
       

    

             

  

      

 

              

 

              

 

            

 

             

 

       

 

 

  

 

 
  

                      

 

   

 

  

 

    

 

                     

 

    

 

                     

 2017ة نسل(52)مق راء رزالوس لر جماقر

ة يذيفنتلاة حئاللان أشيف 

ة فاضملاةميقلاةبيرضن أشيف 2017ة نسل)8)مقرادي احتن نواقبمسومرلل

 :اءرزالوس لجم

، روتسدلاىل ععالطالاد عبــ

، هتاليدعتوءارزولاتايحالصوتارازولاتاصاصتخانأشب 1972، ةنسل(1)مق رادي الاحتن نوالقىل اعوــ 

، بئارضللةيداحتالاة ئيهلاءاشنإنأشيف 2016، ةنسل)13)مقرادي احتنون ابقموسملرىل اعوــ

، ةيبيرضلاتاءارجإلانأشيف 2017، ةنسل)7)مقرادي الاحتن نوالقىل اعوــ

، ةفاضملاةميقلاةبيرضن أشيف)2017، ةنسل)8)مقرادي احتنون ابقموسملرىل اعوــ

، ةيلامل ار يزوه ضرعا مىل عء انبوــ 

 :رقر

ل وألاب ابلا

ف يراعتلا

 (1)ة داامل

 :كلذريغبصنلاقايس ِضقيملاماهنملك ن يرقةحضوملايناعملاةيلاتلاتارابعلاوتاملكلابدصُقي،رارقلااذهماكحأقيبطتيف

 .ةدحتملاة يبرعلات ارااإلم:ةل ودل ا

 .ةيلامل ار يزو :زيرالو

ب ئارضللة يداحت الا ة ئيهلا :ةئيهلا

. 

 .يرابتعالاد يروتلالمشتوعيزوتلاوجاتنإلالحارمنمةل حرملك يف ت امدخلاوعلسلاديروتوداريتساىل عضرفتةبيرض :ةفاضملاةميقلاةبيرض

 .ةفاضملاة ميقلاة بيرض :ةبيرضلا

ً  .نواعتلاس لجمل ودليس اسألام اظنللا قفوة يبرعلاج يلخلال ودلن واعتلاس لجميف ةل ماكلاة يوضعلابع تمتتيت لال ودل اع يمج :نواعتلاس لجم ل ود



 

            

 

               

 

       

 

           

 

               

 

                   

 

                       

 

      

               

 

                    

 

                            

 

               

 

               

 

        

 

           

 

          

 

                 

 

                            

 

                            

              

ً  .رداصع يرشتلا قفوة بيرضلان وناقق بطتيت لان واعتلاس لجمل ود :ةقبطملال ودلا

 .رالقرها هذا اددحييت لاةقاطلاعاونأعيمجوهايملاوتاراقعلاكل ذيف ا مباهديروتنكمييت لاةيداملاتاكلتمملا:علسلا

 .علسلاري غه ديروتن كميء يشي أ :تامدخلا

 .ونانبقموسملرن ام(3)ةداملايفةددحملاةبيرضلاةبسن:ةيساسألاةبسنلا

 .ةلودلاجراخنمتامدخلايقلتوأ،ةلودلايض ارأىل إجراخلانمعلسلالوصو:داريتسالا

 .ةلودلايف ا هديروتمت و لةبيرضلانمةافعمنوكتال واهداريتسامت يت لاعلسلالمشت:ةينعملاعلسلا

 .ةلودلايف ا هديروتمت و لةبيرضلانمةافعمنوكتال و،ةلودلايف ا هديروتناكمرب تعييت لاواهداريتسامت يت لاتامدخلا:ةينعملاتامدخلا

 .يرابتعالاو أي عيبطلاص خشلا :صخشلا

 .نوناقبموسرملابجومبةبيرضلاتاياغلليجستلابمزلموألجسمصخشلك  :ةبيرضللعضاخلا

ً ًً  .ايئاهناك لهتسمو أة بيرضللا عضاخن اكء اوس، نوناقبم وسرملاب جومبةل ودلايف ة بيرضلاع فدبم زلمص خشي أ :ةبيرضلاع فاد

ً  .رخآصخشليثمتلانوناقهنييعتمتصخشيأوأ،اهيصقانوةيلهألايدقافلةبسنلابميقلاوأيص ولاوأيلولاوأ،امةكرشلةبسنلابريدملا:ينوناقلالثمملا

 .ةئيهلايف ة بيرضلات اياغلل يجستلابين وناقلاهل ثممو أة بيرضللع ضاخلاه بجومبم وقيء ارجإ :يبيرضلال يجستلا

 .ةبيرضلات اياغلهل يجستمت يص خشلك له رادصإبة ئيهلام وقتص اخمق ر :يبيرضلال يجستلامق ر

 .يبيرضل يجستمقرىل علصاحلاةبيرضللعضاخلا:لجسملا

 .هحلاصلعلسلاداريتساوأديروتمت ييذلاصخشلا:ملتسملا

 .هحلاصلتامدخلاداريتساوأديروتمت ييذلاصخشلا:يقلتملا

 .ةئيهلانمدعملاجذومنللًاقفوةبيرضللعضاخلااهمدقييت لاةبيرضلاتاياغلةددحملاتانايبلاوتامولعملا:يبيرضلارارقإلا

 .ضعوكهمالتساحصياممكل ذريغوأةيدقنغلابمناكءاوستامدخلاوأعلسلاديروتءاقلهمالتساعقوتملانموأهمالتسامتاملك  :لباقملا

و أيف رحلاوأين هملاوأيعارزلاوأيراجتلاوأيعانصلاطاشنلاك،ناكميأيف وصخشي ألبقنمةيلالقتساوةيرارمتساوماظتنابسراميطاشنيأ:لامعألا

 .ةيداملاري غوأةيداملاتاكلتمملالامعتسابقلعتياموأبيقنتلاةطشنأوأيم دخلا



 

                          

  

 

                        

 

                   

 

                      

 

               

                 

 

          

 

          

 

              

 

              

 

                   

 

             

 

                         

 

                         

  

 

                         

   

 

                     

           

 

                       

 

                          

            

ه بةقلعتملاتالخدملاةبيرضد رتستالوةبيرضلاهيلعضرفتال،ةلودلالخادلامعألاةسراممءانثألباقمءاقلتامدخوأعلسديروت:ةبيرضلانمىفعملاديروتلا

 .ننوابقمسوراملم اكأحبجال مبوإ

 .ةبيرضلان مى فعملاد يروتلال مشيال و، ةلودلال خادص خشي أل بقن مل امعألاة سراممء انثأل باقمء اقلت امدخو أع لسد يروت :ةبيرضللع ضاخلاد يروتلا

ً  .نوناقبموسرملااهيلعصنييت لاتالاحللاقفوةبيرضللعضاخديروتهنأكلماعيوديروتةباثمبرب تعياملك  :يرابتعالاد يروتلا

 .داريتسالابموقيامدنعوأهلتامدخوأعلسديروتمتيامدنعهيلعقحتستوأصخشلااهعفديت لاةبيرضلا:تالخدملاةبيرض

ًً  .ةبيرضللاعضاخاديروترب تعيديروتلك ىل عوةبيرضللعضاخلاديروتلاىل عةضورفملاةبيرضلا:تاجرخملاةبيرض

 .نوناقبموسرملاماكحأىل عءانبةبيرضلاعفادلا هدرةئيهللنكميواهعفدمت يت لاغلابملا:دادرتساللةل باقلاةبيرضلا

 .نوناقبموسرملاىض تقمبضرفتوبستحتيت لاةبيرضلا:ةقحتسملاةبيرضلا

 .ةئيهللاهدادسدعوملحيت لاةبيرضلا:عفدلاةقحتسملاةبيرضلا

 .اهنععفدلاةقحتسملاةبيرضلادادسوباستحابجييت لاةددحملاةينمزلاةدملا:ةيبيرضلاةرتفلا

 .هليصافتوة بيرضللع ضاخد يروتي أل وصحا هيفل جسيين ورتكلإو أي طخد نتسم :ةيبيرضلاة روتافلا

 .هليصافتوة بيرضللع ضاخد يروتء اغلإو أض يفختلل يدعتي أل وصحه يفل جسيين ورتكلإو أي طخد نتسم :يبيرضلان ئادلار اعشإلا

 .ةلودلايف ة يلحملاوة يداحتالاة ماعلات اسسؤملاوت ائيهلاوة يموكحلاة زهجألاور ئاودلاوت ارازولا :ةيموكحلات اهجلا

 .حبرلاق يقحتىل إف دهتال يت لاور يزولاح ارتقاىل عء انبء ارزولاس لجمن مر ارقا هبر دصييت لام اعلاع فنلات اذة يلهألات اسسؤملاوت ايعمجلا :ةيريخلات اهجلا

د روملاىل عب جوتيا هدنع، هزواجتن أع قوتملان من اكو أة بيرضللة عضاخلات اديروتلاة ميقه تزواجتا ما ذإر ارقلاا ذهيف د دحمغ لبم :يمازلإلال يجستلاد ح

 .يبيرضلال يجستلا

ز وجيا هدنع، هزواجتن أع قوتملان من اكو أة بيرضللة عضاخلات اقفنلاو أت اديروتلاة ميقه تزواجتا ما ذإر ارقلاا ذهيف د دحمغ لبم :يرايتخالال يجستلاد ح

 .يبيرضلال يجستلاد روملل

ة يأو أا هلقنوا هنزيختوا هغيرفتوع لسلاة ئبعتوت ايواحلاة رادإت امدخوة يكرمجلاق ئاثولاد ادعإوت انحشلاط بروف يلغتول قنت امدخ :لقنلابة طبترملات امدخلا

 .لقنلات امدخم امتإلة يرورضن وكتو أة قيثوةل صت اذى رخأت امدخ

ً  .ةيكزملرة ارإلداائف اظوه يفس رامتو أة ماهلاة رادإلات ارارقه يفذ ختتوه ئاشنإر ارقب سحبا مةل وديف ان وناقل امعألاه يفت سسأتي ذلار قملا :سيسأتلار قم

ن مه نكمتث يحبة يفاكة ينقتوة يرشبد راومه يفر فوتتومئ ادو أم ظتنملك شبهل امعأص خشلاه يفل وازيس يسأتلار قمري غت باثل معن اكمي أ :ةتباثلاة أشنملا

 .صخشللة عباتلاع ورفلاكل ذل مشيوت امدخو أع لسء انتقاو أد يروتبم ايقلا



 

               

 

                  

 

                         

    

 

                     

 

                       

 

 

                          

 

                         

             

 

                        

 

                              

           

 

         

 

                   

 

                    

 

 

                  

 

                         

     

 

                          

 

 

             

   

ً  .ننوابقمسوراملم اكحألاقفوةتباثةأشنموأسيسأترقمصخشللهيفدجوييذلاناكملا:ةماقإلاناكم

 .اهيفميقيالةداعوةلودلايفةتباثةأشنموأسيسأترقمكل تميالصخشيأ:ميقملاريغصخشلا

كل متبوأاًنوناقامإنيرخآلاىل عرطيسينأمه دحأعيطتسي،ةيميظنتلاوأةيلاملاوأةيداصتقالاة يحانلانمني لصفنمري غرث كأوأناصخش :ةطبترملافارطألا

 .تيوصتلاق وقحو أم هسألا

 .ونناقبموسرملاتاياغلةددحمةقطنماهنأىل ع،ريزولاحارتقاىل عءانبءارزولاسلجمنمرارقباهديدحتمت يةقطنمةيأ:ةددحملاةقطنملا

ري غريدصتلاورش ابملاريدصتلاكل ذيفامب،ةلودلاجراخةتباثلاهتأشنموأهسيسأترقمصخشلتامدخلاميدقتوأ،ةلودلايض ارأعلسلاةرداغم:ريدصتلا

 .رشابملا

ً  .هنعةباينكل ذبمايقللليكونييعتبموقيوألقنلاتابيترتبمايقلانعالوؤسمدروملانوكيثيحبةقبطملاةلودلاجراخدصقمىلإعلسلاريدصت:رشابملاريدصتلا

ةل ودلايف د روملانمعلسلامالتساتابيترتبمايقلانعال وؤسميج راخلاليمعلانوكيثيحةقبطملاةل ودلاجراخدصقمىل إعلسلاريدصت:رشابملاري غريدصتلا ً 

 .هنعة باينكل ذبم ايقلال جأن مل يكوني يعتبم وقيو أ، هسفنبا هريدصتمث 

 .ةلودلايفيب يرضل يجستمقرهيدلسيلواهيفميقمريغوةلودلايفةتباثةأشنموأسيسأترقمهيدلسيليذلاملتسملا:يجراخلاليمعلا

، تامدخلاوأعلسلانمثيف مصخىلعلوصحلايفقحلاوأاهيفةلومحمو أاهيلعةروكذملاةميقلاءاقلتامدخوأعلسىلعلوصحلايفقحلايطعتةادأةيأ:ةميسقلا

 .تارامإلاد يربة عومجمن عة رداصلاة يديربلاع باوطلاة ميس قلال مشتال و

 .دمألاليوطلامعتساللةصصخملالامعألالوصأ:ةيلامسأرلالوصاأل

 .ةددحمة رتفلالخيل عفلامادختسالاىل عءانبةيادبةدرتسملاتالخدملاةبيرضل يدعتهبجومبمت يماظن:ةيلامسأرلالوصألاماظن

ت ءااجراإلن أشيف  2017ة نسل(7)مقريداحتالان نوالقاوننوابقمسوملراماكحأهتفلاخملة ئيهلالبقنمصخشلاىل عضرفتةيلامغلابم:ةيرادإلاتامارغلا

 .ةيبيرضلا

 .نوناقبم وسرملام اكحأل ًاقفوة بيرضللع ضاخد حاوص خشكة ئيهلايف ة بيرضلات اياغلن الجسمرث كأو أن اصخش :ةيبيرضلاة عومجملا

ة نسل(7)مقريداحتالان وناقلايف ا هيلعصوصنملالئاسوللًاقفوةئيهلانعةرداصلاتارارقلابين وناقلاهل ثمموأيب يرضلاهل يكووأين عملاصخشلاراطخإ:غيلبتلا

 .ةيبيرضلات اءارجإلان أشيف  2017

ً ا قفواهدادرتسا حقهل نكيملةبيرضلدادرتساوأاهعفدمدعوأةقحتسملاةبيرضلارادقمضيفختاهنعجتنيةينوناقريغلئاسولصخشمادختسا:يبيرضلابرهتلا

 .نونابقمسوللمر

 .ةفاضملاةميقلاةبيرضن أشيف 2017ة نسل(8)مقرادي احتن نواقبمسوملر: انونابقمسوملرا

 ديروتلا /يناثلا بابلا



  

  

 

               

 

           

 

           

 

                           

 

                            

    

 

      

 

   

 

           

 

                          

                         

     

  

 

               

 

          

 

     

 

                

 

        

 

                      

 

  

    

 (2) ةداامل
 علسلا ديروت

 :لاثملاليبسىل علمشيرخآلصخشن ماهبفرصتلاقحوأعلسلاةيكلملقن.1

 .عيبي ألة يوفشو أة يطخة يقافتاب جومبع لسلاة يكلمل قن .أ

ً  .ةيراسلات اعيرشتللا قفوكل ذويم ازلإلك شبل باقمبع لسلاة يكلمل قن .ب

 .كلامكاهيففرصتلانمرخآلاصخشلانكمتا ذإال إعلسلديروتهنأرب تعيال ل وصأيأبفرصتلاقحلقننإف،ةداملاهذهنم(1)دنبلاضارغأل .2

ةيكلمل قنو أع لسلاة يكلمل قنلد صقو أع لسلاة يكلمل قنىل عد قعلاص نا ذإع لسللا ديروترب تعيق حالت قويف ع لسلال قنه يلعب ترتيني فرطني بام عقد بر. إ3 ً 

 .لبقتسملايف ع لسلا

ً  :علسللا ديروتة يلاتلات اديروتلارب تعت .4

 .هايملاد يروت .أ

 .جريأتو أع يبد قعي أكل ذيف ا مبت اراقعلاد يروت .ب

ز اغوجتنملازاغلاوطفنلازاغويعيبطلازاغلاولاسملاطفنلازاغومحفلازاغويويحلازاغلاكل ذيف ا مب، زاغلاوءابرهكلالمشتوةقاطلاعاونأعيمجد يروت.ج

ف ييكتوأديربتلاوأةرارحلاوأةءاضإللاهلامعتسامت ء اوس،تازاغطيلخيأوةرارحلابجل اعملالاسملاطفنلازاغوهنيوكتداعملايعيبطلازاغلاوريركتلاتاطحم

 .ىرخأض ارغأي أو أ، ءاوهلا

 (3) ةداملا
 تاخلدمريد اتو

ًً  :يتآلان مي أكل ذيف ا مبع لسللا ديروترب تعيال د يروتلك ت امدخللا ديروتد عي

 .هكرتو أه فاقيإو أه نعل زانتلاو أق حح نم .1

 .ةزيمو أل يهستري فوت .2

 .طاشنيأبمايقلاىل عقافتالاو أهل وصحيف ح امسلامدعوأطاشنيأيف ة كراشملامد. ع3

 .ةعلسيف ة ئزجتلال بقتال ة صحل قن .4

ه هذن مضةل ودلاتاعيرشتاهربتعتيت لاقوقحلاوةيراجتلاتامالعلايف ق وقحلاو،نينانفلاوني عرتخملاوني فلؤملاقوقحلثم،ةيداملاري غقوقحلاصيخرتوألقن.5

 .ةئفلا

 (4) ةداامل
نوكم نم رثكأ ديروت ّ 



                            

                    

 

 

            

 

       

 

    

 

                          

                   

 

                       

 

                 

 

                

 

           

 

                          

  

     

           

 

              

 

       

 

              

 

                            

 

 

                        

 

                           

        

    

ً ًً  .ةددعتمت اديروتو أا بكرما دحاوا ديروتلك شيد يروتلاكل ذن اكا ذإا مد يدحته يلعب جي، دحاور عسء اقلن وكمن مرث كأن مف لؤمد يروتبص خشم اقا ذإ .1

ديروتلاف ورظود قعلار ابتعالابذ خألاع من وكمن مرث كأد يروتللا هيفن وكييت لااةل حليف ات او خدمأع سلريد توأي  «بكرملاد حاولاد يروتلا»ة رابعبد صقي .2 ّ 
 .لكك

 :ةيتآلاتالاحلايف ب كرمدحاوديروتهنأىل عديروتيأرب تعي.3

 :نم الًكل مشيد يروتلان اكا ذإ .أ

 ً.ايساسأ اًنوكم(1

 ًاءزجتسيلاهنكلوديروتلابحاصتامًابلاغيتلاةيضرعلارص انعلاكلذيفامبديروتلابمايقللةيساسأوأةيرورضرب تعتامإىرخأتانوكموأاًنوكم(2

ًً  .لضفألك شبيس اسألاديروتلابع اتمتساللةل يسورب تعتاهنكلواهتاذدحبا فدهرب تعتال و أ،هنمايساسأ

.هتئزجتي عيبطلان مو أن كمملان مس يلا دحاوا ديروتن الكشيث يحبق يثولك شبام هضعببني طبترمرث كأو أن يرصنعل مشيد يروتلان اكا ذإ .ب ًً 

 :ةيتآلاطورشلاعيمجت ققحتا ذإةداملاهذهنم(2)دنبلابجومبب كرمدحاوديروتثودحزوجي .4

 .اهلف لتخمر عسض رفو أل صفنملك شبد يروتلات انوكمر عسد يدحتبد روملام وقيال ن أ .أ

 .دحاود رومل الخن مد يروتلات انوكمع يمجد يروتمت ين أ .ب

ً ًً  .ةددعتمت اديروته نأبرب تعيت انوكملاد يروتن إف، ابكرما دحاوا ديروتلك شيد يروتلان كيمل ود حاور عسء اقلن وكمن مرث كأد يروتبة بيرضللع ضاخلام اقا ذإ .5

 (5)ة داامل

ي رابتعالاد يروتلابة قلعتملاتاءانثتسالا
ً  :ةيتآلات الاحلان مي أيف اي رابتعاا ديروتد يروتلان وكيال  .1

 .ةلصلاتاذتامدخلاوأعلسلاىل عتالخدملاةبيرضغ لبمدادرتسامتيملاذإ.أ

 .ةبيرضلان مى فعمد يروتلان اكا ذإ .ب

ً  .ةيلامسأرلالوصألاماظنلاقفوتامدخلاوعلسلاىل عةدرتسملاتالخدملاةبيرضل يدعتمت ا ذإ.ج

اي ادهوأتانيعكاهلامعتسافدهبديروتلاناكو،مهردةئمسمخ(500)غلبمًارهشرش عينثا(12)ةرتفلالخملتسملكلعلسلاديروتةميقزواجتملاذإ.د

 .ةيراجت

 .مهردلفي أ(2000)نملقأًارهشرش عينثاًارهش(12)ةرتفلالخصخشلك لةيرابتعالات اديروتلاعيمجىل عةبجاولاتاجرخملاةبيرضيل امجإناكاذإ.ـه

هل الخصخشلاماقيذلارهشلاةياهنبييهتنتيتلاةرتفلايهًارهشرش عينثالا (12)ةرتفربتعت،ةداملاهذهنم(1)دنبلانم(ـه)و(د)نيترقفلاضارغأل.2

 .نيروكذملان يدنبلان مي أيف ه يلإر اشمد يروتب

ل يجستلا :ث لاثلاب ابلا



  

  

                      

 

  

  

            

 

                       

 

                         

             

 

                       

                            

     

 

                          

                           

      

 

                          

                     

 

                       

             

  

  

              

 

                          

               

 

                        

                   

 

                

                     

  

 (6) ةداامل
 ليجستلا بلط

ا هددحتيت لال ئاسولابه ميدقتمت يوة ئيهلاا هبلطتيت لات امولعملاة فاكيب يرضلال يجستلاب لطن مضتين أب جيي رايتخالاو أيم ازلإلايب يرضلال يجستلاض ارغأل

 .ةئيهلا

 (7) ةداامل
 يمازلإلا ليجستلا

 .مهردفلأني عبسوةسمخوةئمثالث(٠٠٥٫٠٣٧)يم ازلإلاليجستلادحنوكي.1

 .مازتلالاكل ذءوشننمًاموي(30)لالخةئيهلاىلإيب يرضلاليجستلابلطميدقتنوناقبموسرملاماكحألًاقفويب يرضلاليجستلابمزلملاصخشلاىل عني عتي.2

ً ة طبترملات امارغلاه يلعض رفتوم ازتلالاكل ذء وشنخي راتن ما رابتعاهل يجستبة ئيهلام وقتكل ذلب لطمي دقتبم قيمل ويب يرضلال يجستلاص خشلاىل عن اكا ذإ .3

 .ةيبيرضلاتاءارجإلانأشيف 2017ة نسل(7)مقريداحتالان وناقللًاقفوكل ذب

 ًارابتعاص خشلال يجستبة ئيهلام وقتة قباسلا ًارهشرش عين ثالا (12)ة رتفل الخيم ازلإلال يجستلاد حن وناقبم وسرملل ًاقفوص خشت اديروتت زواجتا ذإ .4

ً مت يبق ساخي راتي أن مو ام قيمل م أيب يرضلال يجستلاب لطمي دقتبم اقء اوسه يفل يجستلابا مزلمص خشلاح بصأي ذلار هشلليل اتلار هشلايف م ويل وأمن 

 .صخشلاوة ئيهلاني به يلعق افتالا

ب ابسأءوشنخيراتنمءادتباهليجستبةئيهلاموقتةمداقًاموي(30)لالخيمازلإلاليجستلادحنوناقبموسرمللًاقفوهتاديروتزواجتنأصخشع قوتاذإ.5

ق بساخي راتن موا،الم أيب يرضلاليجستلابه مازتلابة ئيهلاغيلبتبماقءاوس،دنبلااذهيف د دحمو هام كيب يرضلاليجستلاصخشلاىل عهنأبداقتعاللةل وقعم

 .صخشلاوة ئيهلاني به يلعق افتالامت ي

ًً يف ت اديروتبم ايقلابء دبلاخي راتن مء ادتباهل يجستبة ئيهلام وقتن وناقبم وسرملام اكحأا قفول يجستلابا مزلمةل ودلايف ة ماقإن اكمه يدلس يلص خشن اكا ذإ .6

 .صخشلاوةئيهلانيبهيلعقافتالامت يقبساخيراتنمواالمأيبيرضلاليجستلابهمازتلابةئيهلاغيلبتبماقءاوسةلودلا

ًً 

 .هليجستلبقاهبم اقيت لاةبيرضللةعضاخلاداريتسالاوديروتلاتايلمعة فاكن ع

ة ئيهللةقحتسملاةبيرضلادادسوباستحانعال وؤسمةداملاهذهماكحألا قفوةبيرضلاضارغأليب يرضلاليجستلانعرخأتيذلاةبيرضللعضااخلن يكو .7

 (8) ةداامل
 يرايتخالا ليجستلا

 .مهردةئمسمخوًافلأني نامثوةعبسوةئم(٠٠٥٧٫٨١)يرايتخالال يجستلادحنوكي.1

ًً ي ذلار هشلليل اتلار هشلايف م ويل وأن ما رابتعاهل يجستبة ئيهلام وقت، نوناقبم وسرملام اكحأىل عء انباي رايتخايب يرضلال يجستلاب لطمي دقتبص خشم اقا ذإ .2

 .ةئيهلاة قفاوموص خشلاب لطىل عء انبق باسخي راتي أن مو أ، بلطلامي دقتبه يفم اق

ًً ً ا موي٣٠ خالل ي رايتخالال يجستلاد حن وناقبم وسرمللا قفوه تاديروتز واجتن إه عقوتىل عء انباي رايتخايب يرضلال يجستلاب لطمي دقتبص خشم اقا ذإ .٣

 .يرايتخالال يجستلاد حز واجيا مبة بيرضللة عضاخت اقفنله دبكتو أة بيرضللة عضاخت اديروتبم ايقلات بثيا ممي دقته يلعف، ةمداق

 .يرايتخالك شبيب يرضلال يجستلاص خشللق حيه نأن مد كأتللة يرورضا هارتيت لات اتابثإلاة ئيهلاد دحت .٤
ً ل الخنمادلوةل يف ا هدبكتمت يت لاوةيساسألاةبسنللةعضاخلاتاقفنلا«ةبيرضللةعضاخلاتاقفنلا»ةرابعبدصقي،ايرايتخاةيبيرضلاليجستلاضارغأل .٥

 .اهيفةامقاكن إمهدليخشص 



 

                

  

  

                 

 

            

 

           

 

           

 

           

 

           

 

                  

 

         

 

     

 

        

 

           

 

         

 

     

 

             

 

      

 

       

 

   

 

           

ً  .ةلودلايفلامعألاةسراممبهمايقةئيهللتبثأاذإالإايرايتخايبيرضلاليجستلاصخشللزوجيال .٦

 (٩) ةداامل
 ةطبترملا فارطألا

 :لاثملاليبسىل عاهنمتالاحيف ني يرابتعاني صخشبةطبترملافارطألافيرعتقلعتي،ةيبيرضلاعومجملاماكحأضارغأل .١

 :يتآلانميأةكارشل الخنمرثكأوأصخشكل تمينأ.أ

 .كرثأو أ٪ ٥٠ي واسيني يرابتعالاص اخشألان ملك يف ت يوصتق ح (١

 .كرثأوأ٪٥٠ي واسيني يرابتعالاص اخشألانملك يف ة يقوسةميقةصح(٢

 .ىأخرة قيرطي أبني يرابتعالاص اخشألان ملك ىل عة رطيسلا (٣

ًً  .ثلاثص خشع ما طبترما فرطني صخشلان ملك ن وكين أ .ب

ًتً ً  :يتآلار ابتعالابذ خألاع م، ايميظنوا يلامواي داصتقام هطابترال احيف ة طبترمف ارطأم هنأبرث كأو أن اصخشرب تعي .٢

:يتآلان ما دحاول قألاىل عل مشت، ةيداصتقات اسرامم .أ ً 

 .كرتشميراجتف دهقيقحت (١

 .رخآصخشل امعأنمصخشل امعأعافتنا(٢

 .ءالمعلات اذلني فلتخمص اخشأل امعأن مت امدخو أع لسد يروت (٣

:يتآلانمادحاولقألاىل علمشت،ةيلاملاتاسرامملا.ب ً 

 .رآخص خشامل عألل خشص أعامن مممقدايل ممع د(١

 .خشص آخرأعامل ن ودب، ةيلاملاة يحانلان مص خشل امعأر ارمتساة يناكمإم دع-2

 .دئاوعلايف ة كرتشمة يلامحل اصم-3

ًت  :يتآلانمايألمشت،ةيميظنتاسرامم-ج

 .ةكرتشمة رادإ-1

 .الم أكرتشملك شبمهنييعتمت ء اوسني كرتشمني فظومدوجو-2



 

        

 

   

 

                       

     

 

                    

  

   

              

            

 

                           

 

                   

 

                

 

      

 

             

 

                    

 

                            

           

 

           

 

                  

 

                

 

                         

           

 

                         

                   

 .ةكرتشمة يداصتقاة يكلمو أني كرتشمني مهاسمد وجو-3

 :ةدااملذه هاض غر. أل3

ة ميقلايل امجإىل إصخشا هكلمييت لاتارايخلادوقعوصصحللةيقوسلاةميقلايل امجإةبسناهنأبيرابتعالاص خشلايف  «ةيقوسلاةميقلاةصح»ةرابعبدصقي-أ

 .يرابتعالاص خشلاص صحع يمجلة يقوسلا

ً  .ىرخألاةيقافتاللاقفوةمهاسملايف ةل دعملاةميقلاباستحامت يو،اهضقانتىرخأةيقافتادوجولاحيف ة مهاسمةيألهاجتمت ي-ب

 (10)ةداامل
 ةيبيرض ةعومجمك ليجستلا

 .ةعومجملاكل تلل ثمملاو ضعلان وكيلا هيفء اضعأكني لجسملاص اخشألاد حأة يبيرضلاة عومجملار اتخت .1

 .ةعومجملللثمملاوضعلالالخنمةيبيرضة عومجمل يجستبلطميدقتمتي.2

 .بلطلااهمالتساخي راتن مءادتبالمعم وي 20ة رتفلالخةيبيرضة عومجمكرث كأوأني صخشل يجستلهمالتسامت يبلطيأيف ت بلاةئيهلاىل ع.3

ً  :يتأياملاقفولوعفملايراسنوكيساهليجستنإفةديدجةيبيرضة عومجمل يكشتبلطىل عةقفاوملاتمتاذإ.4

 .اهلالخبلطلامالتسامت يت لاةيبيرضلاةرتفللةيلاتلاةيبيرضلاةرتفلانملوألامويلانم-أ

 .ةئيهلاه ددحتخي راتي أن م-ب

 :ةيتآلات الاحلان مي أيف ة يبيرضة عومجمكيب يرضلال يجستلاب لطض فرة ئيهلل-5

 .رالقرااهذمن  (9)ةداملاونوناقبموسرملاماكحألًاقفوةيبيرضة عومجمل يجستبلطبمدقتلاطورشص اخشألافوتسيملاذإ.أ

ن مريبكدحىلإللقيوأيبيرضلابرهتلانمكلذنكميسةيبيرضة عومجمكيب يرضلاليجستلابحامسلامتولهنأبداقتعاللةيدجبابسأكانهتناكاذإ.ب

 .ةئيهللي رادإلاء بعلاري بكد حىل إد يزيو أة ئيهللة يبيرضلات اداريإلا

ً ي رابتعاري غا صخشب لطلايف ني نمضتملاص اخشألاد حأن اكا ذإ .ج

 .كلذكس يلر خآلاص خشلاو، نوناقبم وسرملل ًاقفو (57)و (10)ني تداملل ًاقفوة يموكحة هجص اخشألاد حأن اكا ذإ .د

 .كلذكسيلرخآلاصخشلاونوناقبموسرملل(57)ةدامللًاقفوةيريخةهجص اخشألادحأناكا ذإ.ـه

ً م وسرملاماكحألاقفوةيبيرضة عومجمل يجستبلطبمدقتلاطورشص خشلاكل ذفوتسيملاذإةيبيرضة عومجمىل إصخشة فاضإبلطضفرةئيهللزوجي-6

 .ةدااملذه من ه (5)دنبلايف ا هيلعصوصنملابابسأللوأنوناقب

د عبة يبيرضة عومجمكم هليجستة ئيهللز وجي، لامعألايف ة يميظنتلاوة يلاملاوة يداصتقالام هتسراممة جيتنرث كأو أني صخشني ب ًاطابتراك انهن أة ئيهللني بتا ذإ-7

 .رالقرا اهذمن  (9)ةدااملن م(2)دنبلايف ا هيلعصوصنملالماوعلاققحتا هنموةدحىل عةل احلك لةصاخلافورظلايف ر ظنلا



 

                  

 

                   

 

                       

 

 

                        

  

    

                 

 

         

 

       

 

              

 

     

 

                   

 

               

 

     

 

                        

  

    

        

 

                              

 

 

               

 

                      

 

                        

 :نييتآلاني طرشلاء افيتسامت ال إذا ة إداامله هذن م (7)د نبلل ًاقفوة يبيرضة عومجمن مضن مص خشل يجستة ئيهللز وجيال -8

 .ةينعملاتامدخلاوأةينعملاعلسلاداريتساوأةبيرضللةعضاختاديروتبمايقلاصخشلاكل ذلامعألمتشتنأ.أ

ل يجستلادحلامعألاني سرامملاصاخشألالبقنملامعأللةينعملاتامدخلاوأةينعملاعلسلاداريتساوأةبيرضللةعضاخلاتاديروتلاةفاكز واجتتنأ.ب

 .ايملزاإل

 .ةيبيرضلات اداريإلاض يفختىل إي دؤيل يجستلاا ذهن أىل إري شتة يدجب ابسأك انهت ناكا ذإة يبيرضة عومجمل يجستب لطض فرة ئيهللز وجي-9

 (11)ةداامل
 ةيبيرضلا ةعومجملا ىلع ليدعتلا

 :يتأيا ممي أبم ايقللة ئيهللب لطبم دقتلار القرهذا امن  (10)ة داملل ًاقفوني عملال ثمملاو ضعللق حي .1

 .ةيبيرضلاة عومجملايف  ًاوضعن وكيلر خآص خشة فاضإ-أ

 .ةيبيرضلاة عومجملاكل تء اضعأد حأةل ازإ-ب

 .رخآلاوضعلاةقفاومدعبلثمملاوضعلانوكيلةيبيرضلاةعومجملايف ر خآوضعرايتخا-ج

 .ةيبيرضلاة عومجملال يجستء اغلإ-د

 :يتأيا ممي أن م ًارابتعات ابلطلان مي أىل عة قفاوملاة ئيهللق حي، ةداملاه ذهن م (1)د نبلاض ارغأل .2

 .اهلالخبلطلامالتسامت يت لاةيبيرضلاةرتفللةيلاتلاةيبيرضلاةرتفلانملوألامويلا.أ

 .ةئيهلاه ددحتخي راتي أ .ب

 .ةيبيرضلاةعومجملاكل تءاضعأةفاكولثمملاوضعلالبقنمًاملتسمةيبيرضة عومجمي أللثمملاوضعلاىلإةئيهلانملسرمغيلبتيأربتعي.3

 (12)ةداامل
 ةيبيرض ةعومجم ليجست رثأ

 :يتآلاةيبيرضة عومجمكص اخشأليجستىل عبترتي.1

ة عومجملاكل تيف ر خآوضعيألبقنمسيلولثمملاوضعلالبقنمسرامتاهنأىل عةيبيرضلاةعومجملايف و ضعيألبقنماهتسرامممت تلامعأيأرب تعت-أ

 .ةيبيرضلا

 .ةيبيرضلاة عومجملات اذيف ر خآو ضعىل إو ضعن ممت تت اديروتة يأل هاجتز وجي-ب

 .لثمملاوضعلاهبماقديروتهنأىل عةيبيرضلاةعومجملايف و ضعيأهبموقي،الم أةبيرضللعضاخ،ديروتيأرب تعي-ج

 .لثمملاوضعلاهبماقداريتساهنأىل عةيبيرضلاةعومجملايف و ضعهبموقيةينعملاتامدخلاوأةينعملاعلسللداريتسايأرب تعي-د



 

                         

 

                   

 

                   

 

                    

  

   

                         

                        

     

 

                          

                     

 

                           

                 

  

   

                    

 

              

 

                          

 

                         

                       

             

 

                        

         

 

                           

                        

                        

           

 

                           

 .لثمملو اضعللد يروته نأىل عة يبيرضلاة عومجملاكل تيف  ًاوضعس يلص خشه بم وقية يبيرضلاة عومجملايف و ضعحل اصلت امدخو أع لسلد يروتي أرب تعي-هـ

 .لثمملاوضعلالبقنمةضورفماهنأىل عةيبيرضلاةعومجملايف و ضعلبقنمضرفتتاجرخمة بيرضي أرب تعت_و

 .لثمملاوضعلالبقنماهلمحتمت د قهنأىل عةيبيرضلاةعومجملايف و ضعاهلمحتيتالخدمةبيرضي أرب تعت-ز

 .لثمملاوضعلاىلععفدلاهقحتسمبئارضة يأنعنماضتلابوًايصخشنولوؤسمةيبيرضلاةعومجملاءاضعأةاكفإن ف،ةدااملههذنم(1)دنبلاضارغأل.2

 (13)ةداامل
 ةطبترملا فارطألا عمج

ني لجسما ونوكيمل ور القراهذا من  (9)ة دااملن م (2)د نبلل ًاقفول امعألايف ة يميظنتلاوة يلاملاوة يداصتقالام هتاسرامملة جيتنرث كأو أني صخشط ابتراني بتا ذإ .1
ً د حز واجتبا عما وماقا ذإا مد يدحتلص اخشألان ملك لة بيرضللة عضاخلات اديروتلاة ميقع مجمت يف، يروصلك شبل امعألال صفبا وماقوة يبيرضة عومجمك

 .يرايتخالال يجستلاد حويم ازلإلال يجستلا

ً ت اديروتلاع مجتن أة ئيهللز وجي، لامعألاه ذهل صفلة جيتنة يبيرضلات اداريإلايف ا صقنك انهن أة ئيهللني بتن كلوي روصلك شبل امعألال صفمت يمل ا ذإ .2

 .يرايتخالال يجستلاد حويم ازلإلال يجستلاد حز واجتية بيرضللة عضاخلات اديروتلاع ومجمن اكا ذإا مد يدحتلص اخشألان ملك لة بيرضللة عضاخلا

ا هبت ماقة بيرضللة عضاخت اديروتبم اقه نأكول ما ُعيص اخشألان م الًكن إف، ةداملاه ذهن م (2)و أ (1)د نبلايف ا هيلعص وصنملال اوحألان مي أق قحتا ذإ .3
ً  .نوناقبم وسرملام اكحألا قفويم ازلإلال يجستلاد حز واجتمت ا ذإيب يرضلال يجستلابم ايقلاه يلعوى رخألاة طبترملاف ارطألا

 (14)ةداامل
 يبيرضلا ليجستلا ءاغلإ

 .امهن أيعقوومن لمعمو( ي20)لالخنوناقبموسرملايفاهيلعصوصنملاتالاحللًاقفويبيرضلاليجستلاءاغلإبلطبمدقتلالجسملاىلع.1

 :نييتآلاني طرشلاء افيتساد نعل جسملليب يرضلال يجستلاء اغلإب لطىل عة قفاوملاة ئيهلاىل ع .2

 .ةلبقملا ًارهش 12ة رتفل الخت اديروتلاكل تل ثمبم وقين أه عقوتم دعون وناقبم وسرملان م (19)ة داملايف ا هيلإر اشملات اديروتلابم ايقلان عل جسملاف قوت .أ

ين الاثل الخلجسملااهلمحتيت لاةبيرضللةعضاخلاتاقفنلاوألجسملااهبماقيتلانوناقبموسرملانم(19)ةداملايفاهيلإراشملاتاديروتلاةميقتناك.ب
ً و أننوابقموسملراماكحألا قفوهتاديروتةميقزواجتن ألجسملااذهنمعقوتمري غهنأبةئيهللني بتو،يرايتخالال يجستلادحنعلقتةقباسلاًارهشرش ع

 .يرايتخالال يجستلاد حة مداقلا ًامويني ثالثلا (30)ة رتفل الخة عقوتملاة بيرضللة عضاخلات اقفنلا

ً 

 .ةئيهلاه ددحتر خآخي راتي أو أء اغلإلاط ورشل جسملا

ا هيفوىف تسايت لاةيبيرضلاةرتفلانممويرخآنمارابتعالجسملليب يرضلاليجستلاءاغلإةئيهلاىل ع،يبيرضلاليجستلاءاغلإبلطىل عةقفاوملاتمتإذا  .3

ل يجستلاءاغلإةئيهلاىلع،يبيرضلاليجستلاءاغلإبلطميدقتبمقيملوةداملاههذمن (2)دنبلايفةدراولاطورشلاىفوتسالجسملانأبةئيهللنيبتاذإ.4

 .ةئيهلاهددحترخآخيراتيأوأءاغلإلاطورشا هيفىفوتساهنأاهلنيبتيتلاةيبيرضلاةرتفلانممويرخآنمًارابتعالجسملليبيرضلا

ب جومباهميدقتبجاولاةيبيرضلاتارارقإلاةفاكمدقوهيلعةقحتسملاةيرادإلاتامارغلاوةبيرضلايل امجإددساذإالإلجسملليب يرضلاليجستلاءاغلإمتيال.5

 .ةيبيرضلاتاءارجإلانأشيف 2017ة نسل(7)مقرادي حتنون الاالقاونون ابقمسوملرا

ل بقةرشابمهل بقنماهديروتمت ه نأبرب تعت،لجسملااهسرامييت لالامعألالوصأنمًاءزجلك شتتامدخوعلسيأنإف،ةداملاهذهنم(5)دنبلاضارغأل .6



                          

          

 

                       

          

 

        

 

               

 

                  

  

       

              

 

                

 

              

 

                         

    

 

            

 

                   

 

                           

   

 

                         

      

 

                         

 

 

                        

               

  

    

ً ن وناقلاماكحألا قفوةسيلفتلاني مألبقنملامعألاةسرامممت تمل ا م،يئاهنلايب يرضلارارقإلايف ع فدلاةقحتسملاةبيرضلاني مضتهيلعنأويب يرضلاهل يجستءاغلإ

 .ةيبيرضلات ااءاإلجرشأن يف  2017ة نسل (7)مق رادي الاحت

ل يجستلاء اغلإبة ئيهلام وقت، يمازلإلال يجستلاد حن مل قأىل إة بيرضللة عضاخلاه تاديروتض افخناىل عء انبيب يرضلال يجستلاء اغلإل جسملاب لطا ذإ .7

:يتآلان مي أن ما رابتعاب لطلاىل عت قفاوا ذإيب يرضلا ً 

 .هبلطيف ل جسملال بقن مد دحملاخي راتلا .أ

 .يبيرضلاليجستلاءاغلإهيفبولطملاخيراتلاهبلطيفلجسملاددحيمل اذإبلطلاميدقتخير. اتب

 .غاءلر اإلالقرا هرإصدامن ل م معايأ (10)ل الخكل ذول يجستلاء اغلإن ايرسخي راتبه غيلبتا هيلع، لجسملليب يرضلال يجستلاة ئيهلات غلأا ذإ .8

 (15)ةداامل

ه يلعل يدعتلاو أة يبيرضة عومجمل يجستء اغلإ

 :ةيتآلاط ورشلاع يمجء افيتسال احيف ة يبيرضة عومجمي أل يجستء اغلإة ئيهلاىل ع .1

ً  .موسرمللاقفوةيبيرضة عومجمكمهليجستطورشن وفوتسيةيبيرضة عومجمكني لجسملاصاخشألادعيملاذإ-أ

ًتً ً  .ايميظنوا يلامواي داصتقال امعأللم هتسراممىل عء انبط ابتراك انهد عيمل ا ذإ-ب

ة يبيرضلاتاداريإلانمليلقتلاوأيب يرضلابرهتلانمني كمتلاهنأشنمةيبيرضة عومجمكل يجستلاءاقبإبحامسلانأبداقتعاللةيدجبابسأكانهناكا ذإ-ج

 .ريبكدحىل إةئيهلل

ً  :ةيتآلات الاحللا قفوة يبيرضة عومجمكم هليجستمت ن مل يدعتة ئيهلاىل ع .2

 .ةدااملذه من ه (1)د نبلايف ة دراولاط ورشلاص خشلاكل ذء افيتسال احيف ة يبيرضلاة عومجملان مو ضعةل ازإمت ي .أ

 (7)دنبللًاقفو،ةيبيرضة عومجما هسرامتيت لالامعألانمًاءزجرب تعتامصخشا هبم وقييت لاةطشنألانأةئيهللني بتاذإةيبيرضلاةعومجملاىل إوضعةفاضإمت ت.ب

 .رالقرن هذا ام(10)ةدااملمن 

م دعاترخي من ل معم وي 20ل الخ، ةيبيرضلاة عومجملان مضن من وكيل اًلهؤمد عيمل  ًاوضعن أل احيف ة ئيهلار اطخإة يبيرضلاة عومجمللل ثمملاو ضعلاىل ع .3

 .ةيبيرضلاة عومجملان مضن من وكيلهل هأت

خي راتن مل معم أاي 10ل الخه ذافنخي راتوا هرارقبل ثمملاو ضعلاىل إغ يلبتلال اسرإبة ئيهلام وقت، ةيبيرضة عومجمل يجستل يدعتو أء اغلإة ئيهلات ررقا ذإ .4

 .رالقرا

ً 

 .ةيبيرضلاة عومجملان مه جورخد عبة رشابمل جسمكه تلماعمو، ةيبيرضة عومجمىل إه مامضنال بقه با صاخ

ن اكي ذلاييب رضلال يجستلامق رل يعفتة داعإو أه بص اخد يدجيب يرضل يجستمق رر ادصإة ئيهلاىل ع، ةيبيرضة عومجميف ا وضعة بيرضللع ضاخلاد عيمل ا ذإ .5

 (16)ةداامل

ل يجستلان مء انثتسالا



                          

    

 

                     

 

                          

  

 

                       

      

 

                 

  

     

                          

 

 

                    

 

                          

 

  

      

                       

 

   

   

  

      

                        

                         

 

  

        

                           

        

 

                 

                              

 

ل ً

 .ةئيهلاا هددحتيت لال ئاسولاو

ج ذومنلاقفوكل ذلمدقتلا،رفصلاةبسنلةعضاخهتاديروتعيمجنأىل عءانبيب يرضلاليجستلانمءانثتسابلطميدقتببغرييذلاةبيرضللعضاخلاىل ع.1

 .بلطلاضفربةبيرضللعضاخلاغالبإوأيب يرضلاليجستلانمءانثتسالاىل عةقفاوملااهلوءانثتسالاب لطةساردةئيهلاىل ع.2

ة بسنلابة بيرضللةعضاخنوكتتامدخلو أعلسلداريتساوأتاديروتةيأبهمايقلاحيف ة ئيهلاراطخإيب يرضلاليجستلانمىن ثتسملاصخشلاىل ع.3

 .ةيساسألا

د اريتسالاوأديروتلالمعبهمايقنملمعمايأ(10)عنيد تز الةدم خاللة دااملذههمن(3)دنبلايفهيلعصوصنملاراطخإلالاسرإصخشلاىلع.4

 .ةيساسألاةبسنلابة بيرضللعضاخلا

ً  .يبيرضلاليجستلابمايقلاهيلع،يبيرضلاليجستلانمءانثتسالاط رشا يفوتسمصخشلادعيملاذإ.5

 (17)ةداامل

ن وناقبم وسرملاذ افند نعل يجستلا
ًً ا عهنن علتاليت د يعاومللاقفوخيراتلاكلذلبقيبيرضلاليجستللبلطبمدقتينأنوناقبموسرملاذافنخيراتيف ةبيرضللاعضاخنوكيسيذلاصخشلاىلع.1

 .ةئيهلا

 .ةدااملذه هن م (1)د نبلل ًاقفول يجستلابه مازتلابا هراطخابم اقا ذإ 2018ر ياني 1ن مة بيرضللع ضاخلال يجستن ايرسخي راتن وكي .2

ل العمد عبييب رضلاليجستلابم اقهنأولامكتامازتلالات اذهيلعوقوقحلاتاذهل ن وكتسنوناقبموسرملابل معلالبقيب يرضلاليجستلابص خشلاماقاذإ.3

 .نونابقمسوملراب

 18ة داامل

يب يرضلال يجستلاء اغلإل بقة بجاولات امازتلالا

ن اكا مدنعهيلعةقبطمتناكيت لاونوناقبموسرملايف ا هيلعصوصنملاتامازتلالاوتابجاولابم ايقلانمصخشلاءافعإيب يرضلاليجستلاءاغلإىل عبترتيال 

 .اًلجسم

ع بارلاب ابلا

ت اديروتلابة قلعتملااعد قولا

 (19)ةداامل

د يروتلاخي راتيف ة قحتسملاةبيرضلا

ن إف،تامدخلاوأعلسلاديروتبةقلعتمةيبيرضة روتافرادصإوأمتعفدببسبةبيرضلاتقحتسااذإ،نوناقبموسرملانم(80)و(26)و(25)دااملواض غرأل
ً م وسرملاماكحألاقفوديروتلاكل ذىلعيقبتملاةقحتسملاةبيرضلاغلبمعفدقحتسيو،ةيبيرضلاةروتافلابروكذملاوأعوفدملاغلبملابقلعتياميفقحتُستةبيرضلا

 .ننوابق

 (20)ةداامل

ةل ودلايف ا هميلستمت ييت لاعلسللديروتلاناكم

و أا هريدصتمت ه نأىل عع لسلاه ذهل ما ُعتال ف، ةلودلال خادر خآلع قومن ما هلقنء انثأا هيلإا هلاخدإة داعإوةل ودلان ما هجورخع لسلاد يروتة يلمعت بلطتا ذإ

 :ةيتآلاطورشلاعيمجء افيتسامت ا ذإاهداريتسا

 .ةلودلال خادني تطقنني بةل حرق ايسيف ا هيلإل وخدلاة داعإوةل ودلان مج ورخلان اكا ذإ-1

ي عيبطلالقنلاقايسيفلوقعملانمضعقوتموهامىلععاطقنايأرص تقاوةلودلاجراخعلسلادجاوتءانثألقنلاةيلمعيف ةيمهأوذعاطقناكانهنكيملاذإ-2

 .علسلل



 

               

 

                   

 

                  

  

     

          

 

           

 

            

 

                    

 

                         

 

          

 

            

 

              

 

                               

     

 

         

 

                

  

     

                           

       

 

                

  

    

 .ةلودلاجراخاهدوجوءانثأةينعملالقنلاةل يسونمعلسلاغيرفتمت يمل ا ذإ-3

 .ادلوةلج راخا هدجاوتء انثأة جلاعملان مع وني ألا هعاضخإو أا هيدروتو أع لسلاك الهتسامت يمل ا ذإ-4

 .اهيلإا هلوخدة داعإوةل ودلان ما هجورخلة جيتنع لسلاة دوجو أة يمكو أة عيبطري يغتمت يمل ا ذإ-5

 (21)ةداامل
 تاراقعلاب ةقلعتملاتامدخلاديروتناكم

 :لاثملاليبسىل ع«راالعق»لمشي،رارقلااذهونوناقبموسرملاضارغأل-1

 .تامخدو أصاحل موأقحقوا علهيو أاهبجومبأ شنتضرأةعطقيأ-أ

 .مئادلك شبضرألابقحتلميس دنهلمعوألك يهوأىنبميأ-ب

 .يسدنهلالمعلاوألك يهلاوأىن بملابمئ ادلك شبقحتلتوأضرألانممئ ادءزجكأشنتتادعموأتازيهجتة يأ-ج

ًً  .راقعلام ادختسايف ق حلاح نمن عة رابعن اكو أر اقعلابرش ابملك شبا طبترمت امدخلاد يروتن اكا ما ذإر اقعبا طبترمت امدخلاد يروترب تُعي-2

 :يتأيا مر اقعلابرش ابملك شبة طبترملات امدخلاد يروتل مشي-3

 .راقعبق لعتيق حو أة حلصمن عل زانتلاو أل قنو أح نم-أ

 .راقعبق لعتيق حو أة حلصمبيص خشق حن عل زانتلاو أل قنو أح نم-ب

ل خدام ونللنكامأري جأتوري فوتكل ذيف ا مب،هبقلعتيوأراقعىل عهتسراممنكميرخآيدقاعتقحيأوأضرألالغشلةصخرنعلزانتلاوألقنوأحنم-ج

 .ةلثاممة أشنمي أو أق دانفلا

 .نييراقعء الكوو أء اربخل بقن مت امدخد يروت-د

 .ةلثامملاىرخألالامعألاول يوحتلاوة نايصلاوم دهلاوء انبلال امعأذ يفنتوق يسنتود ادعإل مشتت امدخد يروت-هـ

 (22)ةداامل
 لقنلا تامدخ ضعب ديروت ناكم

ت دايروتت نمضتوة دحاوف قوتة طقنن مرث كأا مةل حرت لمشا ذإ، كلتل قنلاة مدخد يروته يفأ دبي ذلان اكملايف ل قنة مدخلك د يروتن اكمن وكي-1

 .رالقرهذا امن  (4)ة دااملن م (5)د نبلل ًاقفوة ددعتم

 .اهبقلعتتيت لالقنلاةمدخديروتناكمتاذوهلقنلابةطبترملاتامدخلاديروتناكمنوكي-2

 (23)ةداامل
 ةينورتكلإلا تامدخلاو تالاصتالا تامدخ



                          

                          

     

 

    

 

       

 

   

 

          

 

            

 

          

 

                      

 

              

 

    

 

               

 

        

 

   

 

           

 

                        

 

     

 

    

 

          

 

                           

        

ً ت الاصتالات ادعموأةزهجأيأمادختسالالخنمايلاتة نيبملاتامدخلانميألابقتساوأليوحتو أثبوألقن«تاالتصالات اخدم»ةرابعبدصقي-1

ري غوةيكيناكيمورتكلإوأةيئايميكورتكلإوأةيسيطانغمورتكلإوأةيسيطانغموأةيئابرهكةقاطةطساوبتامدخلاكل تلابقتساوأليوحتو أثبوألقنبموقتيت لا

 :كلذيفامب،التصالال ئاسونمذكل 

 .ةيكلساللاوة يكلسلات الاصتالا-أ

 .تاوصألان ما هريغوى قيسوملاوث يدحلا-ب

 .ةيئرملار وصلا-ج

 .ماعلاثبلاءانثتسابث بلايف ة مدختسملاتاراشإلا-د

 .ةأو أهجزت آالة أيىل عةرطيسلاوليغشتيف ة مدختسملاتاراشإلا-هـ

 .ةلثاممةمهموضرغاهليت لاوئف اكملاعونلاتاذتامدخلا-و

 :كلذيف ا مب، ينورتكلإقوسوأةينورتكلإةكبشوأتنرتنإلارب عرش ابملك شباهميدقتمت ييت لاتامدخلا«ةينورتكلإلاتامدخلا»ةرابعبدصقي-2

 .دعبنعت ادعملاوج ماربلاةنايصوة ينورتكلإعقاومة فاضتسا، ةينورتكلإلاع قاوملات اقاطند يروت-أ

 .تايجمربلاث يدحتود يروت-ب

ً  .ىرخألاة يمقرلات افلملاوق ئاثولاوة ينورتكلإلاب تكلاوة شاشلات اظفاحور وصلاكا ينورتكلإت امولعملاوص وصنلاور وصلاد يروت-ج

 .بلطلاد نعب اعلألاوم الفألاوى قيسوملاد يروت-د

 .تنإلنرتعىل ات الاجملريد وتهـ 

 .نالعإلاكل ذبةطبترملاقوقحلاوينورتكلإعقومىلعتانالعإلاتاحاسمديروت-و

 .ثادحألاثبكل ذيف ا مب، ةيهيفرتلاوأةيميلعتلاوأةيملعلاوأةيضايرلاوأةينفلاوأةيفاقثلاوأةيسايسلاثبلاجماربديروت-ز

 .تنرتنإلارب عرش ابملاثبلا-ح

 .دعبعن ة اسردلت ااد خدمريتو-ط

 .ةلثاممةمهموضرغاهليت لاوئف اكملاعونلاتاذتامدخلا-ي

ة باوبوأتنرتنإلاىل عةباوبوأةكبشلاىل ععقوملالخنممت يامكل ذيف ا مبةينورتكلإلئاسوباهليغشتمت يعيزوتةمدخ«ينورتكلإلاقوسلا»ةرابعبدصقي-3

 :يتآلاء افيتساط رشب، عيزوتللة صنمو أل حمو أ



 

        

 

          

  

       

                          

                

 

                          

         

 

              

  

  

                       

         

 

                             

                

 

                            

                            

   

 

                           

                         

  

    

                         

                         

       

  

    

           

 

                     

 

      

 .ءالمعللة ينورتكلإت امدخد يروتبم ايقلان يدرومللح يتت-أ

 .ةينورتكلإل ئاسول الخن مين ورتكلإلاق وسلارب عت اديروتلامت ت-ب

 (24)ةداامل

ة قبطملال ودلاني با مت اديروتلاض عبلت ابثإ
ً ة قبطملاةل ودلاىل إا يلعفع لسلال قند يروتلاب لطتو، ىرخأة قبطمةل وديف ة ماقإن اكمه يدلص خشىل إةل ودلان مع لسد يروتبة بيرضللع ضاخلام اقا ذإ-1

 .ىرخألاةقبطملاةلودلاىلإعلسلاكلتريدصتتبثييراجتويمسرليلدبظافتحالاة بيرضللعضاخلاىلعف،ىرخألا

د نبلايف د روا ملة فاضإة يتوبثت امولعمي أبظ افتحالاوع مجبى رخأة قبطمةل ودىل إت امدخو أع لسد يروتبم وقيي ذلاة بيرضللع ضاخلان مب لطلاة ئيهلل-2

 .ةئيهلاا هددحتيت لال ئاسولابا هميدقتوة داملاه ذهن م (1)

 .اهنعة رداصلار يدصتلات ادنتسمع ما هتيمكوة ردصملاع لسلاع ونة قباطمة يكرمجلار ئاودلاىل ع-3

 (25)ةداامل

ة يقوسلاة ميقلا

ت انوكملاوة يمكلاوة دوجلاوت افصلايف هل ه باشمت امدخلاو أع لسللر خآد يروتي أت امدخلاو أع لسلاد يروتبق لعتيامي ف «هباشملاد يروتلا»ة رابعبد صقي-1

 .ريبكد حىل إهل ل ثاممو أة عمسلاود اوملاوة يفيظولا

يف ة هباشمفورظيف ه ديروتمت ا ماذإماعلك شبديروتلاهققحيسناكي ذلايدقنلالباقملايه ني عمخي راتيف ت امدخوأعلسديروتلةيقوسلاةميقلارب تعت-2
ًً  .لكشي أبني طبترما وسيلص اخشأني بر حلك شبا حاتما ديروته نوكع مةل ودلايف خي راتلاكل ذ

ل باقملايه ة يقوسلاةميقلانوكت،ةداملاهذهنم(2)دنبلايف ه يلعصوصنموهام كني عمخي راتيف ت امدخوأعلسديروتلةيقوسلاةميقلاديدحتر ّذعتاذإ-3
ًً ا وسيلصاخشأني برحلك شباحاتماديروتهنوكعمةل ودلايف خي راتلاكل ذيف ة هباشمفورظيف ه ديروتمت ا ماذإهباشمديروتهققحيسناكي ذلايدقنلا

 .لكشيأبني طبترم

ة يقوسلاة ميقلاد يدحتمت ي، ةداملاه ذهن م (3)و (2)ن يدنبلايف ه يلعص وصنمو هام كت امدخو أع لسد يروتلة يقوسلاة ميقلاد يدحتن اكمإلابن كيمل ا ذإ-4
ًً  .لكشبأي مل تسملاوأيقلتملابط بترمسيلدرومنمامدقمديروتلانوكعم،ةليدبتامدخوأعلسبتامدخلاوأعلسلالادبتساةفلكتىل إادانتسا

 (26)ةداامل

د حاالول باقملامي سقت

ر ومأبوتامدخوأعلسلديروتبًاقلعتمةبيرضللعضاخللهعفدقحتسملالباقملاناكاذإ،نوناقبموسرملانم(47)ةدااملو(34)ةدااملمن (4)دنبلاضارغأل

ء زجلك لة يقوسلاة ميقلال ثميي ذلال باقملان مء زجلاد يدحتة بيرضللع ضاخلاىل عف، تامدخلاو أع لسللني فلتخمن يديروتبو أت امدخلاو أع لسلاد يروتري غى رخأ

 .رالقرهذا امن  (25)ة داملام اكحأل ًاقفود يروتلان م

 (27)ةداامل

ة بيرضلال ماشري غر عسلا

 .ةبيرضللعضاخلاديروتلالاحيف ة بيرضللةل ماشةنلعملاراعسألانوكت-1

 :ةيتآلاتالاحلايف ة بيرضللةلماشري غراعسألانعنلعينأةبيرضللعضاخللهالعأ(1)دنبلايف د رواممءانثتسا-2

 .ريدصتللت امدخلاو أع لسلاد يروت-أ



 

     

 

                          

 

                     

 

                

 

            

  

   

                       

 

             

 

      

 

     

 

          

 

                         

 

                             

 

                             
           

 

  

   

  

     

                 

 

             

 

    

 

            

 .اًلجسمل يمعلان اكا ذإ-ب

 .ةبيرضلال مشيال ر عسلان أة حارصد يدحتلامت ين أب جي، ةداملاه ذهن م (2)د نبلل ًاقفوة بيرضللةل ماشري غر اعسألان عن العإلاق يبطتمت ا ذإ-3

 :ةيتآلاتالاحلايفةبيرضللةلماشريغراعسألانعنالعإلاةبيرضللعضاخلاىل عهالعأ(1)دنبلايفدرواممءانثتسا-4

 .نونابقم وسملرمن ا (48)ةداملمن ا (1)دنبلاماكحأهيلعقبطييذلاةينعملاتامدخلاوأةينعملاعلسلاديروت-أ

 .ونانبقم وسملرن ام (48)ة دااملمن  (3)د نبلل ًاقفوة بيرضللة عضاخلاع لسلاد يروت-ب

 (28)ةداامل
 مئاسقلاو معدلاو مصخلا

 .ةلودللت امدخو أع لسد يروتلل باقمن عة رابعا هنمء زجو أة ناعإلات ناكا ذإد رومللة ناعإم دقتا هنأىل عةل ودلال ماعتال -1

 :ةيتآلاط ورشلاء افيتسامت ا ذإم صخلال احيف د يروتلاة ميقض يفختن وكي-2

 .رعسلاض افخنان مل يمعلاع افتنا-أ

.مصخلاليومتد روملاماق-ب ب 

 .لباقملاهبضفخنييذلاغلبملايه م صخلاةميقنوكت-3

 .لباقمنودبةميسقلاهذهمي دقتمت ا ذإال إضيفختي ألهاجتمت يو،اهمادختسامت ة ميسقيأةميقمصخلاةميقلمشتال -4

 .ةميسقلاكل تلعوفدملالباقملاوةميسقلاةميقني بقرفلايه م صخلاةميقنإف،ةميسقلاىل عةروكذملاةميقلانملقألباقمبةميسقعيبورادصإبدروملاماقاإذ-5

ة ميقلاديدحتمت يمل ا م،تامدخلاوأعلسلارعسيف م صخىل علوصحلايف ق حلاوأتامدخوأعلسىل علوصحلايف ق حلايطعتةادأ«ةميسقلا»لمشتال -6

 .ةميس قلار ادصإد نعا هبة ميس قلال ادبتساز وجييت لاة يدقنلا

 سماخلا بابلا
 حبرلا شماه ةيلآ

 (29)ةداامل
 حبرلا شماه ىلع ةبيرضلا باسح
 :ةيتآلات الاحلايف كل ذوحب رلاش ماهس اسأىل عع لسللد يروتي أىل عة بيرضلاب استحاة بيرضللع ضاخلل-1

 :يتاآلن م أين ما هؤامت رشن أد عبة داامله هذن م (2)د نبلايف ا هيلعص وصنملاع لسلاد يروتبم اقإذا  .أ

 .لجسمري غصخش (1

 .حبرلاش ماهس اسأىل عد يروتلاىل عة بيرضلاب استحابم اقة بيرضللع ضاخ (2



 

             

 

                         

 

                    

 

          

 

                  

 

                        

                  

 

                

 

                 

 

                    

 

                         

              

 

         

 

     

 

   

 

      

 

         

 

        

 

                        

               

 

  

     

 .رالقرا اهذنم(53)ةدامللًاقفواهتالخدمةبيرضد ادرتسابمقيملعلسديروتبماقاذإ.ب

 :يهع لسلاهذهو،حبرلاشماهةيلآلًاقفومتيسيذلاديروتلالبقةبيرضللتعضخيتلاعلسلاةداملاهذهنم(1)دنبلايفةدراولاعلسلابدصقي-2

 .اهحيلصتدعبوأيلاحلااهعضويفلامعتسالان مديزملحلصتيتلاةلوقنملاةيداملاتاكلتمملايأ،ةلمعتسملاعلسلا.أ

ً  .اماع 50ن عا هرمعد يزييت لاع لسلاىن عمب، فحتلا .ب

 .ةيرثألاو أة يخيراتلاو أة يملعلاة يمهألات اذف انصألان ما هريغوة يقرولاوة يندعملات المعلاوع باوطلان مة اوهلات اينتقم .ج

ة رتوافرإصدامت  إذاة دااملذه همن  (1)دنبلانم(أ)ةرقفلايف ا هيلعصوصنملاعلسللحب رلاشماهساسأىل عةبيرضلابستحين أةبيرضللعضاخللزوجيال -3

.دنتسملاوأةيبيرضلاةروتافلايف ا روكذمديروتلاىل عةضورفملاةبيرضلاغلبمناكوديروتلاكل ذلر خآدنتسموأةيبيرض ً 

 .ةبيرضللل ماشه نأرب تعيو، اهعيبر عسوع لسلاء ارشر عسني بق رفلاو هحب رلاش ماهن وكي-4

ًً  :ةداملاهذهلاقفومتتيتلاتاديروتلابقلعتياميفايلاتةنيبملاتالجسلابظافتحالاة بيرضللعضاخلاىلعبجي-5

 .حبرلاش ماهة يلآب جومبا هعيبوا هؤارشمت ية علسلك ل يصافتحض وتيت لات الجسلان مه هباشيا مو أن وزخملارت فد .أ

ع ضاخلاىل عب جي، نيلجسمري غص اخشأن مع لسلاء ارشمت ا ذإو، حبرلاش ماهة يلآب جومبا هؤارشمت يت لاع لسلال يصافتحض وتيت لاء ارشلاري تاوف .ب

 :ةيتآلات امولعملال قألاىل عن مضتتيت لاو، علسلال يصافتا هيفني بية يتاذة روتافر ادصإة بيرضلل

 .ةبيرضللعضاخلابصاخلايب يرضلاليجستلامقروناونعومس ا(1

 .ةعلسلاع ئابن اونعومس ا (2

 .ءارشلاخي رات(3

 .اهؤارشمت يت لاع لسلال يصافت (4

 .علسلاكل تبق لعتيامي فه عفدق حتسملال باقملا (5

 .عيقوتلابه ضوفين مو أة علسلاع ئابع يقوت (6

ش ماهس اسأىل عت ضُرفة بيرضلان أة حارصص نتة يبيرضة روتافر ادصإبم زتليف، حبرلاش ماهس اسأىل عد يروتىل عة بيرضة بيرضللع ضاخلاض رفا ذإ-6

 .ةبيرضلاغلبمءانثتسابةيبيرضلاةروتافلانمضا هركذني عتييت لاتامولعملاعيمجىل إةفاضإلابحب رلا

س داسلاب ابلا

ر فصلاة بسنلة عضاخلات اديروتلا



  

       

            

 

                            

         

 

            

 

             

 

                            

                      

 

                        

     

 

                              

    

 

              

 

                         

 

        

 

                  

 

      

 

     

 

   

 

    

 

   

 

            

 (30)ةداامل

ع لسلار يدصتىل عر فصلاة بسنق يبطت

 :ةيتآلاطورشلاءافيتسامت ا ذإرفصلاةبسنلرش ابملاريدصتلاعضخي-1

ًً ل ودلن واعتلاس لجمل ودلد حوملاك رامجلان وناقلا قفوة يكرمجلام وسرللق لعمع ضويف ا هعضومت ين أو أة قبطملال ودلاج راخن اكمىل إا يلعفع لسلال قنمت ين أ .أ

 .ديروتلاخي راتن م ًاموي (90)ني عستل الخة يبرعلاج يلخلا

ُ  .قلعملاع ضولاو أر يدصتلات بثيي راجتوي مسرل يلدبر دصملاظ فتحين أ .ب

 :ةيتآلاطورشلاءافيتسامت ا ذإرفصلاةبسنلرش ابملاري غريدصتلاعضخي-2

ًً ل ودلن واعتلاس لجمل ودلد حوملاك رامجلان وناقلا قفوة يكرمجلام وسرللق لعمع ضويف ا هعضومت ين أو أة قبطملال ودلاج راخن اكمىل إا يلعفع لسلال قنمت ين أ .أ

 .كلذل بقو أد يروتلاخي راتبيج راخلال يمعلاود روملاني با هيلعق فتمت ابيترتب سحبد يروتلاخي راتن م ًاموي (90)ني عستل الخة يبرعلاج يلخلا

ً ة يبرعلاج يلخلال ودلن واعتلاس لجمل ودلد حوملاك رامجلان وناقلا قفوق لعملاع ضولاو أر يدصتلات بثيي راجتوي مسرل يلدىل عيج راخلال يمعلال صحين أ .ب

 .دروملاىل إه نمة خسنم دقيو

و أريدصتللعلسلادادعإليرورضو هامءانثتسابقلعمعضويفعلسلاعضووأريدصتلاوديروتلانيبامةرتفلالالخعلسلارييغتوأمادختسامتيالنأ.ج

 .قلعملاع ضولايف ا هعضو

 .ةنيفسو أة رئاطمق اطد ارفأن مد رفو أب كارة بحصبةل ودلاع لسلار داغت ال أن .د

 .علسلاهذهلًاريدصتةددحملاةقطنملاىل إعلسلاديروتوأةل ودلايف ن اكمنمةددحمة قطنمىل إعلسلالقنبمايقلارب تعيال ، ةداملاهذهضارغأل-3

 :ةدااملذه همن  (2)و (1)ن يدنبلاض ارغأل-4

 .ةلودللةرداغملاعلسلابق لعتيامبة رامإلايف ة يلحملاةيكرمجلارئاودلانعةرداصلاريدصتلاتادنتسم«يمسرلاليلدلا»ةرابعبدصيق .أ

ً  :يتأيا مماي أل مشي «يراجتلال يلدلا».ب

 .يوجلان حشلاد نس (1

 .نحشلاة صيلوب (2

 .نحشلاد نس (3

 .نحشلاة داهش (4

 :يتآلا،ةيراجتوأةيمسرتناكءاوس،ريدصتلاتبثتيتلاةلداألددن حتأبجي-5



 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

 

       

 

                  

 

                           

 

                          

 

                    

 

                     

 

      

 

                    

 

                          

                     

 

                        

   

 

              

  

       

          

 

      

.دروملا .أ ّ 

 .نحاشلا .ب

 .علسلا .ج

 .ةميقلا .د

 .ريدصتلاد صقمة هج .ـه

 .ةردصملاع لسلار اسمول قنلاةل يسو .و

 .اهيرتصدمت ييت لاع لسلاة عيبطو أر يدصتلاة عيبطب سحبت اتابثإلاو أةل دألان مى رخأع اونأد يدحتة ئيهلل-6

 :يتآلان مي أل وصحة ئيهللني بتا ذإ، د ّروملان مي طخب لطىل عء انبة داملاه ذهن م (2)و (1)ن يدنبلايف ة دراولا ًاموي (90)ة رتفد يدمتة ئيهلل-7

 .ديروتلاخيراتنمًاميو(90)ني عستلالخاهريدصتعنمتنأنكميوأعلسلاريدصتنودتلاحملتسملاودروملاةدارإنعةجراخفورظدوجو.أ

 .ديروتلاخي راتن م ًاموي (90)ني عستة رتفل الخد يروتلاة عيبطب بسبع لسلان مف نصو أع لسلار يدصتة يناكمإم دع .ب

 :لاحيف ة نيفسلاوأةرئاطلابكارىل إءانيموأراطميف ة رداغملاةقطنميف ع لسلاديروترش ابملاري غريدصتلالمشي-8

 .بكارلاة بحصبةل ودللع لسلاة رداغم .أ

ة.قبطملالودلاجراخةل ودىل إةرداغملادصقيبكارلانأب،بكارلادوعصةقاطببةقلعتملاليصافتلالثمتابثإبهظافتحاودروملالوصح.ب ّ 

ن م (7)د نبلاب جومبة ئيهلاا هيلعت قفاول وطأة رتفو أ ًاموي (90)ني عستة رتفل الخا هريدصتبة داملاه ذهب جومبع لسلار يدصتبم زلملاص خشلام قيمل ا ذإ-9

 .ةلودلالخادمتولاميفديروتلاتاذىلعقبطتستناكيت لاةبسنلابديروتلاىلعةبيرضلاضرفمتي،ةداملاهذه

ن م لكةدارإعن ةجراخفورظببسبمادعنالاو أفلتللاهريدصتدوصقملاعلسلاضرعتلاحيفديروتىلعرفصلاةبسنقبطت،ةداملاهذهضارغأل-10

.ملتسملاود روملا ّ 

 .اهنعة رداصلار يدصتلات ادنتسمع ما هتيمكوة ردصملاع لسلاع ونة قباطمة يكرمجلار ئاودلاىل ع-11

 (31)ةداامل

ت امدخلار يدصتىل عر فصلاة بسنق يبطت

 :ةيتآلاتالاحلايف ر فصلاةبسنلتامدخلاريدصتعضخي-1

 :ةيلاتلاط ورشلاء افيتسال احيف  .أ



 

                       

 

                          

      

 

                     

 

             

 

                            

      

 

                           

             

 

                             

             

 

                         

        

 

                         

                        

  

        

           

 

                        

 

                       

    

 

                

 

      

 

               

 

                

 .تامدخلاةيدأتتقويف ةل ودلاجراخناكوةقبطملالودلانميأيف ة ماقإناكمهيدلس يل ٍقلتمىل إتامدخلاديروتمت ينأ(1

ة يصخشةل وقنمل وصأة يأبة رشابمق لعتيو أ، تاراقعلاه ذهىل عت انيسحتة يأو أةل ودلايف ة دوجومت اراقعبة رشابمق لعتيامي فت امدخلاد يروتمت يال ن أ (2

 .تامخلداةأديتتقويف وةل دليف اة دجومو

ًَ  .ةقبطملال ودلاج راخا يلعفا هذيفنتمت ت امدخلب يترتن عة رابعا هنأو أة قبطملال ودلاج راخ ًًايلعفت امدخلاذ يفنتمت ا ذإ .ب

 .ةمدخلاهذهبق لعتملاءزجلل،ةيجراخلاةيحايسلاجماربلامي دقتديروتلانمضتاذإ.ج

ن اكا ذإوأدحاورهشنملقأةريصقةدملط قفةل ودلالخاددجاوتاذإ«ادلوةلج راخ»هنأصخشلارب تعي،ةداملاهذهنم(1)دنبلانم(أ)ةرقفلاضارغأل-2

 .ديروتلابةل اعفة روصبط بتريال د جاوتلا

و أرش ابملك شباهماربإمت يةيقافتابجومبت امدخلاديروتناكا ذإرفصلاةبسنلتامدخريد وتعال خيض، ةداامله هذمن  (1)دنبلانم(أ)ةرقفلانمءانثتسا-3

 :ةيتآلاطورشلاعيمجق قحتل احيف كل ذومي قمري غ ٍقلتمعمرش ابمري غ

ل بقنمةلودلايفاهيقلتمتيستامدخلانأبةيقافتالام اربإتقويفلوقعملك شبعقوتلاناكمإلابناكوأةلودلايفرخآصخشلبقنمتامدخلايقلتناكاذإ.أ

.ميقملاريغتامدخلايقلتملاريدموأافظوم،رصحنودكل ذلمشيو.رخآصخش ًً 

ة بيرضد ادرتساز وجيال ت اديروتبم ايقلاق ايسيف ت امدخلاى قلتيسر خآلاص خشلان أبة يقافتالام اربإت قويف ل وقعملك شبع قوتلان اكمإلابن اكا ذإ .ب

 .ننوابقمسوملرمن ا (54)ةدامللًاقفولماكلك شباهنعتالخاملد

ع ضاخلااهمدقييت لاتامدخلااهبد صقي(ةيجراخلاةيحايسلاجماربلامي دقت)نمضتتيت لاتامدخلانإف،ةداملاهذهنم(1)دنبلانم(ج)ةرقفلاضارغال-4

 .ىرخألاةطشنألاولقنلاوتابجولاوةماقالاكتامدخوعلسكل ذيفامبـةقبطملالودلاجراختامدخكل ذكو،رثكأوأيح ايسجتنملالخنمةبيرضلل

 (32)ةداامل

ت الاصتالات امدخر يدصتىل عر فصلاة بسنق يبطت

 :ةيتآلات الاحلايف ر فصلاة بسنلت الاصتالات امدخر يدصتع ضخي-1

 .ةقبطملال ودلاج راخة ماقإن اكمه يدلت الاصتات امدخد رومىل إةل ودلال خادة ماقإن اكمه يدلت الاصتات امدخد رومل بقن مت الاصتات امدخد يروت-أ

ً ت امدخلا درومس يلص خشىل إةل ودلال خادة ماقإن اكمه يدلت الاصتات امدخد رومل بقن مة قبطملال ودلاج راخن مت أدبت الاصتات امدخد يروت-ب

 .ةلودلاجراخةامن إقاكمهودليت االتصا

 :يتآللًاقفوديروتلاءدبناكمديدحتمت ي،ةداملاهذهنم(1)دنبلانم(ب)ةفقرلاض اغرأل-2

 .ديروتلاأ دبيي ذلاص خشلان اكم-أ

 .ةمدخلال باقمع فدلابم وقيي ذلاص خشلا، دنبلاا ذهن م (أ)ة رقفلاق بطنتمل ا ذإ-ب

 .ديروتلاض ارغألد قاعتلابم وقيي ذلاص خشلا، دنبلاا ذهن م (ب)و (أ)ن اترقفلاق بطنتمل ا ذإ-ج



 

                

  

          

                 

 

               

 

              

 

                               

        

 

                             

     

 

                          

     

 

                    

 

       

 

            

 

                      

 

  

        

          

 

                         

 

                          

 

                

  

           

                         

 .تالاصتالات امدخديروتيس اسألاهطاشننوكييذلاصخشلاتالاصتالاد رومبد صقيهنإف،ةداملاهذهضارغأل-3

 (33)ةداامل

ع لسلاوب اكرلليل ودلال قنلات امدخىل عر فصلاة بسنق يبطت

 :ةيتآلاتالاحلايف ر فصلاةبسنلاهبة طبترملاتامدخلاوعلسلاوباكرلليل ودلالقنلاتامدخديروتعضخي-1

 .ةلودلاجراخناكمىل إةل ودلايف ن اكمنمعلسلاوأباكرلالقنديروتعضخي-أ

 .ةلودلايف ن اكمىل إةل ودلاجراخناكمنمعلسلاوأباكرلالقنتامدخ-ب

ة طقنلوأنمعقواذإباكرلاءالؤهليل ودلقنديروتنمءزجكرب لاوأوجلاوأرحبلارب عةل ودلايف ر خآناكمىل إةل ودلايف ن اكمنمباكرلالقنتامدخ-ج

 .ةلودلاجراخامهيلكو أةيئاهنلاةهجولاوأةرداغملل

ً ىل إوةل دليف ان اكمنمعلسلالقنتامدخديروتةياغلوأنماءزجتامدخلاديروتناكا ذإةل ودلايف ر خآناكمىل إةل ودلايف ن اكمنمعلسلالقنتامدخ-د

 .ةلودلان يف اكموةل إىل دلج اراخناكمنموأادلوةل ج راخماكن 

مت تو أة دااملذه همن  (1)د نبلام اكحأل ًاقفوة عضاخلاع لسلاو أب اكرلال قنت امدخبق لعتيامي فا هديروتمت ا ذإت امدخلاوع لسلاىل عر فصلاة بسنق بطت-2

 :يتاكآل، دلوةلاجراختحدثا هنأباملهتاعم

 .نفسلاوت ارئاطلانت مىل عو أل بقن مع يبلاو أك الهتساللو أم ادختساللا هديروتمت ييت لاع لسلا-أ

 .لقنلات امدخد يروتء انثأة مدقملات امدخلا-ب

 .علسلاو أب اكرلال قنب يترتو أني مأتلاب يترتو أني مأتلات امدخ-ج

 .ةلودلاجراخناكملعلسلالقنلديربلاعباطلادبتساوأمادختسامتيثيحرفصلاةبسنلتارامد اإليبرةعمجموعن ة ردالصية ايدلربابع االطود ريتوعخيض-3

 (34)ةداامل

ل قنلاط ئاسوض عبىل عر فصلاة بسنق يبطت

 :ةيتآلات الاحلايف ر فصلاة بسنلل قنلاط ئاسود يروتع ضخي

 .ةضايرلاوأةعتملاوأهيفرتللاهتئيهتمت توأممصتمليت لاو،علسلاوأباكرلليراجتلالقنللمدختستلاهتئيهتتمتوأتممصة رئاطديروت-1

ة. ضايرلاوأةعتملاوأهيفرتللهتئيهتمت توأممصيمليذلاويراجتلامادختساللهتئيهتتمتوأممصممئاعلك يهوأبراقوأةنيفسديروت-2

 .باكلرن امكرث أوأ(10)ددعلماعلالقنلايف م دختسيلهتئيهتت متو أممصمراطقوأةل فاحديروت-3

 (35)ةداامل

ل قنلاطئاسوديروتبةطبترملاتامدخلاوعلسلاىل عرفصلاةبسنقيبطت

 :يتآلانميأتناكل احيف ، رفصلاةبسنلرارقلااذهنم(34)ةداملايف ا هيلعصوصنملالقنلاطئاسوديروتبةطبترملاتامدخلاوعلسلاعضخت-1



 

                              

  

 

                 

 

                           

  

 

                          

 

                        

      

 

         

 

                  

 

                           

 

          

  

       

              

 

               

 

       

 

         

  

  

             

 

                 

 

       

 

       

ى حدإيف ، كلتلقنلاطئاسوليوحتوأةنايصوأحالصإوأليغشتقايسيف ا هديروتمتييت لا،ىرخأزاغوأطفنتاجتنميأوأدوقولاءانثتسابعلسلا-أ

 :نيتيتآلاني تلاحلا

 .اهنم ًاءزجح بصتو أا هبا هقاحلإو أا هتابثإمت يسو أكل تل قنلاط ئاسولع لسلامض مت يس (1

ت اذو أم ادختساللة حلاصري غكل ذلة جيتنح بصتول يوحتلاو أة نايصلاو أح الصالاو أل يغشتلات ايلمعيف ة يكالهتساع لسكة رشابمع لسلام ادختسامت يس (2
 .ةديهزة ميق

 .اهليوحتوأاهتنايصوأاهحالصإوأاهليغشتضارغألرارقلااذهنم(34)ةداملايفاهيلإراشملالقنلاطئاسوبقلعتياميفةرشابماهديروتمتييت لاتامدخلا-ب

ع طقلاهذهةنايصوحالصاضرغبرارقلااذهنم(34)ةداملايف ا هيلإراشملالقنلاطئاسوتادعموعطقبقلعتيامي فةرشابماهريدتو يمتاليت ت امخلدا-ج

 :يتآلانميأققحتط رشب،تادعملاو

 .لقنلاة طيسونت مىل عت امدخلاذ يفنتمت  (1

 .قحالت قويف ل قنلاةطيسوتاذباهعضوةداعإتمتمث ، ةنايصلاوأحيلصتللةعطقلااةل زإتمت(2

 .ىأخرة طيسووألقنلاةطيسوتاذلر ايغةعطقاهنأىل عاًلبقتسماهلامعتسامت يلاهبظ افتحالامت و،ةنايصلاوأحيلصتللةعطقلاةل ازإتمت(3

 .ةلمماثة عقطباهلادبتسامت وةعطقلاحالصإنكمملاري غنم(4

 (36)ةداامل

ة نيمثلانداعملاىل عرفصلاةبسنقيبطت

 .رفصلاةبسنلرامثتسالات اياغلاهداريتساوأةيرامثتسالاة نيمثلانداعملاديروتعضخي-1

 :ةيتآلاري ياعملااهيلعقبطنيو،نيتالبلاوةضفلاوبهذلانمالًك (ةيرامثتسالاة نيمثلانداعملا)ةرابعبدصقي-2

 .كرثأو أة ئاابمل 99غ لبتن داعملاء اقنة جرد-3

 .ةيملاعلاكئابسلاقاوسأيف ل وادتللةل باقنداعملا-4

 (37)ةداامل

ة ينكسلاين ابملا

 :كلذيف ا مبص اخشألانكسلةممصملاوةدعملاين ابملا(ةينكسلاين ابملا)ةرابعبدصقي-1

 .يسيئرلاهنكسلحمكص خشهل غشينأعقوتملانموأصخشلاهل غشيهنمءزجوأىن بميأ-أ

 .سرادملاذيمالتوأبالطللةصصخملانكاسملا-ب

 .نمألاى وقوة حلسملات اوقللة صصخملان كاسملا-ج



 

      

 

        

 

           

 

                

 

         

 

          

 

                              

                  

  

            

                              

 

 

                             

                              

                         

                   

    

  

        

                              

                            

                            

  

       

            

 

                         

    

 

                         

  

 .ماتيألاوةياعرلاوني نسملارود-د

 :يتآلانماًيأ(ينكسلاىن بملا)لمشيال -2

ً  .هالفتن إوبدهل قنزوجيو،ضرألايف ا تباثىن بمسيلناكميأ-أ

 .هباشا مو أى فشتسمو أت يبمللن اكمو أل زنو أق دنفكم دختسمىن بمي أ-ب

 .ةماقالاري فوتىل إة فاضإلابت امدخم دقتة يقدنفة قش-ج

 .ينوناقص يخرتن ودهل يوحتو أه دييشتمت ىن بمي أ-د

ق ئادحوأتارايسفقاوممضيىن بملاناكا ذإوأ،هيلغاشلبقنملمعللناكموأبتكمكم دختسيهنمري غصءزجناكا ذإاينكسىن بمىن بملارابتعازوجي-3

.ينكسلاىن بملانماءزجلك شتاهنأبلوقلازوجيى رخأاي ازمةيأىل عيوتحين اكو أ،هعممدختست ً 

 (38)ةداامل
ً ة يريخلاتايعمجلامادختسالاصيصخةممصملاينابملاىل عرفصلاةبسنقيبطت

ً ي ذيخريط اشنلطقفوةيريخةهجل بقنمهمادختسامت يلددحملك شبام مصمىن بملاناكا ذإرفصلاةبسنلهنمءزجيأوأىن بملري جأتوأعيبلوأعضخي-1

 .ةلص

، ةيريخلاةهجلايفمه اسموأوضعوأكلاميألةدئافلاوأحبرلاقيقحتلفدهيالطاشن(ةلصوذيريخطاشن)ةرابعينعت،ةداملاهذهنم(1)دنبلايف-2

 ًاقفووأ،عمتجملاةيمنتةرازونمهيلعقفاوموهام كاهلًازيزعتوأةل ودلايف ي ريخطاشنبمايقللاهفادهأوأاهضارغأقايسيف ة يريخلاةهجلاهبموقتيذلاطاشنلاو

ن عةباينلابصيخارتلاكل تحنمتةهجلالخنميريخطاشنبموقتلاهصيخرتىلعءانبوأيلحموأيداحتاموسرمىلعءانبةيريخةهجكاهسيسأتطورشل

ة يفاقثلاوة ينيدلاوة يعامتجالاة ياعرلاومي لعتلاوة حصلابض وهنلال اثملال يبسىل عة يريخلاف ادهألاوض ارغألان مضتتو .ةرامإلاة موكحو أة يداحتالاة موكحلا

 .كلذلة هباشملاةطشنألاوةيملعلاو

 (39)ةداامل

ةل وحملاةينكسلاين ابملاىل عرفصلاةبسنقيبطت

ن مءاهتنالان متاونسثالث(3)لالخديروتلامت ينأطرشبرفصلاةبسنلين كسىن بمىل إهل يوحتمت ه نمءزجيأوأىن بميألد يروتلوأعضخي-1

 .ليوحتلالامعأءدبنمةقباسلاسمخلا(5)تاونسلالالخين كسىن بمنمًاءزجنكيملوين كسىن بمكهمادختسامتيملهنمءزجيأوأهنأوليوحتلا

 .يلاحين كسىن بمنمءزجكهنمءزجيأوأهرابتعالة يفاكب ابسأتسيلين كسىن بميف ه باشاموأعطاوقوأةماعوأةكرتشمقفارمدجاوت-2

 (40)ةداامل

مي لعتلات امدخىل عر فصلاة بسنق يبطت

 :ةيتآلاط ورشلاء افيتساد نعر فصلاة بسنلمي لعتلات امدخد يروتع ضخي-1

م دقتيت لاة يلحملاو أة يداحتالامي لعتلاع اطقلة مظنملاة صتخملاة يموكحلاة هجلال بقن مه بف رتعملايس اردلاج اهنملل ًاقفوة مدقمة يميلعتت امدخلد يروتلان وكين أ-أ

 .ةيساردلاة رودلاا هيف

ة رودلااهيفمدقتيت لاةيلحملاوأةيداحتالامي لعتلاعاطقلةمظنملاةصتخملاةيموكحلاةهجلانماهب ًافرتعمةيميلعتةسسؤمةيميلعتلاتامدخلادرومنوكينأ-ب

 .ةيساردلا



 

                        

           

 

                            

        

 

                         

 

                   

 

                      

 

                           

  

 

                         

    

 

                        

                          

 

 

                  

 

                     

 

     

  

        

                          

    

             

 %50ن مكرث أىل علصحتنأوأ،ةيلحمةموكحوأةيداحتالاة موكحلانمةكولممةسسؤملانوكتنأ،يلاعميلعتةسسؤمةيميلعتلاتامدخلادرومناكاذإ-ج

 .ةيلحمةموكحوأةيداحتالاة موكحلانمةرشابميونسلااهليومتنم

 ًاقلعتمديروتلاكل ذناكا ذإةداملاهذهنم(1)دنبلايف ا هيلإراشملاةيميلعتلاةسسؤملالبقنمةمدقملاتامدخلاوأعلسلاديروتىل عرفصلاةبسنقبطت-2

ت ر. فصلاةبسنلةعضاخةيميلعةمدخمي دقتبةرشابم

 .رفصلاةبسنل،يساردجاهنمبطبترتيت لاوةداملاهذهنم(1)دنبلايف ا هيلإراشملاةيميلعتلاةسسؤملااهمدقتيت لاةينورتكلالاوةعوبطملاةءارقلاداومعضخت-3

 :رفصلاةبسنلةعضاخةيتآلاتاديروتلارب تعتال ، ةداملاهذهنم(2)دنبلايف ر كذاممء انثتسا-4

 .ةيميلعتلاةسسؤملاكل تلنيبستنمريغصاخشألاهتحاتابموقتوأ(1)دنبلايفاهيلإراشملاةيميلعتلاةسسؤملااهدروتيتلاتامدخلاوعلسلا-أ

ة يميلعتلاةمدخلابني عتمتملابالطلالبقنماهليوحتو أاهكالهتسامت ييت لاو(1)دنبلايف ا هيلإراشملاةيميلعتلاةسسؤملااهمدقتيت لاةيميلعتلاداوملاري غعلسةيأ-ب

 .ميلعتلاض ارغأل

ن مءزجكةيميلعتلاةسسؤملالالخنماهديروتمت ء اوس،اهؤادترا(1)دنبلايف ا هيلإراشملاةيميلعتلاةسسؤملابجوتىرخأسبالميأوأيمسرلايزلا-ج

 .الم أة يميلعتلات امدخلا

 .الم أةيميلعتلاتامدخلانمءزجك(1)دنبلايف ا هيلإراشملاةيميلعتلاةسسؤملالالخنمديروتلامت ء اوس،ةيميلعتلاتامدخلابة قلعتملاةينورتكلالاة زهجألا-د

م اعطللةيئارشلامئ اسقلاوأعيبلاتالآلالخنممت يديروتيأكل ذنمضتيو،(1)دنبلايف ا هيلإراشملاةيميلعتلاةسسؤملايف ة دروملاتابورشملاوةمعطألا-هـ

 .بارشلاو

ت  .اهبلغأيفةيهيفرتتسيلوةيميلعةمدخليس اردجاهنمبةرشابمطبترتتالحرلاهذهتناكاذإالإ،ةيناديملاتالحرلا-و

 .ةيميلعتلاتامدخلاموسرلةيفاضإموسرلباقم(1)دنبلايف ا هيلإراشملاةيميلعتلاةسسؤملاقيرطنعوأنمةمدقملاةيجهنماللاةطشنألا-ز

 .ةيبالطة مظنميف ة يوضع-ج

 (41)ةداامل

ة يحصلاة ياعرلات امدخىل عر فصلاة بسنق يبطت

ً مبا ، ديروتلاي قلتمالج علة يرورضا أهنعىل ب لطاة نهممضن م اعلك شبا علهيا فراعتمن تكووا هريدتويمت ة دمخأي  «ةيحصلاة عايلرات ادمخ»ة رابعبيقصد -1

 .يئاقالوج العلاذكل يف 

 :نأة طيرشة يحصلاة ياعرلات امدخلد يروتي أىل عر فصلاة بسنق بطت-2



 

                               

 

 

    

 

        

 

                          

         

 

                      

 

             

 

      

 

           

 

                           

          

  

  

  

    

   

ة صتخمة هجل بقنموأةحصلاةرازونمةصخرمةيلديصوأنانسأبيبطوأين فوأضرمموأبيبطوأةيحصة ياعرةسسؤموأنايكلبقنمهميدقتمت ي-أ

 .ىأخر

 .ناسنإلاة حصبط بتري-ب

ً  «:يتآلانماي ألمشتال ة يحصلاةعايلرت ااخدم»-3

ت اخدمي أن كوتث يحبه يفرتلاو أت ازاجإلاء انثأة ماقإن اكمري فوتو ها هليس يئرلاف دهلان وكية سسؤمي أة رايزو أيف ة ماقإلابق لعتيد يروتن مء زجي أ-أ

 .هيفرتلاو أة ماقإلاة مدخبة نراقمة يضرعةل أسمة يحصة ياعر

 .اهنمةياقولاوأةيبطةلاحةجلاعمليب طيئاصخأوأبيبطلبقنمةفوصومنكتملاذإةيليمجتبابسألةيرايتخالات اجالعلا-ب

:يتآلان مي ألا ديروتن اكا ذإر فصلاة بسنلع لسلاد يروتع ضخي-4 ً 

 .اءرزالوس لن جمعردر يصاقريف ة دحمدة يودأةأي-أ

 .اءرزالوس لجمن عر دصير ارقيف ة ددحمة يبطت ادعمة يأ-ب

ر لصفاة بسنلة عضاخلاة يحصلاة ياعرلات امدخد يروتق ايسيف ا هديروتمت ييت لاود نبلاا ذهن م (ب)و (أ)ني ترقفلان مضةل ومشمري غى رخأع لسي أ-ج

 .ةروكذملاة يحصلاة ياعرلاة مدخد يروتل جان مة يرورضرب تعتوص خشلل

 عباسلا بابلا

 ةافعملا تاديروتلا

 (42) ةداملا

 ةيلاملاتامدخللةيبيرضلا ةلامعامل

 :ةدااملذه اض هغرأل-1



 

                                

   

 

                      

 

                            

             

 

                

 

                   

 

                        

 

               

 

                

 

    

 

              

 

                                

              

 

           

 

                       

ً ا ممقحوأةحلصميأءانتقايف ر ايخيأوأاًلبقتسموأايلاحصخشي أىل عةقحتسمدوقنىل علوصحلايف ق حوأةحلصميأ«نيددنس»ةرابعبدصقي-أ

 .هنايبق بس

 .ركذاممقحوأةحلصميأىل علوصحلابرايخيأوأيرابتعاصخشي ألامأس رحصة يف ق يف و حأةحمصلأي «يلامقرو»ةرابعبدصقي-ب

ً و أاهرارمتساوأةيرشبلاةايحلاءاهتنالامتحاىل إةبسنلابرطخلازي حغلابمهيفعضييذلاىدملاىل إانوناقمربملادقعلا«ةايحلاىل عني مأتدقع»ةرابعبدصقي-ج

 .لفطةدالووأقبطملانوناقلابجومبة عورشمتاقالعنمههباشياموأجاوزلا

 .ةيمالسإلاة عيرشلائ دابمع مق فاوتيا مبل يومتد يروتبق لعتيي طخد قع «يمالسإيل امب يترت»ة رابعبد صقي-د

 :يتأياملاثملاليبسىل عنمضتتونامتئالاري فوتواهئفاكياموأةيدقنلاتالماعتلابةطبترملاتامدخلايه ة يلاملاتامدخلا-2

 .هباشاموأتاباسحيف ن يدموأنئادديقلالخنموأةيدقنلاتاكوكسملاوأدقنلاقاروأفرصل الخنمءاوسةل معلاليوحت-أ

 .امهتيكلملقنوأامهليصحتو أامهعفدبمايقلاوأدامتعاباطخوأكيشرادصإ-ب

 .هتيكلمل قنو أه ري يجتو أهل وبقو أه بحسو أه صيصختو أن يدد نسر ادصإ-ج

 .امتنئو اأةسلفو أضقر أيفري تو-د

 .دامتعاد قعو أيل امق روو أن يدد نسل يدعتو أد يدجت -هـ 

و أين دد نسو أيل امق روو أد امتعاو أك يشب جومبة ئشانلات امازتلالاء ادأبق لعتيك صو أني مأتو أض يوعتو أن امضك فو أل يدعتو أذ خأو أري فوت-و

 .ةداملاهذهنم(ـه)ىل إ(ب)نمتارقفلايف ا هيلعصوصنملاةطشنأللةبسنلاب

 .ريفوتب اسحو أع اديإب اسحو أ ٍراجب اسحي أل يغشت-ز

 .ةلجآلاةيلاملادوقعلاو،عفدلانعفلختلاتالاحيف ن امتئالات اضياقم،تاضياقملا،تارايخلا،ةيلاملاتاقتشملالثمةيلاملاكوكصلاةيكلملقنوأري فوت-ح



 

                                

 

                        

 

       

 

                          

 

             

 

              

 

                             

     

 

                       

                     

 

                        

          

 

                   

  

   

                              

          

 .ةايحلاىل عني مأتد قعو أن امتئاو أيل امق روو أن يدد نسبق لعتيامي فر خآغ لبمي أو أح ابرأع يزوتو أل امس أرو أة دئافغ لبمي أل يصحتو أع فد-ط

 .اهنأشبتاراشتسامي دقتءانثتسابد نبلااذهنم(ط)ىل إ(أ)نمتارقفلايف ا هيلعصوصنملاةطشنألانميألب يترتلاوأىل عقافتالا-ي

 :ةيتآلاةيلاملاتامدخلاةبيرضلانمىفعت-3

 .كلذهباشاموأمسحوأةلومعوأمصخوأةحيرصم وسرلباقممتتاليت لاةداملاهذهنم(2)دنبلايفاهيلعصوصنملاةطشنألا-أ

 .هتيكلمل قنو أه صيصختو أن يدد نسو أيل امق رور ادصإ-ب

 .دقعلاكل ذلني مأتلاة داعإري فوتو أه تيكلمل قنو أة ايحلاعىل ني أمتري عقد فوت-ج

و أةلومعوأمصخوأةحيرصم وسرنعةرابعاهبقلعتملاقحتسملالباقملاناكاذإةداملاهذهنم(2)دنبلايفاهيلعصوصنملاتامدخلاديروتةبيرضللعضخي-4

 .كلذهباشاموأمسح

ً ة جيتنلات اذق يقحتىل إف دهتوة ينلات اذر هظتيت لاوة يمالسإلاة عيرشلاب سحد وقعلا قفوت متة يلامت اجتنما هنوكة يمالسإلاة يلاملات اجتنملال ماعت-5

 .ةبيرضلانمءافعإلاقيبطتضارغألكل ذوةيمالسإلاريغةيلاملاتامدخلانماهريظنىلعقبطتيتلاةلماعملاتاذبةيمالسإلاريغةيلاملاتاجتنملل

ً ن نوابقموسرملاماكحألاقفوةيمالسإلاريغةيلاملاتامدخلانماهريظنىلعقبطتيتلاةلماعملاتاذبيمالسإيلامبيترتبجومبمت يديروتيألماعي-6

 .اهتاذني تلاحلايف ة يبيرضلاةل ماعملان وكتلة ئيهلان عة رداصلات ارارقلاو

 .رفصلاةبسنلديروتلاعاضخإمتيرارقلااذهنم(31)ةداملاماكحأةيلامتامدخديروتىل عقبطنااذإ-7

 (43)ةداامل

 ةينكسلا ينابملا ءافعإ

ر جأتسملاصخشلاناكو أرهشأ(6)نمرث كأراجيإلادقعةدمتناكا ذإهيلعرفصلاةبسنضرفمت يامءانثتسابة بيرضلانمةينكسلاين ابملاديروتىفعي-1

 .ةيسنجلاوة يوهللة يداحتالاة ئيهلاعن ة رداصة يهوة اقبطعىل ال اصح



 

                             

 

 

                 

  

  

               

  

     

                              

 

    

 

                      

      

 

                 

 

                       

 

                             

                     

 

                              

                

  

ة رتفديدمتلرايخوأقحنعأشنتىرخأتارتفةيأىل إرظنلانوددقاعتلاةرتفىل إةراشإلابة داملاهذهنم(1)دنبلابا هيلإراشملاراجيإلادقعةرتفددحت-2

 .راد اإلجيعقو جتديد أر ااإلجي

 ً.اركبمر اجيإلاد قعء اهنإيف ف رطي ألق حي أل هامت جتي، ةدااملذه همن  (1)د نبلاض ارغأل-3

 (44)ةداامل

 ضاءفلض اراأل فاءعإ

ً  .ةيندمة سدنهل اغشأو أا يئزجةل متكمو أةل متكمن ابما هيلعس يليت لاض رألا «لفضاءض اراأل»ة رابعبد صقي

 (45)ةداامل

 باكرلل يلحملالقنلاتامدخءافعإ

 .ةلودلايف ر خآناكمىل إةل ودلايف ن اكمنموجلاوأهايملاوأرب لارب عةل هؤملقنةطساولالخنممت تيت لاباكرلليل حملالقنلاتامدخديروتءافعإمت ي-1

 «:ةلهمؤل قنة اسطو»ة رابعبد صقي-2

ط ئاسون ما ههباشا مو أ (ليرونوم)ة كسلاي داحأر اطقلاو (مارت)ة يئابرهكلات الفاحلاوت اراطقلاوت الفاحلاوة رجألات ابكرما هنموك رحمبل معتة بكرمي أ-أ

 .باكرلال قنلة أيهملاو أة ممصملال قنلا

 .باكرلالقنلةأيهملاوأة ممصملابكارملانماههباشامو أةربعو أباكرلقنب راقيأ-ب

 .يندملاناريطلانأشب 1991ة نسل(20)مق ريداحتالان وناقللًاقفوباكرلالقنلةأيهمو أةممصمةرئاطوأ(رتبوكيله)ةيحورمةرئاطيأ-ج

يل حملالقنلاتامدخنماهنأىل عةل ودلالخادرخآناكمىل إةل ودلالخادناكمنمباكرلالقنتامدخرب تعتال ، ةداملاهذهنم(1)دنبلانمًءانثتسا-3
ًً  .1929م اعليوجلالقنلادعاوقضعبديحوتلةيلودلاوسراوةدهاعملا قفو«ايلوداًلقن»لقنلارب تعاوةرئاطةطساوبلقنلامت ا ذإباكرلل

و هاهنميس يئرلاضرغلاةيحايسةل حرقايسيف ت ناكا ذإباكرلليل حملالقنلاتامدخنمباكرلالقنرب تعيال ، ةداملاهذهنم(1)دنبلانمًءانثتسا-4

 .مامجتسالاوهيفرتلاعاونأنماهريغوأبارشلاوماعطلامي دقتتامدخبع اتمتسالاو أةحايسلا

 نماثلا بابلا



     

  

       

       

 

                          

 

 

                       

  

      

                 

 

                        

          

 

  

 

       

 

     

 

          

 

           

 

                       

ة ددحمت اديروتن عة بيرضلاب استحا

 (46)ةداامل

ن وكمن مرث كأد يروتىل عة بيرضلاض رف

:نوكمن مرث كأن مف لؤملاد يروتلاض ارغأل ّ 

ن ميس يئرلان  ّوكملاىل عق بطنتيت لاة يبيرضلاةل ماعملات اذد يروتلاىل عق بطت، رارقلاا ذهن م (4)ة داملل ًاقفوا بكرما دحاوا ديروتو هد يروتلان اكا ذإ-1

 .ديروتلا

ً ًً  .لصفنمد يروته نأىل عد يروتلات انوكمن ملك ةل ماعممت ت، ابكرما دحاوا ديروتو هت انوكمة دعن مف لؤملاد يروتلان كيمل ا ذإ-2

 (47)ةداامل

ع لسلاداريتسابة قلعتملاةماعلاماكحألا

ً  :يتأياملا قفوةل ودللةدروتسماهنأبعلسلالماُعتال ر ارقلااذهونوناقبموسرملاماكبأحخالل ن اإلود-1

ً ي نقديداع إوأايل منامضميدقتطرشبةيبرعلاجيلخلالودلنواعتلاسلجملودلدحوملاكرامجلانوناقماكحألاقفوةيكرمجلاموسرللقلعمعضويفتناكاذإ-أ
 :ةيتآلاتالاحلايف ، ةئيهلابلطدنعةقحتسملاةبيرضلاةميقب

 .تقاملؤل اخدإل( ا1

 .يكرمجع دوتسميف ة عوضوملاع لسلا (2

 .تيزنارتلاع ضويف ع لسلا (3

 .صخشلات اذن مر يدصتلاة داعإض رغبة دروتسملاع لسلا (4

 .ةلودلاجراخناكمنمةددحمة قطنمىل إةدروتسملاعلسلا-ب

ً  :دحوملاكرامجلانوناقماكحأبسحةيتآلاتائفللاقفوةيكرمجلاموسرلانماهؤافعإمتاذإعلسلاداريتساىل عةبيرضلاقحتستال-2



 

           

 

        

 

                      

 

   

 

                               

        

 

                  

  

              

                     

 

              

 

                       

 

                         

  

 

              

 

                          

     

 .يلخادلانمألاىوقوةحلسملاتاوقلالبقنمةدروتسملاعلسلا-أ

 .نيرفاسملاة بحصبد رتيت لااي ادهلاوة يصخشلاة عتمأل ا-ب

 .ةرملوألدالبلايفةماقإللنومداقلابناجألاوجراخلايفنوميقملانونطاوملااهبلجييت لاةلمعتسملاةيلزنملاتاودألاوةيصخشلاةعتمألاداريتسا-ج

 .ةداعمل اع لسلا-د

د يروتىل عةقحتسمةبيرضلانأةئيهلل نّيبتاذإداريتسالاكل ذلة بيرضلاقحت ُستال ، ىرخأةقبطمةل ودقيرطنعةل ودلاىل إعلسلاداريتسابص خشم اقاذإ-3

 .ىرخألاةقبطملاةل ودلاكل تيف ع لسلالقنوأ

 .علسلاداريتسانأشيفةيكرمجلارئاودلاونيدروتسملالبقنماهعابتامتييت لاتاءارجإلاديدحتةئيهلل-4

 (48)ةداامل

ة ينعملاتامدخلاوأةينعملاعلسلاداريتساىلعيس كعلاباستحالاة يلآبجومبةبيرضلاباسح

 :ةيتآلاطورشلاءافيتسامت ا ذإنوناقبموسرملانم(48)ةدااملمن  (1)دنبلاماكحأقبطت،ةينعملاعلسلاداريتساضارغأل-1

 .يبيرضلاليجستلابماقهنأتابثإةبيرضللعضاخلاعاطتسا،داريتسالات قويف-أ

 .بلطلادنعةئيهللاهميدقتعيطتسينأوهيلعقحتستسيت لاةبيرضلاوداريتسالان مةئيهلاققحتتلةيفاكل يصافتةبيرضللعضاخلاىدل-ب

ً يت لادعاوقللاقفوداريتسالان مققحتلابةيكرمجلاةرئادلاموقتنأوةينعملاةيكرمجلاةرئادلانعرداصلايكرمجلاهليجستمقربةئيهلاديوزتبةبيرضللعضاخلاماق-ج

 .ةئيهلاا هعضت

 .داريتسالابقلعتيامي فةئيهلااهضرفتدعاوقةيأللاثتمالاونواعتلابةبيرضللعضاخلاماق-د

م اكحألًاقفوداريتسالابقلعتيامي فةبيرضلاباستحاةبيرضللعضاخلاىل عني عتيف،ةداملاهذهنم(1)دنبلايف ا هيلعصوصنملاطورشلاءافيتسامتيملاذإ-2

 .رالقرن هذا ام (50)ة دااملمن  (1)د نبلا



 

                           

                      

 

                  

 

                            

   

 

                         

 

                        

 

              

 

                 

  

        

                          

 

                              

   

  

      

                          

               

 

                 

ً 

 .ننواقبم سوملرن ام (48)ة دااملن م (1)د نبلل ًاقفوة ينعمت امدخو أة ينعمع لسلد يروته نأىل عد يروتلال ماعي، ديروتلاىل عة بيرضض رفبم وقيال و

 :يليا مبم ايقلاة بيرضللع ضاخلاىل عني عتي، نوناقبم وسرملان م (48)ة دااملن م (1)د نبلاق يبطتمت ا ذإ-4

ع ضاخلبقنمةينعملاتامدخلاوأةينعملاعلسلاديروتمت ا ذإاهيلعقبطتستناكيت لاةبسنلابة ينعملاتامدخلاوأةينعملاعلسلاةميقىل عةبيرضلاباستحا-أ

 .ةلودلالخادةبيرضلل

ة ينعملاتامدخلاوأةينعملاعلسللديروتلاخي راتا هيفعقويت لاةيبيرضلاةرتفلابق لعتملايب يرضلارارقإلانمضا هباستحامت يت لاةقحتسملاةبيرضلانعرارقإلا-ب

 .اسدادهو

 :ديروتلابةقلعتملاةيلاتلاتادنتسملابظافتحالاه يلع،نوناقبموسرملانم(48)ةدااملمن (1)دنبللًاقفوةقحتسملاةبيرضلاباستحابةبيرضللعضاخلاماقاذإ-5

 .اهريظنعوفدملالباقملاوةينعملاتامدخلاوأةينعملاعلسلاليصافتلمشتيت لادروملاةروتاف-أ

ةل ودلايف ة امقإاكن مهيدلس يلدرومنم،ةلودلايف د يروتلاناكمناكوتامدخوأعلسلاديروتةل ودلايف ة ماقإناكمهيدلي ذلاةبيرضللعضاخلامل تسااذإ-3

ّ 

 .ةينعملاع لسلاة ميقول يصافتن مضتية ينعملاة يكرمجلاة رئادلان عر داصف شك، ةينعملاع لسلال احيف -ب

 (49)ةداامل

ى رخأةقبطملودىل إةل وقنملاعلسلابة قلعتملاتاعوفدملا

 .ةئيهلالبقنمةددحملاعفدلاةليسومادختسابةقحتسملاةبيرضلادادسبةبيرضللعضاخلامزتلي،نوناقبموسرملانم(48)ةدااملمن (2)دنبلاضارغأل-1

د ادسليجأتبًةحارصة ئيهلاقفاوتملام،ةئيهلاهددحتاملًاقفوعلسلاداريتساتقويفوألبقةداملاهذهنم(1)دنبلايفاهيلإراشملاةعفدلادادسمتي-2

 .ةقحتسملاة بيرضلا

 (50)ةداامل

ني لجسمري غص اخشأة طساوبد اريتسالا

، رالقرا هذان م(48)ةدااملمن (1)دنبلايفاهيلعصوصنملاطورشلاةبيرضللعضاخلافوتسيملاذإوأ،ةينعملاعلسلاداريتسابلجسمريغصخشماقاذإ-1

 .علسلان عج ارفإلال بقه نعة باينو أهل بقن مة ئيهللة بيرضلاد ادسمت ين أب جيف

 .علسلانعجارفإلالبقعفدلاةقحتسملاةبيرضلادادسنامضلةئيهلاعمنواعتلاةيكرمجلارئاودلاىل ع-2



 

                   

 

                            

          

 

                           

         

 

                         

      

 

                        

 

       

 

    

 

       

 

     

 

            

 

                          

  

  

  

 .ةئيهلااهددحتيت لاعفدلاةيلآمادختسابةداملاهذهنم(1)دنبلايفاهيلعصوصنملاةبيرضلادادسبجي-3

، ةلودلاىل إعلسلاداريتساضارغأله نعةباينفرصتللاًلجسماًليكوًامدختسمعلسداريتسابل جسمري غصخشم اقاذإ،ةداملاهذهنم(1)دنبلاضارغأل-4

.ةدروتسملاعلسلابة قلعتملاةبيرضلادادسنعال وؤسمليكولانوكي ً 

د ادسول يكولليب يرضلار ارقإلال الخن مه بء افولاب جير خآص خشن عة باينة بيرضلاد ادسلة داملاه ذهن م (4)د نبلايف ل يكولان مص وصنملام ازتلالان إ-5

 .علسلادروتسمهسفنوهناكو لامكةبيرضلا

 ًاقفور خآص خشي أن عة باينة عوفدمة بيرضي ألت الخدملاة بيرضد ادرتساة داملاه ذهن م (4)د نبلل ًاقفوة بيرضلاد ادسبم اقي ذلال يكوللق حيال -6

 .ةداملاهذهيف ا هيلعصوصنملاتامازتلالل

ًً  :ةيتآلاليصافتلاعيمجل قألاىل عنمضتيصخشللنايبرادصإهيلعف،ةداملاهذهلاقفورخآصخشن عةباينةبيرضلادادسبليكولاماقاذإ-7

 .ليكولليب يرضلال يجستلامق رون اونعومس ا-أ

 .نايبلار ادصإخي رات -ب

 .ةقالعلاتاذعلسلاداريتساخي رات-ج

 .ةدروتسملاع لسللف صو-د

 .ةدروتسملاع لسلابق لعتيامي فة ئيهللل يكولاا هعفديت لاة بيرضلاة ميق-هـ

ة دااملمن  (1)د نبلان م (أ)ة رقفلايف ة دراولاق يثوتلات ابلطتمض ارغألة يبيرضة روتافه نأىل عة داملاه ذهل ًاقفوص خشللل يكولان مر داصلان ايبلال يعام-8

 .نونابقم وسملرمن ا (55)

 عساتلا بابلا

 ةددحملا قطانملا



  

  

                     

 

                        

 

 

              

 

           

 

                           

  

 

              

 

                          

 

               

 

                             

        

 

                                

                    

 

               

 (51)ةداامل

 ةددحملا قطانملا

ً  :ةيتآلاط ورشللا قفوة قبطملال ودلاج راخوةل ودلاج راخا هنأىل عء ارزولاس لجمن مر ارقبا هديدحت مت ية ددحمة قطنمة يأل ماعت-1

كل ت وإىلن معلسلالاقتناودارفألاجورخولوخدةبقارمدصقبةيكرمجة باقروةينمأطباوضاهلةجيسموةددحمة يفارغجةقطنمةددحملاةقطنملانوكتنأ-أ

 .ةقطنملا

 .علسلاة جلاعمون يزختوظ فحة قيرطن أشبة يلخادت اءارجإة ددحملاة قطنملاى دلن وكين أ-ب

 .ةئيهلانمةررقملاتاءارجإلللاثتمالابة ددحملاةقطنملا ّلغشمموقينأ-ج

ة قطنملالماعت،ءارزولاسلجمنعرداصرارقبةددحمةقطنمكةقطنملاديدحتاهيلعًءانبمتيت لاطورشلانميأب ّتلخأوأاهلمعةيلآةددحملاةقطنملاترّيغاذإ-2

 .ةلودلل اخداا أهنوةداحملد

 :نييتآلاني طرشلاءافيتسالاحيف ة بيرضللعضخيال ة ددحملاقطانملاني بعلسلالقن-3

 .ةددحملاقطانملاني باملقنلاءانثألاكشألانملك شيأباهرييغتوأاهمادختسامتيملواهنمءزجوأعلسلانعجارفإلامتيملاذإ-أ

ً  .دحوملاك رامجلان وناقيف ة يكرمجلام وسرلاق يلعتمك حتيت لاد عاوقللا قفول قنلامت ا ذإ-ب

ً يف ا هدادسبا مزلمص خشلاكل ذح بصيد قيت لاة بيرضلاع فدليل امن امضمي دقتع لسلاكل امن مب لطتن أة ئيهللف، ةددحمق طانمني با مع لسلال قنمت ا ذإ-4

 .علسلال قنبة قلعتملاط ورشلاء افيتسام دعل اح

ا هقاحلإوأاهمضمت يملامةلودلايفنوكيعلسلاهذهديروتناكمنإف،هريغلبقنموأهلبقنماهكالهتسامتيلصخشلةددحمةقطنمنمضعلسديروتمتاذإ-5

 .اهكالهت سامت يال وةددحملاةقطنملاتاذيف ى رخأةعلسجاتنإلا همادختساوأىرخأةعلسنمًاءزجتحبصأوأ

 .ةددحملاةقطنملايف ا هديروتناكمناكا ذإةل ودلالخادتامدخةيأديروتناكمرب تعي-6



 

                    

 

                      

 

                             

 

      

 

                        

  

    

  

      

                          

              

 

                         

            

 

                           

                            

     

 

                 

 

             

 .ةددحمة قطنميف د يروتلاناكمناكا ذإةل ودلالخادةقاطلاعاونأنمعونيأوأهايملاديروتناكمرب تعي-7

 :اذإةلودلاىلإاهداريتسامتهنأباهنعةبيرضلادادسباهكلاممقيمليت لاوةددحمةقطنملخادةدوجوملاعلسلالماُعت-8

ها. كالهتسامت يال ة ددحملاةقطنملايف ى رخأعلسجاتنإيف  ًاءزجتحبصأوأاهقاحلإوأاهمّضمت يمل ا م،كلاملالبقنمعلسلاكالهتسامت -أ

 .علسلايف ص قنك انهن أ-ب

 .نوناقبموسرملاضارغألةل ودلايف ة ماقإناكمهيدلن أىل عةددحمة قطنميف ة ماقإناكمهيدلو ألجسموأسسؤمصخشي أرب تعي-9

رش اعلاب ابلا

ة قحتسملاةبيرضلاباسح

 (52)ةداامل

ة افعملاتاديروتلابةقلعتملاتالخدملاةبيرضد ادرتسا

54( 1 تناكمةل ماعممت تثيح،ةيلاملاتامدخلاديروتيه ن وناقبموسرملانم(1- ه ذهد يروة دااملمن  ()د نبلان م (ج)ة رقفلايف ا هيلإر اشملات اديروتلا

 .تامدخلاكلتءادأتقويفةل ودلاجراخيقلتملانوكيوةلودلاجراخهنأىلعتامدخلا

ر هشن عل قية دملاري صق ًادجاوتن وكين أط رشبةل ودلال خاد ًادوجومن اكا ذإىت ح «ةلودلاج راخ»ص خشلان وكي، ةداملاه ذهن م (1)د نبلاض ارغأل-2

 .ديروتلابل اعفلك شبط بتريال ةل ودلال خاده دجاوتن أو أ، ةلودلال خاد

وةل دلاههذيف هحلاصلعلسديروتدنعوأةقبطملاةلودلاهذهقيرطنعةلودلاىلإعلسداريتسادنعةقبطملاةلودلاىدحإيفاهعفدبصخشموقيةبيرضي أ-3

م وسملرامن  (54)ةدااملمن  (1)دنبللًاقفواهمادختسادصقيوأعلسلامادختسامت يسلاحيف ةل ودلايف د ادرتساللةل باقنوكت،ةلودلاىل إاهلقنمث ن موةقبطملا

 :ةيتآلاط ورشلاء افيتساع من وناقب

 .علسلاكل تبق لعتيامي فى رخأة قبطمةل وديف ة بيرضلاد ادسبه مايقت بثيل يلدبة بيرضللع ضاخلاظ افتحا-أ

 .ىرخأة قبطمةل ودي أيف ة عوفدملاة بيرضلاد ادرتسابة بيرضللع ضاخلام ايقم دع-ب



 

             

 

                         

                     

  

     

                   

 

                          

                   

 

                           

 

                      

 

                       

 

                        

          

 

             

 

   

 

                        
          

ً  .ةئيهلاه ددحتا ملا قفوح اصفإلال وحة يفاضإت ابلطتمبل اثتمالابة بيرضللع ضاخلام ايق-ج

ً ة بيرضللعضاخللزوجيه نإف،نوناقبموسرملاماكحألا قفورفصلاةبسنلعضاخلاري جأتلاقيرطنعين كسىن بملل وأديروتبةبيرضللعضاخصخشم اقاذإ-4

ين. كسلاىن بملابة قلعتمةقحالة افعمتاديروتيأبمايقللدصقيأنعرظنلاضغبديروتلااذهبق لعتيامي فلماكلابت الخدملاةبيرضد ادرتسا

 (53)ةداامل

 دادرتسالل ةلباقلا ريغتالخدملاةبيرض

 :ةيتآلاةبيرضللةعضاخلاتاديروتلانأشيف ص خشل بقنماهلمحتمت ا ذإدادرتسالان مةانثتسمتالخدملاةبيرضن وكت.1

ري غد ارفألة يهيفرتت امدخمي دقتمت ون وناقبم وسرملان م (57)و (10)ني تداملل ًاقفوء ارزولاس لجمر ارقه ددحيا مل ًاقفوة يموكحة هجص خشلان كيمل ا ذإ-أ

 .نيرمثتسملاوأني كلاملانممه ريغوأني مهاسملاوأني لوؤسملاوأني لمتحملاءالمعلاوأءالمعلاكل ذنمضتيوصخشلاىدلني فظوم

 .ةيصخشضارغألةبكرملاكلتمادختسابصخشيألحامسلامتولامعألايفمادختساللتابكرمليليومتراجيإدقعءارجإوأراجيإوأءارشمت اذإ-ب

 :ةيتآلاتالاحلاادعام،ةيهيفرتلاتامدخلاكل ذيفامبةيصخشلامهتعفنملوموسرةيألمهلمحتنودبنوفظوملااهمدختسيتامدخوأعلسءامت رشا إذ-ج

 .ةددحمةقطنميفوأةلودلايفقبطملمعنوناقيألًاقفوتامدخلاوأعلسلاهذهبني فظوملاديوزتبينوناقمازتلاكل انهناكاذإ(1

كل ذلصوحنأتابثإنكميومهلمعبمهمايقتابلطتمنمناكا ذإتامدخلاوأعلسلاهذهبني فظوملاديوزتبةقثومةسايسوأيدقاعتمازتلاكل انهناك إذا (2

 .نيفظوملافيظوتقايسيف ل امعألايف ة يدايتعاةسراممرب تعي

 .ننواقبمسورملاماكحألًاقفوايرابتعااديروتتامدخلاوأعلسلامي دقتناكا ذإ(3

 :ةدااملذه اض هغرأل-2

ىل إلوخدلاو،عامتجالداتعملاقايسلايفمدقتاليت لاوبارشلاوماعطلاوةماقإلاريفوتكلذيفامب،اهعاونأبةفايضلاتامدخ«ةيهيفرتتامدخ»ةرابعبدصُقي-أ

 .عاتمتسالاوه يفرتلاض رغبة مدقملات الحرلاو أ، ثادحأو أت ايلاعف



 

                        

    

 

                         

 

 

                   

 

           

 

                  

 

               

  

    

                         

            

 

                            

               

   

    

  

    

              

ت اعفارلاو أت انحاشلال مشتال و .قئاسلام هيفن مبص اخشأة رشعن عد يزيال ا مل يصوتول قنلة أيهملاو أة ممصملا ّةيربلاة بكرملا «ةبكرملا»ة لكمب ُقصدي-ب

 .هباشا مو أة يكوشلا

نيرفاسمللكل ذون اريطلاط وطخكل قنت امدخد وزمل الخن ما هميدقتمت ا ذإة يهيفرتت امدخا هنأىل عم اعطلامي دقتوة ماقإلاري فوتت امدخةل ماعممت تال -3 ّ 
 .نيرخأتملا

 :ةيتآلاتائفلانميأنمضة عقاوتناكا ذإصاخلامادختساللةحاتماهنأىل عتابكرملاةل ماعممت تال -4

 .ةلودلال خادة ينعملاةطلسلال بقن مة صخرمة رجأة رايس-أ

 .كلذهباشاموأفاعسإلاوءافطإلاوةطرشلاتارايساهنموئراوطلاضارغألةمدختسملاوةل جسملاتابكرملا-ب

 .ءالمعلادحألا هريجأتمت يثيحتارايسلاري جأتلةأشنميف ة مدختسملاةرايسلا-ج

 (54)ةداامل

ت الخدملاةبيرضلةصاختالاح

ت الخدملاةبيرضغ لبموههل ت امدخوأعلسديروتلةبسنلابة يبيرضلاةرتفلانعهبةبلاطملاةبيرضللعضاخللزوجيي ذلادادرتساللةل باقلاةبيرضلاغلبم-1

 .ةيبيرضلاةرتفلاكل تلالخديروتلاكل ذءاقلعوفدملالباقملانمءزجلابةقلعتملا

ه يفد صقيي ذلاى دملاىل إد يروتلال باقمع فدبم اقه نأىل عة بيرضللع ضاخلاةل ماعممت ت، نوناقبم وسرملان م (55)ة دااملمن  (1)د نبلان م (ب)ة رقفلاض ارغأل-2

 .ديروتللعفدله يلعقفتملاخي راتلادعبرهشأةتسةدمءاضقنالبقعفدلاةبيرضللعضاخلا

رش عيداحلابابلا

ت الخدملاةبيرضمي سقت

 (55)ةداامل

ت الخدملاةبيرضمي سقت

 :يتأيامكةيبيرضلاةنسلانوكت،ةيونسعبرلاةيبيرضلاتارتفلالاحيف  .1



 

                              

 

                             

       

 

                           

   

 

               

 

                     

 

                 

 

               

 

                    

 

 

                        

     

 

                     

                        

 

 

         

 .ةنسلك ن مرياني 31يف ييهتنتةبيرضللعضاخللةيبيرضلاةنسلانإف،كلذدعبيونسعبرلك شبورياني 31يف ةبيرضللعضاخللةيبيرضلاةرتفلاتهتنااذإ.أ

م ويرخآيفييهتنتةبيرضللعضاخللةيبيرضلاةنسلانإف،كلذدعبيونسعبرلك شبورياربفرهشيفمويرخآيفةبيرضللعضاخللةيبيرضلاةرتفلاتهتنااذإ.ب

 .ةنسلك ن مر ياربفر هشيف 

ن مس رام 31يف ي يهتنتة بيرضللع ضاخللة يبيرضلاة نسلان إف، كلذد عبي ونسع برلك شبوس رام 31يف ي يهتنتة بيرضللع ضاخللة يبيرضلاة رتفلات هتناا ذإ .ج

 .ةنسلك 

ً  .ةيبيرضلاةرتفلاتاذيه ة يبيرضلاةنسلانوكت،ارهش 12ة يبيرضلاةرتفلاتناكا ذإ.2

 .ةيداليملاةنسلاةياهنيف ةيبيرضلاتارتفلاعومجميه ة يبيرضلاةنسلانوكت،يداليمرهشيه ة يبيرضلاةرتفلاتناكاذإ.3

 .ةيبيرضلاة نسلاة ئيهلاد دحت، (3)و (2)ن ادنبلاق بطيال ث يحى رخألات الاحلان مي أيف  .4

ً  :يتآللاقفوتالخدملاةبيرضمي سقتبةبيرضللعضاخلاموقي،اهدادرتساحومسملاتالخدملاةبيرضد يدحتل.5

ع اضخلااهبمويقاليت وننواقبمسوملرامن (54)ةدااملنم(1)دنبلايفاهيلعصوصنملاتاديروتلابةقلعتملاتالخدملاةبيرضل ماكدادرتسابحامسلامتي.أ

 .ةبيرضلل

مل امةبيرضللعضاخلالبقنمنوناقبموسرملانم(54)ةدااملمن (1)دنبلايفاهيلعصوصنملاتاديروتلابقلعتتالتالخدمةبيرضي أدادرتاس يمت ال.ب

 .كلذفالخىل عماكحألاصنت

 ًاقفواهميسقتمتي،ىرخأتاديروتبًايئزجونونابقموسملرانم(54)ةدااملمن  (1)دنبلايف ا هيلعصوصنملاتاديروتلابًايئزجةقلعتملاتالخدملاةبيرض .ج

م وسملرن ام(54)ةدااملمن  (1)دنبلايف ا هيلعصوصنملاتاديروتلابا هنمقلعتملاطقفدادرتسابح امسلامت يو،ةداملاهذهنم(6)دنبلايف ا هيلعصوصنملاةيلآلل

 .ننوابق

ً  :يتلآلا قفواهدادرتسابح ومسملاتالخدملاةبيرضب استحامت ي.6



 

                       

         

 

                 

 

                            

      

 

                          

 

 

                            

      

 

                           

                        

  

 

                           

                      

            

 

                       

                      

 

                            

 

 

                      

ةل باقلاتالخدملاةبيرضيل امجإنمنوناقبموسرملانم(54)ةدامللًاقفودادرتساللةلباقلاتالخدملاةبيرضلةيوئملاةبسنلاباستحابةبيرضللعضاخلاموقي.أ

 .ةيبيرضلاة رتفلان عد ادرتساللةل باقلاري غت الخدملاة بيرضود ادرتسالل

 .حيحصد دعبرقأىل إدنبلااذهنم(أ)ةرقفلابجومبة بوسحملاةيوئملاةبسنلابيرقتمت ي.ب

ة داامله هذن م(5)دنبلانم(ج)ةرقفلايف ا هيلإراشملاتالخدملاةبيرضة ميقيف د نبلااذهنم(ب)ةرقفللًاقفواهباستحامت يت لاةيوئملاةبسنلابرضمت ي.ج

 .هدادرتسازوجيي ذلاتالخدملاةبيرضد يدحتل

ق ايسيف ت سيلةطشنأوأةبيرضلانمةافعمتاديروتبقلعتتواهيفتالخدملاةبيرضل محتمت ة يبيرضة رتفلك لهالعأاهيلعصوصنملاتاباسحلاءارجإمت ي.7

 .ألعاملسة ارامم

ة يبيرضة رتفلوأيفةيبيرضلاةنسلالماكنعةدااملههذمن (6)دنبلايفاهيلعصوصنملاتاباسحلاءارجإبةبيرضللعضاخلاموقي،ةيبيرضة نسلك ة ياهندعب.8

 .اهيلتيت لاة يبيرضلاة نسلان م

ة فاكيف  ًايلعفاهدادرتسامت يت لاتالخدملاةبيرضة ميقبةداملاهذهنم(8)دنبللًاقفوةيهتنملاةنسلانعاهدادرتسازوجييت لاتالخدملاةبيرضة نراقممت ت.9
ً يف اهيلعصوصنملاةيبيرضلاةرتفلالالخدادرتساللةلباقلاتالخدملاةبيرضلتاليدعتيألمعبمايقلامثةيبيرضلاةنسلاكل تاعملك شتيتلاةيبيرضلاتارتفلا

 (.8)د نبلا

ً س كعتستناكيت لادادرتساللةل باقلاةبيرضلاوةداملاهذهيف ة حضوملاةيلآللاقفودادرتساللةل باقلاةبيرضلاني بةيبيرضة نسيأيف ق رافلاناكا ذإ.10

ة بيرضل يدعتةبيرضللعضاخلاىل ع،مهردفلأني سمخوني تئم(250.000)نمرب كأتالخدملاةبيرضا هبق لعتتيت لاتامدخلاوعلسلليل عفلامادختسالا

 .ةدااملههذن م(8)دنبلايفاهيلإراشملاةيبيرضلاةرتفلايفقرافلاغلبمبتالخدملا

ت اديروتبمايقللاهلمحتيت لاةيلعفلاتالخدملاةبيرضس كعتةبيرضللعضاخلااهربتعيالةجيتنىلإةداملاهذهيفهيلعصوصنملاباستحالاق يبطتىدأاذإ.11
ً  .ةئيهلااهددحتيت لاةحومسملاتايلآلاةمئاقلاقفوتالخدملاةبيرضب استحالل يدبساسأمادختساةئيهلانمبلطينأهناكمإبف،ةبيرضللةعضاخ

ً ط ورشللاقفوويلبقتسملاخيراتلانمءادتباةداملاهذهيفهركذمتامعتالخدملاةبيرضمي سقتلةليدبةيلآلةبيرضللعضاخلامادختساىلعةقفاوملاةئيهلل.12

 .احتددهاليت 

 .اهمادختساىل عهلةقفاوملادعبني تيبيرضني تنسنعلقيالاممءادتباةليدبلاةيلآلاليدعتبلطميدقتةبيرضللعضاخلل.13



 

                       

 

                         

  

     

                       

                    

 

                     

                        

       

 

                       

                 

 

                        

             

 

                          

     

 

                      

 

                

 

                         

     

    

 .ةداامله هذمن  (11)د نبلل ًاقفوه بم دقتي ذلاب لطلايف ت بلال جأن مة بيرضللع ضاخلان مة يرورضا هارتت امولعمة يأب لطة ئيهلل .14

 .اهمادختساطورشوةليدبلاباستحالاة يلآبةبيرضللعضاخلاغيلبتبموقت،ةداملاهذهنم(11)دنبللًاقفومدقملاةبيرضللعضاخلابلطةئيهلاتقفاواذإ.15

 (56) ةداملا

 اهدادرتسادعبتالخدملاةبيرض ليدعت

ن ونابقم وسملرامن  (54)ة دااملمن  (1)د نبلايف ا هيلار اشملات اديروتلابم ايقللا هصيصختب بسبا هدادرتسامت ا ذات الخدملاة بيرضد رة بيرضللع ضاخلاىل ع .1

 .تاديروتلاكل تلةصصخمري غتالخدملاةبيرضت حبصااهيلعتالخدملاةبيرضد بكتمتيت لاتامدخلاواعلسلاكالهتسالبقنكلو

م وسملرانم(54)ةدااملنم(1)دنبلايفاهيلاراشملاتاديروتلابمايقللتامدخلاواعلسلامادختسالةصصخملاتالخدملاةبيرضد ادرتساةبيرضللعضاخلل.2

ت الخدملاة بيرضد بكتمت يت لات امدخلاو اع لسلاك الهتسال بقن كلوت اديروتلاكل تبم ايقللا هصيصختم دعلت الخدملاة بيرضد ادرتسامت يمل ل اح يفنون ابق

 .تاديروتلاكل تلة صصخمت الخدملاة بيرضت حبصأا هيلع

ت مت نكلواهدادرتسابحومسملاتالخدملاةبيرضب استحالاهميسقنكميهنأبتالخدملاةبيرضةل ماعمتمتلاحيفتالخدملاةبيرضص يصختليدعتمتي.3
ً  :يتآللاقفواهكالهتسالبقاهيلعتالخدملاةبيرضد بكتمت يت لاتامدخلاواعلسلالامعتساري يغت

 ًاقباسة درتسملاري غت الخدملاة بيرضد ادرتساة بيرضللع ضاخللفن وناقبم وسرملان م (54)ة دااملمن  (1)د نبلايف ا هيلار اشملات اديروتللة صصخمت حبصاا ذإ .أ

 .تاديروتلاهذهبم ايقللتامدخلاواعلسلالامعتساله صيصختمت يامعمبسانتلاب

ع دفة داعاةبيرضللعضاخلاىل عنوناقبموسرملانم(54)ةدااملن م(1)دنبلايف ا هيلاراشملاتاديروتلانميألةصصخمتالخدملاةبيرضد عتمللاحيف  .ب

 .اهدادرتسامت يت لات الخدملاة بيرض

 :ةيتآلاطورشلاعيمجء افيتسالاحيف ط قفةداملاهذهيف ا هيلاراشملاتامدخلاواعلسلالامعتساري يغتبةقلعتملاتاليدعتلاقبطت.4

 .تامدخلاوعلسلاهذهديروتخي راتن متاونس5لالخلامعتسالاري يغتمت ينأ.أ

ه يلعناكلاحيفورارقلااذهنم(57)و(55)نيتداملايفاهيلاراشملاتايلآللًاقفوتالخدملاةبيرضت اذليدعتبمايقلاةبيرضللعضاخلاىلعكون يالنأ.ب

 .كلتتايلآلاقيبطتمت يكل ذ

 رشع يناثلا بابلا



   

  

     

                        

      

 

           

 

              

 

            

 

                         

               

 

   

 

   

 

                               

     

 

                      

  

     

                        

                             

   

 ةيلامسأرلا لوصألا ماظن

 (57)ةداامل

ةيلامسأر الوصا ربتعت يتلا لوصألا ً 

ر معهل وهنعةبيرضلادادسمت يوةبيرضلالماشري غرث كأوامه ردني يالمةسمخ 5000000ه تفلكتغلبتيت لالامعألالوصادحأوهيل امسأرلالصاأل .1

 :يتآلانعديزيوأيواسييض ارتفا

 .اهنمءزجيأواين ابمللةبسنلابت اونس 10.أ

 .اء مهنجزي أوأين ابملاادعامةيلامسأرلالوصألاةفاكلةبسنلابت اونس5.ب

 .ةيلامسأرل وصأا هنأىل عل ماعتال ع يبلاة داعإلة دعملان وزخملال وصأ .2

مه ردنييالمةسمخ(5000000)هتميقدحاولصألاهنأىلعرثكأوأمهردنييالمةسمخ 5000000ىل ااهعومجملصييتلاةددعتملاتاقفنلاعملماعتلامتي.3

 :يتآلانميألة يلحرمتاعفدنعةرابعيه غ لابملاكل تتناكا ماذإةداامله هذاض غركرث ألأوأ

ىن بمءارش .أ

ىن بمد ييشت .ب

ا هنأبرب تعتا هدنعول اغشألاكل تن مي أذ يفنتني بحض اوع اطقناك انهن اكا ذإال إىن بملى رخأل اغشاة يأبم ايقلاو أزي هجتو أد يدجتو أمي مرتو أع يسوتبق لعتي .ج
ً  .ةفلكتللا قفوةل قتسمل صوأ

 .عيمجتلاض رغبل صفنملك شبا هرصانعد يروتل احيف ةل وقنمري غت اكلتممو أع لسي أب يكرتو أع يمجتو أء انبو أء ارش .د

 (58)ةداامل

 ةيلامسأرلا لوصألا ماظن نمض تايوستلا

ً ة رتفىل عةداملاهذهماكحألا قفواهيلعاهلمحتمت يت لاتالخدملاةبيرضىل عتاليدعتلاءارجإوةيلامسأرلالوصألاماظنللهؤملايل امسأرلالصألاةبقارممت ت.1

كل ذكل املاهيفمدختسييذلامويلايفأدبتىرخأةيلامسأرلوصأيألةيلاتتمتاونسسمخ(5)وااهنمءزجيأواينابمللةيلاتتمتاونسرش ع(10)

 .ةمرل وعامهل ألأاض غريل ألأساملرل ااألص



 

                               

                         

 

                    

 

                          

               

                            

            

                            

         

 

                    

  

 

             

 

              

             

 

             

 

             

 

             

 

 

          

ن م(1)دنبلايف ا هيلإراشملاةرتفلاةياهنل بقلك شيأبهنمصلختلاوأيل امسأرلصأعيبوأفلتلاحيف ة داملاهذهنم(1)دنبلايف د روامممغ رلاعىل -2

 .هنمصلختلاوأهعيبوألصألافالتااهيفمت يت لاةيبيرضلاةنسلايف ل صألااذهلةبسنلابة يلامسأرلالوصألاماظنبلمعلاييهتنيةداملاهذه

 .ةيلامسأرلالوصألاماظنضارغألىل وألاةنسلااهناىل عاهيفلصألاءارشمت يت لاةيبيرضلاةنسلاةل ماعممت ت.3

 «و»ـباهلراشيو)ىل وألاةنسلالالخيل امسأرلالصألاىل عاهلمحتمت ييت لاتالخدملاةبيرضه يفلجسييل امسأرلالصألللجسظ فحةبيرضللعضاخلاىل ع.4

 .ةداملاهذهبجومبتالخدملاةبيرضت اباسحىلعاهلاخدامتيتاليدعتةيألةفاضإ(ةداملاهذهيف

ة بسنللةافاضنون ابقموسملرامن (58)ةدامللًاقفولتعديأي دعباألوىل ة نسلالالخيلأساملرالصاألعىل ا هددااسرتمت اليت ت الخاملدة بيرضل يجستيمت  .5

 (.ةدااملذه هيف  «ك»بـا هلر اشيو)د دارتالاسذكل إىل ت دأليت اة يوئملا

 (58)ةدامللًاقفويلامسأرلالصألاكلذلدادرتساللةلباقلاةبيرضلاةبسنباسحبةبيرضللعضاخلاموقياهدعباموةيناثلاةنسلانمًارابتعاةنسلكةياهنيف .6

 (.ةدااملذه هيف  «ق»ـبة بسنلاه ذهلر اشيو)ن وناقبم وسرملان م

ت الخدملاةبيرضىل عليدعتلالاخدإبموقيوهاندا(11)ىلا(8)دونبللًاقفوةحضوملاتاباسحلالمعبةبيرضللعضاخلاموقي«ك»يواستال«ق»تناكاإذ.7

 .هبةاصاخل

 :يتآللًاقفو(ةداملاهذهيف  «ر»ـباهلراشي)ةميقباسحبة بيرضللعضاخلاموقي.8

ً ىن بمن مء زجو أىن بمن عة رابعيل امسأرلال صألان اكا ذإ «ق»باب ورضم «و»رش ع .أ
ً  .ىنبمنماءزجوأىن بمسيليلامسأرلالصألاناكاذإ«ق»ـبابورضم«و»سمخ.ب

 :يتآللًاقفو(ةداملاهذهيف  «ز»ـباهلراشي)ةميقباسحبة بيرضللعضاخلاموقي.9

ً  .ىنبمنماءزجوأىنبميلامسأرلالصألاناكاذإ«ك»ـبابورضم«و»رش ع.أ

ًً  .ىنبمنماءزجوأىن بمسيليلامسأرلالصألاناكاذإ«ك»ـبابورضم«و»سمخ.ب

 .قرافلابتالخدملاةبيرضة دايزةبيرضللعضاخلاىلعف«ز»من كرب أ«ر»ناك. إذا 10



 

          

 

                          

                

 

                           

 

 

                         

 

                               

        

 

                         

                          

                              

         

 

                        

       

 

                          

        

 

                          

 

   

     

  

 .قرافلابتالخدملاةبيرضض يفختةبيرضللعضاخلاىلعف«ز»من لقأ«ر»ناك. إذا 11

ة بيرضلاباستحاهيلعويب يرضلاهليجستءاغلإبماقواةريخألاةنسلاادعتاونسلانميألالخيل امسأرلالصألانمصلختلابةبيرضللعضاخلاماقاذإ.12

 :هنأكة يقبتمت اونسي أيف رب تعيل صألاكل ذم ادختسان إفي رابتعاد يروتكل صألاىل ع

ل خادمت و لة بيرضللع ضخيسن اكو اة بيرضللع ضاخي رابتعاد يروتو أد يروتق يرطن عل صالان مص لختلامت ل احيف ة بيرضللة عضاخت اديروتبم ايقلل .أ

 .دلوةلا

 .ةلودلال خادمت و لى فعمن وكيسن اكو أى فعمد يروتق يرطن عل صألان مص لختلامت ل احيف ة بيرضلان مة افعمت اديروتبم ايقلل .ب

ىن عمللاقفواديروتربتعتتناكاذإالإلامعألاةسراممقايسنمضاديروتدعتالةل ماعمقيرطنعلصألانمصلختلامتاذإلامعألاةسراممقايسيفسيلج. ً ًً 

 .نونابقم سوراملمن  (7)ة دااملن م (2)د نبلايف د راولا

يك لواننوابقمسوملرانم(7)ةدااملن م(2)دنبللًاقفولامعألاكل تنمءزجيأوأهلامعألقننمءزجكةيلامسأرلاهلوصالقنبةبيرضللعضاخلاماقاذإ.13
ًً ا هنيحةيراسنوكتيت لاةيبيرضلاةنسلانإفةل قتسمةفصبةبيرضللعضاخىل ااروفلوحتلاوةيبيرضة عومجمن مجورخللواةيبيرضة عومجميف ا وضعحبصي

يل اتلامويلايف أ دبتواهنعلقتسيوأةيبيرضة عومجمن ماءزجهيفحبصيوألامعألانمءزجوألامعألالقنبةبيرضللعضاخلاهيفموقييذلامويلايف ي يهتنتفوس ً 

 .ةيلامسأرلالوصألاكل املةبسنلابةيلاتلاةيبيرضلاةنسلا

ًً خي راتيف ت أدبدقىل وألاةنسلارب تعتيب يرضلاهل يجستلبقهل امعأضارغألا يلامسأرال صاكل مييب يرضلاليجستلابم وقييذلاصخشلاناكا ذإ.14

 .صخشلاكل ذل بقن مل وألام ادختسالا

ة رتفلابقلعتملايب يرضلارارقإلانمضا هلاخدامتيةيقبتملاتاونسلانميألةبولطمنوكتدقتاليدعتيأنإفةداملاهذهنم(13)و(12)دونبلاضارغأل.15

 .اهيفيل امسأرلالصألانمصلختلامت يت لاةيبيرضلا

ن م(55)ةدااملمن  (8)دنبلايف ا هيلعصوصنملاةيبيرضلاةرتفلالالخةداملاهذهنم(13)و(12)دونبلايف ة بولطملاكل تادعتاليدعتيأبمايقلامتي.16

 .رالقرهذا ا

 رشع ثلاثلا بابلا

 ةيبيرضلا ةنئادلا تاراعشإلاو ةيبيرضلا ريتاوفلا

 (59)ةداامل



  

       

 

    

 

            

 

                

 

                 

 

     

 

           

 

        

 

                     

 

      

 

       

 

              

 

                             

       

 ةيبيرضلا ريتاوفلا

 :ةيتآلات انايبلاع يمجة يبيرضلاة روتافلان مضتت .1

 .ةرتوالفىل احضة عوم «ةيبيرضة روتاف»ة رابع .أ

 .هبصاخلايب يرضلاليجستلامق روديروتلابم وقييذلالجسملاناونعومس ا.ب

 .اًلجسمناكلاحيفهبصاخلايبيرضلاليجستلامقروملتسملاوأيقلتملاناونعومس ا.ج

 .ريتاوفة عومجمن مضن ما هبيترتوة يبيرضلاة روتافلاد يدحتن كميص اخمق رو أة يبيرضلاة روتافلليل سلستمق ر .د

 .ةيبيرضلاة روتافلار ادصإخي رات .ـه

ً  .ةيبيرضلاة روتافلار ادصاخي راتن عا فلتخمن اكا ذإد يروتلاخي رات .و

 .ايدهرتومت اليت ت امدخلاو اع لسلاف صو .ز

 .مهردلابهعفدقحتسملاغلبملاوةبيرضلاةبسنوهديروتمتييذلامجحلاوةيمكلاوةمدخواةعلسنمةدحولك ر عس.ح

ه ميدقتمت يمصخياةميق.ط

مه ردلابه عفدقحتسملايل امجإلاغلبملا.ي

 .يتارااإلممه ردلاةل غري ن معمةلعملل ايحتومت لاحيفقبطملافرصلارعسومهردلابعفدلاةقحتسملاةبيرضلاةميق.ك

ة راشإلاعمةبيرضلاباسحبمزلميقلتملاوأملتسملاناركذنمدبالفهبجومبةبيرضلاباستحايقلتملاوأملتسملاىل عبجيديروتبةقلعتمةروتافلاتناكاذإ.ل

 .نوناقبم وسرملايف كل ذبة قلعتملاة داملاىل ا



 

          

    

 

            

 

     

 

        

 

    

 

                          

     

 

                     

 

                            

  

 

           

 

                 

 

                        

                    

 

                           

            

ة يتآلال يصافتلان مالك ة طسبملاة روتافلان مضتتن اب جي .2

 .ةرتوالفىل احضة عوم «ةيبيرضة روتاف»ة رابع .أ

 .هبصاخلايب يرضلاليجستلامق روديروتلابم وقييذلالجسملاناونعومس ا.ب

 .ةيبيرضلاة روتافلار ادصاخي رات .ج

 .اهديروتمت يت لات امدخلاو أع لسلاف صو .د

 .ةضورفملاة بيرضلاغ لبمول باملقيل ا. اجامهـ

د يروتلان اكل احيف د يروتللة يبيرضة روتافر ادصإبم وقيال ن اة بيرضللع ضاخللز وجيه نإفا مد يروتل يصافتد يدحتلة يفاكت الجسر فوتتسو ات رفوتا ذإ .3

 .رفصلاة بسنلا عضاخلماكلاب

 .ةدااملههذنم(1)دنبلايفةدراولاتابلطتملاةيبيرضلاةروتافلايفوتستنابجيفةيبيرضة روتافرادصاةبيرضللعضاخلاىلعبجوتاذإ.4

ن مي ايف كل ذوة داامله هذن م (2)د نبلايف ة دراولات ابلطتملايف وتستة يبيرضة روتافر ادصاة بيرضللع ضاخللة داملاه ذهن م (4)د نبلايف د روا ممء انثتسا .5

 :ةيتآلات الاحلا

 .اًلجسميقلتملاوأمل تسملانكيمل ل احيف  .أ

 .مهردفالآةرشع 10000ز واجيال ل باقملاناكواًلجسميقلتملاوأمل تسملاناكل احيف  .ب

ت اديروتلاه ذهوص خشلات اذلت امدخو أع لسلد يروتن مرث كأبه مايقل احيف ت اديروتبق لعتتةل صفنمة يبيرضري تاوفر ادصإبة بيرضللع ضاخلام وقيال  .6

 .تاديروتلاكل تلديروتلاخيراتنمضتييذلارهشلاتاذيفيقلتملاوأملتسمللاهرادصامتيةيبيرضة روتافصخلميفةل ومشم

ز وجية بيرضللع ضاخلال بقن مة يبيرضة روتافر ادصايل معلاري غن من اكوت اديروتلان مة ئفو أد يروتي ات انايبت ابثإلة يفاكت الجسد وجوة ئيهللني بتا ذإ .7
ً  :ةيرورضا هارتط ورشة ياة اعارمع ميل يا مماي أر رقتن اة ئيهلل



 

                    

 

         

 

          

 

                  

 

          

 

                            

   

   

        

 

                          

 

            

 

             

 

                       

 

                           

           

 

                        

 .ةيبيرضلاةروتافلايف ة داملاهذهنم(2)وأ(1)نيدنبلايف ا هيلاراشملاتانايبلانمياىل عصنلامدع.أ

 .ةددحمت الاحيف ة يبيرضة روتافر ادصإلة جاحلام دع .ب

 :يتآلاة طيرشة ينورتكلال ئاسوبة يبيرضة روتافر ادصاة بيرضللع ضاخلل .8

ًً  .تالجسلاظ فحت ابلطتملا قفون مآلك شبة ينورتكلالاة روتافلان مة خسنن يزختىل عا رداقة بيرضللع ضاخلان وكين أ .أ

 .ةينورتكلإلاة يبيرضلاة روتافلار دصمون ومضمة حصن امضمت ين أ .ب

ه ناىل عدنتسملاكل ذلماعي،هلت امدخوأعلسديروتبقلعتيامي فلجسمدرومنعةباينةيبيرضة روتافرادصاىل عمل تسملاوأيقلتملاةقفاوملاحيف  .9

ل احرد يف ن املوعر داص

 :ةيتآلا طورشلا رفاوت

 .اًلجسممل تسملاوأيقلتملانوكينأ.أ

ً  .دنبلااذهاهيلعقبطيتاديروتيأبقلعتيامي فةيبيرضة روتافرادصإبدروملامايقمدعىل عايطخمل تسملاوايقلتملاودروملاني بقافتالامت ينأ.ب

 .ةداامله هذن م (1)د نبلايف ا هرفاوتب ولطملات انايبلاىل عة يبيرضلاة روتافلاء اوتحا .ج

 .ةيبيرضلاة روتافلاىل عة حضوم «يرتشملال بقن مة يبيرضلاة روتافلاد ادعامت »ة رابعة فاضإ .د

 .ةيبيرضة روتافرب تعتن لد يروتلاكل ذص وصخبد روملاا هردصية روتافي أن إفة داملاه ذهن م (9)د نبلل ًاقفوة يبيرضة روتافر ل اصدااح. يف 10

ل يكولاكلذناولامكديروتلاكلذلةبسنلابةيبيرضة روتافرادصاروكذملاليكوللزوجيهلكومحلاصلونعتامدخوعلسديروتبلجسمليكوماقلاحيف.11

 .ةيبيرضة روتافر ادصإبلك وملام وقيال ن اة طيرشد يروتلابم اق

 :ردالصند اتسملايفةيلاتلاةيفاضالات انايبلاعضوةبيرضللعضاخلاىلعةقبطملالودلانميأيفةدرومربتعتتامدخوأعلسديروتبمايقلادنع.12



 

                     

 

            

 

      

  

 

       

 

       

 

            

 

                

 

  

 

                    

 

           

 

             

 

                           

                         

 

                 

 .اهيفمتهنأىل عديروتلالماعييت لاةقبطملاةلودلانعرداصلاةبيرضلاضارغألمل تسملاوأيقلتملاليجستمقر.أ

 .ةقبطملالودلاىدحإوةلودلاني باممتديروتلانأحض وينايب.ب

 .ةئيهلاا هددحتى رخأت امولعمي أ .ج

 (60)ةداامل

 ييبرضلن ادلائر ااعشاإل

 :يتآلاىل عيب يرضلانئادلاراعشإلانمضتي-1

 .ةروتالفاعىل ة حضوم«ييبرضئن ادراعإش»ةرابع.أ

 .هبصاخلايب يرضلاليجستلامق روديروتلابم وقييذلالجسملاناونعومس ا.ب

 .اًلجسمناكلاحيفهبصاخلايبيرضلاليجستلامقروملتسملاوايقلتملاناونعومس ا.ج

 .ييبرضلن ادلائر ااعر اإلشاصدا اترخي .د

 .مهردلابقرافلابقلعتياميفةضورفملاةبيرضلاوني غلبملانيذهني بقرافلاوديروتللةحيحصلاةميقلاوةيبيرضلاةروتافلاىل عةحضوملاديروتلاةميق.ـه

 .يبيرضلانئادلاراعشإلارادصاىل إتدأيت لافورظللرص تخمح يضوت.و

 .يبيرضلان ئادلار اعشإلاه بق لعتيي ذلاة بيرضللع ضاخلاد يروتلاف يرعتلة يفاكت امولعم .ز

ن مناكوتاديروتلانمةئفوأديروتياتانايبتابثإلة يفاكل بقتسملايف و اةيلاحتالجسد وجوةبيرضللعضاخلانمبلطمي دقتتقويف ة ئيهللني بتاإذ .2
ً  :وطرشن ماي رورضه ارتا مة اعارمع ميل يا مماي أر رقتن اة ئيهللز وجية بيرضللع ضاخلال بقن ميب يرضن ئادر اعشار ادصاب لطيل معلاري غ

 .ييبرضلن ادلائار اعإلشيف اة دااملذه من ه (1)د نبلايف ة ددحملات انايبلان مرث كأو أد حاوي أىل عص نلام دع .أ



 

  

 

            

 

                  

 

     

 

                            

         

 

        

                       

 

            

 

             

 

                      

 

 

                           

  

 

                             

  

  

 .ييبرضئن دار اعر اشااىل اصدة جاحلم اد. عب

 :يليا مة طيرشة ينورتكلال ئاسوبيب يرضن ئادر اعشار ادصاة بيرضللع ضاخلل .3

ًً  .تالجسلاظ فحت ابلطتملا قفون مآلك شبة ينورتكلالاة روتافلان مة خسنن يزختىل عا رداقة بيرضللع ضاخلان وكين أ .أ

 .رهمصدوين وكرتليب الايرضلئن اادلار اعشون اإلمضمة حصمت ضامن . ان يب

ه نأىل عدنتسملاكل ذلماعيتامدخلو أعلسلديروتبقلعتيامي فلجسمدرومنعةباينيب يرضن ئادراعشارادصاىل عمل تسملاوأيقلتملاةقفاوملاحيف  .4

 :ةيتآلاطورشلارفاوتلاحيف د روملاةهجن عرداص

 .الجسممل تسملاو أي قلتملان وكين أ .أ

 .دنبلااذهاهيلعقبطنتتاديروتيأصخيامي فيب يرضن ئادراعشارادصإبدروملامايقمدعىل عمل تسملاوأيقلتملاودروملاقافتا.ب

 .ةداامله هذن م (1)د نبلل ًاقفوة بولطملات انايبلايب يرضلان ئادلار اعشالان مضتين أ .ج

 .يبيرضلئن اادلار اعاإلشىل ح عوضبو«يرتشملالبقنميب يرضلانئادلاراعشإلادادعامت»ةرابعةباتك.د

 ًانئاد ًاراعشارب تعين لد يروتلاكل ذص وصخبد روملاه ردصييب يرضن دائر اعشا أي فإنة داامله ذهن م (4)د نبلل ًاقفويب يرضن ئادر اعشار ادصامت ا ذإ .5

ً  .ايبيرض

د يروتلابم اقدقليكولاناولام كديروتلاكل ذلة بسنلابيب يرضن ئادراعشارادصاليكوللزوجيه لكومحل اصلتامدخوعلسديروتبلجسمليكوماقاذإ.6

يب. يرضئن دار اعشر اصدابإلك م املون ال يقوأة يطرش

 .ةافوتسمدعتملةقفاوملاطورشن أبةئيهللني بتاذإتقويأيف ة قفاوملابحسز وجيفةداملاهذهنم(2)دنبللًاقفوةقفاوملاحنمبةئيهلاتماقلاحيف  .7

 (61)ةداامل

 سلفلا روسك



                       

   

    

  

   

                    

 

                            

       

 

     

 

            

 

               

 

                            

  

      

                          

              

 

                           

  

 

                         

         

 .يباسحلابيرقتلاساسأىل عسلفبرقأىل إغلبملابيرقتبةبيرضللعضاخللحمسيسلفللروسكاهبت ناكوديروتلانعةضورفملاةبيرضلاباسحمت ا ذإ

 رشع عبارلا بابلا

 ةيبيرضلا تارتفلاو ةيبيرضلا تارارقإلا

 (62)ةداامل

 ةيبيرضلا ةرتفلا ةدم

 .ةئيهلاهددحتي ذلاخي راتلايف ي يهتنتةيداليمرهشأةثالثيف ة بيرضللعضاخلاىل عقبطتيت لاةيساسألاةيبيرضلاةرتفلا.1

ة يبيرضلاة رتفلان أبة ئيهللني بتل احيف كل ذوص اخشان مة ئفو أص خشلل وطأو أرص قأة يبيرضة رتفد يدحتة ئيهللة داملاه ذهن م (1)د نبلان مء انثتسا .2

 :يتآلاكة دئافت اذوة يرورضة يساسألاري غ

 .يبيرضلابرهتلارطاخمل يلقت.أ

 .ةيبيرضلات اداريإلال يصحتو أل اثتمالاة بقارمني سحتن مة ئيهلاني كمت .ب

 .صاخشألان مة ئفو أص خشلاىل عل اثتمالاء ابعاو أة ئيهلاىل عي رادإلاء بعلاض فخ .ج

ًً  .ابسانمهارتاملاقفوهبلطىل عةقفاوملاةئيهللو،هبلطيرهشبةيبيرضلاةرتفلاييهتنتنابلطينأهل ز وجيص خشلةيساسأةيبيرضة رتفديدحتمت ا ذإ.3

 (63)ةداامل

 ةيلهألا نادقف ةلاح يف ةيبيرضلا تارتفلا

ً ًً ة يبيرضة رتفأ دبتة يلهأللا دقافا صخشه يفص خشلاح بصأي ذلام ويللق باسلام ويلايف ي يهتنتة يلاحلاة يبيرضلاه ترتفن إفة يلهأللا دقافص خشلاح بصأا ذإ .1
ًً  .ينوناقلالثمملامس ابةيلهأللادقافاصخشص خشلااذههيفحبصأيذلامويلايف ة ديدج

و أًاسلفمحبصيوأةيئاضقلاةسارحلاوأةيفصتلاروديف ل خديوأىف وتييذلالجسملاين عيةيلهأللدقافلاصخشلانإفةداملاهذهنم(1)دنبلاضارغأل .2

 .ةيلهألاد قاف

ض ارغأله تاذلجسملاوهناكو لام كني عملاين وناقلالثمملاةل ماعممت تةقحاللاةيبيرضلاتارتفلاو(1)دنبلايف ا هيلإراشملاةديدجلاةيبيرضلاةرتفلاضارغأل .3

 .ةيلهألان ادقفة رتفل اوطكل ذور ارقلاا ذهون وناقبم وسرملا



  

    

                         

 

                 

 

                            

  

 

                        

          

 

                  

 

         

 

        

 

  

 

                 

 

               

 

             

 

             

 (64)ةداامل

 ةبيرضلا دادسو يبيرضلا رارقإلا

 .ةئيهلاه ددحتر خآخي راتي أيف و اة ينعملاة يبيرضلاة رتفلاء اهتناد عبن يرشعلاون ماثلام ويلاز واجيال د عوميف ة ئيهلليب يرضلار ارقإلامي لستب جي .1

 .اهيفاًلجسمناكة رتفرخآنعيئ اهنيب يرضر ارقإمي دقتهل يجستءاغلامت ي ذلاصخشلاىل ع.2

 (1)دنبلايف د دحملاخي راتلازواجيال خي راتيف ة ئيهلالبقنماهمالتسامت يلةئيهلااهددحتيت لاةل يسولابع فدلاةقحتسملاةبيرضلادادسةبيرضللعضاخلاىل ع.3

 .ةدااملذه من ه

ً ا قفودادرتساللةل باقلاةبيرضلاضئافعاجرازوجيه نإفةيبيرضلاةرتفلاهذهلةقحتسملاةبيرضلازواجتة يبيرضة رتفلدادرتساللةل باقلاةبيرضلاتناكل احيف  .4

 .2017ة نسل(7)مقريداالاحتون انلقاوننوابقمسوراملدة يف راالوماكلألح

 :لقألاىل عة يلاتلات انايبلاىل اة فاضالابة ئيهلاا هبلطتن از وجييت لال يصافتلال مشين أيب يرضلار ارقإلاىل ع .5

 .هبصاخلايب يرضلاليجستلامقرولجسملاناونعومس ا.أ

 .اهبيب يرضلارارقإلاقلعتييت لاةيبيرضلاةرتفلا.ب

 .ييبرضلر ااقراإل تقدمياترخي  .ج

 .اهضرفمت يت لات اجرخملاة بيرضوة يبيرضلاة رتفلايف ص خشلاا هبم اقيت لاة بيرضللة عضاخلات اديروتلاة ميق .د

 .ةيبيرضلاةرتفلايف ص خشلااهبم اقيت لارفصلاةبسنبةبيرضللةعضاخلاتاديروتلاةميق.ـه

 .ةيبيرضلاة رتفلايف ص خشلاا هبم اقيت لاة بيرضلان مة افعملات اديروتلاة ميق .و

 .ننوابقم وسملرمن ا (48)ةدااملمن  (3)و(1)نيدنبلاماكحألة عضاختاديروتةيأةميق.ز



 

                 

 

           

 

       

   

   

  

   

                          

                        

 

   

 

  

  

                              

 

 

     

 

            

 

                

 .دادرتساللةلباقلاةبيرضلاغلبمواهبةقلعتملاتالخدملاةبيرضد ادرتسابصخشلابغريواهلمحتمت يت لاتافورصملاةميق.ح

 .ةيبيرضلاةرتفللدادرتساللةل باقلاةبيرضلاوةقحتسملاةبيرضلاةميقيل امجإ.ط

 .ةيبيرضلاةرتفللعفدلاةقحتسملاةبيرضلا.ي

 رشعسماخلابابلا

 ةبيرضلا ضئاف دادرتسا

 (65)ةداامل

 ةبيرضلا ضئاف دادرتسا

ن وكي،ضئافلاغلبملادرمت يلاهلبقنمةددحملالئاسولالالخنمةئيهللبلطمي دقتلماقوةيبيرضة رتفلدادرتساللةل باقةبيرضض ئافةبيرضللعضاخلاىدلن اكا ذإ

ت ءااجراإلشأن يف  2017ة نسل(7)مقرادي حتالان وناقلايف ا هيلعصوصنملاتاءارجاللًاقفووةدملالالخةبيرضللعضاخلاىل إضئافلاغلبملادرةئيهلاىل ع

 .ةيبيرضلا

 رشع سداسلا بابلا

 ددارتيف الاس ىأخر ماكأح

 (66)ةداامل

 ديدجلا نكسملا

ً ء انبةفلكتنعةعوفدملاةبيرضلادرةئيهلانمبلطينأهلقحياهيلعهبصاخنكسمءانبضوفوأاهيلعىنبوةلودلايفاضرأصخشىرتشاوأكل تمااذإ.1

 .نكسملا

 :ةداامله هذن م (1)د نبلاض ارغأل .2

 .ةلودلاين طاومنميعيبطصخشل بقنمطقفبلطلامي دقتزوجي .أ

ًً  .هتلئاعلو أص خشللن كسمكا رصحم دختسيسء انبلاث يدحىن بمبا قلعتمب لطلان وكين أب جي .ب



 

                              

             

 

                           

                       

 

            

                            

           

 

                

 

                 

 

                            

  

  

   

                          

              

 

                        

 

 

                  

 

                              

 

ً 

 .نكسمكه مادختساع مىش امتيال ر خآض رغي ألو أى فشتسمو أف ويضلل

ل زنو أق دنفكل اثملال يبسىل عه مادختسامت ين أكه تلئاعو أص خشلال بقن من كسمكا رصحه مادختسامت ين لىن بملة بسنلابب لطمي دقتز وجيال  .ج

ًً خي راتبال متكمديدجنكسميأرب تعيدنبلااذهضارغألد يدجلانكسملاءانبلامتكاخي راتن مرهشأةتسلالخةداملاهذهلاقفودادرتسالاب لطمي دقتبجي .3

 .كلذفالخىلعةئيهلاهددحتامب سحوأقبسأامهياىنبملالامتكاةداهشةلودلايفةصتخملاةهجلارادصإخيراتوانكسملالغش

 .ةئيهلاام هددحتن يذللال يصافتلابولك شلابة ئيهلاىل إد ادرتسالاب لطمي دقتب جي .4

ذ ئدنعفةداملاهذهنم(2)دنبلانم(ج)ةرقفلابة دراولاطورشلانميأكاهتنابا همالتسادعبصخشلاماقوةداملاهذهلًاقفوةبيرضلادربةئيهلاتماقاذإ.5

 .اهدادرتسابم اقيت لاة بيرضلاغ لبمع فدة داعإبص خشلاة بلاطمة ئيهللق حي

ً  :يهة داملاهذهلاقفواهنعةبيرضلادربةبلاطملاصخشللقحييت لاةفلكتلاتائفربتعت.6

 .حاجنبء انبلاة يلمعز اجنإلة يرورضة هباشمت امدخي أوني سدنهملاوني يرامعملاني سدنهملاوني ئانبلات امدخل مشتول واقملات امدخ .أ

و أثاثألالمشتالاهنكلونكاسملاءانببةصاخلاعقاوملاوأةينكسلاين ابملايف ء انبلايل واقملبقنمةداعةمدختسملاعلسلاعوننمنوكتيت لاءانبلاداوم.ب

 .ةيئابرهكلاة زهجألا

 (67)ةداامل

 املعاأل ضغرلروالزا

هل س يليب نجأنايكلبقنمةل ودلايف ة دبكتملافيلاكتلانعةعوفدملاةبيرضلادربحامسللةيبنجألالامعأللةفاضملاةميقلاةبيرضد رماظنقيبطتبةئيهلاموقت.1

 .ةلودلايف  اًلجسمسيلوةقبطملاةل ودلاوأةل ودلايف ة تباثة أشنموأسيسأترقم

يت لاوةل دلايف ة صتخملاةهجلاىدلة أشنمك اًلجسمنوكيورارقلااذهيف ف ورعموهام كاًلامعأسراميصخشي أيب نجالان ايكلابد صقيةداملاهذهضارغأل .2

 .افهيس أست

 :ةيتآلاتالاحلايفةيبنجالال امعأللةفاضملاةميقلاةبيرضد رماظنبجومببلطميدقتيبنجألانايكللقحيال .3

ن م(48)ةدااملمن (1)دنبللًاقفوتاديروتلاكل تىلعةبيرضلاباسحبًامزلمملتسملاوأيقلتملانكيملامةلودلايفديروتناكماهلتاديروتبموقيناكاذإ.أ

 .نونابقمسوملرا



 

                 

 

                    

 

                         

 

             

 

          

 

     

 

     

 

             

 

        

 

         

 

           

 

         

 

    

 

                      

 .رالقرا اهذمن (53)ةدامللًاقفواهتبيرضد ادرتسازوجيال تامدخوأعلسبقلعتتتالخدملاةبيرضت ناكاذإ.ب

 .ةلودللةيمتنملاتانايكللةلثاممتالاحيفةفاضملاةميقلاةبيرضد ادرتسازيجتال ةلودىلإيمتنييبنجألانايكلاناكاذإ.ج

 .ةيحايسةكرشكاهطاشنلاهتسراممصوصخبةيبنجألالامعأللةفاضملاةميقلاةبيرضد رماظنبجومببلطميدقتةيبنجأةحايسةكرشلقحيال .4

 .ضرغلاا ذهلة ئيهلاه رفوتين ورتكلاج ذومنل الخن مد رلاب لطمي دقتمت ي .5

 :اهموةئيهلااهبلطتيت لاتانايبلاىل عبلطلاجذومنيوتحي.6

 .يبنجألان ايكلان اونعومس ا .أ

 .يبنجألان ايكلاة طشنأة عيبط .ب

 .اهيفسسأتيت لاةل ودلايف ة صتخملاةهجلاىدليب نجألانايكلاليجستليصافت.ج

 .ةلودلالخادفيلاكتلالمحتب ابسأنايب.د

 .ةلودلالخاداهتسراممتمتيت لاةطشنالاف صو.ـه

 .بلطلاةرتفلالخةل ودلايف ا هلمحتمت يت لافيلاكتلاليصافت.و

 .ةئيهلاا هبلطتد قة يتوبثةل دأو أت ادنتسمة يأب لطلق ابفير .7

ًً  .ايداليمارهش 12 يهب للطة ارتفكون . ت8

 .مهردالفا 2000و هةيبنجالال امعأللةفاضملاةميقلاةبيرضد رماظنبجومباهصوصخببلطميدقتزوجييت لاةبيرضللىندألادحلاربتعي.9



 

                              

                 

  

   

             

 

     

 

    

 

     

 

         

 

             

 

          

 

                         

 

                          

 

                          

     

 

                           

 

يف ةقبطمةلودربتعتاليت لاونواعتلاسلجملودنميأيفةميقملالامعأللةداملاهذهنم(8)دنبلاو(3)دنبلانم(ج)ةفقرلاو(1)دنبلانمءانثتسا.10

 .ةلودلانممهلاهديروتمتييت لاتامدخلاوعلسلانعةدبكتملاةبيرضلادادرتسابلطرارقلااذهونوناقبموسرملا

 (68)ةداامل

ن ورئازلاح ايسلا

 :يتأيامديدحتوحايسللةبيرضلادرماظنقيبطتبرارقرادصإءارزولاسجملل.1

 .ماظنلان ايرسء دبخي رات .أ

 .ةبيرضلاد رت ايلآ .ب

 .ةبيرضلاد ربة بلاطملاط باوض .ج

 .ماظنلان مضن ما هؤارجإمت ييت لاق قحتلات ايلمع .د

 .ماظنلاق يبطتلة يرورضا هنأبء ارزولاس لجما هربتعيى رخأت اءارجإو أط ورشة يأ .ـه

 :حايسللة بيرضلاد رم اظنىل عة يتآلاط ورشلاق بطت .2

 .دروملانمعلسلاءارشد نعةل ودلالخادنوكيةل ودلاجراخنممداقحئ اسىل احايسللةبيرضلادرماظنلةعضاخلاعلسلاديروتمت ينأ.أ

ًً  .اهئارشبم اقيت لاع لسلاه عما بحطصمد يروتلاخي راتن ما مويني عستل الخةل ودلاة رداغمد يروتلاخي راتد نعةل ودلاج راخن مم داقلاحئ اسلاد صقن وكين أ .ب

ً ط ورشللاقفو،ديروتلاخيراتنمرهشا3لالخةقبطملالودلاجراخىل اةلودلاجراخنممداقلاحئاسلالبقنمةقالعلاتاذعلسلاريدصتمتينأ.ج

 .ةئيهلاا هضرفتيت لاق قحتلات اءارجاو

ً ةل ودلار داغتيت لاة رئاطلاو أةل حرلامق اطبا وضعس يلوة قبطملال ودلان مي أيف مي قمري غي عيبطص خشي أةل ودلاج راخن مم داقلاحئ اسلاة رابعبد صقي .3

 .ةقبطملا



 

            

  

  

                              

                          

 

          

 

         

 

                            

     

 

                           

   

 

                            

                       

   

  

  

                            

 

 

                            

            

 .حايسللةبيرضلادرماظنلةعضاخلاري غعلسلابة مئاقرش نةئيهلل.4

 (69)ةداامل

 ةيبنجألا تاموكحلا

ة محلكواكل تلقحيهركذقبسامميأىدللوؤسملبقنموأةيسامولبدةثعبوأةهجوأةيلودةمظنموأةيبنجاةموكحلبقنمةبيرضلالمحتمت اذإ.1
ً  .اهايإاهليمحتمت يت لاةبيرضلاعفدةداعإهيفبلطتةئيهلاهردصتجذومنىل عابلطمدقتنأةيسامولبدلاةثعبلاوأةهجلاوأةيلودلاةمظنملاوأةيبنجالا

 :ةيتآلاط ورشللة داملاه ذهن م (1)د نبلاق يبطتع ضخي .2

ً  .يمسرلام ادختساللا رصحت امدخلاوع لسلاء انتقامت ي .أ

ة يأنمةلودللةعباتلاوةلثامملاتائيهلاينثتستاهبيمسردعقماهيدليت لاوأةيسامولبدلاةثعبلاوأةئيهلاوأةيلودلاةمظنملاوأةيبنجألاةموكحلاسيسأتةلود.ب

 .ةلودلاكل تبة قبطمة يبيرضء ابعأ

ً و اةهجلاوأةيلودلاةمظنملاوأةيبنجألاةموكحلاكل تليب يرضلامازتلالابةقلعتمىرخأةيقافتاوأةيلودةدهاعميأماكحأعمايشامتمدرلابلطنوكينأ.ج

 .ةيسامولبدلاة ثعبلا

ة امقإهيدلو أةيتارامإلاةيسنجلااًلماحدادرتسالان مديفتسملاةيسامولبدلاةثعبلاوأةهجلاوأةيلودلاةمظنملاوأةيبنجالاة موكحلايف ل وؤسملانوكيال ن أ.د

 .ةلودلل اخادلامعأيأسراميال ن أواهسفنةيسامولبدلاةثعبلاوأةهجلاوأةيلودلاةمظنملاوأةيبنجألاةموكحلاري غىرخأةهجةل افكتحت

 رشع عباسلا بابلا

 (70)ةداامل

 ةيلاقتنالا ماكحألا

ع يمجبم اقدقدروملانأبمل تسملااهيفرب تعييت لاةل حرملا«ملتسملالوبق»ةرابعين عتنوناقبموسرملانم(80)ةدااملمن  (1)دنبلانم(ـه)ةرقفلاضارغأل .1

 .هجتاهه تااملزتا

ي ذلالباقملاةميقبقلعتيامي فطقفنوناقبموسرملاذافنخي راتن وكيسديروتلاخي راتن إفنوناقبموسرملانم(80)ةدااملمن  (1)دنبلاماكحأقيبطتلاحيف  .2

 .نوناقبموسرملاذافنلبقةرداصلاةروتافلايف ه ديدحتو أهمالتسامت 



 

                  

 

                        

 

                     

 

                             

                     

 

                              

        

 

                         

         

 

        

 

                     

 

                           

 

                      

 

               

                             

 

 

                          

                         

 :ةيتآلام اكحألل ًاقفومت د قد يروتلان أرب تعين وناقبم وسرملان م (80)ة دااملن م (3)د نبلال احيف  .3

 .ةدااملكل تمن (6)ىل( إ1)دونبللًاقفوديروتلاخيراتديدحتمت ينوناقبموسرملانم(25)ةداملاماكحأاهيلعقبطنتيتلاتاديروتللةبسنلاب.أ

 .ةداملاكل تماكحألًاقفومتديروتلانأبربتعينوناقبموسرملانم(26)ةداملاماكحأاهيلعقبطتيتلاتاديروتللةبسنلاب.ب

ل بقنوكيسديروتلانمءزجناكوتامدخلو أعلسلديروتنأشيف ن وناقبموسرملاذافنلبقديروتلاخي راتن اكل احيف ة داملاهذـهنم(3)دنبلاضارغأل .4

 .هدعبمت ييذلاديروتلانمءزجللنوناقبموسرملاذافندعبهنأديروتلاخي راتر ابتعامت يهدعبهنمءزجونوناقبموسرملاذافن

ة ئيهللني بتيذلاىدملاىل إوألاحيف خي راتلاكل ذلبقديروتةيلمعت متا ماذإديدحتلنوناقبموسرملاذافنخي راتل بقتمتل باقمعفدةيلمعي ألهاجتمت ي.5

 .ةبيرضلاق يبطتال ولمت تمل ة يلمعلان أه يف

ة فاضملاةميقلاةبيرضغ لبمدادسبمل تسملاوأيقلتملامزتليو،ةبيرضلللماشري غهنأبلباقملالماعينوناقبموسرملانم(80)ةداملانم(3)دنبلالاحيف  .6

 :ةيتآلاطورشلاةفاكق يبطتلاحيف ل باقملاىل اةفاضالاب

 .اًلجسممل تسملاوأيقلتملاناكا ذإ.أ

 .ديروتلاىل عاهدبكتمت يت لاتالخدمةبيرضغ لبمنمءزجوألماكد ادرتساقحمل تسملاوايقلتمللناكا ذإ.ب

 :ةيتآلاتامولعملاديكأتنوناقبموسرملانايرسخي راتل بقكل ذومل تسملاوأيقلتملانمبلطلابد روملاماقلاحيف ط قفةداملاهذهنم(6)دنبلاقبطي.7

 .نوناقبموسرملانايرسء دبخي راتيف ال جسمحبصينأعقوتملانموالجسمهتاذوهمل تسملاوأيقلتملانأ.أ

 .ديروتلاا ذهىل عة عوفدملاة بيرضلاد ادرتسامل تسملاو أي قلتملاه بع قوتيي ذلاى دملا .ب

ه ذهمن (7)دنبلايفهيلإراشملاتامولعملابلطمالتسانملمعموي20لالخةبولطملاتامولعملابًايطخدروملاىلعدرلاملتسملاوأيقلتملاىلعنيعتي.8

 .ةداامل

مي دقتبًادصاقمل تسملاوأيقلتملاماقاذإ،ديروتللةيبيرضلاةل ماعملاديدحتت اياغلةداملاهذهنم(8)دنبللًاقفوةمدقملاتامولعملاىل عدمتعينأدروملل.9

 .ديروتلاكلذىلعتالخدملاةبيرضد ادرتساملتسملاوأيقلتمللقحيال هنإفةبيرضلللماشهنأبلباقملاةلماعمدروملاىلعناكاهلةجيتنوةئطاختامولعم



 

                            

          

 

                          

  

 

                              

                          

      

 

            

 

                             

   

 

                    

 

             

 

               

  

   

                         

                    

                     

                       

              

            

                          

                   

ة بيرضلللماشريغهنأىل عديروتلابقلعتملالباقملالماعينأدرومللفةداملاهذهنم(8)دنبلابجومبتامولعملاديوزتبملتسملاوأيقلتملامقيمللاحيف .10

 .ةبيرضلادادسمل تسملاوأيقلتملانمبلطينأو

ن م(8)دنبللًاقفوةمدقملاتامولعملاوةداملاهذهنم(7)دنبلايفهيلإراشملابلطللةعباتلاتالجسلابظافتحالامل تسملاوأيقلتملاودروملاىلعبجي.11

 .ةدااملذه ه

ل ماشريغهنأىلعلباقملاةلماعممتتفطقفًايئزجتالخدملاةبيرضد ادرتساعيطتسيهنأبملتسملاوأيقلتملادكأتلاحيفةداملاهذهنم(6)دنبلاضارغأل.12

ي ذلالباقملانميقبتملاءزجلالماعي(8)دنبلابجومبدروملليقلتملاوأمل تسملااهبح رصيت لاوطقفةدرتسملاتالخدملاةبيرضة بسنبقلعتملادحللةبيرضلل

 .ةبيرضللل ماشه نأىل عد يروتلابق لعتي

لً  .ةئيهلا هدادسوة بيرضلاب استحان عال وؤسمد روملاى قبيل اوحألالك يف و .13

ل بقمتديروتبقلعتييذلالباقملانمءزجلاكلذىلعةبيرضلاقحتستالفلاتتموأيرودلك شبمتيديروتهنأىلعةبيرضللعضاخديروتةلماعمتمتاذإ.14

 .ننواقبم وسملرا اهذاين بدء رساترخي 

ً  :ةيتآلاطورشلاترفاوتاذإرارقلااذهونوناقبموسرملاماكحألا قفوةقبطمةل ودكنواعتلاسلجمل ودنمةل وديألماعت.15

 .رداصلاا هعيرشتيف ة قبطمةل ودكةل ماعملات اذبةل ودلاةل ماعمبت ماقل احيف  .أ

 .ةيبرعلاج يلخلال ودلن واعتلاس لجمل ودلة فاضملاة ميقلاة بيرضلة دحوملاة يقافتالام اكحألل ماكلال اثتمالا .ب

 (71)ةداامل

 تالجسلاب ظافتحالا تابلطتم

ط باوضلاوةينمزلاتارتفلاعمقفاوتتنابجين وناقبموسرملاماكحال ًاقفواهبظ افتحالاب لطتيتالجسة يانإفةداملاهذهنم(2)دنبلاةاعارمعم-1

 .ةيذيفنتلاهتحئالوةيبيرضلاتاءارجإلانأشيف  2017ة نسل(7)مق ريداحتالان وناقلايف ا هيلعصوصنملاتالجسلاظفحبة صاخلاطورشلاو

 .تالجسلاكل تا هبق لعتتيت لاة يبيرضلاة رتفلاة ياهند عبة نس (15)ة دملر اقعبق لعتتة بولطمت الجسة يأبظ افتحالاب جي .2

 :يتأيا مة يموكحلاة هجللز وجين وناقبم وسرملان م (72)ة دااملمن  (2)د نبلاب جومبء ارزولاس لجمر ارقيف ة يموكحة هجت جرداا ذإ .3

 .ةيموكحلاة هجلار قمن ما هنعر وصو أت الجسي أذ خأبة ئيهلاب لطض فر .أ

 .اهرقمىل اوة يموكحلاة هجلابة صاخلات الجسلاىل اة ئيهلافي ظمول وصلوط باضوع ضو .ب

ظ فحني عتيفن وناقبم وسرملان م (72)ة دااملمن  (2)د نبلاب جومبء ارزولاس لجمل بقن مة جردمة يموكحة هجلة عباتت الجسي اة ئيهلاى دلت ناكا ذإ .4

 .ةيموكحلاةهجلاكل تبةصاخلاتالجسلاىل ععالطالابةحارصني لوخملاةئيهلايفظومنمالا ا هيلالوصولانكميال امبتالجسلا



  

     

                      

                 

 

                      

            

 

                             

            

   

  

  

           

  

  

          

  

    

                 

 

        

 

        

        

 (72)ةداامل

 تمت يتلا تاديروتلا تالجسب ظافتحالا

مه والكءون يدروملاوت امدخلاوع لسلاحض وتيت لاوه حلاصلو أة بيرضللع ضاخلال بقن ما هديروتمت يت لات امدخلاوع لسلاع يمجت الجسبظ افتحالاب جي .1

 .ةلوهسبء الكولاون يدروملاوت امدخلاوع لسلاكل تىل عف رعتلان مة ئيهلان كمتتث يحبل يصفتلان ميف اكلار دقلاب

ظ افتحالاةل ودلالخادةبيرضللةعضاختامدخوأعلسلديروتيأبموقييذلاةبيرضللعضاخلاىلعنوناقبموسرملانم(78)ةدااملماكحأةااعمرعم.2

 .ديروتلاكل ذبةطبترملاةتباثلاةأشنملااهيفنوكتيت لاةرامإلاتابثإلةل ماعملاتالجسب

ب جي، ةلودلايف ة تباثة أشنمةبيرضللةعضاختامدخوأعلسلديروتيأبموقييذلاةبيرضللعضاخللنكتمل ل احيف ه العأ(2)دنبلايف د رواممء انثتسا.3

 .ديروتلامالتسااهيفمت ييت لاةرامإلاتابثإلةل ماعملاتالجسبظافتحالاه يلع

 رشع نماثلا بابلا

 ةيماتخ ماكحأ

 (73)ةداامل

 .رارقلاا ذهم اكحأق يبطتن أشيف ت اهيجوتلاوت احيضوتلار ادصإبة ئيهلاص تخت

 (74)ةداامل

 لفااخمل اء احلمكغلإ

 .رارقلاا ذهم اكحأع مض راعتيو أف لاخيمك حلك ى غلي

 (75)ةداامل

 هب لمعلاو رارقلا رشن

 :نمق بسألايف  2018ر ياني 1خي راتن مه بل معيوة يمسرلاة ديرجلايف ر ارقلاا ذهرش ني

 2018ر ياني1يف ل امعألاحتفتقو.1

ً  2018ر ياني 1يف ا حابصة عباسلاة عاسلا .2

 ءارزولا سلجم سيئر موتكم لآ دشار نب دمحم



  

      

    

 

 انع ردص

 هـ 1439 لوألاعيبر7:خيراتب

 م2017 ربمفنو 26:افقاملو
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