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الععد ر،الدس على اال
اد نالقان علىو ة )1( قر االت أن1972 ل اصات  اتو اتارزال اخ تعدیالته،و ،ءازرلا صالح
اد نالقان علىو ة )5( قر االت ل شأن في 1975 ل ار ال ،ال
اد نالقان علىو ة )5( قر االت إصدار ل عامالت نقان 1985  ة ال دن تعدیالته،و ،ال
اد نالقان علىو ة )3( قر االت تعدیالته،و ،اتالعق نقان إصدار 1987  ل
اد نالقان علىو ة )11( قر االت إصدار ل ة اءاتاإلجر نقان 1992  دن تعدیالته،و ،ال
اد نالقان علىو ة )35( قر االت إصدار ل ز اءاتاإلجر نقان 1992  ةال تعدیالته،و ،ائ
اد نالقان علىو ة )37( قر االت ار اتالعالم شأن في 1992 ل تعدیالته،و ة، ال
اد نالقان علىو ة )18( قر االت عامالت شأن في 1993 ل ار ال تعدیالته،و ة، ال
اد نالقان علىو ة )24( قر االت ة شأن في 1999 ل ا ئة ح هاو ال تعدیالته،و ،ت
ــــاد نالقــــان علــــىو ة )4( قــــر االت ــــ ئــــة شــــأن فــــي 2000 ل ــــة اقرولــــأل اتاإلمــــار قســــو ه ال ــــلعو ال ،ال
تعدیالته،و
اد نالقان علىو ة )7( قر االت ؤ قحق شأن في 2002 ل قو لفال ا قال ة،روال
نــانالق ــىـعلو ـ )(17 ـــقر ــادـاالت ـ ةل ـ ــأنشـ ــيـف 2002 ــ او ــت ل ـــةح ةـال ــةـال اع عا ـــراالخ اءاتــرـل ــ
اذجو مسرلاو ة، ال اع ال
اد نالقان علىو ة )8( قر االت ا شأن في 2004 ل ة، رةلا ال ال ال
اد نالقان علىو ة )17( قر االت ة شأن في 2004 ل اف ر م ار ال ،ال
اد نالقان علىو ة )1( قر االت عامالت شأن في 2006 ل ر رةالاو ال ة،واالل ن
اد نالقان علىو ة )24( قر االت ة شأن في 2006 ل ا ه ح تعدیالته،و ،لال
اد نالقان علىو ة )6( قر االت اء شأن في 2007 ل ئة إن أم ه الهأ تو ال تعدیالته،و ،ع

 

 

 

اد نالقان علىو ة )4( قر االت ة، ت شأن في 2012 ل اف ال
اد نالقان علىو ة )2( قر االت أن2014 ل ار  آتو عال ر ال غ ة،ال
ادا نالقان علىو ة )12( قر الت أن2014 ل ة ت  ات، مدققي مه ا  ال

 1 ريةاالتج لشرآاتا شأن في 2015 سنةل )2( رقم حاديالتا القانون أحكام بعض يلتعدب اديحات ونبقان مرسوم



 

                

 

  
          
           
              
              

  
            
           
             
        
               

  
            
               

      
           

   

  
               

           
          
          
           

            

ــ

 اد نالقان علىو ة )2( قر االت أن2015 ل ار اترال   تعدیالته،و ،ةال

 اد نقان مسرلا علىو ة )9( قر ات أن2016 ل  ،تعدیالتهو ،اإلفالس 
 اد ننالقا علىو ة )14( قر االت أن2016 ل ال  زو فاتال ة، مةال في ةاإلدار اءاتال اد  االت
 ـ نـــانالقـ ـــىعلـو ة ـل 17)( ـــقـر ـــاداالت ـ2016 ـــ ـال ـــزاكـرم ـــاءإن ـو ـــف ةال از ـــيفـ ـــال ـ ـــاتعـال دن  ـــةال

او  ة،رال

 اد نالقان علىو ة )19( قر االت ة شأن في 2016 ل اف ار الغش م  ،ال
 اد نالقان علىو ة )7( قر االت ر اءاتجراإل شأن في 2017 ل  ة،ال

 اد نقان مسرلا علىو ة )8( قر ات ة ةرض شأن في 2017 ل افة، الق  ال

 اد نالقان علىو ة )6( قر االت أن2018 ل  ،  ال

 ر ــــىعلـو ـ نــــانقـ مــــسـال ـ )14( ــــقـر ــــادات ةل ـ ــــأنشـ ــــيفـ 2018 ــــ ر فرــــال ـو ــــزـال ـ ــــت  ــــآتال

ةو ال األن  ة،ال

 اد نقان مسرلا علىو ة )19( قر ات أن2018 ل ار  ياأل االس اشر، ج  ال

 

 

ـ نـانقـ مـسرلا ـىعلـو ةـل )20( ـقـر ـادات ـ ائرـج ـةاجهـم ـأنـش ـيفـ 2018 ـ ـو الـاالمـ ـلغ اف  ـلـت ـةم

ات لتو هابراال ر ال ر غ  عة،وال

اد، رزو ضهعر ما على اءو ل افقةمو االق  ،ءازرلا سم

:    

  
ُ 
 و،)101(و

 ،)96(و،)93(و،)92(و،)73(و،)72(و،)71( و،)11(و،)10(و،)6(و،)4(:قامرأ ادال صب دل
 و،)104(

166) 
 و،)112(

172) 
 197(و،)

 و،)118(
174) 

 و،)121(
176) 

 219(و،)

 و،)123(
180) 

 ،)153(و،)152(و،)151( ،)144(و،)(139
 181(و،) و،) و،) و،) و،) و،)162(و

 224(و،)
 (182 و،)

227 
 (184 و،)

229 
 ،)186(و،)

 (194 و،)193(و
238 

 (204 و،)
255 

 (222 و،)
279 

 (و،)
292 

 (و،)
293 

 ،)230(و،)
 357)(و،)302(و،)(و،)(و،)(و،)257(و،)(و،)243(و،)(و،)232(و
اد نالقان م ة )2( قر االت ار 2015 ل ه، ال ة صلا إل  :اآلت
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ـ ـ

ــ

ــ

ـ

ادة  )4( ال
      

ـ .1 ـ ـداـع ـاف دیـو ـدالق ـ ـدت لـ ـدالق ـ اترـال ـ اةال ئـو رةزاـلا ـدـل ـ ـو ـةاله ةال ـ ـل ـ ـلـ ـةال  ـه،ـ ـاف

ر ال ام ت  :أتي ما على نالقان هذا أح
ي اترال-أ ائها ال اس در لـس مـ رراق  ـا لـه ذلـو ءازرـلا م ـأنه ردو ف  دهـاعق فـي خـاص نـص 

ة أس ها أو ال ة أن عا األساس طلل ت ا ي  لس هادر ال  .ءازرلا م
ـ-ب ل اترــــال امـ ــــةـال ـ ــــمـ ــــلال ـ ــــةمـال ــــلق اد ـ أو ــــةاالت ل ـؤال ــــدإحـ أو ــــةال ئـ أو ــــاتس  ــــاتاله

عة اترال أو زةهجالا أو ا ها أل ال ل أخر اترش أو ،م امـل ـةم ال  اترـال أو هـاتال تلـ مـ 

عة ا ا له ذلو لها ال أنه ردو ف ة دهاعق في خاص نص  أس ها أو ال ة أن  .األساس
ـ-ج ـ اترـــال ـ ـــيال هـ ـــاهت ـ ـــةمـال ـــاف اد ـ أو ـــةاالت ل ـؤال ـــدإحـ أو ـــةال ئـ أو ـــاتس  ةزـــاألجهـ أو ـــاتاله

ـ أو ع اترــال ا ل أو ــةـال ه أ ـــم ــةـال اشـ رةـ ــاـم اشـ ــرـغ أو ةرــم ـ ةرــم ةب  %)25( ـــع ــلـتق ال ــ
الهار م ال في العاملةو أس ب م ق فط ع ال عهو رهـرتو اجهراسـو الـ ـ ـال فـي أو نقلـهو هقـوت ت  م

اقة ع ال اج أو عهااأن  ه إن ـةو الغازو اءرال ل ـاه ت ـ لـه ذلـو عهـازتو نقلهـاو ال ـأنه ردو اف نـص  ُ 
ة دقعلا في خاص أس ها في أو اترال لهذه ال ة أن  .األساس

ـ اترـال-د اؤاسـ ـتـ ـيال ـ نـانالقـ ـامـأح ـمـ هاـ ةـل )8( ـقـر ـاداالت ار اترـال ـأنـش ـيفـ 1984 ـ  ـةـال

ـ ـــلالع ــلـق ــهـتعدیالتو أس ــاـدهعق ــيـف ــاصخـ ــصـن ــأنهـ ردو ــاـف ــهـل ـــذلو ،نــانـالق ــذاهـ ــامأح ةـال  ــ

ها أو ة أن  .االساس
اة اترال-ه ام م ال ة انق جب نالقان هذا أح اد  .خاصة ات

ب.2 ار اترال م ٍأ على  ها ال د إل ادة هذه م )دج، ب، /1(ال ـت ال ـام ًفقـاو ضـاعهاأو ف  هـذا ألح

ـ ـتحـر أو ـتاعـ إذا نـانالقـ ةـن ـةأ الهاأسـر ـمـ ـ هاأسـ ـتجـأدر أو ـامـع ـابـاك ـيفـ ـ  ـالـال اقـأسـ ـدحـأ ـيفـ ـه

 .لةالدو

ادة  )6( ال
  

ل ـاةـعامر ـعمـ .1 ر رفـ لا ـاتـم ـ ـزـال علـ ـاف ـ ـآتـال ـی ال اض ـةال ـرل ـعةـال  رزــال ـدرـ ،افهرــإشو ـهقاب
ـ ارـرالقـ ةـال ـةـلل ـال ـ اترــلل ـ ةـال اترــال ـداـع ـاف لـ ـدرـف ـةالعامـ ـاه  ارـرقـ ـةئـاله رةادإ ـسم

ــ ــةال ــ أن ــعـو لهــا ال ــو عــداالق ــةـال ارقــر ی طال ا ــامو  ـ األح ــب يــال ـ علــى   اترــال

ز  .بها اماالل
ل .2 لس ی ب هاومدیر أو ة،رال رةادإ م ؤ ال،األح  ةوم رو عداق ت ل  .ةال معای

 3 ريةاالتج لشرآاتا شأن في 2015 سنةل )2( رقم حاديالتا القانون أحكام بعض يلتعدب اديحات ونبقان مرسوم



 

                

 

  
  

                 
             

        
                

               
               

  
                  

  
              

               
    

                  
                 

     

   
  

                  
     

                  
          

                 
                

               
  

ـ ـ

ـ ــ

ـ ـ

ـ

ادة  )10( ال
    

ل ـــم اررــقـ لّـــُت .1 ـ اء،رزــالـ ــسـم لـ هاـــع ــيـف ـــت ــةـل ر،زـــال احــرـاق ــىـعل ــاءب ـ ـــع ــم اتال  ــل

ـة، صت ال رـ ـ ط ـاألن احـاق صرـل ـةمـالالز ا ـ اترـال خ اشـ ـيال ـرت ة ـ راالسـ ـراألثـ ذات ـ ي،ـ ـو ات  ال

ا أ ة هذه م ن  .األن
لـ ـدرـ2.  ةـصت ـىعلـ ـاءـب ،ءازرـلا ـسم ـ ـ هـع صـ  لا ـةالل ـ ـيفـ ـال دیـ ًراراـق ـادة،ـال ـذهـه ـمـ )1( ـدال ـدب ُ 

ة ر األثر ذات األن ي،االس طضو ات ا صرت  ي اترال خ اشر ال ا أ ت ة هذه م ن  .األن
اص ـاةـعامر ـعمـ .3 لـ رةرـقلا ـاتـاالخ ـ ـافقـوءازرـلا ـسل ـ نــ ـادة،ـال ـذهـه ـمـ )2( ـقـر ـدلل ةلل ـ ـل  ـةال

ات الح ة ال  :اآلت
دید .أ ة ت ة ن ة مع اه ـالس أو مـال أسر في اال ل ـ افـة اتإدار م ـي اترال  فـي سـسؤت ال

اق اصها ن  .اخ
ات على افقةال .ب س ل دیدو اترال تأس طال فو مسرلا ت ا ي  دها ال ع لس   م

ارو اءرزال ها ال د في إل ادة، هذه م )2( ال ام عاةامر مع ذلو ال هاع ص  لا األح  هذا في ل

أن نالقان ة اترش  اه  .ال
لس .4 اء ءازرلا ل هة أو رةزالا لب على ب ة، ال ع ة أو ال ـل ـة، ال ـب ال ي أن ال،األحـ  ـ  أ 

ها ُت ةشر ر جب أن عل نص أو رش أ م خاصة، عاتت ة ی ـ ـة ب ـ مل ر أو اال  اكهاشـ

ر تل رةادإ في  .ةال

ادة  )11( ال
  

ب.1 ر على  ل أن ةال رو افقاتال افة على ت صال ي اخ ها ال ل ا ی ار الذ ال ـل لةالدو في سهس  ق

دء ار في ال ها سةم ا  .ن
ب.2 ـر علـى  ؤ ةال ـةال اشـر أن لـةوالد داخـل س ها ت ـ ةالر أن ـ اشـر أن لهـا زـو لـة،الدو فـي ئ ها ت ـا  ن

ها عقد نص إذا لةالدو جخار  .ذل على تأس
لـت ـهـف ـددـ  ًاارـرـق اءزرـلا ـسـلم ـدرـ.3 ةـرـال ـةـقاالر ـانـل ـاءـعأ هالتؤــمو ـ رو ـةـالداخل ع  عيـرـال ـبـقاال

ةؤال اترلل ي لةالدو داخل س اشر ال ها ت ام فو أن ةساإل عةرال أح طـض ارـرالق ـددو ـالم  ـتل ـلع ا

اش ـلــقو اهـــسأت ـدــع تاـرــال هذــهـ ـىــعلو ـان،ــالل ةـرــال ـةــقارال ناـــل ـةــافقم ـىــعل لـــلا اهـــنأ ةـرــم  ع

ة  .الداخل

 4 ريةاالتج لشرآاتا شأن في 2015 سنةل )2( رقم حاديالتا القانون أحكام بعض يلتعدب اديحات ونبقان مرسوم



 

                

 

                 
         

   

                 
            

                  
                

           

   
  

                    
             

               
              

  
                 

           

  
  

               
                   

     

   
  

ـ ـ ــ

ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ زـ ال .4 ةـال اترـش ـرلغ اصـ انـالقـ ررـقت ـلـ ـامـ ـأمـال ـالـعأو رفاـ لا ـالـعأ ـةلـاومز ـةالعامـ ـاه  ـةال

ة ةاأل لهذه ال ها رةدالا اتارالقر أو ن  .ذل خالف ج

ادة  )17( ال
<<<  

ال ذات ةــرال ةوــؤـ ـ ل ه دةــدوال ال ــيـ ال ةــرـ ق ال ــيـ ـ ــددعـ ــلـ ال ه اءرـ ف ع ــاــ ـ ـــ عل ــدـیز وال ــاث ( ــىـ  1. 50) ـ
أل وال ، ه ل  قدر إال م ه  ال أسر في ح .ال ً  ارش خ

ـ صل ز  أو ـيعـ ـداحـو ـ تأس ـاراعـ سـ لـو ـ ـ ذات ةـرشـ ـت ةوـؤم م ل م أسر ـمالـ ـألـ وال دةـدوـ ــالـ .2 
ـا ز ـعـ ةـرل الاــالال أسر ـدارقـ إال ـااماتهـال ـ ـدعقـ ردـ ـو ـها،تأس ـ ـرت ـ ـامأح ـهعل ـ ذات ةـرال ةوـؤال ل ـ

دو ا نالقان هذا في دةارال دةال ها مع رضاعی ال ف .ع

ادة  )72( ال
  

ر ن ؤ ذات ةلل ةوال دو ل ـر مـ ـرأك أو احـدو اسـ مـ أو ضها،غر م  اس دةال أن علـى اء،ال .1 
ح ـيفـو ،)م.م.ذ( رةاـ ال ةـرشـ ـالع صـ ـداحـال ـ ـ ـ ذات ةـرشـ" ةوـؤم دةـدوم ل ً" خاو ،ـ رااـ رةاـ هـ  ع ـاالسـ ـيی

ـؤ ذات ةوم ص ةشـر( دةـدوم ل ـ و ،)"احـدال ال لـسـ ـاء ءالـا ل ـىعلـ ب زر " رةاـ ـع ـر اسـ ی ـب ع ةال  أن 

ـا فـ  ی ـؤ ذات ةوال ـدو ل "دةال " ص ةشر رةادإو احدال ال س اءاتإجر تأس ً لا رضع در أن رز راراق 
هاو  .ع

ـ اصـ الهـــأمـ ـــيفـ لوـــؤم ـــةال ـ ـ ـــح ا 1( ـــدال ـ ـــذههـ ـــمـ ) - ـــانـ ـــادة،ال ـ أو نوـــدیرال – ـ ـــالفخـ إذا ـــدیرال .2 

ع ع ض لها ان إن اتال .مق ً امو ز ع ال ال ة،رال اماتال  ف

ادة  )73( ال
    

س ی ر تأس ؤ ذات ةال ةوال دو ل ادت في ال ال على دةال 43( ال  1. .نالقان هذا م )(و )42
ـر بـ مـ أو ةال ب ـ أن  س عقـد ی أسـ الفـات حـل قـر ال ـي ال ـأ ال ب ت ـ ـال  ـر ع اءسـ ةال أ .2 

ر اءرال ب أو هامدیر  .ةال

ادة  )92( ال
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ـ

ـ
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ـ

ر .1 ؤ ذات ةلل ةوال دو ل ة دةال ع ـةع ج ـ م ـع مـ نت ـر ج عقـدو اء،ال ـدیر مـ ةبـدع ت لـس أو ال  م

ةـال ـيفـ ـلاألقـ ـىعلـ ـدةـاحو رةـم ـدیرـال ـ ـةعـراأل ـهرـاألش ـاللـخ ـذلـو ـ ـ ـيتلـ ـيال ةـال ـةنها ال ـ  نــو ـة،ـال
انو مانزال في انعقادها ع ال اب في ال اع ةعدلا خ  .لالج

ب.2 دیر على  دیر م ل  لا أو ال ة ةعد ال ع ةالع ال ـر أو شـر ذل لب إذا لالنعقاد م ـ أك  نل
ص م %)10( الر ح ر أس  .األقل على ةال

ادة  )93( ال
     

اءا 1.  ة س ع ـةالع ال ؤ م ـالا لعـدم جلـةال ـاب ك ـ ًفقـاو ال ـادة ل ـهت نـ ،نالقـان هـذا مـ )96( ال  ج

ـة النعقاد ةعدلا ع ـةالع ال ـ فقـاو م طلل ا ـ ورـلاو  ـدر يال ـأن بهـذا رزالـ مـ ارقـر بهـا   مـع ذلـو ال

:أتي ما عاةارم ُ 
ـ ةـــدعـ ـــعـ ـــالناإلعـ ـــیـ أن-أ ع ـالع ـــةال ـ ـــةم ـ ـــدعـال ـــلق ـ ـــددال  )21(ـــعـ ـــلتقـ ال ـــدةـ ـــاعلالج

 .ًمای 
اع ةعدلا عالنإ ن أن-ب ي االعالن قةرل ًفقاو لالج در ال  .رزال م ارقر بها 
ار-ج ب اءرال إخ لة  ة سائلو خالل م أو م ق ة ال دی ص يال ال ها ی س عقد عل أس ر ال  .ةلل
ار-د ة إخ ل ة ال ة ال اع ةعدلا اقروأ م ب ةال الج ةالع ع ل م  .اإلعالن ق

ب.2 ل أن  ال ولدج على ةعدلا عالنإ  ـانو األع ـاع عـدمو ختـارو م ـاعو ل،األو االج ـاني االج  فـي ال

ةـل نيـانالقـ ـابـال ـالـكا ـدمـع ـالـح ـ ـاحبصـ ـانـو ل،األو ـاعـاالج ـ ـ ـاعـجا رـح ـيفـ ـال ع  ـةال

ـالع ــب أن ازجــو ـةم ــه ی ــ مــ رهاـ مــ ع ــر ـمـ اءرال ــ غ ــدیر اءرال ص مــ أو ال ــر مــ شــ  الغ

ا ــتـثاب ــاصخـ ــلـت ــبـج اق ــيـف ــهـأحقو ــةـال د عاتــضـال ــةـم ـأ لوــدجـ ــيـف ــةـجرال ع ــالع  ــةـال

ـالع ـتو ـةم لـ أو ـدیرـال ـىإلـ ـئلةاألسـ ـهج اتـال ـدقمـو ـدیرـال ـسم ةـل بـل  لا نيـانالقـ ـابـالو ـا  ـ

اعاتا م ٍكل ةال ج ةالع ع ها رةدالا اتارالقرو م  .ف
اعات عقد ز 3.  ات اج ع ةالع ال رو م ـر اكاش ـو التهامـداو فـي ال ةب اـهتراراق علـى تال  سـائلو اسـ

ة ق ة ال دی عد، ع ر  لل ال طلل فقاو  ا ي  عها ال أن بهذا رزال   .ال

ادة  )96( ال

رو احدو  ع

        
سـتأس ـدعقـ ـددـ ـلـ ـامـ .1 ـ ـ ةـن ةـرال قـ ـر،ـأك ـ ةـل نيـانالقـ ـابـال ـی ـ ـاعـجا ـادـنعقا ـ ع ـالع ـةال  ـةم

قل ال ما نل اءرش ر  ة ع  ـص مـ )٪50( ن الر ح ـ أسـ ـادة نـص عـاةارم مـع ذلـو ة،رال  ال

 .نالقان هذا م )95(
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ــ

ستأسـ ـــدعقـ ـــدیلتعـ زـــ ـ ـــ الهاأسـر ـــادةـز وال ةـــرال  ـــ

ـاع فـي نيالقان ابال فری ل إذا ـ علـى ولألا االج ـ ال ـد فـي ال ـادة، هـذه مـ )1( ال ةعد جـبو ال ـ .2 
ــــاعا عــــد ثــــان ج عقــــد  ــــي  ــــة )5 15)( عــــ تقــــل ال مــــدة م ــــام خ ــــا وال أ ( زوت ــــة ع ــــةالع ال  إلــــى م

اضـ ـلـ ـامـ ـرال ـددعـ ـان ـ ً ـ ـاأ ًا صـ ـ االج خـارت ـمـ ـو ولألاــاعـ ال ـاعاالج ـرع ـانيــ ُ ً ـ ـ ـةخ  ـامـی ـرع

ص س عقد ی أس ة رح بجو على ال ددة ن ص م م ال أسر ح  .ال
ا ـ رم مــع ــام ــاةعـ ـت ال ،نالقــان ــذاهـ أح ع اتارقــر نــ ال ــةال ـ ــةالع ــة ةصـ م ـــصأغل ترصــد إذا إال ــ .3 
لة اع ال االج ص ل ما  س عقد ی أس ةعلى ال ر غل أك  . أ

ادة  )101( ال
        

اءاسـ ـ ـــيفـ ردو ـــامـ ـــ ـ ال نـــانالقـ ـــذاهـ ـــمـ )85( ـــادةال  

ـ أو ف ـ ـاعـرأ ـةثالثـ نـلـ اءرـال ـمـ ـددعـ ـةافقـ إال ـهت لـ ـصال ـ ـاعـجا ـيفـ ـةال ع ـالع ـةال  ـةم

ــو ،األقــل علــى ة نت ــ ضا أو ــادةالز ن فــ ة ًفقــاو ل ــ ــص ل ــ ح ــر فــي اءرال ــع فــيو ،ةال  الاألحــ ج

زا ادةز ز  ال ه إال اءرال اماتل عا افق  .ًج
ر مال أسر في ادةالز انت إذا .2 ر إلنقاذ ةروضر ةال ة م ةال ف داد أو ال ر ندی ل ةم هـا فـي ت ـر ذم  للغ

ق ــاـًفقو ـ ــرـرل ل وال ــه،مقامـ مــقـ ـــم أو ةــرـلل ــاليـال ــدیرال ـ ـــت اف لةــال ـ ــةـال ق ـــلو ــدادهال ـ ـــت ةال  ــ

ـ ه صــال ـ ــيـف ــاـعل ـ ــذههـ ـــم )1( ــدال ـ ــرـش أل ـــف ــادة،ال ـ ــىـإل ءــالل ـ ــاءالق  ـــح ــىـعل لــلل

لـم ع ـ ـاذـإلنق زمالـلا ـدرـالق ـالـال أسر ـادةـبز ـ  ـدادسـ ـعـ ـرشـ أ ـذرـتع ـالـح ـيفـو ،نـدیالـ ـدادسـ أو ةـرال

ز ر اماتهال ةال دد أن خرآ شر أل  ادة،زال على ت ه  الـة هذه في له بو ،ع ـص عـدد ال  فـي ح

ر عادل ةال ه ع دفعه ما  ر هذا عو نف  .ال

ادة  )104( ال

.1 

    

ةوــؤـال ذات ةــرـال ــىـعل ــرـت ،نــانـالق ــذاهـ ــيـف ــاصخـ ــصـن ــهـ درــیـ ـــل ــاـف .1 ـ ل ـ دةــدوال علق امــاألح  ــةـال

ة اترال اه ي ال ف ال هاو ت لو ،ع ة ت ل ة ال ل ال ئة م ه دترو ضعم ل في اله  .ف
ل ــدرـ.2 ـ اءرزــالـ ــسـم ـ ًراراـق رزــالـ احــرـاق علـــى ــاءب ـــام ــی قه ــبـاجال األح ـــ ــىـعل ــاـت  ذات اترال

ةوــؤـال ـ ل ف ال ــيـال ــاالتـال ــيـف دةــدوال ه ـــت ـ ــاـف ـ ةــرـال ــامأح ةال ةوــؤـال ذات ةــرـال ــةـعو ــاه  ل

ـ ـ ــعـم رضاـعی أو ــالفـالــاـودةــدوال ـ ارــرـالق ــددـ أن ــىـعل ،نــانـالق ــذاهـ ــامأح ق  ذات افراألـــدــال

فقاتو العالقة ة ال ال ؤ ذات اترلل  ةوال دو ل  .دةال
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ـ

ـ

ـ

ـ

  

ـ ـاذ لىت اءاتإجـر ات
قـ قدم رــارال إل ــةال ـــىـ

ار ة نسؤال  ه م ل قل ال ب ائها دعد  ثالثـة عـ ع ىأ ـ ـة ت ـؤال ل "س " 
ستأسـ ةــرال ــ ـ نــتو ،ـ م ع لةوؤـ ةصـ ــــ دقو ــ ـو ــةـ اف ــالاك ال ــةـ داتـ و ــاتاسـرالدو ــ ـ

هات ة ال ع  .ال

.1 

ــدل أس اءاتـر سال ــ ـ ـ ز  ؤ ـةلل ضـتفـ ـسال ش أو ـائهاأع ـدحـأـ صـ ـ ـمـ ـ عـ ـيفـ ـرالغ ا إنو ـةم إجـ ـازـ ـ
ئة ةو اله ل ة ال طال فو ال ا ي  عها ال ئة ت أن هذا في اله  .ال

ً ب ة تع أن  ؤ ل ًا راام سال ًمال ًراامو اقان ات مدقون ا اب ح .لالك

.2 

.3 

ادة  )118( ال
   

يؤل ز 1.  ر س ه مقابل امدق أن ةال ر في أسه ا ةال ة ًح ها نفقة على هاتق نو ،ع  .مقدم
ص تق ن.2 ة ال طلل ًفقاو الع ا در يال اءاتجراإلو  ئة م ارقر بها  أن بهذا اله  .ال
ق .3 ـ ـىعلـ ــالعـاال ــلل ـ أو ـاتـممعل ـةأ داتم ـ ةروـرضـ ـاأنهـ ـریـ ـ قـ ـامـالق ـمـ ـهل  ـدادعـإو بــل  لا ـال

ق ـرـتقر ؤ ـةـل ـىعلـ ــعو ـاءةفـ ــال لـ أو ــسال  ـةمـالالز اءاتـراإلجـ ـاذـات ال،ـاألح ـبـ ة،اإلدار ـسم

ز لب دهول ا داتو ثائوو ماتمعل م  لب ذل ختار م م قتو ربقأ خالل م  .ال
ةوــؤـم نـــت .4 ـؤال ــةـل ل لو ــس ـ-ــدجـو إن- رةادإلا ــسـم ةو ــؤم ـو ــةـفاو ــةـدق ـــع ــةـامل ل انـ ــالاك  ــاتال

علو ق على بو مات،ال ة بذل ال ا ص ع ر ال هامه أدائه في صال  .ل
ئـ .5 ـ ـةلله اق ق ـرـتقر ـةم ـو ــال ـ ـةنفقـ ـىعلـ ـراألمـ ىــ  قا إذا ـرآخـ ــمق ــتع ـالهـ زـو ـه،ـعل اضـراالع  ةـرال

ت س ت أس  .ال
قدم ــةـالع ــصـال أو ــةـال نـــت أن زـــ.6 ـ ـــم ــةـال صال ااسـ ــيـف ًــاـحق أو ًازــاـام ــامالعـ ــ ع  ــضـع لــ

 .العامة الاألم

ادة  )112( ال

ادة  )121( ال
   

ـ ـابـاالك رةـنىــلع ـعقـی .1 ؤ ـةل لـو ــسال ـ نـنـو-ـدجـو إن- رةادإلا ـسم ةـص ـعـ لوـؤم ان ـ  ـاتـال

علو ر تل في دةارال ماتال ـار علـى عو ة،ال ـرو ال ـار افاأل ـة فـي ةال ل ـاب ع  مـو العـام االك

ه بی ة بذل ع ا ص ع ر ال ه ل نو صال هامه أدائه في ًوالؤم م  .ل
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ـ

ـ ـ

ـ

ـاب ةالـدع نت .2 ف فـي تعلـ رةـ ب العـام لالك ـ صـ ل ـدر میـ م ااإحـد ت اللغـة ه ـل ـةالعر   بـدء ق

اب ام االك أ ة ل   .األقل على ع
ـ ـهـاألس ـيفـ ـابـاالك نــ.3 ـ ـبلـ ـىق ئـ ـددت انا ـةاله لـو ـه، تـب ان صــ  لا ـهجـو ـىعلـ ـ  ـاسـ ـعـ ـاتـب

ر اب ورشو مالها أسرو ضهارغو ةال ب اسو االك هو لةالدو انهعو ال هو مه ـ ـي األسـه عـددو ج  ال

اب دیر ها االك ام لق تعهدهو ف س عقد أح ر تأس امهاو ةال  .األساسي ن

ادة  )123( ال
  

ـ  ه ـمـ )10( ـادةال
عهد ة م ر أو تغ ه افت أك ئة عل ي اءاتاإلجرو طالوا ورلل ًفقاو اله در ال ئة م ارقر بها   .اله

در.2 لس  ئة رةادإ م ط ًراراق اله ا ا لةاومز ورشو  عهد ن ة م غ  .لةدوال ال

ادة  )139( ال

ـ نــ أن زـ ،نـانالقـ ـذاـ ـ ةـرلل تأس ـدع .1 

      

    
ـ ـامـأح ـاةـعامر ـعمـ .1 ـ ،نـانالقـ ـذاـه ـمـ )143( ـادةال ـ ـبت ع ـالع ـةال لـ ـاءـعأ ـةم ـ رةادإلا ـسم  تـال

ـ ر ـرال اءاسـو ـي،ـاكال ؤ زـ ـذلـ ـمـ ـ ـ ـياألساسـ ـامـال ـيفـ اـع أن ــسلل لـ ولأ ـاءـعأ ةـرلل  ـسم

 .رةادإ
دو .2 ر تال ق يال ل ن أن اك اه ل ـي األسه عدد او اتألصا م عدد م ـث ال هـا ل  مـق 

ل ةـــلع ــداحـو ــحـشرل ــاـبه تـــال ر ـــم هــارـ ـــم ــبـ ــاـعهزت أو رةادإلا ــسـم ،شـال  ال أن ــىـعل ــ
ي اتاألص عدد وزا  ی ها ال ر  ار الذی شلل ي اتاألص عدد هاخ  .تهز ال

ام عاةامر مع .3 امو نالقان هذا أح اءأ ن أن ز  ة،رلل ساسياال ال لس ع ر ذو م رةاداإل م  م ةال

ر اه غ  .ال
ـ أن ةـرشـ ـلـ ـىعلـ .4 فظت لـ ـ لـ ررـقمو ـاءـألع ـ ـو ـي،ـئرال ـاهـزمر ـيفـ ـاتهـرإدا ـسم ئـ ـددت ان ـةاله  ـاتـال

ل هذا في هاافرت زماللا  .ال

ـ أو ـهاـ ـامـأح ـاللـإخ ندو الهاأسـر ـادةـز ـدع  ـ

ـام عاةامر مع ـر زـ ،نالقـان هـذا أح عـد ةلل ئـة افقـةم  عـدیل خـاص ارقـر إصـدار اله ـها عقـد ب امهـا أو تأس  ن

ر على بو األساسي، ة دوزت ةال ل ة ال ة ال  .ارالقر هذا م ب

ادة  )144( ال
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ع لـت ـيـف ـىـعاری أن ــی رـشا أ ة،اإلدار ـسـلم ـ اتـ ةـال أو اءزرـلا ـسـلم ـاـهررق ا صـل ًـاـقفو ـةـال ـل ـادةـال ـ ُ 
ت إذاو ،نالقان هذا م ) ف ة ان يم ن ل ـيف لةالدو ا  ت زمـلی ـاع ةاإلدار ـسم

لـس نــ أن ـبـ.5 لـ ررـقمو ـاءـعأ ـ ـ رةادإ ـسم ـ ـذهـه ـمـ )3( ـدـال رداـلا ةـرال احـ ـادةال  أ ـالعـال ًـام

اه لس ع أو م ر في رةادإ م ـل سـاعات خالل مقابل ندو ةال ـة عـاةارم مـع ذلـو ،الع  قـد لـةمعق دـق أ

ر ضهارتف ام جب ةال  .األساسي ال

ادة  )151:(ال
    

ل ـال هافرـ 10(  ـبجو ـادةال ـل

ال ة اس ر، على أشهر ثالثة خالل ال لس اتارقر انت إالو األك عد ال اء  دة هذه انق لة ال  .ا
ادة  )152( ال

      
ـ ـىعلـ ـرـ.1 غلـ أن ـةالعالقـ ذات افـراأل همـ أ ـ ـ ـامـ ـ ـو أو هــع ــ ـاتـممعل ـمـ ـهـ ـلات  ـهف

ـــ ـــ فـــي ة،رال ق ة ت ـــل ـــ أو لـــه م ـــا هرلغ ـــة انـــت أ عامـــل ن ـــة اقرواأل فـــي ال ال ـــر ال رو ةلل  مـــ هـــاغ

عام ه أل ن أن ز  ال ا الت،ال ة م ل ر أو رةشام م ـات مـقت جهة أ مع رةشام غ ل ع  بهـا ادیـر 

ر إحداث ة اقرواأل أسعار في تأث ال ي ال ر تهارأصد ال ه مع ةال  .بذل عل

ـ زـ ال .2 هـ وزاـتال ـفقةصـ أ ـدعقـ ةـرلل ةـن ـاق الهاأسـر ـمـ %)5( ـ  ةــقفا إال ـةعالقـ ذ رفـ ـعمـ ـ
لس ع ا ة،اإلدار م ة افقةم ی ع ةالع ال ـر م ـا ةلل ة تلـ علـى ادز ف ـ عـد ال ـ  ـفقة هـذه تق  ًفقـاو ال

طلل ا در يال ورلاو  ئة م ارقر بها   .اله

لس لع ز  ال .3 ر رةادإلا م غ ة م افقةم  ع ةالع ال ر م دد ةلل ل أ في كر أن اس ت  مـ ع

ة هشأن اف ر م ر أن أو ةال ه ی ا اب أو ل ر ل ا وعرف أحد في هغ  لـه زـ وال ة،رال لهاوتز الذ ال

ي أن ف انـات أو مـاتمعل أ  ـص ب ـر ت ـر جـاز إالو ةال ـه أن ةلل ال ع ت ـي ـاحاألر أو ضـال  حققهـا ال

ة  .لذل ن

عـ .4 ـ ــىـعل ــی ـاإل ة،رـــال ــعـم ــفقةـص امــرـإب ــلـق ــةـالعالق ذ فرــال ل ــاحف  ــفقةـال ــةـع ـــع رةادإلا ــسـل

عو هاوشرو عل ج ه عـ ـةرهال ماتال ـ ه أو ح ـاه ـر فـي م ـفقة فـيرال ه مـدو ال ـل  أو م

ه فع ها م  .ف

سـئر ـىعلـ ـبـ.5 لـ ـ ـ رةادإ ـسم ـ امـرإبـ ـالـح ـيفـ ةـرال ـ ةـرال ـ ـعمـ ـفقاتل ئـ ـاةـافم ـةالعالقـ ذات افـراأل  ـةاله

ان انات لىع  ب علو ال لو العالقة، ذ رفلا ع ماتال فقة، تفاص  رفـلل الفائدة مدو عةو ال

10  ريةاالتج لشرآاتا شأن في 2015 سنةل )2( رقم حاديالتا القانون أحكام بعض يلتعدب اديحات ونبقان مرسوم
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فقة في العالقة ذ انات أو ال دات أو مـاتمعل أو ب ـ هـا م ل ئـة، ت ـد مـع اله ـي تأك ـفقة ورـش أن خ  ال

ي صالح فيو لةمعقو عادلة العالقة ذ رفلا مع اه ر م  .ةال

عو ـةالعالقـ ذات افراألــ دــقلا ـددـ 6.  ـ رباـب ـلةـال ذات ـامالتـال ـلةـال ذ رفـلا ـاتـاجوو ـالحال ُ 
ر فقات ذلو ةال ةو اتارللقر ًفقاو ال ئة ع رةدالا األن  .اله

ادة  )153( ال
      

اءا 1.  ـة ـآتال س ال اضـعة ال ـةرل ال ـر زـ ال ،ـزرال رفـ لا افإشـرو قا ة ةلل ـاه  وضرـق تقـد ال

اءأ م أل لس ع ة أو فاالت عقد أو تهارإدا م أ انات تقد عل ض ، حةم وضرق ت ـرو لهـ  ًضـارق ع
لس لع ًمقدما ـام ًفقـاو رةادإلا م ائـه أو جـهوز إلـى مقـدم رضـق ـل ،نالقـان هـذا ألح ـى لـه ـبرق أ أو أب ح ُ 
ة جةالدر ان  .ال

ـ ـلـ ةـرشـ ـىإلـ رضـق ـدتقـ زـ ال .2 لـ ـع ـ أو ـهجـوز أو رةادإلا ـسم ـ ـهـأقار ـمـ أ أو هؤـاأب  ـةجـالدر ـىح

ة ان ر ال  .مالها أسر م %)20( م أك
الـ ـعقـ.3 اتـال ـدقمـ ـىعلـ ـبـو ـادة،ـال ـذهـه ـامـأحو رضاـعی ـاقـاتف أ ًـا رـ أن ـا عـ رهـرقت ـيفـ ـ  ضوـرال

ع ــىـعل انـو وضرـــقال ـــتل ــىـإل ةــرـلل ــةـمالع ــةـال ـ ــةـحال ــاتاالئ ل ــاءألع  امــزـال ــدمـو رةادإلا ــسـم

ر ام ةال أح ادة هذه   .ال

ادة  )162( ال
     

ذ ةاإلدارو ةاإلدار ـسـلم ـاءـعأ .1 ف  ـاءةـسإو ـشـغال ـالـعأ ـعـج ــع ـرـالغو ـاهـالو ةـرـال ـاهـت نلوؤــم ـةـال

ـال ع ة، اس ل الفـة ل عو ال امو نللقان م ر رش ل لو ة،رال ل غ ي ق  ، ة ةاإلدار لو ذل ذ ف  ال
ف ـدیرال أو ـامعال ـدیرال ـم كل سرـلا أو ـذال ف ئ ذ ـائف ال ـم ـيف ـم ـلو ابهـنو ةـرلل ـذال ف  ـةال

ا ة ةاإلدار ليوؤمو ،العل ذ ف ه ت الذیو ال ا تع ه في ش اص ل م م لس ق  .ةاإلدار م
ؤ تقع .2 ةوال هـا صـ  لا ل ـد فـي عل ـادة هـذه مـ )1( ال ـع علـى ال ـاءأ ج لـس ع ـأ إذا رةادإلا م ـأ ن  ال

ـ ارـرالقـ ـانـ إذا ـاأمـ اء،راآل ـاعـإج ـدرـص ارـرقـ ـعـ ـ ًراداـص ـاءلةـال ـلم ـ ـألـ ـالفـ ـةاألغل عار ـهع  نـضـال
ى را اأث قد انا م ة، ر اضهع ل ب فإذا ال اء أحد تغ ـة عـ األع ل ـي ال هـا صـدر ال  فـال ارالقـر ف

في ؤ ت هوم ت إذا إال ل ه عدم ث ـه أو ارـالقر عل ـه عل ه عـدم مـع  اع ـر اسـ ـه، اضاالع ـؤ تقـعو عل ةوال  ل

ها ص  لا د في عل ادة هذه م )1( ال ة رةادإلا على ال ذ ف أ إذا ال أ ن ها درصا ارقر ال  .ع
أ ـاللـاإلخ ـدمـع ـعـم .3 هـم ــم ًالزوـعم ـرـع ـر،ـآخ نـانـق أ أو نـانـقال ـذاـه ـيـف ـاـهعل صـ م ـةـعق ـةـ   ةـق ـ

سـئر ــم ـلـ نـانـقال ذ ـاـهترإدا ــم أ أو ةـرـال ةإدار ـسـلم ـاءـعأ ــم أ أو ـ ف  ـاتـ ـائيـق ــح ـدرـص ـةـال

11  ريةاالتج لشرآاتا شأن في 2015 سنةل )2( رقم حاديالتا القانون أحكام بعض يلتعدب اديحات ونبقان مرسوم
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هـم أ ـابـتار ـتـی الـاس ـاءةـسإ أو ـشـغال ـالـألع ـ ع ةــلا ـ  ـىـلع ــت ـامالتـتع أو ـفقاتـص امـإبرـ ـامـقال أو ل

الح رضاعت الفة م ال ام  فذة اتارالقر وأ نالقان هذا ألح ل الو ،له ال ق هرت  ل ةـلع ش  ةـرش أ ةإدار ـسم
ةـم ا أو ـة،ـلوالد ـيـف ـاه ذ ةاإلدار ـيـف ـامـمه ـأـ ـهـمق ف  ــم ـلـقاأل ـىـلع امــعأ ةــثالث ـيـم ـدـع إال ةـرـال ـيـف ـةـال

امُ وت له،زع ختار ادة أح أن نالقان هذا م )145( ال ب شغل  دی ال ل ةـلع ـدال  ة،رـال ةدارإ ـسم

ع زلع ت ذافإ اءأ ج لس ع ب تهارإدا م ئة على  ة ةعد اله ع ةالع ال اب م لس الن  .جدید ةإدار م
ادة  )166( ال

  

ـر ضـد لـسو ةال ـة تهـاإدارو تهـاإدار م ذ ف إذا ال ةق ـة أمام ائ ـة ال ال اهـ ز  ق أن لل  1. دع 
ه الف م ام م .نالقان هذا ألح ه لُأ ة ررض  ل ن ه قام ع  ٌّأ 

لـو ـ ـيفـ ـةال ةالق فاتوـرال ــائ ً أ ـ ـانفقهـ ـافعل راسـ فق ـةافـ دادـ ـالقان ـاتال ـةن يــلاـ ـ ـيفـ ـال ـ ـ ـاهلل ةـرال .2 
ـ صـدر اءسـ ال ـ روصـد حـال في ـات نهـائي ح ة الدع الـدع فـي  ائ ر م الق ةال  اماةال أتعابو

ة م ة ال الح ال اه ل دعي( ال  :أتي ما ةرش ضده، أو )ال
دات تقد فقات تل على دةؤال ال ةالقان ال .ن -أ

ـه ـر أو عل هاو ةال ـاه م ها ـدع ارراإلضـ م ىال یهدف اه دع نت الأ-ب دعي( ال ةدع )ال د  

ر أو ه ز أو ال ر أو ازاالب أث ه سعر على ال الي قال ال  .ال
ادة  )172( ال

     
اءا 1.  اعا س ة ج ع ةالع ال ؤ م ال لعدم جلال اب اك ادة ل ًفقاو ال  نـ ،نالقان هذا م )183( ال
هت اع النعقاد ةعدلا ج ـة اج ع ـةالع ال عـد م ئـة افقـةم  ـع إلـى اله ـاه ج ـ فقـاو ال طلل ا  ورـلاو 
در يال ئة م ارقر بها  أن بهذا اله :أتي ما عاةارم مع ،ال ُ 
ــة ةـعد ـعـ اإلعــالن ــی أن-أ ع ـالع ال ــل ـةم ـ عــدال ق ــاع ـددال ــدة لالج  احــدو )21( عــ ـلتقـ ال 

رو  .ًمای ع
اع ةعدلا عالنإ ن أن-ب ي عالناإل قةرل ًفقاو لالج در ال ئة م ارقر بها   .اله
ـ ـارـإخ ــی أن-ج ـ ـبـ ـاهال لةم ـ ـائلسـو ـاللـخ ـمـ أو ـ ق ـ ـةال دی ـ ًـافقـو ـةال صـی ـال ـ ـ  ـامـال ـهعل

ر ساسياأل  .ةلل
ر أن-د ر ت ئة ةال ةو اله ل ة ال ة ال  .ةعدلا عالنإ ختار في عالناإل م ب
لـت أن ـبـ 2.   ـيـف ـانيـال ـاعـاالجو ل،األو ـاعـاالج ـدـعمو خـارـتو ـانـمو ـالـاألع ولدـج ـىـلع ـاعـاالج ةـعد ـ

ع عاـــجا رـــح ـيـف ــال ـاحبـص ناـــو ل،األو عاـــجالا ةـــل نيـانـالق باـــلا لاـــكا مدــعـ لاــحـ  ـةـال

ل ـاءـعأ رـغ ــم هـارـ ـم ـةـإنا ـيف ـهـقحو ـةمالع ق ةاإلدار ـسم ا ـتـبثا ـاصخ ـلـ ت ـىـ   ـاـل ًــاقفو ـةال
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ئ ـددهـت اق ـيـف ـاهـال ـةـأحق ـىـلع ـانـو ـأن،ـال ـذاـبه ـةـاله در عاتــضال ـةـم ع ـالـعأ ولدـج ـيـف ـةـجال  ـةـال

ـ ــمـ ٍلــــ ةــــلبـــلـلاينناـــقـلاباــــلاو،تااــــلاقدـــمـو ة،اإلدار ســـلـمىـــلـإةلئـــسـألاهــــجتوةــــمعلا
اعات ة اج ع ةالع ال ادر اتارالقرو م ه، ةال  .جدتو إن عاتزال في ال صاحب انو ف

اعات عقد ز 3.  ات اج ع رو ةمالع ال اه اكاش ـو التهامداو في ال ةب اـهتراراق علـى تال  سـائلو اسـ

ة ق ة ال دی عد، ع ر  لل ال طلل فقاو  ا ي  عها ال ئة ت أن هذا في اله  .ال

ادة  )174( ال
     

لـس على .1 ـر رةادإ م ـة ةـعد ةال ع ـةالع ال ـى لالنعقـاد م ـا لـب م ـر أو هم ـ أك ة نل ـ  عـ تقـل ال ن

ـ ـادـالنعق ةعدـلا ـهجـُت أن ـىعلـ ة،رــال ـهـأس ـمـ %)10( ع ـالع ـةال ـ )5( ـاللـخ ـةم  خـارـت ـمـ ـامـأ ـةخ
لب تقد ة انعقاد و ،ال ع اع ةعدلا ختار م ًمای ثالث )30( وزات ال مدة خالل ال  .لالج

لـ دعـیـ أن ـبـ.2 ـ رـذـال ـبال ـ ـذهـه ـمـ )1( ـدال ر ـادةال ـالر ـزـال ـ ـيئ ـ ــی أنو ةـرلل  ـمـ رضـغلا ـهف

ـو ـاعـاالج ـ ـائلال ـ ـبـ ـيال اق هام ـ ـمـ ـهادةـش ـاعـاالج ـبالـ ـدمـق أنو ـ ـ قـال در ـاليال ـ ـةجـال  ـهـأس ـهف

ر د ةال ر تف ل األسه في رف  لا ح اء له ةال ه على ب اع انعقاد ل ل ة اج ع ةالع ال  .م

ادة  )176( ال
     

ئـة لـب أن لله سر مـ ت لـس ئـ ـ رةادإ م ـ أو ة،رال ـهت مقامـه، مــق م ـة لعقـد ةالـدع ج ع ـةالع ال ـيفـ م
االت إحد ة ال  :اآلت

.1 

171 أ ى إذا- دد عدال على مای نثالث م ادة ال  .داالنعقا إلى تدعى أن ندو نالقان هذا م )(ال
اء عدد نقص إذا-ب لس ع د ع رةادإلا م ة األدنى ال .انعقاده ل أ
الفات عقو قتو أ في لها ت إذا-ج ام أو نللقان م ر ل  .تهارإدا في خلل عقو أو ةال
ة عدم-د ا لس اس ر رةادإ م لب ةال اه ل اه أو ال ً ال ص فقاو ادة ل  .نالقان هذا م )174( ال
لـ سـئـر ـقـ ـلـ إذا ـ رةادإ ـسم ـ ةعدب ـهمقامـ مـق ـمـ أو ةـرال ع ـالع ـةال لالنعق ـةم ـ ـيفـ ـادـ ال ـاالتال قةـ ــا

ة )5( خالل ام خ ئة، لب ختار م أ ئة على جبو اله هت اله اع ةعدلا ج ر نفقة على لالج .ةال
.2 

ادة  )180( ال
   

ـ ــاةعـارم ــعـم .1 ـ تراراـقلاو نــانـالق ــذاهـ ــامأح ـو ـــهج ةرــادال ـ ة ـــرلل ــيـاألساس ــامال صت ع ــ  ــةـمالع ـــةال

ر ــال ــع فــي  ــائل ج علقــة ال ــ ال ــة زــ وال ة،رال ع ــةالع لل داو م ــر فــي لــةال ــائل غ در ال  جــةال

ال ولد   .األع
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ـ

ــ
ـ ـ

اء .2 ـ مــ اســ ــد ــامأح ــة نــ ــادةـال هــذه ـــم )1( ال ع دا حــ ــةـمالع لل ــ ــائعـقال فــي ــةـلوال  ــيـال ةرال

ف اء ت اع، أث ت إذاو االج ئة ل اه أو اله اه م عدد أو م ة نل ال  مـ %)5( عـ تقل ال ن

الأسـر ـهـأس ـ ـ ـ ـذلـو ،ةـرال ـ ـيفـ ـدءـال ـلق اق ـ ـالـعأ لوـدجـ ـةم ع ـ اجإدر ـة،ـمالع ـةال ةـإض دـب أو ـدب  ـاف

الأ ولد  ة ع ع سر على جبو ال ا ئ د اجإدر عاالج ال ولدج على دال أو ال درو ،األع ئة ت  ًراراـق اله
دد ه ت د اجإلدر عاتهاامر اجبال ورلا ف الأ ولدج إلى جدید ب ة ع ع ةالع ال  .م
ادة  )181( ال

    

لـ اءهأسـ نـاهـال ـ ـ ـاعـجا رــل ـ ع ــةالع ـةال ـ م ــ ًفقــاو ةـرلل ــ اءاتـراإلجـو ورــلاو طالل  يال
در ئة م ارقر بها  أن بهذا اله  .ال

ادة  )182( ال
   

     

     
ـت ما عاةامر مع .1 ـه ن ـادة عل ـدد ،نالقـان هـذا مـ )146( ال ـام  ـر األساسـي ال ـ قـةر ةلل  علـى تال

ة اتارقر ع ـة،الع ال ـب ذلـ مـعو م ـ نـ أن  ـاب تعلـ إذا اسـر تال ان ـاءأ   أو رةادإلا لـسم ع

،ـ أو لهزــعـ ه اعـا ــيـف تـــال نـــ نأ زـــو ــاءل ع ــاتج دامـاس ــةـمالع ــةـال  تـــال ــةـآل ــ
ر ز ةرش نيواإلل ط اماالل ا ال ئة ع رةدالا ورلاو  أن بهذا اله  .ال

ِ ة أسیر ع ةالع ال سر م لس ئ ر رةادإ م ه حالة فيو ةال ا ه أسهایر غ ـا حال فيو نائ ابه ـ أ أسـهاری غ  ع

ـأ ـــم ل ــاءع ل رهاـ رةادإلا ــسـم ،لـ رةادإلا ــسـم ـ ــدمعـ لــاـح ــيـفو ــذل ل ــاراخ  أ ــهاأسـری ـــللع رةادإلا ــسـم

صـش ـ رهاـت ـ ع ـ ــتع ـاـ ـة،ـمالع ـةال ع ـ ًرارـقم ـةال ــ ــتـان إذاو ـاع،لالج ع ـ ــةال علـ ـرأمـ ـيفـ ـثت  ـی

سرب اع ئ ار أن جبو االج ة ت ع اه ب م ال اع ئاسةر لىی م ال ة خالل االج اق  .األمر هذا م

ادة  )184( ال

ـ إذا بان ل أو ــاهـال ـــم أ ــ هـم ـ ـــم ــ ع ــاعاج ـ ــدعـ ــةـمالع ــةـال ـ ــالاك  ـــذل ــإنفـ ــاـانعقاده ــابن

اب ة على ثریؤ ال االن ة انعقاد ص ع ـة،الع ال ـع أن علـى م ـة اتارالقـر إصـدار فـي ی  هـذا فـي رةرـقلا األغل

ةال لألسه نالقان لةو ق اع في ال  .االج

ادة  )186( ال

14  ريةاالتج لشرآاتا شأن في 2015 سنةل )2( رقم حاديالتا القانون أحكام بعض يلتعدب اديحات ونبقان مرسوم



 

                

 

                
                

            

  
  

                  
              

  
  

                  
   

                 
                  

              
              
                 

     
               

   
  

               
                 

      
                  

      

   
  

                       

ـ زـــ ال ،نــانـالق ــذاهـ ـــم )178( ــادةـال ــهـعل ــتـن ــاـم ــاةعـارم ــعـم .2 ل ــاءألع رـشاال رةااإلد ــسـم  ــيـف اكــ

ة اتارقر على تال ع ةالع ال اصة م ه اءـإبر ال ـؤ مـ ذمـ ةوال ـي أو تهـإدار عـ ل علـ ال فعـة ت  

علقة أو له خاصة الح رضاعب ال الف أو ال ه قائ  ر و ب  .ةال

ادة  )193( ال
    

ب قل أال  د  ال سرأل األدنى ال ر درال ال ة ةلل ـاه ـ ثـثال عـ العامـة ال هـذا تعـدیل زـو،هـردنمل ُ 
د لس م ارقر ال اء ءازرلا م را على ب سر م احق لس ئ ئة رةادإ م  .اله

ادة  )194( ال
   

ام عاة ع نالقان هذا أح اه افقةم ی إصـد ـل علـى خـاص ارقـر جب ال ا ـادةزب جدیـدة ألسـه ار مر مع .1 
.در ال أسر ُال ال

اس ــدعـ ةــرلل زـــ فاءـ ام ــ ماله أسر ــلـ ال ــاـ ـــ ـتقـ أن ــدرـ ـج رر ـق ــب ـز ــاصخـ ارــر ــدر،ـأسر ــادة الها ال ــ ُُ .2 
ـرا ارالقـر ع إالو هرصـدو ختـار مـ اتسـ ثـالث (3) لس على بو ذ تهارإدا م ف اص ارالقر هذا ت خـالل ال

ي ادةالز مقدار ذها ی ل ال ف دة خالل ت .رةذلا ال ة ل كأن ال  إلى  

ر مال أسر ادةز ارقر ی در ةال دیدة األسه إصدار سعرو ادةالز مقدار ال  3. .ال
ــة ــع ع ــأنها ف ــام  علقــة األح ــ ال ق ب ــر مــال أسر فــي ــادةالز انــت إذا ً ال ةال ــ ــدر ــا ت ح ُ .4 

ص ة ال  .نالقان ذابه دةارال الع
طضو ا الر ادةز  ر أس در ةال .ال دد ه ت ورش ف ئة در ارقر اله ا ت ًُ .5 

ادة  )197( ال
  

أح ـاللاإلخ ندو ـ ـامـ ادـال قرـ ( ـامأ نــ ،نـانالقـ ـذاه ـمـ )292و 283و 229و 226و 225و 224و 223ـ ـ .1 
ـام فـي ذلـ خـالف علـى ـر ن أو ةال رشـ ـل ـلو اه ـاب فـي ةلاألو ح لل األسـه االك دیـدة   ،ال

ادر ارالقر ال أسر ادةبز ال در ال  .ال
اه ز  ع لل ـاه ـة واأل حـ ب ـر أو آخـر ل قابـل للغ  ، لـس ـدرو مـاد ئـة رةادإ م ـ ارالقـر اله ال ل .2 

ع اءاتإجرو .ةلاألو ح ب ورل

ادة  )204( ال

ب.1 را على  د ةل ض ع ف ة الهاأسر ت ض قر م قةرأ ف ام فو ال ز نالقان هذا أح  :أتيا اماالل
     

15  ريةاالتج لشرآاتا شأن في 2015 سنةل )2( رقم حاديالتا القانون أحكام بعض يلتعدب اديحات ونبقان مرسوم



 

                

 

           
                 

               
               

                   
                  

                 
       

  
 

                      
                  

                  
                  

               
                
                    
                  

      

  
   

                    
          

      
       
       
           

                    

ــ
ــ

ـ ـ

ــــ
ــ

 .الهيئة من قرار بها يصدر التي واإلجراءات والشروط الضوابط-أ
ـ-ب ف ارـرقـ ـرن ضـال طــلل ًـافقـو ـ ا ـ يــلا اءاتـراإلجـو  ئـ ـددهات ـ أن ـىعلـ ـةاله أسر ـدارمقـ ـالنـاإلع ـی ّ 

ـ ـ ـــالال ـو ـــدهعـو فـ ـــلق ـ اـــدمقـ أن ـــدائالـ ـــىعلـو ، ـــاذنفـ خـــارتـو ـــهسـ ـــلـ ـــةق ةـــرلل ض ال فـ ـــ ضال  ـــ

دات ة ال ر ختار م ًمای ثالث )30( خالل نهلدی ال ض ارقر عالنإ ن ف  .ال
فـ ــان إذا .2 ضت ـ أسر ــ ةاإل ــةـالق ـــم ءزــجـ درــبـ ــالال  ــرـغ ــدرالقـ ـــم ائهــإبرـ أو ــاهـال ــىـإل ــهلألسـ ســ

ـ ـمـ عفدــلا ـ زءـج ـمـ أو ـهـاألس ـةق جـ ـالفـ ،ـهم ضـ ـ ف ـ ـال ع ـيفـ ـاتهـل امدـق ـذیالـ ـدائالـ ـلق  ـادـال

ـ ـ ــيـف رــذال  ـــىعل الـح أو نهــدیـ ـــم ـــلح ــاـم نــدائالـ الءــؤـه فىــاسـ إذا إال ــادةـال ــذههـ ـــم )ب/1( ــدال
انات لة ال ف ا فاءلل ال ل ل  ها   .م

ادة  )219( ال
  

ـ زـ ال .1 هاأسـ تهرـت أن ةـرلل ـ أن أو ـه رت ـ ـانـ إذا إال ـهـاألس ـتلـ ـ ف اءـرال ضـل  ـدرـال ـالـال أسر ـ

هالك أو ، الس دهاو األسه ل ن ال ع ة التمداو في تص األسه ل ع ةالع ال ب الو م  .احراأل في ن
اءا .2 ـ مـ سـ ـ ح ـ هـذه مـ )1( ـدال ـر زـ ،ـادةال ـ ةلل ـ يال ـها علـى ـىم ـ ناـسـ تأس  ـلاألقـ علـى نامال

ة افقةم عدو ع ـةالع ال ة اءشـر م ـ ها مـ %)10( عـ ـدتز ال ن ـد أسـه ق هـا رفـ لا  ـأ ف ل   مـ شـ

الأشـ اقلـ فاترـال ـذلـ ـيفـ ـاـ فاترـال ـ ل ـةال ـ اءاتـراإلجـو طاـلوا ورـلل ًـافقـو ـة،ـلل  ـابهـ ـدرـ ـيال

ئـة،  زـ  وال اله
ة التمداو في تص لها ن ع ةالع ال ب وال م ـ هـا نقـل یـ أن إلـى ـاحاألر مـ ن  فـيو إلغائهـا، أو مل

فض األسه تل إلغاء حال ر مال أسر  عدد ةال لغاة، األسه  ع وال ال ة ت ل ضال ع الـة هذه في ف  ال

ام ادت ألح  .نالقان هذا م )204( و )202( ال

ادة  )222( ال
  

ـ زــ ال .1 عـ ةشــر أ أو ةـرلل ــاعدة ـدتقـ لهــا، ـةتا ـ م ص أل ـةماد ـ شــ لـ مــ ـهل ــة اقروأ أ ـت  مال

در لو ة،رال هات اعدة ت ة ال اد  :أتي ما خاص جهب ال
 .وضقر تقد-أ
ا-ب هدا ات أو تقد  .ه
ر لصأ تقد-ج  .ان ةال
ان تقد-د ز فالة أو ض ص اماتالل  .آخر ش
داما-ه ات م أ س ا ر اح ي احراال أو الهاأم أو ةال ققها ال داد ت زا م أ ل ص ذل اماتل  .ال

ـاب ـض ـةـزال أسـه ـابحا ـمـ ارقـر اعـاتا ـيفـ نيـانالقـ ال ع ج ـالع ةال وال ـةم  ـ ـ ـ
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ل ال .2 اعدة ت ة ال ال انات أ ال ر تقدمها اتتع أو تعهدات أو ض عهد م أل ةال ـة م غ  خـالل ال

ة أ ل ابا أو حر ع ر أسه في ك  .ةال

اءا .3 ام م س د أح ادة، هذه م )1( ال ةرال اترلل ز  ال ل م خ ر رف  لا ق ـالا رةـشال زال  ع

صشـ أل وضرــقلا ــدتقـ ــل،ـال ـ ــ ل ـــم هــل ـ ــةـمال اقروأ أ ـــت ـ ـــتل هاــدرت  ال أن ةرــشـ اترــال
ـي وضرقلا ت هـا ال ة ورـش أ ت ل ـ هـا ال تف الئهـا ت ـر مـع رضاـعی ال ـاو اآلخـر لع  عاتال

ةو ار االن ر رف  لا لد ةال  .زال

ادة  )224( ال
    

لس على .1 ر رةادإ م ر على األسه رضع أن ةال ر ال ياالس  روصـد ختـار مـ أشهر ثالثة خالل ذلو ات
اص ارالقر ر لخد على افقةال ال ر ال ياالس ر في اه ات ـة عـاةارم عـدو ،ةال طضـ أو ورـش أ ا  

عها ئة ت أن هذا في اله  .ال
ق ل إذا .2 لس  دیدة األسه رضع رةادإلا م ر على ال ر ال ياالسـ الثـة رةـف خـالل ات ـار رهـش ال هـا ال  إل

ادة ِهذه م )1( دال في ق ل إذا أو ال ر  ر ال ياالس اب ات االك  )30( وزاـت ال رةـف خالل األسه ِبهذه 
ع ارــرـق ــرـعا ــهـعل ــهاضـعر خــارتـ ـــم ًــاـمی ــثالثـ  ــرـال ــالإلدخـ ةــرـال ــالمـ أسر ــادةـزب ــةـمالع ــةـال

ر ياالس  . ل أن ات
ادة  )227( ال

  

ـ ــت ـلـ ـامـ .1 هاأسـ ـتجـأدر ـدقـ ـهاـتأس ـدعـ ةـرال ـ اقـاألسـ ـدأحـ ـيفـ ـه ال لـ ـىعلـ ـبجـو ـةلـالدو ـةال  رةادإلا ـسم
ـ ـمـ ـهرـأش ـةثالثـ ـاللـخ ـ ـدق لـال ةـرال ـ ـدـل ـارـال ـ ةال ـ ـل  ـمـ ـدالـب ـهـاألس ـهاداتشـ ـدارإصـ ـةال

ار ص اتإخ  .األسه ت
اءأ م األقل على انع األسه شهادات قعی .2 لس ع رو رةاداإل م ها ذ ـاه اسـ ف ـي األسـه عـددو ال  ال

ـ ـو بهــا ـباك هـ ـاءـفال ـةف لـو ـاق ـ ـذهـه ـمـ عفدـال ـغال ـ قـرالـو ـدفعالـ خـارـتو ـةالق ل  ـامـقرأو ـهادةـلل ـلال

ه ــيـال ــهاألسـ ـ ة ـــرال ــالمـ أسرو ـــال رـ ــادرـال ارــرـالق خــارتـو ــدتها،مـو ــيـئرال ــاـهزرمو ــدرال صــال  خ

أس سـب ـ ـذهـه مــقتو ة،رــلا ـ ،األسـ ـامـمق ـهاداتال عهـتو ـهـاألس ـهاداتشـ ـدارإصـ زــو ـه فو ـاق  بهــا ـاـاالح

رإ اول طلل ًفقاو ذلو ،ًن ا ي  در ال ئة هات أن هذا في اله  .ال
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ة انت إذا .3 ه ق ة ال ز جئأر مق ر امال ل ةال ى األسه شهادة ب امل فاءال ح ة  ، ق  زـ وال األسـه
ي األسه لت ل ال ص ت ة ال عد إال الع ة نقل  ص تل مل ة ال ر الى الع  .ةال
ادة  )229( ال

    
ر ز  عد ةلل ئة افقةم  در أن اله دات ت ر أو قابلة انت اءس ولدالل قابلة كص أو س لـللقابلة غ .1 

ر في أسه إلى ق ةال او   .إصدار لل ةم
ه فاءال ح إلى ق .املة  ً قى د ی ا ال أو ال اس .2 

صـدار،اإل دات ـلت ز  ال ـ ش أو اإلصـدار رةـن إذا إال أسـه إلـى كـلا أو ال ورـن فـي ذلـ علـى ـص ُ .3 
حـدهو الـ ـان أسه لىإ د ل ـ ـ أو ال ال ةلزإ لال ام ة لال ررقت فإذا ال دات  ر ك لا أو لل غ

ض أو لال لق في ال ة ق ة الق د االس  .ال أو لل
ـ ـام ( ادـال ـ اءاسـ ـ زـ ،نـانالقـ ـذاه ـمـ )199 ،198 ،194 أح ـمـ ـ ال ارـرالقـ ـبجـ ةـرلل ـ ـاصـ ـادرال ـ .4 

أس ــىلإ ،ـ أسر ــدـتز أن ــه الهاـ ع ــ ر ـــ تل ــلـ ت ـــ ــــ عل ــةافقال داتسـ ــدارإصـ ــىـ ص أو ــ ـ ــةقابل كـــ لل لـ ــ
الهار في أسه لىإ .أس ك ا ل وأ دا  تال

ادة  )230( ال
     

ـ ـمـ ـادرصـ ـاصخ ارـرقـ ـبجــرأخـ ـدیـ اتأدو أو كــلا ع ـالع ـةال ـةم ـ داتال ـدارإصـ نــ أو ـ ـ .1 
لس ضتف لها ز و دید في رةادإلا م دات إصدار عدم ت ك ا أو ال .ل ر  ،ةلل

طضو ا دات إصدار اءاتإجرو  .أخر دی اتأدو أو ك لاأو ال دد ه ت ورش ف در ئة ت ًاارقر اله .2 
ادة  )232( ال

       

    

ي لألسه ن ل ال ها  لة عل دات ح ي كلا أو ال الر فـي أسـه إلى لتت ال ـ أسـ ب ة،رال ـ  فـي ن

ـ ـاحاألر ةال ــع عهـازت ررـقی ـيال ـة ــ ال ـ ال صت لـ ـامـ ــل،ال خاللهـا ـرجـ ـيال  ـتلـ ـدارإصـ ورـش أو رةـن ــ

دات ر على كلا أو ال  .ذل غ
ادة  )238( ال

ـ ان ـرت ـ ـاتـال ال ـ ةــال ـةال طــال ـفـو ةـرلل ا ـ  ـ ـيال ئ ـددهات ةـن دعـتـو ـة،ـاله هـ ـ ئـ ـمـ ـلـ ـدـل ـام  ـةاله

ةو ل ة ال  .ال
ادة  )243( ال
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ــل نــ.1 ة ةشــر ل ــاه ات مــدق عامــة م ــا ــر أو ح هتر یــ أك لــس مــ شــ ــر رةادإ م  علــى ضرعــو ةال

ة ع ةالع ال  .افقةلل م
ة عُت .2 ع ةالع ال ات تدق ةشر م ا ةس ـدةل ح دی ـةقابل ـ ل ضـتف زـ الو ـدلل  ـذاه ـيف ةرـلا ةإدار ـسم

أن، دق ةشر لىت أال على ال ة ال ل دق ع ر ال دة ةال ةس )6( ـىلع ـدزت ل ال ـةمال اتـس ـ  خـارت ـم ـةم
هات دق مهام ل ر ال الة هذه في عو ،ةال ر ال ر تغ الأ ع ولؤلا ال دق ع ر ال عد ةلل هاء   )3( ان

ة، اتس ثالث دق ةرال تل تع ةعادإ زو مال ات ل ا ر ح عد ةال  قلاأل على مال س )2( رورم 

هاءا ختار م ها، مدة ن يؤل زو تع ر س د ةال س ع أس ات تدق ةشر تع ال ا ر أو ح ها افت أك  عل

ئة ث اله هاء ل مهامها لىت  الأ ان ة ع ع ةالع ال ة م ة لل ال  .ىولألا ال
دد .3 ـة ت ع ـةالع ال ات مـدق أتعـاب م ـا لـس ضتفـ زـ وال ال ـر رةادإ م ـأن، هـذا فـي ةال  أن علـى ال

ات في األتعاب هذه ضحت ا ر ح  .ةال

ادة  )255( ال
    

ةـال ةـرشـ .1 اصـ ـاه ـ ـيهـ ـةال ـ ةـرال ـ ـددعـ ـلقـ ال ـيال هـ ـاهال ـو ،ــاث ـعـ ـاف الهاأسـر ـق ـهـأس ـىإلـ ـ ُ 
او ة ةم ةاال الق ها تدفع ،س امل ق ال ها أ حر ندو  اب في م ـعال ـر عـ ذلـو عـام، اك  علـى ق

سـتأس ـدعقـ ـاالو ـ ـ نـانالقـ ـذاـه ـامـأح امـزل علـ ـاف ـ ـی لال أسـو ـ س،ال ـ ــأل وال ـ ـ ـيفـ ـاهال  ـيفـ إال ةـرال

ه ما وددح ل ها أسه م   .ف
ـ ـمـ اءسا .2 ـ ـددلعـ ـىاألدنـ ـدال ـ ررقلا ـاهال صلل ـ ـادة،ال ـه ـمـ )1( ـدال سـتأس ـاالع ـ ـ  ـار ـز  ـ ـذه ـ ــ

لـو ةـال ةـرـال ـيفـ ـهـساأل ـلامـ ـت ـ ـالـم أسر ـمالـ ـألـ وال ـة،ـاصال ـاه زا ـعـ ةـرال  دوـدـ إال ـااماتهـل
ر مال أسر ها، عقد في ال ةال ع أن بو تأس ر اس ی ة" رةاع ةال ـاه ص ةشـر- خاصـة م ـ  ال

ـ ـــهعل ــرـتو ،"احــدال ـ ة ـــرش ــامأح ةال اص ــاه هـ ــعـم رضاـعی ال ــاـ نــانـالق ــذاهـ ـــيف دةارـــال ــةـال  ــا،ع

س اءاتإجر ًراراق رزال درو ص ةشر رةادإو تأس ة احدال ال اه اصة ال ا ال ف  هاو ی  .ع

ادة  )257( ال
  

ار.1 ة نسؤال  ه م ل قل ال ب ائهاأ عدد  اذ لىت اث ع ع س اءاتإجـر ات ـر تأسـ لهاو ةال ـ  ت

هات لد ة ال ة نتو ال ئ لةوؤم الل ةم ة ع املة ل الو دقةو ص دات افة اك ـ  اسـاترالدو ال

قارو قدمة رال هات إلى ال ة ال ع ا ال ص ف ة  ل س ع صرتو تأس لو خ دو ت ـر ق  ةشـر حـال فـيو ةال
ص ؤ مق احدال ال ة مقام سسال  .الل

19  ريةاالتج لشرآاتا شأن في 2015 سنةل )2( رقم حاديالتا القانون أحكام بعض يلتعدب اديحات ونبقان مرسوم



 

                

 

                
             

  
  

              
           

                  
              

                  
   

                 
                   

                 
                    

          

                
                  

                 
           

  
  

                   
                 

               
           

                 
                  

ــ

ـــة زـــ.2 ـــؤال لل ـــائهاأ حـــدأ ضتفـــ س ص أو ع ـــر ـــم شـــ عـــة فـــي الغ ا ـــازو م س اءاتإجـــر إن أســـ  ال

ةو رةزالا لد ل ة ال طال فو ال ا ي  عها ال أن هذا في رةزالا ت  .ال

ادة  )279( ال
         

ام عاةامر مع .1 دو )118(و )117( ادال أح ادة م )1( ال ر ز  ،نالقان هذا م )109( ال ةاالر ةلل  في غ

ة ةشر إلى ل  لا اه عد عامة م ئة افقةم  اذ اله  :أتي ما ات
ع أن-أ اب ر ع ت ة على دیز ال ما العام االك الر م )%70( ن ر أس عد ةال ق   .ال
الهار ادةبز خاص ارقر جب جدیدة أسه إصدار-ب اب حهارو أس  .العام لالك

ـ .2 ئ ــدرت ـ ًراراـق ـــةاله طــضـ ــهـف ــددت ا ـ ــيـف ــهسـاأل حـــرو ــعـب ورـــوش  ـ ــامعـ ــاباك ـ ــدع ـ ة ـــرال لــت للل  ــ

ة نيالقان اه  .العامة لل

اءا .3 د ح م س ادة م )1( ال ـؤال أسه ولادت ز  ال ،نالقان هذا م )215( ال ـة س قد ـة أو ال الع ً 
ر عد ةلل ة ةشر إلى هالت  اه ل عامة م ة ق دأ قلاأل على أشهر س ـ فـي اجهـارإد ختار م ت ـالي قال  ال

د ختار م أو لةالدو ل فـي هاق ـ ـار ال ة لـد ال ـل ـة ال ـ حـال فـي ال اة اترال ـ  ،اجاإلدر مـ ال
ــا ـهـاألس ـذهـه ـىعلـ ـرشـؤو ـو ،ــسمؤ ـهـأس نهــا ـىعلـ یــدل  ــام ـرت ـ ـذهـه أح ــه ـبـ مــا ـىعلـ ـادةال  
ال أسر ادةز حالة في نسؤال ل ال هاءا ق ر ن ر ةف  .ال

اء .4 ـ مـ اس ـد مـ )أ( رةـقفال ح ـادة، هـذه مـ )1( ال ـدو ال ـادة مـ )1( ال زـ ،نالقـان هـذا مـ )117( ال ً 
ـ ـاالر ةـرلل ةـم ةـرشـ ـىإلـ لــ  لا ـيفـ ـةغ ـ أن ـةعامـ ـاه ةـال ـىعلـ ـدـیز ـامـ ـامـالع ـابـاالك ــر ـعـ ـعت  ـ

د م )أ( ةرالفق في رةرقلا ـادة هـذه م )1( ال عـد ال لـس افقـةم  ئـة رةادإ م ـ ًفقـاوو ،اله طلل ا ـ ورـلاو   يال
در لس م ارقر بها  اء ،ءازرلا م ر على ب ئة احاق  .اله

ادة  )292( ال
  

عـ .1 ـ ی ـام ـدع ـمر عـةم أو ـش ق ـددها ـةت ـادر ارـرالقـ  ئـة ـعـ ال ـأن ـذابه اله ـام أو اءـرـ ال ـأـ الق ص  ـ ـ
ـ ـ ــةـقابل ــةـمال اقروأ أو ــهأسـ ــىـعل اذـــاالس ــىـإل دــؤـی فرــت ـ ــدإحـ ــالمـ أسر ــيـف ــهألسـ لــلل  اترــال

ـ ةال ؤ ــةـالعام ــاه هاـأس ــتـحر ــيـال ــةـلودال ــةـسال ـا ــيـف ــه هاـسأ ــتـجردُأ أو ــامعـ ــابك  اقـــاألس ــدإحـ ــه

ة ال ز لةالدو ال ام اماالل أح ادر ارالقر  ئة ع ال أن اله  .اذساال 

ئة ع رةدالا اءاتاالجرو ورلا ت أن ز 2.  ات ل اله ل أنه ًاشر اذاالس ع ي ق ـ   ل

ة بلغت ه ن ـال أسر فـي مل ة ال ـ ـي ال ـددها ال ئـة ت ـة زمـلی أن اله ـاه أقل ـا ال ه عـ لزال  فـي اسـه

20  ريةاالتج لشرآاتا شأن في 2015 سنةل )2( رقم حاديالتا القانون أحكام بعض يلتعدب اديحات ونبقان مرسوم



 

                

 

               
                   

               
            

                  
                

       
  
  
  

 
  

                  
                   

   
             
                

      
             
                 
       

  
  

               
                   

                 
                  

                 
           

ـ ـ

ـ

ـ

ـ هـ ذ ــ  لا ةـرال هـل ـاعل ـ ًاـرشـو ـال ـ ــ ـهأنـ ـيق ـ ـةألقل ـ ـاهال ةـال ـلـ ـم ـ ـ ـ ـيال  ـددهات

ئة ة بلغـت مـ اـمزلی أن اله ـ ـه ن ـال أسر فـي مل ة ال ـ ـي ال ـددها ال ئـة ت ـل نأ اله ق ـا  ه عـ لهزت  أسـه

هـل فـ ـلقابـ ـهلـ ـذلـو ـال ل اءاتـرإجـو ورـل ـةـّال اتارـرالقـ ــامأح ـعمـ ـی  ـعـ رةداـلا اذـاالسـ ـاتـع

ئة، ئة لىتو اله ذ اله ف ات ت ل ة نقل ع ة اقرواأل مل ال ل ال ا م  .لزال

ر ز 3.  در مالها أسر دتز أن خاص ارقر جب ةلل ـة ةشـر علـى اذسـاال بهدف ال  أسـه إصـدارو قائ

الح جدیدة اه أو اءرال ل ر تل في ال ها ذ لا ةال ىو عل ة ت ل ام م اذاالس ع ـ أح  ادال

 .نالقان هذا م )199 ،198 ،197(

ادة  )293( ال
    

ـ ــ ـاللـاإلخ ـدمـع ـعمـ ـ افـراأل ـ ـىإلـ ءـالل يــف ةرـرال ـ إذا ـاء،الق صـش أ ـامـق ـتث ـ ـامـأح ـةالفـ ـ  ـادةال

ـادر ارالقر أو نالقان هذا م )292( ئـة مـ ال ـأن، هـذا فـي اله ئـة جـاز ال ـاذ لله ـر أو احـدو ات ـز مـ أك  اءاتال

ة ةاإلدار  :اآلت
هت .1 الفة إنذار ج ال حو  الف م ة ًفقاو بلل مهلة ال ي لآلل ددها ال ئة ت  .اله
ر ـــم ــالفـال ــانمـحر .2 ل ةـــلع ــحـشال هدفةـال ةــرـال رةادإ ــسـم  بـــال ــحـ ــىـإل ـــذلو اذـــاالس ــ

ذ أو ف دده الذ اءاإلجر ت ئة ت  .اله
الف ةع إسقا أو تعل .3 لس في ًاع ان إذا ال ر رةادإ م  .ةال
الف مانرح .4 اعات في تال م ال ة اج ع ةالع ال ت الذ القدر وددح في لوذ م ه ت الفة   .ال
ة.5 ئة هاررتق خرُأ ةإدار اءاتجز أ  .اله

ادة  )302( ال
   

ائر بلغت إذا .1 ر ال ةال ر اك ة ةلل اه ف ال در مالها أسر ن لس على جبو ،ال  )30( خـالل رةادإلا م
ـ خـــارتـ ـــمـ ًـــامـی ـــثالثـ ئـ أو ةرازـــللـ ـــاحاإلف ـ ـــلـ – ـــةلله اصـ ـــبح ـ ائـــالقـ ـــعـ- ـــهاخ ال  ـــةـروالد ـــةال

ة ةعد ،ةال أو ع ةالع ال اع م ـر ة،الـدع ختـار مـ ًمـای ثالثـ )30( خالل لالج ـاذ فـي لل  ارقـر ات

ر خاص ر ةاراس ها رةـشام في ةال ـا ـل حلهـا وأ ن ـدد األجـل ق قـ لـ إذاو ،لهـا ال لـس   ةالـدع رةادإلا م
ـ ـاعـالج ع ـالع ـةال ـ ـذهـه ـىعلـ ـذرـتع أو ـةم ع ـ ـازـج عـضال ـيفـ ارـرقـ ـدارإصـ ـةال ـ ذ ـلل ةم  ـعفـر ـل

ة أمام دع ة ال لب ال ر حل  هاو ةال ف ام ًفقاو ت  .نالقان ألح
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ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ع .2 لس على ی ر رةادإ م د ةال ة ةعد ع ع ةالع ال د ل فقاو م ادة هذه م )1( ال  :أتي ما عاةامر ال
لـ ـىصـأو إذا-أ راسـ رةادإلا ـسم ـ ةعدـلا ـفـیر أن ــتع ة،رـال ـاـن ارـ لـ ـادةعـإ ـةخ ع ـةاله ـ ـدةـال  ـهم

ات، مدق رتقرو ا ة نت أن بو ال لة عادةإ خ ر اله ة ةالـدع فقـةال ـ ـدو اسـةدر م ـةو ال  خ

ة يزال ولدلاو نالدی معال ذ م ف  .لل
لس صىأو إذا-ب ل رةااإلد م ر  ل ةال دد األجل ق ها،و لهـا ال ـف  مـدق ـررتق ةالـدع فـری أن تعـ ت

اتـال ـو ـا ـ ـةخ ةت ـ ـف ـزال لهاوـدجـو ةـرال ع ـيم لـ ـمـ ـدةـال ـ رةادإ ـسم ـ هاـارـمو ةـرال  ـعمـ ـاليال

حرت ف ش ر أو ٍم ه افت م أك ئة عل  .اله
ـ .3 لـ لىـی ـ ـىعلـ افـراإلشـ رةادإلا ـسم ف ـ ـذت لـ دةـاعـإ ـةخ ئـ ـارـإخو ـةاله قر ـةاله  ـعـ ـهرـأش ـةثالثـ )3( ـلـ ـرـب

ائج ذ ن ف ة هذه ت ز مدو ال ي،الز لهاود اماالل عد له ز و م ئـة افقةم على ل  لا  ـ اله ـار تع  ٍم
عا ٍمالي هول ذو عدادإ في ن ف ة، ت ئة و ال ـار إقالة لله ـالي ال ـو ال ـار تع حـال فـي آخـر مـالي م ّ 
امه عدم هام ق ال ة  ا  .ه ال

ادة  )357( ال
       

ام ةذــفـلا اتارـرـالقو نـانـالق اذــهـ ماـــحأو اهعاــضـوأ ــفت مدــعـ لاــحـ ـيـف ةـرـال ـبـتعاق  )100( هاـدارـمق ـةـامغر ـهـألح
ر، می ل ع هدر مائة ابا دأو تأخ الي ملا م امةالغر هذه ح ار ال هاءا خل دة ن  .ضاعواأل فل ةررقلا ال

  
ـ نــــانالقـ ــــىإلـ ــــافـ ـ )2( ــــقـر ــــاداالت ةل ـ 2015 ــــ ـ ــــارال ـ )166(:ماــــقـرأ ــــدةجدیـ ادــــمـ ــــهإل  ،)1( ررــــم
ر )354(و،)2( ررم )166(و ها ر،م  :اآلتي ن

ادة  )1( ررم )166( ال
     

عـ ــاهـل أو ــاـ زـــ.1 ـ أن ــم ـ ـــدع اــق ةق هاس ــةـال ــةـال ــامأمـ ــائ او ــ ـــع ــةن  ـ ـ هل
ر ر صلة ذ رف أ ضد ةال ي ارضراأل ع ةال قت ال ـةو ة،رال ل ات هاكـ عـ ال ـاتال هان ـاه اج  ت

ر عا ةال :أتي ما لذل رو آخر، نقان أ أو نالقان لهذا ت ُ 
اك ن أن-أ هاك أو ررض ه ر ل قد اجبل ان  .ةال
ـ نــ أن-ب اـم ـدعيال ـ ـيفـ ـاه ـار ـذـال ـتقـال ـيفـ ةـرال ـ ـتت ـ ـالـاألع ـهف ـ أو ،ـدعالـ ـلم  ـذهـه ـباك

فة ة ال ة لت ن ل ص ذل م ه أو ال ص م أسه فة هذه له انت ش  .قتال ذل في ال
دعي ن أن-ج دع أو لل ع لل ل أسه م الر م )%10( األقل على ت ر أس  .ةال
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ـ

ـ

ـ نــ أن-د لـ ــدمتق ـدقـ ـدعيال ـ رةادإ ـسل ـ ـبلـ ةـرال ابهاأسـو ـدعالـ ـعفـبر ـيخ ـر ـتـو ـ ـبـ ـلـ أو ـهف ُ 
ه لس عل  .مای ثالث )30( خالل ال

ـ ــت أن-ه داتم ةـن ـدعالـ ـ لـ ـمـ ـ ـ ـارـال ـبال قةـال ةرــالفق ـيفـ ـهإل لـتفاصو ـادة،ـال ـذهـه ـمـ ـا  ـ

ع ث األخر دهلا ج ر ل قدم على ةال ها ال ال ف  .ب
دعي ز  ال .2 ـدع أو لل ـام فـو ال ـد أح ـادة هـذه مـ )1( ال ه اءإجـر ال ـال ـ أو م ـدعى مـع ةت ـه ال  عل

ة افقةم نبدو الدع هذه في عد ال اح  امل اإلف ل ع ال ة تفاص ال ر ةال أو ال ق  .حةال
الح ح وردص حال في .3 دعي ل دع أو ال ام فو ال ـادة، هـذه أح ـة دـعت ال ـ مـا مل عو دهبـر ح  ـاتال

ـ إلـى اراألضر ع اء ة،رال اسـ فقـات رد  ـةالقان ال ـدعي إلـى ن ـدع أو ال ـ ال ـا نفقهـاأ يال لـةو ًفعل  فـي ال

ـ ةـالق فاتوـرال امـ ـابـأتعو ـائ ـ ـافـت أن ـيغـو ـاة،ال ـ ـةال ـ ـىعلـ ـةال فق ـذهـه ـةق ـالقان ـاتـال  ـةن

ـ ـلـ ـدعالـ أن ـدتـتأك إذا ـ ـت هـ رضـغلا ـانـو ـةد ـ ارـراإلضـ ـام ـ ـدعىال ـ أو ـهعل ـ أو ةـرال هـ ـاهال  ـاف

ر أو ه ز أو ال ر أو ازاالب أث ه سعر على ال الي قال ال  .ال

ادة  )2( ررم )166( ال
  

ـ أو ــاهـل زـــ عـ ــاهل ـ أن ــم ـ ـــدع اــق ةق هـاس ــةـال ــةـال ــامأمـ ــائ  فرـــ أ ــدضـ ــ
ر صلة ذ ي ارضراأل ع ةال قت ال ه ل ة  هاك ن ام ان  .آخر نقان أ أو نالقان هذا أح

ادة  ررم )354( ال

    

زـ ــاللاإلخـ ندو ـ ــيـف دةارـــال ــةـراإلدا اءاتــال  ـــع ــلـتق ال ــيـال ــةـامغرال ــبـعاق ،نــانـالق ــذاهـ ـــم )293( ةــادال

 اتارـرالقـو ـامـاألح ـالفخـ ـمـ ـلـ ـهـدر ــمالی رةـع )10,000,000( ـىلـع ـدـتز وال ـهـدر ـفألـ ـةمائـ )100,000(

ـات اءاتإجـرو ورـوش عدالق ةّال ل ـة فـي أو نالقـان هـذا فـي دةارالـ اذاالسـ ع ـاد اتارالقـرو األن  عـ ةرال

ئة  .اله
  

ر( فتعر یلغى ادة في ردالا )العالقة ذات افاأل اد نالقان م )1( ال ة )2( قر االت ار 2015 ل ه ال  .إل
  

ـأن ـ  ا اترال  ـةرال

مـد ز و ،نقان مسر ـ
2015 
لا بهذا

ة اترال على 1. ـي القائ ـر ال هـا ت ـام عل ـاد نالقـان أح ة )2( قـر االت ـ  ل

ضاعهاو فت اأ ف  امو ی ة على دتز ال مدة خالل هأح ل ختار م س  الع

دة هذه دة ال اثلة أخر ل لس م ارقر م اء ءالا م ر على ب .رزال احاق زر
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ـ زـ ـاللـاإلخ ـدمـع ـعمـ .2 ـ ـدمـع ـالـح ـيفـ ،نـانالقـ ـذاـبه رةرـقلا اءاتـال ـ امـزال ـ ــ ةـرال  ـادةـال ـذهـه ـمـ )1( ـدال

ر ر تع ام ًفقاو لتح ةال .نالقان هذا ألح ُ 

  
ة تعدیل ز  ال ة األن س دقع أو األساس س ،نقان مسرلا هذا نفاذ قتو ةالقائ اترال م أ تأس ا  

ة ة ن اه الس أو اترال تل في اال م ى تها،إدار م ر انت م ا اشرُت ةال ا ة م ًن  ذات األن

ر األثر ي،االس عد إال ات ة افقةم  ل ال قعو ة،ال ال ادة هذه خالف على ی اءإجر ل ًا  .ال

  
ادة لغىُت .1 اد نالقان م )329( قر ال ة )2( قر االت ار 2015 ل ه ال  .إل
اد نقان مسرلا لغىی .2 ة )19( قر ات أن2018 ل ي اراالس  اش األج .رال ُ 
الف ح ل لغىی .3 ام مع رضاعی أو  .نقان مسرلا هذا أح ُ 
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_________________________ 

ُ 
عد ذلو ة   رهن ختار م أشهر س

ـ عـ ــــلع علقـ ــــدیالتال ـ صـــــب ــــةال  ادــــال

  
 (و )10(

ةالر دةرال في  .س
ـ )329(و )151 هـ ــــارال ر ــــذاهـ ــــيفـ ــــاإل  نــــانقـ مــــسـال

  
صـب ـاللـاإلخ ـدمـع ـعمـ ـ ـ عةـال ـادةال ر ـذاـه ـرـی ،نـانقـ مــسرلا ـذاـه ـمـ ـا ة،ـسرال ـدةـرال ـيفـ نـانقـ مــسال ـ ُ 
لو ه ع ختار م  ُ .2021/01/02 

     

     

ا صدر ر في ع  : يأب ئاسةلرا ق
ار  هـ 1442/ صفر /10: خب
ر 27 /:افال  م 2020/س
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	4( 
	ﺔﻟ 

	2012 
	ﻲﻓ نﺄﺷ ﺗ ،ﺔﻓﺎﻟا 
	ﻲﻓ نﺄﺷ ﺗ ،ﺔﻓﺎﻟا 

	وﻰﻠﻋ 
	وﻰﻠﻋ 

	)
	ﻧﺎﻘﻟان دﺎﺗﻻا رﻗ 

	2( 
	ﺔﻟ 

	2014
	نﺄ 
	رﺎﻟاﻊ وتﺂﻟا رﻐﻟا،ة 

	وﻰﻠﻋ ﻧﺎﻘﻟان 
	وﻰﻠﻋ ﻧﺎﻘﻟان 

	)12( 
	ادﺎﺗﻻ رﻗ 
	ﺔﻟ 

	2014
	نﺄ ،تﺎﺎﻟا 
	ﺗ ﺔﻬﻣ ﻲﻘﻗدﻣ 

	2
	( 
	ﻟﺔﻨﺴ 

	2015 
	 
	وﻰﻠﻋ 
	وﻰﻠﻋ 

	)
	ﻧﺎﻘﻟان دﺎﺗﻻا رﻗ 

	2( 
	ﺔﻟ 

	2015
	نﺄ 
	ﻟارتﺎ رﺎﻟاﺔ، و،ﻪﺗﻼﯾدﻌﺗ 

	 
	وﻰﻠﻋ اﻟ
	وﻰﻠﻋ اﻟ

	ﻧﺎﻘ)
	رﺳم 
	ن دﺎﺗا رﻗ 

	9( 
	ﺔﻟ 

	2016
	نﺄ 
	سﻼﻓﻹا، وﻪﺗﻼﯾدﻌﺗ، 

	 
	وﻰﻠﻋ ﺎﻘﻟا
	وﻰﻠﻋ ﺎﻘﻟا

	)
	ﻧن دﺎﺗﻻا رﻗ 

	14( 
	ﺔﻟ 

	2016
	نﺄ ،ﺔدﺎﺗﻻا 
	ﻟﺎﻟاتﺎﻔ وزﻟاتاءا رادﻹاﺔ ﻲﻓ ﻟاﺔﻣ 

	 
	)
	وـﻠﻋﻰـــ ـﻘﻟاﻧﺎـــن ـﺗﻻادﺎـــ رـﻗـــ 

	(17 
	2016ـﻧﺈ
	ﻟـ ﺔـــ 
	ءﺎـــ ﻣرـﻛازـــ ﻟا
	ـﻓـــ وـﻟاﺔﻟﺎـــ ـﻓﻲـــ زﺎﻟاـﻋتﺎـــ ـﻧدﻟاﺔـــ 

	وﺎﻟار،ﺔ 
	وﺎﻟار،ﺔ 

	 
	وﻰﻠﻋ ﻧﺎﻘﻟا
	وﻰﻠﻋ ﻧﺎﻘﻟا

	)
	ن دﺎﺗﻻا رﻗ 

	19( 
	ﺔﻟ 

	2016 
	P
	ﻲﻓ نﺄﺷ ﺔﻓﺎﻣ شﻐﻟا رﺎﻟا
	، 

	 
	)
	وﻰﻠﻋ ﻧﺎﻘﻟان دﺎﺗﻻا رﻗ 

	7( 
	ﺔﻟ 

	2017 
	ﻲﻓ نﺄﺷ ﻹارﺟتاءا رﻟا،ﺔ 
	ﻲﻓ نﺄﺷ ﻹارﺟتاءا رﻟا،ﺔ 

	 
	وﻰﻠﻋ اﻟ
	وﻰﻠﻋ اﻟ

	ﻧﺎﻘ)
	رﺳم 
	ن دﺎﺗا رﻗ 

	8( 
	ﺔﻟ 

	2017 
	ﻲﻓ نﺄﺷ ﺿرﺔ ﺔﻘﻟا ،ﺔﻓﺎﻟا 
	ﻲﻓ نﺄﺷ ﺿرﺔ ﺔﻘﻟا ،ﺔﻓﺎﻟا 

	 
	)
	وﻰﻠﻋ ﻧﺎﻘﻟان دﺎﺗﻻا رﻗ 

	6( 
	ﺔﻟ 

	2018
	نﺄ 
	،ﻟا 

	 
	ـﻘ)
	وـﻠﻋﻰــــ رﻟاـﺳــــ
	م 
	ﻧﺎــــن ـﺗادﺎــــ رـﻗــــ 

	14
	( 
	ـﻟﺔــــ 

	2018 
	 
	ـﻓﻲــــ ـﺷنﺄــــ ـﻟاــــرف رﻟاـزــــ
	وـﺗــــ ـﻟاتﺂــــ 

	وﺔﻧﻷا ﻟﺎﻟا،ﺔ 
	وﺔﻧﻷا ﻟﺎﻟا،ﺔ 

	 
	وﻰﻠﻋ اﻟ
	وﻰﻠﻋ اﻟ

	ﻧﺎﻘ)
	رﺳم 
	ن دﺎﺗا رﻗ 

	19( 
	ﺔﻟ 

	2018
	نﺄ 
	رﺎﺳﻻا ﻷاﻲﺟ ،رﺷﺎﻟا 

	  
	P
	وـﻠﻋﻰـ اﻟ
	رﺳـ

	ـﻘ)
	م 
	ﻧﺎـن ـﺗادﺎـ رـﻗـ 

	20
	( 
	ﻟـﺔـ 

	2018 
	ـﻓﻲـ ﺷـنﺄـ ﻣـﻬﺟاﺔـ ﺟـرﺋا ـﻏﻞـ ـﻣﻻاـلا وـﻓﺎﻣﺔـ ﺗـﻞـ 
	ـﻓﻲـ ﺷـنﺄـ ﻣـﻬﺟاﺔـ ﺟـرﺋا ـﻏﻞـ ـﻣﻻاـلا وـﻓﺎﻣﺔـ ﺗـﻞـ 

	ﻻاربﺎﻫ وﺗﻞ تﺎﻟا رﻏ رﻟاو،ﺔﻋ وءﺎ ﻰﻠﻋ ﺎﻣ رﻋﻪﺿ وزر ،دﺎﻗﻻا وﻣﺔﻘﻓا ﻠﻣس اﻟرزاء، 
	ﻻاربﺎﻫ وﺗﻞ تﺎﻟا رﻏ رﻟاو،ﺔﻋ وءﺎ ﻰﻠﻋ ﺎﻣ رﻋﻪﺿ وزر ،دﺎﻗﻻا وﻣﺔﻘﻓا ﻠﻣس اﻟرزاء، 

	:    
	  
	  
	P
	)101(
	ُ و
	،و 

	:)4()6()10()11()71()72()73()92()
	لد ﺑ
	ص ﻟادا أرمﺎﻗ
	،و
	،و
	،و
	،و 
	،و
	،و
	،و
	،و

	93
	()96(
	،و
	، 

	)104(
	،و 

	166) 
	)112(
	،و 

	172) 
	()197 
	()197 
	،و

	)118(
	،و 


	174) 
	)121(
	،و 

	176) 
	()219 
	()219 
	،و

	)123(
	،و 


	180) 
	139)
	()144()151()152()153(
	،و
	، 
	،و
	،و
	، 

	)162(
	و
	،و 

	(
	،و 

	(
	،و 

	(
	،و 

	(
	،و 

	()
	،و

	181 
	()224 
	،و

	(
	،و 

	182) 227 
	(
	،و 

	184) 229 
	()186(
	،و
	، 

	)193(
	و
	،و 

	194) 238 
	(
	،و 

	204) 255 
	(
	،و 

	222) 279 
	() 
	،و

	292 
	() 
	،و

	293 
	()230(
	،و
	، 

	)232()
	و
	،و

	()
	،و

	243
	()
	،و

	()
	،و

	257
	()
	،و

	()
	،و

	()
	،و

	()
	،و

	302
	()
	،و

	(357 
	ﻣ 
	ﻣ 

	ﻧﺎﻘﻟان دﺎﺗﻻا رﻗ 
	ﻧﺎﻘﻟان دﺎﺗﻻا رﻗ 

	)2( 
	ﺔﻟ 

	2015 
	: 
	رﺎﻟا ،ﻪﻟإ اﻟ
	ص ﺔﺗﻵا

	2
	( 
	ﻟﺔﻨﺴ 

	2015 

	)4( 
	)4( 
	ةدﺎﻟا 

	      
	1. اﻟـ ﻲﺗﺄ: -ﺎﻬﺋﺎﺳﺎرد ـﻪﻧﺄـ 
	ـﻓﺎـ ﻋـادـ ـﻘﻟادـ وـﯾدﺗدـ ـﻘﻟادـ 
	ـﻞـ ﻟاـرتﺎ ـﻟاةﺎـ ﻟـدـ 
	ازةر وـئﻬﻟاﺔـ وـﻟاﺔﻠـ ـﻟاﺔـ ـﻞـ ـﻓﺎـ 
	ـ،ﻪـ ﻻ رﺗ
	مﺎﺣأ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان ﻰﻠﻋ ﺎﻣ 
	أ
	ﻟارتﺎ ﻲﻟا 
	ﻗارر ـﻣ سـﻠﻣ اﻟ
	رزاء وـﻟذ ﻪـﻠ ﺎـﻓ ودر 
	صـﻧ صﺎـﺧ ﻲـﻓ ﻘﻋﺎـﻫد 

	طا رد. 
	ﺔﺳﺄﻟا وأ ﺎﻬﻧأ ﺔﺳﺎﺳﻷا ﺎﻌﺗ ﻠﻟ
	ﻲﻟا 
	ﺎﻫ سﻠﻣ اﻟرزاء

	-ـﻣﺎﻟﺎـدﺎﺗﻻااﺔﻌﺎﻟا  ﻞـﻣﺎﻟﺎ ﺔﻌﺎﻟا ﻪﻧﺄ . 
	ب
	ـﻟاــــرتﺎ ﻠﻟاـﺔــــ 
	ﻞــــ ـﻣــــ ـﻗﻞــــ ﻟاـﻣﺔــــ 
	ﺔــــ وأ ـﻠﻟاﺔــــ وأ ـﺣإدــــ ﻟاؤـﺳتﺎــــ وأ ـئﻬﻟاتﺎــــ وأ 
	ﻻﺟﻬةز وأ ﻟارتﺎ 
	ﻷ ﺎﻬﻣ، وأ ﺷرتﺎ رﺧأ
	ﻠﻣ
	ﺔـ 
	ـﻣ ـﻠﺗ ﻟاتﺎـﻬ وأ ﻟاـرتﺎ 
	ﺎﻬﻟ وﻟذ ﻪﻠ ﺎﻓ ودر 
	صﻧ صﺎﺧ ﻲﻓ ﻘﻋ
	ﺎﻫد ﺔﺳﺄﻟا وأ ﺎﻬﻧأ ﺔﺳﺎﺳﻷا

	-ـدﺎﺗﻻاﻌﺎﻟاـ)25(% ـﻊ ﻪﻧﺄـ 
	ج
	ـﻟاـــرتﺎ ـﻟاﻲـــ ـﺗﻫﺎـــ ـﻬﻓﺎـــ ﻟاـﻣﺔـــ 
	ﺔـــ وأ ـﻠﻟاﺔـــ وأ ـﺣإدـــ ﻟاؤـﺳتﺎـــ وأ ـئﻬﻟاتﺎـــ وأ ـﻬﺟﻷاـــزة وأ ـﻟاــرتﺎ 
	ـﺔــ وأ ﻠﻟا
	ـﺔــ ﻣـــ أ ﻬﻣـﺎــ 
	ةر ـﺷﺎﻣــرة وأ ﻏـرــ ـﺷﺎﻣــرة ـﺑﺔــ ﻻ ﻘﺗـﻞــ ﻋـــ 
	ﻣ رﺎﻬﻟﺎﺳأ وﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ﻲﻓ لﺎﻣ بﻘﻟا ﻋ طﻔـﻟا وـﺳارﻪﺟا وﺗ
	ر
	ﻩر وﻪﻌـﺗ ﺗو
	ـ
	ﻘﻪ وﻪـﻠﻘﻧ وأ ﻲـﻓ لﺎـﻣ ﺔﻗﺎﻟا 
	ﻧأاﺎﻬﻋ وأ جﺎﻧإ ﻬﻟارءﺎ وزﺎﻐﻟا وﺔـﻠﺗ ﻩﺎـﻟا وﺎـﻬﻠﻘﻧ وﺗ
	زﺎـﻬﻌ وـﻟذ ﻪـﻠ ـﻓﺎ ودر 
	صـﻧ

	ُ 
	ُ 

	. 
	صﺎﺧ ﻲﻓ اﻟﻌﻘد ﺔﺳﺄﻟا ﻩذﻬﻟ ﻟارتﺎ وأ ﻲﻓ ﺎﻬﻧأ ﺔﺳﺎﺳﻷا

	-)8( 1984 ـﺣﺄ. 
	د
	ﻟاـرتﺎ ـﻟاﻲـ ـﺗـ ـﺳاؤﺎـﺎﻫ ـﻣـ ﺣأـمﺎـ ـﻘﻟاﻧﺎـن ـﺗﻻادﺎـ رـﻗـ 
	ﻟـﺔـ 
	ـﻓﻲـ ﺷـنﺄـ ﻟاـرتﺎ رﺎﻟاـﺔـ وﺗﻼﯾدﻌﺗـﻪــ ﻗـﻞــ ﻌﻟاﻞـــ 
	مﺎــ ـﻫاذــ ﻘﻟاـﻧﺎــن، وﻟذـــ ﻠـﻪــ ﻓـﺎــ ودر 
	ـﻪﻧﺄــ ﻧـصــ ـﺧصﺎــ ﻓـﻲــ ﻘﻋﻫدـﺎــ ﺳﺄﻟاـﺔــ وأ ﺎﻬﻧأ ﺔﺳﺎﺳﻻا

	-ﺔدﺎﺗا . 
	ه
	ﻟارتﺎ ةﺎﻟا ﻣ مﺎﺣأ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان 
	بﺟ ﻗﻧا 
	ﺔﺻﺎﺧ

	2.ب دﻟﺎ)1/ ( ـﻋﺎـأودﻟﺎ. 
	ﻰﻠﻋ أٍ ﻣ ﻟارتﺎ رﺎﻟا ﺎﻬﻟإ 
	،ب ،جد
	ﻣ ﻩذﻫ ةدﺎﻟا ﺗـﻓ وأﺎﻬﻋﺎـﺿ وﺎـﻘﻓً مﺎـﺣﻷ اذـﻫ ـﻘﻟاﻧﺎـن اذإ 
	تـ وأ رـﺣتـ 
	ﺔـ ﻧـﺔـ ـﻣـ رـﺳأﺎﻬﻟﺎـ ـﻓﻲـ ﻛاـبﺎـ ﻋـمﺎـ وأ ردأـﺟتـ ـﺳأﺎﻬﻬـ ـﻓﻲـ أـﺣدـ ـﺳأـقا ﻟاـلﺎـ 
	ﺔﻟ


	)6( 
	)6( 
	ةدﺎﻟا 

	  
	1. ـ 
	ـﻣﻊـ رﻣاﻋـةﺎـ ﻠﻣـتﺎـ اﻟ 
	فر رﻟاـزـ
	ـﻓﺎـ ـﻠﻌﯾـ 
	ﻟﺎ
	ـتﺂـ ـﻟﺎﻟاﺔـ ﺿﺎﻟاـﺔﻌـ ﻟرـﺑﺎﻗﻪـ وﺷإــرﻪﻓا، 
	ـردـ ﻟاــ
	زر 

	ﻟﺎإاطا بــ . 
	ـﻘﻟارـرا ـﻟاـ ﻠﻟ
	ـﺔـ 
	ـﺔـ ﻠﻟــرتﺎ ـﻓﺎـ ﻋـادـ ﻟاــرتﺎ ﻟاـﺔﻫﺎـ ـﻣﺎﻌﻟاﺔـ ﻓـردـ ـﻠﻣسـ 
	د
	ةر ﻬﻟاـئﺔـ ـﻗرـرا ﻟا
	ﺔــ ــﻟا ﺎــﻬﻟ وـﻌــ نأ ــﯾ رــﻗرا ﻟا
	ـﺔــ ﻘﻟا
	ادــﻋ وــﻟا
	ومﺎــﺣﻷا ـﻟاــﻲ 
	ﻰــﻠﻋ ـﻟاــرتﺎ زﻟﻻاما ﺎﻬﺑ

	2. إاب . 
	ﻞﯾ سﻠﻣ 
	د
	ةر ﻟار،ﺔ وأ رﯾدﻣوﺎﻫ 
	ﺣﻷا
	،لا ؤﻣوﺔﻟ ﺗ ﻗ
	ادﻋ ورﯾﺎﻌﻣ ﻟا
	ﺔ


	)10( 
	)10( 
	ةدﺎﻟا 

	    
	1. ـﻘـطا 
	ﺗُ
	ـــّﻞ 
	ــررا ﻣـــ ﻠﻣـســ ـﻟاــ
	زر،ءا ـﺑءﺎــ ﻠﻋـﻰــ ﻗاـرــحا ﻟاـــز،ر ﻟـﺔــ ﺗـــ ﻓـﻲــ ﻋـــﺎﻬ ـﻠﻣــ ﻋـــ ـﻟاتﺎﻠــ ،ﺔـﻟا ﺗصـ 
	رﻗﺎـحا ﻧﻷاـ 
	زﻼﻟاـﻣﺔـ ﻟـرصﺧ ﻟاـرتﺎ ـﻟاﻲـ ـﺷﺎﺗرـ

	 .  .2ـ )1( ـ
	ـ ﺔـ تاذ ـﺛﻷارـ ـﺳﻻارـ،ﻲﺗا وـﻟا
	أ ﺎﻧ ﻣ ﻩذﻫ ﺔﻧﻷا
	ـردـ ـﻠﻣسـ اﻟ
	رزاء، ﺑـءﺎـ ـﻠﻋﻰـ ﺗ
	ﺻـﺔـ ـﻠﻟاﺔـ اﻟ 
	ـص ﻋـﻬﻠﺎـ ـﻓﻲـ ـﻟادـ 
	ـﻣـ ﻫـﻩذـ ﻟاـ،ةدﺎـ ﻗ
	ارارً ـﯾدﺑدـ

	طا . 
	ُ ﺔﻧﻷا تاذ رﺛﻷا رﺳﻻا،ﻲﺗا وﺿ
	ﺗرصﺧ ﻟارتﺎ ﻲﻟا رﺷﺎﺗ أ ﺎﻧ ﻣ ﻩذﻫ ﺔﻧﻷا

	3. 
	3. 
	3. 
	3. 
	اﻟــ)2( ـ: . . . طا ﺎﻫدﻌ 
	ـﻣﻊـ رﻣاﻋـةﺎـ ﺻﺎﺧﻻاـتﺎـ 
	ﻘ
	رةر ـﻠﻟسـ اﻟ
	رزاءوـﻘﻓﺎـ ـﻠﻟدـ رـﻗـ 
	ـﻣـ ﻫـﻩذـ ﻟاـ،ةدﺎـ 
	ـن ـﻠﻟﺔﻠـ ـﻟاﺔـ تﺎﺣﻼﻟا ﺔﺗﻵا
	أ
	دﯾدﺗ ﺔﻧ ﺔﻌﻣ ﺔﻫﺎﻟ ﻟا
	ا ﻲﻓ رسأ لﺎـﻣ وأ سﻟﺎـﻣ رادإتا ﺔـﻓﺎ ـﻟارتﺎ ﻲـﻟا ﺗؤسـﺳ ﻲـﻓ قﺎﻧ ﺎﻬﺻﺎﺧا
	ب
	ﻟاﺔﻘﻓا ﻰﻠﻋ تﺎﻠ سﺳﺄﺗ ﻟارتﺎ ودﯾدﺗ اﻟرﺳم وﻓ ﻟا
	ﻲﻟا 
	سﻠﻣ 


	)2(  نﺄ . 
	ﻟازرءا ورﺎﻟا ﺎﻬﻟإ ﻲﻓ دﻟا 
	ﻣ ﻩذﻫ ،ةدﺎﻟا وﻟذ ﻊﻣ رﻣاةﺎﻋ مﺎﺣﻷا اﻟ 
	ص ﻋﺎﻬﻠ ﻲﻓ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان 
	ﺷرتﺎ ﺔﻫﺎﻟا


	4. 
	4. 
	اﻟبـ ﻲـ  إا. 
	سﻠﻟ اﻟرزاء ءﺎﺑ ﻰﻠﻋ بﻠ 
	ازةر وأ ﺔﻬﻟا ،ﺔﻌﻟا وأ ﺔﻠـﻟا ،ﺔـﻟا 
	ـﺣﻷا
	،لا نأ 
	أ رﺷﺔ ﺗُ
	ﺎﻬﻧأ 
	بﺟ رﺗتﺎﻌ ،ﺔﺻﺎﺧ ﻣ أ ﺷر وأ صﻧ ﻠﻌﯾ ﺔـﺑ ﺔـﻠﻣ ـﻟا
	ا وأ رـﺷاﻬﻛا ﻲﻓ 
	د
	ةر ﻠﺗ رﻟاﺔ




	)11( 
	)11( 
	ةدﺎﻟا 

	  
	1.ب . 
	ﻰﻠﻋ رﻟاﺔ نأ ﻞﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺎ ﻟا
	تﺎﻘﻓا ورﻟاصﺧا ﻲﻟا ﺎﻬﻠﯾ ﺎﻟا ذﻟا رﺎﺳﻪﺳ ﻲﻓ ودﻟاﺔﻟ ﻞـﻗ ءدﻟا ﻲﻓ رﺎﻣﺔﺳ ﺎﻬﺎﻧ

	2.ب ـ. 
	ﻰـﻠﻋ رـﻟاﺔ ؤﻟاﺔـﺳ ﻞـﺧاد دﻟاوﺔـﻟ نأ رـﺷﺎﺗ ﺎﻬـﻧأ رﻟاﺔـﺋ ﻲـﻓ ودﻟا،ﺔـﻟ و
	ز ﺎـﻬﻟ نأ رـﺷﺎﺗ ﺎﻬﺎـﻧ رﺎﺧج ودﻟاﺔﻟ اذإ صﻧ دﻘﻋ ﺎﻬﺳﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﻟذ

	3.ـ 
	ـردـ ﻣﻠـسـ اﻟ
	رزءا ﻗـرـرااً 
	ـددـ ﻓ
	ـﻪـ ﺗ
	ـﻞـ وﻣــؤتﻼﻫ أﻋـءﺎـ ﻟـنﺎـ رﻟاﺎﻗ
	ـﺔـ ﻟا
	ـرـﺔﻋ ﻠﺧادﻟا
	ـﺔـ ورﻟااﻗـبـ ﻟا
	ـرـﻲﻋ 

	طا ﻌﺎﻗ. 
	ﻠﻟرتﺎ ﻟاؤﺔﺳ ﻞﺧاد ودﻟاﺔﻟ ﻲﻟا رﺷﺎﺗ ﺎﻬﻧأ وﻓ مﺎﺣأ ﻟارﺔﻌ ﻹاﺳﺔﻣﻼـ و
	ددـ ﻘﻟارـرا ﺿـ
	ﻋﻞـ ﻠﺗـ ﻠﻟاــ،نﺎـ وﻠﻋــﻰـ ـﻫــذﻩ ﻟاــرـﺎت 
	ــدـ ﺗﺄﺳ
	ـــﻬﺎ وﻗــﻞـ ﺷﺎﻣــرـة أﻧـــ
	ﻬﺎ اﻟ
	ـــ
	ل ﻠﻋــﻰـ ﻣ
	ﻘﻓاــﺔـ ﻟـــﺎن ﻟار
	ــﺔـ ﻟاــرـﺔﻋ ﺔﻠﺧادﻟا

	4. ـــاﻟﺎ. 
	ﻻ 
	ز ـﻐﻟرـ ﺷـرتﺎ ﻟاـﺔﻫﺎـ ـﻣﺎﻌﻟاﺔـ زﻣواـﻟﺔـ أﻋـلﺎـ اﻟ 
	ﺎفر وأﻋـلﺎـ ﻟاـﻣﺄـ ـﻣﺎـ ـﻟـ ﺗﻘ
	رر ـﻘﻟاـﻧا ـﺻﺎﻟاﺔـ ﺔﻟا ﻩذﻬﻟ ﻷاﺔﻧ وأ رﻘﻟاراتا 
	دةر 
	ﺎﻬﺟ فﻼﺧ ﻟذ

	)17( 
	ةدﺎﻟا 

	<<<  
	ﻟارــﺔ تاذ ﻟاـؤــوﺔﻟ ـﻟاودــةد ﻫـﻲــ ﻟاـرــﺔ ﻟاـﻲــ ﻻ ﻘـﻞــ ـﻋددــ ـﻟاـرءﺎ ﻬﻓــﺎــ ﻋـــ ـﺛاــ ﻻو زﯾـدــ ﻠﻋـﻰــ )ـ (50 
	ﻟارــﺔ تاذ ﻟاـؤــوﺔﻟ ـﻟاودــةد ﻫـﻲــ ﻟاـرــﺔ ﻟاـﻲــ ﻻ ﻘـﻞــ ـﻋددــ ـﻟاـرءﺎ ﻬﻓــﺎــ ﻋـــ ـﺛاــ ﻻو زﯾـدــ ﻠﻋـﻰــ )ـ (50 
	ﻟارــﺔ تاذ ﻟاـؤــوﺔﻟ ـﻟاودــةد ﻫـﻲــ ﻟاـرــﺔ ﻟاـﻲــ ﻻ ﻘـﻞــ ـﻋددــ ـﻟاـرءﺎ ﻬﻓــﺎــ ﻋـــ ـﺛاــ ﻻو زﯾـدــ ﻠﻋـﻰــ )ـ (50 
	.1 

	، ﻻو لﺄ ﻞ ﻬﻣ ﻻإ ردﻘ ﻪﺣ ﻲﻓ رسأ لﺎﻟا.ًﺧ ﺷرﺎ 
	، ﻻو لﺄ ﻞ ﻬﻣ ﻻإ ردﻘ ﻪﺣ ﻲﻓ رسأ لﺎﻟا.ًﺧ ﺷرﺎ 

	ـ ز ﻟصـ وـﺣادـ ـﻌﻲـ وأـﻋارﺎـ ﺳﺄﺗـسـ وـﻠﺗـ ـﺷرـﺔ تاذ ـﻣؤـوﺔﻟ ﻣـودـةد ﻻو ـلﺄـ ـﻟﺎﻣـ رسأ ﻣـلﺎــ
	ـ ز ﻟصـ وـﺣادـ ـﻌﻲـ وأـﻋارﺎـ ﺳﺄﺗـسـ وـﻠﺗـ ـﺷرـﺔ تاذ ـﻣؤـوﺔﻟ ﻣـودـةد ﻻو ـلﺄـ ـﻟﺎﻣـ رسأ ﻣـلﺎــ
	.2 

	اـﻟرـﺔ ـﻋـ زﻟاـﻬﺗﺎﻣاﺎـ ﻻإ ـﻘرادـ رسأ ﻟالﺎــاﻟاـدر ـﻘﻌدـ ـﺳﺄﺗ،ﺎﻬـ وـﺗرـ ـﻠﻋﻪـ ﺣأمﺎـ ـﻟارـﺔ تاذ ـﻟاؤـوﺔﻟـ
	اـﻟرـﺔ ـﻋـ زﻟاـﻬﺗﺎﻣاﺎـ ﻻإ ـﻘرادـ رسأ ﻟالﺎــاﻟاـدر ـﻘﻌدـ ـﺳﺄﺗ،ﺎﻬـ وـﺗرـ ـﻠﻋﻪـ ﺣأمﺎـ ـﻟارـﺔ تاذ ـﻟاؤـوﺔﻟـ

	ودﻟاةد ﻟاراةد ﻲﻓ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان ﺎﻓ ﻻ ﯾﻌﺎضر ﻊﻣ ﺎﻬﻌ.
	ودﻟاةد ﻟاراةد ﻲﻓ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان ﺎﻓ ﻻ ﯾﻌﺎضر ﻊﻣ ﺎﻬﻌ.



	)72( 
	)72( 
	ةدﺎﻟا 

	  
	ن رﻠﻟﺔ تاذ ؤﻟاوﺔﻟ ودﻟاةد ﺳا  ﻣ رﻏ،ﺎﻬﺿ وأ ـﻣ ـﺳا ودـﺣا وأ ﻛأرـ ـﻣ رـﻟا،ءﺎ ﻰـﻠﻋ نأ
	ن رﻠﻟﺔ تاذ ؤﻟاوﺔﻟ ودﻟاةد ﺳا  ﻣ رﻏ،ﺎﻬﺿ وأ ـﻣ ـﺳا ودـﺣا وأ ﻛأرـ ـﻣ رـﻟا،ءﺎ ﻰـﻠﻋ نأ
	ن رﻠﻟﺔ تاذ ؤﻟاوﺔﻟ ودﻟاةد ﺳا  ﻣ رﻏ،ﺎﻬﺿ وأ ـﻣ ـﺳا ودـﺣا وأ ﻛأرـ ـﻣ رـﻟا،ءﺎ ﻰـﻠﻋ نأ
	.1 

	ـﺎةر )ذ.م.م(، وـﻓﻲـ ﺣﻌلﺎـ ـﺷرـﺔ ﻟاـصـ ﻟاـﺣادــ
	ـﺎةر )ذ.م.م(، وـﻓﻲـ ﺣﻌلﺎـ ـﺷرـﺔ ﻟاـصـ ﻟاـﺣادــ
	"ـﺷرـﺔ تاذ ـﻣؤـوﺔﻟ ﻣودـةدـ، واﺧ "ًـﺎار
	ـﺎةرـﻬﯾﻲـ ـﺳﻻاـ ﻌ 

	تاذ ؤـﻣوﺔﻟ ﻣودـةد )رـﺷﺔ صـﻟا ﻟادـﺣا"(، وـسـﻠﻟ اـﻟاء ءﺎـﺑ ـﻠﻋﻰـرز
	تاذ ؤـﻣوﺔﻟ ﻣودـةد )رـﺷﺔ صـﻟا ﻟادـﺣا"(، وـسـﻠﻟ اـﻟاء ءﺎـﺑ ـﻠﻋﻰـرز
	"
	ـﺎةرﻊـﯾ ـﺳا رـﻟاﺔ ﻋ 
	بـ نأ 

	ﺎـ ـﻔﯾ
	ﺎـ ـﻔﯾ
	تاذ ؤـﻟاوﺔﻟ ودـﻟاةد""
	وإداةر رﺷﺔ صﻟا ﻟادﺣا
	رﺟﺈتاءا سﺳﺄﺗ
	ﻋضر اﻟ ًزر نأ رد ﻗارار

	وﺎﻬﻌ. 
	وﺎﻬﻌ. 

	ـﻣؤـــوﻟ ـﻓﻲـــ ـﻣأـــﻬﻟا ـﺻﺎﻟاﺔـــ
	ـﻣؤـــوﻟ ـﻓﻲـــ ـﻣأـــﻬﻟا ـﺻﺎﻟاﺔـــ
	ـﺣـــ ـﻟادـــ )1 ا( ـﻣـــ ـﻫﻩذـــ ـﻟا،ةدﺎـــ ـﻧﺎـــ 
	-
	وأ ـﻟارﯾدـــون
	–
	اذإ ـﺧﻒﻟﺎـــ ـﻟارﯾدـــ
	.2 

	ﻋ ﻌﻟاتﺎ نإ نﺎ ﺎﻬﻟ ضﻘﻣ.
	ﻋ ﻌﻟاتﺎ نإ نﺎ ﺎﻬﻟ ضﻘﻣ.
	ًوﻣﺎﻟﺎ ﻋ زﻟاتﺎﻣا ﻟار،ﺔ ﻼﻓ 



	)73( 
	)73( 
	ةدﺎﻟا 

	    
	ﯾ سﺳﺄﺗ رﻟاﺔ تاذ ؤﻟاوﺔﻟ ودﻟاةد ﻰﻠﻋ ﻟا ﻟا ﻲﻓ ﺗدﺎﻟا )4342( و)( ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان. 
	ﯾ سﺳﺄﺗ رﻟاﺔ تاذ ؤﻟاوﺔﻟ ودﻟاةد ﻰﻠﻋ ﻟا ﻟا ﻲﻓ ﺗدﺎﻟا )4342( و)( ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان. 
	ﯾ سﺳﺄﺗ رﻟاﺔ تاذ ؤﻟاوﺔﻟ ودﻟاةد ﻰﻠﻋ ﻟا ﻟا ﻲﻓ ﺗدﺎﻟا )4342( و)( ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان. 
	.1 

	ـﺑ رـﻟاﺔ وأ ـﻣ
	ـﺑ رـﻟاﺔ وأ ـﻣ
	ب نأ ـﯾ دـﻘﻋ سـﺳﺄﻟا رـق ﻞـﺣ تﺎـﻓﻼﻟا ﻲـﻟا ﺄـﺗ بـ لﺎـﻋ رـﻟاﺔ ـﺳءاأ
	.2 

	TR
	رﯾدﻣﺎﻬ وأ ﺑ ﻟارءﺎ رﻟﺎﺔ. 



	)92( 
	)92( 
	ةدﺎﻟا 

	    
	1.  ــﺎﻬﻧ. 
	رﻠﻟﺔ تاذ ؤﻟاوﺔﻟ ودﻟاةد ﺔﻌﺟ ﻋﺔـﻣ ـﺗن ـﻣ ﻊـﺟ رـﻟا،ءﺎ ودـﻘﻌﺗ ﻋدـﺑ
	ة ـﻣ رﯾدـﻟا وأ سـﻠﻣ ﻟاـرﯾدـ
	ﻣ
	ةر وﺣاـةدـ ـﻠﻋﻰـ ـﻗﻷاﻞـ ـﻓﻲـ ﻟاـﺔـ وـﻟذـ ﺧـلﻼـ ﺷﻷاـرﻬـ ﻷارـﻌﺔـ ـﻟاﻲـ ـﻠﺗﻲـ 
	ﺔـ ﻟاـﺔـ ﻟﺎﻟاـ،ﺔـ وــن ﺎﻫدﺎﻘﻌﻧا ﻲﻓ ﻟازنﺎﻣ ونﺎﻟا ﻌﻟا ﻲﻓ بﺎﺧ اﻟدﻋة عﺎﺟﻼﻟ

	2.ب    ـﻠ)10(% . 
	ﻰﻠﻋ رﯾدﻟا وأ اﻟ 
	ل ﻣ رﯾدﻟا
	دﻋة ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ دﺎﻘﻌﻧﻼﻟ اذإ بﻠ ﻟذ رـﺷ
	وأ رـﻛأ 
	ن 
	ﻣ صﺣ رلﺎﺳأ رﻟاﺔ ﻰﻠﻋ ﻞﻗﻷا

	)93( 
	ةدﺎﻟا 


	     
	     
	 .1 )96( ـطا ردـ :
	ﺎءﺎﺳ ﺔﻌﻟا ﻌﻟاﺔـﻣ ؤﻟاﺔـﻠﺟ مدـﻌﻟ الﺎـﻛ بﺎـﻟا وﺎـﻘﻓً ـﻟ ةدﺎـﻟا 
	ـﻣ اذـﻫ ﻧﺎـﻘﻟان، 
	ن ﺗﻪـﺟ اﻟدﻋة دﺎﻘﻌﻧﻻ ﺔـﻌﻟا ﻌﻟاﺔـﻣ وﺎـﻘﻓ ـﻠﻟ
	واﻟ
	ـرو ـﻟاﻲ 
	ﺎـﻬﺑ رـﻗرا ـﻣ ـﻟا
	زر اذـﻬﺑ نﺄـﻟا وـﻟذ ﻊـﻣ ﻣراةﺎﻋ ﺎﻣ 
	ﻲﺗﺄ

	ُ 
	ُ 
	ُ 

	-ـ)21( 
	أ
	نأ ـﯾـــ ـﻋﻹانﻼـــ ـﻋـــ ـﻋدـــ
	ة ـﻌﻟاﺔـــ ﻌﻟا
	ـﻣﺔـــ ـﻗﻞـــ ﻟاـﻋدـــ ـﻟاددـــ ـﺟﻼﻟعﺎـــ 
	ةدـــ ﻻ ـﻘﺗﻞـــ ـﻋـــ


	 . -رد . -ب . -. 
	ﯾﺎﻣً
	ب
	نأ 
	ن إنﻼﻋ اﻟدﻋة عﺎﺟﻼﻟ وﺎﻘﻓً ﻟرﺔﻘ نﻼﻋﻻا ﻲﻟا 
	ﺎﻬﺑ رﻗرا ﻣ ﻟا
	زر
	ج
	رﺎﺧإ ﻟارءﺎ 
	ﺔﻠﻣ وأ ﻣ لﻼﺧ وﻞﺋﺎﺳ ﺔﻘﻟا ﺔﯾدﻟا ﻟاﻲ صﯾ ﺎﻬﻠﻋ دﻘﻋ سﺳﺄﻟا رﻠﻟﺔ
	د
	رﺎﺧإ ﺔﻠﻟا ﺔﻟا ﺔﺑ ﻣ أورقا اﻟدﻋة عﺎﺟﻻ ﻟاﺔﻌ ﻌﻟا
	ﺔﻣ ﻞﻗ نﻼﻋﻹا

	2.ب ﻞ ــﺎ ﺎﻟﺎ تﺎﺎـ  اﻟﺎ. 
	نأ 
	إنﻼﻋ اﻟدﻋة ﻰﻠﻋ ﺟدلو لﺎﻋﻷا ونﺎـﻣ ورﺎـﺗﺦ وﻣدـﻋ عﺎـﺟﻻا وﻷا،ل وعﺎـﺟﻻا ﻲﻧﺎـﻟا ﻲـﻓ ﺣـلﺎـ ﻋـمدـ اﻛـلﺎـ ﻟاـبﺎـ ـﻘﻟاﻧﺎـﻲﻧ ﻟـﺔـ ﺟﻻاـعﺎـ وﻷا،ل و
	ـنﺎـ ـﺻبﺣﺎـ ـﻟاـ ـﻓﻲـ ﺣ
	ر اﺟـعﺎـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟا
	ـﻣﺔـ وــﺟزا نأ بــﯾ ﻪــﻋ ــﻣ 
	ﻩر ــﻣ ــﻟارءﺎ ـﻣـ رــﻏ ــﻟارءﺎ رﯾدــﻟا
	وأ ــﻣ صــﺷ ــﻣ رــﻐﻟا 
	ﺟـبــ ﺗ
	ـﻞــ ـﺧصﺎــ ﺑﺎﺛـتــ 
	ـﺔــ وﻘﺣأـﻪــ ﻓـﻲــ ﻗﺎﻣـﺔــ ﻟاـﺿــ
	تﺎﻋ دﻟارﺟـﺔــ ﻓـﻲــ ـﺟدــول أـﻋلﺎــ ﻌﻟاـﺔــ ﻌﻟا
	ـﻣﺔـ وﺗ
	ـﺟﻪـ ـﺳﻷاﺔﻠئـ ـﻟإﻰـ ﻟاـرﯾدـ وأ ـﻠﻣسـ ﻟاـرﯾدـ
	وـﻣﻗدـ ﻟاـ
	وﻟاـبﺎـ ـﻘﻟاﻧﺎـﻲﻧ اﻟ 
	ﻠـب ﻟـﺔـ ﻞﻛٍ ﻣ اتﺎﻋﺎﺟ ﻟاﺔﻌ ﻌﻟا
	ﺔﻣ ورﻘﻟاراتا 
	دةر ﺎﻬﻓ

	 .3  ﺗـﺎ  ،دﻌ طا ﺎﻬﻌ . 
	ز دﻘﻋ تﺎﻋﺎﺟا تﺎﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ ورﺷاكا رـﻟا
	ﻲـﻓ وادـﻣﺎﻬﺗﻻ وـﻟات ﻰـﻠﻋ ﻗارار
	ﻬ
	ﺑ
	ﺔـﺳا وﻞﺋﺎـﺳ ﺔﻘﻟا ﺔﯾدﻟا ﻟﻠ 
	ر ﻋ 
	وﺎﻘﻓ ﻠﻟ
	ﻲﻟا 
	ﻟا
	زر اذﻬﺑ نﺄﻟا


	)96( 
	)96( 
	ةدﺎﻟا 

	 
	ودﺣا ورﻋ


	        
	        
	1. ـ ﻠﻞﻘ )50( )95( . 
	ـﻣﺎـ ـﻟـ 
	ددـ ـﻘﻋدـ ﺳﺄﺗـسـ ـﻟارـﺔ ﻧـﺔـ ﻛأـ،رـ ـﻘﯾـ ﻟاـبﺎـ ـﻘﻟاﻧﺎـﻲﻧ ﻟـﺔـ اﻘﻌﻧـدﺎـ اﺟـعﺎـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟا
	ـﻣﺔـ 
	ر ﺷرءﺎ 
	ن ﺎﻣ ﻻ 
	ﻋ ﺔﻧ 
	٪
	ـﻣ صـﺣ رلﺎـﺳأ ـﻟار،ﺔ وـﻟذ ﻊـﻣ ﻣراةﺎـﻋ صـﻧ ةدﺎـﻟا 
	ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان

	P
	ـــ
	ز ـﻌﺗﻞﯾدـــ ـﻘﻋدـــ ـﺳﺄﺗســـ ـﻟارـــﺔ ﻻو زـةدﺎـــ رـﺳأﺎﻬﻟﺎـــ 

	اذإ ﻟ ﯾرﻓ ﻟابﺎ ﻧﺎﻘﻟاﻲﻧ ﻲـﻓ عﺎـﺟﻻا اﻷلو ﻰـﻠﻋ ـﻟا ـﻟا ﻲـﻓ دـﻟا )1( ـﻣ ﻩذـﻫ ،ةدﺎـﻟا وبـﺟ دﻋةـ
	اذإ ﻟ ﯾرﻓ ﻟابﺎ ﻧﺎﻘﻟاﻲﻧ ﻲـﻓ عﺎـﺟﻻا اﻷلو ﻰـﻠﻋ ـﻟا ـﻟا ﻲـﻓ دـﻟا )1( ـﻣ ﻩذـﻫ ،ةدﺎـﻟا وبـﺟ دﻋةـ
	اذإ ﻟ ﯾرﻓ ﻟابﺎ ﻧﺎﻘﻟاﻲﻧ ﻲـﻓ عﺎـﺟﻻا اﻷلو ﻰـﻠﻋ ـﻟا ـﻟا ﻲـﻓ دـﻟا )1( ـﻣ ﻩذـﻫ ،ةدﺎـﻟا وبـﺟ دﻋةـ
	.2 

	اعﺎــــﺟ نﺎــــﺛ دــــﻌ دــــﻘﻌ ﻲــــﻣ ةدــــﻣ ﻻ ﻞــــﻘﺗ ــــﻋ )(15 5( ﺔــــﺧ مﺎــــأ ﻻو ﺎــــﺗوز )
	اعﺎــــﺟ نﺎــــﺛ دــــﻌ دــــﻘﻌ ﻲــــﻣ ةدــــﻣ ﻻ ﻞــــﻘﺗ ــــﻋ )(15 5( ﺔــــﺧ مﺎــــأ ﻻو ﺎــــﺗوز )
	ﺔــــﻌﻟا ﻌﻟاﺔــــﻣ ﻰــــﻟإ 

	ـﺿﺎﻟارـ ـﻣﺎـ ـﻟـ
	ـﺿﺎﻟارـ ـﻣﺎـ ـﻟـ
	نﺎـ ـﻋددــ
	ًـأﺎـ
	ـﺻ ًﺎـ
	ـﻣـ ﺗرﺎـﺦ ﺟﻻاـعﺎــاﻷلو وـﻌرـ ﺟﻻاعﺎـ ﻟاــﻲﻧﺎـُ
	ًـﺧﺔـ ـﻋرـ ﯾـﻣﺎـ 

	صﯾ دﻘﻋ سﺳﺄﻟا ﻰﻠﻋ وﺟب ﺣر ﺔﻧ ةددﻣ ﻣ صﺣ رسأ لﺎﻟا. 
	صﯾ دﻘﻋ سﺳﺄﻟا ﻰﻠﻋ وﺟب ﺣر ﺔﻧ ةددﻣ ﻣ صﺣ رسأ لﺎﻟا. 

	اﻊــﻣ ﻣر ــﻋةﺎــ مﺎــﺣأ ـﻫاذــ ﻧﺎــﻘﻟان، ﻻ ﺗـــن رــﻗراتا ﻌﻟاﺔــ ﻟاـﺔــ ﻌﻟاﺔــﻣ ـﺻﺔــ ﻻإ اذإ دــﺻرت ﻠﻏﺄصـــ
	اﻊــﻣ ﻣر ــﻋةﺎــ مﺎــﺣأ ـﻫاذــ ﻧﺎــﻘﻟان، ﻻ ﺗـــن رــﻗراتا ﻌﻟاﺔــ ﻟاـﺔــ ﻌﻟاﺔــﻣ ـﺻﺔــ ﻻإ اذإ دــﺻرت ﻠﻏﺄصـــ
	.3 

	ﺔﻠﻟا عﺎﺟﻻﺎ ﺎﻣ ﻟ صﯾ دﻘﻋ سﺳﺄﻟا ﻰﻠﻋﺔﻠﻏ رﻛأأ . 
	ﺔﻠﻟا عﺎﺟﻻﺎ ﺎﻣ ﻟ صﯾ دﻘﻋ سﺳﺄﻟا ﻰﻠﻋﺔﻠﻏ رﻛأأ . 



	)101( 
	)101( 
	ةدﺎﻟا 

	        
	ـﺳﺎ)85( ـ ـﻠ . 
	ءﺎـــ ـﻣﺎـــ ودر ـﻓﻲـــ ـﻟاةدﺎـــ 
	ـﻣـــ ـﻫاذـــ ـﻘﻟاﻧﺎـــن ﻻ 
	وأ ـﻔﺗﻪـ ﻻإ 
	ـﻘﻓاﺔـ ـﻋددـ ـﻣـ ﻟاـرءﺎ 
	ـن ـﺛﻼﺛﺔـ أر
	ـعﺎـ ـﻟاصـ ـﻠﻟاﺔـ ـﻓﻲـ اﺟـعﺎـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟا
	ـﻣﺔـ ﻰــﻠﻋ ﻞــﻗﻷا، وــﺗن ﺔــﻧ زﻟاةدﺎــ وأ اضــﻔﻟ وﺎــﻘﻓً ﺔــﻟ صــﺣ ــﻟارءﺎ ﻲــﻓ رــﻟاﺔ، وﻲــﻓ ﻊــﺟ ــﺣﻷالا ﻻ 
	ز زةدﺎ ازﻟتﺎﻣا ﻟارءﺎ ﻻإ 
	ﻬﻘﻓا ﺎﻌﺟً

	2. )1(  ﻘﻟﺎـ   دد لدﺎﻌ . 
	اذإ تﻧﺎ زﻟاةدﺎ ﻲﻓ رسأ لﺎﻣ رﻟاﺔ رﺿورﺔ ذﺎﻘﻧﻹ رﻟاﺔ ﻣ ﺔﻔﻟا وأ دادﻟ ﯾدن رﻣﺔﺗ ﻲـﻓ ﺎـﻬﻣذ رـﻐﻠﻟ وﻘﻓًـﺎــ ﻘﻟر
	ـرــ ـﻟارﯾدــ ﻟاـﻲﻟﺎــ ﻠﻟـرــﺔ وأ ﻣـــ 
	ـﻘــ
	م ـﻣﺎﻘﻣ،ﻪــ ﻻو ﻠﺗـــ ـﻟاــﺔﻟ ﻓﺎﻟاـﺔــ ـﻟﺎﻫدادــ وﻟـــ ﻘﺗـــ ـﻟاﺔــ ـﻟاــ
	ص ﻬﻠﻋـﺎــ ﻓـﻲــ ـﻟادــ 
	ﻣـــ ـﻫﻩذــ ـﻟا،ةدﺎــ ﻓـــ ﻷ ﺷـرــ
	ـﻠﻟاــ
	ء ﻟإـﻰــ ـﻘﻟاءﺎــ ـﻠﻟــ
	ل ﻠﻋـﻰــ ﺣـــ ﻣـﻞﻌـ زﺑـةدﺎـ رسأ ﻟاـلﺎـ 
	ـردـ اﻟ
	ﻼمز ﻘﻧﻹـذﺎـ ـﻟارـﺔ وأ ـﺳدادـ ـﻟاﯾدـن، وـﻓﻲـ ﺣـلﺎـ ﻌﺗـرذـ أ ـﺷرـ
	ـﻋـ ـﺳدادـ زﻟاﻪﺗﺎﻣا رﻟاﺔﺗ ﻰﻠﻋ ﻟاز،ةدﺎ 
	ﻷ رﺷ
	آرﺧ نأ 
	ﻪﻋ، وب ﻪﻟ ﻲﻓ ﻩذﻫ ﺔـﻟﺎﻟا ددـﻋ صـﺣ ﻲـﻓ رﻟاﺔ 
	ﺎﻣ ﻪﻌﻓد ﻋ ﻪﻔﻧ وﻋ اذﻫ رﻟا


	)104( 
	)104( 
	ةدﺎﻟا 

	.1 

	    
	    
	1.  ﻟﺎ. 
	ﻓـﺎــ ﻟـــ ـﯾــرد 
	ـﻪــ ﻧـصــ ـﺧصﺎــ ﻓـﻲــ ـﻫاذــ ﻘﻟاـﻧﺎــن، ﺗـرــ
	ﻠﻋـﻰــ ﻟاـرــﺔ تاذ ﻟاـؤــوﺔﻟ ـﻟاودــةد ـﺣﻷاــمﺎ ﻘﻠﻌﻟاـﺔــ 
	رتﺎ ﺔﻫﺎﻟا ﻲﻟا ﻔﺗ وﺎﻬﻌ، وﻞﺗ ﺔﻠﻟا ﺔﻟا ﻞﻣ ﺔئﻬﻟا ﻲﻓ ﻞ ﻣﻊﺿ ورتد ﻪﻓ

	2.ـــــﺔﻟﺎ . 
	ردــ ﻠﻣـســ ـﻟاــ
	زرءا ـﺑءﺎــ ﻰـــﻠﻋ ﻗاـرــحا ـﻟاــ
	زر ﻗ
	ارارً ـﯾــ مﺎـــﺣﻷا ﻟاﺟاـبــ ﻬﻘﺗـﺎــ ﻠﻋـﻰــ ـــﻟارتﺎ تاذ ﻟاـؤــوﺔﻟ ـﻟاودــةد ﻓـﻲــ ﻟاـتﻻﺎــ ﻟاـﻲــ ﻻ ﻔﺗـــ ﻬﻓـﺎــ ـﺣأمﺎــ ﻟاـرــﺔ ـﻟاﺔﻫﺎــ وﻌـﺔــ ﻟاـرــﺔ تاذ ﻟاـؤــوﺔﻟ ـﻟاودــةدو
	ـﺎــﻻ
	ـﻒﻟﺎــ وأ ﯾ
	ﻌ
	ﺎضر ﻣـﻊــ ـﺣأمﺎــ ـﻫاذــ ﻘﻟاـﻧﺎــن، ﻠﻋـﻰــ نأ 
	ددــ ﻘﻟاـرــرا ـﻘﻟاــ
	د
	ــﻷﺎرفا تاذ ﺔﻗﻼﻌﻟا وتﺎﻘﻔﻟا 
	ﻠﻟ
	رتﺎ تاذ ؤﻟاوﺔﻟ ودﻟاةد

	  
	ـﺗﻰﻟ ذﺎـﺗا رـﺟإتاءاـﻘﻟارﺎــر ﻣدﻘﻟاﺔــ ﻟإـﻰـــ
	ـﺗﻰﻟ ذﺎـﺗا رـﺟإتاءاـﻘﻟارﺎــر ﻣدﻘﻟاﺔــ ﻟإـﻰـــ
	ـﺗﻰﻟ ذﺎـﺗا رـﺟإتاءاـﻘﻟارﺎــر ﻣدﻘﻟاﺔــ ﻟإـﻰـــ
	رﺎ ﻟاؤﺳن ﺔﻟ ﻣ ﻬﺑ ﻻ ﻞﻘ دﻋد ﺎﻬﺋﺎﻋ ـﻋ ﺔـﺛﻼﺛأﻰـﺗ ﺔـﻟ ﻟاؤـﺳ"" ـﺳﺄﺗســ ﻟارــﺔـ، وﺗــن ـﻣـؤوﺔﻟ ﻋــــ ـﺻﺔــ وﻗدـﺔــ وـﻛالﺎــ ﻓﺎـﺔــ ﻟاـتادــ ودﻟارـﺳاتﺎــ وـتﺎﻬﻟا ﺔﻌﻟا. 
	.1 

	ﻟدــ
	ﻟدــ
	رـتاءا ﺳﺄﻟاســ
	ـ ز ـﻠﻟﺔـ ؤﻟاﺳـ ـﻔﺗـضـأـﺣدـ ﻋأﺎﻬﺋﺎـ وأ ﺷـصـ ـﻣـ ـﻐﻟارـ ـﻓﻲـ ـﻌﺎﻣﺔـ وﻧإـزﺎـ ـﺟإـﺔئﻬﻟا وﺔﻠﻟا ﺔﻟا وﻓ ﻟاطا ﻲﻟا ﺎﻬﻌﺗ ﺔئﻬﻟا ﻲﻓ اذﻫ نﺄﻟا. ًب نأ ﻌﺗ ﺔﻟ ؤﻟاﺳ ﻣﺎار ًﺎﻟﺎﻣًوﻣﺎارًﻧﺎﻗﺎﻧوﻗدﻣ تﺎﺎﺣ بﺎﻛﻼﻟ.
	.2 .3 



	)118( 
	)118( 
	ةدﺎﻟا 

	   
	 .1 . 
	ز ﻟؤﻲﺳ رﻟاﺔ نأ 
	ﻘدﻣا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻬﻬﺳأ ﻲﻓ رﻟاﺔ ﺎﺣً ﺔﻋ، و
	ن ﻘﺗﺎﻬ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻔﻧ ﺎﻬﻣدﻘﻣ

	2.طا رد . 
	ن ﻘﺗ صﻟا ﺔﻌﻟا وﺎﻘﻓً ﻠﻟ
	وﻹارﺟتاءا ﻟاﻲ 
	ﺎﻬﺑ رﻗرا ﻣ ﺔئﻬﻟا اذﻬﺑ نﺄﻟا

	3. 
	3. 
	3. 
	ـأ ـ ـﻔـبﻠﺎ . 
	ﻘﻠﻟــ ﻻاـعﻼــ ـﻠﻋﻰـ 
	ﺔـ ﻠﻌﻣ
	ﻣـتﺎـ وأ ـﻣتادـ ـﯾرـ
	ـﻬﻧأﺎـ ـﺿرـورﺔ ـﻟﻪـ ـﻣـ ﻘﻟاـمﺎـ 
	ﻘﻟﺎـ اﻟ 
	ﻠــب وإـﻋدادـ رﻘﺗـرـ ﻘﻟاــ 
	ةءﺎـ وﻌــ ـﻠﻋﻰـ ﻟـﺔـ ؤﻟاﺳــ وأ ـﻠﻣسـ رادﻹا،ة 
	بـ ﺣﻷاـ
	،لا ﺗاـذﺎـ ـﺟﻹارـتاءا زﻼﻟاـﻣﺔـ زﻟوﻩد 
	ﻣ ﻠﻌﻣ
	تﺎﻣ ووﺋﺎﺛ وتادﻣ لﻼﺧ أﻗبر وتﻗ ﻣ ﻣ رﺎﺗﺦ ﻟذ بﻠﻟا


	4. 
	4. 
	اا--ﺎﻔﺔﺎﻋ . 
	ﺗـــن ﻣـؤــوﺔﻟ ﻟـﺔــ ﻟاؤـﺳــ وﻠﻣـســ 
	ﻹد
	ةر 
	نإ وـﺟدــ
	ـﻣؤــ وﺔﻟ ﻠﻣﺎـﺔــ ﻋـــ ﻗدـﺔــ و
	ـﺔــ وـﻛالﺎــ ـﻧﺎﻟاتﺎــ وﻠﻌﻟا،تﺎﻣ وب ﻰﻠﻋ ﻘﻟا لذﺑ 
	صﻟا رﻟاص ﻲﻓ ﻪﺋادأ ﻪﻣﺎﻬﻟ


	5. 
	5. 
	ـ . 
	ـئﻬﻠﻟﺔـ ـﻗﺎﻣﺔـ رﻘﺗـرـ ﻘﻟاــ وـﻋﻻارـضا ﻠﻋـ،ﻪـ و
	ز ـﻬﻟﺎـ ﻌﺗــ ﻘﻣــ ـﺧآرـ اذإ اﻗ 
	ــﻰ ـﻣﻷارـ ـﻠﻋﻰـ ـﻘﻔﻧﺔـ ـﻟارـﺔ تﺗ سﺳﺄﻟا



	6.ـﻌ. 
	ــ
	ز نأ ﺗـــن ﻟاـﺔــ وأ ﻟاـصــ ﻌﻟاـﺔــ ﻣدﻘﻟاـﺔــ ﻣـــ ـﻟاصــ ـﻌﻟامﺎــ ﻣاـﺎــزاً وأ ﻘﺣـﺎــً ﻓـﻲــ ـﺳاﺎﻌــل 
	ـضــ ﻣﻷالا ﺔﻣﺎﻌﻟا

	)112( 
	ةدﺎﻟا 


	)121( 
	)121( 
	ةدﺎﻟا 

	   
	1. 
	1. 
	1. 
	ـاا-- ﺔﺎﻋ . 
	ﯾـﻗﻊـ ﻋﻠــﻰﻧ
	ةر ﻛﻻاـبﺎـ ـﻟﺔـ ؤﻟاﺳــ وـﻠﻣسـ 
	ﻹد
	ةر 
	نإ وـﺟدـ
	و
	ـﻧـن ـﻣؤـوﻟ ـﻋـ ﺻـﺔـ ﻧﺎﻟاـتﺎـ وﻠﻌﻟا
	تﺎﻣ ﻟاراةد ﻲﻓ ﻠﺗ رﻟا،ة وﻌ ﻰـﻠﻋ رﺎـﻟا
	ورـﻷافا رﺎـﻟاﺔ ﻲـﻓ ﺔـﻠﻋ بﺎـﻛﻻا مﺎـﻌﻟا وـﻣ ﯾ
	ب ﻬﻋ لذﺑ 
	صﻟا رﻟاص و
	ن ﻞ ﻬﻣ ﻣ
	ؤﻻوً ﻲﻓ ﻪﺋادأ ﻪﻣﺎﻬﻟ


	2. 
	2. 
	ـﺔـﻐﻠﻟﺎ مﺎأﺔ . 
	ﺗن ﻋدـﻟا
	ة بﺎـﻛﻼﻟ مﺎـﻌﻟا ﺑ 
	ةر ـﻠﻌﺗ ﻲـﻓ ﻔـﺻ ـﻠﻣ ـﯾﻣ ردـﺗ دـﺣإاﺎﻫ 
	رﻌﻟاﺔـ ﻞـﻗ ءدـﺑ بﺎﻛﻻا 
	ﻞﻋ ﻰﻠﻋ ﻞﻗﻷا



	3.ــﻘ ودﻟﺎ. 
	ـن ﻛﻻاـبﺎـ ـﻓﻲـ ﺳﻷاـﻬـ 
	ﻰـ ـﻠبـ ـﺗددـ ـئﻬﻟاﺔـ ﺎﻧﺎﺑـﺗ ،ﻪـ وـﻞـ ـﻠﻋﻰـ وـﺟﻪـ اﻟ 
	ــص ﻧﺎﺑـتﺎـ ـﻋـ ـﺳاـ رﻟاﺔ وﻏرﺎﻬﺿ ورسأ ﺎﻬﻟﺎﻣ وﺷرو بﺎﻛﻻا وﺳا بﻟا وﻋ
	ﻪﻧا 
	ﺔﻟ وﻪﻬﻣ وﻪـﺟ وددـﻋ ﻬـﺳﻷا ﻲـﻟا رﯾد بﺎﻛﻻا ﺎﻬﻓ وﻩدﻬﻌﺗ 
	ﻘ
	ل مﺎﺣأ دﻘﻋ سﺳﺄﺗ رﻟاﺔ وﺎﻬﻣﺎﻧ ﻲﺳﺎﺳﻷا


	)123( 
	)123( 
	ةدﺎﻟا 

	  
	)10( رد . 
	ـﻟاةدﺎـ 
	ـﻣـ ﻫ دﻬﻌﻣ ﺔﻐﺗ وأ رﻛأ ﺗ
	ﻓا ﻪﻠﻋ ﺔئﻬﻟا وﺎﻘﻓً ﻟﻠ
	رو اوﻟ
	ا
	ط ورﺟﻹاتاءا ﻲﻟا 
	ﺎﻬﺑ رﻗرا ﻣ ﺔئﻬﻟا

	2.رد إاطا ﻟﺎ. 
	سﻠﻣ 
	د
	ةر ﺔئﻬﻟا ﻗارارً 
	وﺷرو زﻣواﺔﻟ ﺎﻧ دﻬﻌﻣ ﺔﻐﻟا 
	ودﺔﻟ


	)139( 
	)139( 
	ةدﺎﻟا 

	ــ
	ـاذـ ـﻘﻟاﻧﺎـن، 
	ز نأ 
	ـن ـﻠﻟرـﺔ ـﻋدـ ﺳﺄﺗ

	.1 

	      
	      
	    
	1. 
	1. 
	1. 
	)143( ااـﻟﺎ ـﻌإا. 
	ـﻣﻊـ رﻣاﻋـةﺎـ ﺣأـمﺎـ ـﻟاةدﺎـ 
	ـﻣـ ﻫـاذـ ـﻘﻟاﻧﺎـن، ـﺗبـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟا
	ـﻣﺔـ أﻋـءﺎـ ـﻠﻣسـ 
	ﻹد
	ةر 
	ـت ـﻟارـ
	رﻟاﻛاـ،ﻲـ وـﺳاءﺎـ ـﻣـ ـﻟذـ 
	ز ؤﻠﻟﺳــ نأ 
	ـ
	ا ـﻓﻲـ ﻟاـمﺎـ ـﺳﺎﺳﻷاﻲـ ـﻠﻟرـﺔ أﻋـءﺎـ ألو ـﻠﻣسـ 
	د
	ةر


	2. 
	2. 
	ﻟﺎوﺎ ثـﺎـﻬﻠ ﻟﺎااـ ﺎﻬ . 
	ودﻘ 
	ت رﻟاﻲﻛا نأ 
	ن ﻞﻟ ﻫﺎﻣ ددﻋ ﻣ اﺻﻷتا 
	ددﻋ ﻬﺳﻷا ﻲـﻟا 
	ﻘـم 
	ـــت ﻬﺑـﺎــ ﻟرﺷـﺢــ وـﺣادــ ﻌﻟـــﺔ ﻠﻣـســ 
	ﻹد
	ةر وأ ﺗ
	زﻬﻌـﺎــ ـﺑــ ﻣـــ 
	رﺎــﻫ ﻣـــ رﻟاـﺷ،ــ ﻠﻋـﻰــ نأ ﻻ ﯾ 
	ﺎزو ددﻋ ﺻﻷاتا ﻲﻟا 
	رﻠﻟﺷ ﯾذﻟا رﺎﺧاﻫ ددﻋ ﺻﻷاتا ﻲﻟا 
	زﻪﺗ


	3. 
	3. 
	 ا . 
	ﻊﻣ رﻣاةﺎﻋ مﺎﺣأ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان ومﺎﻟا ﻻاﻲﺳﺎﺳ ﻠﻟر،ﺔ 
	ز نأ 
	ن أءﺎﻋ سﻠﻣ ﻹاد
	ةر ﻣ وذ
	رﻟاة ﻣ رﻏ ﻫﺎﻟا


	4. 
	4. 
	ـ. 
	ـﻠﻋﻰـ ـﻞـ ـﺷرـﺔ نأ ـﺗظﻔـ 
	ـﻞـ ﻋﻷـءﺎـ وﻣﻘ
	رر ـﻠﻣسـ ادإرـﻬﺗﺎـ ـﻓﻲـ رﻣزـﻫﺎـ ﻟارﺋـ،ﻲـ وـﺗددـ ـئﻬﻟاﺔـ ﻧﺎﻟاـتﺎـ اﻟﻼمز ﺗ
	رﻓاﺎﻫ ﻲﻓ اذﻫ ﻞﻟا



	ودن ﺧإ
	ودن ﺧإ

	ﺣﺄ
	ـلﻼـ 
	ـمﺎـ 

	ـﺎﻬـ وأ ـﻋدـ زـةدﺎـ رـﺳأﺎﻬﻟﺎـ 
	ـﺎﻬـ وأ ـﻋدـ زـةدﺎـ رـﺳأﺎﻬﻟﺎـ 

	ـدـﻌ . 
	ﻊﻣ رﻣاةﺎﻋ مﺎـﺣأ اذـﻫ ﻧﺎـﻘﻟان، 
	ز رـﻠﻟﺔ 
	ﻣ
	ﺔـﻘﻓا ﺔـئﻬﻟا رادـﺻإ رـﻗرا صﺎـﺧ ﻞﯾدـﻌﺑ دـﻘﻋ ﺎﻬـﺳﺄﺗ وأ ﺎـﻬﻣﺎﻧ ،ﻲﺳﺎﺳﻷا وب ﻰﻠﻋ رﻟاﺔ ﺗزود ﺔﻠﻟا ﺔﻟا ﺔﺑ ﻣ اذﻫ رﻘﻟارا


	)144( 
	)144( 
	ةدﺎﻟا 

	ـ
	ﻌﯾــ نأ ﯾراﻋـﻰـ ﻓـﻲـ ﺗ
	ـﻞـ ﻣﻠـسـ رادﻹا،ة أ اﺷـرـتﺎا 
	ﻘررﻫـﺎـ ﻣﻠـسـ اﻟ
	رزءا وأ ﻟا
	ـﺔﻠـ ﻟا
	ـﺔـ وﻓﻘـﺎـً ﻟـصـ ﻟا
	ـةدﺎـ

	ُ 
	ُ 

	( 
	ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان، واذإ تﻔﻧا ﺔﻧ ﻣﻲا ودﻟاﺔﻟ ﻓﻲـ ﻠﻣسـ رادﻹاة ﻋﺎـ ﯾ

	ـ
	ﻠ
	مز ﺗ 

	5.ـــإاـﻟﺎ)3( إاﺔـأ . 
	بـ نأ 
	ـن ﺳـﻞـ أﻋـءﺎـ وﻣﻘ
	رر ـﻠﻣسـ 
	د
	ةر ـﻟارـﺔ اﻟ
	ادر 
	ـدـ 
	ـﻣـ ﻫـﻩذـ ـﻟاةدﺎـ ـﺣﺎﻣﺎـً ﻻ
	ـعﻼـ أ ﻫﺎﻣ وأ ﻋ سﻠﻣ 
	د
	ةر ﻲﻓ رﻟاﺔ ودن ﻞﺑﺎﻘﻣ لﻼﺧ تﺎﻋﺎـﺳ ﻞـﻌﻟا، وـﻟذ ﻊـﻣ ﻣراةﺎـﻋ 
	ﻗ
	ـد ﻘﻌﻣ
	ﺔـﻟ دـﻗ ﻔﺗرﺎﻬﺿ رﻟاﺔ 
	بﺟ مﺎﻟا ﻲﺳﺎﺳﻷا


	):151( 
	):151( 
	ةدﺎﻟا

	    
	)10 دﻌ ﺔﻠﺎ. 
	ـ
	رﻓاﻩ 
	ﻟﺎـ ﻠﻟـ ﻟاةدﺎـ وﺟبـ لﺎﺳا ﺔﻟا لﻼﺧ ﺔﺛﻼﺛ رﻬﺷأ ﻰﻠﻋ ،رﻛﻷا وﻻإ تﻧﺎ رﻗراتا سﻠﻟا 
	ءﺎﻘﻧا ﻩذﻫ ةدﻟا 

	)152( 
	ةدﺎﻟا 


	      
	      
	1.ـــــــﻟﺎﺎـــأ  ﺎﺎتﺎـﻠﻌ . 
	رـ ـﻠﻋﻰـ ـﻷارـفا تاذ ـﻗﻼﻌﻟاﺔـ نأ 
	ﻞﻐـ أ ـﻣﻬـ ـﻣﺎـ ـﺗاﻞـ 
	ﻪـ ـﻣـ ﻠﻌﻣ
	ﻣـتﺎـ 
	ـ ﻋــ
	ﻪ وأ وـﻔﻪـ 
	ر،ﺔ ﻲـــﻓ ـــﻘﺗ ﺔﻠـــﻣ ﻪـــﻟ وأ ـــﻐﻟرﻩ 
	تـــﻧﺎ ﺔـــﻧ ﻞـــﻣﺎﻌﻟا ﻲـــﻓ ﻷاورقا ﺔـــﻟﺎﻟا رـــﻠﻟﺔ ورﻏﺎـــﻫ ـــﻣ ﻣﺎﻌﻟا،تﻼ ﺎ ﻻ 
	ز نأ 
	ن ﻷ ﻬﻣ ﺔﻠﻣ ﻣ
	ﺷةر وأ رﻏ ﻣ
	ﺷةر ﻊﻣ أ ﺔﻬﺟ ﺗﻘـم 
	رـﯾدا ﺎـﻬﺑ ثادﺣإ رﺛﺄﺗ ﻲﻓ رﺎﻌﺳأ ﻷاورقا ﺔﻟﺎﻟا ﻲﻟا دﺻأرﺎﻬﺗ رﻟاﺔ ﻊﻣ ﻪﻠﻋ ﻟذﺑ

	2. 
	2. 
	2. 
	2. 
	ــ)5(% ـ 
	ﻻ 
	ز ـﻠﻟرـﺔ ـﻘﻋدـ أ ـﺻﺔﻘﻔـ ﻻﺗ
	ﺎزو ـﻬﻗﺎـ ﻧـﺔـ 
	ـﻣـ رـﺳأﺎﻬﻟﺎـ ـﻣﻊـ 
	فر ذ
	ـﻗﻼﻋﺔـ ﻻإ 
	اﻓﻘــﺔ 


	دـﻌ طا رد . 
	سﻠﻣ رادﻹا،ة ﺎ ﻌﯾ ﻣﺔﻘﻓا ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ رـﻠﻟﺔ ﺎـﻓ زدا ﻰـﻠﻋ ـﻠﺗ ﺔـﻟا 
	ـﻘﺗ ﻩذـﻫ ﺔﻘﻔـﻟا وﺎـﻘﻓً ﻠﻟ
	واﻟ
	رو ﻟاﻲ 
	ﺎﻬﺑ رﻗرا ﻣ ﺔئﻬﻟا


	3. 
	3. 
	 اارﻐ رﻪﺎﻟ ـﻲﻔ ﻌﻟﺎـرﻷﺎ. 
	ﻻ 
	ز ﻌﻟ سﻠﻣ 
	ﻹد
	ةر 
	ﻣﺔﻘﻓا ﻣ ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ رﻠﻟﺔ ددﺗ ﺳﺎ نأ 
	ك ﻲﻓ أ ﻞﻋ ـﻣ ﻧﺄﺷﻪ ﺔﻓﺎﻣ رﻟاﺔ وأ نأ رﯾ 
	وأ بﺎﻟ رﻏﻩ ﻲﻓ دﺣأ ﻓرعو ﺎﻟا ذﻟا زﺗواﻪﻟ ﻟار،ﺔ ﻻو 
	ز ﻪـﻟ نأ 
	أ ﻠﻌﻣتﺎـﻣ وأ تﺎـﻧﺎﺑ صـﺗ رـﻟاﺔ وﻻإ زﺎـﺟ رـﻠﻟﺔ نأ ﻪـﻟﺎﺗ 
	ض وأ 
	حﺎـ ﻲـﻟا ﺎـﻬﻘﻘﺣ ﺔﻧ ﻟذﻟ


	4. 
	4. 
	 اا
	ـﻌﯾــ ﻠﻋـﻰــ ـﻟاــرف ذ
	ﻗﻼﻌﻟاـﺔــ ﻗـﻞــ ﺑإـرــما ﺻـﺔﻘﻔــ ﻣـﻊــ ﻟاـــر،ﺔ ﻹاـﻓحﺎــ ﻠﻟـســ 
	ﻹد
	ةر ﻋـــ ﻌـﺔــ ﻟاـﺔﻘﻔــ 



	. 
	ورﺷوﺎﻬ وﻊﺟ ﻠﻌﻟا
	تﺎﻣ ﻟا
	ﻫرﺔـ ـﻋ ﻪـﺣ وأ ﻪﻫﺎـﻣ ﻲـﻓ رـﻟا
	رﻲـﻓ ﺔﻘﻔـﻟا ودـﻣ ﻪﻠـﻣ وأ ﻪﻌﻔﻣ ﺎﻬﻓ

	5.ـإا
	بـ ـﻠﻋﻰـ رﺋـسـ ـﻠﻣسـ 
	د
	ةر ـﻟارـﺔ ـﻓﻲـ ﺣـلﺎـ ـﺑإرـما ـﻟارـﺔ ـﻟتﺎﻘﻔـ ـﻣﻊـ ـﻷارـفا تاذ ـﻗﻼﻌﻟاﺔـ ﻣﻓاـةﺎـ ـئﻬﻟاﺔـ 

	  ـ
	نﺎﺑ 
	ﻋﻰﻠ تﺎﻧﺎﻟا وﻠﻌﻟا
	تﺎﻣ ﻋ اﻟ
	فر ذ
	،ﺔﻗﻼﻌﻟا وﻞﺻﺎﻔﺗ ،ﺔﻘﻔﻟا وﺔﻌ ودﻣ ةدﺋﺎﻔﻟا ﻟﻠ
	فر 

	  .  .6 ــ
	ذ
	ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﻔﻟا وأ تﺎﻧﺎﺑ وأ ﻠﻌﻣتﺎـﻣ وأ تادـﻣ ﺎـﻬﻠﺗ ،ﺔـئﻬﻟا ﻊـﻣ دـﻛﺄﺗ ﻲـﺧ نأ ﺷـرو ﺔﻘﻔـﻟا ﻊﻣ اﻟ
	فر ذ
	ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺔﻟدﺎﻋ وﻘﻌﻣﺔﻟ وﻲﻓ ﺢﻟﺎﺻ ﻲﻫﺎﻣ رﻟاﺔ
	ـددـ اﻟ
	ﻘ
	ــد 
	ــﻷﺎرفا تاذ ـﻗﻼﻌﻟاﺔـ وﻌﻟاـتﻼﻣﺎـ تاذ ﻟاـﺔﻠـ ﺑ
	ﺎبر ـﻟاﺢﻟﺎـ ووﺟاـتﺎـ اﻟ
	فر ذ ﻟاـﺔﻠـ

	رﻟﺎاﻟﺎ. 
	ُ 
	ﺔ وﻟذ تﺎﻘﻔﻟا وﺎﻘﻓً رﻘﻠﻟراتا وﺔﻧﻷا 
	دةر ﻋ ﺔئﻬﻟا

	)153( 
	ةدﺎﻟا 


	      
	      
	 .1 ﺔـﺎﻗ ــدـﻘﺗ ﺔأدﻘﺗ ااـ
	ﺎءﺎﺳ ﻟاتﺂـ ﺔـﻟﺎﻟا ﺔﻌـﺿﺎﻟا ﻟر
	ورـﺷإفا اﻟ 
	فر ﻟارزـ
	، ﻻ 
	ز رـﻠﻟﺔ ﺔﻫﺎـﻟا 
	ﻗـرضو ﻷ ﻣ أءﺎﻋ سﻠﻣ ادإرﺎﻬﺗ وأ دﻘﻋ تﻻﺎﻔ وأ 
	تﺎﻧﺎﺿ ﻠﻌﺗ 
	ﻘرضو ﻣﺔﺣ ،ـﻬﻟ ورـﻌ ﻗرﺎـﺿً ﺎﻣدﻘﻣً ﻌﻟ سﻠﻣ 
	ﻹد
	ةر وﺎـﻘﻓً مﺎـﺣﻷ اذـﻫ ﻧﺎـﻘﻟان، ﻞـ ﻗ
	ضر مدـﻘﻣ ﻰـﻟإ زوﻪـﺟ وأ ﻪـﺋﺎﺑأ وأ أ ﻗربـ ﻪـﻟ ﻰـﺣ

	ُ 
	ُ 

	. 
	ردﻟاﺔﺟ ﺔﻧﺎﻟا

	2. ـدـ ــﻠاا)20(% . 
	ﻻ 
	ز ـﻘﺗ
	ﻗ
	ضر ـﻟإﻰـ ـﺷرـﺔ 
	ـ ـﻋـ ـﻠﻣسـ 
	ﻹد
	ةر وأ زوـﺟﻪـ وأ ـﺑأﺎـؤﻩ وأ أ ـﻣـ رﺎﻗأـﻪـ ـﺣﻰـ ردﻟاـﺟﺔـ ﺔﻧﺎﻟا رﻛأ ﻣ 
	ﻣ رسأ ﺎﻬﻟﺎﻣ

	3.ـﻘــتﺎﺎـ ــاامﺎﺣﺄ . 
	ﻊـ 
	ﻼﺎـً أ ﻔﺗاـقﺎـ ﯾ
	ﻌ
	ﺎضر وﺣأـمﺎـ ﻫـﻩذـ ﻟاـ،ةدﺎـ وـبـ ـﻠﻋﻰـ ـﻣﻗدـ ﻟاـ
	نأ 
	رـ ـﻓﻲـ ﺗﻘر
	ﻩر ـﻌﻟارـوض ﻠﻋـﻰــ ﻌﻟاـﺔــ ﻌﻟاﻣـﺔــ ﻠﻟـرــﺔ ﻟإـﻰــ ﻠﺗـــ ﻟاﻘـــرضو وـﻧﺎﺋﻻاتﺎــ ﻟا
	ﺣـﺔــ ـﻋﻷءﺎــ ﻠﻣـســ 
	ﻹد
	ةر وـﻣدــ ﻟاـزــما رﻟاﺔ 
	ﻩذﻫ ةدﺎﻟا


	)162( 
	)162( 
	ةدﺎﻟا 

	     
	1. 
	1. 
	1. 
	رﻐﻲﻘ ﺔذﻔﻟا   ذﻔﻟاﺔذﻔﻟا . 
	أﻋـءﺎـ ﻣﻠـسـ رادﻹاة ورادﻹاة ذﻔﻟا
	ـﺔـ ﻣــؤوﻟن ﺗـﻩﺎـ ﻟا
	ـرـﺔ وﻟا
	ـﻫﺎـ وﻐﻟا
	ـرـ ﻋــ ﺟ
	ـﻊـ أﻋـلﺎـ ﻟاﻐـشـ وإﺳـةءﺎـ لﺎـﻌﺳا ،ﺔﻠﻟا وﻋ ﻞ ﺔـﻔﻟﺎﻣ ﻧﺎﻘﻠﻟن ومﺎﻟ ﻟار،ﺔ وﻞ ﻞ ﺷر 
	،ﻟذ وﻞ رادﻹاة 
	ﻞﻛ ﻣـ ﻟا
	رﯾدـ ﻟاﻌمﺎـ وأ ﻟا
	رﯾدـ ﻔﻟا
	ذـ وأ اﻟـرسﺋ ﻔﻟا
	ذـ ﻠﻟرـﺔ وﻧـﻬﺑا و
	ﻞـ ﻣـ ﻓﻲـ ﻣ
	ـ
	ﻟا
	ﻒﺋﺎـ 
	ﺔـ ﺎﻠﻌﻟا، وﻣؤوﻲﻟ رادﻹاة 
	وﯾذﻟا ﺗ ﻬﻌﺗ ﺎﺷ ﻲﻓ ﻬﺻﺎﻣ ﻣ ﻞﻗ سﻠﻣ رادﻹاة


	2. 
	2. 
	2. 
	 )1( اا
	ﻊﻘﺗ ؤﻟاوﺔﻟ اﻟ 
	ـص ﺎـﻬﻠﻋ ﻲـﻓ دـﻟا 
	ـﻣ ﻩذـﻫ ةدﺎـﻟا ﻰـﻠﻋ ﻊـﺟ أءﺎـﻋ سـﻠﻣ 
	ﻹد
	ةر اذإ ﺄـﻧ ﺄـﻟا 


	ﺟﺈـﺎـﻠﻏﻷﺎرﻘﻟﺎـﻪـ  )1( ااﺔذﻔﻟا رﻘ. 
	ـﻋـ ـﻗرـرا ﺻـردـ 
	ـعﺎـ ﻵار،ءا ـﻣأﺎـ اذإ 
	ـنﺎـ ـﻘﻟارـرا ـﻣﻞـ ﻟاـﺔﻟءﺎـ ﺻ
	دارً 
	ﺔـ ـﻓﻼـ 
	ـلﺄـ ـﻋﻪـ رﺎﻌﻟاـﺿـن ﻰﻣ 
	ﺎﻧا دﻗ ﺛأ
	ا ارﻋﻬﺿا 
	ر ،ﺔﻠﻟا اذﺈﻓ بﻐﺗ دﺣأ ءﺎﻋﻷا ـﻋ ﺔـﻠﻟا ﻲـﻟا ردـﺻ ﺎـﻬﻓ رـﻘﻟارا ﻼـﻓ ﻲﻔﺗ ؤﻣوﻪﻟ ﻻإ اذإ تﺛ مدﻋ ﻪﻠﻋ 
	را وأ ﻪـﻠﻋ 
	ﻊـﻣ مدـﻋ ﻪﻋﺎـﺳا رـﻋﻻاضا ،ﻪـﻠﻋ وﻊـﻘﺗ ؤـﻟاوﺔﻟ اﻟ 
	ص ﺎﻬﻠﻋ ﻲﻓ دﻟا 
	ﻣ ﻩذﻫ ةدﺎﻟا ﻰﻠﻋ 
	ﻹد
	ةر 
	اذإ ﺄﻧ ﺄﻟا 
	را ﺎﺻرد ﺎﻬﻋ


	3. 
	3. 
	ﺄ  ـﻌــ
	ﻣـﻊـ ﻋـمدـ ﺧﻹاـلﻼـ 
	ـﺔـ ﻘﻋ
	ـﺔـ ﻣ
	ص ﻠﻋﻬـﺎـ ﻓـﻲـ ﻫـاذـ ﻟاﻘـﻧﺎـن وأ أ ﻗـﻧﺎـن ﺧآـ،رـ 
	ـرـ ﻣﻌ
	وزﻻً ﻣــ ﻣـﻪـ 
	ﻘ
	ة ﻟاﻘـﻧﺎـن 
	ـﻞـ ﻣــ رﺋـسـ وأ أ ﻣــ أﻋـءﺎـ ﻣﻠـسـ رادإة ﻟا
	ـرـﺔ وأ أ ﻣــ ادإرﺗﻬـﺎـ ذﻔﻟا
	ـﺔـ ﺻـردـ ﺣ
	ــ ﻗ
	ـﻲﺋﺎـ 
	ـتﺎـ 



	 ﺔﻔﻟﺎﻟﺎ ﻞﻘ   )145( نﺄ ب . 
	ﯾـتـ راﺗـبﺎـ أ ﻣـﻬـ ﻋﻷـلﺎـ ﻟاﻐـشـ وأ إﺳـةءﺎـ ﺳاـلﺎﻌـ اﻟ
	ــﺔﻠ وأ ﻟاﻘـمﺎـ 
	ـرﺑﺈـما ﺻـتﺎﻘﻔـ وأ ﻌﺗـتﻼﻣﺎـ ﺗ
	ــ
	ﻋﻠـﻰـ ﺗﻌﺎضر ﺢﻟﺎﻣ 
	مﺎﺣﻷ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان أو رﻘﻟاراتا ةذﻔﻟا ﻪﻟ، وﻻ 
	ﺗرﻪﺷ ﻌﻟـﺔ ﻠﻣسـ رادإة أ ﺷرـﺔ ﻣـﺔﻫﺎـ ﻓـﻲـ دﻟاوﻟـ،ﺔـ وأ ﺎﻗﻣـﻪـ 
	ـﺄـ ﻬﻣـمﺎـ ﻓـﻲـ رادﻹاة ذﻔﻟا
	ـﺔـ ﻓـﻲـ ﻟا
	ـرـﺔ ﻻإ 
	ﻌـدـ ﻣ
	ـﻲـ ﺛﻼﺛــﺔ أﻋــما ﻋﻠـﻰـ ﻷاﻗـﻞـ ﻣــ
	رﺎﺗﺦ ﻋز،ﻪﻟ ﺗوُ
	مﺎﺣأ ةدﺎﻟا 
	ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان 
	ﻞﻐﺷ بﻟا ﯾدﻟادـ ﻌﻟـﺔ ﻠﻣسـ إرادة ﻟا
	ـر،ﺔ ﺈﻓاذ ﺗ ﻋلز ﻊﺟ أءﺎﻋ سﻠﻣ ادإرﺎﻬﺗ 
	ﻰﻠﻋ ﺔئﻬﻟا دﻋة ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ بﺎﻧﻻ سﻠﻣ رادإة دﯾدﺟ

	)166( 
	ةدﺎﻟا 

	  
	دـﺿ رـﻟاﺔ وسـﻠﻣ رادإﺎـﻬﺗ ورادإﺎـﻬﺗ ﺔـذﻔﻟا اذإ
	دـﺿ رـﻟاﺔ وسـﻠﻣ رادإﺎـﻬﺗ ورادإﺎـﻬﺗ ﺔـذﻔﻟا اذإ
	دـﺿ رـﻟاﺔ وسـﻠﻣ رادإﺎـﻬﺗ ورادإﺎـﻬﺗ ﺔـذﻔﻟا اذإ
	ﻗﺔﺋﺎ مﺎﻣأ ﺔـﻟا ﺔـﻟا
	 ز ـﻫﺎﻠﻟ نأ ﻘ ﻋد 
	.1 

	ﻬﻣ ﻒﻟﺎﻣ مﺎﺣﻷ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان.
	ﻬﻣ ﻒﻟﺎﻣ مﺎﺣﻷ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان.
	ُأﻟ ﻪ ﺿرر ﺔﻧ ﻞﻋ مﺎﻗ ﻪ أﱞ 

	وـﻠﻟاﺔـ ـﻓﻲـ ـﻟارـوتﺎﻓ ﻘﻟاﺔﺋﺎــ
	وـﻠﻟاﺔـ ـﻓﻲـ ـﻟارـوتﺎﻓ ﻘﻟاﺔﺋﺎــ
	أ ًـﻬﻘﻔﻧﺎـ ـﻠﻌﻓﺎـ
	ـﺳارـداد ـﻓﺎﺔـ ﻘﻔﻟاتﺎـ ﻧﺎﻘﻟاـﻧﺔــاﻟــﻲ
	ـﻟاـ ـﻓﻲـ
	ـﻠﻟﻫﺎـ ـﻟﺎرـﺔ
	.2 

	ـﺳءا ردـﺻ ـﻟا
	ـﺳءا ردـﺻ ـﻟا
	ﻲﻓ لﺎـﺣ دـﺻور ـﺣ ﻲﺋﺎـﻬﻧ تﺎـ ﻲـﻓ ﻋدـﻟا 
	ﻋدﻟﺎ ﺔﺋﺎﻘﻟا ﻣ رﻟاﺔ
	وبﺎﻌﺗأ ﻟاةﺎﻣﺎ 

	ﻣ ﺔﻟا ﺔﻟا ﺢﻟﺎﻟ ﻫﺎﻟا )ﻲﻋدﻟا( وأ ،ﻩدﺿ ﺷرﺔ ﺎﻣ ﻲﺗﺄ: 
	ﻣ ﺔﻟا ﺔﻟا ﺢﻟﺎﻟ ﻫﺎﻟا )ﻲﻋدﻟا( وأ ،ﻩدﺿ ﺷرﺔ ﺎﻣ ﻲﺗﺄ: 

	دﻘﺗ تادﻟا ﻟاؤةد ﻰﻠﻋ ﻠﺗ تﺎﻘﻔﻟا ﻧﺎﻘﻟاﺔﻧ.
	دﻘﺗ تادﻟا ﻟاؤةد ﻰﻠﻋ ﻠﺗ تﺎﻘﻔﻟا ﻧﺎﻘﻟاﺔﻧ.
	أ-

	ﻪـﻠﻋ وأ رـﻟﺎﺔ وﺎﻬﻫﺎـﻣ
	ﻪـﻠﻋ وأ رـﻟﺎﺔ وﺎﻬﻫﺎـﻣ
	ﺎﻬﻣ ـﺿﻹاررا ﻋدـﻟﺎﻰ
	فدﻬﯾ
	بأﻻ ﺗن ﻋد ﻫﺎﻟا )ﻲﻋدﻟا( ﻋدﺔد 
	-


	وأ رﻬﻟا وأ زﺑﻻازا وأ رﺛﺄﻟا ﻰﻠﻋ رﻌﺳ ﻬﻟا ﻟﺎق ﻲﻟﺎﻟا. 
	وأ رﻬﻟا وأ زﺑﻻازا وأ رﺛﺄﻟا ﻰﻠﻋ رﻌﺳ ﻬﻟا ﻟﺎق ﻲﻟﺎﻟا. 



	)172( 
	)172( 
	ةدﺎﻟا 

	     
	 .1 )183( ـدـﻌ طا رد :
	ﺎءﺎﺳ اعﺎﺟ ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ ؤﻟاﻞﺟ مدﻌﻟ لﺎﻛا بﺎﻟا وﺎﻘﻓً ﻟ ةدﺎﻟا 
	ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان، 
	ن ﺗ
	ﻪﺟ اﻟدﻋة دﺎﻘﻌﻧﻻ عﺎﺟا ﺔـﻌﻟا ﻌﻟاﺔـﻣ 
	ﻣ
	ﺔـﻘﻓا ﺔـئﻬﻟا ﻰـﻟإ ﻊـﺟ ﻫﺎـﻟا وﺎـﻘﻓ ـﻠﻟ
	واﻟ
	ـرو ﻟاﻲ 
	ﺎﻬﺑ رﻗرا ﻣ ﺔئﻬﻟا اذﻬﺑ نﺄﻟا، ﻊﻣ ﻣراةﺎﻋ ﺎﻣ 
	ﻲﺗﺄ

	-ـةدــ )21(  . -رد . -ـ. -.  .2 ــﻘ  ﺎﻟﺎ
	ُ أ
	نأ ﯾــ نﻼــﻋﻹا ـﻋـ دﻋ
	ة ﺔــﻌﻟا ﻌﻟا
	ـﻣﺔـ ﻞــﻗ ﻟادــﻋ ـﻟاددـ عﺎــﺟﻼﻟ 
	ﻻ ـﻘﺗﻞـ ــﻋ 
	ودــﺣا ورﻋ
	ﯾﺎﻣً
	ب
	نأ 
	ن إنﻼﻋ اﻟدﻋة عﺎﺟﻼﻟ وﺎﻘﻓً ﻟرﺔﻘ ﻹانﻼﻋ ﻲﻟا 
	ﺎﻬﺑ رﻗرا ﻣ ﺔئﻬﻟا
	ج
	نأ ﯾــ ﺧإـرﺎـ ـﻟاﻫﺎـ 
	بـ ـﻣﺔﻠـ وأ ـﻣـ ﺧـلﻼـ وـﺳﻞﺋﺎـ ـﻘﻟاﺔـ ـﯾدﻟاﺔـ وـﻘﻓﺎـً ـﻟﺎـ ﯾـصـ ـﻠﻋﻪـ ﻟاـمﺎـ ﻷاﻲﺳﺎﺳ رﻠﻟﺔ
	د
	نأ رﺗ رﻟاﺔ ﺔئﻬﻟا وﺔﻠﻟا ﺔﻟا ﺔﺑ ﻣ ﻹانﻼﻋ ﻲﻓ رﺎﺗﺦ إنﻼﻋ اﻟدﻋة
	ـبـ نأ ﺗ
	ـﻞـ دﻋ
	ة ﺟﻻاـعﺎـ ﻋﻠـﻰـ ﺟ
	دلو ﻋﻷاـلﺎـ وﻣـنﺎـ وﺗـرﺎـﺦ وﻣﻋـدـ ﺟﻻاـعﺎـ وﻷا،ل وﺟﻻاـعﺎـ ﻟا
	ـﻲﻧﺎـ ﻓـﻲـ ـﺣــﺎل ـﻋــدم اﻛ
	ـــﺎل اﻟ
	ـــﺎب ﻘﻟاـﻧﺎـﻲﻧ ﻟـــ
	ﺔ اﻻﺟ
	ـــﺎع وﻷا،ل و
	ـــﺎن ﺻـبﺣﺎـ ﻟاــ ﻓـﻲـ ﺣـــ
	ر اﺟ
	ـــﺎع ﻌﻟاـﺔـ ﻌﻟاﻣﺔـ وﺣﻘـﻪـ ﻓﻲـ ﺎﻧإ
	ـﺔـ ﻣـ 
	ـرﺎـﻩ ﻣــ ﻏـر أﻋـءﺎـ ﻠﻣسـ رادﻹاة 
	ـﻰـ ﺗ
	ـﻞـ ﺧصﺎـ ﺎﺛﺑـتـ 
	ﺔـ وﻓﻘﺎــً ﻟ
	ـﺎـ 

	ـ . 
	ﺗ
	ـﻩددـ ئﻬﻟاـﺔـ ﻬﺑـاذـ ﻟا
	ـ،نﺄـ و
	ـنﺎـ ﻋﻠـﻰـ ﻘﺣأ
	ـﺔـ ﻟا
	ـﻫﺎـ ﻓـﻲـ ﻗﺎﻣ
	ـﺔـ ﻟا
	ﺿــ
	تﺎﻋ ردﻟاﺟـﺔـ ﻓـﻲـ ﺟ
	دلو أﻋـلﺎـ ﻌﻟا
	ـﺔـ اﻟﻌ
	ﻣــــﺔوﺗ
	ﺟــــﻪاﻷـﺳـــئﻠﺔإـﻟـــﻰﻣ
	ـﻠـــس رادﻹا،ة وـﻣـــدﻗ
	اﻟ
	ــــﺎ
	ﺎت،واﻟ
	ــــﺎباﻟـﻘـــﺎﻧ
	ﻧﻲاﻟ
	ـﻠـــ
	بﻟــــ
	ﺔ ــــﻞٍ ـﻣـــ
	تﺎﻋﺎﺟا ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ ورﻘﻟاراتا ردﺎﻟاة ،ﻪﻓ ونﺎ بﺣﺎﺻ ﻟا ﻲﻓ ﻟا
	زتﺎﻌ نإ وتدﺟ

	 .3 ﺗـﺎ  ،دﻌ طا . 
	ز دﻘﻋ تﺎﻋﺎﺟا تﺎﻌﻟا ﻌﻟا
	ﻣﺔ ورﺷاكا ﻫﺎﻟا ﻲﻓ وادﻣﺎﻬﺗﻻ وـﻟات ﻰـﻠﻋ ﻗارار
	ﻬ
	ﺑ
	ﺔـﺳا وﻞﺋﺎـﺳ ﺔﻘﻟا ﺔﯾدﻟا ﻟﻠ 
	ر ﻋ 
	وﺎﻘﻓ ﻠﻟ
	ﻲﻟا ﺎﻬﻌﺗ ﺔئﻬﻟا ﻲﻓ اذﻫ نﺄﻟا

	)174( 
	ةدﺎﻟا 


	     
	     
	1. إاــﻠ)10(% ـ)5( أدﻘﺗ  )30( . 
	ﻰﻠﻋ سـﻠﻣ 
	د
	ةر رـﻟاﺔ دﻋ
	ة ﺔـﻌﻟا ﻌﻟاﺔـﻣ دﺎـﻘﻌﻧﻼﻟ ﻰـﻣ بـﻠ ﺎـﻣﻫ وأ رـﻛأ 
	ن ﺔـﻧ ﻻ ﻞـﻘﺗ ـﻋ 
	ـﻣـ ﺳأـﻬـ ﻟاــر،ﺔ ـﻠﻋﻰـ نأ ﺗُ
	ـﺟﻪـ اﻟ
	دﻋة ﻘﻌﻧﻻـدﺎـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟا
	ـﻣﺔـ ﺧـلﻼـ 
	ـﺧﺔـ 
	ـمﺎـ ـﻣـ ﺗـرﺎـﺦ 
	بﻠﻟا، و
	دﺎﻘﻌﻧا ﺔﻌﻟا لﻼﺧ ةدﻣ ﻻ ﺗ
	ﺎزو 
	ﺛﻼﺛ ﯾﺎﻣً ﻣ رﺎﺗﺦ اﻟدﻋة عﺎﺟﻼﻟ

	2.ــﻟﺎ)1( ــﻘ . 
	بـ نأ ـﯾـعد ـﻠﻟابـ ﻟاـذـ
	ر 
	دـ 
	ـﻣـ ﻫـﻩذـ ـﻟاةدﺎـ رﻟاـزـ رﻟاـﺋﻲـ ـﻠﻟرـﺔ ونأ ﯾــ ـﻓﻪـ اﻟﻐ
	ضر ـﻣـ ﺟﻻاـعﺎـ وـﻟاﻞﺋﺎـ ـﻟاﻲـ 
	بـ ـﻗﺎﻣﺎﻬـ ونأ 
	ـمدـ ـﻟﺎبـ ﺟﻻاـعﺎـ ﺷـةدﺎﻬـ ـﻣـ ـﻟاـق ـﻟاﻲﻟﺎـ ردﻟاـﺟﺔـ ـﻓﻪـ ﺳأـﻬـ رﻟاﺔ دﻔﺗ رﺣ اﻟ 
	فر ﻲﻓ ﻬﺳﻷا ﻠﻟاﺔ ﻪﻟ ءﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻪﻠ ﻟ دﺎﻘﻌﻧا عﺎﺟا ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ

	)176( 
	ةدﺎﻟا 

	     
	ﺔـئﻬﻠﻟ نأ بـﻠﺗ ـﻣ رسـﺋ سـﻠﻣ إداةر ـﻟار،ﺔ وأ ـﻣ ﻘــم ،ﻪـﻣﺎﻘﻣ ﺗﻪـﺟ ﻋدـﻟاة دـﻘﻌﻟ ﺔـﻌﻟا ﻌﻟاﺔـﻣ ـﻓﻲـدﺣإ تﻻﺎﻟا ﺔﺗﻵا: 
	ﺔـئﻬﻠﻟ نأ بـﻠﺗ ـﻣ رسـﺋ سـﻠﻣ إداةر ـﻟار،ﺔ وأ ـﻣ ﻘــم ،ﻪـﻣﺎﻘﻣ ﺗﻪـﺟ ﻋدـﻟاة دـﻘﻌﻟ ﺔـﻌﻟا ﻌﻟاﺔـﻣ ـﻓﻲـدﺣإ تﻻﺎﻟا ﺔﺗﻵا: 
	ﺔـئﻬﻠﻟ نأ بـﻠﺗ ـﻣ رسـﺋ سـﻠﻣ إداةر ـﻟار،ﺔ وأ ـﻣ ﻘــم ،ﻪـﻣﺎﻘﻣ ﺗﻪـﺟ ﻋدـﻟاة دـﻘﻌﻟ ﺔـﻌﻟا ﻌﻟاﺔـﻣ ـﻓﻲـدﺣإ تﻻﺎﻟا ﺔﺗﻵا: 
	.1 

	أ 171-اذإ ﻰﻣ ﺛﻼﺛن ﯾﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻟادﻋ ددﻟا ةدﺎﻟﺎ)( ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان ودن نأ ﻰﻋدﺗ ﻰﻟإ ﺎﻘﻌﻧﻻاد. باذإ صﻘﻧ ددﻋ ءﺎﻋ سﻠﻣ اﻹداةر ﻋ دﻟا ﻰﻧدﻷا ﺔﻟ ﻩدﺎﻘﻌﻧا.أجاذإ ﺗ ﺎﻬﻟ ﻲﻓ أ وتﻗ وﻗع تﺎﻔﻟﺎﻣ ﻧﺎﻘﻠﻟن وأ مﺎﻟ رﻟاﺔ وأ وﻗع ﻞﻠﺧ ﻲﻓ ادإرﺎﻬﺗ. دمدﻋ ﺔﺎﺳا سﻠﻣ إداةر رﻟاﺔ بﻠﻟ ﻫﺎﻟا وأ ﻫﺎﻟا ًوﺎﻘﻓ صﻟ ةدﺎﻟا )174( ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان. اذإ ـﻟـ ـﻘـ رـﺋـس ـﻠﻣسـ إداةر ـﻟارـﺔ وأ ـﻣـ ﻘـم ـﻣﺎﻘﻣﻪـ ﺑدﻋة ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟاـﻣﺔـ ﻘﻌﻧﻼﻟـدﺎـ ـﻓﻲـ ـﻟاتﻻﺎـ ﻟاـﺔﻘﺎــلﻼﺧ )5( ﺔﺧ مﺎأ ﻣ رﺎﺗﺦ بﻠ ،ﺔئﻬﻟا وبﺟ ﻰﻠﻋ ﺔئﻬﻟا ﺗﻪﺟ اﻟدﻋة عﺎﺟﻼﻟ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻔﻧ رﻟاﺔ.
	أ 171-اذإ ﻰﻣ ﺛﻼﺛن ﯾﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻟادﻋ ددﻟا ةدﺎﻟﺎ)( ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان ودن نأ ﻰﻋدﺗ ﻰﻟإ ﺎﻘﻌﻧﻻاد. باذإ صﻘﻧ ددﻋ ءﺎﻋ سﻠﻣ اﻹداةر ﻋ دﻟا ﻰﻧدﻷا ﺔﻟ ﻩدﺎﻘﻌﻧا.أجاذإ ﺗ ﺎﻬﻟ ﻲﻓ أ وتﻗ وﻗع تﺎﻔﻟﺎﻣ ﻧﺎﻘﻠﻟن وأ مﺎﻟ رﻟاﺔ وأ وﻗع ﻞﻠﺧ ﻲﻓ ادإرﺎﻬﺗ. دمدﻋ ﺔﺎﺳا سﻠﻣ إداةر رﻟاﺔ بﻠﻟ ﻫﺎﻟا وأ ﻫﺎﻟا ًوﺎﻘﻓ صﻟ ةدﺎﻟا )174( ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان. اذإ ـﻟـ ـﻘـ رـﺋـس ـﻠﻣسـ إداةر ـﻟارـﺔ وأ ـﻣـ ﻘـم ـﻣﺎﻘﻣﻪـ ﺑدﻋة ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟاـﻣﺔـ ﻘﻌﻧﻼﻟـدﺎـ ـﻓﻲـ ـﻟاتﻻﺎـ ﻟاـﺔﻘﺎــلﻼﺧ )5( ﺔﺧ مﺎأ ﻣ رﺎﺗﺦ بﻠ ،ﺔئﻬﻟا وبﺟ ﻰﻠﻋ ﺔئﻬﻟا ﺗﻪﺟ اﻟدﻋة عﺎﺟﻼﻟ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻔﻧ رﻟاﺔ.
	-
	-
	-

	.2 



	)180( 
	)180( 
	ةدﺎﻟا 

	   
	1. 
	1. 
	1. 
	اﻟـرﻟﺎــ ــﻟﺎــ . 
	ﻣـﻊــ ﻣراـﻋةﺎــ ـﺣأمﺎــ ـﻫاذــ ﻘﻟاـﻧﺎــن و
	ﻘ
	ارارت ـﻟادﺎــرة 
	ﺟﻪـــ وـﻟامﺎــ ﺳﺎﺳﻷاـﻲــ ﻠﻟرـــ ﺔ ـﺗصــ ﻌﻟاﺔـــ ﻌﻟاﻣـﺔــ 
	ﻲــﻓ ﻊــﺟ ﻞﺋﺎــﻟا ﺔــﻘﻠﻌﻟا 
	ر،ﺔ ﻻو 
	ز ﺔــﻌﻠﻟ ﻌﻟا
	ﺔــﻣ وادﻟاﺔــﻟ ﻲــﻓ رــﻏ ﻞﺋﺎــﻟا ردﻟاﺔــﺟ 
	دلو لﺎﻋﻷا


	2. 
	2. 
	)1( ــﻠ)5(%  ـ. 
	ءﺎــﺳا ــﻣ ـﺣأمﺎــ دــﻟا 
	ﻣـــ ﻩذــﻫ ﻟاـةدﺎــ 
	ن ﺔــﻌﻠﻟ ﻌﻟاﻣـﺔــ ــﺣ ادﻟاوﻟـﺔــ ﻲــﻓ ﻟا
	ﻗـﻊﺋﺎــ ــﻟارة ﻟاـﻲــ ﻒﺗ ءﺎﺛأ ،عﺎﺟﻻا واذإ تﻠ ﺔئﻬﻟا وأ ﻫﺎﻣ وأ ددﻋ ﻣ ﻫﺎﻟا 
	ن ﺔﻧ ﻻ ﻞﻘﺗ ـﻋ 
	ـﻣ ﺳأـﻬـ رـﺳألﺎـ ـﻟارـﺔ، وـﻟذـ ـﻗﻞـ ﻟاـءدـ ـﻓﻲـ ـﻗﺎﻣﺔـ ـﺟدـول أﻋـلﺎـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟاﻣـ،ﺔـ ردإجا ـﺑدـ وأ ﺑ
	ـد ﺿإـﺔﻓﺎـ 
	دلو ألﺎﻋ ﺔﻌﻟا وبﺟ ﻰﻠﻋ رسﺋ ﺎﺟﻻاع ردإجا دﻟا وأ ﻟا
	د ﻰﻠﻋ ﺟدلو لﺎﻋﻷا، وردﺗ ﺔئﻬﻟا ﻗ
	ارارً ددﺗ ﻪﻓ اﻟ
	رو ﻟا
	بﺟا رﻣاﺎﻬﺗﺎﻋ ردﻹجا دﺑ دﯾدﺟ ﻰﻟإ ﺟدلو ألﺎﻋ ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ




	)181( 
	)181( 
	ةدﺎﻟا 

	    
	ــارد . 
	ـﻞـ ﻟاـﻫﺎـن ـﺳأﻫءﺎـ ﻟ
	ر اﺟـعﺎـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟا
	ﺔــﻣ ـﻠﻟرـﺔ وﺎــﻘﻓً ــﻠﻟ
	ط واﻟ
	ــرو وـﺟﻹارـتاءا ــﻟاﻲ 
	ﺎﻬﺑ رﻗرا ﻣ ﺔئﻬﻟا اذﻬﺑ نﺄﻟا

	)182( 
	ةدﺎﻟا 

	   
	     

	     
	     
	1. )146( ددـ 
	ﻊﻣ رﻣاةﺎﻋ ﺎﻣ تـﻧ ﻪـﻠﻋ ةدﺎـﻟا 
	ـﻣ اذـﻫ ﻧﺎـﻘﻟان، 
	مﺎـﻟا ﻲـﺳﺎﺳﻷا رـﻠﻟﺔ رﺔـﻘ ـﻟات ﻰـﻠﻋ 

	بـ ـبﺎـﻧﺎ ااـﻌﺳﺎطاﻟﺎ اﻟﺎ. 
	رﻗراتا ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	،ﺔـﻣ وﻊـﻣ ـﻟذ 
	نأ 
	ن ـﻟات رـﺳﺎ اذإ ـﻠﻌﺗ 
	أءﺎـﻋ ﻣسـﻠ 
	ﻹد
	ةر وأ 
	ــزﻬﻟ وأ 
	ـ،ﻬﻟءﺎــ وـــ
	ز أن 
	ـــن ﻟاـــت ﻓـﻲــ اـﻋﺎﺟتﺎــ ﻌﻟاـﺔــ ﻌﻟاﻣـﺔــ 
	ـمادــ ﻟآـﺔــ ﻟاـــت رﻟﻹاوﻲﻧ ﺷرﺔ زﻟﻻاما 
	واﻟ
	رو 
	دةر ﻋ ﺔئﻬﻟا اذﻬﺑ نﺄﻟا

	ِ
	ِ

	إاﻪﺎﻏ ااـﺎااااـﺎـ. 
	رﯾسأ ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ رسﺋ سﻠﻣ 
	د
	ةر رﻟاﺔ وﻲﻓ ﺔﻟﺎﺣ 
	رﯾﺎﻬﺳأ ﻪﺋﺎﻧ وﻲﻓ لﺎﺣ ﺎـﻬﺑﺎﻏ ﯾرﺎﻬـﺳأ أ ـﻋ ﻣـــ أـﻋءﺎــ ﻠﻣـســ 
	ﻹد
	ةر 
	ﻩر ﻠﻣـســ 
	ﻹد
	ةر ـﻟ،ﻟذــ وﻓـﻲــ ﺣـﺎــل ـﻋمدــ ـﺧارﺎــ ﻠﻣـســ 
	ﻹد
	ةر ﻌﻠﻟـــ ﯾرـﺳأﺎﻬــ أ ﺷـصـ ﺗ
	ﻩر ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟاﻣـ،ﺔـ ـﺎـ ﻌﺗــ ـﻌﻟاﺔـ ﻣﻘ
	رارً ـﺟﻼﻟ،عﺎـ واذإ ﻧﺎـتــ ــﻌﻟاﺔــ ـﺗثـ ـﻓﻲـ ـﻣأرـ ـﻠﻌﯾـ ﺑرسﺋ عﺎﺟﻻا وبﺟ نأ رﺎﺗ ﺔﻌﻟا ﻣ ﺑ ﻫﺎﻟا ﻣ ﯾﻰﻟ رﺔﺳﺎﺋ عﺎﺟﻻا لﻼﺧ ﺔﻗﺎﻣ اذﻫ رﻣﻷا


	)184( 
	)184( 
	ةدﺎﻟا 

	ـﻌاﻟـ. 
	اذإ ـﻧابــ أ ﻣـــ ﻟاـﻫﺎــ وأ ﻠﻣـﻬــ ﻣـــ ـﺟاعﺎــ ﻌﻟاـﺔــ ﻌﻟاﻣـﺔــ 
	دــ ـﻛالﺎــ ـﻧبﺎــ ﻫدﺎﻘﻌﻧاـﺎــ ـﻓنﺈــ ﻟذـــ بﺎﻧﻻا ﻻ ؤﯾرﺛ ﻰﻠﻋ ﺔﺻ دﺎﻘﻌﻧا ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	،ﺔـﻣ ﻰـﻠﻋ نأ ﻊـﯾ ﻲـﻓ رادـﺻإ رـﻘﻟاراتا ﺔـﻠﻏﻷا 
	ﻘ
	رةر ﻲـﻓ اذـﻫ ﻧﺎﻘﻟان ﻬﺳﻸﻟ ﻟاﺔﻘ وﺔﻠﻟا ﻲﻓ عﺎﺟﻻا


	)186( 
	)186( 
	ةدﺎﻟا 

	2. )178( ـارﺑﺈـﺔـﻌﻔ فﻼ  . 
	ﻣـﻊــ ﻣراـﻋةﺎــ ﻣـﺎــ ﻧـتــ ﻠﻋـﻪــ ﻟاـةدﺎــ 
	ﻣـــ ـﻫاذــ ﻘﻟاـﻧﺎــن، ﻻ 
	ــ
	ز ـﻋﻷءﺎــ ﻠﻣـســ دﻹا
	ةر ﻻاﺷـرــكا ﻓـﻲــ ﻟات ﻰﻠﻋ رﻗراتا ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ ﺔﺻﺎﻟا 
	ءا ﻬـﻣذ ـﻣ ؤـﻟاوﺔﻟ ـﻋ رادإـﻬﺗ وأ ﻲـﻟا ـﻠﻌﺗ 
	ﺔﺻﺎﺧ ﻬﻟ وأ ﺔﻘﻠﻌﻟا ﺑ
	ﻌﺎضر ﺢﻟﺎﻟا وأ 
	ﺋﺎﻗ ﻬﺑ و
	رﻟاﺔ

	)193( 
	ةدﺎﻟا 


	    
	    
	ب ﻞﻘ ﻟ ـ
	ﻻأ 
	دﻟا ﻰﻧدﻷا 
	أرس لﺎﻟا ﻟارد رﻠﻟﺔ ﺔﻫﺎـﻟا ﺔـﻣﺎﻌﻟا ـﻋ ﻼﺛـﺛ
	ـﻠﻣندرـﻫ،و
	ز ﻞﯾدـﻌﺗ اذـﻫ

	رﻘإا. 
	ُ دﻟا 
	را ﻣ سﻠﻣ اﻟرزاء ءﺎﺑ ﻰﻠﻋ ارﻗحا ﻣ رسﺋ سﻠﻣ 
	د
	ةر ﺔئﻬﻟا

	)194( 
	ةدﺎﻟا 

	   
	ةﺎﻋ مﺎﺣأ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان ﻌﯾ ﻣﺔﻘﻓا ﻫﺎﻟا بﺟ رـﻗرا صﺎـﺧ ﻰـﻠﻋ ﻞـ دـﺻإاﻊﻣ رﻣ را ﻬـﺳﻷ ةدـﯾدﺟ ﺑزةدﺎـ
	ةﺎﻋ مﺎﺣأ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان ﻌﯾ ﻣﺔﻘﻓا ﻫﺎﻟا بﺟ رـﻗرا صﺎـﺧ ﻰـﻠﻋ ﻞـ دـﺻإاﻊﻣ رﻣ را ﻬـﺳﻷ ةدـﯾدﺟ ﺑزةدﺎـ
	ةﺎﻋ مﺎﺣأ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان ﻌﯾ ﻣﺔﻘﻓا ﻫﺎﻟا بﺟ رـﻗرا صﺎـﺧ ﻰـﻠﻋ ﻞـ دـﺻإاﻊﻣ رﻣ را ﻬـﺳﻷ ةدـﯾدﺟ ﺑزةدﺎـ
	.1 

	TR
	رد.رسأ لﺎﻟا ﻟاُ

	ـــز ﻠﻟرــﺔ ـﻌدــ ﺳاـءﺎﻔــ ﻣﺎـﻞــ رسأ ﻬﻟﺎﻣـﺎــ ﻟاــــردــ نأ ـﻘﺗـرر ﺟـبــ ﻗـرــرا ـﺧصﺎــ زـةدﺎــ رﺳأـ،ردــﺎﻬﻟﺎــ ﻟاُُ
	ـــز ﻠﻟرــﺔ ـﻌدــ ﺳاـءﺎﻔــ ﻣﺎـﻞــ رسأ ﻬﻟﺎﻣـﺎــ ﻟاــــردــ نأ ـﻘﺗـرر ﺟـبــ ﻗـرــرا ـﺧصﺎــ زـةدﺎــ رﺳأـ،ردــﺎﻬﻟﺎــ ﻟاُُ
	.2 

	ارـﻋ رـﻘﻟارا
	ارـﻋ رـﻘﻟارا
	ـﻣ رﺎـﺗﺦ ودـﺻرﻩ وﻻإ
	ثﻼـﺛ ـﺳتا
	(3)
	وب ﻰﻠﻋ سﻠﻣ ادإرﺎﻬﺗ ذﻔﺗ اذﻫ رﻘﻟارا صﺎﻟا لﻼـﺧ

	TR
	رادﻘﻣ زﻟاةدﺎ ﻲﻟا ﻟ ﯾ ﺎﻫذﻔﺗ لﻼﺧ ةدﻟا اﻟذةر.
	نﺄﻛ ﻟ ﺔﻟﺎ  ﻰﻟإ 

	TR
	ﯾ رﻗرا زةدﺎ رسأ لﺎﻣ رﻟاﺔ ردﻟا رادﻘﻣ زﻟاةدﺎ ورﻌﺳ رادﺻإ ﻬﺳﻷا ةدﯾدﻟا. 
	.3 

	ﺔــﻋ ﻊــﻓ ﺎﻬﻧﺄــ مﺎــﺣﻷا ﺔــﻘﻠﻌﻟا ــﻘﺑ
	ﺔــﻋ ﻊــﻓ ﺎﻬﻧﺄــ مﺎــﺣﻷا ﺔــﻘﻠﻌﻟا ــﻘﺑ
	اذإ تــﻧﺎ زﻟاةدﺎــ ﻲــﻓ رسأ لﺎــﻣ رــﻟاﺔ ﻟا ًردــ ــﺗ ﺎــﺣُ
	.4 

	TR
	صﻟا ﺔﻌﻟا ﻟاراةد ﻬﺑاذ ﻧﺎﻘﻟان. 

	TR
	وﺿطا زةدﺎ رلﺎﺳأ رﻟاﺔ ردﻟا.
	ددﺗ ﻪﻓ ﺷرو
	رد ﺔئﻬﻟا رﻗراﺗ اًُ
	.5 



	)197( 
	)197( 
	ةدﺎﻟا 

	  
	ودن ﺧﻹالﻼـ ﺣﺄـمﺎـ ـﻟاـداـرﻗأمﺎـ )ـ223 و224 و225 و226 و229 و283 و292( ـﻣـ ﻫاذـ ـﻘﻟاﻧﺎـن، ــنـ
	ودن ﺧﻹالﻼـ ﺣﺄـمﺎـ ـﻟاـداـرﻗأمﺎـ )ـ223 و224 و225 و226 و229 و283 و292( ـﻣـ ﻫاذـ ـﻘﻟاﻧﺎـن، ــنـ
	ودن ﺧﻹالﻼـ ﺣﺄـمﺎـ ـﻟاـداـرﻗأمﺎـ )ـ223 و224 و225 و226 و229 و283 و292( ـﻣـ ﻫاذـ ـﻘﻟاﻧﺎـن، ــنـ
	.1 

	ﻰـﻠﻋ فﻼـﺧ ـﻟذ ﻲـﻓ مﺎـﻧ رـﻟاﺔ وأ
	ﻰـﻠﻋ فﻼـﺧ ـﻟذ ﻲـﻓ مﺎـﻧ رـﻟاﺔ وأ
	وﻞـ ﻞـ ـﺷر
	ﻫﺎﻠﻟ ﺣ وﻷاﻟﺔ ﻲـﻓ بﺎـﻛﻻا ﻬـﺳﻷﺎ ةدـﯾدﻟا، 

	رﻘﻟارا ردﺎﻟا زﺑةدﺎ رسأ لﺎﻟا ردﻟا. 
	رﻘﻟارا ردﺎﻟا زﺑةدﺎ رسأ لﺎﻟا ردﻟا. 

	 ز ﻫﺎﻠﻟ ﻊﺑ ـﺣ ﻷاو ﺔـ ﻫﺎـﻟ رـﺧآ وأ رـﻐﻠﻟ ﻞـﺑﺎﻘ ،دﺎـﻣ وردـ سـﻠﻣ إداةر ﺔـئﻬﻟا رـﻘﻟارا ـﻟاﻟ
	 ز ﻫﺎﻠﻟ ﻊﺑ ـﺣ ﻷاو ﺔـ ﻫﺎـﻟ رـﺧآ وأ رـﻐﻠﻟ ﻞـﺑﺎﻘ ،دﺎـﻣ وردـ سـﻠﻣ إداةر ﺔـئﻬﻟا رـﻘﻟارا ـﻟاﻟ
	.2 

	ورﺟإتاءا ﻊﺑ ﺣ وﻷاﻟﺔ.
	ورﺟإتاءا ﻊﺑ ﺣ وﻷاﻟﺔ.
	ﻟرو



	)204( 
	)204( 
	ةدﺎﻟا 

	1.ب ﺔﺄﺎﻲﺗﺄ: 
	ﻰﻠﻋ ارﻟﺔ دﻋ ضﻔﺗ رﺳأﺎﻬﻟﺎ 
	رﺔﻘ ﻣ رق ضﻔﻟا وﻓ مﺎﺣأ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان زﻟﻻاما 


	     
	     
	-. 
	أ
	ﻂﺑاﻮﻀﻟا طوﺮﺸﻟاو تاءاﺮﺟﻹاو ﻲﺘﻟا رﺪﺼﻳ ﺎﻬﺑ راﺮﻗ ﻦﻣ ﺔﺌﻴﻬﻟا

	-طا  
	ب
	ـﻧرـ ـﻗرـرا ﻔﻟاـضـ وـﻘﻓﺎـً ﻠﻟــ
	وـﺟﻹارـتاءا اﻟ
	ــﻲ ـﺗﺎﻫددـ ـئﻬﻟاﺔـ ـﻠﻋﻰـ نأ ـﯾـ
	ﻋﻹاـنﻼـ ـﻘﻣرادـ رسأ

	ـﻘ
	ّ ـﻟالﺎـــ ـﻗﻞـــ ـﻔ وـﻌﻩدـــ وـﻗﺔـــ ـﻞـــ ـﺳﻬـــ وـﺗرﺎـــﺦ ـﻔﻧذﺎـــ ، وـﻠﻋﻰـــ ـﻟاﺋادـــ نأ 
	ﻣدـــ
	ا ـﻠﻟرـــﺔ

	)30( . 
	ﻟا ضـــ ـﻔﻟاضـــ تادﻟا ﺔﻟا ﯾدﻟ
	ﻬﻧ لﻼﺧ 
	ﺛﻼﺛ ﯾﺎﻣً ﻣ رﺎﺗﺦ رﻧ إنﻼﻋ رﻗرا ضﻔﻟا

	2. ــــ)1/( ـﺎ ﻞ . 
	اذإ نﺎــ ـﻔﺗضــ رسأ ـﻟالﺎــ ـﺑــرد ـﺟــزء ﻣـــ ﻘﻟاـﺔــ ﻹاﺔــﺳ ـﺳﻸﻟﻬــ ﻟإـﻰــ ﻟاـﻫﺎــ وأ 
	رﺑﺈــﻬﺋا ﻣـــ ـﻘﻟاردــ ﻏـرــ اﻟ
	ــدﻓع ـﻣـ ـﻗﺔـ ﺳﻷاـﻬـ وأ ـﻣـ ﺟ
	ءز ـﻣﻪـ، ـﻓﻼـ 
	ـﺞـ 
	ضﻔﻟﺎـ ـﻗﻞـ ـﻟاﺋادـ ـﻟاﯾذـ ﻗ
	دﻣا ﻠـﻬﺗﺎـ ـﻓﻲـ ﻌﻟاـدﺎـ ـﻟاذــ
	ر ﻓـﻲــ ـﻟادــ 
	ب
	ﻣـــ ـﻫﻩذــ ﻟاـةدﺎــ ﻻإ اذإ ـﺳاــﻰﻓ ﻫـؤــءﻻ ـﻟاﺋادــن ﻣـﺎــ ﺣﻞـــ ﻣـــ ـﯾدــ
	ﻬﻧ وأ ﺣ
	ﻠا ﻠﻋﻰـــ تﺎﻧﺎﻟا ﺔﻠﻔﻟا ﻠﻟ
	ءﺎﻓ 
	ﻟ 
	ﺎﻬﻣ

	)219( 
	ةدﺎﻟا 


	  
	  
	1. 
	1. 
	1. 
	ـ . 
	ﻻ 
	ز ـﻠﻟرـﺔ نأ ﺗـرﻬﺗ ـﺳأﺎﻬﻬـ وأ نأ ـﺗرـ
	ـﻠﺗـ ﺳﻷاـﻬـ ﻻإ اذإ 
	ـنﺎـ ـﻟارـءا ﻔﻟـضـ رسأ ﻟاـلﺎـ ﻟاـردـ وأ كﻼﻬﺳﻻ ،ﻬﺳﻷا وﺎﻫدﻋ ﻻ 
	ن ﻠﻟ ﻬﺳﻷا ﺻت ﻲﻓ وادﻣتﻻ ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ وﻻ بﻧ ﻲﻓ ﻷارحﺎ


	2. 
	2. 
	)1( ـ)10(% دـﻘ ـﺄـ ــ
	اءﺎـﺳ ـﻣ ـﺣ ـﻟادـ 
	ـﻣ ﻩذـﻫ ـﻟاةدﺎـ، 
	ز رـﻠﻟﺔ ـﻟاﻲ ـﻣﻰـ ﻰـﻠﻋ ﺎﻬـﺳﺄﺗ ـﺳـﺎن ـﻟﺎﻣﺎن ﻰـﻠﻋ ـﻗﻷاﻞـ ودﻌ ﻣﺔﻘﻓا ﺔﻌﻟا ﻌﻟاﺔـﻣ رـﺷءا ﺔـﻧ ﻻ زﺗدـ ـﻋ 
	ـﻣ ﺎﻬﻬـﺳأ 
	اﻟ 
	فر ﺎـﻬﻓ 
	ﻞـﺷ ـﻣ ـﺷألﺎـ ﻟاـرتﺎﻓ 
	ﺎـ ـﻓﻲـ ـﻟذـ ﻟاـرتﺎﻓ ـﻠﻗﺎﻟاﺔـ ﻠﻠﻟـ،ﺔـ وـﻘﻓﺎـً ﻟﻠ
	ـرو اوﻟ
	ا
	ط وـﺟﻹارـتاءا ـﻟاﻲـ 
	ـردـ ـﻬﺑﺎـ 



	 ـضﻔ ددﻌ )202( )204( . 
	،ﺔـئﻬﻟا ﻻو 
	ز 
	ن ﺎﻬﻟ ﺻت ﻲﻓ وادﻣتﻻ ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ ﻻو بـﻧ ـﻣ رﻷاحﺎـ ﻰـﻟإ نأ ـﯾ ﻞـﻘﻧ ﺎـﻬﻠﻣ وأ ،ﺎـﻬﺋﺎﻐﻟإ وﻲـﻓ لﺎﺣ ءﺎﻐﻟإ ﻠﺗ ﻬﺳﻷا 
	رسأ لﺎﻣ رﻟاﺔ 
	ﻬﺳﻷا ،ةﺎﻐﻠﻟا ﻻو ﻊﺗ ﺔﻠﻋ ﻟاضﻔ ﻲﻓ ﻩذﻫ ﺔـﻟﺎﻟا مﺎﺣﻷ ﺗدﺎﻟا 
	و 
	ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان

	)222( 
	ةدﺎﻟا 


	  
	  
	1. ـــﻌﺎﺗدـ ـدﺎﻣﺔدﺎﻟا ﻲﺗﺄ: -دﻘﺗ . -ﺎادﻫدﻘﺗ . -دﻘﺗ . -دﻘﺗ . -. 
	ﻻ 
	ز ـﻠﻟرـﺔ وأ أ رــﺷﺔ 
	ﺔـ ،ﺎــﻬﻟ ـﻘﺗ
	ةدﻋﺎــﻣ 
	ﺔـ ﻷ صــﺷ ـﻟﻪـ ــﻣ ـﻠﺗـ أ أورقا ﺔــﻟﺎﻣ ردﺗﺎﻫ ﻟار،ﺔ وﻞﺗ ةدﻋﺎﻟا 
	ﺑﻪﺟ صﺎﺧ ﺎﻣ 
	أ
	رﻗضو
	ب
	وأ تﺎﻫ
	ج
	أﺻل رﻟاﺔ نﺎ
	د
	نﺎﺿ وأ ﺔﻟﺎﻔ زﻟﻻتﺎﻣا صﺷ رﺧآ
	ه
	امادﺳ أ ﻣ تﺎﺎﺣا رﻟاﺔ وأ ﻣأﺎﻬﻟا وأ ﻻارحﺎ ﻲﻟا ﺎﻬﻘﻘﺗ دادﻟ أ ﻣ ازﻟتﺎﻣا ﻟذ صﻟا

	رـﻗرا ـﻣـ 
	رـﻗرا ـﻣـ 

	P
	اﺣبﺎـ ﻬـﺳأ ﻟازـﺔـ ﺿـ بﺎـﻟا ـﻘﻟاﻧﺎـﻲﻧ ـﻓﻲـ اتﺎـﻋﺎﺟ ﻌﻟاﺔ ﻌﻟا
	ـﻣﺔـ ﻻو

	ـ ـ ـ 
	ـ ـ ـ 

	2. 
	2. 
	2. 
	. 
	ﻻ ﻞﺗ ةدﻋﺎﻟا ﺔﻟﺎﻟا أ تﺎﻧﺎﺿ وأ تادﻬﻌﺗ وأ ﻌﺗتﺎ ﺎﻬﻣدﻘﺗ رﻟاﺔ ﻷ ﻣ دﻬﻌﻣ ﺔـﻐﻟا لﻼـﺧ أ ﺔﻠﻋ رح وأ ابﺎﻛ ﻲﻓ ﻬﺳأ رﻟاﺔ


	3. 
	3. 
	)1(    ﻟﺎـدــ  ـ . 
	اءﺎﺳ ﻣ مﺎﺣأ دﻟا 
	ﻣ ﻩذﻫ ،ةدﺎﻟا 
	ز ﻠﻟرتﺎ ﻟارﺔﺧ ﻣ ﻞﻗ اﻟ 
	فر رﻟاز
	ﺷ
	ةر الﺎـﻋ ﻟاـ،ﻞــ ـﻘﺗ
	اﻟﻘــرضو ﻷ ـﺷصــ ـﻟــﻪ ﻣـــ ﻠﺗـــ أ أورقا ﻟﺎﻣـﺔــ ـﺗردــﺎﻫ ﻠﺗـــ ـﻟاــرتﺎ ـﺷــرﺔ نأ ﻻ ﺗ اﻟﻘرضو ﻲـﻟا ﺎـﻬﺗ أ ﺷـرو ﺔﻠـﻔﺗ ﻻ ﺎـﻬﺗ ﺎـﻬﺋﻼﻌﻟ رـﺧﻵا
	وﺎـ ﻻ ﯾ
	ﻌ
	ﺎضر ﻊـﻣ رـﻟاتﺎﻌ وﺔﻧﻻا رﺎﻟاﺔ دﻟ اﻟ 
	فر رﻟاز




	)224( 
	)224( 
	ةدﺎﻟا 

	    
	1. 
	1. 
	1. 
	إا ﻟﺎ ﺔـأ طا . 
	ﻰﻠﻋ سﻠﻣ 
	د
	ةر رﻟاﺔ نأ 
	ﻌضر ﻬﺳﻷا ﻰﻠﻋ رﻟا
	رﺳﻻاﻲﺗا وﻟذ لﻼﺧ ﺔﺛﻼﺛ رﻬﺷأ ـﻣ رﺎـﺗﺦ دـﺻور رﻘﻟارا صﺎﻟا 
	ﺔﻘﻓا ﻰﻠﻋ دﺧل رﻟا
	رﺳﻻاﻲﺗا ﻫﺎ ﻲﻓ رﻟاﺔ، ودـﻌ ﻣراةﺎـﻋ 
	ﺷـرو وأ ـﺿ
	ﺎﻬﻌﺗ ﺔئﻬﻟا ﻲﻓ اذﻫ نﺄﻟا


	2. 
	2. 
	ﻘ اا ــ)1( ﻘ  بﺎﻛﻻﺎ ــ)30(  . 
	اذإ ﻟ 
	سﻠﻣ 
	ﻹد
	ةر 
	ﻌضر ﻬﺳﻷا ةدﯾدﻟا ﻰﻠﻋ رﻟا
	رـﺳﻻاﻲﺗا لﻼـﺧ ﻓ
	ةر ﺔـﺛﻼﻟا ﺷ
	ﻬر رﺎـﻟا ﺎـﻬﻟإ ﻲﻓ ﻟاد 
	ﻣ ﻩذﻫِ ةدﺎﻟا وأ اذإ ﻟ 
	رﻟا
	رﺳﻻاﻲﺗا 
	ﻩذﻬﺑِ ﻬﺳﻷا لﻼﺧ ﻓ
	ةر ﻻ ﺗ
	ﺎزو 
	ـﺛﻼﺛــ ﯾ
	ﻣـﺎــً ﻣـــ ـﺗرﺎــﺦ رﻋـﺿﺎﻬــ ﻠﻋـﻪــ اﻋـرــ ﻗـرــرا ﻌﻟاـﺔــ ﻌﻟاﻣـﺔــ ﺑز
	ـةدﺎــ رسأ ـﻣلﺎــ ﻟاـرــﺔ ـﺧدﻹلﺎــ ﻟاـرــ
	رﺳﻻاﻲﺗا نﺄ ﻟ 



	)227( 
	ةدﺎﻟا 


	  
	  
	1. 
	1. 
	1. 
	ـﻌودﻟﺎااﻟﺎ . 
	ـﻣﺎـ ـﻟـ ﺗــ ـﻟارـﺔ 
	دـ ﺳﺄﺗـﺎﻬـ ـﻗدـ ردأـﺟتـ ـﺳأﺎﻬﻬـ ـﻓﻲـ ـﺣأدـ ـﺳﻷاـقا ـﻟﺎﻟاﺔـ 
	ـﻟﺔـ وـﺟبـ ـﻠﻋﻰـ ـﻠﻣسـ 
	ﻹد
	ةر ﺧـلﻼـ ـﺛﻼﺛﺔـ ﺷأـرﻬـ ـﻣـ ـﻗدـ ـﻟارـﺔ 
	ـﻞـ ﻟاـرﺎـ
	ﻟـدـ ـﻟاﺔﻠـ ـﻟاﺔـ ـﺻإرادـ ـﺷتادﺎﻬـ ﺳﻷاـﻬـ ﺑـﻻدـ ـﻣـ رﺎﺧإتا صﺗ ﻬﺳﻷا


	2. 
	2. 
	اـﻬﻘﻟاـﻬﻠــطا . 
	ﯾﻊﻗ تادﺎﻬﺷ ﻬﺳﻷا ﻋنا ﻰﻠﻋ ﻞﻗﻷا ﻣ أءﺎﻋ سﻠﻣ ﻹاد
	ةر ورذ ﺎﻬﻓ ـﺳا ﻫﺎـﻟا وددـﻋ ﻬـﺳﻷا ﻲـﻟا ـﻛابـ ﺎــﻬﺑ وـﻔﺔـ ﻟا
	ﻓـءﺎـ 
	ﺎـ وـﻠﻟاﻎـ 
	دﻓع ـﻣـ ﻫـﻩذـ ـﻘﻟاﺔـ وﺗـرﺎـﺦ ـﻟاﻊﻓدـ وـﻟارـﻗ ـﻠﻟاﻞـ ﻠﻟـةدﺎﻬـ وأرﻗـمﺎـ ـﺳﻷاﻬــ ﻟاـﻲــ 
	ﺎـــ ورسأ ـﻣلﺎــ ﻟارـــ ﺔ ـﻟاردــ وﻣر
	زﻫـﺎــ ﻟارﺋـﻲــ وـﻣ،ﺎﻬﺗدــ وـﺗرﺎــﺦ ﻘﻟاـرــرا ﻟاـردﺎــ 
	ـرﻟﺎــصﺧ ﺳﺄﺑـسـ اﻟ
	ــر،ﺔ وﺗﻘــم ﻫـﻩذـ ـﻟاتادﺎﻬـ ﻘﻣـمﺎـ ـﺳﻷا،ﻬـ و
	ز ـﺻإرادـ ـﺷتادﺎﻬـ ﺳﻷاـﻬـ وﺗ
	ـﻬﻌﻗﺎـ وﻔﺣﻻاـﺎـ ﺎــﻬﺑ إرﻟوﺎﻧً، وﻟذ وﺎﻘﻓً ﻠﻟ
	ﻲﻟا ردﺗﺎﻫ ﺔئﻬﻟا ﻲﻓ اذﻫ نﺄﻟا


	3. 
	3. 
	ﻞﻣﺎ ـدﻌ . 
	اذإ تﻧﺎ ﺔﻗ ﻬﻟا ﺔﻘﻣ رأﺊﺟ زﻟاما رﻟاﺔ ﻠﺑ ةدﺎﻬﺷ ﻬﺳﻷا ﻰﺣ ﻟا
	ءﺎﻓ 
	ﺔﻗ ،ﻬـﺳﻷا ﻻو 
	ز ﺗﻠ ﻬﺳﻷا ﻲﻟا ﻞﺗ صﻟا ﺔﻌﻟا ﻻإ 
	ﻞﻘﻧ ﺔﻠﻣ ﻠﺗ صﻟا ﺔﻌﻟا ﻰﻟا رﻟاﺔ



	)229( 
	ةدﺎﻟا 

	    
	 ز رﻠﻟﺔ دﻌ ﻣﺔﻘﻓا ﺔئﻬﻟا نأ ردﺗ تادﺳ وأ ﺻك ﺔﻠﺑﺎﻗ ﻠﻟادلو ﺳءا تﻧﺎ ﺔﻠﺑﺎﻗ وأ رﻏ ﺔﻠﺑﺎﻗﻟﻠـل
	 ز رﻠﻟﺔ دﻌ ﻣﺔﻘﻓا ﺔئﻬﻟا نأ ردﺗ تادﺳ وأ ﺻك ﺔﻠﺑﺎﻗ ﻠﻟادلو ﺳءا تﻧﺎ ﺔﻠﺑﺎﻗ وأ رﻏ ﺔﻠﺑﺎﻗﻟﻠـل
	 ز رﻠﻟﺔ دﻌ ﻣﺔﻘﻓا ﺔئﻬﻟا نأ ردﺗ تادﺳ وأ ﺻك ﺔﻠﺑﺎﻗ ﻠﻟادلو ﺳءا تﻧﺎ ﺔﻠﺑﺎﻗ وأ رﻏ ﺔﻠﺑﺎﻗﻟﻠـل
	.1 

	ﻰﻟإ ﻬﺳأ ﻲﻓ رﻟاﺔ ﻘ وﺎﻣﺔ ﻟﻞ رادﺻإ. 
	ﻰﻟإ ﻬﺳأ ﻲﻓ رﻟاﺔ ﻘ وﺎﻣﺔ ﻟﻞ رادﺻإ. 

	ﻰﻟإ ﺣ ﻟاءﺎﻓ ﻪﻘ ﺔﻠﻣﺎ.
	ﻰﻟإ ﺣ ﻟاءﺎﻓ ﻪﻘ ﺔﻠﻣﺎ.
	ًﻰﻘﯾ دﻟا وأ ﻟا ﺎﺳا
	.2 

	ﻹا،رادـﺻ
	ﻹا،رادـﺻ
	ﻻ  ز ﺗﻞـ تادـﻟا وأ اﻟـك ﻰـﻟإ ﻬـﺳأ ﻻإ اذإ ﻧـةر رادـﺻﻹا وأ ﺷصـ ﻰـﻠﻋ ـﻟذ ﻲـﻓ ﻧـروُ
	.3 

	وﻩدـﺣ
	وﻩدـﺣ
	إﻰﻟ ﻬﺳأ نﺎـ ـﻟﺎﻟ دـﻟا وأ ـﻟا
	إزﻟﺔﻣا ﻟاﻞ
	اذﺈﻓ ﺗﻘرر ﻟاﻞ ﺔﻟﺎ تادﻠﻟ وأ اﻟ ك رﻏ

	ﻟا ﻲﻓ ﻗل ﻟاﻞ وأ ضﻗ ﺔﻘﻟا ﺔﺳﻻا دﻠﻟ وأ ﻟا. 
	ﻟا ﻲﻓ ﻗل ﻟاﻞ وأ ضﻗ ﺔﻘﻟا ﺔﺳﻻا دﻠﻟ وأ ﻟا. 

	مﺎـ ـﻟاـدا )ــﺳاءﺎـ ـﻣـ ﺣأ 194، 198، 199( ـﻣـ ﻫاذـ ـﻘﻟاﻧﺎـن، ـز ـﻠﻟرـﺔ ـﺟبـ ـﻘﻟارـرا ﻟاـصﺎـ ـﻟاردﺎــ
	مﺎـ ـﻟاـدا )ــﺳاءﺎـ ـﻣـ ﺣأ 194، 198، 199( ـﻣـ ﻫاذـ ـﻘﻟاﻧﺎـن، ـز ـﻠﻟرـﺔ ـﺟبـ ـﻘﻟارـرا ﻟاـصﺎـ ـﻟاردﺎــ
	.4 

	إﻟﻰــ ﺳأـ،ﻬــ نأ زﺗـدــ رﺳأـﺎﻬﻟﺎــ ﻋـــ رـــ ﺗ ـﻞــ ﻠﺗــــ
	إﻟﻰــ ﺳأـ،ﻬــ نأ زﺗـدــ رﺳأـﺎﻬﻟﺎــ ﻋـــ رـــ ﺗ ـﻞــ ﻠﺗــــ
	ﻟﺎﻘﻓاﺔــ ﻠﻋـﻰــ ـﺻإرادــ ـﺳتادــ وأ ﺻـــك ﻠﺑﺎﻗﺔــ ـﻠﻟـلــ

	إﻰﻟ ﻬﺳأ ﻲﻓ رﺎﻬﻟﺎﺳأ.
	إﻰﻟ ﻬﺳأ ﻲﻓ رﺎﻬﻟﺎﺳأ.
	ا كﻟ
	أو
	ادﻟات 



	)230( 
	)230( 
	ةدﺎﻟا 

	     
	اﻟــك وأ ودأتا ـﯾدـ ـﺧأرــﺟبـ ـﻗرـرا ﺧصﺎـ ـﺻردﺎـ ـﻣـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟاـﻣﺔــ
	اﻟــك وأ ودأتا ـﯾدـ ـﺧأرــﺟبـ ـﻗرـرا ﺧصﺎـ ـﺻردﺎـ ـﻣـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟاـﻣﺔــ
	اﻟــك وأ ودأتا ـﯾدـ ـﺧأرــﺟبـ ـﻗرـرا ﺧصﺎـ ـﺻردﺎـ ـﻣـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟاـﻣﺔــ
	ــن ـﺻإرادـ ﻟاتادـ وأـ
	.1 

	و ز ﺎﻬﻟ ﻔﺗض سﻠﻣ اﻹداةر ﻲﻓ دﯾدﺗ ﻣدﻋ رادﺻإ تادﻟا وأ ا كﻟ.
	و ز ﺎﻬﻟ ﻔﺗض سﻠﻣ اﻹداةر ﻲﻓ دﯾدﺗ ﻣدﻋ رادﺻإ تادﻟا وأ ا كﻟ.
	رﻠﻟﺔ، 

	وﺿطا ورﺟإتاءا رادﺻإ تادﻟا وأاﻟ ك وأ ودأتا ﯾد رﺧأ.
	وﺿطا ورﺟإتاءا رادﺻإ تادﻟا وأاﻟ ك وأ ودأتا ﯾد رﺧأ.
	ددﺗ ﻪﻓ ﺷرو
	ردﺗ ﺔئﻬﻟا رﻗراًا
	.2 



	)232( 
	)232( 
	ةدﺎﻟا 

	       

	    
	    
	ﻞ ـ  ـ. 
	ن ﻬﺳﻸﻟ ﻲﻟا 
	ﺎﻬﻠﻋ ﺔﻠﺣ تادﻟا وأ اﻟ
	ك ﻲﻟا ﺗتﻟ ﻰﻟإ ﻬـﺳأ ﻲـﻓ رلﺎـﺳأ ـﻟار،ﺔ بـﻧ ﻲـﻓ رﻷاحﺎـ ـﻟاﻲـ ﯾ
	ﻘ
	رر ﺗ
	زﺎـﻬﻌ ﻋــ
	ﻟاﺔــ ﺔـﻟﺎﻟا ـﻟاﻲـ ـﺟرـ
	ﺎـﻬﻟﻼﺧ ﻟا
	،ﻞــ ـﻣﺎـ ـﻟ ﺗصــ ﻧ
	ةر وأ ﺷـرو ـﺻإرادـ ـﻠﺗـ تادﻟا وأ اﻟ
	ك ﻰﻠﻋ رﻏ ﻟذ


	)238( 
	)238( 
	ةدﺎﻟا 

	طا . 
	ـﺗرـ ﻧﺎﻟاـتﺎـ ـﻟﺎﻟاﺔـ ﻟاــﺔ ـﻠﻟرـﺔ وـﻓـ ﻟاــ
	ـﻟاﻲـ ـﺗﺎﻫددـ ئﻬﻟاـ،ﺔـ وـﺗـعد ﻧـﺔـ ـﻬﻣﺎـ ﻟـدـ ـﻞـ ـﻣـ ـئﻬﻟاﺔـ وﺔﻠﻟا ﺔﻟا

	)243( 
	ةدﺎﻟا 


	    
	    
	1.ــتﺎﺎــﺣ إا. 
	ن ﻞــﻟ رــﺷﺔ ﺔﻫﺎــﻣ ﺔــﻣﺎﻋ ﻗدــﻣ 
	وأ رــﻛأ ــﯾ رﺗﻪــﺷ ــﻣ ســﻠﻣ 
	د
	ةر رــﻟاﺔ وــﻌرض ﻰــﻠﻋ ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ ﻠﻟﺔﻘﻓا

	2. 
	2. 
	2. 
	تﺎﺎﺣ ـرﻟﺎ)6( رﻟﺎ دﻌ )3( تﺎﺎﺣ دﻌ )2( تﺎﺎﺣ ث . 
	ﺗُﻌ ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ رﺷﺔ ﻗدﺗ 
	ﻟ
	ةدـ ﺳﺔـ ﻠﺑﺎﻗﺔـ ﯾدﻠﻟدـ وﻻ 
	ز ﻔﺗـض ﻠﻣسـ رادإة اﻟـرﺔ ﻓﻲـ ﻫاذـ ،نﺄﻟا ﻰﻠﻋ ﻻأ ﺗﻰﻟ رﺷﺔ ﻗدﻟا ﺔﻠﻋ ﻗدﻟا 
	ﺔ ةدﻟ ﺗز
	دـ ﻋﻠﻰـ 
	ﺳﺔـ ﺳـتا ﻟﺎﻣﺔـ ﻟﺎﻣﺔـ ﻣـ ﺗرﺎـﺦ ﺗﺎﻬﻟ مﺎﻬﻣ ﻗدﻟا 
	ﺔ، وﻌ ﻲﻓ ﻩذﻫ ﺔﻟﺎﻟا رﻐﺗ رﻟا
	اﻟ
	ؤلو ﻋ ألﺎﻋ ﻗدﻟا رﻠﻟﺔ 
	ءﺎﻬﻧا 
	ثﻼﺛ ﺳتا ،ﺔﻟﺎﻣ و
	ز إدﺎﻋة ﻌﺗ ﻠﺗ ﻟارﺔ ﻗدﻟ 
	رﻟاﺔ 
	ﻣرور 
	ﺳ ﻟﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻷاﻞﻗ ﻣ رﺎﺗﺦ اءﺎﻬﻧ ةدﻣ ،ﺎﻬﻌﺗ و
	ز ﻟؤﻲﺳ رﻟاﺔ دﻋ سﺳﺄﻟا ﻌﺗ رﺷﺔ ﻗدﺗ 
	وأ رﻛأ ﺗ
	ﻓا ﺎﻬﻠﻋ ﺔئﻬﻟا 
	ﺗﻰﻟ ﺎﻬﻣﺎﻬﻣ ﻟ ءﺎﻬﻧا ألﺎﻋ ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ ﺔﻠﻟ ﺔﻟﺎﻟا اﻷﻟوﻰ


	3. 
	3. 
	تﺎﺎـﻟا ـإاتﺎﺎﺣ . 
	ددﺗ ﺔـﻌﻟا ﻌﻟاﺔـﻣ بﺎـﻌﺗأ ﻗدـﻣ 
	ﻻو 
	ز ـﻔﺗض سـﻠﻣ 
	د
	ةر رـﻟاﺔ ﻲـﻓ اذـﻫ ،نﺄـﻟا ﻰـﻠﻋ نأ ﺗﺢﺿ ﻩذﻫ بﺎﻌﺗﻷا ﻲﻓ 
	رﻟاﺔ



	)255( 
	ةدﺎﻟا 


	    
	    
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	ـﻘ
	ـﺷرـﺔ ﻟاـﺔﻫﺎـ ـﺻﺎﻟاﺔـ ـﻫﻲـ ـﻟارـﺔ ـﻟاﻲـ ﻻ 
	ﻞـ ـﻋددـ ـﻟاﻫﺎـ ـﻬﻓﺎـ ـﻋـ ﺛاــ، وـﻘـ رـﺳأﺎﻬﻟﺎـ ـﻟإﻰـ ﺳأـﻬـ


	ﻞﻣﺎﻟﺎ ﺣﺄـﻟﺎﻪﻠ . 
	ُ وﺎﻣﺔ ﺔﻘﻟا ﻻاﺔﺳ، ﻊﻓدﺗ ﺎﻬﻗ 
	ودن رح أ ﺎﻬﻣ ﻲﻓ بﺎﻛا ،مﺎـﻋ وـﻟذ ـﻋ 
	رـ ﻟاﻊـﻗ ﻰـﻠﻋ ـﻘﻋدـ ﺳﺄﺗـسـ وﻻاـﻟزـما 
	ـمﺎـ ﻫـاذـ ـﻘﻟاﻧﺎـن ـﻓﺎـ ـﻠﻌﯾـ 
	ﻞـ وـﺳﺄﻟا،سـ ﻻو 
	لﺄــ ـﻟاﻫﺎـ ـﻓﻲـ ـﻟارـﺔ ﻻإ ـﻓﻲـ ﺣددو ﺎﻣ 
	ﻣ ﻬﺳأ ﺎﻬﻓ


	2. 
	2. 
	ـﻟﺎ)1( ـ 
	اﺳءﺎ ـﻣـ ـﻟادـ ـﻧدﻷاﻰـ ـﻌﻟددـ ـﻟاﻫﺎـ اﻟ
	ﻘرر 
	دـ 
	ـﻣـ ﻫـ ﻟا،ةدﺎـ 
	ﻠﻟ
	صـ ﻋﻻاـ ﺳﺄﺗـسـ



	ـ   ـﺎ"-" ـرﺟﺈإاﺎ . 
	ــ 
	ﻩذـ ـ 
	زـ رﺎـ
	وـﻠﺗـ ـﻣﺎﻞـ ﻷاﺳـﻬـ ـﻓﻲـ ﻟاـرـﺔ ﻟا
	ـﺔﻫﺎـ ﻟاﺻﺎـ،ﺔـ ﻻو 
	ـلﺄـ ـﻟﺎﻣـ رسأ ﻣـلﺎـ ـﻟارـﺔ ـﻋـ ازﻟـﻬﺗﺎﻣاﺎـ ﻻإ 
	دـود رسأ لﺎﻣ رﻟاﺔ ﻟا ﻲﻓ دﻘﻋ ،ﺎﻬﺳﺄﺗ وب نأ ﻊﯾ ﺳا رﻟاﺔ ﻋ
	ةر 
	ﺔﻫﺎـﻣ ﺔـﺻﺎﺧ 
	رـﺷﺔ صـﻟا ﻟا
	دــﺣا
	، وﺗـرــ
	ﻠﻋﻪـــ ـﺣأمﺎــ ﺷرـــ ﺔ ـﻟاﺔﻫﺎــ ﺻﺎﻟاـﺔــ ﻟاـــراةد ﻓﻲـــ ـﻫاذــ ﻘﻟاـﻧﺎــن 
	ـﺎــ ﻻ ﯾ
	ﻌ
	ﺎضر ﻣـﻊــ ـﻬﻌ،ﺎــ ورد ﻟا
	زر ﻗارارً 
	تاءا سﺳﺄﺗ و
	د
	ةر رﺷﺔ صﻟا ﻟا
	دﺣا ﺔﻫﺎﻟا ﺔﺻﺎﻟا 
	ﻔﯾ وﺎﻬﻌ

	)257( 
	ةدﺎﻟا 


	  
	  
	1.رﺎ ﻞﻘ ص . 
	ﻟاؤﺳن ﺔﻟ ﻣ ﻬﺑ ﻻ 
	ددﻋ أﺎﻬﺋﺎﻋ ﻋ ﺛا ﺗﻰﻟ ذﺎﺗا رـﺟإتاءا سـﺳﺄﺗ رـﻟاﺔ وﺎﻬﻠـﺗ دﻟ تﺎﻬﻟا ﺔﻟا وﺗن ﺔﻠﻟا ﻣؤوﺔﻟ ئﻣ
	ﺔﻟ ﺔﻠﻣﺎ ﻋ ﺔﺻ وﺔﻗد ولﺎﻛا ﺔﻓﺎ تادـﻟا ودﻟارتﺎـﺳا ورﺎﻘﻟار ﺔﻣدﻘﻟا ﻰﻟإ تﺎﻬﻟا ﺔﻌﻟا ﺎﻓ 
	ﺔﻠﻋ سﺳﺄﺗ وﺗرصﺧ وﻞﺗ ودﻗ رـﻟاﺔ وﻲـﻓ لﺎـﺣ رـﺷﺔ صﻟا ﻟا
	دﺣا 
	ﻘم ؤﻟاسﺳ مﺎﻘﻣ ﺔﻠﻟا

	2.ـﺔـــﻌﺎﻣ اﻟطا اﻟ. 
	ــ
	ز ﺔـــﻠﻟ ﻟاؤـــﺳ ـــﻔﺗض أدـــﺣ أﺎﻬﺋﺎـــﻋ وأ صـــﺷ ﻣـــ رـــﻐﻟا ﻲـــﻓ 
	وزﺎـــﻧإ رـــﺟإتاءا ســـﺳﺄﻟا دﻟ 
	ازةر وﺔﻠﻟا ﺔﻟا وﻓ ﻟا
	ﻲﻟا ﺎﻬﻌﺗ 
	ازةر ﻲﻓ اذﻫ نﺄﻟا

	)279( 
	ةدﺎﻟا 


	         
	         
	1. 
	1. 
	1. 
	)117( )118( )1( )109(   دﻌ : - )70%( دﻌ . -. 
	ﻊﻣ رﻣاةﺎﻋ مﺎﺣأ ﻟادا 
	و
	ودﻟا 
	ﻣ ةدﺎﻟا 
	ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان، 
	ز رﻠﻟﺔ رﻟااﺔﻏ ﻲﻓ اﻟ 
	ل ﻰﻟإ رﺷﺔ ﺔﻫﺎﻣ ﺔﻣﺎﻋ 
	ﻣﺔﻘﻓا ﺔئﻬﻟا ذﺎﺗا ﺎﻣ 
	ﻲﺗﺄ
	أ
	نأ ﻊﺗ ﻋ ر
	بﺎﻛﻻا مﺎﻌﻟا ﺎﻣ ﻻ زﯾد ﻰﻠﻋ ﺔﻧ 
	ﻣ رلﺎﺳأ رﻟاﺔ 
	ﻘﻟا
	ب
	رادﺻإ ﻬﺳأ ةدﯾدﺟ 
	بﺟ رﻗرا صﺎﺧ زﺑةدﺎ رﺎﻬﻟﺎﺳأ و
	رﺎﻬﺣ بﺎﻛﻼﻟ مﺎﻌﻟا


	2. 
	2. 
	ـطا . 
	ـﺗردــ ئﻬﻟاﺔـــ ﻗ
	ارارً ـﺗددــ ﻓـﻪــ ـﺿــ
	ﺷوـــرو ﺑـﻊــ و
	رـــح ﻷاـﺳﻬــ ﻓـﻲــ ـﻛابﺎــ ـﻋمﺎــ ـﻋدــ ـﺗــ
	ل ﻟارـــ ﺔ ـﻠﻟﻞــ ﻧﺎﻘﻟاﻲﻧ ﺔﻫﺎﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا


	3. 
	3. 
	3. 
	)1( )215(  ﺔـدﻘﻟا 
	اءﺎﺳ ﻣ ﺣ دﻟا 
	ﻣ ةدﺎﻟا 
	ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان، ﻻ 
	ز ﺗدالو ﻬﺳأ ﻟاؤـﺳ 
	وأ ﺔـﻌﻟا


	دﻌ ودﻟﺎ ﺎــ  ـﻪــ . 
	ً رﻠﻟﺔ 
	ﺗ
	ﻟﺎﻬ ﻰﻟإ رﺷﺔ ﺔﻫﺎﻣ ﺔﻣﺎﻋ ﻞﻗ ﺔﺳ رﻬﺷأ ﻰﻠﻋ ﻷاﻞﻗ أدﺗ ﻣ رﺎﺗﺦ دإرﺎـﻬﺟا ﻲـﻓ ـﻟاق ﻲﻟﺎـﻟا 
	ﺔﻟ وأ ﻣ رﺎﺗﺦ دﻗﺎﻫ ﻲـﻓ ﻞـﻟا رﺎـﻟا
	دـﻟ ﺔﻠـﻟا ﺔـﻟا ﻲـﻓ لﺎـﺣ ـﻟارتﺎ ةﺎـﻟا ـﻣ ردﻹاجا، وؤـﺷرـ ـﻠﻋﻰـ ﻫـﻩذـ ﺳﻷاـﻬـ 
	لدــﯾ ـﻠﻋﻰـ 
	ﺎــﻬﻧ ﺳأـﻬـ ؤﻣﺳــ، وـﺗرـ
	مﺎــﺣأ ﻫـﻩذـ ـﻟاةدﺎـ ـﻠﻋﻰـ ﺎــﻣ 
	بـ 
	ﻟاؤﺳن ﻲﻓ ﺔﻟﺎﺣ زةدﺎ رسأ لﺎﻟا ﻞﻗ اءﺎﻬﻧ رﻓة رﻟا


	4. 
	4. 
	ـ)( )1( )1( )117( ـ
	ءﺎﺳا ـﻣ ـﺣ ﻟاﻔﻘ
	ةر 
	أ
	ـﻣ دـﻟا 
	ـﻣ ﻩذـﻫ ،ةدﺎـﻟا ودـﻟا 
	ـﻣ ةدﺎـﻟا 
	ـﻣ اذـﻫ ﻧﺎـﻘﻟا
	ن، 
	ز



	 اﻟ)( )1( دـﻌ إاطا رد . 
	ً ـﻠﻟرـﺔ رﻟااـﻏﺔـ ـﻓﻲـ اﻟ 
	ــل ـﻟإﻰـ ـﺷرـﺔ ﻣـﺔﻫﺎـ ـﻣﺎﻋﺔـ نأ ـﺗﻊـ ـﻋـ رــ ﻛﻻاـبﺎـ ﻌﻟاـمﺎـ ـﻣﺎـ زﯾـدـ ـﻠﻋﻰـ ﻟاـﺔـ 
	ﻘرةر ﻲﻓ ﻘﻔﻟارة 
	أ
	ﻣ دﻟا 
	ﻣ ﻩذـﻫ ةدﺎـﻟا 
	ﻣ
	ﺔـﻘﻓا سـﻠﻣ 
	د
	ةر ﺔـئﻬﻟا، ووﺎـﻘﻓً ـﻠﻟ
	واﻟ
	ـرو ـﻟاﻲ 
	ﺎﻬﺑ رﻗرا ﻣ سﻠﻣ اﻟرزاء، ءﺎﺑ ﻰﻠﻋ رﻗاحا ﺔئﻬﻟا

	)292( 
	ةدﺎﻟا 

	  
	1. ﺎﻫددـ ـ
	ـﻌﯾ ـﻋدـ مﺎـﻗ ﺷـ وأ ﻣ
	ﺔـﻋ رﻣـﺗﺔـ 
	ـﻘﻟارـرا ردﺎـﻟا ـﻋـ ﺔـئﻬﻟا ﻬﺑاذـ نﺄـﻟا 
	رـءا وأ مﺎـﻘﻟا 
	ـﺄـ

	ﻟﺎـﺣﺈودﻟﺎمﺎﺣﺄ نﺄ . 
	صـ ـ ـﺗــرف ﯾـؤــد ﻟإـﻰــ ﺳﻻاـــذا ﻠﻋـﻰــ ـﺳأﻬــ وأ أورقا ﻟﺎﻣـﺔــ ﻠﺑﺎﻗـﺔــ ـﻠﻟــ
	ل ـﺳﻷﻬــ ﻓـﻲــ رسأ ـﻣلﺎــ ـﺣإدــ ـﻟاــرتﺎ ـﻟاﺔﻫﺎــ ﻣﺎﻌﻟاـﺔــ ؤﻟاﺳـﺔــ 
	دوﻟـﺔــ ﻟاـﻲــ 
	رﺣـتــ ﺳأـﺎﻬﻬــ ﻓـﻲــ اـﻛبﺎــ ـﻋمﺎــ وأ أُدرﺟـتــ أﺳـﺎﻬﻬــ 
	دــ ﺳﻷاـــقا ﺔﻟﺎﻟا 
	ﺔﻟ زﻟﻻاما 
	رﻘﻟارا ردﺎﻟا ﻋ ﺔئﻬﻟا 
	ﻻاﺳذا

	 .2 اﻟﺎﻪﻧﺄﻲﻘ ـﺎـﻟﺎ
	 .2 اﻟﺎﻪﻧﺄﻲﻘ ـﺎـﻟﺎ
	ز نأ ﺗ اﻟ
	رو ورﺟﻻاتاءا 
	دةر ﻋ ﺔئﻬﻟا ﻟ تﺎﻠﻋ ﺳﻻاذا رﺷﺎً 
	ـﻟ تﻐﻠﺑ ﺔﻧ ﻪﻠﻣ ﻲـﻓ رسأ لﺎـﻟا ﺔـﻟا ﻲـﻟا ﺎﻫددـﺗ ﺔـئﻬﻟا نأ ﯾﻠ
	مز ﺔـﻠﻗأ ﻫﺎـﻟا 
	زل ـﻋ ﻬﻬـﺳا ﻲـﻓ 

	  ـﻘـﻧﺄــﻠـﻞـﻘ ـﺑﺎﻘاﻟـﺎ. 
	ـﻟارـﺔ اﻟ 
	ــ
	ذ ـﻬﻠﻋﺎـ ﻟـﻪﻟﺎـ وـﺷرـﺎً 
	ﻲـ 
	ﻪـ 
	ـ ـﻠﻗﻷﺔـ ـﻟاﻫﺎـ ـﻣـ 
	ـ ﻟاـﺔـ ـﻟاﻲـ ـﺗﺎﻫددـ ﺔئﻬﻟا نأ ﯾﻠزﻣ
	ا ـﻣ تـﻐﻠﺑ ﺔـﻧ ﻪـﻠﻣ ﻲـﻓ رسأ لﺎـﻟا ﺔـﻟا ﻲـﻟا ﺎﻫددـﺗ ﺔـئﻬﻟا أن 
	ﺎـﺗزﻬﻟ ـﻋ ﻬﻬـﺳأ ﻟـﻪﻟﺎـ وـﻟذـ ـﻠﻪـ 
	ﻞـ ـﻔﯾـ ـﻣﻊـ ﺣأمﺎــ ـﻘﻟارـراتا ﻟاّـﺔـ ﻟ
	ـرو وـﺟإرـتاءا ﻠﻋـتﺎـ ـﺳﻻاـذا 
	دةر ـﻋـ ،ﺔئﻬﻟا وﺗﻰﻟ ﺔئﻬﻟا ذﻔﺗ تﺎﻠﻋ ﻞﻘﻧ ﺔﻠﻣ ﻷاورقا ﺔﻟﺎﻟا ﻞﻣ ﺎﻟازل


	 .3  )197198199( . 
	ز رﻠﻟﺔ 
	بﺟ رﻗرا صﺎﺧ نأ زﺗد رسأ ﺎﻬﻟﺎﻣ ردﻟا فدﻬﺑ ﻻاـﺳذا ﻰـﻠﻋ رـﺷﺔ ﺔـﺋﺎﻗ ورادـﺻإ ﻬـﺳأ ةدﯾدﺟ ﺢﻟﺎﻟ ﻟارءﺎ وأ ﻫﺎﻟا ﻲﻓ ﻠﺗ رﻟاﺔ اﻟ
	ذ ﺎﻬﻠﻋ وﻰﺗ ﺔﻠﻋ ﺳﻻاذا ﻣ مﺎﺣأ ـﻟادا 
	، 
	، 
	ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان


	)293( 
	)293( 
	ةدﺎﻟا 

	    
	ــﻔﻟﺎ)292( : 
	ـﻣﻊـ ﻋـمدـ ﺧﻹاـلﻼـ 
	ـ ـﻷارـفا ـﻟارـرة ﻓــﻲ ﻠﻟاـ
	ء ـﻟإﻰـ ـﻘﻟا،ءﺎـ اذإ ـﺛتـ ﻗـمﺎـ أ ﺷـصـ 
	ﺔـ ﺣأـمﺎـ ـﻟاةدﺎـ 
	ﻣ اذﻫ ﻧﺎﻘﻟان وأ رﻘﻟارا ردﺎـﻟا ـﻣ ﺔـئﻬﻟا ﻲـﻓ اذـﻫ ،نﺄـﻟا زﺎـﺟ ﺔـئﻬﻠﻟ ذﺎـﺗا ودـﺣا وأ رـﻛأ ـﻣ زـﻟاتاءا رادﻹاﺔ ﺔﺗﻵا

	1. ﺔﻔﻟﺎﻟﺎ . 
	ﺗ
	ﻪﺟ راذﻧإ 
	وﺢﻣ ﻒﻟﺎﻟا ﺔﻠﻬﻣ ﻠﻟب وﺎﻘﻓً ﺔﻟﻶﻟ ﻲﻟا ﺎﻫددﺗ ﺔئﻬﻟا

	2. إاﺳﻻﺎ. 
	رﺣـﻣنﺎــ ﻟاـﻒﻟﺎــ ﻣـــ رﻟاﺷـﺢــ ﻌﻟـــﺔ ﻠﻣـســ 
	د
	ةر ﻟاـرــﺔ ﻟاـﺔﻓدﻬــ 
	ـــذا وﻟذـــ ﻟإـﻰــ ـﺣــ ﻟاـــب وأ ذﻔﺗ رﺟﻹاءا ذﻟا ﻩددﺗ ﺔئﻬﻟا

	3. إا. 
	ﻠﻌﺗ وأ ﺎﻘﺳإ ﻋﺔ ﻒﻟﺎﻟا اذإ نﺎ ﻋ
	اً ﻲﻓ سﻠﻣ 
	د
	ةر رﻟاﺔ

	4. ﻪ . 
	ﺣرنﺎﻣ ﻒﻟﺎﻟا ﻣ ﻟات ﻲﻓ تﺎﻋﺎﺟا ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ ذوﻟ ﻲﻓ ﺣددو ردﻘﻟا ذﻟا تﺗ 
	ﺔﻔﻟﺎﻟا

	5.ﺔأ  . 
	زﺟتاءا رادإﺔ أُرﺧ
	ﻘﺗررﺎﻫ ﺔئﻬﻟا

	)302( 
	ةدﺎﻟا 


	   
	   
	1. اا)30( 
	اذإ تﻐﻠﺑ رﺋﺎﻟا رﻟاﺔﻛا رﻠﻟﺔ ﺔﻫﺎﻟا ﻒﻧ رسأ ﺎﻬﻟﺎﻣ ردﻟا، وبﺟ ﻰﻠﻋ سﻠﻣ 
	ﻹد
	ةر لﻼـﺧ 

	– -
	ـﺛﻼﺛـــ ﯾـﻣﺎـــً ـﻣـــ ـﺗرﺎـــﺦ ـﻓﻹاحﺎـــ ـﻠﻟـــزارة وأ ـئﻬﻠﻟﺔـــ 
	ـﻞـــ ـﺣبـــ ـﺻﺎﺧاﻪـــ 
	ـﻋـــ ـﻘﻟاـــ
	ﺋا ـﻟﺎﻟاﺔـــ دﻟاورـﺔـــ 

	)30( ﺎــﻘ ااﻋدـﻟﺎﻟاـ بﻠ . 
	وأ ﻟاﺔ، دﻋة ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ عﺎﺟﻼﻟ لﻼﺧ 
	ـﺛﻼﺛ ﯾ
	ﺎـﻣً ـﻣ رﺎـﺗﺦ ﻋدـﻟا،ة رـﻠﻟ ﻲـﻓ ذﺎـﺗا رـﻗرا صﺎﺧ 
	رﺳﺎراﺔ رﻟاﺔ ﻲﻓ ﻣ
	ﺷ
	ةر ﺎﻬﺎـﻧ أو ﺎـﻬﻠﺣ ﻞـﻗ ﻞـﺟﻷا ددـﻟا ﺎـﻬﻟ، واذإ ـﻟ 
	سـﻠﻣ 
	ﻹد
	ةر 
	ة ﺟﻻ
	ـعﺎـ ـﻌﻟاﺔـ ﻌﻟا
	ـﻣﺔـ وأ ﻌﺗـرذـ ـﻠﻋﻰـ ﻫـﻩذـ ـﻌﻟاﺔـ ـﺻإرادـ ـﻗرـرا ـﻓﻲـ 
	ﺿ
	ع ﺟـزﺎـ ـﻟﻞـ ذ ـﻣﺔﻠـ رـﻓﻊـ ﻋد
	مﺎﻣأ ﺔﻟا ﺔﻟا 
	ﻞﺣ رﻟاﺔ وﺎﻬﻔﺗ وﺎﻘﻓً مﺎﺣﻷ ﻧﺎﻘﻟان

	2. إا)1( : 
	ﻌﯾ ﻰﻠﻋ سﻠﻣ 
	د
	ةر رﻟاﺔ دﻋ دﻋة ﺔﻌﻟا ﻌﻟا
	ﺔﻣ وﺎﻘﻓ ﻟ دﻟا 
	ﻣ ﻩذﻫ ةدﺎﻟا رﻣاةﺎﻋ ﺎﻣ 
	ﻲﺗﺄ

	-ااـﺳﺎـ،تﺎﺎﻟا ﻋدـﻟﺎ . 
	أ
	اذإ وأـﺻﻰـ ـﻠﻣسـ 
	ﻹد
	ةر 
	رـرا ﻧـﺎـ ﻟاـر،ﺔ ﻌﺗــ نأ رﯾـﻓـ 
	ﺎﻟ
	دﻋة ـﺧﺔـ إـﻋةدﺎـ ـﻠﻬﻟاﺔـ ﻌﻟاـةدـ ـﻣﻪـ ورﻘﺗر ﻗدﻣ 
	وب نأ ﺗن ﺔﺧ إةدﺎﻋ ﺔﻠﻬﻟا رﻟاﺔـﻘﻓ 
	ة ﺔـﻣ ردﺔـﺳا ودـﻟا
	وﺔـﺧ ﺔﻟﺎﻌﻣ ﯾدﻟان واﻟ
	دلو ﻟازﻲﻣ ذﻔﻠﻟ

	-اﻞ ﻋدـﻟﺎتﺎﺎـ إا. 
	ب
	اذإ وأﻰﺻ سﻠﻣ دﻹا
	ةر 
	رﻟاﺔ ﻞﻗ ﻞﺟﻷا ددﻟا ﺎـﻬﻟ و،ﺎﻬﻔـﺗ ـﻌﺗ نأ ﯾرـﻓ 
	ة ﻘﺗررـ ﻗدـﻣ ﻟاـ
	وـﺧﺔـ ـﺗﺔﻔـ ـﻟارـﺔ وـﺟدـوﺎﻬﻟ ﻟازـﻣﻲـ ﻌﻟاـةدـ ـﻣـ ـﻠﻣسـ 
	د
	ةر ـﻟارـﺔ وﻣـرﺎـﺎﻫ ـﻟاﻲﻟﺎـ ـﻣﻊـ ﺗرﺢﺷ ﻒﻣٍ وأ رﻛأ ﻣ ﺗ
	ﻓا ﻪﻠﻋ ﺔئﻬﻟا

	3. اا)3( د دﻌ   
	ـﯾـﻰﻟ ـﻠﻣسـ 
	ﻹد
	ةر ـﺷﻹارـفا ـﻠﻋﻰـ ـﻔﺗذـ ـﺧﺔـ إـﻋﺎـةد ـﻠﻬﻟاﺔـ وﺧإـرﺎـ ـئﻬﻟاﺔـ رﻘﺑـرـ ـﻞـ 
	ـﺛﻼﺛﺔـ ﺷأـرﻬـ ـﻋـ ﺞﺋﺎﻧ ذﻔﺗ ﻩذﻫ ﺔﻟا ودﻣ زﻟﻻاما 
	وﺎﻬﻟ زﻟا،ﻲﻣ و
	ز ﻪﻟ 
	اﻟ 
	ل ﻰﻠﻋ ﻣﺔﻘﻓا ﺔـئﻬﻟا ـﻌﺗ رﺎـﻣٍ ﻲﻟﺎﻣٍ ﺎﻌﻟوﻪﻧ ﻲﻓ إدادﻋ وذﻔﺗ ،ﺔﻟا و
	ﺔئﻬﻠﻟ ﺔﻟﺎﻗإ رﺎـﻟا ﻲﻟﺎـﻟا وـﻌﺗ رﺎـﻣ ﻲﻟﺎـﻣ رـﺧآ ﻲـﻓ لﺎـﺣ

	مﺎﻬﻟﺎ ﻪ. 
	ّ مدﻋ ﻪﻣﺎﻗ 
	ﺔﺎﻟا 


	)357( 
	)357( 
	ةدﺎﻟا 

	       
	رﻐ)100( . 
	ﻗﺎﻌﺗـبـ ﻟاـرـﺔ ﻓـﻲـ ـﺣــﺎل ـﻋــدم ﺗﻓــ أوـﺿــﺎﻋﻬﺎ وأﺣـــﺎم ـﻫــذا ﻘﻟاـﻧﺎـن وﻘﻟاـرـراتا اﻟ
	ـﻔــذة ﻣﺎﺣﻷـﻪـ 
	ﻣاـﺔـ ﻘﻣـرادـﺎﻫ 
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	1.ــﻘ ﺳﺎﺎﻧ
	ــ
	ز ـﺎــ وأ ﻟـﻫﺎــ ـﻌﻣــ نأ 
	ــا ﻋدـــ
	ـﻗﺔﺋﺎــ ـﻣأمﺎــ ﻟاـﺔــ ﻟاـﺔــ 
	ﻬــ و
	ﺔــ ﻋـــ

	ﻟﻫ ـ ـ 
	ﻟﻫ ـ ـ 

	 رﻟﺎﻟﺎﻲﺗﺄ:
	رﻟاﺔ دﺿ أ 
	فر ذ
	ﺔﻠﺻ 
	ﺔ ﻋ ﻷارﺿرا ﻲﻟا تﻘﻟ 
	ر،ﺔ وﺔـﺗﺎﻟا ـﻋ ـﻛﺎﻬﻧاﻪ ﻟاتﺎـﺟا ﻩﺎـﺗ رﻟاﺔ ﺎﻌﺗ اذﻬﻟ ﻧﺎﻘﻟان وأ أ ﻧﺎﻗن ،رﺧآ ور ﻟذﻟ ﺎﻣ 
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	ُ أ
	نأ 
	ن كﺎﻫ ﺿرر وأ كﺎﻬﻧا ﻟ
	بﺟا دﻗ ﻟ 
	رﻟﺎﺔ
	ب
	نأ 
	ـن ـﻟاﻲﻋدـ ﻣـﺎﻫﺎـ ـﻓﻲـ ـﻟارـﺔ ـﻓﻲـ ﻟاـﻗتـ ﻟاـذـ راـﺗتـ ـﻓﻪـ ﻋﻷاـلﺎـ ـﻣﻞـ ـﻟاﻋدـ
	، وأ ـﻛابـ ﻫـﻩذـ ﺔﻔﻟا ﺔﻧ ﺗﻞ ﺔﻠﻣ ﻟذ صﻟا وأ ﻪﻬﺳأ ﻣ صﺷ تﻧﺎ ﻪﻟ ﻩذﻫ ﺔﻔﻟا ﻲﻓ ﻟذ ﻟاتﻗ
	ج
	نأ 
	ن ﻲﻋدﻠﻟ وأ ﻋدﻠﻟ ﻌﻣ ﻬﺳأ ﻞﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻗﻷا 
	ﻣ رلﺎﺳأ رﻟاﺔ

	-ـإاـﻠ 
	د
	نأ 
	ـن ـﻟاﻲﻋدـ ـﻗدـ ﻘﺗمدــ ـﻠﻟسـ 
	د
	ةر ـﻟارـﺔ 
	بـ ـﺧﻲـ رﺑـﻓﻊـ ـﻟاﻋدـ
	وـﺳأﺎﻬﺑﺎـ وـﺗـ رـﻓﻪـ وأ ـﻟـ 
	ـبـ

	ُ 
	ُ 

	)30( . - ﺔﻘﺎـ  ﻟﺎ . 
	ﻪﻠﻋ سﻠﻟا لﻼﺧ 
	ﺛﻼﺛ ﯾﺎﻣ
	ه
	نأ ﺗــ ـﻣتادـ ـﻟاﻋدـ
	ﻧـﺔـ ـﻣـ ـﻠﻟابـ ﻟاـرﺎـ ـﻟإﻪـ ـﻓﻲـ ﻘﻔﻟاــرة ﻟاـ
	ـﻣـ ﻫـﻩذـ ﻟاـ،ةدﺎـ وﺻﺎﻔﺗـﻞـ ﻊﺟ اﻟ
	ﻬد رﺧﻷا
	ثﻟ رﻟاﺔ ﻰﻠﻋ مدﻘﻟا 
	ﺎﻬﻔﺑ

	2. 
	2. 
	2. 
	 )1(  دﻌ . 
	ﻻ 
	ز ﻲﻋدﻠﻟ وأ ﻋدـﻟا وـﻓ مﺎـﺣأ دـﻟا 
	ـﻣ ﻩذـﻫ ةدﺎـﻟا رـﺟإءا ﻪﻟﺎـﻣ وأ ـﺗﺔ ﻊـﻣ ﻰﻋدـﻟا ﻪـﻠﻋ ﻲﻓ ﻩذﻫ ﻋدﻟا
	ودﺑن ﻣﺔﻘﻓا ﺔﻟا 
	حﺎﻓﻹا ﻞﻣﺎﻟا ﻋ ﻞﺻﺎﻔﺗ ﺔﻟﺎﻟا وأ ﻟاﺔ رﻘﻟاﺔﺣ


	3. 
	3. 
	 ءﺎـﺳﺎ  ـدــﻟﺎﻟﺎ. 
	ﻲﻓ لﺎﺣ ﺻدرو ﺣ
	ﺢﻟﺎﻟ ﻲﻋدﻟا وأ ﻋدﻟا وﻓ مﺎﺣأ ﻩذـﻫ ،ةدﺎـﻟا ﺗﻌـد ﺔـﻠﻣ ﺎـﻣ ـﺣ رـﺑﻩد وﻌﻟا
	تﺎـ ﻋ رﺿﻷارا ﻰـﻟإ ـﻟار،ﺔ 
	در تﺎـﻘﻔﻟا ﻧﺎﻘﻟاﺔـﻧ ﻰـﻟإ ﻲﻋدـﻟا وأ ﻋدـﻟا ـﻟاﻲ أﺎـﻬﻘﻔﻧ ﺎـﻠﻌﻓً وﺔـﻠﻟا ﻲـﻓ ـﻟارـوتﺎﻓ ﻘﻟاـﺔﺋﺎـ وﻌﺗأـبﺎـ ـﻣﺎﻟا،ةﺎـ وـﻐﻲـ نأ ﺗ
	ـﻓاـ ـﻟاﺔـ ـﻟاﺔـ ـﻠﻋﻰـ ـﻗﺔـ ﻫـﻩذـ ﻘﻔﻟاـتﺎـ ﻧﺎﻘﻟا
	ـﻧﺔـ اذإ ﻛﺄﺗـتدـ نأ ـﻟاﻋدـ
	ـﻟـ ـﺗـ 
	ﺔـ و
	ـنﺎـ اﻟﻐ
	ضر ـﻬﻣﺎـ ـﺿﻹارـرا 
	ﻰﻋدـ ـﻠﻋﻪـ وأ ـﻟارـﺔ وأ ـﻟاﻫﺎـ ـﻬﻓﺎـ وأ رﻬﻟا وأ زﺑﻻازا وأ رﺛﺄﻟا ﻰﻠﻋ رﻌﺳ ﻬﻟا 
	ق ﻲﻟﺎﻟا
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	ز ﻞﯾدﻌﺗ ﺔﻧﻷا ﺔﺳﺎﺳﻷا وأ ﻋﻘد سﺳﺄﺗ أ ﻣ ﻟار
	تﺎ ﺋﺎﻘﻟاﺔ وتﻗ ذﺎﻔﻧ اذﻫ اﻟ
	رﺳم 
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	ﺔﻧ ﺔﻫﺎﻣ ﻟا
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