
ةيراجتلاو ةيندملا تاعفارملا نوناق رادصإب 1968 ةنس ويام 9 يف - 19 ددعلا - ةيمسرلا ةديرجلا 1968 ةنسل 13 مقر نوناقلا .

نوناقلا ةـجابيد

ةيروهمجلا سيئر

:هانردصأ دقو ،هصن يتآلا نوناقلا ةمألا سلجم ررق

رادصإ 1 مقر ةدام

رادصإلا داوم

تابثإلا تاءارجإب صاخلا لوألا باتكلا نم عباسلا بابلا ادع 1949 ةنسل 77 مقر نوناقلاب رداصلا ةيراجتلاو ةيندملا تاعفارملا نوناق ىغلي
تاءارجإلاب صاخلا عبارلا باتكلا نم 1032 ىلإ 868 نم داوملاو ةضراعملاب صاخلا لوألا باتكلا نم رشع يناثلا بابلا نم يناثلا لصفلاو
صوصنلا نع ضاعتسيو ،ضقنلا ةمكحم مامأ نعطلا تاءارجإو تالاح نوناق نم لوألا بابلا ىغلي امك ،ةيصخشلا لاوحألا لئاسمب ةقلعتملا
.هماكحأ فلاخي رخآ صن لك ىغلي امك ،قفارملا نوناقلا صوصنب ةاغلملا

1 مقر ةدام

:كلذ نم ىنثتسيو ،اهب لمعلا خيرات لبق تاءارجإلا نم مت نكي مل ام وأ ىواعدلا نم هيف لصف نكي مل ام ىلع تاعفارملا نيناوق يرست

.ىوعدلا يف ةعفارملا باب لافقإ دعب اهب لمعلا خيرات ناك ىتم صاصتخالل ةلدعملا نيناوقلا )1(

.اهب لمعلا خيرات لبق أدب دق داعيملا ناك ىتم ديعاوملل ةلدعملا نيناوقلا )2(

كلت نم قيرطل ةئشنم وأ ةيغلم نيناوقلا هذه تناك ىتم اهب لمعلا خيرات لبق ماكحألا نم ردص امل ةبسنلاب نعطلا قرطل ةمظنملا نيناوقلا )3(
.قرطلا

2 مقر ةدام

.كلذ ريغ ىلع صني مل امً احيحص ىقبي هب لومعم نوناق لظ يفً احيحص مت تاعفارملا تاءارجإ نم ءارجإ لك

.اهثدحتسا يذلا نوناقلاب لمعلا خيرات نم الإ طوقسلا ديعاوم نم ثدحتسي ام يرجي الو

رادصإ 2 مقر ةدام

رادصإلا داوم

اذه ماكحأ ىضتقمب ىرخأ مكاحم صاصتخا نم تحبصأ ىواعد نم اهيدل دجوي ام اهسفن ءاقلت نمو موسر نودب ليحت نأ مكاحملا ىلع
ةيداعلا ديعاوملا يف روضحلا هفيلكت عم هيلإ ةلاحإلا رمأ باتكلا ملق نلعي موصخلا دحأ بايغ ةلاح يفو .اهيلع نوكت يتلا ةلاحلاب كلذو نوناقلا
.ىوعدلا اهيلإ تليحأ يتلا ةمكحملا مامأ

.ةميدقلا صوصنلا ماكحأل ةعضاخ ىقبت لب مكحلاب قطنلل ةلجؤملا ىواعدلا وأ اهيف موكحملا ىواعدلا ىلع ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ يرست الو

رادصإ 3 مقر ةدام

رادصإلا داوم

.هلظ يف دازملا وسرب مكح اهيف ردص دق ناك ىتم ميدقلا نوناقلا ماكحألً اقبط اهيف ريسلا رمتسي راقعلا ىلع ذيفنتلا تاءارجإ

3 مقر ةدام

ةرشابمو ةيصخش ةحلصم اهيف هبحاصل نوكي ال ،رخآ نوناق يأ وأ نوناقلا اذه ماكحألً ادانتسا عفد وأ بلط يأ لبقي ال امك ىوعد يأ لبقت ال
.نوناقلا اهرقي ةمئاقو



.هيف عازنلا دنع هليلد لاوز ىشخي قحل قاثيتسالا وأ قدحم ررض عفدل يطايتحالا بلطلا نم ضرغلا ناك اذإ ةلمتحملا ةحلصملا يفكت كلذ عمو

نيترقفلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا رفاوت مدع ةلاح يف لوبقلا مدعب ،ىوعدلا اهيلع نوكت ةلاح يأ يف ،اهسفن ءاقلت نم ةمكحملا يضقتو
.نيتقباسلا

اذإ هينج ةئامسمخ نع ديزت ال ةيئارجإ ةمارغب يعدملا ىلع مكحت نأ ةحلصملا طرش ءافتنال ىوعدلا لوبق مدعب مكحلا دنع ةمكحملل زوجيو
.يضاقتلا يف هقح لامعتسا ءاسأ دق يعدملا نأ تنيبت

رركم 3 مقر ةدام

ًاضيأ يرسي ال امك ،اهماكحأ ىلع نعطلاو اهيف لخدتلاو ىوعدلا عفر يف نوناقللً اقبط ةماعلا ةباينلا ةطلس ىلع ةقباسلا ةداملا مكح يرسي ال
.نوناقلا اهررقي ةيصخش ةحلصمل ةيامح هعفر يف قحلا بحاص ريغ نم ملظتلا وأ نعطلا وأ ىوعدلا عفر نوناقلا اهيف زيجي يتلا لاوحألا ىلع

4 مقر ةدام

يضقني ىتح ىوعدلا ليجأت بلطي نأ هل ناك ةفص ذاختالً اداعيم مصخلل ددحي ةيصخشلا لاوحألا لئاسم يف قيبطتلا بجاولا نوناقلا ناك اذإ
.لجألا ءاهتنا دعب عوفد نم هيدل ام ءادبإ يف هقحب لالخإ نود كلذو داعيملا اذه

رادصإ 4 مقر ةدام

رادصإلا داوم

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

5 مقر ةدام

.هلالخ مصخلا نالعإ مت اذإ الإً ايعرم داعيملا ربتعي الف نالعإب لصحي ءارجإ ذاختال يمتح داعيم ىلع نوناقلا صن اذإ

6 مقر ةدام

هيجوتب مهؤالكو وأ موصخلا موقيو ،ةمكحملا رمأ وأ باتكلا ملق وأ مصخلا بلط ىلع ءانب نيرضحملا ةطساوب نوكي ذيفنت وأ نالعإ لك
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام اذه لك ،اهذيفنت وأ اهنالعإل نيرضحملل اهقاروأ ميدقتو تاءارجإلا

.مهفئاظوب مايقلا يف مهئطخ نع الإ نورضحملا لأسي الو

7 مقر ةدام

تالاح يف الإ ،ةيمسرلا ةلطعلا مايأ يف الو ءاسم ةنماثلا ةعاسلا دعب الوً احابص ةعباسلا ةعاسلا لبق ذيفنت وأ نالعإ يأ ءارجإ زوجي ال
.ةيتقولا رومألا يضاق نم يباتك نذإبو ةرورضلا

8 مقر ةدام

اهباش دق هنأ وأ بادآلا وأ ماعلا ماظنلل ةفلاخم تانايب ىلع ةقرولا لامتشا هل نيبت ول امك نالعإلا نع عانتمالل هجو رضحملل ىءارت اذإ
نالعإلا بلاط عامس دعب رمأيل ةيتقولا رومألا يضاق ىلعً اروف رمألا ضرع هيلع بجو ،اهنالعإ هعم رذعتي امم كلذ ريغ وأ ليهجت وأ ضومغ
ةروشملا ةفرغ يف ةيئادتبالا ةمكحملا ىلإ رمألا اذه نم ملظتي نأ بلاطللو ،رييغت نم اهيلع هلاخدإ ىري امب وأ اهنالعإ مدعب وأ ةقرولا نالعإب
.بلاطلاو رضحملا عامس دعب ملظتلا يفً ايئاهن لصفتل

9 مقر ةدام

:ةيتآلا تانايبلا ىلع اهنالعإب نورضحملا موقي يتلا قاروألا لمتشت نأ بجي

.نالعإلا اهيف لصح يتلا ةعاسلاو ةنسلاو رهشلاو مويلا خيرات )1(

.هريغل لمعي ناك نإ كلذك هنطومو هتفيظو وأ هتنهمو هبقلو هلثمي نم مساو هنطومو هتفيظو وأ هتنهمو هبقلو بلاطلا مسا )2(

.اهب لمعي يتلا ةمكحملاو رضحملا مسا )3(

.هل ناك نطوم رخأف نالعإلا تقوً امولعم هنطوم نكي مل نإف هنطومو هتفيظو وأ هتنهمو هبقلو هيلإ نلعملا مسا )4(



.مالتسالاب لصألا ىلع هعيقوتو ةقرولا ةروص هيلإ تملس نم ةفصو مسا )5(

.ةروصلاو لصألا نم لك ىلع رضحملا عيقوت )6(

10 مقر ةدام

.نوناقلا اهنيبي يتلا لاوحألا يف راتخملا نطوملا يف اهميلست زوجيو هنطوم يف وأ هسفن صخشلا ىلإ اهنالعإ بولطملا قاروألا ملست

نم هنأ وأ هتمدخ يف لمعي هنأ وأ هليكو هنأ ررقي نم ىلإ ةقرولا ملسي نأ هيلع ناك هنطوم يف هنالعإ بولطملا صخشلا رضحملا دجي مل اذإو
.راهصألاو براقألاو جاوزألا نم هعم نينكاسلا

11 مقر ةدام

مالتسالاب لصألا ىلع عيقوتلا نع اهيف نيروكذملا نم هدجو نم عنتما وأ ةقباسلا ةدامللً اقبط هيلإ ةقرولا ميلست حصي نم رضحملا دجي مل اذإ
هيلإ نلعملا نطوم عقي يذلا دلبلا خيش وأ ةدمعلا وأ زكرملا وأ مسقلا رومأم ىلإ هتاذ مويلا يف اهملسي نأ هيلع بجو ،ةروصلا مالتسا نع وأ
.مالتسالاب لصألا ىلع هعيقوت دعب كلذو لاوحألا بسح هترئاد يف

نم ىرخأ ةروص هبً اقفرم ً،الجسمً اباتك راتخملا وأ يلصألا هنطوم يف هيلإ نلعملا ىلإ هجوي نأ ةعاس نيرشعو عبرأ لالخ رضحملا ىلعو
.ةرادإلا ةهج ىلإ تملس ةروصلا نأ هيف هربخي ،ةقرولا

نم ىلإ ةروصلا ميلست تقو نم هراثآلً اجتنم نالعإلا ربتعيو .هيتروصو نالعإلا لصأ يف هنيح يف هلك كلذ نيبي نأ رضحملا ىلع بجيو
ً.انوناق هيلإ تملس

12 مقر ةدام

يتلا قاروألا عيمجب باتكلا ملق يف هنالعإ زاج حيحص ريغ وأً اصقان هنايب ناك وأ لعفي ملف راتخم نطوم نييعت مصخلا ىلع نوناقلا بجوأ اذإ
.راتخملا نطوملا يف اهب هنالعإ حصي ناك

ةدامللً اقبط ةرادإلا ةهج ىلإ ءاضتقالا دنع ةروصلا ملستو ،هيف هنالعإ حص كلذب همصخ ربخي ملو راتخملا وأ يلصألا هنطوم مصخلا ىغلأ اذإو
.ةقباسلا

13 مقر ةدام

:يتآلا هجولا ىلع نالعإلا ةروص ملست ةصاخ نيناوق يف هيلع صن ام ادع اميف
نوعطلا فحصو ىواعدلا فحص ادع اميف مهماقم موقي نمل وأ نيظفاحملاو ةصتخملا حلاصملا يريدمو ءارزولل ملُسي ةلودلاب قلعتي ام )1(
.اهنم لكل يلحملا صاصتخالا بسح ميلاقألاب اهعورف وأ ةلودلا اياضق ةئيه ىلإ ةروصلا ملُستف ماكحألاو
ملُستف ماكحألاو نوعطلا فحصو ىواعدلا فحص ادع اميف هماقم موقي نمل وأً انوناق اهنع بئانلل ملُسي ةماعلا صاخشألاب قلعتي ام )2(
.اهنم لكل يلحملا صاصتخالا بسح ميلاقألاب اهعورف وأ ةلودلا اياضق ةئيه ىلإ ةروصلا
موقي نمل وأ ريدملل وأ ةرادإلا سلجم سيئرل وأ نينماضتملا ءاكرشلا دحأل ةكرشلا ةرادإ زكرم يف ملُسي ةيراجتلا تاكرشلاب قلعتي ام )3(
.هنطوم يف وأ هصخشل ءالؤه نم دحاول ملُست زكرم ةكرشلل نكي مل نأف مهماقم
دقع ىضتقمب اهنع بئانلل اهترادإ زكرمب ملُسي ةيرابتعالا صاخشألا رئاسو ةصاخلا تاسسؤملاو تايعمجلاو ةيندملا تاكرشلاب قلعتي ام )4(
.هنطوم يف وأ هصخشل اهنع بئانلل ةروصلا تملس زكرم اهل نكي مل اذإف هماقم موقي نمل وأ اهماظن وأ اهئاشنإ
.ليكولا وأ عرفلا اذه ىلإ ملُسي ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف ليكو وأ عرف اهل يتلا ةيبنجألا تاكرشلاب قلعتي ام )5(
.ةحلسملا تاوقلاب ةصتخملا ةيئاضقلا ةرادإلا ىلإ ةماعلا ةباينلا ةطاسوب ملُسي مهمكح يف نمو ةحلسملا تاوقلا دارفأب قلعتي ام )6(
*.نجسلا رومأمل ملُسي نينوجسملاب قلعتي ام )7(
.نابرلل ملُسي اهيف نيلماعلاب وأ ةيراجتلا نفسلا ةراحبب قلعتي ام )8(
قرطلاب اهليصوتل ةيجراخلا ةرازول اهلاسرإ ةباينلا ىلعو ةماعلا ةباينلل ملُسي جراخلا يف مولعم نطوم مهل نيذلا صاخشألاب قلعتي ام )9(
نطوم اهب عقي يتلا ةلودلل ةيسامولبدلا ةثعبلا رقمل ةرشابم ةروصلا ميلست لثملاب ةلماعملا طرشبو ةلاحلا هذه يفً اضيأ زوجيو ،ةيسامولبدلا
.هيلإ اهليصوت ىلوتت يك هنالعإ دارملا
نيبملا هنطوم يف هيلإ نلعملا ىلإ هجوي نأ ،ةصتخملا ةماعلا ةباينلل ةروصلا ميلست نم ةعاس نيرشعو عبرأ لالخ رضحملا ىلع بجيو
،ةماعلا ةباينلل تملُس ةنلعملا ةروصلا نأ هيف هربخيو ،ىرخأ ةروص هب قفري ،لوصولا ملعب هيلع ىصومً اباتك بلاطلا ةقفن ىلعو ةقرولاب
نم الإ داعيملا اذه أدبي الف ،هيلإ نلعملا قح يف داعيم هنم أدبي امم نكي مل ام ةماعلا ةباينلل ةروصلا ميلست تقو نم هراثآلً اجتنم نالعإلا ربتعيو
ىلع عيقوتلا وأ ،ةروصلا مالتسا نع هعانتما وأ ،لوصولا ملع لاصيإ ىلع هعيقوت وأ .جراخلا يف هيلإ نلعملا نطوم يف ةروصلا ميلست خيرات
.مالتسالاب اهلصأ
.اهئادأ ةيفيكو ديربلاب لاسرإلا تاقفن ريدقت دعاوقبً ارارق لدعلا ريزو ردصيو
جراخلا يف وأ ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف هل مولعم نطوم رخأ ىلع ةقرولا لمتشت نأ بجو مولعم ريغ هيلإ نلعملا نطوم ناك اذإ )10(
.ةباينلل اهتروص ملُستو
مالتسالاب اهلصأ ىلع عيقوتلا نع هنع بوني نم وأ هنالعإ دارملا عنتما وأ هيلإ ةقرولا ميلست حصي نم رضحملا دجي مل اذإ تالاحلا عيمج يفو
.ةماعلا ةباينلل ةروصلا ملسو ةروصلاو لصألا يف هنيح يف كلذ رضحملا تبثأ ةروصلا مالتسا نع وأ



نم هنمضتي مل اميف )7( دنبلا صن ةيروتسد مدعب 2018/ 3 / 3 ةسلجب ق 30 ةنسل 49 مقر ةيضقلا يف ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تضق *
.هسفن نوجسملل اهنالعإ بولطملا قاروألا ميلست تابثإ بوجو

14 مقر ةدام

دصقب هيلإ نلعملل حيحص ريغ نطوم ركذ دمعت اذإ نالعإلا بلاط ىلعً اهينج ةئامعبرأ زواجت الو هينج ةئام نع لقت ال ةمارغب ةمكحملا مكحت
.هيلإ نالعإلا لوصو مدع

15 مقر ةدام

ربتعملا رمألا ثودح وأ نالعإلا موي هنم بسحي الف نينسلاب وأ روهشلاب وأ مايألابً اردقمً اداعيم ءارجإلا لوصحل وأ روضحلل نوناقلا نيع اذإ
نم ريخألا مويلا ءاضقنا دعب الإ ءارجإلا لوصح زوجي الف ءارجإلا لبق هؤاضقنا بجي امم داعيملا ناك اذإ امأ ،داعيمللً ايرجم نوناقلا رظن يف
.داعيملا

.ءارجإلا هيف لصحي نأ بجيً افرظ ناك اذإ هنم ريخألا مويلا ءاضقناب داعيملا يضقنيو

.مدقتملا هجولا ىلع اهب يضقني يتلا ةعاسلاو اهنم أدبي يتلا ةعاسلا باسح ناك تاعاسلابً اردقم داعيملا ناك اذإو

.كلذ ريغ ىلع نوناقلا صني مل ام يسمشلا ميوقتلاب ةنسلا وأ رهشلاب ةنيعملا ديعاوملا بسحتو

16 مقر ةدام

بجي يذلا ناكملا نيبً ارتم وليك نوسمخ اهرادقم ةفاسم لكل موي هيلع ديز هيف ءارجإ ةرشابمل وأ روضحلل نوناقلا يفً انيعم داعيملا ناك اذإ
داعيم زواجي نأ زوجي الو ،داعيملا ىلع موي هل دازيً ارتم وليك نيثالثلا ىلع روسكلا نم ديزي امو ،هيلإ لاقتنالا بجي يذلا ناكملاو هنم لاقتنالا
.مايأ ةعبرأ ةفاسملا

.دودحلا قطانم يف هنطوم عقي نمل ةبسنلاب اموي رشع ةسمخ ةفاسملا داعيم نوكيو

17 مقر ةدام

ً.اموي نوتس جراخلا يف هنطوم نوكي نمل ةفاسملا داعيم

.ةقرولا عم رمألا اذه نلعيو لاجعتسالا فورظو تالصاوملا ةلوهسلً اعبت داعيملا اذه صاقنإ ةيتقولا رومألا يضاق نم رمأب زوجيو

رظن دنع ةمكحملل وأ ةيتقولا رومألا يضاقل زوجي امنإ اهب هدوجو ءانثأ ةيروهمجلا يف هصخشل نلعي نم قح يف داعيملا اذهب لمعي الو
.جراخلا يف هنطوم يف نلعأ ول هقحتسي ناك يذلا داعيملا نيلاحلا يف زواجي الأ ىلع ةدتمم اهرابتعاب وأ ةيداعلا ديعاوملا دمب رمأت نأ ىوعدلا

18 مقر ةدام

.اهدعب لمع موي لوأ ىلإ دتما ةيمسر ةلطع داعيملا رخآ فداص اذإ

19 مقر ةدام

.13و 11و 10و 9و 7و 6 داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو ديعاوملا ةاعارم مدع ىلع نالطبلا بترتي

20 مقر ةدام

.ءارجإلا نم ةياغلا هببسب ققحتت مل بيع هباش اذإ وأ هنالطب ىلع ةحارص نوناقلا صن اذإً الطاب ءارجإلا نوكي

.ءارجإلا نم ةياغلا ققحت تبث اذإ هيلع صنلا مغر نالطبلاب مكحي الو

21 مقر ةدام

.هتحلصمل نالطبلا عرش نم الإ نالطبلاب كسمتي نأ زوجي ال

.ماعلا ماظنلاب نالطبلا اهيف قلعتي يتلا تالاحلا ادع اميف هلك كلذو ,هيف ببست يذلا مصخلا نم نالطبلاب كسمتلا زوجي الو

22 مقر ةدام

.ماعلا ماظنلاب نالطبلا اهيف قلعتي يتلا تالاحلا ادع اميف كلذوً انمض وأ ةحارص هتحلصمل عرش نم هنع لزن اذإ نالطبلا لوزي



23 مقر ةدام

داعيم ءارجإلل نكي مل اذإف ،ءارجإلا ذاختالً انوناق ررقملا داعيملا يف كلذ متي نأ ىلع نالطبلاب كسمتلا دعب ولو لطابلا ءارجإلا حيحصت زوجي
.هحيحصتل ابسانمً اداعيم ةمكحملا تددح نوناقلا يف ررقم

.هحيحصت خيرات نم الإ ءارجإلاب دتعي الو

24 مقر ةدام

.هرصانع ترفوت يذلا ءارجإلا هرابتعابً احيحص نوكي هنإف رخآ ءارجإ رصانع هيف ترفوتوً الطاب ءارجإلا ناك اذإ

.لطبي يذلا وه هدحو قشلا اذه نإف هنم قش يفً الطاب ءارجإلا ناك اذإو

.هيلع ةينبم نكت مل اذإ ةقحاللا تاءارجإلا وأ هيلع ةقباسلا تاءارجإلا نالطب ءارجإلا نالطب ىلع بترتي الو

25 مقر ةدام

.الطاب لمعلا ناك الإو يضاقلا عم هعقويو رضحملا ررحي بتاك تابثإلا تاءارجإ عيمج يفو تاسلجلا يف يضاقلا عم رضحي نأ بجي

26 مقر ةدام

مهجاوزأب وأ مهب ةصاخلا ىواعدلا يف مهفئاظو دودح يف لخديً المع اورشابي نأ ءاضقلا ناوعأ نم مهريغل الو ةبتكلل الو نيرضحملل زوجي ال
ً.الطاب لمعلا اذه ناك الإو ةعبارلا ةجردلل مهراهصأ وأ مهبراقأ وأ

27 مقر ةدام

وه ةيئزجلا داوملا ةمكحم يفو اهتاضق نم كلذل بدني نم وأ هماقم موقي نم وأ اهسيئر وه ةيئادتبالا ةمكحملا يف ةيتقولا رومألا يضاق
.اهيضاق

28 مقر ةدام

ىواعدلا ادع اميف كلذو ةيروهمجلا يف ةماقإ لحم وأ نطوم هل نكي مل ولو يرصملا ىلع عفرت يتلا ىواعدلا رظنب ةيروهمجلا مكاحم صتخت
.جراخلا يف عقاو راقعب ةقلعتملا ةيراقعلا

29 مقر ةدام

ةيراقعلا ىواعدلا ادع اميف كلذو ةيروهمجلا يف ةماقإ لحم وأ نطوم هل يذلا يبنجألا ىلع عفرت يتلا ىواعدلا رظنب ةيروهمجلا مكاحم صتخت
.جراخلا يف عقاو راقعب ةقلعتملا

30 مقر ةدام

:ةيتآلا لاوحألا يف كلذو ةيروهمجلا يف ةماقإ لحم وأ نطوم هل سيل يذلا يبنجألا ىلع عفرت يتلا ىواعدلا رظنب ةيروهمجلا مكاحم صتخت

.راتخم نطوم ةيروهمجلا يف هل ناك اذإ )1(

سالفإب ةقلعتم تناك وأ اهيف هذيفنتً ابجاو ناك وأ ذفن وأ أشن مازتلاب ةقلعتم تناك وأ ةيروهمجلا يف دوجوم لامب ةقلعتم ىوعدلا تناك اذإ )2(
.اهيف رهشأ

.يرصم قثوم ىدل هماربإ داري دقعلا ناكو جاوز دقع يف ةضراعم ىوعدلا تناك اذإ )3(

ىتم جاوزلاب ةيروهمجلا ةيسنج تدقف ةجوز نم ةعوفرم تناكو لاصفنالاب وأ قيلطتلاب وأ جاوزلا خسف بلطب ةقلعتم ىوعدلا تناك اذإ )4(
ناك ىتم اهيف نطوم هل ناك يذلا اهجوز ىلع ةيروهمجلا يف نطوم اهل ةجوز نم ةعوفرم ىوعدلا تناك وأ ،ةيروهمجلا يف نطوم اهل ناك
.ةيروهمجلا نع دعبأ دق ناك وأ لاصفنالا وأ قيلطتلا وأ خسفلا ببس مايق دعب جراخلا يف هنطوم لعجو هتجوز رجه دق جوزلا

.اهيف ميقملا ريغصلل وأ ةيروهمجلا يف نطوم امهل ناك ىتم ةجوزلل وأ مألل ةقفن بلطب ةقلعتم ىوعدلا تناك اذإ )5(

.اهدادرتسا وأ اهفقو وأ اهنم دحلا وأ هسفن ىلع ةيالولا بلسب وأ ةيروهمجلا يف ميقي ريغص بسن نأشب ىوعدلا تناك اذإ )6(

مل اذإ كلذو ،ةيروهمجلا يف نطوم هلً ايبنجأ ناك وأً اينطو يعدملا ناكو ةيصخشلا لاوحألا لئاسم نم ةلأسمب ةقلعتم ىوعدلا تناك اذإ )7(
.ىوعدلا يف قيبطتلا بجاو ينطولا نوناقلا ناك اذإ وأ جراخلا يف فورعم نطوم هيلع ىعدملل نكي



وأ نطومً ايئاضق هتدعاسم وأ هيلع رجحلا بولطملا وأ رصاقلل ناك ىتم لاملا ىلع ةيالولا لئاسم نم ةلأسمب ةقلعتم ىوعدلا تناك اذإ )8(
.بئاغلل ةماقإ لحم وأ نطوم رخآ اهب ناك اذإ وأ ةيروهمجلا يف ةماقإ لحم

.ةيروهمجلا يف ةماقإ لحم وأ نطوم مهيلع ىعدملا دحأل ناك اذإ )9(

31 مقر ةدام

وأ ً،ايرصم ثروملا ناك وأ ،ةيروهمجلا يف تحتتفا دق ةكرتلا تناك ىتم ةكرتلاب ةقلعتملا ىواعدلابو ثرإلا لئاسمب ةيروهمجلا مكاحم صتخت
.ةيروهمجلا يف اهضعب وأ اهلك ةكرتلا لاومأ تناك

32 مقر ةدام

ً.انمض وأ ةحارص اهتيالو مصخلا لبق اذإ ةقباسلا داوملل اقبط اهصاصتخا يف ةلخاد نكت مل ولو ىوعدلا يف لصفلاب ةيروهمجلا مكاحم صتخت

33 مقر ةدام

ىلع ةضراعلا تابلطلاو ةيلوألا لئاسملا يف لصفلاب ةصتخم مكاحملا هذه نوكت اهصاصتخا يف ةلخاد ىوعد ةيروهمجلا مكاحمل تعفر اذإ
.اهعم رظني نأ ةلادعلا ريس نسح يضتقيو ىوعدلا هذهب طبتري بلط لك يف لصفلاب صتخت امك ةيلصألا ىوعدلا

34 مقر ةدام

.ةيلصألا ىوعدلاب ةصتخم ريغ تناك ولو ةيروهمجلا يف ذفنت يتلا ةيظفحتلاو ةيتقولا تاءارجإلاب رمألاب ةيروهمجلا مكاحم صتخت

35 مقر ةدام

ءاقلت نم اهصاصتخا مدعب ةمكحملا مكحت ةقباسلا داومللً اقبط ىوعدلا رظنب ةصتخم ةيروهمجلا مكاحم نكت ملو هيلع ىعدملا رضحي مل اذإ
.اهسفن

36 مقر ةدام

نم اهريغو فيراصملاو تاضيوعتلاو دئاوفلا نم ذئمويً اقحتسم نوكي ام ريدقتلا يف لخديو ىوعدلا عفر موي اهرابتعاب ىوعدلا ةميق ردقت
.اهيف مكحلا موي ىلإ ىوعدلا عفر دعب ةرجألا نم دجتسي ام بلط اذكو ،ةميقلا ةردقملا تاقحلملا

.هتلازإ تبلط اذإ سارغلا وأ ءانبلا ةميقب دتعي لاوحألا عيمج يفو

.موصخلا تابلط رخآ ساسأ ىلع ريدقتلا نوكيو

37 مقر ةدام

:يتأي ام ىوعدلا ةميق ريدقت يف ىعاري

ةطوبرملا ةيلصألا ةبيرضلا ةميق نم لثم ةئامسمخ رابتعاب ةميقلا هذه ريدقت نوكي ،راقعلا ةميق ىلإ اهتميق ريدقت يف عجري يتلا ىواعدلا )1(
.ةيلصألا ةبيرضلا ةميق نم لثم ةئامعبرأ رابتعاب ريدقتلا نوكي يضارألا نم ناك نإف ً،اينبم راقعلا ناك اذإ هيلع

.هتميق ةمكحملا تردق ةبيرض هيلع طوبرم ريغ راقعلا ناك اذإف

.راقعلا ةميقب اهتميق ردقت راقعلا ىلع ذيفنتلاب ةقلعتملا ةيعوضوملا تاعزانملاو تاراقعلا ةيكلمب ةقلعتملا ىواعدلا )2(

.قحلا هيلع ررقملا راقعلا ةميق عبر رابتعاب اهتميق ردقتف قافترا قحب ةقلعتملا ىواعدلا امأ

.راقعلا ةميق فصن رابتعاب تردق ةبقرلاب وأ عافتنا قحب ةقلعتم تناك اذإف

يف ةدايزلا ةميقب وأ اهريدقت بولطملا ةيونسلا ةميقلاب تردق ةنيعم ةميق ىلإ اهتدايزب وأ ركحلل ةنيعم ةميق ريدقت بلطب ىوعدلا تناك اذإ )3(
.نيرشع يف امهنم لكً ابورضم ةنس

.ةزايحلا هيلع درت يذلا قحلا ةميقب اهتميق ردقت ةزايحلا ىواعد )4(

رشع بترم ساسأ ىلعوً ادبؤم ناك نإ ةنس نيرشع بترم ساسأ ىلع هبيترت دنس يف ةعزانملا دنع ردقتف داريإب ةصاخ ىوعدلا تناك اذإ )5(
.ةايحلا ىدمل ناك نإ نينس



.ةماعلا اهقاوسأ يف اهراعسأ بسح ىلع اهتميق ردقت ليصاحملاب ةقلعتملا ىواعدلا )6(

نيلدبلا ربكأب ىوعدلا ردقت لدبلا دوقعل ةبسنلابو هيلع دقاعتملا ةميقب اهتميق ردقت هخسف وأ هلاطبإ وأ دقع ةحص بلطب ىوعدلا تناك اذإ )7(
.ةميق

.اهلك دقعلا ةدم نع يدقنلا لباقملا عومجم رابتعاب ريدقتلا ناك هلاطبإب وأ رمتسم دقع ةحص بلطب ىوعدلا تناك اذإ )8(

ريدقتلا ناك هنم ءزج يف ذفن دق دقعلا ناك اذإف دقعلا يف ةدراولا ةدملا نع يدقنلا لباقملا رابتعاب ريدقتلا ناك دقعلا خسف بلطب تناك اذإو
.ةيقابلا ةدملا رابتعاب

.اهيلإ دقعلا دادتما ىلع عازنلا ماق يتلا ةدملل يدقنلا لباقملا رابتعاب ريدقتلا ناك دقعلا دادتماب ةقلعتم ىوعدلا تناك اذإو

.هلجأ نم زوجحملا نيدلا ةميقب ردقت هنالطب وأ لوقنم زجح ةحص نأشب نيدملاو زجاحلا نئادلا نيب ىوعدلا تناك اذإ )9(

.نومضملا نيدلا ةميق رابتعاب ردقت صاصتخا قح وأ يمسر نهر وأ زايتما قح وأ ةزايح نهر نأشب هنيدمو نئاد نيب تناك اذإو

.لاومألا هذه ةميق رابتعاب ريدقتلا ناك ةروكذملا قوقحلاب ةلمحملا وأ ةزوجحملا لاومألل هقاقحتساب ريغلا نم ةماقم تناك اذإف

وأ اهيلع عيقوتلا ةحصب مكحلا بولطملا ةقرولا يف تبثملا قحلا ةميقب اهتميق ردقت ةيلصألا ريوزتلا ىواعدو عيقوتلا ةحص ىواعد )10(
.اهريوزتب

38 مقر ةدام

ةفلتخم ةينوناق بابسأ نع ةئشان تناك نإف ،ةلمج اهتميق رابتعاب ريدقتلا ناك دحاو ينوناق ببس نع ةئشان ةددعتم تابلط ىوعدلا تنمضت اذإ
.ةدح ىلع اهنم لك ةميق رابتعاب ريدقتلا ناك

.هدحو بلطلا اذه ةميقب اهتميق ردقتف يلصألا بلطلا يف ةجمدنم ربتعت تابلط ىوعدلا تنمضت اذإ امأ

39 مقر ةدام

تافتلا نود هب ىعدملا ةميق رابتعاب ريدقتلا ناك دحاو ينوناق ببس ىضتقمب رثكأ وأ دحاو ىلع رثكأ وأ دحاو نم ةعوفرم ىوعدلا تناك اذإ
.هيف مهنم لك بيصن ىلإ

40 مقر ةدام

نوكيف هنمً ايقاب بولطملا ءزجلا نكي ملو هيفً اعزانتم هلك قحلا ناك اذإ الإ ءزجلا اذه ةميقب ىوعدلا تردق قح نمً اءزج بولطملا ناك اذإ
.هلمكأب قحلا ةميق رابتعاب ريدقتلا

41 مقر ةدام

.هينج فلأ نيعبرأ ىلع ةدئاز اهتميق تربتعا ةمدقتملا دعاوقلا بسحب ريدقتلل لباق ريغ بلطب ىوعدلا تناك اذإ

42 مقر ةدام

ًايئاهتنا اهمكح نوكيو هينج فالآ نيعبرأ اهتميق زواجت ال يتلا ةيراجتلاو ةـيندملا ىواـعدلا يفً ايئادتبا مـكحلاب ةيئزجلا داوملا ةمكحم صتخت
.هينج فالآ ةسمخ زواجت ال ىوعدلا ةميق تناك اذإ

.*نوناقلا هيلع صني امم يقاولا حلصلاو سالفإلا يف لماش صاصتخا نم ةيئادتبالا ةمكحملل امب لالخإلا مدع عم كلذو

ــــــــ

هيلع تصن اميف ةيداصتقالا مكاحملا ءاشنإب رداصلا 2008 ةنسل 120 مقر نوناقلا نم ةسداسلا ةداملابً ايئزج ًءاغلإ ةداملا هذه تيغلأ *
ةمكحملاب ةيئادتبالا رئاودلا صاصتخا نم لئاسملا هذه تحبصأ ثيح "يقاولا حلصلاو سالفإلا يف لماش صاصتخا نم ةيئادتبالا ةمكحملل"
.ةيداصتقالا

43 مقر ةدام

:يلي اميف هينج فالآ ةسمخ اهتميق زواجت مل اذإً ايئاهتناو ىوعدلا ةميق نكت امهمً ايئادتبا مكحلاب كلذك ةيئزجلا داوملا ةمكحم صتخت



.فراصملاو يقاسملاو عرتلا ريهطتو هايملاب عافتنالاب ةقلعتملا ىواعدلا )1(

.عازن لحم قحلا وأ ةيكلملا نكت مل اذإ ةراضلا تآشنملاو يضارألاو ينابملاب قلعتي اميف تافاسملا ريدقتو دودـحلا نييعت ىواعد )2(

.عئاشلا لاملا ةمسق ىواعد )3(

.اهديدحتو تابترملاو روجألاب ةبلاطملاب ةقلعتملا ىواعدلا )4(

.اهتميق تناكً ايأ عيقوتلا ةحص ىواعد )5(

ىوعدلاب قوقحلا باحصأو نيزئاحلاو كالملا نم نأشلا يوذ راطخإ يعدملا ىلع نيعتيو ،ةيلصأ ةفصب تعفر اذإ تاراقعلا ميلست ىواعد )6(
ةدحولا قيرط نع راطخإلا متي ةيفاكلا تايرحتلا ءارجإ دعب مهصاخشأ ىلع لالدتسالا مدع ةلاح يفو ،نيرضحملا قاروأ نم ةقروب كلذو
ةيحانلا ةدمع رقم يفو راقعلا اهترئاد يف عقاولا ةطرشلا ةطقن رقم يفو راقعلا ةهجاوب رهاظ ناكم يف قصللا قيرطب ةصتخملا ةيلحملا
يعدملا ميدقتو راطخإلا مامت دعب الإ ىوعدلا يف ةمكحملا مكحت الو ،لاوحألا بسحب ةصتخملا ةيلحملا ةدحولا رقم يف تانالعإلا ةحولو
.يعدملا تابلطب هيلع ىعدملا ملس ولو هاوعد يف هدناست يتلا تادنتسملا

44 مقر ةدام

.ةزايحلاب هؤاعدا طقس الإو قحلاب ةبلاطملا نيبو اهنيب ةزايحلا ىوعد يف يعدملا عمجي نأ زوجي ال

يذلا مكحلا ذيفنتو ةزايحلا ىوعد يف لصفلا لبق قحلاب هاوعد لبقت الو ،قحلا ىلإ دانتسالاب ةزايحلا ىوعد هيلع ىعدملا عفدي نأ زوجي الو
.همصخل ةزايحلا نع لعفلاب ىلخت اذإ الإ اهيف ردصي

.هيفن وأ قحلا توبث ساسأ ىلع ةزايحلا ىواعد يف مكحلا زوجي ال كلذكو

رركم 44 مقر ةدام

بجاوً اببسمً ايتقوً ارارق اهيف ردصت نأ ،ةيئانج وأ تناك ةيندم ،ةزايحلا تاعزانم نم ةعزانم اهيلع تضرع ىتم ةماعلا ةباينلا ىلع بجي
ىلع ةباين سيئر ةجردب ةباين وضع نم هيلإ راشملا رارقلا ردصيو ،ةمزاللا تاقيقحتلا ءارجإو عازنلا فارطأ لاوقأ عامس دعبً اروف ذيفنتلا
.لقألا

.هرودص خيرات نم مايأ ةثالث لالخ نأشلا يوذل رارقلا اذه نالعإ ةماعلا ةباينلا ىلعو

يف ةداتعملا تاءارجإلاب عفرت ىوعدب ،ةلجعتسملا رومألاب صتخملا يضاقلا مامأ نأش يذ لكل رارقلا اذه نم ملظتلا نوكي لاوحألا عيمج يفو
بلط ىلع ًءانب هلو ،هئاغلإب وأ هليدعتب وأ ،رارقلا دييأتب يتقو مكحب ملظتلا يف يضاقلا مكحيو ،رارقلاب هنالعإ موي نمً اموي رشع ةسمخ داعيم
.ملظتلا يف لصفي نأ ىلإ هنم ملظتملا رارقلا ذيفنت فقوي نأ ملظتملا

45 مقر ةدام

نم اهيلع ىشخي يتلا ةلجعتسملا لئاسملا يف قحلاب ساسملا مدع عمو ةتقؤم ةفصب مكحيل اهتاضق نم ضاق ةيئادتبالا ةمكحملا رقم يف بدني
.تقولا تاوف

.ةيئزجلا داوملا ةمكحمل صاصتخالا اذه نوكيف ةيئادتبالا ةمكحملا رقم اهب يتلا ةنيدملا ةرئاد جراخ يف امأ

.ةيعبتلا قيرطب اهل تعفر اذإ لئاسملا هذهبً اضيأ عوضوملا ةمكحم صاصتخا نم عنمي ال اذه نأ ىلع

46 مقر ةدام

يف لخدي ال هعون وأ هتميق بسحب ناك اذإ يلصألا بلطلاب طبترملا بلطلا وأ ضراعلا بلطلا يف مكحلاب ةيئزجلا داوملا ةمكحم صتخت ال
.اهصاصتخا

نأ اهيلع بجو الإو ةلادعلا ريسب ررض كلذ ىلع بترتي مل اذإ هدحو يلصألا بلطلا يف مكحت نأ اهل زاج ليبقلا اذه نم بلط اهيلع ضرع اذإو
ريغ ةلاحإلا مكح نوكيو ةصتخملا ةيئادتبالا ةمكحملا ىلإ امهتلاحب طبترملا وأ ضراعلا بلطلاو ةيلصألا ىوعدلا ةلاحإب اهسفن ءاقلت نم مكحت
.نعطلل لباق

47 مقر ةدام

اهمكح نوكيو ةيئزجلا داوملا ةمكحم صاصتخا نم تسيل يتلا ةيراجتلاو ةيندملا ىواعدلا عيمج يفً ايئادتبا مكحلاب ةيئادتبالا ةمكحملا صتخت



.هينج فلأ نيعبرأ زواجت ال ىوعدلا ةميق تناك اذإً ايئاهتنا

رومألا يضاق نم وأ ةيئزجلا داوملا ةمكحم نمً ايئادتبا ةرداصلا ماكحألا نع اهيلإ عفري يذلا فانئتسالا اياضق يف مكحلاب كلذك صتختو
.ةلجعتسملا

وأ اهتميق نكت امهم يلصألا بلطلاب ةطبترملا تابلطلا يف كلذكو ةضراعلا تابلطلا رئاسو ةلجعتسملا وأ ةيتقولا تابلطلا يف مكحلاب صتخت امك
.اهعون

48 مقر ةدام

ماكحألا نع كلذكو ،ةيئادتبالا مكاحملا نمً ايئادتبا ةرداصلا ماكحألا نع اهيلإ عفرت يتلا فانئتسالا اياضق يف مكحلاب فانئتسالا ةمكحم صتخت
.نوناقلا اذه نم 43 ةداملا نم سداسلا دنبلا يف اهيلع صوصنملا ىواعدلا يف ةيئزجلا مكاحملا نم ةرداصلا

49 مقر ةدام

.كلذ فالخ ىلع نوناقلا صني مل ام هيلع ىعدملا نطوم اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملل صاصتخالا نوكي

.هتماقإ لحم اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملل صاصتخالا نوكي ةيروهمجلا يف نطوم هيلع ىعدملل نكي مل نإف

.مهدحأ نطوم اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملل صاصتخالا ناك مهيلع ىعدملا ددعت اذإو

50 مقر ةدام

رئاود يفً اعقاو ناك اذإ هئازجأ دحأ وأ راقعلا اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملل صاصتخالا نوكي ةزايحلا ىواعدو ةيراقعلا ةينيعلا ىواعدلا يف
.ةددعتم مكاحم

.هيلع ىعدملا نطوم وأ راقعلا اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملل صاصتخالا نوكي ةيراقعلا ةيصخشلا ىواعدلا يفو

.تاراقعلا ميلست ىواعدب اهريغ نود راقعلا اهترئاد يف عقاولا ةيئزجلا ةمكحملا صتخت نوناقلا اذه نم 108 ةداملا مكح نم ًءانثتساو

51 مقر ةدام

ةمكحملل صاصتخالا نوكي ةماعلا تاسسؤملا وأ ةماعلا تائيهلا وأ ةيلحملا ةرادإلا تادحو وأ ةموكحلا ىلع عفرت يتلا ةيئزجلا ىواعدلا يف
.ةمدقتملا دعاوقلا ةاعارم عم ،ةظفاحملا رقم اهترئاد يف عقي يتلا

52 مقر ةدام

يف عقي يتلا ةمكحملل صاصتخالا نوكي ةصاخلا تاسسؤملا وأ ةيفصتلا رود يف يتلا وأ ةمئاقلا تايعمجلا وأ تاكرشلاب ةقلعتملا ىواعدلا يف
وأ ءاكرشلا دحأ ىلع ةسسؤملا وأ ةيعمجلا وأ ةكرشلا نم مأ ةسسؤملا وأ ةيعمجلا وأ ةكرشلا ىلع ىوعدلا تناكأ ءاوس اهترادإ زكرم اهترئاد
.رخآ ىلع وضع وأ كيرش نم مأ ءاضعألا

.عرفلا اذهب ةلصتملا لئاسملا يف كلذو ةسسؤملا وأ ةيعمجلا وأ ةكرشلا عرف اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملا ىلإ ىوعدلا عفر زوجيو

53 مقر ةدام

يف عقي يتلا ةمكحملا صاصتخا نم نوكت ضعب ىلع ةثرولا ضعب نم وأ نئادلا نم ةكرتلا ةمسق لبق عفرت يتلا تاكرتلاب ةقلعتملا ىواعدلا
.ىفوتملل نطوم رخآ اهترئاد

54 مقر ةدام

.هب تضق يتلا ةمكحملل صاصتخالا نوكي سالفإلا لئاسم يف

55 مقر ةدام

بجي يتلا ةمكحملل وأ اهترئاد يف هضعب وأ هلك ذفنو قافتالا مت يتلا ةمكحملل وأ هيلع ىعدملا ةمكحمل صاصتخالا نوكي ةيراجتلا داوملا يف
.اهترئاد يف قافتالا ذيفنت

56 مقر ةدام

ىعدملا نطوم ةمكحمل صاصتخالا نوكي ءارجألاو عانصلاو لامعلا روجأو نكاسملا ةرجأو تالواقملاو تاديروتلاب ةقلعتملا تاعزانملا يف
.يعدملا نطوم اهيف ناك ىتم اهترئاد يف ذفن وأ قافتالا مت يتلا ةمكحملل وأ هيلع



57 مقر ةدام

.يعدملا نطوم وأ هيلع ىعدملا نطوم اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملل صاصتخالا نوكي تاقفنلاب ةقلعتملا ىواعدلا يف

58 مقر ةدام

.هيلع نمؤملا لاملا ناكم وأ ديفتسملا نطوم اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملل صاصتخالا نوكي نيمأتلا ةميق بلطب ةقلعتملا تاعزانملا يف

59 مقر ةدام

بولطملا ةمكحملا وأ هيلع ىعدملا نطوم اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملل صاصتخالا نوكي يتقو ءارجإ ذاختا بلط ةنمضتملا ىواعدلا يف
.اهترئاد يف ءارجإلا لوصح

.ذيفنتلا اهترئاد يف ىرجي يتلا ةمكحملل صاصتخالا نوكي تادنسلاو ماكحألا ذيفنتب ةقلعتملا ةلجعتسملا تاعزانملا يفو

60 مقر ةدام

مدعب كسمتي نأ نامضلا بلط يف هيلع ىعدملل زوجي هنأ ىلع .ةضراعلا تابلطلا يف لصفلاب ةيلصألا ىوعدلا رظنت يتلا ةمكحملا صتخت
.هتمكحم ريغ ةمكحم مامأ هبلج دصقب الإ مقت مل ةيلصألا ىوعدلا نأ تبثأ اذإ ةمكحملا صاصتخا

61 مقر ةدام

نوكي ةمدقتملا ماكحألا بجوم ىلع ةصتخملا ةمكحملا نييعت رسيتي ملو ةيروهمجلا يف ةماقإ لحم الو نطوم هيلع ىعدملل نكي مل اذإ
.ةرهاقلا ةمكحمل صاصتخالا ناك ةماقإ لحم الو نطوم هل نكي مل نإف هتماقإ لحم وأ يعدملا نطوم اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملل صاصتخالا

62 مقر ةدام

.هيلع ىعدملا نطوم اهترئاد يف عقي يتلا ةمكحملل وأ ةمكحملا هذهل صاصتخالا نوكي ةنيعم ةمكحم صاصتخا ىلع قفتا اذإ

فلاخي ام ىلعً امدقم قافتالا زوجي ال 49 ةداملا مكح فالخ ىلع ةمكحمل صاصتخالا ليوخت ىلع نوناقلا اهيف صني يتلا تالاحلا يف هنأ ىلع
.صاصتخالا اذه

63 مقر ةدام

.كلذ ريغ ىلع نوناقلا صني مل ام ةمكحملا باتك ملق عدوت ةفيحصب يعدملا بلط ىلع ءانب ةمكحملا ىلإ ىوعدلا عفرت

:ةيتآلا تانايبلا ىلع ىوعدلا ةفيحص لمتشت نأ بجيو

.هنطومو هتفصو هتفيظو وأ هتنهمو هبقلو هلثمي نم مساو هنطومو هتفيظو وأ هتنهمو هبقلو يعدملا مسا )1(

.هل ناك نطوم رخآفً امولعم هنطوم نكي مل نإف هنطومو هتفيظو وأ هتنهمو هبقلو هيلع ىعدملا مسا )2(

.ةفيحصلا ميدقت خيرات )3(

. ىوعدلا اهمامأ ةعوفرملا ةمكحملا )4(

.اهيف نطوم هل نكي مل نإ ةمكحملا رقم اهب يتلا ةدلبلا يف يعدملل راتخم نطوم نايب )5(

.اهديناسأو يعدملا تابلطو ىوعدلا عئاقو )6(

64 مقر ةدام

ىلوتي حلص سلجم مامأ ىوعدلا حاتتفا ةفيحصب نيددحملا ةعاسلاو مويلا يف ءادتبا عفرت يتلا ةيئزجلا ىواعدلا يف موصخلا روضح نوكي
رماوأب ةصاخلا تابلطلاو ذيفنتلا تاعزانمو ةلجعتسملا ىواعدلاو حلصلا اهيف زوجي ال يتلا ىواعدلا ادع اميف كلذو موصخلا نيب قيفوتلا
.ءادألا

هيلعو ،عازنلا رظنب ةصتخملا ةيئزجلا داوملا ةمكحم رقم يف هتاسلج دقعيو ،ماعلا بئانلا ءالكو دحأ ةسائرب هيلإ راشملا حلصلا سلجم لكشيو
،لجألا اذه يف حلصلا مت اذإف ،ىرخأ اموي نيثالث زواجت ال ةدملو نيفرطلا قافتاب الإ اهدم زوجي ال اموي نيثالث ىدم يف هتمهم نم يهتني نأ
ةسلج يف اهرظنل ةمكحملا ىلإ ىوعدلا لاحأ روكذملا لجألا يف حلصلا متي مل اذإو ،ذيفنتلا ةبجاو تادنسلا ةوق هل نوكت رضحم كلذب دعأ
.اهددحي



يتلا ةيئزجلا مكاحملا هنم رارقب لدعلا ريزو ددحيو ةيروهمجلا سيئر نم رارق همامأ عبتت يتلا تاءارجإلا نايبو سلجملا اذه ميظنتب ردصيو
.اهترئادب حلصلا سلاجم لكشت

ىلع بجو سلجملا اذه ىلع اهضرع لبق اهترئادب حلص سلجم لكش ةمكحم ىلع ىلوألا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ىواعدلا تضرع اذإو
.هيلإ اهتلاحإ ةمكحملا

65 مقر ةدام

:يلي امب ةبوحصم تناك اذإ ىوعدلا ةفيحص ةمكحملا بّاتك ملق ديقي

.اهنم يعدملا ءافعإ وأً انوناق ةررقملا موسرلا دادس ىلع لدي ام -1

.بّاتكلا ملقل نيتروص نعً الضف مهيلع ىعدملا ددع ردقب ةفيحصلا نم روص -2

.هاوعد تابثإل ةلدأ نم هيلإ نكري امو يعدملا ةيلوئسم تحت اهنم روص وأ ىوعدلل ةديؤملا تادنتسملا لوصأ -3

.مهيلع ىعدملا ددع ردقب رارقإلا وأ ةركذملا نم روصو ،اهل لماك حرش ىلع ىوعدلا ةفيحص لامتشاب رارقإ وأ ىوعدلل ةحراش ةركذم -4

قاروألاو تادنتسملا ءافيتسا مدعل - ىوعدلا ةفيحص ديق مدع بّاتكلا ملق ىأر اذإو لاوحألا عيمج يف ديقلا بلط خيرات تابثإ بّاتكلا ملق ىلعو
بلاط فيلكتب وأ ،ىوعدلا ديقب بّاتكلا ملق فيلكتب امإ ً.اروف هيف لصفيل ةيتقولا رومألا يضاق ىلع رمألا ضرعب ماق ،ىلوألا ةرقفلاب ةنيبملا
خيرات نم ةديقم تربتعا - يضاقلا رمألً اذيفنت ىوعدلا ةفيحص تديق اذإف .بّاتكلا ملق يأرو هلاوقأ عامس دعب كلذو ،صقن ام ءافيتساب اهديق
.ديقلا بلط ميدقت

ةركذملا نمو ىوعدلا ةفيحص نم ةروص هبً اقفرم ،لوصولا ملعب هيلع ىصومً اباتك مايأ ةثالث لالخ هيلع ىعدملا ىلإ بّاتكلا ملق لسريو
ميدقتو ىوعدلا فلم ىلع عالطإلل هوعديو ،اهرظنل ةددحملا ةسلجلاو هتابلطو يعدملا مساو ىوعدلا ديقب هيف هرطخي ،رارقإلا وأ ةحراشلا
.هعافدب ةركذمو هتادنتسم

عيمج اهب قفريو هعافدب ةركذم بّاتكلا ملق عدوي نأ ،اهيف روضحلا داعيم صُقنأ يتلاو ةلجعتسملا ادع ىواعدلا عيمج يف ،هيلع ىعدملا ىلعو
.لقألا ىلع مايأ ةثالثب ىوعدلا رظنل ةددحملا ةسلجلا لبق هتيلوئسم تحت اهنمً اروص وأ ،هتادنتسم

.اهتفيحص ترهشأ اذإ الإ ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا نم قح ىلع دقاعتلا ةحص ىوعد لبقت الو

66 مقر ةدام

ةلاح يف زوجيو ،ةيئزجلا داوملا مكاحم مامأ مايأ ةينامثو فانئتسالا ةمكحمو ةيئادتبالا ةمكحملا مامأ اموي رشع ةسمخ روضحلا داعيم
.يلاوتلا ىلع ةعاس نيرشعو عبرأ ىلإو مايأ ةثالث ىلإ نيداعيملا نيذه صقن ةرورضلا

ةعاس ىلإ ةعاس نم هلعجو داعيملا اذه صقن ةرورضلا ةلاح يف زوجيو ،ةعاس نورشعو عبرأ ةلجعتسملا ىواعدلا يف روضحلا داعيمو
.ةيرحبلا ىواعدلا نم ىوعدلا تناك اذإ الإ هسفن مصخلل نالعإلا لصحي نأ طرشب

.ىوعدلا ةفيحص عم مصخلل هتروص نلعتو ةيتقولا رومألا يضاق نم نذإب ةمدقتملا لاوحألا يف ديعاوملا صقن نوكيو

67 مقر ةدام

ةددحملا ةسلجلا خيرات هلثمي نم وأ يعدملا روضح يف تبثي نأ دعب كلذب صاخلا لجسلا يف ةفيحصلا ميدقت موي يف ىوعدلا بّاتكلا ملق ديقي
.اهروصو ةفيحصلا لصأ يف اهرظنل

.هيلإ لصألا درو اهنالعإل نيرضحملا ملق ىلإ اهروصو ةفيحصلا لصأ ملسي نأ رثكألا ىلع يلاتلا مويلا يف بّاتكلا ملق ىلعو

ىلإ اهميدقت ىلوتيل اهروصو ةفيحصلا لصأ - كلذ بلط ىتم - يعدملل ملسي نأ ،ذيفنتلا تالاكشإو دادرتسالا ىواعد ريغ يف زوجي كلذ عمو
.بّاتكلا ملق ىلإ هتداعإب موقيل يعدملا ىلإ لصألا درو اهنالعإل نيرضحملا ملق

68 مقر ةدام

ىوعدلا رظنل ددح دق ناك اذإ الإ هيلإ اهميلست خيرات نم رثكألا ىلعً اموي نيثالث لالخ ىوعدلا ةفيحص نالعإب موقي نأ نيرضحملا ملق ىلع
.روضحلا داعيم ةاعارم عم هلك كلذو ،ةسلجلا لبق نالعإلا متي نأ بجي ذئدنعف داعيملا اذه ءانثأ يف عقت ةسلج

نع لقت ال ةمارغب نالعإلا ريخأت يف هلامهإب نيرضحملا وأ بّاتكلا ملقب نيلماعلا نم ببست نم ىلع ىوعدلا اهيلإ ةعوفرملا ةمكحملا مكحتو



.نعط يألً الباق اهب مكحلا نوكي الو ،هينج يتئام زواجت الو هينج نيرشع

.ةسلجلاب رضحي مل ام هيلع ىعدملا ىلإ اهتفيحص نالعإب الإ ،ىوعدلا يف ةدقعنم ةموصخلا ربتعت الو

69 مقر ةدام

ديعاوم ةاعارم مدع ىلع نالطبلا بترتي ال كلذك .ىوعدلا ةفيحص نالعإ نالطب ةقباسلا ةداملا يف ررقملا داعيملا ةاعارم مدع ىلع بترتي ال
.داعيملا لامكتسال ليجأتلا يف هيلإ نلعملا قحب لالخإ ريغب كلذو روضحلا

70 مقر ةدام

ميدقت خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ يف روضحلاب هيلع ىعدملا فيلكت متي مل اذإ نكت مل نأك ىوعدلا رابتعا ،هيلع ىعدملا بلط ىلع ًءانب ،زوجي
.يعدملا لعف ىلإً اعجار كلذ ناكو ،بّاتكلا ملق ىلإ ةفيحصلا

71 مقر ةدام

مسرلا عبر الإ ىوعدلا ىلع قحتسي الف ةعفارملا ءدب لبقو ىوعدلا رظنل ىلوألا ةسلجلا يف همصخ عم حلاصت وأ ةموصخلا يعدملا كرت اذإ
.ددسملا

.ددسملا مسرلا لماك دري 64 ةداملا يف هيلإ راشملا حلصلا سلجم مامأ احلص عازنلا ىهتنا اذإو

72 مقر ةدام

نم مهنع ةباينلا يف لبقت نأ ةمكحمللو نيماحملا نم هنولكوي نم مهنع رضحي وأ مهسفنأب موصخلا رضحي ىوعدلا رظنل نيعملا مويلا يف
.ةثلاثلا ةجردلا ىلإ مهراهصأ وأ مهبراقأ وأ مهجاوزأ نم هنولكوي

73 مقر ةدام

ليكولل صخرت نأ ةرورضلا دنع ةمكحمللو ةاماحملا نوناق ماكحأل اقفو هنع هتلاكو تبثي نأو هلكوم نع هروضح ررقي نأ ليكولا ىلع بجي
.رثكألا ىلع ةعفارملا ةسلج يف كلذ متي نأ ىلع هددحت داعيم يف هتلاكو تابثإ يف

74 مقر ةدام

وه لكوملا يضاقتلا ةجرد يف ىوعدلا ريسل ةمزاللا قاروألا نالعإ يفً اربتعم هليكو نطوم نوكي موصخلا دحأ نم ليكوتلا رودص درجمب
.اهيف

.هيف انطوم هل ذختي نأ ةمكحملا رقم هب يذلا دلبلاب ليكو هل نوكي ال يذلا مصخلا ىلعو

75 مقر ةدام

تاءارجإلا ذاختاو ،اهيف عافدلا وأ اهتعباتمو ىوعدلا عفرل ةمزاللا تاءارجإلاو لامعألاب مايقلا ةطلس ليكولا لوخي ةموصخلاب ليكوتلا
ريغب كلذو .فيراصملاو موسرلا ضبقو مكحلا اذه نالعإو اهيف لكو يتلا يضاقتلا ةجرد يف اهعوضوم يف مكحلا ردصي نأ ىلإ ةيظفحتلا
ً.اصاخً اضيوفت نوناقلا هيف بجوأ امب لالخإ

.رخآلا مصخلا ىلع هب جتحي ال مدقت ام فالخ ىلع ليكوتلا دنس يف دري ديق لكو

76 مقر ةدام

الو اهدر الو اههيجوت الو نيميلا لوبق الو هيف ميكحتلا الو حلصلا الو هنع لزانتلا الو هب ىعدملا قحلاب رارقإلا صاخ ضيوفت ريغب حصي ال
ريوزتلاب ءاعدالا الو نيدلا ءاقب عم تانيمأتلا كرت الو زجحلا عفر الو هيف نعطلا قرط نم قيرط نع وأ مكحلا نع لزانتلا الو ةموصخلا كرت
ً.اصاخ اضيوفت هيف نوناقلا بجوي رخآ فرصت يأ الو هلوبق الو يلعفلا ضرعلا الو ريبخلا در الو هتمصاخم الو يضاقلا در الو

77 مقر ةدام

.ليكوتلا يف صنب كلذ نم اعونمم نكي مل ام ةيضقلا يف لمعلاب دارفنالا مهدحأل زاج ءالكولا ددعت اذإ

78 مقر ةدام

.ليكوتلا يف ةحارص ةبانإلا نمً اعونمم نكي مل نإ نيماحملا نم هريغ بيني نأ ليكولل زوجي

79 مقر ةدام



.ةسلجلا يف ةيضقلا رظن ءانثأ هافن اذإ الإ هسفن لكوملا هررقي ام ةباثمب نوكي هلكوم روضحب ليكولا هررقي ام لك

80 مقر ةدام

ىوعدلا ةرشابم ىلع لكوملا مزعب وأ هلدب نييعتب مصخلا نلعأ اذإ الإ هتهجاوم يف تاءارجإلا ريس نود هلزع وأ ليكولا لازتعا لوحي ال
.هسفنب

.قئال ريغ تقو يف ةلاكولا لزتعي نأ ليكولل زوجي الو

81 مقر ةدام

ةعفارملا وأ روضحلا يف موصخلا نعً اليكو نوكي نأ مكاحملاب نيلماعلا نم دحأل الو هئالكو نم دحأل الو ماعلا بئانلا الو ةاضقلا دحأل زوجي ال
ً.الطاب لمعلا ناك الإو اهل وه عباتلا ةمكحملا ريغ ةمكحم مامأ ةماقم ىوعدلا تناك ولو ءاتفإلاب مأ ةباتكلاب مأ ةهفاشملاب ناكأ ءاوس

.ةيناثلا ةجردلا ىلإ مهعورفو مهلوصأو مهتاجوز نعوً انوناق مهنولثمي نمع كلذ مهل زوجي نكلو

82 مقر ةدام

ًاموي نوتس ىضقنا اذإف ،اهبطش تررق الإو ،اهيف مكحلل ةحلاص تناك اذإ ىوعدلا يف ةمكحملا تمكح ،هيلع ىعدملا الو يعدملا رضحي مل اذإ
.نكت مل نأك تربتعا ،اهيف ريسلا دعب نافرطلا رضحي مل وأ ،اهيف ريسلا موصخلا دحأ بلطي ملو

.هيلع ىعدملا رضحو ىلوألا ةسلجلا يف مهضعب وأ نوعدملا وأ يعدملا باغ اذإ ىوعدلا يف ةمكحملا مكحتو

83 مقر ةدام

.كلذ دعب فلخت ولو هقح يف ةيروضح ةموصخلا تربتعا هعافدب ةركذم عدوأ وأ ةسلج ةيأ يف هيلع ىعدملا رضح اذإ

زوجي ال امك ىلوألا تابلطلا يف صقني وأ ديزي وأ لدعي نأ وأ ةديدج تابلط همصخ اهيف فلخت يتلا ةسلجلا يف يدبي نأ يعدملل زوجي الو
.ام بلطب هيلع مكحلا يعدملا ةبيغ يف بلطي نأ هيلع ىعدملل

84 مقر ةدام

نلعأ دق نكي مل اذإف ىوعدلا يف ةمكحملا تمكح هصخشل تنلعأ دق ىوعدلا ةفيحص تناكو ىلوألا ةسلجلا يف هدحو هيلع ىعدملا فلخت اذإ
يف مكحلا ربتعيو بئاغلا مصخلا اهب يعدملا نلعي ةيلات ةسلج ىلإ ةيضقلا رظن ليجأت ةلجعتسملا ىواعدلا ريغ يف ةمكحملا ىلع ناك هصخشل
ً.ايروضحً امكح نيتلاحلا يف ىوعدلا

بجو هصخشل نلعي مل نم بيغت وأً اعيمج اوبيغتو هصخشل نلعي مل رخآلا ضعبلاو هصخشل نلعأ دق ضعبلا ناكو مهيلع ىعدملا ددعت اذإف
ربتعيو .نيبئاغلا نم هصخشل نلعي مل نم اهب يعدملا نلعي ةيلات ةسلج ىلإ ىوعدلا رظن ليجأت ةلجعتسملا ىواعدلا ريغ يف ةمكحملا ىلع
ً.اعيمج مهيلع ىعدملا قح يفً ايروضحً امكح ىوعدلا يف مكحلا

،لاوحألا بسحب ،ةلودلا اياضق ةئيه يف وأ ،هترادإ زكرم يف صاخلا وأ ،ماعلا يرابتعالا صخشلا نالعإ ربتعي ؛ةداملا هذه ماكحأ قيبطت يفو
.هصخشلً انالعإ

85 مقر ةدام

ةطساوبً احيحصً انالعإ اهل نلعي ةيلات ةسلج ىلإ ةيضقلا ليجأت اهيلع بجو ةفيحصلاب هنالعإ نالطب هيلع ىعدملا بايغ دنع ةمكحملا تنيبت اذإ
.همصخ

.هينج ةئامسمخ زواجت الوً اهينج نيسمخ نع لقت ال ةمارغب هميرغت بجو يعدملا لعف ىلإً اعجار نالطبلا ناك اذإف

86 مقر ةدام

.نكي مل نأك اهيف هيلع ردص مكح لك ربتعا ةسلجلا ءاهتنا لبق بئاغلا مصخلا رضح اذإ

87 مقر ةدام

.قوقح نم موصخلل ام تالاحلا هذه يف اهل نوكيو نوناقلا اهيلع صني يتلا تالاحلا يف ىوعدلا عفر ةماعلا ةباينلل

88 مقر ةدام

:الطاب مكحلا ناك الإو ةيتآلا تالاحلا يف لخدتت نأ ةماعلا ةباينلا ىلع بجي ةلجعتسملا ىواعدلا ادع اميف



.اهسفنب اهعفرت نأ اهل زوجي يتلا ىواعدلا )1(

.صاصتخالا عزانت ةمكحمو ضقنلا ةمكحم مامأ تابلطلاو نوعطلا )2(

.اهيف اهلخدت بوجو ىلع نوناقلا صني ىرخأ ةلاح لك )3(

89 مقر ةدام

:ةيتآلا تالاحلا يف لخدتت نأ ةماعلا ةباينلل زوجي ةلجعتسملا ىواعدلا ادع اميف

.نيدوقفملاو نيبئاغلاو اهيصقانو ةيلهألا يميدعب ةصاخلا ىواعدلا )1(

.ربلل ةدصرملا اياصولاو تابهلاو ةيريخلا فاقوألاب ةقلعتملا ىواعدلا )2(

.ءاضقلا ةهج ةيالو ءافتنال صاصتخالا مدع )3(

.مهتمصاخمو ةباينلا ءاضعأو ةاضقلا در ىواعد )4(

.سالفإلا نم يقاولا حلصلا )5(

.بادآلا وأ ماعلا ماظنلاب اهقلعتل اهيف لخدتلا ةماعلا ةباينلا ىرت يتلا ىواعدلا )6(

.اهيف اهلخدت زاوج ىلع نوناقلا صني ىرخأ ةلاح لك )7(

90 مقر ةدام

وأ ماعلا ماظنلاب قلعتت ةلأسم اهيف تضرع اذإ ةماعلا ةباينلا ىلإ ةيضقلا فلم لاسرإب رمأت نأ ىوعدلا اهيلع نوكت ةلاح ةيأ يف ةمكحملل زوجي
ً.ايبوجو ةلاحلا هذه يف ةماعلا ةباينلا لخدت نوكيو بادآلا

91 مقر ةدام

.كلذ ىلع نوناقلا صن اذإ الإ اهروضح نيعتي الو اهيف اهيأرب ةركذم تمدق ىتم ىوعدلا يف ةلثمم ةباينلا ربتعت

.مكحلاب قطنلا دنع ةباينلا روضح نيعتي ال لاوحألا عيمج يفو

92 مقر ةدام

اذإف .ىوعدلا ديق درجمب ةباتك ةباينلا رابخإ ةمكحملا باتك ملق ىلع بجي ،ةماعلا ةباينلا لخدت ىلع نوناقلا اهيف صني يتلا لاوحألا عيمج يف
.ةمكحملا نم رمأ ىلع ءانب اهراطخإ نوكيف ،ةباينلا اهيف لخدتت امم ةلأسم ىوعدلا رظن ءانثأ تضرع

93 مقر ةدام

ةيضقلا فلم هيف اهل لسري يذلا مويلا نم داعيملا اذه أدبيو .اهلاوقأب ةركذم ميدقتل لقألا ىلع مايأ ةعبس داعيم اهبلط ىلع ءانب ةباينلا حنمت
.مهتاركذمو موصخلا تادنتسم ىلعً المتشم

94 مقر ةدام

.اهيف ةعفارملا باب لافقإ لبق ىوعدلا اهيلع تناك ةلاح ةيأ يف ةباينلا لخدت نوكي

95 مقر ةدام

تاركذم اومدقي نأ الو مالكلا اوبلطي نأ اهتابلطو اهلاوقأ ميدقت دعب موصخلل زوجي الً امضنمً افرط ةباينلا اهيف نوكت يتلا ىواعدلا عيمج يف
.ةباينلا اهتركذ يتلا عئاقولا حيحصتلً ايباتكً انايب ةمكحملل اومدقي نأ مهل زوجي امنإو ةديدج

ةداعإ يفو اهميدقت يف نذأت نأ ةيليمكت تاركذم وأ ةديدج تادنتسم لوبق اهيف ىرت يتلا ةيئانثتسالا لاوحألا يف ةمكحملل زوجي كلذ عمو
.ملكتي نم رخآ ةباينلا نوكتو ةعفارملا

96 مقر ةدام



صن اذإ وأ ماعلا ماظنلا دعاوق نم ةدعاق مكحلا فلاخ اذإ اهيف اهلخدت زيجي وأ نوناقلا بجوي يتلا لاوحألا يف مكحلا يف نعطلا ةماعلا ةباينلل
.كلذ ىلع نوناقلا

97 مقر ةدام

ةداملا يف ررقملا داعيملا يف هميدقت هناكمإ يف ناكً ادنتسم ةسلجلا هذه يف هيلع ىعدملا وأ يعدملا مدق اذإو ،ةسلج لوأ يف ةعفارملا ىرُجت
هلوبق ةمكحملا تأرو اهرظن ليجأت هميدقت ىلع بترت اذإ امأ ،ىوعدلا رظن ليجأت كلذ ىلع بترتي مل اذإ ةمكحملا هتلبق نوناقلا اذه نم )65(
هتدم زواجت الو ةدحاو ةرمل ليجأتلا نوكي نأ ىلع ،هينج ةئامسمخ زواجت الو هينج ةئام نع لقت ال ةمارغب هيلع تمكح ةلادعللً اقيقحت
.نيعوبسأ

.ةضراعلا هتابلط وأ همصخ عافد ىلعً ادرً ادنتسم مدقي نأ هيلع ىعدملاو يعدملا نم لكل زوجي كلذ عمو

98 مقر ةدام

.عيباسأ ةثالث ليجأتلا ةرتف زواجت ال نأ ىلع موصخلا دحأ ىلإ عجري دحاو ببسل ةرم نم رثكأ ىوعدلا ليجأت زوجي ال

99 مقر ةدام

يف تاعفارملا تاءارجإ نم ءارجإ يأب مايقلا نع وأ تادنتسملا عاديإ نع موصخلا نم وأ اهب نيلماعلا نم فلختي نم ىلع ةمكحملا مكحت
ام هل ةسلجلا رضحم يف تبثي رارقب كلذ نوكيو هينج ةئامعبرأ زواجت الوً اهينج نيعبرأ نع لقت ال ةمارغب ةمكحملا هل هتددح يذلا داعيملا
ً.الوبقمً ارذع ىدبأ اذإ اهضعب وأ اهلك ةمارغلا نم هيلع موكحملا ليقت نأ ةمكحملل نكلو قيرط يأب هيف نعطلا لبقي الو .ةيذيفنت ةوق نم ماكحألل

.هيلع ىعدملا لاوقأ عامس دعبً ارهش زواجت ال ةدمل ىوعدلا فقوب مكحت نأ ةمارغلاب يعدملا ىلع مكحلا نمً الدب ةمكحملل زوجيو

تمكح ةمكحملا هب ترمأ ام ذفني مل وأ ،اهئاهتنال ةيلاتلاً اموي رشع ةسمخلا لالخ هاوعد يف ريسلا يعدملا بلطي ملو فقولا ةدم تضم اذإو
.نكت مل نأك ىوعدلا رابتعاب ةمكحملا

100 مقر ةدام

.باتكلا ملق نم لوصولا ملعب بوحصم لجسم باتكب هيلع موكحملا رابخإ دعب نوكي تامارغلا ماكحأ ذيفنت

101 مقر ةدام

ةاعارم وأ ماعلا ماظنلا ىلعً ةظفاحمً ارس اهءارجإ موصخلا دحأ بلط ىلع ءانب وأ اهسفن ءاقلت نم ةمكحملا تأر اذإ الإ ةينلع ةعفارملا نوكت
.ةرسألا ةمرحل وأ بادآلل

102 مقر ةدام

نوكيو .اهيف عافدلا تايضتقم وأ ىوعدلا عوضوم نع اوجرخ اذإ الإ مهتعطاقم زوجت الو ،ةعفارملا لاح موصخلا لاوقأ ىلإ عامتسالا بجي
.ملكتي نم رخآ هيلع ىعدملا

103 مقر ةدام

اذإف .مهئالكو نم وأ مهنم عقويو ةسلجلا رضحم يف هيلع اوقفتا ام تابثإ ىوعدلا اهيلع نوكت لاح ةيأ يف ةمكحملا ىلإ اوبلطي نأ موصخلل
دنسلا ةوق نيلاحلا يف ةسلجلا رضحمل نوكيو .هيف هاوتحم تبثأو ةسلجلا رضحمب بوتكملا قافتالا قحلأ هيلع اوقفتا ام اوبتك دق اوناك
.ماكحألا روص ءاطعإل ةررقملا دعاوقللً اقفو هتروص ىطعتو .يذيفنتلا

اوقفتا ام قاحلإب مكحي الف ،ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا نم قح ىلع دقاعتلا ةحص ىلع مهقافتا تابثإ نمضتي موصخلا بلط ناك اذإف كلذ عمو
.قافتالا هيف تبثأ يذلا ةسلجلا رضحم نم ةيمسر ةروص وأ بوتكملا قافتالا رهش مت اذإ الإ ةسلجلا رضحمب - ةهافش وأ ةباتك - هيلع

104 مقر ةدام

،اهماظنب لخي نم ةسلجلا ةعاق نم جرخي نأ ةاماحملا نوناق ماكحأ ةاعارم عمو كلذ ليبس يف هلو ،اهسيئرب ناطونم اهترادإو ةسلجلا طبض
ً.ايئاهن كلذب اهمكح نوكيو هينج ةئام هميرغتب وأ ةعاس نيرشعوً اعبرأ هسبحب روفلا ىلع مكحت نأ ةمكحملل ناك ىدامتو لثتمي مل نإف

تاءازجلا نم هعيقوت ةحلصملا سيئرل ام ةسلجلا داقعنا ءانثأ عقوت نأ اهل ناك ةمكحملا يف ةفيظو نودؤي نمم عقو دق لالخإلا ناك اذإف
.ةيبيدأتلا

.نيتقباسلا نيترقفلا ىلع ًءانب هردصت يذلا مكحلا نع عجرت نأ ةسلجلا ءاهتنا لبق ام ىلإ ةمكحمللو

105 مقر ةدام



وأ تاعفارملا قاروأ نم ةقرو ةيأ نم ماعلا ماظنلا وأ بادآلل ةفلاخملا وأ ةجراخلا تارابعلا وحمب رمأت نأ اهسفن ءاقلت نم ولو ةمكحملل
.تاركذملا

106 مقر ةدام

قيقحتلا تاءارجإ نم هذاختا ىري امبو اهداقعنا ءانثأ عقت ةميرج لك نع رضحم ةباتكب ةسلجلا سيئر رمأي ةاماحملا نوناق ماكحأ ةاعارم عم
ضبقلاب رمأي نأ لاحلا تضتقا اذإ هل ناك ةحنج وأ ةيانج تعقو يتلا ةميرجلا تناك اذإف .اهيف مزلي ام ءارجإل ةباينلا ىلإ قاروألا ةلاحإب رمأي مث

.هنم تعقو نم ىلع

107 مقر ةدام

نيلماعلا دحأ وأ اهئاضعأ دحأ ىلع وأ اهتئيه ىلع دعت ةحنج اهداقعنا ءانثأ هنم عقت نم مكاحت نأ ةمكحملل ةاماحملا نوناق ماكحأ ةاعارم عم
.ةبوقعلاب اروف هيلع مكحتو ةمكحملاب

.روزلا ةداهشل ةررقملا ةبوقعلاب هيلع مكحتو ةسلجلابً اروز دهش نم مكاحت نأ اضيأ ةمكحمللو

.هفانئتسا لصح ولوً اذفان لاوحألا هذه يف ةمكحملا مكح نوكيو

108 مقر ةدام

عوفدلا رئاسو نالطبلاب عفدلاو طابترالل وأ اهمامأ عازنلا تاذ مايقل ىرخأ ةمكحم ىلإ ىوعدلا ةلاحإب عفدلاو يلحملا صاصتخالا مدعب عفدلا
قح طقسيو .اهنم دبي مل اميف قحلا طقس الإو لوبقلا مدعب عفد وأ ىوعدلا يف عافد وأ بلط يأ ءادبإ لبقً اعم اهؤادبإ بجي تاءارجإلاب ةقلعتملا
.نعطلا ةفيحص يف اهدبي مل اذإ عوفدلا هذه يف نعاطلا

.ةدح ىلع اهنم لك يف هب تمكح ام ةمكحملا نيبت ذئدنعو عوضوملا ىلإ اهمضب ةمكحملا رمأت مل ام لالقتسا ىلع عوفدلا هذه يف مكحيو

.اهنم دبي مل اميف قحلا طقس الإوً اعم تاءارجإلاب قلعتملا عفدلا اهيلع ىنبي يتلا هوجولا عيمج ءادبإ بجيو

109 مقر ةدام

.اهسفن ءاقلت نم ةمكحملا هب مكحت اهتميق وأ ىوعدلا عون ببسب وأ اهتيالو ءافتنال ةمكحملا صاصتخا مدعب عفدلا

.ىوعدلا اهيلع تناك ةلاح ةيأ يف هب عفدلا زوجيو

110 مقر ةدام

.ةيالولابً اقلعتم صاصتخالا مدع ناك ولو ،ةصتخملا ةمكحملا ىلإ اهتلاحب ىوعدلا ةلاحإب رمأت نأ اهصاصتخا مدعب تضق اذإ ةمكحملا ىلع
.هينج ةئامعبرأ زواجت ال ةمارغب مكحت نأ ذئدنع اهل زوجيو

.اهرظنب ىوعدلا اهيلإ لاحملا ةمكحملا مزتلتو

111 مقر ةدام

يتلا ةمكحملا ىلإ ىوعدلا ةلاحإب رمأت نأ ةمكحملل زاج ىوعدلا اهيلإ ةعوفرملا ةمكحملا ريغ ةمكحم مامأ يضاقتلا ىلع موصخلا قفتا اذإ
.اهيلع اوقفتا

112 مقر ةدام

.هيف مكحللً اريخأ عازنلا اهيلإ عفر يتلا ةمكحملا مامأ ةلاحإلاب عفدلا ءادبإ بجو نيتمكحم ىلإ هتاذ عازنلا عفر اذإ

.نيتمكحملا نم يأ مامأ عفدلا ءادبإ زاج طابترالل ةلاحإلاب عفد اذإو

.اهرظنب ىوعدلا اهيلإ لاحملا ةمكحملا مزتلتو

113 مقر ةدام

اهيلإ تليحأ يتلا ةمكحملا مامأ اهيف نورضحي يتلا ةسلجلا موصخلل ددحت نأ اهيلع ناك ةلاحإلاب ةمدقتملا لاوحألا يف ةمكحملا تمكح املك
.لوصولا ملعب بوحصم لجسم باتكب كلذب موصخلا نم نيبئاغلا رابخإ باتكلا ملق ىلعو .ىوعدلا

114 مقر ةدام



ةسلجلا خيرات يف وأ ةمكحملا نايب يف وأ نالعإلا يف بيع نع ئشانلا روضحلاب فيلكتلا قاروأ نالطبو اهنالعإو ىواعدلا فحص نالطب
.هعافدب ةركذم عاديإب وأ ةسلجلا يف هيلإ نلعملا روضحب لوزي

115 مقر ةدام

.اهيلع نوكت ةلاح ةيأ يف هؤادبإ زوجي ىوعدلا لوبق مدعب عفدلا

زوجيو ةفصلا يذ نالعإل ىوعدلا تلجأ ،ساسأ ىلع مئاق هيلع ىعدملا ةفص يف بيعل ىوعدلا لوبق مدعب عفدلا نأ ةمكحملا تأر اذإو
.هينج يتئام زواجت الوً اهينج نيسمخ نع لقت ال ةمارغب يعدملا ىلع مكحلا ةلاحلا هذه يف ةمكحملل

نأ ةفصلا ديدحت يف يفكيف ،صاخ وأ ،ماع يرابتعا صخشب وأ ،حلاصملا نم ةحلصم وأ ،ةماعلا تائيهلا وأ ،تارازولا ىدحإب رمألا قلعت اذإو
.ىوعدلا ةفيحص يف اهيلع ىعدملا ةهجلا مسا ركذي

116 مقر ةدام

.اهسفن ءاقلت نم ةمكحملا هب يضقت اهيف لصفلا قبسل ىوعدلا رظن زاوج مدعب عفدلا

117 مقر ةدام

عم ةسلجلا موي لبق ىوعدلا عفرل ةداتعملا تاءارجإلاب كلذ نوكيو ،اهعفر دنع اهيف هماصتخا حصي ناك نم ىوعدلا يف لخدي نأ مصخلل
.66 ةداملا مكح ةاعارم

118 مقر ةدام

.ةقيقحلا راهظإل وأ ةلادعلا ةحلصمل هلاخدإ ىرت نم لاخدإب رمأت نأ اهسفن ءاقلت نم ولو ةمكحملل

عفرل ةداتعملا تاءارجإلاب كلذ نوكيو هلاخدإب موصخلا نم موقي نمو هلاخدإب رمأت نم روضحل عيباسأ ةثالث زواجي الً اداعيم ةمكحملا نيعتو
.ىوعدلا

119 مقر ةدام

لالخ روضحلا هنماض فلك دق مصخلا ناك اذإ اهيف نماض لاخدإل ىوعدلا ليجأت بلط ىلإ مصخلا ةباجإ ةيندملا داوملا يف ةمكحملا ىلع بجي
رظنل ةددحملا ةسلجلا لبق ضقنت مل ةروكذملا مايألا ةينامثلا تناك اذإ وأ نامضلل بجوملا ببسلا مايق وأ ىوعدلاب هنالعإ خيرات نم مايأ ةينامث
.ىوعدلا

نماضلل مصخلا لاخدإ نوكيو ,روضحلا ديعاوم لجألا ريدقت يف ىعاريو ةمكحمللً ايزاوج نماضلا لاخدإل ليجأتلا نوكي ةلاحلا هذه ادع اميفو
.ىوعدلا عفرل ةداتعملا تاءارجإلاب

120 مقر ةدام

.ةيلصألا ىوعدلا يف مكحلا دعب نامضلا بلط يف ةمكحملا تلصف الإو كلذ نكمأ املك دحاو مكحب ةيلصألا ىوعدلا يفو نامضلا بلط يف ىضُقي

121 مقر ةدام

نكي مل ولو يلصألا يعدمللً امكح ءاضتقالا دنع نماضلا ىلع رداصلا مكحلا نوكي ةيلصألا ىوعدلا ىلإ نامضلا بلط مضب ةمكحملا ترمأ اذإ
.يصخش مازتلابً ابلاطم نكي مل اذإ ىوعدلا نم هجارخإ بلطي نأ نامضلا بلاطل زوجيو .تابلط هيلإ هجو دق

122 مقر ةدام

.ةيلصألا ىوعدلا يف لصفلا ريخأت نع ةئشانلا تاضيوعتلاب نامضلا يعدم ىلع مكحلا اهل زاج هل ساسأ ال نامضلا بلط نأ ةمكحملا تأر اذإ

123 مقر ةدام

ًاهافش مدقي بلطب وأ ةسلجلا موي لبق ىوعدلا عفرل ةداتعملا تاءارجإلاب ةمكحملا ىلإ هيلع ىعدملا نم وأ يعدملا نم ةضراعلا تابلطلا مدقت
.ةعفارملا باب لافقإ دعب ةضراعلا تابلطلا لبقت الو اهرضحم يف تبثيو مصخلا روضح يف ةسلجلا يف

124 مقر ةدام

:ةضراعلا تابلطلا نم مدقي نأ يعدملل

.ىوعدلا عفر دعب تنيبت وأ تأرط فورظ ةهجاومل هعوضوم ليدعت وأ يلصألا بلطلا حيحصت نمضتي ام )1(



.ةئزجتلا لبقي ال الاصتا هب الصتم وأ هيلع ابترتم وأ يلصألا بلطلل المكم نوكي ام )2(

.هلاح ىلع يلصألا بلطلا عوضوم ءاقب عم ىوعدلا ببس يفً ارييغت وأ ةفاضإ نمضتي ام )3(

.يتقو وأ يظفحت ءارجإب رمألا بلط )4(

.يلصألا بلطلاب اطبترم نوكي امم هميدقتب ةمكحملا نذأت ام )5(

125 مقر ةدام

:ةضراعلا تابلطلا نم مدقي نأ هيلع ىعدملل

.اهيف ءارجإ نم وأ ةيلصألا ىوعدلا نم هقحل ررض نع تاضيوعتلاب هل مكحلا بلطو ةيئاضقلا ةصاقملا بلط )1(

.هيلع ىعدملا ةحلصمل ديقب ةديقم اهب هل مكحي نأ وأ اهضعب وأ اهلك هتابلطب يعدملل مكحي الأ هتباجإ ىلع بترتي بلط يأ )2(

.ةئزجتلا لبقي ال الاصتا ةيلصألا ىوعدلاب الصتم نوكي بلط يأ )3(

.ةيلصألا ىوعدلابً اطبترم نوكي امم هميدقتب ةمكحملا نذأت ام )4(

126 مقر ةدام

.ىوعدلاب طبترم بلطب هسفنل مكحلاً ابلاط وأ موصخلا دحألً امضنم ىوعدلا يف لخدتي نأ ةحلصم يذ لكل زوجي

لبقي الو اهرضحم يف تبثيو مهروضح يف ةسلجلا يفً اهافش مدقي بلطب وأ ةسلجلا موي لبق ىوعدلا عفرل ةداتعملا تاءارجإلاب لخدتلا نوكيو
.ةعفارملا باب لافقإ دعب لخدتلا

رركم 126 مقر ةدام

وأ بلطلا اذه ةفيحص رهش مت اذإ الإ ةيراقعلا ةينيعلا قوقحلا نم قح ىلع دقاعتلا ةحص هلحم ناك اذإ لخدتلا بلط وأ ضراعلا بلطلا لبقي ال
.هيف تبثأ يذلا ةسلجلا رضحم نم ةيمسر ةروص

127 مقر ةدام

ىوعدلا يف مكحلا ءاجرإ لخدتلا وأ ةضراعلا تابلطلا ىلع بترتي الو لخدتلا وأ ةضراعلا تابلطلا لوبقب قلعتي عازن لك يف ةمكحملا مكحت
.مكحلل ةحلاص تناك ىتم ةيلصألا

بلط وأ ضراعلا بلطلا تقبتسا الإو كلذ نكمأ املك ةيلصألا ىوعدلا عم لخدتلا تابلط يف وأ ةضراعلا تابلطلا عوضوم يف ةمكحملا مكحتو
.هقيقحت دعب هيف مكحلل لخدتلا

128 مقر ةدام

ال نكلو مهقافتال ةمكحملا رارقإ خيرات نم رهشأ ةثالث ىلع ديزت ال ةدم اهيف ريسلا مدع ىلع موصخلا قافتا ىلع ًءانب ىوعدلا فقو زوجي
.ام ءارجإل هددح دق نوناقلا نوكي ىتح داعيم يأ يف رثأ فقولا اذهل نوكي

.هفانئتساً اكرات فنأتسملاو هاوعدً اكرات يعدملا ربتعا لجألا ةياهنل ةيلاتلا مايألا ةينامث يف ىوعدلا لجعت مل اذإو

129 مقر ةدام

يف اهمكح قيلعت تأر املك اهفقوب رمأت نأ ةمكحملل نوكيً ازاوج وأً ابوجو ىوعدلا فقو ىلع نوناقلا اهيف صن يتلا لاوحألا ريغ يف
.مكحلا اهيلع فقوتي ىرخأ ةلأسم يف لصفلا يلع اهعوضوم

.ىوعدلا ليجعت مصخلل نوكي فقولا ببس لاوز درجمبو

130 مقر ةدام

،نيبئانلا نم هنع ةموصخلا رشابي ناك نم ةفص لاوزب وأ ،ةموصخلا ةيلهأ هدقفب وأ ،موصخلا دحأ ةافوب نوناقلا مكحب ةموصخلا ريس عطقني
.اهعوضوم يف مكحلل تأيهت دق ىوعدلا تناك اذإ الإ



يضقت نأ لبق - ةمكحملا ىلع بجو ،عاطقنالا ببس هنأش يف ققحت يذلا مصخلا ماقم موقي نم نالعإلً الجأ موصخلا دحأ بلط اذإ كلذ عمو
ريس عاطقناب ةمكحملا تضق ،رذع نود لجألا اذه لالخ هب مقي مل اذإف ،هل هددحت لجأ لالخ نالعإلاب هفلكت نأ - ةموصخلا ريس عاطقناب
.هببس ققحت ذنم ةموصخلا

وأ ،هليكو يفوت يذلا مصخللً ابسانمً الجأ حنمت نأ ةمكحمللو ،لزعلاب وأ يحنتلاب هتلاكو لاوزب الو ،ىوعدلا ليكو ةافوب ةموصخلا عطقنت الو
.ىلوألا ةلاكولا ءاضقنال ةيلاتلاً اموي رشع ةسمخلا لالخً اديدجً اليكو هل نيعف رداب دق ناك اذإ هتلاكو تضقنا

131 مقر ةدام

ةيلهأ دقف وأ ،ةافولا لبق ةعفارملا ةسلج يف ةيماتخلا مهتابلطو مهلاوقأ اودبأ دق موصخلا ناك ىتم اهعوضوم يف مكحلل ةأيهم ىوعدلا ربتعت
.ةفصلا لاوز وأ ،ةموصخلا

132 مقر ةدام

ءانثأ لصحت يتلا تاءارجإلا عيمج نالطبو موصخلا قح يف ةيراج تناك يتلا تاعفارملا ديعاوم عيمج فقو ةموصخلا عاطقنا ىلع بترتي
.عاطقنالا

133 مقر ةدام

فرطلا بلط ىلع ءانب ،هتفص تلاز وأ ةموصخلل هتيلهأ دقف وأ يفوت يذلا مصخلا ماقم موقي نم ىلإ نلعت ةفيحصب اهريس ىوعدلا فنأتست
.كئلوأ بلط ىلع ءانب فرطلا اذه ىلإ نلعت ةفيحصب وأ ،رخآلا

ماقم وأ ،ةموصخلا ةيلهأ دقف نم ماقم موقي نم وأ ,ىفوتملا ثراو اهرظنل ةددحم تناك يتلا ةسلجلا رضح اذإ اهريس ىوعدلا فنأتست كلذكو
.اهيف ريسلا رشابو ةفصلا هنع تلاز نم

134 مقر ةدام

ةتس تضقنا ىتم ةموصخلا طوقسب مكحلا بلطي نأ هعانتما وأ يعدملا لعفب ىوعدلا يف ريسلا مدع ةلاح يف موصخلا نم ةحلصم يذ لكل
.يضاقتلا تاءارجإ نم حيحص ءارجإ رخأ نم رهشأ

135 مقر ةدام

،يفوت يذلا همصخ ةثرو نالعإب ةموصخلا طوقسب مكحلا بلطي نم هيف ماق يذلا مويلا نم الإ عاطقنالا تالاح يف ةموصخلا طوقس ةدم أدبت ال
.يلصألا همصخ نيبو هنيب ىوعدلا دوجوب ،هتفص تلاز نم ماقم وأ ،ةموصخلل هتيلهأ دقف نم ماقم ماق نم وأ

136 مقر ةدام

.ىوعدلا عفرل ةداتعملا عاضوألاب اهيف ةموصخلا طاقسإ بولطملا ىوعدلا اهمامأ ةماقملا ةمكحملا ىلإ ةموصخلا طوقسب مكحلا بلط مدقي

.نوناقلا اذه نم 134 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةدملا ءاضقنا دعب هاوعد يعدملا لّجع اذإ عفد ةروص يف ةموصخلا طوقسب كسمتلا زوجيو

.لوبقم ريغ ناك الإو نيفنأتسملا وأ نيعدملا عيمج دض عفدلا وأ بلطلا ميدقت نوكيو

137 مقر ةدام

،ىوعدلا عفر كلذ يف امب ةموصخلا تاءارجإ عيمج ءاغلإو ،تابثإلا ءارجإب اهيف ةرداصلا ماكحألا طوقس ةموصخلا طوقسب مكحلا ىلع بترتي
نم ةرداصلا تارارقإلا وأ ماكحألا كلتل ةقباسلا تاءارجإلا يف الو اهيف ةرداصلا ةيعطقلا ماكحألا يف الو ىوعدلا لصأ يف قحلا طقسي ال هنكلو
.اهوفلح يتلا ناميألا وأ موصخلا

.اهتاذ يف ةلطاب نكت مل ام تمت يتلا ةربخلا لامعأو قيقحتلا تاءارجإب اوكسمتي نأ نم موصخلا عنمي ال طوقسلا اذه نأ ىلع

138 مقر ةدام

.لاوحألا عيمج يفً ايئاهتنا فنأتسملا مكحلا ربتعا فانئتسالا يف ةموصخلا طوقسب مكح ىتم

سامتلالا لوبقب مكحلا دعب امأ ،هسفن سامتلالا بلط طقس سامتلالا لوبقب مكحلا لبق رظنلا ةداعإ سامتلا يف ةموصخلا طوقسب مكح ىتمو
.لاوحألا بسح ةجرد لوأب وأ فانئتسالاب ةصاخلا ةفلاسلا دعاوقلا يرستف

139 مقر ةدام



.اهيصقان وأ ةيلهألا يميدع اوناك ولو صاخشألا عيمج قح يف ةموصخلا طوقسل ةررقملا ةدملا يرست

140 مقر ةدام

.اهيف حيحص ءارجإ رخأ ىلع نيتنس يضمب ةموصخلا يضقنت لاوحألا عيمج يف

.ضقنلا قيرطب نعطلا ىلع ةقباسلا ةرقفلا مكح يرسي ال ،كلذ عمو

141 مقر ةدام

همصخ عالطا عم هليكو نم وأ كراتلا نم ةعقوم ةركذم يف حيرص نايبب وأ رضحم دي ىلع همصخل كراتلا نم نالعإب ةموصخلا كرت نوكي
.رضحملا يف هتابثإو ةسلجلا يفً ايوفش هئادبإب وأ اهيلع

142 مقر ةدام

وأ ،ةمكحملا صاصتخا مدعب عفد دق ناك اذإ كرتلا ىلع هضارتعال تفتلي ال كلذ عمو ،هلوبقب الإ هتابلط هيلع ىعدملا ءادبإ دعب كرتلا متي ال
عامس يف يضملا نم ةمكحملا عنم هنم دصقلا نوكي امم كلذ ريغ بلط وأ ىوعدلا ةفيحص نالطبب وأ ،ىرخأ ةمكحم ىلإ ةيضقلا ةلاحإب
.ىوعدلا

143 مقر ةدام

ةعوفرملا قحلا كلذ سمي ال نكلو ،فيراصملاب كراتلا ىلع مكحلاو ىوعدلا عفر كلذ يف امب ةموصخلا تاءارجإ عيمج ءاغلإ كرتلا ىلع بترتي
.ىوعدلا هب

144 مقر ةدام

.نكي مل نأك ةقرولا وأ ءارجإلا ربتعاً انمض وأ ةحارص تاعفارملا ةقرو وأ ءارجإ نع ةموصخلا مايق عم مصخلا لزن اذإ

145 مقر ةدام

.هب تباثلا قحلا نع لوزنلا عبتتسي مكحلا نع لوزنلا

146 مقر ةدام

:ةيتآلا لاوحألا يف موصخلا نم دحأ هدري مل ولو اهعامس نمً اعونمم ىوعدلا رظنل حلاص ريغ يضاقلا نوكي

.ةعبارلا ةجردلا ىلإ موصخلا دحألً ارهص وأً ابيرق ناك اذإ )1(

.هتجوز عمو ىوعدلا يف موصخلا دحأ عم ةمئاق ةموصخ هتجوزل وأ هل ناك اذإ )2(

ةرهاصم وأ ةبارق ةلص هل تناك وأ ،هل هتثارو ةنونظم وأً اميق وأ هيلعً ايصو وأ ةيصوصخلا هلامعأ يف موصخلا دحألً اليكو ناك اذإ )3(
وأ وضعلا اذهل ناكو اهيريدم دحأب وأ ةمصتخملا ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ دحأب وأ هيلع ميقلاب وأ موصخلا دحأ يصوب ةعبارلا ةجردلل
.ىوعدلا يف ةيصخش ةحلصم ريدملا

ىوعدلا يف ةحلصم هيلعً اميق وأً ايصو وأ هنعً اليكو وه نوكي نمل وأ بسنلا دومع ىلع هراهصأ وأ هبراقأ دحأل وأ هتجوزل وأ هل ناك اذإ )4(
.ةمئاقلا

ًايضاق اهرظن هل قبس دق ناك وأ ،ءاضقلاب هلاغتشا لبق كلذ ناك ولو اهيف بتك وأ ،ىوعدلا يف موصخلا دحأ نع عفارت وأ ىتفأ دق ناك اذإ )5(
.اهيف ةداهش ىدأ دق ناك وأ ً،امكحم وأً اريبخ وأ

147 مقر ةدام

.موصخلا قافتاب مت ولو ركذلا ةمدقتملا لاوحألا يف هؤاضق وأ يضاقلا لمع الطاب عقي

.ىرخأ ةرئاد مامأ نعطلا رظن ةداعإو مكحلا ءاغلإ اهنم بلطي نأ مصخلل زاج ضقنلا ةمكحم نم ردص مكح يف نالطبلا اذه عقو اذإو

148 مقر ةدام

:ةيتآلا بابسألا دحأل يضاقلا در زوجي

ىوعدلا مايق دعب هتجوزل وأ ،موصخلا دحأ عم ةموصخ امهدحأل تدج اذإ وأ ،اهرظني يتلا ىوعدلل ةلثامم ىوعد هتجوزل وأ هل ناك اذإ )1(



.هيلع ةحورطملا ىوعدلا رظن نع هدر دصقب تميقأ دق ىوعدلا هذه نكت مل ام يضاقلا ىلع ةحورطملا

وأ ىوعدلا يف موصخلا دحأ عم ءاضقلا مامأ ةمئاق ةموصخ بسنلا دومع ىلع هراهصأ وأ هبراقأ دحأل وأ دلو اهنم هل يتلا هتقلطمل ناك اذإ )2(
.هدر دصقب يضاقلا ىلع ةحورطملا ىوعدلا مايق دعب تميقأ دق ةموصخلا هذه نكت مل ام هتجوز عم

.هدعب وأ ىوعدلا عفر ليبق ةيده هنم ىقلت ناك وأ ،هتنكاسم وأ موصخلا دحأ ةلكاؤم داتعا دق وه ناك وأ ،هلً امداخ موصخلا دحأ ناك اذإ )3(

.ليم ريغب مكحلا هتعاطتسا مدع اهعم حجري ةدوم وأ ةوادع موصخلا دحأ نيبو هنيب ناك اذإ )4(

149 مقر ةدام

- لاوحألا بسح ىلع - ةيئادتبالا ةمكحملا سيئر وأ ةروشملا ةفرغ يف ةمكحملا ربخي نأ ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا لاوحألا يف يضاقلا ىلع
.ةمكحملاب ظفحي صاخ رضحم يف هلك اذه تبثيو ،يحنتلاب هل نذإلل كلذو هب مئاقلا درلا ببسب

150 مقر ةدام

ةفرغ يف ةمكحملا ىلع هيحنت رمأ ضرعي نأ ،ببس يأل ىوعدلا رظن نم جرحلا رعشتسا اذإ ،ةروكذملا درلا لاوحأ ريغ يف يضاقلل زوجي
.يحنتلا ىلع هرارقإ يف رظنلل ةمكحملا سيئر ىلع وأ ،ةروشملا

151 مقر ةدام

.هيف قحلا طقس الإو عافد وأ عفد يأ ميدقت لبق درلا بلط ميدقت بجي

يفً ارداص بدنلا رارق ناك اذإ هبدن موي نم مايأ ةثالث لالخ بلطلا مدقيف ،تابثإلا تاءارجإ نم ءارجإل بدتنم يضاق قح يف درلا ناك اذإف
.هب هنالعإ موي نم ةثالثلا مايألا أدبت هتبيغ يفً ارداص ناك نإف ،درلا بلاط روضح

.ديعاوملا كلت يضم دعب الإ اهب ملعي مل هنأ درلا بلاط تبثأ اذإ وأ ،ةررقملا ديعاوملا دعب هبابسأ تثدح اذإ درلا بلط زوجيو

152 مقر ةدام

يف درلا تابلط ىلع بترتي الو ،ىوعدلا تاذ يف يضاقلا سفن در بلط هل قبس نمم وأ ،ىوعدلا يف ةعفارملا باب لافقإ دعب درلا بلط لبقي ال
.نوناقلا اذه نم 162 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ىوعدلا فقو نيتلاحلا نيتاه

ةددحملا ةسلجلاب رطخأ ىوعدلا يف مدقم قباس در بلط يف ةعفارملا باب لافقإ لبق هب ريرقتلا لصحي مل اذإ درلا بلط يف مصخلا قح طقسيو
.ةعفارملا باب لافقإ ىتح ةمئاق درلا بابسأ تناك ىتم هرظنل

153 مقر ةدام

صاخ ليكوتب هيف ضوفملا هليكو وأ ،هسفن بلاطلا هعقوي ،هدر بولطملا يضاقلا اهعبتي يتلا ةمكحملا بّاتك ملقب بتكي ريرقتب درلا لصحي
.هل ةديؤم تادنتسم وأ قاروأ نم دجوي دق ام هب قفري نأو هبابسأ ىلع درلا لمتشي نأ بجيو ،ريرقتلاب قفري

ةعبس زواجي ال دعوم يف ةسلج ديدحت بّاتكلا ملق ىلع بجيو ،ةلافكلا ليبس ىلع هينج ةئامثالث درلاب ريرقتلا دنع عدوي نأ درلا بلاط ىلعو
.ةسلجلاب هملع ديفي امب درلا بلاط عقويو بلطلا ميدقت خيرات نم مايأ

ةمكحملا اهصاصتخا ةرئاد يف عقت يتلا فانئتسالا ةمكحم رئاود ىدحإ ةيئادتبالا وأ ،ةيئزجلا مكاحملا ةاضق دحأ در بلط رظنب صتختو
.هدر بولطملا يضاقلا اهعبتي يتلا ةيئادتبالا

ريغ لاوحألا بسح ضقنلا ةمكحمب وأ ،فانئتسالا ةمكحمب ةرئاد ضقنلا ةمكحمب وأ ،فانئتسالا ةمكحمب *راشتسملا در بلط رظنب صتختو
.اهيفً اوضع هدر بولطملا نوكي يتلا ةرئادلا
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154 مقر ةدام

.ةسلجلا بتاكل ملست ةركذمب درلا زاج مصخلا روضحب ىوعدلا عامسل ةرم لوأ سلج ضاق قح يف اعقاو درلا ناك اذإ

.هيف قحلا طقس الإو يلاتلا مويلا يف وأ هسفن مويلا يف باتكلا ملقب بلطلا دييأت درلا بلاط ىلعو



155 مقر ةدام

عبرأ لالخ هلك كلذو ،اهيف مت امو ىوعدلا يف در تابلط نم مدق امب نايب هبً اقفرم اهسيئر ىلإ درلا ريرقت عفر ةمكحملا بّاتك ملق ىلع بجي
.ةباينلا ىلإ هنم ةروص لسري نأو ً،اروف ريرقتلا ىلع هدر بولطملا يضاقلا علطي نأ سيئرلا ىلعو ،ةعاس نيرشعو

156 مقر ةدام

.هعالطال ةيلاتلا مايألا ةعبرأ لالخ هبابسأو درلا عئاقو ىلع ةباتكلاب بيجي نأ هدر بولطملا يضاقلا ىلع

سيئر ردصأ ،هتباجإ يف اهب فرتعا وأ ،ددحملا داعيملا يف هدر بولطملا يضاقلا اهيلع بجي ملو درللً انوناق حلصت بابسألا تناك اذإو
.هيحنتبً ارمأ ةمكحملا

157 مقر ةدام

:ةيلاتلا تاءارجإلا ذختت ،ةقباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا لاوحألا ريغ يف

فانئتسالا ةمكحم سيئر ىلإ قاروألا لاسرإب ةيئادتبالا ةمكحملا سيئر ماق ةيئادتبالا وأ ،ةيئزجلا مكاحملا ةاضق دحأ هدر بولطملا ناك اذإ )أ(
.داعيملا ءاضقنال يلاتلا مويلا يف ةصتخملا

.اهيف رظني يتلا ةسلجلا ديدحتو بلطلا رظنت يتلا ةرئادلا نييعت 153 ةداملا ماكحألً اقفو درلا بلط رظنب ةصتخملا ةمكحملا سيئر ىلوتيو

نم مهيدل نوكي دق ام ميدقتل كلذو ،درلا بلط رظنل ةددحملا ةسلجلاب ةيلصألا ىوعدلا يف موصخلا يقاب راطخإب صتخملا بّاتكلا ملق موقي )ب(
.152 ةداملا نم ةريخألا ةرقفلا صنلً اقبط در تابلط

دعب كلذو ،ريرقتلا خيرات نمً ارهش زواجي ال دعوم يف هيف مكحت مث ةروشملا ةفرغ يف بلطلا قيقحتب درلا بلط رظنت يتلا ةرئادلا موقت )ـج(
.ىوعدلا يف تلخدت اذإ ةباينلا لثممو ،كلذ بلط اذإ وأ ءاضتقالا دنع يضاقلا تاظحالمو ،درلا بلاط لاوقأ عامس

.هيلإ نيميلا هيجوت الو ،يضاقلا باوجتسا درلا بلط قيقحت يف زوجي الو

.ةينلع ةسلج يف هبابسأ عم درلا بلط يف رداصلا مكحلا ىلتي )د(

.درلا بلط رظن فقو هميدقت ىلع بترتي الو ،درلا بلط رظنت يتلا ةمكحملا *يراشتسم دحأ در بلط لبقي الو

.ةيلصألا ىوعدلا يف رداصلا مكحلا يف نعطلا عم الإ درلا بلط ضفرب رداصلا مكحلا يف نعطلا زوجي ال لاوحألا عيمج يفو
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158 مقر ةدام

هعلطتل اهل وه عباتلا ةمكحملا ىلإ هتادنتسمو درلا ريرقت لاسرإب ةمكحملا سيئر رمأ ىرخأ ةمكحم نمً ابدتنم هدر بولطملا يضاقلا ناك اذإ
.ةقباسلا داوملا يف ةررقملا ماكحألا هنأش يف عبتتل ىلوألا ةمكحملا ىلإ اهديعت مث اهنع هباوج ىقلتتو اهيلع

رركم 158 مقر ةدام

روظنملا اهتاذ ةرئادلا ىلإ تابلطلا هذه ليحي نأ ،قباس در بلط يف ةعفارملا باب لافقإ لبق در تابلط ميدقت ةلاح يف ةمكحملا سيئر ىلع
.158 ،156 نيتداملا ماكحأب ديقتلا نودو دحاو مكحبً اعيمج اهيف يضقتل بلطلا كلذ اهمامأ

159 مقر ةدام

ةئامعبرأ نع لقت ال ةمارغب درلا بلاط ىلع ،هنع لزانتلا تابثإ وأ ،هلوبق مدع وأ ،هيف قحلا طوقس وأ ،درلا بلط ضفر دنع ةمكحملا مكحت
نوناقلا اذه نم )148( ةداملا نم عبارلا هجولا ىلعً اينبم درلا ناك اذإ ام ةلاح يفو ،ةلافكلا ةرداصمو هينج فالآ ةعبرأ ىلع ديزت الو هينج
.هينج فالآ ةتس ىلإ ةمارغلا غالبإ زوجي

.مهدر بولطملا ةاضقلا ددعتب ةمارغلا ددعتت لاوحألا لك يفو

وأ هلقن وأ هدر بولطملا يضاقلا يحنت ببسب لزانتلا ناك اذإ وأ .ىلوألا ةسلجلا يف بلطلا نع لزانتلا ةلاح يف ةمارغلا نم درلا بلاط ىفعيو
.هتمدخ ءاهتنا



160 مقر ةدام

.ةاغلم

161 مقر ةدام

.ةاغلم

162 مقر ةدام

.هدر بلط نممً الدب يضاق بدن ةمكحملا سيئرل زوجي كلذ عمو ،هيف مكحي نأ ىلإ ةيلصألا ىوعدلا فقو درلا بلط ميدقت ىلع بترتي

رركم 162 مقر ةدام

ىوعدلا فقو رخآ در بلط يأ ميدقت ىلع بترتي ال ،هنع لزانتلا تابثإب وأ هلوبق مدع وأ هيف قحلا طوقس وأ درلا بلط ضفرب يضق اذإ
يف يرسيو ةيلصألا ىوعدلا يف ريسلا فقوب نأشلا يوذ دحأ بلط ىلع ًءانب رمأت نأ درلا بلط رظنت يتلا ةمكحملل زوجي كلذ عمو ،ةيلصألا
.ةقباسلا ةداملا مكح ةلاحلا هذه

163 مقر ةدام

.148و 146 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا بابسألا نم ببسلً امضنمً افرط تناك اذإ ةباينلا وضع در دنع ةمدقتملا تاءارجإلاو دعاوقلا عبتت

164 مقر ةدام

.درلا بلط وأ ةيلصألا ىوعدلا يف مكحلل يفكي نم مهددع نم ىقبي ال ثيحب ،مهضعب وأ ةمكحملا يراشتسم وأ ةاضق عيمج در بلط زوجي ال

ـــــــــــ

.2006 ةنسل 142 نوناقلا نم ىلوألا ةداملا بجومب )راشتسم( ـب )يضاق( ةملك تلدبتسا *

165 مقر ةدام

ىحنتي نأ هيلع نيعتو ىوعدلا يف مكحلل هتيحالص تلاز صاصتخالا ةهجلً اغالب هدض مدق وأ درلا بلاط ىلع ضيوعت ىوعد يضاقلا عفر اذإ
.اهرظن نع

166 مقر ةدام

.نيعمتجم ةاضقلا نيبً ارس ماكحألا يف ةلوادملا نوكت

167 مقر ةدام

ً.الطاب مكحلا ناك الإو ةعفارملا اوعمس نيذلا ةاضقلا ريغ ةلوادملا يف كرتشي نأ زوجي ال

168 مقر ةدام

عالطا نود موصخلا دحأ نم تاركذم وأً اقاروأ لبقت نأ وأ ،همصخ روضحب الإ هليكو وأ موصخلا دحأ عمست نأ ةلوادملا ءانثأ ةمكحملل زوجي ال
ً.الطاب لمعلا ناك الإو اهيلع رخآلا مصخلا

169 مقر ةدام

مضي يذلا قيرفلا وأً اددع لقألا قيرفلا مضني نأ بجو نييأر نم رثكأل ءارآلا تبعشتو ةيبلغألا رفوتت مل اذإف ءارآلا ةيبلغأب ماكحألا ردصت
.ةيناث ةرم ءارآلا ذخأ دعب كلذوً اددع رثكألا قيرفلا نم نيرداصلا نييأرلا دحأل ةاضقلا ثدحأ

170 مقر ةدام

.مكحلا ةدوسم عقوي نأ بجو عنام مهدحأل لصح اذإف مكحلا ةوالت ةلوادملا يف اوكرتشا نيذلا ةاضقلا رضحي نأ بجي

171 مقر ةدام

.اهددحت ةبيرق ىرخأ ةسلج ىلإ هرادصإ ليجأت اهل زوجيو ،ةسلجلا يف مكحلاب قطنت نأ ةعفارملا ءاهتنا بقع ةمكحملل زوجي

،اهلدابتل هيلع ىعدملل داعيم هبقعي يعدملل داعيم ديدحت اهيلع بجو ،مكحلل ىوعدلا زجح ةرتف لالخ تاركذم ميدقتب ةمكحملا تحرص اذإو



اهيلع ريشأتلا دعب عدوملل درت ةيفاضإ ةروصو ،لاوحألا بسحب ،مهئالكو وأ موصخلا ددعب روصو لصأ نم بّاتكلا ملق اهعاديإب وأ ،اهنالعإب
.كلذ خيراتو روصلاو لصألا مالتساب بّاتكلا ملق نم

وأ ،مكحلا يف نعط اذإ فلملا نم تادنتسملا بحس زوجي الو ،مالتسالاب لصألا ىلع مهعيقوت دعب نأشلا يوذل روصلا ميلستب بّاتكلا ملق موقيو
.كلذ ريغب ةمكحملا سيئر رمأي مل ام ،نعطلا ديعاوم ءاضقنا لبق

172 مقر ةدام

بابسأ نايبو هب قطنلا هيف نوكي يذلا مويلا نييعت عم ةسلجلا يف كلذب ةمكحملا تحرص ةيناث ةرم مكحلا رادصإ ليجأت لاحلا تضتقا اذإ
.ةدحاو ةرم الإ ذئدعب مكحلا رادصإ ليجأت اهل زوجي الو ،رضحملا يفو ةسلجلا ةقرو يف ليجأتلا

173 مقر ةدام

يف نيبت ةيدج بابسأل الإ كلذ نوكي الو ،ةسلجلا يف ةمكحملا هب حرصت رارقب الإ مكحلاب قطنلل ةسلج ديدحت دعب ةعفارملا باب حتف زوجي ال
.رضحملا يفو ةسلجلا ةقرو

174 مقر ةدام

ً.الطاب مكحلا ناك الإو ةينالع هب قطنلا نوكيو ،هبابسأ عم هقوطنم ةوالتب وأ ،هقوطنم ةوالتب مكحلاب يضاقلا قطني

رركم 174 مقر ةدام

اورضح نيذلا موصخللً انالعإ ،اهيف ةعفارملا باب حتف تارارقو ةموصخلا اهب يهتنت الو ىوعدلا ريس ءانثأ ردصت يتلا ماكحألاب قطنلا ربتعي
،ةركذملل مهميدقت وأ ،مهروضح دعب بابسألا نم ببس يأل تاسلجلا لسلست عطقني مل ام كلذو ،مهعافدب ةركذم اومدق وأ ،تاسلجلا ىدحإ
.لوصولا ملعب بوحصم لجسم باتكب روكذملا رارقلا وأ مكحلاب موصخلا نالعإب بّاتكلا ملق موقي ذئدنعف

175 مقر ةدام

ً،الطاب مكحلا ناك الإو مكحلاب قطنلا دنع ةاضقلا نمو سيئرلا نم ةعقوم هبابسأ ىلع ةلمتشملا مكحلا ةدوسم عدوت نأ لاوحألا عيمج يف بجي
.هجو اهل ناك نإ تاضيوعتلابً امزلم نالطبلا يف ببستملا نوكيو

176 مقر ةدام

.ةلطاب تناك الإو اهيلع تينب يتلا بابسألا ىلع ماكحألا لمتشت نأ بجي

177 مقر ةدام

ةخسن مامتإ نيح ىلإ اهيلع عالطالا موصخلل زوجي نكلو ،روص اهنم ىطعت الو ،فلملاب هبابسأو هقوطنم ىلع ةلمتشملا مكحلا ةدوسم ظفحت
.ةيلصألا مكحلا

178 مقر ةدام

ةاضقلا ءامسأو ،ةلجعتسم ةلأسم وأ ةيراجت ةدام يفً ارداص ناك اذإ امو هناكمو هرادصإ خيراتو هتردصأ يتلا ةمكحملا مكحلا يف نيبي نأ بجي
مهباقلأو موصخلا ءامسأو ،ناك نإ ةيضقلا يف هيأر ىدبأ يذلا ةباينلا وضعو هتوالت اورضحو مكحلا يف اوكرتشاو ،ةعفارملا اوعمس نيذلا
.مهبايغو مهروضحو ،مهنم لك نطومو مهتافصو

ةباينلا يأرو ،يرهوجلا مهعافدو مهعوفدل ةزجوم ةصالخو ،موصخلا تابلط مث ،ىوعدلا عئاقول لمجم ضرع ىلع مكحلا لمتشي نأ بجي امك
.هقوطنمو مكحلا بابسأ كلذ دعب ركذت مث

مكحلا اوردصأ نيذلا ةاضقلا ءامسأ نايب مدع اذك مهتافصو موصخلا ءامسأ يف ميسجلا أطخلا وأ صقنلاو ،ةيعقاولا مكحلا بابسأ يف روصقلاو
.مكحلا نالطب هيلع بترتي

179 مقر ةدام

عبرأ لالخ كلذو ىوعدلا فلم يف ظفحتو قوطنملاو بابسألاو ىوعدلا عئاقو ىلع ةلمتشملا ةيلصألا مكحلا ةخسن اهبتاكو ةسلجلا سيئر عقوي
.تاضيوعتلابً امزلم ريخأتلا يف ببستملا ناك الإو ىرخألا اياضقلا يف مايأ ةعبسو ةلجعتسملا اياضقلا يف ةدوسملا عاديإ نم ةعاس نيرشعو

180 مقر ةدام

.قحتسملا مسرلا عفد دعب كلذو ىوعدلا يف نأش هل نكي مل ولو اهبلطي نمل ةيلصألا مكحلا ةخسن نم ةطيسب ةروص ءاطعإ غوسي



181 مقر ةدام

دوعت يذلا مصخلل الإ ملست الو ةيذيفنتلا ةغيصلاب اهليذي نأ دعب بتاكلا اهعقويو ةمكحملا متاخب اهبجومب ذيفنتلا نوكي يتلا مكحلا ةروص متخت
.هذيفنتً ازئاج مكحلا ناك اذإ الإ هل ملست الو مكحلا ذيفنت نم ةعفنم هيلع

182 مقر ةدام

تردصأ يتلا ةمكحملاب ةيتقولا رومألا يضاق ىلإ هاوكشب ةضيرع مدقي نأ اهبلاطل زاج ىلوألا ةيذيفنتلا ةروصلا ءاطعإ نع باتكلا ملق عنتما اذإ
.ضئارعلا ىلع رماوألا باب يف ةررقملا تاءارجإللً اقبط اهيف هرمأ ردصيل مكحلا

183 مقر ةدام

ةقلعتملا تاعزانملا يف مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا مكحتو .ىلوألا ةروصلا عايض لاح يف الإ مصخلا تاذل ةيناث ةيذيفنت ةروص ميلست زوجي ال
.رخآلا همصخ ىلإ موصخلا دحأ نم نلعت ةفيحص ىلع ءانب ىلوألا عايض دنع ةيناثلا ةيذيفنتلا ةروصلا ميلستب

184 مقر ةدام

فيراصمب مكحيو ىوعدلا فيراصم يف اهسفن ءاقلت نم مكحت نأ اهمامأ ةموصخلا هب يهتنت يذلا مكحلا رادصإ دنع ةمكحملا ىلع بجي
.ةاماحملا باعتأ لباقم فيراصملا باسح يف لخديو اهيف هيلع موكحملا مصخلا ىلع ىوعدلا

،ةمكحملا هردقت ام بسح ىلع ىوعدلا يف مهنم لك ةحلصم ةبسنب وأ ،يواستلاب مهنيب فيراصملا ةمسقب مكحلا زاج مهيلع موكحملا ددعت اذإو
.هيف يضقملا مهمازتلا لصأ يف نينماضتم اوناك اذإ الإ فيراصملا يف نماضتلاب نومزلي الو

185 مقر ةدام

موكحملا ناك اذإ وأ ،هيلع موكحملا نم هبً املسم قحلا ناك اذإ اهضعب وأ اهلك فيراصملاب ىوعدلا بسك يذلا مصخلا مازلإب مكحت نأ ةمكحملل
نومضمب وأ ىوعدلا يف ةعطاقلا تادنتسملا نم هدي يف ناك امب لهج ىلع همصخ كرت دق ناك وأ ،اهيف ةدئاف ال فيراصم قافنإ يف ببست دق هل
.تادنتسملا كلت

186 مقر ةدام

بسح ىلع امهنيب فيراصملا ميسقتب وأ فيراصملا نم هعفد ام مصخ لك لمحتي نأب مكحلا زاج تابلطلا ضعب يف نيمصخلا نم لك قفخأ اذإ
.امهدحأ ىلع اهعيمج اهب مكحت نأ اهل زوجي امك ،اهمكح يف ةمكحملا هردقت ام

187 مقر ةدام

.هتابلط ضفرب وأ هلخدت لوبق مدعب مكحو ةلقتسم تابلط هل تناك اذإ لخدتملا ىلع لخدتلا فيراصمب مكحي

188 مقر ةدام

.ديكلا امهب دصق عافد وأ ىوعد نع ةئشانلا تاقفنلا لباقم تاضيوعتلاب مكحت نأ ةمكحملل زوجي

الوً اهينج نيعبرأ نع لقت ال ةمارغب مكحت نأ عوضوملا يف لصافلا مكحلا رادصإ دنع ةمكحملل زوجي ةقباسلا ةرقفلا مكحب لالخإلا مدع عمو
.ةين ءوسبً اعافد وأً اعفد وأً ابلط يدبي وأ ءارجإ ذختي يذلا مصخلا ىلع هينج ةئامعبرأ زواجت

189 مقر ةدام

رمألا اذه نلعيو هل موكحملا اهمدقي ةضيرع ىلع رمأب مكحلا تردصأ يتلا ةئيهلا سيئر اهردق الإو نكمأ نإ مكحلا يف ىوعدلا فيراصم ردقت
.200 ةداملا يف ررقملا طوقسلا رمألا اذه ىلع يرسي الو .اهب هيلع موكحملل

190 مقر ةدام

ملق يف ريرقتب وأ ريدقتلا رمأ نالعإ دنع رضحملا مامأ ملظتلا لصحيو ةقباسلا ةداملا يف هيلإ راشملا رمألا نم ملظتي نأ موصخلا نم لكل زوجي
يذلا مويلا لاوحألا بسح ىلع باتكلا ملق وأ رضحملا ددحيو ،رمألا نالعإل ةيلاتلا مايألا ةينامث لالخ كلذو مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا باتك
.مايأ ةثالثب ددحملا مويلا لبق كلذب موصخلا نلعيو ةروشملا ةفرغ يف ةمكحملا مامأ ملظتلا هيف رظني

191 مقر ةدام

دحأ بلط ىلع ءانب وأ اهسفن ءاقلت نم هردصت رارقب كلذو ةيباسح وأ ةيباتك ةتحب ةيدام ءاطخأ نم اهمكح يف عقي ام حيحصت ةمكحملا ىلوتت
.ةسلجلا سيئرو وه هعقويو ةيلصألا مكحلا ةخسن ىلع حيحصتلا اذه ةمكحملا بتاك يرجيو ةعفارم ريغ نم موصخلا



يف ةزئاجلا نعطلا قرطب كلذو ةقباسلا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا اهقح هيف ةمكحملا تزواجت اذإ حيحصتلاب رداصلا رارقلا يف نعطلا زوجيو
.لالقتسا ىلع هيف نعطلا زوجي الف حيحصتلا ضفرب ردصي يذلا رارقلا امأ حيحصتلا عوضوم مكحلا

192 مقر ةدام

ةداتعملا عاضوألاب بلطلا مدقيو ماهبإ وأ ضومغ نم هقوطنم يف عقو ام ريسفت مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ اوبلطي نأ موصخلل زوجي
دعاوقلا نم مكحلا اذه ىلع يرسي ام هيلع يرسيو ,هرسفي يذلا مكحلل هوجولا لك نمً اممتم ريسفتلاب رداصلا مكحلا ربتعيو .ىوعدلا عفرل
.ةيداعلا ريغو ةيداعلا نعطلا قرطب ةصاخلا

193 مقر ةدام

مكحلاو بلطلا اذه رظنل اهمامأ روضحلل ةفيحصب همصخ نلعي نأ نأشلا بحاصل زاج ةيعوضوملا تابلطلا ضعب يف مكحلا ةمكحملا تلفغأ اذإ
.هيف

194 مقر ةدام

ةمكحملاب ةيتقولا رومألا يضاق ىلإ هبلطب ةضيرع مدقي ،رمأ رادصتسا يف هجو مصخلل نوكي نأ ىلع نوناقلا اهيف صني يتلا لاوحألا يف
نييعتو ،هديناسأو بلطلا عئاقو ىلع ةلمتشمو نيتقباطتم نيتخسن نم ةضيرعلا هذه نوكتو ،ىوعدلا رظنت يتلا ةئيهلا سيئر ىلإ وأ ،ةصتخملا
.اهل ةديؤملا تادنتسملا اهب عفشتو ةمكحملا رقم اهب يتلا ةدلبلا يف بلاطلل راتخم نطوم

195 مقر ةدام

.رثكألا ىلع اهميدقتل يلاتلا مويلا يف ةضيرعلا يتخسن ىدحإ ىلع ةباتكلاب هرمأ ردصي نأ يضاقلا ىلع بجي

الإو ديدجلا رمألا رادصإ تضتقا يتلا بابسألا ركذ بجي ذئدنعف هرودص قبس رمألً افلاخم ناك اذإ الإ رمألا اهيلع ينب يتلا بابسألا ركذ مزلي الو
ً.الطاب ناك

196 مقر ةدام

.رثكألا ىلع هرودصل يلاتلا مويلا يف كلذو رمألا ةروص اهيلعً ابوتكم هتضيرع نم ةيناثلا ةخسنلا بلاطلا ميلست باتكلا ملق ىلع بجي

197 مقر ةدام

.كلذ فالخ ىلع نوناقلا صن اذإ الإ ،ةصتخملا ةمكحملا ىلإ ملظتلا يف قحلا ،نأشلا يوذل

ذيفنت يف ءدبلا خيرات نم وأ ضفرلاب رمألا رودص خيرات نم مايأ ةرشع لالخ ةمكحملا مامأ ىوعدلا عفرل ةداتعملا تاءارجإلاب ملظتلا نوكيو
.هئاغلإب وأ هليدعتب وأ رداصلا رمألا دييأتب وأ رمألا رادصإب هيف ةمكحملا مكحتو ،لاوحألا بسحب هنالعإ وأ رمألا

ً.الطاب ناك الإوً اببسم ملظتلا نوكي نأ بجيو

198 مقر ةدام

.ةسلجلاب ةعفارملا ءانثأ ولو اهيلع نوكت ةلاح ةيأ يف ةيلصألا ىوعدللً اعبت ملظتلا عفر زوجي

199 مقر ةدام

كلذ نم عنمي الو ،ىوعدلا عفرل ةداتعملا تاءارجإلاب ،رمآلا يضاقلا سفنل هنم ملظتلا يف قحلا ةصتخملا ةمكحملل ملظتلا نمً الدب ،نأشلا يوذل
.ةمكحملا مامأ ةيلصألا ىوعدلا مايق

.ماكحألل ةررقملا نعطلا قرطلً الباق همكح نوكيو هئاغلإب وأ هليدعتب وأ رمألا دييأتب ملظتلا يف يضاقلا مكحيو

200 مقر ةدام

.ديدج رمأ رادصتسا نم طوقسلا اذه عنمي الو هرودص خيرات نمً اموي نيثالث لالخ ذيفنتلل مدقي مل اذإ ةضيرع ىلع رداصلا رمألا طقسي

201 مقر ةدام

ناكو ,ءادألا لاحو ةباتكلابً اتباث نئادلا قح ناك اذإ ,ةيلاتلا داوملا يف ةدراولا ماكحألا عبتت ,ًءادتبا ىواعدلا عفر يف ةماعلا دعاوقلا نم ءانثتسا
.هرادقمو هعونب وأ هتاذبً انيعمً الوقنم وأ ,رادقملا نيعم دوقنلا نمً انيد هب بلاطي ام لك

.مهدحأل يطايتحالا نماضلا وأ لباقلا وأ ررحملا وأ بحاسلا ىلع هعوجر رصتقاو ةيراجت ةقروبً انئاد قحلا بحاص ناك اذإ ماكحألا هذه عبتتو



.ىوعدلا عفر يف ةماعلا دعاوقلا عابتإ هيلع بجو ءالؤه ريغ ىلع عوجرلا دارأ اذإ امأ

202 مقر ةدام

اهل عباتلا ةيئزجلا داوملا ةمكحم يضاق نم ءادألابً ارمأ ردصتسي مث لقألا ىلع مايأ ةسمخ داعيمب ءافولابً الوأ نيدملا فلكي نأ نئادلا ىلع
يفكيو عازنلا يف لصفلاب ىرخأ ةمكحم صاصتخا نيدملا لبقي مل ام كلذو لاوحألا بسح ةيئادتبالا ةمكحملاب ةرئادلا سيئر وأ نيدملا نطوم
.فيلكتلا اذه ماقم عفدلا مدع وتستورب موقيو لوصولا ملع عم لجسم باتكب لصحي نأ ءافولاب فيلكتلا يف

203 مقر ةدام

ملق يف دنسلا اذه ىقبيو هئافوب فيلكتلا لوصح تبثي امو نيدلا دنس اهب قفري هليكو وأ نئادلا اهمدقي ةضيرع ىلع ءانب ءادألاب رمألا ردصي
.ملظتلا داعيم يضمي نأ ىلإ باتكلا

اهب قفرتو هتماقإ لحموً الماك نيدملا مساو هديناسأو بلطلا عئاقو ىلع لمتشت نأو نيتقباطتم نيتخسن نم ةضيرعلا ررحت نأ بجيو
ذاختا هيلع نيعت ةرئادلا هذه جراخً اميقم ناك نإف ةمكحملا صاصتخا ةرئاد يف هلً اراتخمً انطوم اهيف بلاطلا نيعي نأو اهل ةديؤملا تادنتسملا
.ةمكحملا رقم اهب يتلا ةدلبلا يف راتخم نطوم

وأ دئاوفو لصأ نم هؤادأ بجاولا غلبملا نيبي نأو اهميدقت نم رثكألا ىلع مايأ ةثالث لالخ ةضيرعلا يتخسن ىدحإ ىلع رمألا ردصي نأ بجيو
.فيراصملا اذكو ،لاوحألا بسح لوقنم نم هئادأب رمأ ام

204 مقر ةدام

فيلكت عم ةمكحملا مامأ ىوعدلا رظنل ةسلج ددحي نأو رمألا رادصإ نم عنتمي نأ هيلع ناك هتابلط لك ىلإ بلاطلا بيجي الأ يضاقلا ىأر اذإ
.اهيلإ همصخ نالعإب بلاطلا

.ةقباسلا ةرقفلا مكح يف تابلطلا ضعبلً اضفر ذافنلاب رمألا لومش ضفر ربتعي الو

205 مقر ةدام

.ءادألاب هدض رداصلا رمألابو ةضيرعلاب هنطوم يف وأ هصخشل نيدملا نلعي

.رمألا رودص خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ نيدملل اهنالعإ متي مل اذإ نكت مل نأك ءادألاب اهيلع رداصلا رمألاو ةضيرعلا ربتعتو

206 مقر ةدام

ةيئادتبالا ةمكحملا مامأ وأ ةيئزجلا داوملا ةمكحم مامأ ملظتلا لصحيو هيلإ هنالعإ خيرات نم مايأ ةرشع لالخ رمألا نم ملظتلا نيدملل زوجي
.ىوعدلا حاتتفا ةفيحصل ةررقملا عاضوألا هيف ىعارتو لاوحألا بسح

ً.الطاب ناك الإوً اببسم ملظتلا نوكي نأ بجيو

.نكي مل نأك ملظتلا رابتعا خيرات نم وأ هنم ملظتلا داعيم تاوف خيرات نم هلً الباق ناك نإ رمألا فانئتسا داعيم أدبيو

.فانئتسالاب ةرشابم هيف نعط اذإ رمألا نم ملظتلا يف قحلا طقسيو

ـــــــــــ

هتنمضت اميف )206( ةداملا صن ةيروتسد مدعب" 2009 /12 /20 خيراتب روشنملا - ق26 ةنسل 99 نعطلا يف ةيروتسدلا ةمكحملا تمكح*
".رمألا بلاط نئادلا نود ،هدحو نيدملا ىلع هفانئتسا وأ ءادألا رمأ نم ملظتلا يف قحلا رصق نم

207 مقر ةدام

.ىلوألا ةجردلا ةمكحم مامأ ةعبتملا تاءارجإلاو دعاوقلا ملظتلا رظن دنع ىعارتو يعدملا مكح يف ملظتملا ربتعي

.نكي مل نأك ملظتلا رابتعاب اهسفن ءاقلت نم ةمكحملا مكحت ملظتلا رظنل ىلوألا ةسلجلا يف روضحلا نع ملظتملا فلخت اذإو

208 مقر ةدام

ً.الماك مسرلا ءادأ ىلع لدي امب ةبوحصم هتضيرع تناك اذإ الإ ءادألاب رمألا بلط نئادلا نم لبقي ال



دنع يقابلاو زجحلا عيقوت بلط دنع مسرلا عبر نئادلا نم لصحي 210 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا زجحلا لاوحأ يف هنأ ىلع
.زجحلا ةحصبو ءادألاب رمألا بلط

209 مقر ةدام

.نوناقلا اهنيب يتلا لاوحألا بسح لجعملا ذافنلاب ةصاخلا ماكحألا هنم ملظتلا يف رداصلا مكحلا ىلعو ءادألا رمأ ىلع يرست

210 مقر ةدام

زجحلاب يضاقلا نم رمأ رادصتسا نئادلل اهيف زوجي يتلا لاوحألا يفو ريغلا ىدل هنيدمل نوكي ام زجح 201 ةداملا مكح يف نئادلا دارأ اذإ
.327 ،319 ،275 داوملا ماكحأ نم ًءانثتسا كلذو ءادألاب رمألا رادصإب صتخملا يضاقلا نم زجحلا رمأ ردصي يظفحتلا

نأك زجحلا ربتعا الإو ،روكذملا يضاقلا ىلإ زجحلا تاءارجإ ةحصو ءادألا بلط مدقي نأ زجحلا عيقوتل ةيلاتلا مايألا ةينامث لالخ نئادلا ىلعو
.نكي مل

.204 ةدامللً اقفو ىوعدلا رظنل ةسلج ددحتو ءادألاب رمألا رادصإ عنتمي قحلا لصأب لصتي ببسل زجحلا رمأ نم ملظتلا ةلاح يفو

211 مقر ةدام

.كلذ ريغ ىلع نوناقلا صني مل ام هتابلط لكب هل يضق نمم وأ مكحلا لبق نمم زوجي الو هيلع موكحملا نم الإ ماكحألا يف نعطلا زوجي ال

212 مقر ةدام

ادع كلذو ،اهلك ةموصخلل يهنملا مكحلا رودص دعب الإ ةموصخلا اهب يهتنت الو ىوعدلا ريس ءانثأ ردصت يتلا ماكحألا يف نعطلا زوجي ال
ىلإ ةلاحإلاو صاصتخالا مدعب ةرداصلا ماكحألاو ،يربجلا ذيفنتلل ةلباقلا ماكحألاو ىوعدلا فقوب ةرداصلاو ةلجعتسملاو ةيتقولا ماكحألا
.نعطلا يف لصفي ىتح اهفقوت نأ ىوعدلا اهيلإ ةلاحملا ةمكحملا ىلع بجي ةريخألا ةلاحلا يفو ،ةصتخملا ةمكحملا

213 مقر ةدام

هيلع موكحملا ىلإ مكحلا نالعإ خيرات نم داعيملا اذه أدبيو ،كلذ ريغ ىلع نوناقلا صني مل ام هرودص خيرات نم مكحلا يف نعطلا داعيم أدبي
مامأ الو ةمكحملا مامأ هعافدب ةركذم مدقي ملو ىوعدلا رظنل ةددحملا تاسلجلا عيمج يف روضحلا نع فلخت دق اهيف نوكي يتلا لاوحألا يف
ريسلا فقو دعب ىوعدلا ليجعتل ةيلاتلا تاسلجلا عيمج يف ريبخلا ىلإ الو ةمكحملا ىلإ ةركذم مدقي ملو روضحلا نع فلخت اذإ كلذكو ،ريبخلا
.بابسألا نم ببس يأل اهيف

يفوت يذلا مصخلا ماقم موقي نم ماصتخا نود مكحلا ردصو ةموصخلا عاطقنا بابسأ نم ببس ثدح اذإ مكحلا نالعإ خيرات نم داعيملا أدبي امك
.هتفص تلاز وأ ةموصخلل هتيلهأ دقف وأ

.يلصألا هنطوم يف وأ هيلع موكحملا صخشل مكحلا نالعإ نوكيو

.مكحلا نلعأ نم قح يف داعيملا ىرجيو

214 مقر ةدام

.مكحلا نالعإ ةقرو يف نيبملا راتخملا نطوملا يف هنالعإ زوجيو هنطوم يف وأ مصخلا صخشل نعطلا نالعإ نوكي

نيبملا راتخملا هنطوم يف نعطلاب هنالعإ زاج ،يلصألا هنطوم ىوعدلا حاتتفا ةفيحص يف نيب دق نكي ملو ،يعدملا وه هدض نوعطملا ناك اذإو
.ةفيحصلا هذه يف

215 مقر ةدام

.اهسفن ءاقلت نم طوقسلاب ةمكحملا يضقتو .نعطلا يف قحلا طوقس ماكحألا يف نعطلا ديعاوم ةاعارم مدع ىلع بترتي

216 مقر ةدام

نالعإ دعب الإ فقولا لوزي الو هنع ةموصخلا رشابي ناك نم ةفص لاوزب وأ يضاقتلل هتيلهأ دقفب وأ هيلع موكحملا تومب نعطلا داعيم فقي
ذاختال ىفوتملا دلب نوناق اهددحي يتلا ديعاوملا ءاضقناو هتفص تلاز وأ يضاقتلل هتيلهأ دقف وأ يفوت يذلا مصخلا ماقم موقي نم ىلإ مكحلا

.ناك نإ ثراولا ةفص

217 مقر ةدام

ناك نطوم رخآ يف كلذو مهتافصو مهئامسأ ركذ نود ةلمج هتثرو ىلإ هنالعإو نعطلا عفر همصخل زاج نعطلا داعيم ءانثأ هل موكحملا يفوت اذإ



لك نطوم يف وأ مهصاخشأل مهتافصو مهئامسأب ةثرولا عيمجل هنالعإ ةداعإ تبجو مدقتملا هجولا ىلع هنالعإو نعطلا عفر مت ىتمو .مهثرومل
.كلذل ةمكحملا هددحت يذلا داعيملا يف وأ نعطلا رظنل ةددحملا ةسلجلا لبق مهنم

هنالعإو نعطلا عفر زاج ،هنع ةموصخلا رشابي ناك نم - ةفص تلازو - يفوت اذإ وأ ،نعطلا داعيم ءانثأ يضاقتلل هتيلهأ هل موكحملا دقف اذإو
،مصخلا ماقم موقي نم ىلإ نعطلا نالعإ داعي نأ ىلع ،هتفص تلاز نم ىلإ وأ ،هنع ةموصخلا رشابي ناك نم يفوت نم وأ هتيلهأ دقف نم ىلإ
.كلذل ةمكحملا هددحت يذلا داعيملا يف وأ نعطلا رظنل ةددحملا ةسلجلا لبق ،هنطوم يف وأ هصخشل

218 مقر ةدام

.هيلع عفر نم ىلع الإ هب جتحي الو هعفر نم الإ نعطلا نم ديفي ال ةماعلا ةباينلا نم عفرت يتلا نوعطلاب ةصاخلا ماكحألا ادع اميف

نينيعم صاخشأ ماصتخا اهيف نوناقلا بجوي ىوعد يف وأ نماضتلاب مازتلا يف وأ ةئزجتلل لباق ريغ عوضوم يفً ارداص مكحلا ناك اذإ هنأ ىلع
يف هيلإ امضنم هئالمز دحأ نم داعيملا يف عوفرملا نعطلا رظن ءانثأ هيف نعطي نأ مكحلا لبق وأ مهيلع موكحملا نم نعطلا داعيم توف نمل زاج
ولو نيقابلا ماصتخا بجو داعيملا يف مهل موكحملا دحأ ىلع نعطلا عفر اذإو .نعطلا يف هماصتخاب نعاطلا ةمكحملا ترمأ لعفي مل نإف هتابلط
.مهيلإ ةبسنلاب هتاوف دعب

نعط عفر اذإو ,اهيف امهعافد دحتا ذإ ةيلصألا ىوعدلا يف رداصلا مكحلا يف امهيأ نم عوفرملا نعطلا نم نامضلا بلاطو نماضلا ديفي كلذك
.هيف رخآلا ماصتخا زاج امهيأ ىلع

219 مقر ةدام

.يئادتبالا اهصاصتخا يف ةرداصلا ىلوألا ةجردلا مكاحم ماكحأ اوفنأتسي نأ نوناقلا يف صنب ةانثتسملا لاوحألا ريغ يف موصخلل

ً.ايئاهتنا ىلوألا ةجردلا ةمكحم مكح نوكي نأ ىلع ىوعدلا عفر لبق ولو قافتالا زوجيو

220 مقر ةدام

.اهتردصأ يتلا ةمكحملا تناكً ايأ ةلجعتسملا داوملا يف ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجي

221 مقر ةدام

عوقو وأ ،ماعلا ماظنلاب ةقلعتملا صاصتخالا دعاوق ةفلاخم ببسب ىلوألا ةجردلا مكاحم نم ةيئاهتنا ةفصب ةرداصلا ماكحألا فانئتسا زوجي
.مكحلا يف رثأ تاءارجإلا يف نالطب وأ ،مكحلا يف نالطب

ةنامأ عاديإ يفكيو ،هينج ةئام ةلافكلا ليبس ىلع فانئتسالا ميدقت دنع ةيفانئتسالا ةمكحملا ةنازخ عدوي نأ لاوحألا هذه يف فنأتسملا ىلعو
موسرلا ءادأ نم يفعأ نم ةلافكلا عاديإ نم ىفعيو نعطلا بابسأ تفلتخا ولو ةدحاو ةفيحصب مهنعط اوماقأ اذإ نينعاطلا ددعت ةلاح يف ةدحاو
.ةيئاضقلا

مدعل فانئتسالا زاوج مدعب مكح ىتم نوناقلا ةوقب ةلافكلا رداصتو ،عاديإلا اذه تبثي امب بحصت مل اذإ نعطلا ةفيحص بّاتكلا ملق لبقي الو
.نالطبلا ءافتنال وأ صاصتخالا دعاوق ةفلاخم

222 مقر ةدام

رمألا ةوق زحي مل قباس مكح فالخ ىلعً ارداص مكحلا ناك اذإ يئاهتنالا باصنلا دودح يف ةرداصلا ماكحألا عيمج فانئتساً اضيأ زوجيو
.فانئتسالا عفر دنعً ايئاهتنا راص دق نكي مل اذإ نوناقلا ةوقبً افنأتسم قباسلا مكحلا ربتعي ةلاحلا هذه يفو .يضقملا

223 مقر ةدام

الو اهيف عزانتملا ريغ تابلطلا ريدقتلا اذه يف بستحت الو 41 ىلإ 36 نم داوملا ماكحألً اقفو فانئتسالا باصنب قلعتي اميف ىوعدلا ةميق ردقت
ً.ايلعفً اضرع ةضورعملا غلابملا

224 مقر ةدام

.ضراعلا وأ يلصألا :نيبلطلا نم ةميق ربكألا ساسأ ىلع ريدقتلا ناكً اضراعً ابلط هيلع ىعدملا مدق اذإ

يلصألا بلطلا ةميقب ةربعلا نوكتف اهيف كولسلا قيرط نع وأ ةيلصألا ىوعدلا عفر نع تاضيوعت ضراعلا بلطلا عوضوم ناك اذإ كلذ عمو
.هدحو

225 مقر ةدام



.ىلوألا ةجردلا ةمكحم مامأ موصخلل تابلط رخآ ساسأ ىلع ةمدقتملا دعاوقلا ةاعارمب ريدقتلا نوكي

226 مقر ةدام

.ىوعدلا ةميق اهفانئتسا باصن ريدقت يف ىعاري ىوعدلا عوضوم يف لصفلا لبق ةرداصلا ماكحألا عيمج

227 مقر ةدام

.كلذ ريغ ىلع نوناقلا صني مل امً اموي نوعبرأ فانئتسالا داعيم

.مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا تناكً ايأ ةلجعتسملا داوملا يفً اموي رشع ةسمخ داعيملا نوكيو

.هماقم موقي نم وأ ماعلا بئانلل ةبسنلابً اموي نيتس فانئتسالا داعيم نوكيو

228 مقر ةدام

يف ةعطاق ةقرو راهظإ مدع ببسب وأ روز ةداهش ىلع ءانب وأ ةروزم ةقرو ىلع ءانب وأ مصخلا نم عقو شغ ىلع ءانب مكحلا ردص اذإ
مكح يذلا وأ هتوبثب مكح وأ هلعاف ريوزتلاب هيف رقأ يذلا وأ شغلا هيف رهظ يذلا مويلا نم الإ هفانئتسا داعيم أدبي الف مصخلا اهزجتحا ىوعدلا
.تزجتحا يتلا ةقرولا هيف ترهظ يذلا مويلا وأ روزلا دهاش ىلع هيف

229 مقر ةدام

عم كلذو ةحارص تلبق دق نكت مل ام ةيضقلا يف اهرودص قبس يتلا ماكحألا عيمج فانئتساً امتح عبتتسي ةموصخلل يهنملا مكحلا فانئتسا
.232 ةداملا هيلع تصن ام ةاعارم

موكحملا ماصتخا بجي ةلاحلا هذه يفو يلصألا بلطلا يف رداصلا مكحلا فانئتساً امتح عبتتسي يطايتحالا بلطلا يف رداصلا مكحلا فانئتساو
.داعيملا تاوف دعب ولو يلصألا بلطلا يف هل

230 مقر ةدام

ةفيحصلا لمتشت نأ بجيو ىوعدلا عفرل ةررقملا عاضوأللً اقفو فانئتسالا اهيلإ عوفرملا ةمكحملا باتك ملق عدوت ةفيحصب فانئتسالا عفري
.ةلطاب تناك الإو تابلطلاو فانئتسالا بابسأو هخيراتو فنأتسملا مكحلا نايب ىلع

231 مقر ةدام

.فانئتسالا هيف عفري يذلا مويلل يلاتلا مويلا يف ةيئادتبالا ىوعدلا فلم مض بلطي نأ فانئتسالا اهيلإ عوفرملا ةمكحملا بّاتك ملق ىلع

ةثالث ىلإ داعيملا اذه صقنيو هبلط خيرات نم رثكألا ىلع مايأ ةرشع لالخ ىوعدلا فلم لسري نأ مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا بّاتك ملق ىلعو
نع لقت ال ةمارغب داعيملا يف هلاسرإ يف وأ فلملا مض بلط يف لمهي نم ىلع ةيفانئتسالا ةمكحملا مكحتو .ةلجعتسملا ىواعدلا يف مايأ

.نعطلل لباق ريغ مكحب هينج يتئام زواجت الوً اهينج نيرشع

232 مقر ةدام

.طقف فانئتسالا هنع عفر امل ةبسنلاب فنأتسملا مكحلا رودص لبق اهيلع تناك يتلا اهتلاحب ىوعدلا لقني فانئتسالا

233 مقر ةدام

ةجردلا ةمكحم ىلإ كلذ نم مدق دق ناك امو ةديدج عافد هجوأو عوفدو ةلدأ نم اهل مدقي ام ساسأ ىلع فانئتسالا رظنت نأ ةمكحملا ىلع بجي
.ىلوألا

234 مقر ةدام

.ةيطايتحالا تابلطلا يف لصفتل ىلوألا ةجردلا ةمكحم ىلإ ةيضقلا ديعت نأ يلصألا بلطلا يف رداصلا مكحلا تغلأ اذإ ةمكحملا ىلع بجي

235 مقر ةدام

.اهلوبق مدعب اهسفن ءاقلت نم ةمكحملا مكحتو فانئتسالا يف ةديدجلا تابلطلا لبقت ال

ةمكحم مامأ ةيماتخلا تابلطلا ميدقت دعب قحتست يتلا تاقحلملا رئاسو تابترملاو دئاوفلاو روجألا يلصألا بلطلا ىلإ فاضي نأ زوجي كلذ عمو
.تابلطلا هذه ميدقت دعب تاضيوعتلا نم ديزي امو ىلوألا ةجردلا



.هيلإ ةفاضإلاو هببس رييغت هلاح ىلع يلصألا بلطلا عوضوم ءاقب عم زوجي كلذكو

.ديكلا هب دصق دق فانئتسالا ناك اذإ تاضيوعتلاب مكحت نأ ةمكحملل زوجيو

236 مقر ةدام

.كلذ ريغ ىلع نوناقلا صني مل ام فنأتسملا مكحلا اهيف رداصلا ىوعدلا يفً امصخ نكي مل نم لاخدإ فانئتسالا يف زوجي ال

.موصخلا دحأ ىلإ مامضنالا بلطي نمم الإ هيف لخدتلا زوجي الو

237 مقر ةدام

.هفانئتسا بابسأ ىلع ةلمتشم ةركذمب وأ ةداتعملا تاءارجإلاب الباقمً افانئتسا عفري نأ ةعفارملا باب لافقإ لبق ام ىلإ هيلع فنأتسملل زوجي

فانئتسالا عبتيً ايعرفً افانئتسا ربتعا يلصألا فانئتسالا عفر لبق مكحلا لوبق دعب وأ فانئتسالا داعيم يضم دعب لباقملا فانئتسالا عفر اذإف
.هلاوزب لوزيو يلصألا

238 مقر ةدام

تقو ىضقنا دق فانئتسالا داعيم ناك وأ هقح نع فنأتسملا لزن اذإ فانئتسالا يف ةموصخلا كرت لوبقب لاوحألا عيمج يف ةمكحملا مكحت
.كرتلا

239 مقر ةدام

نم اهب همازلإ ىرت نم هفيراصمب ةمكحملا مزلتو يعرفلا فانئتسالا نالطبب مكحلا عبتتسي يلصألا فانئتسالا يف ةموصخلا كرت لوبقب مكحلا
.اهلاوحأو ىوعدلا فورظ نم هنيبتت ام ىلع ءانب موصخلا

240 مقر ةدام

.كلذ ريغب نوناقلا ضقي مل ام ماكحألاب وأ تاءارجإلاب قلعتي اميف ءاوس ىلوألا ةجردلا ةمكحم مامأ ةررقملا دعاوقلا فانئتسالا ىلع يرست

241 مقر ةدام

:ةيتآلا لاوحألا يف ةيئاهتنا ةفصب ةرداصلا ماكحألا يف رظنلا ةداعإ اوسمتلي نأ موصخلل

.مكحلا يف ريثأتلا هنأش نم ناك شغ مصخلا نم عقو اذإ )1(

.اهريوزتب يضق وأ اهيلع ينب يتلا قاروألا ريوزتب رارقإ مكحلا دعب لصح اذإ )2(

.ةروزم اهنأب هرودص دعب يضق دهاش ةداهش ىلع ينب دق مكحلا ناك اذإ )3(

.اهميدقت نود لاح دق همصخ ناك ىوعدلا يف ةعطاق قاروأ ىلع مكحلا رودص دعب سمتلملا لصح اذإ )4(

.هوبلط امم رثكأب وأ موصخلا هبلطي مل ءيشب مكحلا ىضق اذإ )5(

.ضعبل هضعبً اضقانم مكحلا قوطنم ناك اذإ )6(

.ةيقافتالا ةباينلا ةلاح ادع اميف كلذو ىوعدلا يفً احيحصً اليثمتً الثمم نكي مل يرابتعا وأ يعيبط صخش ىلع مكحلا ردص اذإ )7(

هلامهإ وأ هئطاوت وأ هلثمي ناك نم شغ تابثإ طرشب اهيف لخدت وأ لخدأ دق نكي ملو هيلع ةجح ىوعدلا يف رداصلا مكحلا ربتعي نمل )8(
.ميسجلا

242 مقر ةدام

هيف رهظ يذلا مويلا نم الإ ةقباسلا ةداملا نم ىلوألا عبرألا تارقفلا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف أدبي الو ً.اموي نوعبرأ سامتلالا داعيم
.ةزجتحملا ةقرولا هيف ترهظ يذلا مويلا وأ روزلا دهاش ىلع هيف مكح يذلا وأ هتوبثب مكح وأ هلعاف ريوزتلاب هيف رقأ يذلا وأ شغلا

ً.احيحصً اليثمت هيلع موكحملا لثمي نم ىلإ مكحلا هيف نلعي يذلا مويلا نم ةعباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا يف داعيملا أدبيو

.ميسجلا لامهإلا وأ ؤطاوتلا وأ شغلا هيف رهظ يذلا مويلا نم ةنماثلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا يف داعيملا أدبيو



243 مقر ةدام

.ىوعدلا عفرل ةررقملا عاضوأللً اقفو اهبّاتك ملق عدوت ةفيحصب مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا مامأ سامتلالا عفري

.ةلطاب تناك الإو سامتلالا بابسأو هخيراتو هيف سمتلملا مكحلا نايب ىلع هتفيحص لمتشت نأ بجيو

غلبم ةمكحملا ةنازخ عدوي نأ نوناقلا اذه نم )241( ةداملا نم )8 ،7( نيدنبلا يف امهيلع صوصنملا نيتلاحلا يف سامتلالا عفار ىلع بجيو
.عاديإلا اذه تبثي امب بحصت مل اذإ سامتلالا ةفيحص بّاتكلا ملق لبقي الو ،ةلافكلا ليبس ىلع هينج يتئام

.ةيئاضقلا موسرلا ءادأ نم يفعأ نم ةلافكلا عاديإ نم ىفعيو

.مكحلا اوردصأ نيذلا ةاضقلا سفن نم ةفلؤم سامتلالا رظنت يتلا ةمكحملا نوكت نأ زوجيو

244 مقر ةدام

.مكحلا ذيفنت فقو سامتلالا عفر ىلع بترتي ال

.هكرادت رذعتي ميسج ررض عوقو ذيفنتلا نم ىشخي ناكو كلذ بلط ىتم ذيفنتلا فقوب رمأت نأ سامتلالا رظنت يتلا ةمكحملل زوجي كلذ عمو

.هيلع نوعطملا قح ةنايصبً اليفك هارت امب رمأت وأ ةلافك ميدقت بجوت نأ ذيفنتلا فقوب رمأت امدنع ةمكحملل زوجيو

245 مقر ةدام

اهل زوجي هنأ ىلع .ديدج نالعإ ىلإ ةجاح نود عوضوملا يف ةعفارملل ةسلج ددحت مث رظنلا ةداعإ سامتلا لوبق زاوج يفً الوأ ةمكحملا لصفت
.عوضوملا يف مهتابلط اهمامأ اومدق دق موصخلا ناك اذإ دحاو مكحب عوضوملا يفو سامتلالا لوبق يف مكحت نأ

.سامتلالا اهلوانت يتلا تابلطلا يف الإ رظنلا ةمكحملا ديعت الو

246 مقر ةدام

ةئام نع لقت ال ةمارغب سمتلملا ىلع مكحي 241 ةداملا يف ىلوألا تسلا تارقفلا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف سامتلالا ضفرب مكح اذإ
ةمكحملا يضقت نيتريخألا نيترقفلا يف امهيلع صوصنملا نيتلاحلا يف سامتلالا ضفرب مكح اذإوً اهينج ةئامعبرأ زواجت الوً اهينج نيرشعو
.اهضعب وأ اهلك ةلافكلا ةرداصمب

.هجو اهل ناك نإ تاضيوعتلاب مكحلا زوجي لاوحألا عيمج يفو

247 مقر ةدام

.سامتلالاب امهيأ يف نعطلا زوجي ال هلوبق دعب ىوعدلا عوضوم يف ردصي يذلا مكحلا وأ سامتلالا ضفرب ردصي يذلا مكحلا

248 مقر ةدام

ريغ تناك وأ هينج فلأ ةئام زواجت ىوعدلا ةميق تناك اذإ فانئتسالا مكاحم نم ةرداصلا ماكحألا يف ضقنلا ةمكحم مامأ اونعطي نأ موصخلل
:ةيتآلا لاوحألا يف كلذو ،ةميقلا ةردقم

.هليوأت يف وأ هقيبطت يف أطخ وأ نوناقلل ةفلاخم ىلعً اينبم هيف نوعطملا مكحلا ناك اذإ -1

.مكحلا يف رثأ تاءارجإلا يف نالطب وأ مكحلا يف نالطب عقو اذإ -2

249 مقر ةدام

ردص نأ قبس رخآ مكحلً افالخ عازن يف لصف - هتردصأ يتلا ةمكحملا تناكً ايأ - يئاهتنا مكح يأ يف ضقنلا ةمكحم مامأ اونعطي نأ موصخلل
.يضقملا رمألا ةوق زاحو مهسفنأ موصخلا نيب

250 مقر ةدام

ىلعً اينبم مكحلا ناك اذإ - اهتردصأ يتلا ةمكحملا تناكً ايأ - ةيئاهتنالا ماكحألا يف نوناقلا ةحلصمل ضقنلا قيرطب نعطي نأ ماعلا بئانلل
:ةيتآلا لاوحألا يف كلذو هليوأت يف وأ هقيبطت يف أطخ وأ نوناقلل ةفلاخم

.اهيف نعطلا موصخلل نوناقلا زيجي ال يتلا ماكحألا )1(



.نعطلا نع اهيف اولزن وأ اهيف نعطلا داعيم موصخلا توف يتلا ماكحألا )2(

.موصخلا ةوعد ريغب ةروشملا ةفرغ يف نعطلا ةمكحملا رظنتو .ماعلا بئانلا اهعقوي ةفيحصب نعطلا اذه عفريو

.نعطلا اذه نم موصخلا ديفي الو

251 مقر ةدام

يف كلذ بلط اذإً اتقؤم مكحلا ذيفنت فقوب رمأت نأ ضقنلا ةمكحمل زوجي كلذ عمو ،مكحلا ذيفنت فقو ضقنلا قيرطب نعطلا ىلع بترتي ال
اذه رظنل ةسلج نعاطلا نم ةضيرع ىلع ًءانب ةمكحملا سيئر نيعيو ،هكرادت رذعتي ميسج ررض عوقو ذيفنتلا نم ىشخي ناكو نعطلا ةفيحص

ةسلجلاب مصخلا نالعإ متي مل اذإ نكي مل نأك بلطلا رابتعا ةمكحملل زوجيو ،ةباينلل غلبتو نعطلا ةفيحصبو اهب همصخ نعاطلا نلعي بلطلا
.نعاطلا لعف ىلإً اعجار كلذ ناكو ةددحملا

رداصلا رمألا بحسنيو هيلع نوعطملا قح ةنايصبً اليفك هارت امب رمأت وأ ةلافك ميدقت بجوت نأ ذيفنتلا فقوب رمأت امدنع ةمكحملل زوجيو
.ذيفنتلا فقو بلط خيرات نم هيف نوعطملا مكحلا ىلع ًءانب هل موكحملا اهذختا يتلا ذيفنتلا تاءارجإ ىلع مكحلا ذيفنت فقوب

.هتافورصمب نعاطلا مزلأ نكي مل نأك ربتعا وأ بلطلا ضفر اذإو

عدوتل ةباينلا ىلإ نعطلا فلم ةلاحإو رهشأ ةتس زواجي ال داعيم يف اهمامأ نعطلا رظنل ةسلج ددحت نأ ذيفنتلا فقوب ترمأ اذإ ةمكحملا ىلعو
.اهل هددحت يذلا لجألا لالخ اهيأرب ةركذم

252 مقر ةدام

ً.اموي نوتس ضقنلا قيرطب نعطلا داعيم

.250 ةداملا مكحلً اقفو نوناقلا ةحلصمل ماعلا بئانلا هعفري يذلا نعطلا ىلع داعيملا اذه يرسي الو

253 مقر ةدام

.ضقنلا ةمكحم مامأ لوبقم ماحم اهعقويو هيف نوعطملا مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا وأ ضقنلا ةمكحم باتك ملق عدوت ةفيحصب نعطلا عفري
.لقألا ىلع ةباين سيئر هتفيحص عقوي نأ بجو ةماعلا ةباينلا نمً اعوفرم نعطلا ناك اذإف

نايبو هخيراتو هيف نوعطملا مكحلا نايب ىلع مهنم لك نطومو مهتافصو موصخلا ءامسأب ةقلعتملا تانايبلا ىلع ةوالع ةفيحصلا لمتشتو
.هنالطبب اهسفن ءاقلت نم ةمكحملا مكحتوً الطاب ناك هجولا اذه ىلع نعطلا لصحي مل اذإف نعاطلا تابلطو نعطلا اهيلع ينب يتلا بابسألا

يأ يف اهب كسمتلا نكمي ماعلا ماظنلا ىلع ةينبملا بابسألاف كلذ عمو ،ةفيحصلا يف تركذ يتلا ريغ نعطلا بابسأ نم ببسب كسمتلا زوجي الو
.اهسفن ءاقلت نم اهب ةمكحملا ذخأتو ،تقو

مكحللً الماش نعطلا ربتعا ىوعدلا تاذ يف هيف نوعطملا مكحلا رودص ىلع قباس مكحب قلعتي اميف ضقنلاب نعطللً اببس نعاطلا ىدبأ اذإو
.ةحارص لبق دق نكي مل ام قباسلا

254 مقر ةدام

مكحلا ناك اذإً اهينج نيسمخو نيتئام غلبم ةلافكلا ليبس ىلع نعطلا ةفيحص اهيلإ مدقت يتلا ةمكحملا ةنازخ عدوي نأ نعاطلا ىلع بجي
.ةيئزج وأ ةيئادتبا ةمكحم نمً ارداص ناك اذإً اهينج نوسمخو ةئام وأ فانئتسا ةمكحم نمً ارداص هيف نوعطملا

.نعطلا بابسأ تفلتخا ولو ةدحاو ةفيحصب مهنعط اوماقأ اذإ نينعاطلا ددعت ةلاح يف ةدحاو ةنامأ عاديإ يفكيو

.موسرلا ءادأ نم ىفعي نم ةلافكلا ءادأ نم ىفعيو عاديإلا اذه تبثي امب بحصت مل اذإ نعطلا ةفيحصب بّاتكلا ملق لبقي الو

255 مقر ةدام

يمسر دنسو بّاتكلا ملقل ةروصو مهدض نوعطملا ددع ردقب اهنمً اروص ةفيحصلا ميدقت تقو ةمكحملا بّاتك ملق عدوي نأ نعاطلا ىلع بجي
:تقولا تاذ يف عدوي نأ هيلع بجي امك ،نعطلا يف لكوملا يماحملا ليكوتب

الإو هبابسأ يف هيلإ لاحأ دق هيف نوعطملا مكحلا ناك اذإ يئادتبالا مكحلا نم ىرخأو هيف نوعطملا مكحلل ةنلعملا ةروصلا وأ ةيمسر ةروص ً:الوأ
.نعطلا لوبق مدعب مكح



ليبس يف هارت ام ذختت نأ ةمكحمللو ،كلذ ىلع لدي ام نعاطلا مدقي نأ يفكيف رخآ نعط يف ةمدقم تناك اذإف ،نعطلا ديؤت يتلا تادنتسملا ً:ايناث
نود ملسي نأ لاوحألا بسحب يئادتبالا مكحلا وأ هيف نوعطملا مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا بّاتك ملق ىلعو ،تادنتسملا هذه ىلع عالطالا
ةرابعب ةليذم قاروألا وأ تادنتسملا وأ ماكحألا روص نم هبلطي ام رثكألا ىلع مايأ ةعبس لالخ موصخلا نم ءاشي نمل ،موسرلاب ةبلاطملا

لصأ ىلع وأ ةيضقلا ىلعً اقحتسم نوكي امب كلذ دعب ةبلاطملا يف بّاتكلا ملق قحب لالخإ نود كلذو ،"ضقنلا ةمكحم ىلإ اهميدقتل ةروص"
.موسر نم قاروألا

.هيف نوعطملا مكحلا اهيف رداصلا ةيضقلا فلم مضب رمأت نأ ضقنلا ةمكحمل زوجيو

ةمكحم ىلإ نعطلا قاروأ عيمج لاسرإ اهبّاتك ملق ىلع بجيف ،مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا بّاتك ملق تعدوأ دق نعطلا ةفيحص تناك اذإو
.ةفيحصلا عاديإل يلاتلا مويلا يف ضقنلا

256 مقر ةدام

.كلذب صاخلا لجسلا يف هيلإ اهلوصو وأ ةفيحصلا ميدقت موي يف نعطلا ضقنلا ةمكحم باتك ملق ديقي

.باتكلا ملق ىلإ لصألا درو اهنالعإل نيرضحملا ملق ىلإ اهروصو ةفيحصلا لصأ ملسي نأ رثكألا ىلع يلاتلا مويلا يف هيلعو

اذه ةاعارم مدع ىلع بترتي الو ،هيلإ اهميلست خيرات نم رثكألا ىلعً اموي نيثالث لالخ نعطلا ةفيحص نالعإب موقي نأ نيرضحملا ملق ىلعو
.نعطلا ةفيحص نالعإ نالطب داعيملا

257 مقر ةدام

مايقلا نع نيرضحملا وأ بّاتكلا مالقأب نيلماعلا نم فلختي نم ىلع هينج يتئام زواجت الوً اهينج نيثالث نع لقت ال ةمارغب ضقنلا ةمكحم مكحت
.اهل ةددحملا ديعاوملا يف نيتقباسلا نيتداملا يف ةررقملا تاءارجإلا نم ءارجإ يأب

258 مقر ةدام

ةفيحصب هنالعإ خيرات نمً اموي رشع ةسمخ داعيم يف ضقنلا ةمكحم باتك ملق عدوي نأ هيلعفً اعافد مدقي نأ نعطلا يف هيلع ىعدملل ادب اذإ
.اهميدقت ىري يتلا تادنتسملابو هنع لكوملا يماحملا ليكوت دنسب ةعوفشم هعافدب ةركذم نعطلا

تادنتسملاب ةعوفشم ةركذم باتكلا ملق عدوي نأ روكذملا داعيملا ءاضقنا نمً اموي رشع ةسمخ داعيم يفً اضيأ نعطلا عفارل ناك كلذ لعف نإف
.درلل ةديؤم اهميدقت ىري يتلا

ةمدقملا ةركذملا ىلع درلاب ةركذم ةريخألاً اموي رشع ةسمخلا داعيم يف عدوي نأ ءاضتقالا دنع مهنم لكل نوكي مهيلع ىعدملا ددعت ةلاح يفو
.هنع لكوملا يماحملا ليكوت دنسب ةعوفشم ،نيرخآلا مهيلع ىعدملا نم

.درلا اذه ىلع مهتاظحالمب ةركذم ىرخأً اموي رشع ةسمخ داعيم يف اوعدوي نأ مهيلع ىعدملل ناك درلا يف هقح نعاطلا لمعتسا اذإف

259 مقر ةدام

يف مصخ يأ نعطلا يف اولخدي نأ ةقباسلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا داعيملا ءاضقنا لبق نعطلا يف مهيلع ىعدملل زوجي
.نعطلاب هنالعإب هلاخدإ نوكيو ،نعطلا هيلإ هجوي مل هيف نوعطملا مكحلا اهيف ردص يتلا ةيضقلا

ىري يتلا تادنتسملاب ةعوفشم هعافدب ةركذم هنالعإ خيرات نمً اموي رشع ةسمخ داعيم يف ضقنلا ةمكحم باتك ملق عدوي نأ لخدأ نملو
.اهميدقت

رشع ةسمخلا ءاضقنا دعب الإ ةقباسلا ةداملا نم ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا تارقفلا يف اهيلع صوصنملا درلا ديعاوم يرست ال ةلاحلا هذه يفو
.ةروكذملاً اموي

260 مقر ةدام

ضفرب مكحلا بلطيل نعطلا ةيضق يف لخدتي نأ هنعطب نعطلا عفار هنلعي مل هيف نوعطملا مكحلا اهيف ردص يتلا ةيضقلا يف مصخ لكل زوجي
يتلا تادنتسملاب ةعوفشم 258 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف ددحملا داعيملا ءاضقنا لبق باتكلا ملق هعافدب ةركذم عاديإب هلخدت نوكيو .نعطلا
.هديؤت

261 مقر ةدام

لوبقملا هيماحم نم ةعقوم نوكت نأو هموصخ ددع ردقب روصو لصأ نم نوكت نأ بجي مصخلا مساب عدوت يتلا تادنتسملا ظفاوحو تاركذملا
.ضقنلا ةمكحم مامأ



262 مقر ةدام

خيرات هيف تبثيً ارضحم ررحي نأ هيلع بجي امنإو ،اهل ةددحملا ديعاوملا ءاضقنا دعبً اقاروأ وأ تاركذم لبقي نأ ببس يأل باتكلا ملقل زوجي ال
.اهلوبق مدع ببسو هتفصو اهمدق نم مساو ةقرولا ميدقت

263 مقر ةدام

.ةماعلا ةباينلا ىلإ نعطلا فلم بّاتكلا ملق لسري ةقباسلا داوملا يف اهيلع صوصنملا ديعاوملا ءاضقنا دعب

ضقنلا ةمكحمل ةيمومعلا ةيعمجلا رت مل ام ،لجسلا يف نوعطلا بيترت كلذ يف ةيعارم تقو برقأ يف اهيأرب ةركذم عدوت نأ ةباينلا ىلعو
.اهرود لبق نوعطلا نم عاونأ رظن ميدقت

نعطلا نأ تأر اذإف ةروشم ةفرغ يف ةمكحملا ىلع نعطلا ضرعيو ررقملا راشتسملا ةمكحملا سيئر نيعي ،اهيأرب ةركذم ةباينلا عدوت نأ دعبو
ام فلاخت بابسأ ىلع وأ 249 ،248 نيتداملا يف ةنيبملا بابسألا ريغ ىلع هتماقإل وأ هتاءارجإ نالطبل وأ هطوقسل لوبقم ريغ وأ زئاج ريغ
نعً الضف تافورصملاب نعاطلا تمزلأو هببسل ةزجوم ةراشإ عم ةسلجلا رضحم يف تبثي رارقب هلوبق مدعب ترمأ اهؤاضق هيلع رقتسا
.ةلافكلا ةرداصم

مامأ بابسألا نم لبقي ال ام نعطلا نم دعبتست نأ ةلاحلا هذه يف اهل زوجيو .هرظنل ةسلج تددح رظنلاب ريدج نعطلا نأ ةمكحملا تأر اذإو
.داعبتسالا ببس ىلإ ةزجوم ةراشإ عم بابسألا يقاب ىلع هرظن رصقت نأو ،ضقنلا ةمكحم

.قيرط يأب ةمكحملا نم رداصلا رارقلا يف نعطلا زوجي ال لاوحألا عيمج يفو

264 مقر ةدام

باتكب كلذو لقألا ىلعً اموي رشع ةسمخب اهداقعنا لبق ةددحملا ةسلجلا خيراتب مهتاركذم اوعدوأ نيذلا موصخلا يماحم باتكلا ملق رطخي
لاوطً اقلعم ىقبيو لقألا ىلعً اموي رشع ةسمخب ةسلجلا لبق باتكلا ملق يف لودجلا قلعيو .ةسلجلا لودج يف ةيضقلا جردتو .هيلع ىصوم
.ةروكذملا ةدملا

265 مقر ةدام

يتلا فالخلا طقن رصحيو .اهيلع درلاو نعطلا بابسأ هيف صخليً اريرقت ررقملا راشتسملا ولتي نأ دعب ةعفارم ريغب نعطلا يف ةمكحملا مكحت
.اهيف يأرلا ءادبإ نود موصخلا اهعزانت

266 مقر ةدام

مهسفنأب اورضحي نأ موصخلل نذؤي ال ةلاحلا هذه يفو ةماعلا ةباينلاو موصخلا يماحم عامس اهلف ةيوفشلا ةعفارملا ةرورض ةمكحملا تأر اذإ
.مهعم ماحم ريغ نم ضقنلا ةمكحم مامأ

.ةسلجلا يفً ايماحم مهنع اوبيني نأ يف قحلا تاركذم مهمساب عدوت مل نيذلا موصخلل سيلو

ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا مكحب لالخإ نود كلذو قاروألا يف اهنايب موصخلل قبس يتلا بابسألا ريغ ةسلجلا يف ةيهفش بابسأ ءادبإ زوجي الو
253.

267 مقر ةدام

كلذ نع ىنغ ال هنأ ةيضقلا ىلع اهعالطا دعب تأر اذإ ةيليمكت تاركذم عاديإ يف ةباينللو موصخلا يماحمل صخرت نأ ءانثتسا ةمكحملل زوجي
.اهيف تاركذملا كلت عاديإ بجي يتلا ديعاوملا ددحتو ىرخأ ةسلجل ةيضقلا لجؤت ذئنيحو

268 مقر ةدام

.تافورصملا يف مكحتو هضعب وأ هلك هيف نوعطملا مكحلا ضقنت نعطلا ةمكحملا تلبق اذإ

269 مقر ةدام

نيعت ءاضتقالا دنعو ،صاصتخالا ةلأسم يف لصفلا ىلع ةمكحملا رصتقت صاصتخالا دعاوق ةفلاخمل ضقن دق هيف نوعطملا مكحلا ناك اذإ
.ةديدج تاءارجإب اهيلإ يعادتلا بجي يتلا ةصتخملا ةمكحملا

بلط ىلع ًءانب ديدج نم اهيف مكحتل هيف نوعطملا مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ ةيضقلا ليحت بابسألا نم كلذ ريغل ضقن دق مكحلا ناك اذإف
اهيف تلصف يتلا ةينوناقلا ةلأسملا يف ضقنلا ةمكحم مكح عبتت نأ ةيضقلا اهيلإ تليحأ يتلا ةمكحملا ىلع متحتي ةلاحلا هذه يفو ،موصخلا
.ةمكحملا



.هيف نوعطملا مكحلا رادصإ يف اوكرتشا نيذلا ةاضقلا دحأ ةيضقلا اهيلإ تليحأ يتلا ةمكحملا ءاضعأ نيب نم نوكي الأ بجيو

ضقن ةمكحملا تأرو ،ةيناثلا ةرملل نعطلا ناك وأ ،هيف لصفللً احلاص عوضوملا ناكو هيف نوعطملا مكحلا ضقنب ةمكحملا تمكح اذإ كلذ عمو
.عوضوملا يف مكحت نأ ضقنلا ببس ناكً ايأ اهيلع بجو هيف نوعطملا مكحلا

270 مقر ةدام

وأ اهلك ةلافكلا ةرداصم نعً الضف فيراصملاب هعفار ىلع تمكح هرظن زاوج مدعب وأ هضفرب وأ نعطلا لوبق مدعب ضقنلا ةمكحم تضق اذإ
.اهضعب

.نعطلا يف هيلع ىعدملل ضيوعتلاب مكحت نأ اهلف ديكلا هب ديرأ نعطلا نأ تأر اذإو

271 مقر ةدام

.اهلً اساسأ مكحلا كلذ ناك ىتم ضوقنملا مكحلل ةقحاللا لامعألاو اهتردصأ يتلا ةهجلا تناكً ايأ ،ماكحألا عيمج ءاغلإ مكحلا ضقن ىلع بترتي

.ضوقنملا ءزجلا ىلع ةبترتم نكت مل ام ىرخألا ءازجألاب قلعتي اميفً اذفان يقب هنم ءزج يف الإ ضقني مل مكحلا ناك اذإو

272 مقر ةدام

.نعطلا قرط نم قيرط يأب ضقنلا ةمكحم ماكحأ يف نعطلا زوجي ال

273 مقر ةدام

ال اميف ماكحألاب ةصاخلا دعاوقلا اهيلع يرست امك تاسلجلا ماظنب ةصاخلا تاءارجإلاو دعاوقلا ضقنلا ةمكحم مامأ نوعطلا اياضق ىلع يرست
.لصفلا اذه صوصن عم ضراعتي

274 مقر ةدام

.ةيئزج ةمكحم ةرئادب اهل عورف ءاشنإ لدعلا ريزو نم رارقب زوجيو ،ةيئادتبا ةمكحم لك رقمب أشنت ذيفنتلل ةرادإ فارشإ تحت ذيفنتلا ىرجي

ةاضقو ،ىلعألا ءاضقلا سلجم ةقفاوم دعب لدعلا ريزو مهبدني اهتاضق نم فاك ددع هنواعيو ،فانئتسالا ةمكحمب ًضاق ذيفنتلا ةرادإ سأريو
.ةمكحملل ةماعلا ةيعمجلا مهراتخت ،لقألا ىلع ةمكحم سيئر ةجردب ةيئادتبالا مكاحملا نم

.مهنوئش ميظنتو مهرايتخا دعاوق لدعلا ريزو نم رارقب ددحي نيفظوملاو ذيفنتلا ينواعم نم فاك ددع ةرادإلاب قحليو

ةضيرعب رماوألاو تارارقلا هذه نم ملظتلا نوكيو ،ذيفنتلاب ةقلعتملا رماوألاو تارارقلا رادصإ اهتاضق نم هنواعي نم وأ ذيفنتلا ةرادإ ريدملو
ً.ايئاهن ملظتلا يف هنم رداصلا رارقلا ربتعيو ،ذيفنتلا ةرادإ ريدمل عفرت

.لدعلا ريزو نم رارق ذيفنتلا ةرادإ ميظنتب ردصيو

275 مقر ةدام

.اهتميق تناكً ايأ ةيتقولاو ةيعوضوملا ذيفنتلا تاعزانم عيمج يف لصفلاب هريغ نود ذيفنتلا يضاق صتخي

.ةلجعتسملا رومأللً ايضاق هفصوب ةيتقولا ذيفنتلا تاعزانم يف ذيفنتلا يضاق لصفيو

276 مقر ةدام

ةمكحمل ريغلا ىدل نيدملل ام زجح يفو ،اهترئاد يف لوقنملا عقي يتلا ذيفنتلا ةمكحمل نيدملا ىدل لوقنملا ىلع ذيفنتلا دنع صاصتخالا نوكي
.هيدل زوجحملا نطوم

ناك ةددعتم مكاحم رئاود يف عقت تاراقع ذيفنتلا لوانت اذإف اهترئاد يف راقعلا عقي يتلا ةمكحملل راقعلا ىلع ذيفنتلا دنع صاصتخالا نوكيو
.اهادحإل صاصتخالا

277 مقر ةدام

.ةيئادتبالا ةمكحملا مامأ اهتميق تناكً ايأ ةيعوضوملاو ةيتقولا تاعزانملا يف ذيفنتلا يضاق ماكحأ فنأتست

278 مقر ةدام



.ذيفنتلا ةرادإ ريدم ىلإ مدقت يتلا ذيفنتلا تابلط هيف ديقت صاخ لجس ذيفنت ةرادإ لكب دُعي

.تابلطلا هذهب ةقلعتملا قاروألا عيمج هب عدوت فلم بلط لكل أشنيو

ذيفنتلا يضاق هردصي امو ،رماوأو تارارق نم هردصي ام هب تبثيو ،ءارجإ لك بقع اهتاضق نم يأ وأ ذيفنتلا ةرادإ ريدم ىلع فلملا ضرعيو
.ماكحأ نم

279 مقر ةدام

.ذيفنتلا ةرادإ يذيفنتلا دنسلا ملس ىتم نأشلا يذ بلط ىلع ًءانب نومزلم مهو ذيفنتلا ينواعم ةطساوب ذيفنتلا ىرُجي

.ذيفنتلا ةرادإ ريدم ىلإ ةضيرعب رمألا عفري نأ نأشلا بحاصل ناك ذيفنتلا تاءارجإ نم ءارجإ يأب مايقلا نع ذيفنتلا نواعم عنتما اذإف

ريدم ىلع رمألا ضرع دعب - كلذ ليبس يف هلو ةيظفحتلا لئاسولا عيمج ذختي نأ هيلع بجو ذيفنتلا نواعم ىلع دعت وأ ةمواقم تعقو اذإو
.ةيلحملا ةطلسلاو ةماعلا ةوقلا ةنوعم بلطي نأ - ذيفنتلا ةرادإ

280 مقر ةدام

.ءادألا لاحو رادقملا نيعمو دوجولا ققحم قحل ءاضتقا يذيفنت دنسب الإ يربجلا ذيفنتلا زوجي ال

ىرخألا قاروألاو حلصلا سلاجم وأ مكاحملا اهيلع قدصت يتلا حلصلا رضاحمو ةقثوملا تاررحملاو رماوألاو ماكحألا يه ةيذيفنتلا تادنسلاو
.ةفصلا هذه نوناقلا اهيطعي يتلا

ةهجلا ىلع" :ةيلاتلا ذيفنتلا ةغيص اهيلع يذيفنتلا دنسلا نم ةروص بجومب الإ نوناقلا يف صنب ةانثتسملا لاوحألا ريغ يف ذيفنتلا زوجي الو
."كلذ اهيلإ بلط ىتم ةوقلا لامعتساب ولو هئارجإ ىلع نيعت نأ ةصتخملا تاطلسلا ىلعو اهنم بلط ىتم هيلإ ردابت نأ ذيفنتلا اهب طاني يتلا

281 مقر ةدام

ً.الطاب ناك الإو يلصألا هنطوم يف وأ نيدملا صخشل يذيفنتلا دنسلا نالعإ ذيفنتلا قبسي نأ بجي

ةمكحم رقم اهب يتلا ةدلبلا يف ذيفنتلا بلاطل راتخم نطوم نييعتو بولطملا نايبو ءافولا نيدملا فيلكت ىلع نالعإلا اذه لمتشي نأ بجيو
.ةصتخملا ذيفنتلا

.ةيراجتلا نئادلا رتافد عقاو نم نيدملا باسحب جرختسم هعم نلعي نأ دامتعا حتفب يمسر دقع ذيفنت يف عورشلا دنع بجيو

.يذيفنتلا دنسلا نالعإ نم لقألا ىلع موي يضم دعب الإ ذيفنتلا ءارجإ زوجي الو

282 مقر ةدام

ىلإ ةجاح نود كلذو ةصلاخملا ءاطعإ عم هيلع هضرع دنع نيدلا ضبق ذيفنتلاب همايق دنع وأ يذيفنتلا دنسلا هنالعإ دنع ذيفنتلا نواعم ىلع
.صاخ ضيوفت

283 مقر ةدام

.ذيفنتلا تاءارجإ نم ذختا اميف هلحم لح هقح يف نئادلا لحمً اقافتا وأً انوناق لح نم

284 مقر ةدام

هتثرو لبق ذيفنتلا زوجي الف همامتإ لبق وأ ذيفنتلا يف ءدبلا لبق هنع ةباينلاب تاءارجإلا رشابي نم ةفص تلاز وأ هتيلهأ دقف وأ نيدملا يفوت اذإ
.يذيفنتلا دنسلاب مهنالعإ خيرات نم مايأ ةينامث يضم دعب الإ هماقم موقي نم وأ

ريغب مهثرومل ناك نطوم رخآ يف ةلمج هتثرو ىلإ ذيفنتلاب ةقلعتملا قاروألا نلعت نأ نيدملا ةافو خيرات نم رهشأ ةثالث ءاضقنا لبق زوجيو
.مهتافصو مهئامسأ نايب

285 مقر ةدام

هعوقو لبق ذيفنتلا اذه ىلع مزعلاب نيدملا نالعإ دعب الإ هئادأ ىلع ربجي نأ الو يذيفنتلا دنسلا بجومب بولطملا يدؤي نأ ريغلل زوجي ال
.لقألا ىلع مايأ ةينامثب

286 مقر ةدام



هذه يفو هنالعإ ريغب هتدوسم بجومب مكحلا ذيفنتب رمأت نأً اراض ريخأتلا اهيف نوكي يتلا لاوحألا يف وأ ةلجعتسملا داوملا يف ةمكحملل زوجي
.ذيفنتلا نم ءاهتنالا درجمب اهدري نأ ذيفنتلا نواعم ىلعو ذيفنتلا نواعمل ةدوسملا بتاكلا ملسي ةلاحلا

287 مقر ةدام

.مكحلا يف هبً ارومأم وأ نوناقلا يف هيلعً اصوصنم لجعملا ذافنلا ناك اذإ الإً ازئاج فانئتسالاب اهيف نعطلا ماد امً اربج ماكحألا ذيفنت زوجي ال

.ةيظفحتلا تاءارجإلا ذاختا اهاضتقمب زوجي كلذ عمو

288 مقر ةدام

ىلع ةرداصلا رماوأللو ،اهتردصأ يتلا ةمكحملا تناكً ايأ ةلجعتسملا داوملا يف ةرداصلا ماكحألل نوناقلا ةوقب بجاو ةلافك ريغب لجعملا ذافنلا
.ةلافك ميدقت ىلع رمألا وأ مكحلا يف صني مل ام كلذو ،ضئارعلا

289 مقر ةدام

.ةلافك ميدقت طرشب كلذو ،ةيراجتلا داوملا يف ةرداصلا ماكحألل نوناقلا ةوقب بجاو لجعملا ذافنلا

290 مقر ةدام

:ةيتآلا لاوحألا يف ةلافك ريغب وأ ةلافكب لجعملا ذافنلاب رمألا زوجي

.تابترملاو روجألاو تاقفنلا ءادأب ةرداصلا ماكحألا )1(

مل يمسر دنس ىلعً اينبم ناك وأ ةلافك ريغب لجعملا ذافنلاب لومشم وأ يضقملا رمألا ةوقل زئاح قباس مكحلً اذيفنت ردص دق مكحلا ناك اذإ )2(
.دنسلا يفً افرط وأ قباسلا مكحلا يفً امصخ هيلع موكحملا ناك ىتم كلذو ريوزتلاب هيف نعطي

.مازتلالا ةأشنب رقأ دق هيلع موكحملا ناك اذإ )3(

.هيلع موكحملا هدحجي مل يفرع دنس ىلعً اينبم مكحلا ناك اذإ )4(

.هب ةقلعتم ةعزانم يف ذيفنتلا بلاط ةحلصملً ارداص مكحلا ناك اذإ )5(

.هل موكحملا ةحلصمب ميسج ررض ذيفنتلا ريخأت ىلع بترتي ناك اذإ )6(

291 مقر ةدام

.مايأ ةثالث روضحلا داعيم نوكيو ىوعدلا عفرل ةداتعملا تاءارجإلاب كلذو مكحلا فصو نم ةيفانئتسالا ةمكحملا مامأ ملظتلا زوجي

.مكحلا نع عوفرملا فانئتسالا رظن ءانثأ ةسلجلا يف ملظتلا اذه ءادبإ زوجيو

ِ.ِعوضوملا نعً القتسم ملظتلا يف مكحيو

292 مقر ةدام

ىشخي ناك اذإ لجعملا ذافنلا فقوب نأشلا يذ بلط ىلع ءانب رمأت نأ ملظتلا وأ فانئتسالا اهيلإ عوفرملا ةمكحملل لاوحألا عيمج يف زوجي
.هؤاغلإ اهعم حجري رمألا وأ مكحلا يف نعطلا بابسأ تناكو ذيفنتلا نم ميسج ررض عوقو

.هل موكحملا قح ةنايصبً اليفك هارت امب رمأت وأ ةلافك ميدقت بجوت نأ ذيفنتلا فقوب رمأت امدنع ةمكحملل زوجيو

293 مقر ةدام

نم ةمكحملا ةنازخ عدوي نأ وأً اردتقمً اليفك مدقي نأ نيب رايخلا اهب مزلملل نوكي ةلافكب الإ رمألا وأ مكحلا ذيفنت اهيف زوجي ال يتلا لاوحألا يف
مكحلا يف هميلستب رومأملا ءيشلا ميلست وأ ةمكحملا ةنازخ ذيفنتلا نم لصحي ام عاديإ لبقي نأ نيبو ةيافكلا هيف ام ةيلاملا قاروألا وأ دوقنلا
.ردتقم سراح ىلإ رمألا وأ

294 مقر ةدام

.ءافولاب فيلكتلا ةقرو وأ يذيفنتلا دنسلا نالعإ نمض امإو ةلقتسم ةقروب ذيفنتلا نواعم دي ىلع امإ ةلافكلاب مزلملا رايخ نالعإ نوكي



.ةلافكلا يف ةعزانملاب ةقلعتملا قاروألا هيف هيلإ نلعت ذيفنتلا بلاطل راتخم نطوم نييعت رايخلا نالعإ نمضتي نأ لاوحألا عيمج يف بجيو

295 مقر ةدام

ىوعد نالعإ متي نأ ىلع عدوي ام ةيافك يف وأ سراحلا وأ ليفكلا رادتقا يف عزاني نأ نالعإلا اذهل ةيلاتلا مايألا ةثالث لالخ نأشلا يذل
ً.ايئاهتنا ةعزانملا يف همكح نوكيو ذيفنتلا يضاق مامأ روضحلاب مصخلا فيلكتب داعيملا اذه لالخ ةعزانملا

نوكيو .ةسارحلا هلوبق سراحلا ىلع وأ ةلافكلاب دهعتلا بّاتكلا ملق يف ليفكلا ىلع ذخأ تضفرو تمدق وأ داعيملا يف ةعزانملا مدقت مل اذإو
.هدهعت ىلع ةبترتملا تامازتلالاب هلبق يذيفنت دنس ةباثمب ليفكلا دهعت ىلع لمتشملا رضحملا

296 مقر ةدام

.هيف ةيرصملا رماوألاو ماكحألا ذيفنتل دلبلا كلذ نوناق يف ةررقملا طورشلا سفنب اهذيفنتب رمألا زوجي يبنجأ دلب يف ةرداصلا رماوألاو ماكحألا

297 مقر ةدام

.ىوعدلا عفرل ةداتعملا عاضوألاب كلذو اهترئاد يف ذيفنتلا داري يتلا ةيئادتبالا ةمكحملا ىلإ ذيفنتلاب رمألا بلط مدقي

298 مقر ةدام

:يتأي امم ققحتلا دعب الإ ذيفنتلاب رمألا زوجي ال

دعاوقلً اقبط اهب ةصتخم هتردصأ يتلا ةيبنجألا مكاحملا نإو رمألا وأ مكحلا اهيف ردص يتلا ةعزانملاب ةصتخم ريغ ةيروهمجلا مكاحم نإ )1(
.اهنوناق يف ةررقملا يلودلا يئاضقلا صاصتخالا

ً.احيحصً اليثمت اولثمو روضحلا اوفلك دق مكحلا اهيف ردص يتلا ىوعدلا يف موصخلا نإ )2(

.هتردصأ يتلا ةمكحملا نوناقلً اقبط يضقملا رمألا ةوق زاح رمألا وأ مكحلا نإ )3(

.اهيف بادآلا وأ ماعلا ماظنلا فلاخي ام نمضتي الو ةيروهمجلا مكاحم نم هرودص قبس رمأ وأ مكح عم ضراعتي ال رمألا وأ مكحلا نإ )4(

299 مقر ةدام

ًاقبط اهيف ميكحتلا زوجي ةلأسم يفً ارداص مكحلا نوكي نأ بجيو .يبنجأ دلب يف ةرداصلا نيمكحملا ماكحأ ىلع ةقباسلا داوملا ماكحأ يرست
.ةيروهمجلا نوناقل

300 مقر ةدام

ةلباقلا ةيمسرلا تادنسلا ذيفنتل دلبلا كلذ نوناق يف ةررقملا طورشلا سفنب اهذيفنتب رمألا زوجي يبنجأ دلب يف ةررحملا ةيمسرلا تادنسلا
.ةيروهمجلا يف ةررحملا ذيفنتلل

.هصاصتخا ةرئاد يف ذيفنتلا داري يذلا ذيفنتلا يضاقل مدقت ةضيرعب ذيفنتلاب رمألا بلطيو

امم هولخ نمو هيف مت يذلا دلبلا نوناقلً اقفو ذيفنتلل هتيلباقو دنسلا ةيمسرل ةبولطملا طورشلا رفاوت نم ققحتلا دعب الإ ذيفنتلاب رمألا زوجي الو
.ةيروهمجلا يف بادآلا وأ ماعلا ماظنلا فلاخي

301 مقر ةدام

يف لودلا نم اهريغ نيبو ةيروهمجلا نيب دقعت يتلا وأ ةدوقعملا تادهاعملا ماكحأب لخي ال ةقباسلا داوملا يف اهيلع صوصنملا دعاوقلاب لمعلا
.نأشلا اذه

302 مقر ةدام

فيراصملاو دئاوفلاو اهلجأ نم زوجحملا نويدلل واسم دوقنلا نم غلبم عاديإ عيبلا عاقيإ لبق تاءارجإلا اهيلع تناك ةلاح ةيأ يف زوجي
.عدوملا غلبملا ىلإ هلاقتناو ةزوجحملا لاومألا نع زجحلا لاوز عاديإلا اذه ىلع بترتيو .اهريغ نود اهب ءافولل صصخي

.غلبملا مهل صصخ نم قح يف رثأ اهل نوكي الف عدوملا غلبملا ىلع ةديدج زوجح كلذ دعب تعقو اذإو

303 مقر ةدام

ىلع ةمكحملا ةنازخ هعدوي غلبم ريدقت تاءارجإلا اهيلع نوكت ةلاح ةيأ يف ذيفنتلا يضاق نم ةلجعتسم ةفصب بلطي نأ هيلع زوجحملل زوجي



.عدوملا غلبملا ىلإ هلاقتناو ةزوجحملا لاومألا نع زجحلا لاوز عاديإلا اذه ىلع بترتيو ،زجاحلل ءافولا ةمذ

.هتوبثب هل مكحلا وأ هب هل رارقإلا دنع زجاحلا بولطمب ءافوللً اصصخم عدوملا غلبملا حبصيو

304 مقر ةدام

ةفصب مكحلا ذيفنتلا يضاق نم بلطي نأ نيدملل زاج ،اهيلع زوجحملا لاومألا ةميق عم بسانتت ال ،هلجأ نم زوجحملا قحلا ةميق تناك اذإ
.نوزجاحلا نونئادلا اهيف مصتخيو ةداتعملا تاءارجإللً اقفو عفرت ىوعدب كلذ نوكيو .لاومألا هذه ضعب ىلع زجحلا رصقب ةلجعتسم

.قيرط يأب نعطللً الباق رداصلا مكحلا نوكي الو

.اهيلع زجحلا رصقي يتلا لاومألا نم مهقوقح ءافيتسا يف ةيولوأ زجحلا رصق لبق نيزجاحلا نينئادلل نوكيو

305 مقر ةدام

ام كلذكو بايثلاو شارفلا نم ةدحاو ةشيعم يف هعم نيميقملا بسنلا دومع ىلع هراهصأو هبراقأو هجوزو نيدملا مزلي ام ىلع زجحلا زوجي ال
.رهش ةدمل ءاذغلا نم مهمزلي

306 مقر ةدام

:ةررقم ةقفن وأ اهتنايص فيراصم وأ اهنمث ءاضتقال الإ ةيتآلا ءايشألا ىلع زجحلا زوجي ال

.هسفنب هتفرح وأ هتنهم ةلوازمل تامهمو تاودأو بتك نم نيدملا مزلي ام )1(

.رهش ةدمل ةيشاملا هذه ءاذغل مزلي امو هترسأو وه هتشيعم يف نيدملا عافتنال ةمزاللا ةيشاملا ثانإ )2(

307 مقر ةدام

لاومألا ىلع الو نيعم ضرغ يف اهنم فرصلل وأ ةقفنللً اتقؤم ةبترملا وأ ةررقملا غلابملا نم ءاضقلا هب مكحي ام ىلع زجحلا زوجي ال
.ةررقم ةقفن نيدل ًءافو عبرلا ردقب الإ ةقفن نوكتل اهب ىصوملا وأ ةبوهوملا

308 مقر ةدام

مهنيد أشن نيذلا هل ىصوملا وأ هل بوهوملا ينئاد نم اهزجح زوجي ال اهيلع زجحلا زاوج مدع طارتشا عم اهب ىصوملا وأ ةبوهوملا لاومألا
.ةقباسلا ةداملا يف ةنيبملا ةبسنلابو ةررقم ةقفن نيدل الإ ةيصولا وأ ةبهلا لبق

309 مقر ةدام

نم هادع امل رخآلا فصنلاو ةررقملا ةقفنلا نيد ءافول هفصن صصخي محازتلا دنعو عبرلا رادقمب الإ تابترملاو روجألا ىلع زجحلا زوجي ال
.نويدلا

310 مقر ةدام

ةماعلا تاسسؤملا وأ ةماعلا تائيهلا ىدحإ وأ ةلودلا ىلإ اهميلست نيعتي يتلا تالوقنملا نم اهريغ وأ تالوصحم وأ رامث ىلع زجحلا عقو اذإ
.اهيلع ةعقوملا زوجحلا رضاحم روص اهملستي نم ىلإ مدقي نأ تالوقنملا هذه ىلع سراحلا ىلع بجو اهل ةعباتلا ةيداصتقالا تادحولا وأ
.رخآ ءارجإ يأ نود كلذو ،نيدملا هقحتسي يذلا نمثلا ىلإ هزجح رضحمو لوقنملا ميلستب زجحلا لقتنيو

311 مقر ةدام

رشابي نمع ءالكولا نيماحملل الو اهنع ةعرفتملا لئاسملا وأ ذيفنتلا تاءارجإ هوجولا نم هجو يأب اورظن نيذلا ةاضقلل الو نيدملل زوجي ال
ً.الطاب عيبلا ناك الإو ،مهريغ ريخست قيرطب وأ مهسفنأب ةديازملل اومدقتي نأ نيدملا وأ تاءارجإلا

312 مقر ةدام

فيلكت عم طايتحالا ليبس ىلع هيف يضمي نأ وأ .ذيفنتلا فُقي نأ ذيفنتلا نواعملفً ايتقو ءارجإ هيف بولطملا ناكو لاكشإ ذيفنتلا دنع ضرع اذإ
رضحملا يف فيلكتلا اذه لوصح تابثإ يفكيو ةرورضلا دنع هلزنم يفو ةعاس داعيمب ولو ذيفنتلا يضاق مامأ روضحلا نيلاحلا يف موصخلا
.همكح يضاقلا ردصي نأ لبق ذيفنتلا متي نأ زوجي ال لاوحألا عيمج يفو لاكشإلا عفارب قلعتي اميف

هيلإ اهمدقي يتلا تادنتسملاو ذيفنتلا قاروأ اهب قفري بّاتكلا ملقل ةروصو موصخلا ددع ردقب هرضحم نمً اروص ررحي نأ ذيفنتلا نواعم ىلعو
.كلذب صاخلا لجسلا يف هيلإ ةروصلا ميلست موي لاكشإلا ديق بّاتكلا ملق ىلعو لكشتسملا



يف نيبملا وحنلا ىلع ذيفنتلا نواعم مامأ هئادبإب ءاوس هريغ نمً اعوفرم ناك اذإ لاكشإلا يف يذيفنتلا دنسلا يف مزتلملا فرطلا ماصتخا بجيو
داعيم يف هماصتخاب لكشتسملا فلكت نأ ةمكحملا ىلع بجو لاكشإلا يف مصتخي مل اذإف ىوعدلا عفرل ةداتعملا تاءارجإلاب وأ ىلوألا ةرقفلا
.لاكشإلا لوبق مدعب مكحلا زاج ةمكحملا هب ترمأ ام ذفني مل نإف ،هل هددحت

.فقولاب ذيفنتلا يضاق مكحي مل ام ذيفنتلا فقو رخآ لاكشإ يأ ميدقت ىلع بترتي الو

.قباسلا لاكشإلا يف مصتخا دق نكي مل اذإ يذيفنتلا دنسلا يف مزتلملا فرطلا هميقي لاكشإ لوأ ىلع ةقباسلا ةرقفلا مكح يرسي الو

313 مقر ةدام

.عازن لحم ضرعلا ناك اذإ ذيفنتلا فقو يقيقحلا ضرعلا ىلع بترتي ال

.هنيعي هنم ربكأ غلبم وأ ضورعملا عاديإ عمً اتقؤم ذيفنتلا فقوب رمأي نأ ذيفنتلا يضاقلو

314 مقر ةدام

.هعفر ىلع بترتملا ذيفنتلل فقاولا رثألا لاز لاكشإلا بطشب يضاقلا مكحو موصخلا بيغت اذإ

315 مقر ةدام

نإ تاضيوعتلاب لالخإلا مدع عم كلذو هينج ةئامنامث ىلع ديزت الو هينج يتئام نع لقت ال ةمارغب هيلع مكحلا زاج هاوعد لكشتسملا رسخ اذإ
.هجو اهل ناك

316 مقر ةدام

:ةيتآلا لاوحألا يف هنيدم تالوقنم ىلع يظفحتلا زجحلا عقوي نأ نئادلل

.ةراجتلا نوناق بسحب ءافولاب همزلي دنسلا وأ ةلايبمكلا ىلع عيقوت هلً ارجات نيدملا ناكو نذإلا تحت دنس وأ ةلايبمكلً الماح ناك اذإ )1(

.هقح نامضل نئادلا دقف اهيف ىشخي ةلاح لك يف )2(

317 مقر ةدام

ةدوجوملا تالوصحملاو تارمثلاو تالوقنملا ىلع يظفحتلا زجحلا نطابلا نم رجأتسملا وأ رجأتسملا ةهجاوم يف عقوي نأ راقعلا رجؤمل
ً.انوناق هل ررقملا زايتمالا قحلً انامض كلذو .ةرجؤملا نيعلاب

اهلقن ىلع ىضم دق نكي مل ام ةرجؤملا نيعلا نم هئاضر نودب تلقن دق تالوصحملاو تارمثلاو تالوقنملا كلت تناك اذإً اضيأ كلذ هل زوجيو
ً.اموي نوثالث

318 مقر ةدام

.هزئاح دنع هيلع يظفحتلا زجحلا عقوي نأ لوقنملا كلامل

319 مقر ةدام

.ءادألا لاحو دوجولا ققحم قحل ءاضتقا الإ ةمدقتملا لاوحألا يف يظفحتلا زجحلا عقوي ال

هيف نذأي ذيفنتلا يضاق نم رمأب الإ زجحلا عقوي الف ،رادقملا نيعم ريغ هنيد ناك وأ ذافنلا بجاو ريغ مكح وأ يذيفنت دنس نئادلا ديب نكي مل اذإو
.اتقؤمً اريدقت زجاحلا نيد ردقيو زجحلاب

.اهزجح بولطملا تالوقنملل فاو نايب ىلع ةضيرعلا لمتشت نأ ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا ةلاحلا يف بجيو ،ةببسم ةضيرعب رمألا بلطيو

ال ةلهم دعب زجحلا عيقوتب هرمأ نوكي نأ زوجيو .بلطلل ةديؤملا تادنتسملا هفكت مل اذإً ارصتخمً اقيقحت يرجي نأ هرمأ رادصإ لبق يضاقللو
.ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا ةلاحلا يف الإ هيلع زجحلا بولطملل رمألا اذه خيرات نم مايأ ةثالث ىلع ديزت

.ِىوعدلا رظنت يتلا ةئيهلا سيئر نم زجحلاب نذإلا بلط زاج ةصتخملا ةمكحملا مامأ لبق نم قحلاب ةعوفرم ىوعدلا تناك اذإو

320 مقر ةدام

قلعت ام ادع باتكلا اذه نم ثلاثلا بابلا نم لوألا لصفلا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو دعاوقلا تالوقنملا ىلع يظفحتلا زجحلا يف عبتي



.عيبلا موي ديدحتب اهنم

رثكألا ىلع مايأ ةينامث لالخ كلذو لبق نم هب نلعأ دق نكي مل اذإ هب رداصلا رمألاو زجحلا رضحم هيلع زوجحملا ىلإ زجاحلا نلعي نأ بجيو
.نكي مل نأك ربتعا الإو هعيقوت خيرات نم

مامأ عفري نأ ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا مايألا ةينامث لالخ زجاحلا ىلع بجي ذيفنتلا يضاق نم رمأب زجحلا اهيف نوكي يتلا لاوحألا يفو
.نكي مل نأك زجحلا ربتعا الإو زجحلا ةحصو قحلا توبثب ىوعدلا ةصتخملا ةمكحملا

321 مقر ةدام

ً.اعم امهيف رظنتل ةمكحملا سفن ىلإ زجحلا ةحص ىوعد تمدق ىرخأ ةمكحم مامأ لبق نم ةعوفرم قحلاب ىوعدلا تناك اذإ

322 مقر ةدام

اهيلإ راشملا ةلاحلا يف لوقنملا ميلستب ذيفنتلا ىرجي وأ ثلاثلا بابلا نم لوألا لصفلا يف عيبلل ةررقملا تاءارجإلا عبتت زجحلا ةحصب مكح اذإ
.318 ةداملا يف

323 مقر ةدام

زجح ةباثمبً اضيأ ربتعي رجأتسملا اذهل زجحلا نالعإ نإف 317 ةدامللً اقبط نطابلا نم رجأتسملا تالوقنم ىلع زجحلا راقعلا رجؤم عقو اذإ
.ةرجألا ىلع هدي تحت

زجحلا ءاقب عم هتالوقنم ىلع زجحلا عفر بلطي نأ نطابلا نم رجأتسملل زاج نطابلا نم ريجأتلا نم عونمم ريغ يلصألا رجأتسملا ناك اذإو
.ةرجألا ىلع هدي تحت

324 مقر ةدام

تاضيوعتلا نعً الضف هينج ةئامنامث زواجت ال ةمارغب زجاحلا ىلع مكحلا زاج هساسأ مادعنال هئاغلإب وأ يظفحتلا زجحلا نالطبب مكح اذإ
.هيلع زوجحملل

325 مقر ةدام

ىلع ةقلعم وأ ةلجؤم تناك ولو نويدلا وأ تالوقنملا نم ريغلا ىدل هنيدمل نوكي ام زجحي نأ ءادألا لاح دوجولا ققحم نيدب نئاد لكل زوجي
.طرش

.هتاذب نيد ىلعً اعقوم نكي مل ام هتمذ يف امب ريرقتلا تقو ىلإ هيدل زوجحملا ةمذ يف نيدملل أشني نيد لك زجحلا لوانتيو

326 مقر ةدام

غلبم رشع نم رثكأ فيراصملا لباقم يف هيلإ مضي نأ الو ةدحاو ةنس ةدئاف نم رثكأ لحت مل يتلا دئاوفلا نم هنيدل مضي نأ زجاحلل زوجي ال
ً.اهينج نيعبرأ رشعلا كلذ زواجي الأ ىلع نيدلا

327 مقر ةدام

زجاحلا نيد ردقيو زجحلاب هيف نذأي ذيفنتلا يضاق نم رمأب الإ زجحلا زوجي الف رادقملا نيعم ريغ هنيد ناك وأ يذيفنت دنس نئادلا ديب نكي مل اذإ
.زجحلا بلاط اهمدقي ةضيرع ىلع ءانب كلذوً اتقؤمً اريدقت

.رادقملا نيعم هب تباثلا نيدلا ناك ىتم ذافنلا بجاو ريغ ناك ولو مكح نئادلا ديب ناك اذإ نذإلا اذه ىلإ ةجاح الف كلذ عمو

328 مقر ةدام

تانايبلا ىلع لمتشتو هيدل زوجحملا ىلإ نلعت ذيفنتلا ينواعم قاروأ نم ةقرو بجومب نيدملا ىلإ قباس نالعإ ىلإ ةجاح نودب زجحلا لصحي
:ةيتآلا

.نيدلا ريدقتب هرمأ وأ زجحلاب يضاقلا نذإ وأ هاضتقمب زجحلا عقوي يذلا يمسرلا دنسلا وأ مكحلا ةروص )1(

.فيراصملاو هدئاوفو هلجأ نم زوجحملا غلبملا لصأ نايب )2(

.ةلاهج لكلً ايفانً انييعت هيلع زوجحملا نييعت عم هايإ هميلست وأ هيلع زوجحملا ىلإ هدي يف امب ءافولا نع هيدل زوجحملا يهن )3(



.هيدل زوجحملا نطوم اهل عباتلا ةيئزجلا داوملا ةمكحم رقم اهب يتلا ةدلبلا يف زجاحلل راتخم نطوم نييعت )4(

ً.اموي رشع ةسمخ لالخ هتمذ يف امب ريرقتلاب هيدل زوجحملا فيلكت )5(

ً.الطاب زجحلا ناك )3(و )2(و )1( دونبلا يف ةدراولا تانايبلا ىلع ةقرولا لمتشت مل اذإو

اهباسحل وأ هيدل زوجحملا نطوم اهل عباتلا ةيئزجلا داوملا ةمكحم ةنازخ زجاحلا عدوأ اذإ الإ زجحلا ةقرو نالعإ ذيفنتلا ينواعم ملقل زوجي الو
.هتروصو نالعإلا لصأ ىلع عاديإلاب رشؤيو ةمذلا يف امب ريرقتلا رضحم مسر ءادألً ايفاكً اغلبم

329 مقر ةدام

.مهصاخشأل هنالعإ نوكي نأ بجو اهيلع ءانمألا وأ ةماعلا لاومألا يلصحم دي تحت زجحلا ناك اذإ

330 مقر ةدام

ميقي يذلا دلبلا يف ةررقملا عاضوألاب جراخلا يف هنطوم يف وأ هصخشل زجحلا نالعإ بجو ةيروهمجلا جراخً اميقم هيدل زوجحملا ناك اذإ
.هيف

331 مقر ةدام

.زجاحلا هنيع يذلا عرفلا ىلإ ةبسنلاب الإ هرثأ زجحلا جتني الف عورف ةدع هيدل زوجحملل ناك اذإ

332 مقر ةدام

رقم اهب يتلا ةدلبلا يف زجاحلل راتخم نطوم نييعت عم هيدل زوجحملا ىلإ اهنالعإ دعب زجحلا ةقرو سفنب هيلع زوجحملا ىلإ زجحلا غالبإ نوكي
.هيلع زوجحملا نطوم اهترئادب عقاولا ةمكحملا

.نكي مل نأك زجحلا ربتعا الإو هيدل زوجحملا ىلإ هنالعإل ةيلاتلا مايألا ةينامث لالخ زجحلا غالبإ بجيو

333 مقر ةدام

مامأ عفري نأ ةقباسلا ةداملا يف اهيلإ راشملا مايألا ةينامث لالخ زجاحلا ىلع بجي ذيفنتلا يضاق نم رمأب زجحلا اهيف نوكي يتلا لاوحألا يف
.نكي مل نأك زجحلا ربتعا الإو زجحلا ةحصو قحلا توبثب ىوعدلا ةصتخملا ةمكحملا

ً.اعم امهيف رظنتل ةمكحملا سفن ىلإ زجحلا ةحص ىوعد تمدق ىرخأ ةمكحم مامأ لبق نم ةعوفرم نيدلا ىوعد تناك اذإو

334 مقر ةدام

ةحصب قلعتي اميف الإ هيلع ةجح اهيف مكحلا نوكي الو اهنم هجارخإ بلطي نأ هل زوجي الف زجحلا ةحص ىوعد يف هيدل زوجحملا مصتخا اذإ
.زجحلا تاءارجإ

335 مقر ةدام

اذإ الإ ىوعدلا هذه عفرب هيدل زوجحملا ىلع جتحي الو هعبتي يذلا ذيفنتلا يضاق مامأ زجحلا عفر بلطب ىوعدلا عفري نأ هيلع زوجحملل زوجي
.اهيف لصفلا دعب الإ زجاحلل ءافولا نم هعنم ىوعدلاب هيدل زوجحملا غالبإ ىلع بترتيو .هيلإ تغلبأ

336 مقر ةدام

نم هيلع زوجحملا عنمي ال امك ،هنالطبب ىعدم زجحلا ناك ولو ءافولا نم هعنمي الو ،هيدل زوجحملا ىلع دئاوفلا قاقحتسا فقوي ال زجحلا
.ءافولاب هتبلاطم

.هيدل زوجحملا اهل عباتلا ةمكحملا ةنازخ يف عاديإلاب ءافولا نوكيو

337 مقر ةدام

عاديإلا لوصحب هيلع زوجحملاو زجاحلا رابخإ باتكلا ملق ىلعو ةقباسلا ةداملا مكحلً اذيفنت ةمكحملا ةنازخ عدوت يتلا غلابملا ىلع زجحلا ىقبي
.لوصولا ملعب بوحصم لجسم باتكب كلذو مايأ ةثالث فرظ يف

زوجحملاو نيزجاحلا ءامسأو اهنالعإ خيراوتو هدي تحت تعقو يتلا زوجحلاب هيدل زوجحملا نم عقوم نايببً انرتقم عاديإلا نوكي نأ بجيو
.اهلجأ نم زجح يتلا غلابملاو اهاضتقمب زوجحلا تعقو يتلا تادنسلاو مهنم لك نطومو مهتافصو هيلع



حبصأف عدوملا غلبملا ىلع ديدج زجح عقو اذإو ،زجاحلا نيدب ءافوللً ايفاك عدوملا غلبملا ناك اذإ ةمذلا يف امب ريرقتلا نع ينغي عاديإلا اذهو
.كلذ هفيلكت موي نمً اموي رشع ةسمخ لالخ هتمذ يف امب ريرقتلا هيدل زوجحملا فيلكت زجاحلل زاج فاك ريغ

338 مقر ةدام

.كلذب مكح ىلإ ةجاح ريغب هزجح زوجي ال امب هيلع زوجحملل يفي نأ زجحلا مغر هيدل زوجحملا ىلع بجي

339 مقر ةدام

وه عباتلا ةيئزجلا داوملا ةمكحم باتك ملق يف هتمذ يف امب ررقي نأ هيدل زوجحملا ىلع بجو 303 ،302 نيتدامللً اقبط عاديإلا لصحي مل اذإ
عيمج نيبيو ،ىضقنا دق ناك نإ هئاضقنا بابسأو هببسو نيدلا رادقم ريرقتلا يف ركذيو زجحلاب هنالعإل ةيلاتلاً اموي رشع ةسمخلا لالخ اهل
.اهيلعً اقدصم اهنمً اروص وأ هريرقتل ةديؤملا قاروألا عدويو هدي تحت ةعقوملا زوجحلا

.اهبً الصفمً انايب ريرقتلاب قفري نأ هيلع بجو تالوقنم هيدل زوجحملا دي تحت ناك اذإو

.هيلع زوجحملل نيدم ريغ نوكي نأ ريرقتلا بجاو نم هيفعي الو

340 مقر ةدام

تايعمجلاو تاكرشلاو ةماعلا تاسسؤملا وأ ةماعلا تائيهلا وأ ةيلحملا ةرادإلا تادحو وأ ةيموكحلا حلاصملا ىدحإ دي تحت زجحلا ناك اذإ
.ريرقتلا ماقم موقت ةداهش هبلط ىلع ءانب زجاحلا يطعت نأ اهيلع بجو اهل ةعباتلا

341 مقر ةدام

نم ةروصب هماقم موقي نم وأ هيدل زوجحملا ةثرو نلعي نأ زجاحلل ناك هلثمي نم ةفص وأ هتفص تلاز وأ هتيلهأ دقف وأ هيدل زوجحملا يفوت اذإ
ً.اموي رشع ةسمخ لالخ ةمذلا يف امب ريرقتلا هفلكيو زجحلا ةقرو

342 مقر ةدام

.هعبتي يذلا ذيفنتلا يضاق مامأ هيدل زوجحملا ريرقت يف ةعزانملا ىوعد عفرت

343 مقر ةدام

هيلع بجاولا قاروألا ىفخأ وأ ةقيقحلا ريغ ررق وأ 339 ةداملا يف نينيبملا داعيملا يفو هجولا ىلع هتمذ يف امب هيدل زوجحملا ررقي مل اذإ
عاضوألاب عفرت ىوعدب كلذو هلجأ نم زوجحملا غلبملاب هنيدب يذيفنت دنس ىلع لصح يذلا نئادلل هيلع مكحلا زاج ريرقتلا دييأتل اهعاديإ
.ةداتعملا

.هريخأت وأ هريصقت ىلع ةبترتملا تاضيوعتلاو ىوعدلا فيراصمب هيدل زوجحملا مازلإ لاوحألا عيمج يف بجيو

344 مقر ةدام

ىتم كلذو زجاحلا قحب هنم يفي ام وأ هب رقأ يذلا غلبملا زجاحلا ىلإ عفدي نأ هريرقت خيرات نمً اموي رشع ةسمخ دعب هيدل زوجحملا ىلع بجي
.تيعور دق 285 ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا تناكو يذيفنت دنسبً اتباث عفدلا تقو هقح ناك

345 مقر ةدام

.يضاقلا نم اهريدقت دعب فيراصملا نم هقفنأ ام ردق هتمذ يف امم مصخي نأ لاوحألا عيمج يف هيدل زوجحملل

346 مقر ةدام

ريرقت نم ةيمسر ةروص هبً اقفرم يذيفنتلا هدنس بجومب هيدل زوجحملا لاومأ ىلع ذفني نأ زجاحلل ناك عاديإلا الو ءافولا لصحي مل اذإ
.هيدل زوجحملا

347 مقر ةدام

.ديدج زجح ىلإ ةجاح نود نيدملا ىدل زوجحملا لوقنملا عيبل ةررقملا تاءارجإلاب تعيب ،تالوقنم ىلع زجحلا ناك اذإ

348 مقر ةدام

.400 ةداملا هيلع صنت املً اقفو عيب ءادألا قحتسم ريغً انيد زوجحملا ناك اذإ



عفرت ىوعدب كلذ نوكيو ،لاوحألا بسحب هنم هقح ردقب وأ هلك نيدلاب هصاصتخا بلطي نأ هريغ نوزجاح دجوي مل اذإ زجاحلل زوجي كلذ عمو
زوجي الو ،ةذفان ةلاوح ةباثمب زجاحلا صاصتخاب مكحلا ربتعيو ،هيدل زوجحملا هل عباتلا ذيفنتلا يضاق مامأ هيدل زوجحملاو هيلع زوجحملا ىلع
.قيرط يأب مكحلا اذه يف نعطلا

349 مقر ةدام

اهركذ بجاولا تانايبلا ىلع لمتشي نيدملا ىلإ نالعإب زجحلا نوكيو ،هنيدمل هبً انيدم نوكي ام ىلع هسفن دي تحت زجحلا عقوي نأ نئادلل زوجي
.زجحلا غالبإ ةقرو يف

مامأ عفري نأ ،زجحلاب نيدملا نالعإل ةيلاتلا مايألا ةينامث لالخ زجاحلا ىلع بجي ،ذيفنتلا يضاق نم رمأب زجحلا اهيف نوكي يتلا لاوحألا يفو
.نكي مل نأك زجحلا ربتعا الإو ،زجحلا ةحصو قحلا توبثب ىوعدلا ةصتخملا ةمكحملا

350 مقر ةدام

تايعمجلاو تاكرشلاو ةماعلا تاسسؤملا وأ ةماعلا تائيهلا وأ ةيلحملا ةرادإلا تادحو وأ ةيموكحلا حلاصملا ىدحإ دي تحت عقاولا زجحلا
لصحي مل نإف زجحلا ءاقبتساب ةدملا هذه يف هيدل زوجحملا زجاحلا نلعي مل ام هنالعإ خيرات نم تاونس ثالث ةدمل الإ رثأ هل نوكي ال اهل ةعباتلا
وأ تمت دق نوكت يتلا ماكحألا وأ تاقافتالا وأ تاءارجإلا تناك امهم نكي مل نأك زجحلا ربتعا تاونس ثالث لك هديدجت لصحي مل وأ نالعإلا اذه

.هنأش يف تردص

.اهيلع زوجحملا غلابملا عاديإ خيرات نم الإ ةمكحملا ةنازخ ىلإ ةبسنلاب ةروكذملا تاونس ثالثلا ةدم أدبت الو

351 مقر ةدام

نم هنيد ضبق يف هيلع زوجحملل نذإلاب زجاحلا ةهجاوم يف ةلجعتسم ةفصب مكحي نأ تاءارجإلا اهيلع نوكت ةلاح ةيأ يف ذيفنتلا يضاقل زوجي
:ةيتآلا تالاحلا يف كلذو زجحلا مغر هيدل زوجحملا

.رمأ وأ مكح وأ يذيفنت دنس ريغب زجحلا عقو اذإ )1(

داعيملا يف زجحلا ةحصب ىوعدلا عفرت مل اذإ وأ 332 ةداملا يف هيلع صوصنملا داعيملا يف هيلع زوجحملا ىلإ زجحلا غلبي مل اذإ )2(
.333 ةداملا يف هيلع صوصنملا

.302 ةدامللً اقبط صيصختلاو عاديإلا لصح دق ناك اذإ )3(

352 مقر ةدام

زوجحملا تالوقنملا نم اهريغو تادنسلاو مهسألا ددب اذإ تابوقعلا نوناق نم 341 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلاب هيدل زوجحملا بقاعي
.زجاحلابً ارارضإ هدي تحت اهيلع

353 مقر ةدام

قاروأ يف اهركذ بجاولا تانايبلا نعً الضف رضحملا لمتشي نأ بجيو ً.الطاب ناك الإو هعيقوت ناكم يف ررحي رضحم بجومب زجحلا ىرُجي
:يتأي ام ىلع ذيفنتلا ينواعم

.يذيفنتلا دنسلا ركذ )1(

.زجحلا اهترئاد يف عقاولا ةيئزجلا داوملا ةمكحم رقم اهب يتلا ةدلبلا يف زجاحلا هذختا يذلا راتخملا نطوملا )2(

.اهنأش يف هذختا امو زجحلا ءانثأ تاضارتعالاو تابقعلا نم هيقل امو تاءارجإلا نم ذيفنتلا نواعم هب ماق امو زجحلا ناكم )3(

.بيرقتلاب اهتميق نايبو اهساقم وأ اهنزوو اهرادقمو اهفاصوأو اهعون ركذ عم ليصفتلاب ةزوجحملا ءايشألا تادرفم )4(

.هيف ىرجي يذلا ناكملاو هتعاسو عيبلل موي ديدحت )5(

.مكحلاب هنم ءاضر نيدملا عيقوت درجم ربتعي الو ً،ارضاح ناك نإ نيدملاو ذيفنتلا نواعم نم لك زجحلا رضحم عقوي نأ بجيو

354 مقر ةدام

ً.اموي نيعبرأو ةسمخ نم رثكأب اهجضن لبق ةمئاقلا تاعورزملا الو ةلصتملا رامثلا زجح زوجي ال

اهددعو راجشألا عون وأ تاعورزملا عونو اهدودحو اهتحاسمو ةعطقلا مقرو ضوحلا مساو ضرألا عضوم ةقدلاب رضحملا يف نيبي نأ بجيو



.بيرقتلا هجو ىلع هتميقو اهنم جتُني وأ ىنُجي وأ دصُحي نأ رظتني امو

355 مقر ةدام

.ذيفنتلا بلاط روضح يف زجحلا عيقوت زوجي ال

356 مقر ةدام

اذه عقوي نأ بجيو يئاضقلا طبضلا يرومأم دحأ روضحب الإ زجحلا عيقوتل ةوقلاب لافقألا ضف وأ باوبألا رسك ذيفنتلا نواعمل زوجي ال
ً.الطاب ناك الإو زجحلا رضحم ىلع رومأملا

.ذيفنتلا ةرادإ نم قباس نذإب الإ هبيج يف ام ىلع زجحلا عيقوتل نيدملا شيتفت يرجي نأ ذيفنتلا نواعمل زوجي الو

357 مقر ةدام

.اهعضوم نم ةزوجحملا ءايشألا لقن زجحلا يضتقي ال

358 مقر ةدام

اهفاصوأ نيبتو نزوتف ةميرك راجحأ وأ تارهوجم ىلع وأ رخآ سيفن ندعم نم وأ ةضف وأ بهذ نم كئابس وأ تاغوصم ىلع زجحلا ناك اذإ
.زجحلا رضحم يف ةقدلاب

.ذيفنتلا نواعم بلط ىلع ًءانب ذيفنتلا ناكم هل عباتلا ذيفنتلا ةرادإ هنيعت ريبخ ةفرعمب ءايشألا هذه موُقتو

.هيلع زوجحملا وأ زجاحلا بلط ىلع ًءانب ىرخألا ةينفلا ءايشألا ميوقت ةقيرطلا هذهب زوجيو

.زجحلا رضحمب ريبخلا ريرقت قفري لاوحألا عيمج يفو

.ماتخألا فصو عم رضحملا يف كلذ ركذي نأو موتخم زرح يف عضوت نأ اهميوقت وأ اهنزول اهلقن لاحلا ىضتقا اذإ بجيو

359 مقر ةدام

.ةمكحملا ةنازخ اهعدويو رضحملا يف اهرادقمو اهفاصوأ نيبي نأ ذيفنتلا نواعم ىلع بجو ةيقرو ةلمع وأ دوقن ىلع زجحلا عقو اذإ

360 مقر ةدام

ءايشألا ىلع ةظفاحملل مزلي ام ذختي نأ ذيفنتلا نواعم ىلعو عباتت نأ طرشب ةيلات مايأ وأ موي يف همامتإ زاج دحاو موي يف زجحلا متي مل اذإ
.زجحلا تاءارجإ تفقوت املك رضحملا ىلع عيقوتلا بجيو رضحملا متي نأ ىلإ اهزجح بولطملاو ةزوجحملا

تالطعلا مايأ يف وأ نوناقلا اذه نم 7 ةداملا يف ةررقملا ديعاوملا دعب زجحلا تاءارجإ يف ذيفنتلا نواعم رارمتسا لاحلا ىضتقا اذإ كلذ عمو
.ءاضقلا نم نذإ رادصتسا ىلإ ةجاح نود هرضحم مامتإ هل زاج ةيمسرلا

361 مقر ةدام

.سراح اهيلع نيعي مل ولو زجحلا رضحم يف اهركذ درجمب ةزوجحم ءايشألا حبصت

362 مقر ةدام

ريغ يف لصح دق زجحلا ناك نإف 10 ةداملا يف نيبملا هجولا ىلع رضحملا نم ةروص هل ملست ،هنطوم يف وأ نيدملا روضحب زجحلا لصح اذإ
.رثكألا ىلع يلاتلا مويلا يف رضحملاب هنالعإ بجو هتبيغ يفو هنطوم

363 مقر ةدام

وأ ةدمعلا باب ىلعو ةزوجحملا ءايشألا هب دجو يذلا ناكملا باب ىلع قصلي نأ ةرشابم زجحلا رضحم لافقإ بقع ذيفنتلا نواعم ىلع بجي
هتعاسو عيبلا موي اهيف نيبي هنم اهيلعً اعقوم تانالعإ ةيئزجلا داوملا ةمكحمب كلذل ةدعملا ةحوللا يفو ناكملا هل عباتلا يرادإلا رقملا وأ خيشلا
.زجحلا رضحمب قحلي رضحم يف كلذ لوصح ركذيو .لامجإلاب اهفصوو ةزوجحملا ءايشألا عونو

364 مقر ةدام

.ردتقم صخشب هيلع زوجحملا وأ زجاحلا تأي مل اذإ سراحلا اذه وه راتخيو ةزوجحملا ءايشألا ىلعً اسراح ذيفنتلا نواعم نيعي



.رضحملا يف ركذت ةلوقعم بابسأ كلذل ناكو ديدبتلا فيخ اذإ الإ كلذ بلط اذإ هيلع زوجحملا نييعت بجيو

.ةعبارلا ةجردلا ىلإ امهيأل رهص وأً ابيرق وأً اجوز نوكي نأ الو ذيفنتلا نواعم وأ زجاحلا ةمدخ يف نولمعي نمم سراحلا نوكي نأ زوجي الو

365 مقر ةدام

ًارضاح نكي مل اذإ امأ ،اهايإ هضفرب دتعي الو ةسارحلا هفلكً ارضاح نيدملا ناكو ةسارحلا لبقي نم زجحلا ناكم يف ذيفنتلا نواعم دجي مل اذإ
امإ رمأتل ذيفنتلا ةرادإل روفلا ىلع رمألا عفري نأو ةزوجحملا ءايشألا ىلع ةظفاحملل ةنكمملا ريبادتلا عيمج ذختي نأ ذيفنتلا نواعم ىلع بجو
ً.اتقؤم ةسارحلا ،ةقطنملاب ةرادإلا لاجر دحأ فيلكتب امإو ذيفنتلا نواعم وأ زجاحلا هراتخي ةسارحلا لبقي نيمأ دنع اهعاديإو اهلقنب

366 مقر ةدام

نواعم ىلع بجو هتروص مالتسا ضفر وأ زجحلا رضحم ىلع عيقوتلا نع عنتما نإف هنم ةروص هل ملستو زجحلا رضحم ىلع سراحلا عقوي
ىلعو ،لجسم باتكب ةعاس نيرشعو عبرأ لالخ كلذب سراحلا رطخي نأو ةرادإلا ةهج ىلإ هتاذ مويلا يف زجحلا رضحم ةروص ملسي نأ ذيفنتلا
.رضحملا يف هنيح يف كلذ لك تابثإ ذيفنتلا نواعم

367 مقر ةدام

.اهيلع زوجحملا تالوقنملا ىلع ةيئاضقلا تافورصملا زايتما رجألا اذهل نوكيو هتسارح نعً ارجأ زئاحلا وأ نيدملا ريغ سراحلا قحتسي

.هيلإ مدقت ةضيرع ىلع ًءانب ذيفنتلا ةرادإ هردصت رمأب سراحلا رجأ ردقيو

368 مقر ةدام

امنإ ,تاضيوعتلاب همازلإ نعً الضف ةسارحلا ةرجأ نم مرُح الإو اهريغي وأ اهلغتسي نأ الو اهيلع زوجحملا ءايشألا سراحلا لمعتسي نأ زوجي ال
.هل تصصخ اميف اهلمعتسي نأ اهب عافتنالا يف قح بحاص وأ اهلً اكلام ناك اذإ زوجي

ذيفنتلا يضاقل زاج ةسسؤم وأ لغشم وأ عنصم وأ ضرأ لالغتسا وأ ةرادإل ةمزال تالآ وأ تاودأ وأ ضورع وأ ةيشام ىلع زجحلا ناك اذإو
.كلذب موقي رخآً اسراح هب لدبتسي وأ لالغتسالا وأ ةرادإلا سراحلا فلكي نأ نأشلا يوذ دحأ بلط ىلع ءانب

369 مقر ةدام

زجاحلاو هيلع زوجحملا فيلكتب بلطلا اذه عفريو كلذ بجوت بابسأل الإ عيبلل ددحملا مويلا لبق ةسارحلا نم هءافعإ بلطي نأ سراحلل زوجي ال
.ردصي يذلا مكحلا يف نعطلا زوجي الو دحاو موي داعيمب ذيفنتلا يضاق مامأ روضحلا

ةروص ملُسيو سراحلا اذه هيلع عقوي رضحم يف درجلا اذه تبثيو هتمهم ديدجلا سراحلا ملست دنع ةزوجحملا ءايشألا ذيفنتلا نواعم درجيو
.هنم

370 مقر ةدام

.نأشلا يوذ دحأ نم وأ سراحلا نم هيلإ مدقت ةضيرعب ذيفنتلا يضاق نم داصحلا وأ ينجلاب نذإلا بلط زوجي

371 مقر ةدام

مدقيو زجحلا رضحم ةروص هل زربي نأ اهيلع سراحلا ىلع بجو اهزجح قبس دق ناك ءايشأ ىلع زجحلا عيقوتل ذيفنتلا نواعم لقتنا اذإ
ًاسراح لوألا زجحلا سراح لعجيو هزجح قبسي مل ام ىلع زجحيو رضحم يف ءايشألا هذه درجي نأ ذيفنتلا نواعم ىلعو ،ةزوجحملا ءايشألا

.لحملا سفن يف تناك نإ اهيلع

زجحلا عقوأ يذلا ذيفنتلا نواعموً ارضاح نكي مل اذإ سراحلاو نيدملاو لوألا زجاحلا ىلإ رثكألا ىلع يلاتلا مويلا لالخ رضحملا اذه نلعيو
.لوألا

غلابملا ىلع ذيفنتلا نواعم دي تحتً ازجح ربتعي امك لوألا زجاحلا هنع لزن ولو يناثلا زجاحلا ةحلصمل زجحلا ءاقب نالعإلا اذه ىلع بترتيو
.عيبلا نم ةلصحتملا

372 مقر ةدام

.اهتاذ يف ةحيحص تعقو اذإ تالوقنملا سفن ىلع ةقحاللا زوجحلا ىلع كلذ رثؤي الفً الطاب تالوقنملا ىلع زجحلا عقو اذإ

373 مقر ةدام

.نيزجاحلا نم يأب رارضإلا كلذ ىلع بترتو ذيفنتلا نواعمل قباسلا زجحلا رضحم ةروص زاربإ مدع دمعت اذإ ديدبتلا ةبوقعب سراحلا بقاعي



374 مقر ةدام

.زجحلا ةحصب مكحلا بلط ىلإ ةجاح ريغب عيبلا نم لصحتملا نمثلا ىلع ذيفنتلا نواعم دي تحت زجحي نأ يذيفنت دنس هديب سيل يذلا نئادلل

375 مقر ةدام

وأ ةمكحملا مكحب وأ موصخلا قافتاب فقو دق عيبلا ناك اذإ الإ هعيقوت خيرات نم رهشأ ةثالث لالخ عيبلا متي مل اذإ نكي مل نأك زجحلا ربتعي
.قافتالا خيرات نم رهشأ ةثالث ىلع ديزت ةدمل عيبلا ليجأت ىلع قافتالا زوجي ال كلذ عمو .نوناقلا ىضتقمب

.رهشأ ةثالث ىلع ديزت ال ةدمل داعيملا دمب رمأي نأ ءاضتقالا دنع ذيفنتلا يضاقلو

376 مقر ةدام

دعب الإ هؤارجإ زوجي الو هب هنالعإ وأ نيدملل زجحلا رضحم ةروص ميلست خيرات نم لقألا ىلع مايأ ةينامث يضم دعب الإ عيبلا ءارجإ زوجي ال
.رشنلاو قصللا تاءارجإ مامتإ خيرات نم لقألا ىلع موي يضم

ًءانب ةعاسل ةعاس نم عيبلا ءارجإب رمأي نأ ذيفنتلا ةرادإلف راعسألا بلقتل ةضرع عئاضب وأ فلتلل ةضرع ةزوجحملا ءايشألا تناك اذإ كلذ عمو
.نأشلا يوذ دحأ وأ سراحلا نم مدقت ةضيرع ىلع

377 مقر ةدام

هنع نالعإلا دعب - عيبلا ءارجإب رمأي نأ كلذ عم ذيفنتلا يضاقلو .قوس برقأ يف وأ ةزوجحملا ءايشألا هيف دجوت يذلا ناكملا يف عيبلا ىرُجي
.نأشلا يوذ دحأ نم هل مدقت ةضيرع ىلع ءانب رخآ ناكم يف -

378 مقر ةدام

رشنلاب عيبلا نع نالعإلا بجو هينج فالآ ةرشع ىلع ديزت زجحلا رضحم يف هب ةردقم يه ام بسحب اهعيب بولطملا ءايشألا ةميق تناك اذإ
اهفصوو ةزوجحملا ءايشألا عونو هناكمو هتعاسو عيبلا موي نالعإلا يف ركذيو ةيئاضقلا تانالعإلا رشنل ةررقملا ةيمويلا فحصلا ىدحإ يف
.لامجإلاب

ىلع رشنلا بّاتكلا ملق نم بلطي نأ ،هينج فالآ ةسمخ ىلع ديزي بولطملا غلبملا ناك اذإ ،هيلع زوجحملا نيدملا وأ زجاحلا نئادلل زوجيو
.ةصاخلا هتقفن

379 مقر ةدام

يف رشنلا ةدايز وأ تانالعإلا نم ربكأ ددع قصل ذيفنتلا ةرادإل مدقت ةضيرعب بلطي نأ لاوحألا عيمج يف هيلع زوجحملاو زجاحلا نم لكل
.ليصفتلاب تانالعإلا يف اهعيب بولطملا ءايشألا نايب وأ مالعإلا لئاسو نم اهريغ وأ فحصلا

380 مقر ةدام

اهل ةردقملا ةميقلا تداز اذإ ةميركلا راجحألاو تارهوجملا عيبو سيفن ندعم يأ نم وأ ةضفلا وأ بهذلا نم كئابس وأ تاغوصم عيب لبق بجي
.عيبلا موي لبق ةيئاضقلا تانالعإلا رشنل ةررقملا ةيمويلا فحصلا ىدحإ يف رشنلاب عيبلا نع نالعإلا لصحي نأ هينج فلأ نيرشع ىلع

381 مقر ةدام

.ةمكحملا ةحول يف اهنم هعضو بجي ام ادع اميف تانالعإلا قصلب نييلحملا ةرادإلا لاجر ىلإ دهعي نأ زوجي

382 مقر ةدام

صاخ لجس يف هركذب ةمكحملاب نالعإلا قيلعت تبثيو نالعإلا نم ةخسنب ةبوحصم ةرادإلا لاجر نم وأ ذيفنتلا نواعم نم ةداهشب قصللا تبثي
.مالعإلا ةهج نم ةداهش وأ ةفيحصلا نم ةخسن ميدقتب رشنلا تبثيو كلذل دعي

383 مقر ةدام

هيلع زوجحملا نلعأو ةقباسلا داوملا يف نيبملا هجولا ىلع رشنلاو قصللا ديعأ زجحلا رضحم يف نيعملا مويلا يف عيبلا لصحي مل اذإ
.لقألا ىلع دحاو مويب عيبلا لبق قصلل ةتبثملا ةداهشلاب

384 مقر ةدام

ءايشألا درجي نأ دعب الإ عيبلا يف ذيفنتلا نواعم أدبي الأ بجيو ً.اروف نمثلا عفد طرشب ذيفنتلا نواعم ةادانمب ينلعلا دازملاب عيبلا ىرُجي
.اهنم صقن دق نوكي ام هيف نيبي كلذبً ارضحم ررحيو ةزوجحملا



385 مقر ةدام

يف تظفح اهئارشل دحأ مدقتي مل نإف .ةربخلا لهأ ريدقت بسحب ةيتاذلا اهتميق نم لقأ نمثب ةضفلاو بهذلا نم كئابس وأ تاغوصم عيب زوجي ال
.نينئادلا نم هريغ نويدو زجاحلا نيدً انيع اهنم ىفويل دوقنلا ظفحت امك ةمكحملا ةنازخ

386 مقر ةدام

مل اذإف ةلطع موي نكي مل اذإ يلاتلا مويلا ىلإ اهعيب لجأ دتما ةموقملا ءايشألاو ةميركلا راجحألاو تارهوجملاو يلحلا ءارشل دحأ مدقتي مل اذإ
هيلع وسري نمل عابت ذئدنعو ةقباسلا داوملا يف نيبملا هجولا ىلع قصللاو رشنلا ديعأو رخآ موي ىلإ عيبلا لجأ ةردقملا ةميقلاب رتشم مدقتي
.هب تموق امم لقأ نمثب ولو دازملا

387 مقر ةدام

ةربخ لهأ اهردقي يتلا ةميقلاب هنيدل ءافيتسا اهذخأ زجاحلا لبقي ملو ءارشلل دحأ مدقتي مل نإ يلاتلا مويلل اهعيب لجؤي موقت مل يتلا ءايشألا
.عيبلا رضحم يف همسا ركذيو ذيفنتلا نواعم هنيعي

388 مقر ةدام

.عيبلا رضحم يف هتبثيو ًةينالع كلذ ذيفنتلا نواعم ركذي نأ هليجأت وأ عيبلا رارمتسا نالعإل يفكي

389 مقر ةدام

ايذيفنتً ادنس عيبلا رضحم ربتعيو ناك نمث يأب ةمدقتملا ةقيرطلاب هتمذ ىلع عيبلا ةداعإ تبجوً اروف نمثلا دازملا هيلع يسارلا عفدي مل نإ
.هيلإ ةبسنلاب نمثلا قرفب

هيلإً ايذيفنتً ادنس عيبلا رضحم ربتعيو هتمذ ىلع عيبلا ةداعإب ردابي ملوً اروف يرتشملا نم هفوتسي مل نإ نمثلابً امزلم ذيفنتلا نواعم نوكيو
.كلذك

390 مقر ةدام

نم كلذ دعب عقوي امو ،فيراصملاو يه اهلجأ نم زوجحملا نويدلا ءافول فاك غلبم هنم جتن اذإ عيبلا يف يضملا نع ذيفنتلا نواعم فُكي
.ركذ ام ءافو ىلع داز ام الإ لوانتي ال نمثلا هدي تحت نوكي نمم هريغ وأ ذيفنتلا نواعم دي تحت زوجحلا

391 مقر ةدام

روضحو اهنأش يف هذختا امو تابقعلاو تاضارتعالا نم اهءانثأ ذيفنتلا نواعم هيقل امو عيبلا تاءارجإ عيمج ركذ ىلع عيبلا رضحم لمتشي
.هعيقوتو هيلع اسر نم مسأ ىلعو دازملا هب اسر يذلا نمثلاو هبايغ وأ هيلع زوجحملا

392 مقر ةدام

ءارجإ اوبلطي نأ 371 ةدامللً اقبط نيرخآلا نيزجاحلل زاج زجحلا رضحم يف ددحملا خيراتلا يف عيبلا تاءارجإلل رشابملا نئادلا بلطي مل اذإ
ىلإو هيلع زوجحملا نيدملا ىلإ قصلل ةتبثملا ةداهشلا نالعإ بجيو ةقباسلا داوملا اهيلع صوصنملا رشنلاو قصللا تاءارجإ ذاختا دعب عيبلا
.لقألا ىلع دحاو مويب عيبلا لبق كلذو تاءارجإلا رشابي ناك يذلا نئادلا

393 مقر ةدام

.هنودب وأ نمثلا عاديإ طرشب ذيفنتلا رارمتساب ذيفنتلا يضاق مكح اذإ الإ عيبلا فقو بجو ةزوجحملا ءايشألا دادرتسا ىوعد تعفر اذإ

394 مقر ةدام

ةيكلملا ةلدأل فاو نايب ىلع اهتفيحص لمتشت نأو نيلخدتملا نيزجاحلاو هيلع زوجحملاو زجاحلا نئادلا ىلع دادرتسالا ىوعد عفرت نأ بجي
يف رارمتسالاب زجاحلا بلط ىلع ءانب مكحلا بجو الإو تادنتسملا نم هيدل ام باتكلا ملقل ةفيحصلا ميدقت دنع عدوي نأ يعدملا ىلع بجيو
.مكحلا اذه يف نعطلا زوجي الو ىوعدلا يف لصفلا راظتنا نود ذيفنتلا

395 مقر ةدام

اهرابتعاب مكح وأ نكت مل نأك تربتعا اذإ وأ 99 ةداملابً المع اهفقوب وأ ىوعدلا بطشب ةمكحملا تمكح اذإ ذيفنتلا يف يضمي نأ زجاحلل قحي
طوقسب وأ اهتفيحص نالطبب وأ اهلوبق مدعب وأ صاصتخالا مدعب وأ اهضفرب ىوعدلا يف مكح اذإ ذيفنتلا يف يضمي نأ هل قحي امك كلذك
.فانئتساللً الباق مكحلا اذه ناك ولو اهكرت لوبقب وأ اهيف ةموصخلا

396 مقر ةدام



وأ كلذك اهرابتعاب مكح وأ نكت مل نأك تربتعاو هسفن درتسملا نم اهعفر قبس دق ناك وأ رخآ درتسم نم ةيناث دادرتسا ىوعد تعفر اذإ
مكح اذإ الإ عيبلا فقوي الف اهكرت لوبقب وأ اهيف ةموصخلا طوقسب وأ اهتفيحص نالطبب وأ ةمكحملا صاصتخا مدعب وأ اهلوبق مدعب وأ اهبطش
.ةماه بابسأل هفقوب ذيفنتلا يضاق

397 مقر ةدام

مدع عم كلذو نئادلل اهضعب وأ اهلك حنمت هينج ةئامنامث ىلع ديزت الو هينج يتئام نع لقت ال ةمارغب هيلع مكحلا زاج هاوعد درتسملا رسخ اذإ
.هجو اهل ناك نإ تاضيوعتلاب لالخإلا

398 مقر ةدام

.لوقنملا زجحل ةررقملا عاضوألاب اهزجح نوكي ريهظتلل ةلباق وأ اهلماحل تناك اذإ تادنسلاو مهسألا

399 مقر ةدام

زجحل ةررقملا عاضوألاب زجحت نيصوملا قوقحو ةيونعملا صاخشألا ةمذ يف ةقحتسملا حابرألا صصحو ةيمسالا مهسألاو ةبترملا تاداريإلا
.ريغلا ىدل نيدملل ام

.عيبلا موي ىلإ قحتسي امو اهنم قحتسا ام اهدئاوفو اهتارمث زجح ةقباسلا ةرقفلاب اهيلإ راشملا قوقحلا زجح ىلع بترتيو

400 مقر ةدام

ءانب ذيفنتلا يضاق هنيعي فرايصلا وأ ةرسامسلا وأ كونبلا دحأ ةطاسوب نيتقباسلا نيتداملا يف هيلع صن امم اهريغو تادنسلاو مهسألا عابت
.نالعإلا تاءارجإ نم هذاختا مزلي ام هرمأ يف يضاقلا نيبيو زجاحلا هيلإ همدقي بلط ىلع

401 مقر ةدام

:ةيتآلا تانايبلا ىلعً المتشم هنطومل وأ هصخشل نيدملا ىلإ راقعلا هيكلم عزنب هيبنتلا نالعإب ذيفنتلا أدبي

.دنسلا نالعإ خيراتو هب ءافولا بولطملا نيدلا رادقمو هخيراتو يذيفنتلا دنسلا عون نايب )1(

ً.اربج راقعلا هيلع عابيو هيبنتلا لجسي نيدلا عفدي مل اذإ هنأب نيدملا راذعإ )2(

هنييعت يف ديفي امم كلذ ريغو اهيف عقي يتلا اهماقرأو ضاوحألا ءامسأو عطقلا ماقرأو هدودحو هتحاسمو هعقوم نايب عم راقعلا فصو )3(
.يراقعلا رهشلا نوناقل قيبطتلاب كلذو

نأ هلو .هتالمتشمو راقعلا فصول ةمزاللا تانايبلا ىلع لوصحلل راقعلا لوخدب ذيفنتلا نواعمل صيخرتلابً ارمأ ةضيرعب ردصتسي نأ نئادللو
.رمألا اذه نم ملظتلا زوجي الو .كلذ يف هنواعي نم بحصتسي

.ذيفنتلا ةمكحم رقم اهب يتلا ةدلبلا يف تاءارجإلل رشابملا نئادلل راتخم نطوم نييعت )4(

.ةلطاب تناك ةداملا هذه نم 3 ،1 نينايبلا ىلع هيبنتلا ةقرو لمتشت مل اذإو

.281 ةداملل اقفو ءافولاب نيدملا فيلكت دعب نهارلا ىلإ هيبنتلا نلعأ نيدملا ريغ نم نوهرم راقع ىلع ذيفنتلا ناك اذإف

402 مقر ةدام

.هيبنتلا يف ةنيبملا تاراقعلا اهترئاد يف عقت يتلا رهشلا بتاكم نم بتكم لك يف ةيكلملا عزن هيبنت لجسي

يف يضملا يف ةيولوألا نوكتو دحاولا راقعلا ىلع ددعتلا ليبس ىلع تاءارجإلا يف يضملا زوجي الف رخآ هيبنت ليجست قبس نيبت اذإو
.ليجستلا يف قبسألا هيبنتلا نلعأ نمل تاءارجإلا

.تاءارجإلاب ريسلا يف هلحم لولحلا يف هل نذأي نأ ذيفنتلا يضاق نم بلطي نأ ليجستلا يف اقحالً اهيبنت نلعأ نمل زوجي كلذ عمو

403 مقر ةدام

ديدجلا هيبنتلا خيراتً انيبم لوألا هيبنتلا ليجست شماه ىلع ديدجلا هيبنتلاب ريشأتلاب رهشلا بتكم ماق هتاذ راقعلا نع هيبنت ليجست قبس نيبت اذإ
هنلعأ نم مساو هليجست خيراتبو لوألا هيبنتلا دوجو ديفي امب هليجست دعب ديدجلا هيبنتلا لصأ ىلع كلذك رشأو هذيفنت دنسو هنلعأ نم مساو
.هذيفنت دنسو



.رهشلا بتكم ىلإ مدقت ةضيرعب هبلط درجمب كلذو قحاللا هيبنتلاو قباسلا هيبنتلا ليجست شماه ىلع لولحلاب يضاقلا رمأب ريشأتلا لصحيو

404 مقر ةدام

ً.ازوجحم راقعلا رابتعا هيبنتلا ليجست ىلع بترتي

405 مقر ةدام

نيزجاحلا قح يف زايتما وأ صاصتخا وأ نهر نم هيلع بترتي ام كلذك ذفني الو راقعلا يف ينيعلا ليفكلا وأ زئاحلا وأ نيدملا فرصت ذفني ال
وأ نهرلا وأ فرصتلا ناك اذإ هيلع عيبلا عاقيإب مكح نم الو 417 ةداملا يف مهيلإ راشملا نينئادلا قح يف الو نييداع نينئاد اوناك ولو
.ةيكلملا عزن هيبنت ليجست دعب هرهش لصح دق زايتمالا وأ صاصتخالا

406 مقر ةدام

ةرادإلا لامعأ نم كلذ ناك ىتم هب ةقحلملا راقعلا رامث عيبي نأ نيدمللو ،هيبنتلا ليجستل ةيلاتلا ةدملا نع هتاداريإو هرامث راقعلاب قحلت
.ةنسحلا

تالوصحملا داصح مهريغ وأ نينئادلا وأ ذيفنتلا ينواعم دحأ فيلكتبً ارمأ ذيفنتلا يضاق نم ةضيرعب بلطي نأ يذيفنت دنس هديب نئاد لكلو
.اهعيبو رامثلا ينجو

.ةمكحملا ةنازخ نمثلا عدويو يضاقلا اهب نذأي ىرخأ ةقيرط ةيأب وأ دازملاب نيتلاحلا اتلك يف تالوصحملاو رامثلا عابتو

407 مقر ةدام

ىلع ءانب كلذو ،هتطلس ديدحتب وأ ةسارحلا نم هلزعب ذيفنتلا يضاق مكحي مل ام عيبلا متي نأ ىلإً اسراح نيدملا ربتعاً ارجؤم راقعلا نكي مل اذإ
.يذيفنت دنس هديب نئاد يأ وأ زجاحلا نئادلا بلط

.عيبلا متي نأ ىلإ ةرجأ نودب هيفً انكاس ىقبي نأ راقعلا يف نكاسلا نيدمللو

زجاحلا نم هفيلكت درجمب كلذو رجأتسملا دي تحت ةزوجحم هيبنتلا ليجستل ةيلاتلا ةدملا نع ةقحتسملا ةرجألا تربتعاً ارجؤم راقعلا ناك اذإو
.نيدملل اهعفد مدعب يذيفنت دنس هديب نئاد يأ وأ

ً.اسراح هفصوب نيدملا اهنع لئسو هؤافو حص فيلكتلا اذه لبق ةرجألا رجأتسملا ىفو اذإو

408 مقر ةدام

نينئادلاو نيزجاحلا قح يف هيبنتلا ليجست لبق خيراتلا ةتباثلا راجيإلا دوقع ذفنت تاراقعلا راجيإ نأش يف ىرخألا نيناوقلا ماكحأ ةاعارم عم
دوقع امأ رهشلا ةبجاولا راجيإلا دوقعب ةقلعتملا نوناقلا ماكحأب لالخإ ريغب كلذو هيلع عيبلا عاقيإب مكح نمو 417 ةداملا يف مهيلإ راشملا
.ةنسحلا ةرادإلا لامعأ نم تناك اذإ الإ اوركذ نم قح يف ذفنت الف هيبنتلا ليجست لبق خيراتلا ةتباث ريغ راجيإلا

409 مقر ةدام

ىتم هيلع عيبلا عاقيإب مكح نمو 417 ةداملا يف مهيلإ راشملا نينئادلاو نيزجاحلا ىلع اهب جتحي اهب ةلاوحلاو ةلجعملا ةرجألا نع تاصلاخملا
لبق خيراتلا ةتباث نكت مل اذإف رهشلا ةبجاولا تاصلاخملاب ةقلعتملا نوناقلا ماكحأب لالخإ ريغب كلذو هيبنتلا ليجست لبق خيراتلا ةتباث تناك
.ةنس ةدمل الإ اهب جتحي الف هيبنتلا ليجست

410 مقر ةدام

قحلت يتلا تاداريإلا وأ تارمثلا سلتخا اذإ نيدملا ىلع تابوقعلا نوناق نم 361و 342و 341 داوملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا قبطت
.تارمثلا فلتأ وأ راقعلا اذه فلتأ اذإ وأ زوجحملا راقعلاب

411 مقر ةدام

يف ذيفنتلا ىرج الإو راقعلا هتيلخت وأ نيدلا عفدب هراذنإ بجو هيبنتلا ليجست لبق لجسم دقعب زئاح ىلإ لآو ينيع نيمأتبً القثم راقعلا ناك اذإ
.هتهجاوم

.الطاب ناك الإو هيلإ هيبنتلا غيلبتبً ابوحصم راذنإلا نوكي نأ بجيو

.410 ىلإ 406 نم داوملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا عيمج زئاحلا قح يف راذنإلا نالعإ ىلع بترتيو

412 مقر ةدام



ليجست طقس الإو هيبنتلا ليجست خيرات نمً اموي رشع ةسمخ لالخ هيبنتلا ليجست شماه ىلع هليجستب رشؤي نأو راذنإلا لجسي نأ بجي
.هيبنتلا

413 مقر ةدام

.راذنإلا ليجست هلً اعبت طقس هيبنتلا ليجست طقس اذإو 403 ،402 نيتداملا ماكحأ تقبط هتاذ راقعلا ىلع زئاحلل راذنإ ليجست قبس نيبت اذإ

414 مقر ةدام

ليجست ربتعا الإو ةيكلملا عزن هيبنت ليجست خيرات نمً اموي نيعست لالخ عيبلا طورش ةمئاق ذيفنتلا ةمكحم باتك ملق تاءارجإلا رشابي نم عدوي
.نكي مل نأك هيبنتلا

:ةيتآلا تانايبلا ىلع ةمئاقلا كلت لمتشت نأ بجيو

.هاضتقمب هيبنتلا لصح يذلا يذيفنتلا دنسلا نايب )1(

.هخيراتو امهليجست يمقرو دجو نإ زئاحلا راذنإ خيراتو هيبنتلا خيرات )2(

يتلا تانايبلا نم كلذ ريغو همقرو ضوحلا مساو ةعطقلا مقرو اهتحاسمو اهدودحو اهعقوم نايب عم هيبنتلا يف ةنيبملا تاراقعلا نييعت )3(
.اهنييعت يف ديفت

.يساسألا نمثلاو عيبلا طورش )4(

.37 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلل اقفو نمثلا اذه ديدحت نوكيو

.ةقفص لكل يساسألا نمثلا ركذ عم لحم كلذل ناك نإ تاقفص ىلإ راقعلا ةئزجت )5(

.عيبلا ةسلج خيراتو تاضارتعالا ةسلج خيرات عاديإلا رضحم يف ددحيو

415 مقر ةدام

:ةيتآلا تادنتسملا عيبلا طورش ةمئاقب قفرت

.زوجحملا راقعلا ىلع ةررقملا ينابملا دئاوع وأ ةيراقعلا ةبيرضلا نايبب ةداهش )1(

.هاضتقمب ذيفنتلا رشابي يذلا دنسلا )2(

.ةيكلملا عزنب هيبنتلا )3(

.ناك نإ زئاحلا راذنإ )4(

.ةقباس تاونس رشع ةدم نع كلذو هيبنتلا ليجست ةياغل دويقلاب ةيراقع ةداهش )5(

416 مقر ةدام

.نمثلا در نم ءافعإلا عيبلا طورش ةمئاق نمضتت نأ زوجي الو ،هجو اهل ناك نإ تاضيوعتلابو نمثلاب عوجرلا يرتشملل ناك عيبملا قحتسا اذإ

417 مقر ةدام

نيذلا نينئادلاو ينيعلا ليفكلاو زئاحلاو نيدملا هب ربخي نأ عيبلا طورش ةمئاق عاديإل ةيلاتلاً اموي رشع ةسمخلا لالخ بّاتكلا ملق ىلع بجي
نطوملا يف ًةلمج هتثرول نينئادلا ءالؤه دحأ ةافو دنع رابخإلا نوكيو ،هيبنتلا ليجست لبق ةديقملا قوقحلا باحصأ نينئادلاو مهتاهيبنت اولجس
.ديقلا يف نيعملا

شماه يلع هب ريشأتلل كلذو ةيلاتلا مايألا ةينامث لالخ هلوصحب رهشلا بتكم راطخإو رابخإلا ةقرو نالعإب ماق يذلا ذيفنتلا نواعم ىلعو
.ريشأتلا اذه خيرات نم تاءارجإلا يفً افرط ةقباسلا ةرقفلا يف مهيلإ راشملا نونئادلا حبصيو .هيبنتلا ليجست

.مهيلع ةيئاهن ماكحأ ىضتقمب وأً اعيمج ءالؤه ءاضرب الإ تاءارجإلاب ةقلعتملا تاريشأتلاو تاليجستلا بطش كلذ دعب زوجي الو

418 مقر ةدام



:ةيتآلا تانايبلا ىلع رابخإلا ةقرو لمتشت

.عيبلا طورش ةمئاق عاديإ خيرات )1(

.لامجإلا هجو ىلع ةزوجحملا تاراقعلا نييعت )2(

.ةقفص لكل ددحملا يساسألا نمثلا نايب )3(

اهداقعنا ةعاسو عيبلا ةسلج خيراتو اهداقعنا ةعاس نايبو ةمئاقلا ىلع تاضارتعالا نم هميدقت لمتحي اميف رظنلل ةددحملا ةسلجلا خيرات )4(
.ةمئاقلا ىلع تاضارتعا ميدقت مدع ةلاح يف

ةسلجلا لبق اهيلع ضارتعالا قيرطب تاظحالملا وأ نالطبلا هجوأ نم هيدل نوكي دق ام ءادبإو ةمئاقلا ىلع عالطالاب هيلإ نلعملا راذنإ )5(
.كلذ يف هقح طقس الإو لقألا ىلع مايأ ةثالثب ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا

.425 ةداملا ماكحأ عبتي مل اذإ ةضياقملا وأ عيبلا خسف يف هقح طوقسب هب ضياقملا وأ راقعلا عئاب راذنإ يلع رابخإلا ةقرو لمتشت كلذكو

419 مقر ةدام

يف هيلإ راشملا داعيملا ءاضقنا خيرات نمً اموي نيثالث ءاضقنا دعب لحت ةسلج لوأ تاضارتعالا رظنل عيبلا طورش ةمئاق عاديإ رضحم يف ددحت
ىلوأ ديدحت ربتعا تاضارتعا دبت مل اذإف ً،اموي نيتس ىلع ديزت الوً اموي نيثالث نع عيبلا ةسلجو ةسلجلا هذه نيب ةدملا لقت الو 417 ةداملا
.عيبلا نع نالعإلا تاءارجإ يف ريسو نكي مل نأك نيتسلجلا نيتاه

420 مقر ةدام

.418 ،415 ،414 داوملا ماكحأ ةفلاخم ىلع نالطبلا بترتي

421 مقر ةدام

تانالعإلل ةدعملا ةحوللا يف قيلعتلابو ةيئاضقلا تانالعإلل ةررقملا ةيمويلا فحصلا ىدحإ يف رشنلاب ةمئاقلا عاديإ نع باتكلا ملق نلعي
مايألا ةينامث يف ذيفنتلا فلم ةفيحصلا نم ةخسنو قيلعتلا رضحم عدويو .ةمئاقلا عاديإب رابخإ رخآل ةيلاتلا مايألا ةينامث لالخ كلذو ةمكحملاب
.عاديإلا نع نالعإلل ةيلاتلا

.هنم اهلقني نأ نود باتكلا ملق يف عيبلا طورش ةمئاق ىلع علطي نأ صخش لكلو

422 مقر ةدام

نيدملا ىلع بجي عيبلا طورش ىلع تاظحالملا عيمج كلذكو تاضارتعالا رظنل ةددحملا ةسلجلا ىلع ةقباسلا تاءارجإلا يف نالطبلا هجوأ
ملق يف اهب ريرقتلاب كلذو عيبلا طورش ةمئاق ىلع ضارتعالا قيرطب اهؤادبإ 417 ةداملا يف مهيلإ راشملا نينئادلاو ينيعلا ليفكلاو زئاحلاو
.اهب كسمتلا يف مهقح طقس الإو لقألا ىلع مايأ ةثالثب اهيلإ راشملا ةسلجلا لبق ذيفنتلا ةمكحم باتك

وأ ةمئاقلا ىلع ضارتعالا قيرطب تاظحالملا نم وأ نالطبلا هجوأ نم هيدل ام ءادبإ ةقباسلا ةرقفلا يف مهركذ درو نم ريغ ةحلصم يذ لكلو
.ضارتعالا رظن دنع لخدتلا قيرطب

423 مقر ةدام

هتبغر ضرعي نأ ةعئاشلا ةصحلا كلت اهنمض لخدت ةزرفم نايعأ ىلع بتر ديقم قح يذ نئاد لكلف راقع يف ةعئاش ةصح ىلع ذيفنتلا ناك اذإ
.ةصحلا هذهب ةصاخلا ذيفنتلا تاءارجإ فقو عيبلا طورش ةمئاق ىلع ضارتعالا قيرطب بلطيو ةزرفملا نايعألا كلت ىلع ذيفنتلا يف

.ةزرفملا نايعألا ىلع ذيفنتلا تاءارجإ اهلالخ أدبت نأ بجي يتلا ةدملا تاءارجإلا فقوب يضاقلا مكحلا ددحيو

424 مقر ةدام

نم رثكأ وأ راقع ىلع ذيفنتلا تاءارجإ فقو عيبلا طورش ةمئاق ىلع ضارتعالا قيرطب بلطي نأ ينيعلا ليفكلا وأ زئاحلا وأ نيدملا نم لكل
عيمجو نيزجاحلا نينئادلا قوقحب ءافولل يفكت هيلإ ةبسنلاب ةرمتسم تاءارجإلا لظت يذلا راقعلا ةميق نأ تبثأ اذإ هيبنتلا يف ةنيعملا تاراقعلا
ةبسنلاب اتقؤم تاءارجإلا فقت يتلا تاراقعلا ضارتعالا اذه يف رداصلا مكحلا نيعيو 417 ةداملا ماكحألً اقفو اهيفً افرط اوراص نيذلا نينئادلا
.هقحب ءافولل عيب ام نمث فكي مل اذإ تاراقعلا كلت ىلع ذيفنتلا يف يضمي نأ عيبلا عاقيإب مكحلا دعب نئاد لكلو ،اهيلإ

قوقح ءافول يفكي ةدحاو ةنس يف هلاومأ هلغت ام يفاص نأ تبثأ اذإ راقعلا عيب تاءارجإ ليجأت هتاذ قيرطلاب بلطي نأ نيدملل كلذك زوجيو
يف عيبلا تاءارجإ هيف أدبت يذلا دعوملا ليجأتلاب رداصلا مكحلا نيعيو ،تاءارجإلا يفً افرط اوراص نيذلا نينئادلا عيمجو نيزجاحلا نينئادلا

.نويدلا هذه ءافو عيطتسيل نيدملل ةمزاللا ةلهملا كلذ يفً ايعارم ءافولا مدع ةلاح



.ءاطعلا دامتعا لبق ام ىلإ تاءارجإلا اهيلع نوكت ةلاح ةيأ يف كلذ رربت فورظ تأرط اذإ ةمدقتملا تابلطلا ءادبإ زوجيو

425 مقر ةدام

نوديو ةداتعملا قرطلاب اهعفري نأ قرفلا وأ نمثلا عفد مدعل خسفلا ىوعد عفر ذيفنتلا تاءارجإ ءانثأ دارأ اذإ هب ضياقملا وأ راقعلا عئاب ىلع
نم ىلع خسفلاب جاجتحالا يف هقح طقس الإو ،لقألا ىلع مايأ ةثالثب تاضارتعالا يف رظنلل ةددحملا ةسلجلا لبق عيبلا طورش ةمئاق ليذ يف كلذ
.هيلع عيبلا عاقيإب مكح

.راقعلا ىلع ذيفنتلا تاءارجإ تفقو ةقباسلا ةرقفلا يف هيلإ راشملا داعيملا يف عيبلا طورش ةمئاق ليذ يف كلذ تبثأو خسفلا ىوعد تعفر اذإو

426 مقر ةدام

ردصيو .عيبلل ةسلج ديدحتب ذيفنتلا يضاق نمً ارمأ ردصتسي نأ 417 ةدامللً اقفو اهيف افرط حبصأ نئاد لكلو تاءارجإلا رشابي يذلا نئادلل
حبصأ هب ذفنملا مكحلا نأ نم ققحتلا دعبو دافنلا ةبجاو ماكحأب داعيملا يف ةمدقملا تاضارتعالا عيمج يف لصفلا نم ققحتلا دعب هرمأ يضاقلا
ً.ايئاهن

ةسلجلا لبق كلذو هناكمو عيبلا ةسلج خيراتب 417 ةداملا يف مهركذ دراولا صاخشألا لوصولا ملعب بوحصم لجسم باطخب باتكلا ملق ربخيو
.لقألا ىلع مايأ ةينامثب

427 مقر ةدام

ذيفنتلا يضاق نمً انذإ ردصتسي نأ ةحلصم يذ لكو ينيعلا ليفكلاو زئاحلاو نيدملاو تاءارجإلا رشابي نمل زوجيو ،ةمكحملا يف عيبلا لصحي
.هريغ ناكم يف وأ راقعلا سفن يف عيبلا ءارجإب

428 مقر ةدام

لمتشت تانالعإ قصلب كلذوً اموي رشع ةسمخ نع لقت الوً اموي نيثالث ىلع ديزت ال ةدمب هئارجإل ددحملا مويلا لبق عيبلا نع باتكلا ملق نلعي
:ةيتآلا تانايبلا ىلع

.راتخملا نطوملا وأ هنطومو هتنهمو هبقلو ينيعلا ليفكلا زئاحلاو نيدملاو تاءارجإلا رشابي نم لك مسا )1(

.عيبلا طورش ةمئاق يف درو ام قفو راقعلا نايب )2(

.عيبلا طورش ةمئاق عاديإ رضحم خيرات )3(

.ةقفص لكل يساسألا نمثلا )4(

.اهتعاسو ةديازملا موي نايبو عيبلا هيف نوكي يذلا ناكملا وأ ةمكحملا نايب )5(

429 مقر ةدام

:اهنايب يتآلا ةنكمألا يف تانالعإلا قصلت

.ينابملا نم تناك وأ ةروسم تناك اذإ اهعيب بولطملا تاراقعلا نم راقع لك باب .1

.هترئاد يف نايعألا عقت يذلا مسقلا وأ زكرملل يسيئرلا بابلاو نايعألا اهيف عقت يتلا ةيرقلا يف ةدمعلا رقم باب .2

.ذيفنتلا ةمكحمب تانالعإلل ةدعملا ةحوللا .3

.مكاحملا هذه تاحول يفً اضيأ تانالعإلا قصلت ىرخأ مكاحم رئاود يف عقت تاراقع ذيفنتلا لوانت اذإو

فلم اهعاديإل بّاتكلا ملقل ةروصلا هذه مدقيو ركذلا ةمدقتملا ةنكمألا يف قصللا ىرجأ هنأ نالعإلا روص ىدحإ رهظ يف ذيفنتلا نواعم تبثيو
.ذيفنتلا

430 مقر ةدام

تانالعإلل ةررقملا ةيمويلا فحصلا ىدحإ يف عيبلا نع نالعإلا صن رشنب 428 ةداملا يف هيلع صوصنملا داعيملا يف باتكلا ملق موقي
.راقعلا دودح نالعإلا اذه يف ركذي الو ،ةيئاضقلا



.هيلإ اهميدقت خيراتب باتكلا ملق نم اهيلع رشؤم رشنلا اهيف لصح يتلا ةفيحصلا نم ةخسن ذيفنتلا فلم عدوتو

431 مقر ةدام

فحصلا يف عيبلا نع ىرخأ تانالعإ رشنب ذيفنتلا يضاق نمً انذإ ردصتسي نأ ةحلصم يذ لكو ينيعلا ليفكلاو زئاحلاو نيدملاو زجاحلل زوجي
ةدايز بلط ىلع بترتي الو فورظلا نم كلذ ريغل وأ هتعيبط وأ راقعلا ةيمهأ ببسب تانالعإلا نم رخآ ددع قصلب وأ مالعإلا لئاسو نم اهريغو
.يضاقلا نم نذإب عيبلا نع نالعإلا يف راصتقالا ءاضتقالا دنع كلذك زوجيو لاح يأب عيبلا ريخأت رشنلا

.هصقن وأ نالعإلا ةدايزب رداصلا رمألا نم ملظتلا زوجي الو

432 مقر ةدام

قحلا طقس الإو لقألا ىلع مايأ ةثالثب عيبلل ةددحملا ةسلجلا لبق باتكلا ملق يف ريرقتب نالعإلا يف نالطبلا هجوأ ءادبإ نأشلا يوذ ىلع بجي
.اهيف

.قيرط يأب همكح يف نعطلا لبقي الو ةديازملا حاتتفا لبق عيبلل ددحملا مويلا يف نالطبلا هجوأ يف ذيفنتلا يضاق مكحيو

.تاءارجإلا هذه ةداعإب رمأو هددحي موي ىلإ عيبلا يضاقلا لجأ نالعإلا تاءارجإ نالطبب مكح اذإو

.روفلا ىلع ةديازملا ءارجإب يضاقلا رمأ نالطبلا بلط ضفرب مكح اذإو

433 مقر ةدام

بتاك باسح ىلع ةلاحلا هذه يف تاءارجإلا ةداعإ فيراصم نوكت ةقباسلا ةدامللً اقفو نالعإلا ةداعإو عيبلا ليجأتب ذيفنتلا يضاق رمأ اذإ
.لاوحألا بسح اهيف ببستملا ذيفنتلا نواعم وأ ةمكحملا

434 مقر ةدام

مكح يف ركذيو ةديازملا حاتتفا لبق ةسلجلا يف ريدقتلا اذه نلعيو ةاماحملا باعتأ لباقم اهيف امب ذيفنتلا تاءارجإ فيراصم ذيفنتلا يضاق ردقي
.عيبلا عاقيإ

.كلذ فلاخي ام طارتشا ةروص هيأ ىلع حصي الو فيراصملا ريدقت رمأ يف درو امم رثكأب ةبلاطملا زوجت الو

435 مقر ةدام

نئاد يأ وأ ينيعلا ليفكلا وأ زئاحلا وأ نيدملا وأ ذيفنتلا رشابي نم بلط ىلع ءانب ةديازملا ءارجإ عيبلل نيعملا مويلا يف ذيفنتلا يضاق ىلوتي
.عيبلا ةسلجبو عيبلا طورش ةمئاق عاديإب مهنالعإ نم ققحتلا دعب كلذو ،417 ةداملل اقفو تاءارجإلا يفً افرط حبصأ

.الطاب عيبلا ناك ءالؤه نم دحأ بلط نودب ةديازملا ترج اذإو

436 مقر ةدام

مكحلا يف قيرط يأب نعطلا زوجي الو ،ةيوق بابسأ ليجأتلل ناك اذإ ةحلصم يذ لك بلط ىلع ءانب يساسألا نمثلا تاذب ةديازملا ليجأت زوجي
.عيبلا ليجأت بلط يف رداصلا

437 مقر ةدام

.فيراصملاو يساسألا نمثلا ىلع ذيفنتلا نواعم ةادانمب عيبلا ةسلج يف ةديازملا أدبت

.يساسألا نمثلا رادقم كلذ يفً ايعارم اهصوصخب ةلاح لك يف ضورعلا يف جردتلا ريداقم ةديازملا ءدب لبق يضاقلا نيعيو

438 مقر ةدام

.كلذ لاحلا تضتقا املك ةرم دعب ةرم يساسألا نمثلا رشع صقن عم عيبلا ليجأتب يضاقلا مكحي عيبلا ةسلج يف رتشم مدقتي مل اذإ

439 مقر ةدام

لالخ هيلع دازي ال يذلا ضرعلا ربتعيو ،ضرع ربكأب مدقت نملً اروف ةسلجلا يف ءاطعلا يضاقلا دمتعي عيبلا ةسلج يف رثكأ وأ رتشم مدقت اذإ
.ةديازمللً ايهنم قئاقد ثالث

440 مقر ةدام



مكحت ةلاحلا هذه يفو ،ليجستلا موسرو فيراصملاو دمتعا يذلا نمثلا لماك ةسلجلا داقعنا لاح عدوي نأ هءاطع يضاقلا دمتعي نم ىلع بجي
.هيلع عيبلا عاقيإب ةمكحملا

.ةسلجلا سفن يف هتمذ ىلع ةديازملا تديعأ الإو لقألا ىلع نمثلا سمخ عاديإ هيلع بجوً الماك نمثلا عدوي مل نإف

.عيبلا لجؤي الماك نمثلا عاديإ مدع ةلاح يفو

لماكبً ابوحصم رشعلا ةدايز عم ءارشلا لبقي نم ةسلجلا هذه يف مدقت اذإ الإ هيلع عيبلا عاقيإب مكح ةيلاتلا ةسلجلا يف نمثلا ديازملا عدوأ اذإو
لوألا ديازملا مقي ملو رشعلاب ةدايزلل دحأ مدقتي مل اذإف .نمثلا اذه ساسأ ىلع ةسلجلا سفن يف ةديازملا داعت ةلاحلا هذه يفف ،دازملا نمثلا
.هتميق لماكب بوحصم ريغ ءاطع يأب ةسلجلا هذه يف دتعي الو ،هتمذ ىلعً اروف ةديازملا ةداعإ تبجوً الماك نمثلا عاديإب

.كلذ فلاخي ام ىلع عيبلا طورش ةمئاق لمتشت نأ لاوحألا نم لاح يأب زوجي الو

441 مقر ةدام

.مكحلا موي نمً اموي نيتس لبقوً اموي نيثالث دعب عقي خيرات يف هئارجإل ةسلج ديدحت ىلع لمتشي نأ بجي عيبلا ليجأتب ردصي مكح لك

.430 ،429 ،428 داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلابو داعيملا يف عيبلا نع نالعإلا داعيو

:اهركذ يتآلا تانايبلا اضيأ نالعإلا لمتشي نأ بجو ءاطع دامتعا هقبس دق عيبلا ليجأت ناك اذإف

.اهؤاطع دمتعا يتلا تاراقعلاب يلامجإ نايب )1(

.راتخملا وأ يلصألا هنطومو هتنهمو هؤاطع دمتعا نم مسا )2(

.ءاطعلا هب دمتعا يذلا نمثلا )3(

442 مقر ةدام

.يضاقلا هافعأ عاديإلا نم هءافعإ نارربي هتبترمو هنيد رادقم ناكوً انئاد هيلع عيبلا عاقيإب مكح نم ناك اذإ

443 مقر ةدام

.دئاوفلابو راقعلا نمث نم صقني امب فلختملا ديازملا مزلي

ليفكلا وأ زئاحلا وأ نيدملا اهقحتسي لب ةدايزلا يف قح هل نوكي الو دجو نإ نمثلا قرفب فلختملا ديازملا مازلإ عيبلا عاقيإب مكحلا نمضتيو
.لاوحألا بسحب ينيعلا

444 مقر ةدام

صخش نع ليكوتلاب ىرتشا هنأ عيبلا مويل ةيلاتلا مايألا ةثالثلا ءاضقنا لبق ةمكحملا باتك ملق يف ررقي نأ هيلع عيبلا عاقيإب مكح نمل زوجي
.كلذ ىلع لكوملا هقفاو اذإ نيعم

445 مقر ةدام

هجو ىلع هناونع نيبي نأ بجوً انكاس ناك نإف ،اهبً انكاس نكي مل اذإ ةمكحملا رقم اهب يتلا ةدلبلا يفً اراتخمً انطوم ذختي نأ يرتشملا ىلع
.ةقدلا

446 مقر ةدام

نالعإلاو عيبلا موي ديدحت يف تعبتا يتلا تاءارجإلا نايبو عيبلا طورش ةمئاق نم ةروص ىلع لمتشيو ماكحألا ةجابيدب عيبلا عاقيإ مكح ردصي
.هيلع عيبلا عاقيإب مكح نمل راقعلا ميلستب ينيعلا ليفكلا وأ زئاحلا وأ نيدملا رمأ ىلع ةقوطنم لمتشيو ةسلجلا رضحم نم ةروصو هنع

.هرودصل يلاتلا مويلا يف ذيفنتلا فلم ةيلصألا مكحلا ةخسن عاديإ بجيو

447 مقر ةدام

.هرودصل ةيلاتلا مايألا ةثالث لالخ عيبلا عاقيإب مكحلا ليجست بلطب نأشلا يوذ نع ةباينلاب باتكلا ملق موقي

يف قوقح نم ينيعلا ليفكلا وأ زئاحلل وأ نيدملل ناك ام ىوس هيلإ لقني ال هنأ ىلع .هيلع عيبلا عقوأ نم ةيكلمبً ادنس لجسملا مكحلا نوكيو



.عيبملا راقعلا

448 مقر ةدام

ًالصأ راقعلا هاضتقمب كلمت يذلا دنسلا ليجست شماه يف هب رشؤيوً ابجاو مكحلا اذه ليجست نوكي ال هزئاح ىلع راقعلا عيب عاقيإب مكح اذإ
.زئاحلا راذنإ ليجست شماهو

449 مقر ةدام

ناكم يف روضحلا لاوحألا بسح ىلع سراحلا وأ ينيعلا ليفكلا وأ زئاحلا وأ نيدملا فلكي نأبً اربج هذيفنت ىرجيو عيبلا عاقيإ مكح نلعي ال
.لقألا ىلع نيمويب ميلستلل نيعملا مويلا لبق كلذب نالعإلا لصحي نأ ىلع هئارجإل نيددحملا ةعاسلاو مويلا يف ميلستلا

ذاختا ةلجعتسم ةفصب ذيفنتلا يضاق نم بلطي نأ ميلستلا بلاط ىلع بجو هيلع زوجحملا ريغل قح اهب قلعت تالوقنم راقعلا يف ناك اذإو
.نأشلا باحصأ قوقح ىلع ةظفاحملل ةمزاللا ريبادتلا

450 مقر ةدام

نوهرلاو صاصتخالاو زايتمالا قوقح نم عيبملا راقعلا ريهطت 448 ةداملا مكحلً اقفو هب ريشأتلا وأ عيبلا عاقيإ مكح ليجست ىلع بترتي
يف مهقح الإ مهل ىقبي الو 426 ،417 نيتداملل اقبط هتسلج خيراتب اوربخأو عيبلا طورش ةمئاق عاديإب اهباحصأ نلعأ يتلا ةيزايحلاو ةيمسرلا
.نمثلا

451 مقر ةدام

نوكي ةلاح يف تاءارجإلا فقو بلط ضفر دعب هرودصل وأ مكحلا لكش يف وأ ةديازملا تاءارجإ يف بيعل الإ عيبلا عاقيإ مكح فانئتسا زوجي ال
ً.انوناقً ابجاو اهفقو

.مكحلاب قطنلا خيراتل ةيلاتلا مايألا ةسمخ لالخ ةداتعملا عاضوألاب فانئتسالا عفريو

452 مقر ةدام

قحاللا نئادلل زاج هئارجإب وه ماق هيبنت رخآ ليجستل ةيلاتلاً اموي نيعبرألاو ةسمخلا لالخ عيبلا طورش ةمئاق تاءارجإلا رشابي نم عدوي مل اذإ
.تاءارجإلا ةعباتم يف هلحم لحيو ةمئاقلا عاديإب موقي نأ ليجستلا يف

الوئسم ناك الإو ذيفنت نواعم دي ىلع كلذب هراذنإل ةيلاتلا مايألا ةثالث لالخ تاءارجإلا قاروأ بّاتكلا ملق عدوي نأ تاءارجإلا رشابي نم ىلعو
.عيبلا عاقيإ دعب الإ اهنم هرشاب ام فيراصم تاءارجإلا رشابي نمل درت الو تاضيوعتلا نع

453 مقر ةدام

كلذب ردص مكح ىضتقمب وأ 414 ةداملا مكحل اقفو نكي مل نأك ليجستلا اذه ربتعا وأ هئاضرب تاءارجإلل رشابملا نئادلا هيبنت ليجست بطش اذإ
لالخ هيلعو ،راقعلا تاذ لوانتي رخآ هيبنت لك ليجست شماه ىلع هسفن ءاقلت نم هب رشؤي نأ بطشلا اذهب ريشأتلا دنع رهشلا بتكم ىلعف
.تاهيبنتلا كلت اولجس نيذلا نينئادلا هب ربخي نأ ةيلاتلا مايألا ةينامث

امب هيبنتلا ليجست شماه ىلع ريشأتلا لصحي نأ ىلع حيحص ءارجإ رخآ نم ذيفنتلا تاءارجإ يف ريسي نأ هيبنتلا ليجست يف قبسألا نئادللو
مل نأك ههيبنت ليجست ربتعا الإو ةقباسلا ةرقفلا مكحلً اقفو هيلع ريشأتلا خيرات نمً اموي نيعست لالخ عيبلا طورش ةمئاق عاديإب رابخإلا ديفي
.نكي

454 مقر ةدام

ىلع ضارتعالل ررقملا داعيملا ءاهتنا دعب ولو هضعب وأ هيلع زوجحملا راقعلا قاقحتسا بلط عم ذيفنتلا تاءارجإ نالطب بلط ريغلل زوجي
ليفكلا وأ زئاحلا وأ نيدملاو تاءارجإلا رشابي نم اهيف مصتخيو ذيفنتلا يضاق مامأ ةداتعملا عاضوألاب عفرت ىوعدب كلذو عيبلا طورش ةمئاق
.نيديقملا نينئادلا لوأو ينيعلا

455 مقر ةدام

ملق هردقي يذلا غلبملا ىوعدلا فيراصم ىلإ ةفاضإلاب ةمكحملا ةنازخ بلاطلا عدوأ اذإ عيبلا تاءارجإ فقوب ةسلج لوأ يف يضاقلا مكحي
نايب ىلع تلمتشا دق ىوعدلا ةفيحص تناكو ءاضتقالا دنع تاءارجإلا ةداعإل ةمزاللا فيراصملاو ةاماحملا باعتأ لباقمب ءافولل باتكلا
.ىوعدلا اهيلإ دنتست يتلا ةزايحلا عئاقو وأ ةيكلملا ةلدأل قيقد نايب ىلع وأ اهل ةديؤملا تادنتسملا

ةثالثب عيبلل ةددحملا ةسلجلا لبق كلذو ،عيبلا فقو هنم بلطي نأ ىوعدلا عفارلف فاقيإلاب يضاقلا يضقي نأ لبق عيبلل نيعملا مويلا لح اذإو
.لقألا ىلع مايأ



456 مقر ةدام

.هيف يضملا وأ عيبلا فاقيإب ةقباسلا ةدامللً اقفو ةرداصلا ماكحألا يف قيرط يأب نعطلا زوجي ال

457 مقر ةدام

.اهيقاب ىلإ ةبسنلاب عيبلا فقوي الف ةزوجحملا تاراقعلا نمً اءزج الإ قاقحتسالا ىوعد لوانتت مل اذإ

.ةيوق بابسأ كلذ ىلإ تعد اذإ نايعألا لك ىلإ ةبسنلاب عيبلا فاقيإب نأشلا يذ بلط ىلع ءانب رمأي نأ يضاقلل زوجي كلذ عمو

458 مقر ةدام

يف لصفلا دعب عيبلا تاءارجإ فانئتسا دنع نأشلا نوكي كلذكو ،ةدحاو ةقفص نمً اءزج هعيب ىضتقملا ناك اذإ يساسألا نمثلا يضاقلا لدعي
.37 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا مكح ةاعارم عم كلذو قاقحتسالا يوعد

459 مقر ةدام

باتك ملق اهعدوي يتلا عيبلا طورش ةمئاق ىلع ءانب ىرجي ةديازملا قيرطب بئاغلا راقعو هعيبب نوذأملا ةيلهألا ميدع راقعو سلفملا راقع عيب
.بئاغلا وأ ةيلهألا ميدع نع بئانلا وأ نينئادلا ليكو ةصتخملا ةمكحملا

460 مقر ةدام

:ةيتآلا تانايبلا ىلع ةقباسلا ةداملا يف اهيلإ راشملا عيبلا طورش ةمئاق لمتشت

.عيبلاب رداصلا نذإلا )1(

.401 ةداملاب نيبملا هجولا ىلع راقعلا نييعت )2(

.37 ةداملا نم ىلوألا ةرقفللً اقفو نمثلا اذه ديدحت نوكيو يساسألا نمثلاو عيبلا طورش )3(

.ةقفص لكل يساسألا نمثلا ركذ عم لاحلا تضتقا اذإ تاقفص ىلإ راقعلا ةئزجت )4(

.ةيكلملا تادنس نايب )5(

461 مقر ةدام

:ةيتآلا تادنتسملا عيبلا طورش ةمئاقب قفرت

.راقعلا ىلع ةررقملا ينابملا دئاوع وأ ةيراقعلا ةبيرضلا نايبب ةداهش )1(

.عيبلاب رداصلا نذإلاو ةيكلملا تادنس )2(

.ةمئاقلا عاديإ ىلع ةقباسلا تاونسلا رشعلا ةدم نع ةيراقع ةداهش )3(

462 مقر ةدام

ةباينلاو زايتمالاو صاصتخالا قوقح باحصأوً ايمسر وأً ايزايحً انهر نينهترملا نينئادلا نمً الك عيبلا طورش ةمئاق عاديإب باتكلا ملق ربخي
ىلع تاظحالملاو نالطبلا هجوأ نم مهيدل ام ءادبإ ءالؤهل نوكيو ،417 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ديعاوملا يفو عاضوألاب كلذو ةماعلا

.425 ،422 نيتداملا ماكحأ نأشلا اذه يف قبطتو ،ةمئاقلا ىلع ضارتعالا قيرطب عيبلا طورش

463 مقر ةدام

نيعرفلا يف اهيلع صوصنملا نينئادلا بلط ىلع ءانب راقعلا عيب تاءارجإب ةقلعتملا دعاوقلا 459 ةداملا يف اهيلإ راشملا عويبلا ىلع قبطت
.ثلاثلا لصفلا نم عبارلاو ثلاثلا

464 مقر ةدام

عيبلا طورشب ةمئاق ىلع ءانب ةديازملا قيرطب هعيب ىرجي ررض ريغب ةمسقلا ناكمإ مدعل عويشلا ىلع كولمملا راقعلا عيبب ةمكحملا ترمأ اذإ
.ءاكرشلا نم ليجعتلا هينعي نم ةصتخملا ةيئزجلا ةمكحملا باتك ملق اهعدوي

465 مقر ةدام



لك نطومو ءاكرشلا عيمج نايب ىلع 460 ةداملا يف ةروكذملا تانايبلا نعً الضف ةقباسلا ةداملا يف اهيلإ راشملا عيبلا طورش ةمئاق لمتشت
.عيبلا ءارجإب رداصلا مكحلا نم ةروص ،461 ةداملا يف ةروكذملا قاروألا نع الضف ،اهب قفري امك مهنم

466 مقر ةدام

ءالؤهل نوكيو ،ءاكرشلا عيمجو 462 ةداملا يف نيروكذملا نينئادلا ةقباسلا ةداملا يف اهيلإ راشملا عيبلا طورش ةمئاق عاديإب باتكلا ملق ربخي
.ةمئاقلا ىلع ضارتعالا قيرطب عيبلا طورش ىلع تاظحالملاو نالطبلا هجوأ نم مهيدل ام ءادبإ

467 مقر ةدام

مامأ هعيبي نأ هتيكلم عزنب هيبنت ليجست لصحي مل يزايح وأ يمسر نهر وأ صاصتخا وأ زايتما قح هيلعً اررقمً اراقع كلمي نمل زوجي
.ةصتخملا ةمكحملا باتك ملق اهعدوي عيبلا طورشب ةمئاق ىلع ءانب ءاضقلا

468 مقر ةدام

ةباينلا رابخإ ادع اميف بئاغلاو ةيلهألا ميدعو سلفملا راقع عيبل ةررقملا ماكحألا ارايتخا هعيب ىلعو هتمسق ناكمإ مدعل راقعلا عيب ىلع قبطت
.عيبلا طورش ةمئاق عاديإب ةماعلا

469 مقر ةدام

لام زجح يف ةمذلا يف امب ريرقتلا خيرات نمً اموي رشع ةسمخ تضقنا وأ زوجحملا لاملا عيب مت وأ نيدملا ىدل دوقن ىلع زجحلا مت ىتم
.رخآ ءارجإ يأ نود ذيفنتلا ةليصحب تاءارجإلا يفً افرط ربتعا نمو نوزجاحلا نونئادلا صتخا ،ريغلا ىدل نيدملل

470 مقر ةدام

نأ غلابملا هذه هيدل نوكت نم ىلع بجو تاءارجإلا يفً افرط ربتعا نمو نيزجاحلا نينئادلا قوقح عيمجب ءافولل ةيفاك ذيفنتلا ةليصح تناك اذإ
.نيدملا ةقفاوم دعب وأ يذيفنتلا هدنس ميدقت دعب هنيد نينئادلا نم لكل يدؤي

471 مقر ةدام

ةنيزخ اهعدوي نأ ةليصحلا هذه هيدل نوكت نم ىلع بجو مهقوقحب ءافولل ةيفاك ريغ ذيفنتلا ةليصح تناكو مهمكح يف نمو نوزجاحلا ددعت اذإ
زوجحلابً انايب ةمكحملا باتك ملق ملسي نأ عدوملا ىلعو .لاوحألا بسح عيبلا ناكم اهترئاد يف عقي يتلا وأ هيدل زوجحملا اهعبتي يتلا ةمكحملا
.هدي تحت ةعقوملا

472 مقر ةدام

.عاديإلل دعوم ديدحت عم هب همازلإ ةلجعتسم ةفصب ذيفنتلا يضاق نم بلطي نأ نأش يذ لكل زاج عاديإلا هيلع نم عنتما اذإ

.ةيصخشلا هلاومأ يف عنتمملا ىلع يربجلا ذيفنتلا زاج دعوملا اذه لالخ عاديإلا متي مل اذإف

473 مقر ةدام

لالخ مهنيب اهعيزوت ىلع زئاحلاو نيدملاو اوقفتي ملو تاءارجإلا يفً افرط ربتعا نمو نيزجاحلا قوقحب ءافولل ذيفنتلا ةليصح فكت مل اذإ
عيزوت ىرجيل مايأ ةثالث لالخ ذيفنتلا ةرادإ ىلع رمألا ضرعب اهبّاتك ملق ماق ةمكحملا ةنازخ ةليصحلا هذه عاديإ مويل ةيلاتلاً اموي رشع ةسمخلا

.ةيتآلا عاضوأللً اقفو ذيفنتلا ةليصح

474 مقر ةدام

درجمب بّاتكلا ملق ىلعو ةمكحملا بّاتك ملق اهعدوي ةتقؤم عيزوت ةمئاق دادعإب اهيلع رمألا ضرع نمً اموي رشع ةسمخ لالخ ذيفنتلا ةرادإ موقت
زواجي ال ثيحب اهخيرات ددحي ةسلج ىلإ تاءارجإلا يفً افرط ربتعا نمو نيزجاحلا نينئادلاو زئاحلاو نيدملا نالعإب موقي نأ ةمئاقلا هذه عاديإ
.ةيدو ةيوست ىلإ لوصولا دصقب مايأ ةرشع روضح داعيمبو ةتقؤملا ةمئاقلا عاديإ نمً اموي نيثالث

475 مقر ةدام

تابثإب ذيفنتلا ةرادإ رمأتو ةتقؤملا ةمئاقلا يف ةقباسلا ةداملا يف مهيلإ راشملا نأشلا ووذ شقانتي ةيدولا ةيوستلل ةددحملا ةسلجلا يف
حصي وأ نلعي مل نأش يذ لك نم لخدتلا لوبقو تاليكوتلاو تانالعإلا ةحص قيقحت يف ةماتلا ةطلسلا ذيفنتلا ةرادإلو رضحملا يف مهتاظحالم
نسح هيضتقي رخآ ريبدت يأ ذاختا كلذ نعً الضف اهلو ةلمج تاراقعلا نم عيب ام داحآ نمث ريدقتل ءاربخ نييعت وأ رخآ ىلإ عيزوت مضو هنالعإ

.تاءارجإلا ريس

476 مقر ةدام



نورضاحلاو ةسلجلا بتاكو هتعقوو اهرضحم يف مهقافتا ذيفنتلا ةرادإ تتبثأ ةيدو ةيوستب عيزوتلا ىلع قافتا ىلإ اوهتناو نأشلا ووذ رضح اذإ
.يذيفنتلا دنسلا ةوق رضحملا اذهل نوكتو

477 مقر ةدام

ةمئاقلا يف فلختملا نئادلل تبثأ امب ساسملا مدع طرشب ةيدولا ةيوستلا ءارجإ نم عنمي ال ةسلجلا يف روضحلا نع نأشلا يوذ دحأ فلخت
.ةتقؤملا

.موصخلا قافتا ىلع ءانب يضاقلا اهتبثأ يتلا ةيدولا ةيوستلا يف نعطي نأ فلختي نمل زوجي الو

478 مقر ةدام

.فيراصمو دئاوفو لصأ نم نئاد لك هقحتسي امب ةيئاهنلا عيزوتلا ةمئاق ةيلاتلا مايألا ةسمخ لالخ ذيفنتلا ةرادإ دعت ةيوستلا تمت اذإ

.ةيئاهن ةمئاق ةتقؤملا ةمئاقلا ذيفنتلا ةرادإ تربتعا ةيدولا ةيوستلل ةددحملا ةسلجلا روضح نع نأشلا يوذ عيمج فلخت اذإو

مل نويدب وأ ةمئاقلا يف تجردأ نويدب تقلعت ءاوس دويقلا بطشبو ةنازخلا ىلع فرصلا رماوأ ميلستب ذيفنتلا ةرادإ رمأت نيتلاحلا اتلك يفو
.عيزوتلا اهكردي

479 مقر ةدام

يضاق ىلإ ضارتعالا ليحيو رضحملا يف مهتاضقانم تابثإب ذيفنتلا ةرادإ ريدم رمأي نأشلا يوذ ضعب ضارتعال ةيدولا ةيوستلا رسيتت مل اذإ
.ةسلجلا هذه دعب ةديدج تاضقانم ءادبإ زوجي الو ،روفلا ىلع هيف رظني يذلا ذيفنتلا

480 مقر ةدام

نئادلا قح ةميق تناك امهم كلذو هينج فالآ ةسمخ ىلع ديزي هيف عزانتملا غلبملا ناك اذإ الإ فانئتسالاب نعطلا لبقي ال ةضقانملا يف مكحلا
.ذيفنتلا ةليصح ةميق وأ ضقانملا

.مايأ ةرشع مكحلا اذه فانئتسا داعيم نوكيو

481 مقر ةدام

مكحلا رودص نم مايأ ةثالث لالخ ةيفانئتسالا ةمكحملا باتك ملق موقيو نأشلا يوذ عيمج ماصتخا ةضقانملا يف رداصلا مكحلا فانئتسا يف بجي
.يفانئتسالا مكحلا قوطنمب اهمكح فنأتسملا ذيفنتلا ةمكحم باتك ملق رابخإب يفانئتسالا

482 مقر ةدام

نم وأً ايئاهن اهيف همكح ناك اذإ تاضقانملا يف لصفلا نم وأ ةقباسلا ةداملا يف هيلإ راشملا رابخإلا نم مايأ ةعبس لالخ ذيفنتلا ةرادإ موقت
يف يضميو ناك نإ ةضقانملا يف رداصلا مكحلا ىضتقمو ةتقؤملا ةمئاقلا ساسأ ىلع ةررحم ةيئاهنلا ةمئاقلا عاديإب هفانئتسا داعيم ءاضقنا
.478 ةدامللً اقفو تاءارجإلا

483 مقر ةدام

نينئادلا ىلع ةجردلا يف نيمدقتملا نينئادلا نم اهيقحتسمل فرصلا رماوأ ميلستب رمألا نم ذيفنتلا ةرادإ عنمت ال ةتقؤملا ةمئاقلا يف تاضقانملا
.مهنويد يف عزانتملا

484 مقر ةدام

لخدتلا قيرطب امإ كلذو تاءارجإلا لاطبإ فرصلا رماوأ ميلست تقو يلإ بلطي نأ ذيفنتلا يضاق مامأ روضحلا نأشلا يوذ نم فلُكي مل نم لكل
تديعأ هب مكح اذإف .هيعدم قوقحب قحل دق نوكي ررضل الإ لاطبإلاب مكحي الو ،ةداتعملا قرطلاب اهعفري ةيلصأ ىوعدب وأ ةيوستلا ةسلج يف
.هجو اهل ناك نإ تاضيوعتلاب مزلأو ةمكحملاب نيلماعلا نم هيف ببستملا ةقفن ىلع تاءارجإلا

485 مقر ةدام

عفدلا نع فقوتلل ددح ولو عيزوتلا تاءارجإ فقو 469 ةداملا يف هيلإ راشملا داعيملا يضم دعب هيلع زوجحملا نيدملا سالفإ ىلع بترتي ال
.عيزوتلا يف عورشلا ىلع قباس خيرات

486 مقر ةدام

نم ببستملا ىلع عوجرلا هل نوكي امنإو عيزوتلا تاءارجإ لاطبإ قح مصتخي وأ نلعي مل نمل نوكي ال اهيقحتسمل فرصلا رماوأ ميلست دعب



.هجو اهل ناك نإ تاضيوعتلاب ةمكحملاب نيلماعلا

487 مقر ةدام

ضورعملا لوبقو ضرعلا طورشو ضورعملا ءيشلا نايب ىلع ضرعلا رضحم لمتشيو رضحم دي ىلع نئادلا نالعإب يقيقحلا ضرعلا لصحي
.هضفر وأ

.هملستب رضحم دي ىلع هفيلكت درجمب نئادلا نطوم يف نايعألا نم هميلست نكمي ال ام ضرع لصحيو

488 مقر ةدام

نأ رضحملا ىلعو ،رثكألا ىلع رضحملا خيراتل يلاتلا مويلا يف ةمكحملا ةنازخ اهعاديإب رضحملا ماقً ادوقن ضورعملا ناكو ضرعلا ضفر اذإ
.هخيرات نم مايأ ةثالث لالخ عاديإلا رضحم نم ةروصب نئادلا نلعي

يذلا ناكملاب هعاديإ يف صيخرتلا ةلجعتسملا رومألا يضاق نم بلطي نأ هضرع ضفر يذلا نيدملل زاج دوقنلا ريغً ائيش ضورعملا ناك اذإو
.ةسارحلا تحت هعضو بلطي نأ نيدملل زاج دجو ثيح ءاقبللً ادعم ءيشلا ناك اذإ امأ هلقن نكمي امم ءيشلا ناك اذإ يضاقلا هنيعي

489 مقر ةدام

ً.ارضاح ضرعلا هيلإ هجو نم ناك اذإ تاءارجإ نودب ةمكحملا مامأ ةسلجلا يف يقيقحلا ضرعلا زوجي

ًاصاخ ةسلجلا رضحم يف تبثأ ام عاديإلا رضحم يف تبثيو ةمكحملا ةنازخ اهعاديإل ةسلجلا بتاكل اهضفر دنع ةضورعملا دوقنلا ملستو
.هضفرو ضرعلاب

رداصلا مكحلا يف نعطلا لبقي الو .هيلع سراح نييعت ةمكحملا ىلإ بلطي نأ ضراعلا ىلع نيعت دوقنلا ريغ نم ةسلجلا يف ضورعملا ناك اذإو
.سراحلا نييعتب

.ضرعلا ةحصب مكحلا روفلا ىلع بلطي نأ ضراعللو

490 مقر ةدام

ةحص عم ةمكحملا مكحتو ،عاديإلا موي ةياغل تقحتسا يتلا هدئاوف عم ضورعملا عاديإ مت اذإ الإ عاديإ هبقعي مل يذلا ضرعلا ةحصب مكحي ال
.ضرعلا موي نم نيدملا ةمذ ةءاربب ضرعلا

491 مقر ةدام

هنأ هيدل عدوملل تبثأ ىتم ،هتمذ ىلع عدوأ ام ملستي نأو هضفر هل قبسً اضرع لبقي نأ نئادلل زوجي ،هضرع يف عجر دق نيدملا نكي مل اذإ
ةملسملا عاديإلا رضحم ةروص هيدل عدوملا نئادلا ملسيو .لقألا ىلع مايأ ةثالثب هلوصح لبق ميلستلا ىلع همزعب رضحم دي ىلع نيدملا ربخأ
.هضبق امب ةصلاخم عم هيلإ

492 مقر ةدام

هعوجرب رضحم دي ىلع هنئاد ربخأ هنأ تبثأ ىتم هعدوأ ام ةمكحملا ةنازخ نم درتسي نأو هنئاد هلبقي مل ضرع نع عجري نأ نيدملل زوجي
.مايأ ةثالث كلذب هرابخإ ىلع ىضم دق ناكو ضرعلا نع

493 مقر ةدام

ً.ايئاهن هتروريصو ضرعلا ةحصب مكحلا رودص دعب وأ ضرعلا اذهل نئادلا لوبق دعب عدوملا دادرتسا الو ضرعلا نع عوجرلا زوجي ال

494 مقر ةدام

:ةيتآلا لاوحألا يف ةباينلا ءاضعأو ةاضقلا ةمصاخم زوجت

.ميسج ينهم أطخ وأ ردغ وأ سيلدت وأ شغ امهلمع يف ةباينلا وضع وأ يضاقلا نم عقو اذإ )1(

رضحم دي ىلع نيترم هراذعإ دعب كلذو مكحلل ةحلاص ةيضق يف لصفلا نم وأ هل تمدق ةضيرع ىلع ةباجإلا نم يضاقلا عنتما اذإ )2(
ةلجعتسملاو ةيئزجلا ىواعدلا يف ماكحألا ىلإ ةبسنلاب مايأ ةثالثو ضئارعلا ىلع رماوألا ىلإ ةبسنلاب ةعاس نيرشعو عبرأ داعيم امهللختي
.ىرخألا ىواعدلا يف مايأ ةينامثو ةيراجتلاو

.راذعإ رخآ ىلع مايأ ةينامث يضم لبق ةلاحلا هذه يف ةمصاخملا ىوعد عفر زوجي الو



.تاضيوعتلاب هيلع مكحلاو يضاقلا ةيلوئسمب نوناقلا اهيف يضقي يتلا ىرخألا لاوحألا يف )3(

495 مقر ةدام

ًاليكوت كلذ يف هلكوي نم وأ بلاطلا هعقوي ةباينلا وضع وأ يضاقلا اهل عباتلا فانئتسالا ةمكحم بّاتك ملق يف ريرقتب ةمصاخملا ىوعد عفرت
.ةلافكلا ليبس ىلع هينج ةئامسمخ عدوي نأ ريرقتلا دنع بلاطلا ىلعو ً،اصاخ

.اهل ةديؤملا قاروألا هعم عدوت نأو اهتلدأو ةمصاخملا هجوأ نايب ىلع ريرقتلا لمتشي نأ بجيو

ةفرغ يف رظنتو ةباينلا وضع وأ يضاقلا ىلإ ريرقتلا ةروص غيلبت دعب اهسيئر نم رمأب فانئتسالا ةمكحم رئاود ىدحإ ىلع ىوعدلا ضرعتو
.ةسلجلاب بلاطلا راطخإب بّاتكلا ملق موقيو .غيلبتلل ةيلاتلا مايألا ةينامث دعب دقعت ةسلج لوأ يف ةروشملا

496 مقر ةدام

بسح مصاخملا ةباينلا وضع وأ يضاقلاو هليكو وأ بلاطلا عامس دعب كلذو اهلوبق زاوجو ىوعدلاب ةمصاخملا هجوأ قلعت يف ةمكحملا مكحت
.ىوعدلا يف تلخدت اذإ ةماعلا ةباينلا لاوقأو لاوحألا

.ةروشملا ةفرغ يف ةمكحملا هذه رئاود ىدحإ ةمصاخملا لوبق زاوج يف لصفلا تلوت ضقنلا ةمكحمب ً*اراشتسم مصاخملا يضاقلا ناك اذإو

ـــــــــــ
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497 مقر ةدام

عوضوم رظنل ةسلج مكحلا ددح اهيدل ةباينلا ءاضعأ دحأ وأ ةيئادتبالا ةمكحملا ةاضق دحأ مصاخملا ناكو ةمصاخملا لوبق زاوجب مكح اذإ
مصاخملا ةباينلا وضع وأ يضاقلاو بلاطلا عامس دعب هيف مكحيو فانئتسالا ةمكحم رئاود نم ىرخأ ةرئاد مامأ ةينلع ةسلج يف ةمصاخملا
نوكتف ماعلا يماحملا وأ ماعلا بئانلا وأ فانئتسالا مكاحم ىدحإ يف ً*اراشتسم مصاخملا ناك اذإو .ىوعدلا يف تلخدت اذإ ةماعلا ةباينلا لاوقأو
نوكتف ضقنلا ةمكحمبً اراشتسم مصاخملا ناك اذإ امأ .مهتيمدقأ بيترت بسحب نيراشتسملا نم ةعبس نم ةفلؤم ةصاخ ةرئاد ىلع ةلاحإلا
.ةعمتجم ةمكحملا رئاود ىلإ ةلاحإلا

498 مقر ةدام

.ةمصاخملا لوبق زاوجب مكحلا خيرات نم ىوعدلا رظنل حلاص ريغ يضاقلا نوكي

499 مقر ةدام

هينج فالآ ةعبرأ ىلع ديزت الو هينج ةئامعبرأ نع لقت ال ةمارغب بلاطلا ىلع تمكح اهضفرب وأ ةمصاخملا زاوج مدعب ةمكحملا تضق اذإ
هفرصت نالطبب مصاخملا ةباينلا وضع وأ يضاقلا ىلع تمكح ةمصاخملا ةحصب تضق اذإو ،هجو اهل ناك نإ تاضيوعتلا عم ةلافكلا ةرداصمبو
.فيراصملاو تاضيوعتلابو

زوجيو هلاوقأ ءادبإل هنالعإ دعب الإ ةمصاخملا ىوعد يف يعدملا ريغ رخآ مصخ ةحلصمل رداصلا مكحلا نالطبب ةمكحملا مكحت ال كلذ عمو
.موصخلا لاوقأ عامس دعب كلذو مكحلل ةحلاص اهنأ تأر اذإ ةيلصألا ىوعدلا يف مكحت نأ ةلاحلا هذه يف ةمكحملل

500 مقر ةدام

.ضقنلا قيرطب الإ ةمصاخملا ىوعد يف رداصلا مكحلا يف نعطلا زوجي ال

501 مقر ةدام

.ةاغلم

502 مقر ةدام

.ةاغلم

503 مقر ةدام



.ةاغلم

504 مقر ةدام

.ةاغلم

505 مقر ةدام

.ةاغلم

506 مقر ةدام

.ةاغلم

507 مقر ةدام

.ةاغلم

508 مقر ةدام

.ةاغلم

509 مقر ةدام

.ةاغلم

510 مقر ةدام

.ةاغلم

511 مقر ةدام

.ةاغلم

512 مقر ةدام

.ةاغلم

513 مقر ةدام

.ةاغلم

868 مقر ةدام

.ةاغلم

869 مقر ةدام

.ةاغلم

870 مقر ةدام

.ةاغلم

871 مقر ةدام

.ةاغلم

رركم 871 مقر ةدام

.ةاغلم

872 مقر ةدام



.ةاغلم

873 مقر ةدام

.ةاغلم

874 مقر ةدام

.ةاغلم

875 مقر ةدام

.ةاغلم

876 مقر ةدام

.ةاغلم

877 مقر ةدام

.ةاغلم

878 مقر ةدام

.ةاغلم

879 مقر ةدام

.ةاغلم

880 مقر ةدام

.ةاغلم

881 مقر ةدام

.ةاغلم

882 مقر ةدام

.ةاغلم

883 مقر ةدام

.ةاغلم

884 مقر ةدام

.ةاغلم

885 مقر ةدام

.ةاغلم

886 مقر ةدام

.ةاغلم

887 مقر ةدام

.ةاغلم

888 مقر ةدام



.ةاغلم

889 مقر ةدام

.ةاغلم

890 مقر ةدام

.ةاغلم

891 مقر ةدام

.ةاغلم

892 مقر ةدام

.ةاغلم

893 مقر ةدام

.ةاغلم

894 مقر ةدام

.ةاغلم

895 مقر ةدام

.ةاغلم

896 مقر ةدام

.ةاغلم

897 مقر ةدام

.ةاغلم

898 مقر ةدام

.ةاغلم

899 مقر ةدام

.ةاغلم

900 مقر ةدام

.ةاغلم

901 مقر ةدام

.ةاغلم

902 مقر ةدام

.ةاغلم

903 مقر ةدام

.ةاغلم

904 مقر ةدام



.ةاغلم

905 مقر ةدام

.ةاغلم

906 مقر ةدام

.ةاغلم

907 مقر ةدام

.ةاغلم

908 مقر ةدام

.ةاغلم

909 مقر ةدام

.ةاغلم

910 مقر ةدام

.ةاغلم

911 مقر ةدام

.ةاغلم

912 مقر ةدام

.ةاغلم

913 مقر ةدام

.ةاغلم

914 مقر ةدام

.ةاغلم

915 مقر ةدام

.ةاغلم

916 مقر ةدام

.ةاغلم

917 مقر ةدام

.ةاغلم

918 مقر ةدام

.ةاغلم

919 مقر ةدام

.ةاغلم

920 مقر ةدام



.ةاغلم

921 مقر ةدام

.ةاغلم

922 مقر ةدام

.ةاغلم

923 مقر ةدام

.ةاغلم

924 مقر ةدام

.ةاغلم

925 مقر ةدام

.ةاغلم

926 مقر ةدام

.ةاغلم

927 مقر ةدام

.ةاغلم

928 مقر ةدام

.ةاغلم

929 مقر ةدام

.ةاغلم

930 مقر ةدام

.ةاغلم

931 مقر ةدام

.ةاغلم

932 مقر ةدام

.ةاغلم

933 مقر ةدام

.ةاغلم

934 مقر ةدام

.ةاغلم

935 مقر ةدام

.ةاغلم

936 مقر ةدام



.ةاغلم

937 مقر ةدام

.ةاغلم

938 مقر ةدام

.ةاغلم

939 مقر ةدام

.ةاغلم

940 مقر ةدام

.ةاغلم

941 مقر ةدام

.ةاغلم

942 مقر ةدام

.ةاغلم

943 مقر ةدام

.ةاغلم

944 مقر ةدام

.ةاغلم

945 مقر ةدام

.ةاغلم

946 مقر ةدام

.ةاغلم

947 مقر ةدام

.ةاغلم

948 مقر ةدام

.ةاغلم

949 مقر ةدام

.ةاغلم

950 مقر ةدام

.ةاغلم

951 مقر ةدام

.ةاغلم

952 مقر ةدام



.ةاغلم

953 مقر ةدام

.ةاغلم

954 مقر ةدام

.ةاغلم

955 مقر ةدام

.ةاغلم

956 مقر ةدام

.ةاغلم

957 مقر ةدام

.ةاغلم

958 مقر ةدام

.ةاغلم

959 مقر ةدام

.ةاغلم

960 مقر ةدام

.ةاغلم

961 مقر ةدام

.ةاغلم

962 مقر ةدام

.ةاغلم

963 مقر ةدام

.ةاغلم

964 مقر ةدام

.ةاغلم

965 مقر ةدام

.ةاغلم

966 مقر ةدام

.ةاغلم

967 مقر ةدام

.ةاغلم

968 مقر ةدام



.ةاغلم

969 مقر ةدام

.ةاغلم

970 مقر ةدام

.ةاغلم

971 مقر ةدام

.ةاغلم

972 مقر ةدام

.ةاغلم

973 مقر ةدام

.ةاغلم

974 مقر ةدام

.ةاغلم

975 مقر ةدام

.ةاغلم

976 مقر ةدام

.ةاغلم

977 مقر ةدام

.ةاغلم

978 مقر ةدام

.ةاغلم

979 مقر ةدام

.ةاغلم

980 مقر ةدام

.ةاغلم

981 مقر ةدام

.ةاغلم

982 مقر ةدام

.ةاغلم

983 مقر ةدام

.ةاغلم

984 مقر ةدام



.ةاغلم

985 مقر ةدام

.ةاغلم

986 مقر ةدام

.ةاغلم

987 مقر ةدام

.ةاغلم

988 مقر ةدام

.ةاغلم

989 مقر ةدام

.ةاغلم

990 مقر ةدام

.ةاغلم

991 مقر ةدام

.ةاغلم

992 مقر ةدام

.ةاغلم

993 مقر ةدام

.ةاغلم

994 مقر ةدام

.ةاغلم

995 مقر ةدام

.ةاغلم

996 مقر ةدام

.ةاغلم

997 مقر ةدام

.ةاغلم

998 مقر ةدام

.ةاغلم

999 مقر ةدام

.ةاغلم

1000 مقر ةدام



.ةاغلم

1001 مقر ةدام

.ةاغلم

1002 مقر ةدام

.ةاغلم

1003 مقر ةدام

.ةاغلم

1004 مقر ةدام

.ةاغلم

1005 مقر ةدام

.ةاغلم

1006 مقر ةدام

.ةاغلم

1007 مقر ةدام

.ةاغلم

1008 مقر ةدام

.ةاغلم

1009 مقر ةدام

.ةاغلم

1010 مقر ةدام

.ةاغلم

1011 مقر ةدام

.ةاغلم

1012 مقر ةدام

.ةاغلم

1013 مقر ةدام

.ةاغلم

1014 مقر ةدام

.ةاغلم

1015 مقر ةدام

.ةاغلم

1016 مقر ةدام



.ةاغلم

1017 مقر ةدام

.ةاغلم

1018 مقر ةدام

.ةاغلم

1019 مقر ةدام

.ةاغلم

1020 مقر ةدام

.ةاغلم

1021 مقر ةدام

.ةاغلم

1022 مقر ةدام

.ةاغلم

1023 مقر ةدام

.ةاغلم

1024 مقر ةدام

.ةاغلم

1025 مقر ةدام

.ةاغلم

1026 مقر ةدام

.ةاغلم

1027 مقر ةدام

.ةاغلم

1028 مقر ةدام

.ةاغلم

1029 مقر ةدام

.ةاغلم

1030 مقر ةدام

.ةاغلم

1031 مقر ةدام

.ةاغلم

1032 مقر ةدام



.ةاغلم


