
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٌظين ههٌت الوزشذ الضياحي
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 ..21هي شىال  21صادر في  21211.1ظهيز شزيف رلن 

الوتعلك  01121 بتٌفيذ الماًىى رلن (1021صبتوبز  1)

 بتٌظين ههٌت الوزشذ الضياحي
 

 رؼذٚهّ>كًب 

يٍ  13ثزبسٚخ  3..;3.3انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  :1.3;انمبٌَٕ سلى  -

ثزبسٚخ  :897(، انجشٚذح انشعًٛخ ػذد ;113فجشاٚش  19) 1..3جًبدٖ اٜخشح 

 ؛3191(، ص ;113يبسط  9)1..3جًبدٖ اٜخشح  ;1

 1ثزبسٚخ  ;31..3.3انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  311.31انمبٌَٕ سلى  -

شٕال  13ثزبسٚخ  81:1(، انجشٚذح انشعًٛخ ػذد .113ٕٚنٕٛ  13) 3.17ل شٕا

 .8.11(، ص .113أغغطظ  :3)  3.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 3 - 

 ..21هي شىال  21صادر في  21211.1ظهيز شزيف رلن 

الوتعلك  01121 بتٌفيذ الماًىى رلن (1021صبتوبز  1)

بتٌظين ههٌت الوزشذ الضياحي
1
 

  

  

  

 انذًذ هلل ٔدذِ،

 

 ثذاخهّ> -انطبثغ انششٚف  

 )يذًذ ثٍ انذغٍ ثٍ يذًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ(

  

  ٚؼهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا، أعًبِ هللا ٔأػض أيشِ أَُب>

 يُّ،   71ٔ   1.ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔال عًٛب انفظهٍٛ 

  

 أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚهٙ> 

  

انًزؼهك   17.31 ز ُٔٚشش ثبنجشٚذح انشعًٛخ، ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا، انمبٌَٕ سلىفُٚ 

 ثزُظٛى يُٓخ انًششذ انغٛبدٙ، كًب ٔافك ػهّٛ يجهظ انُٕاة ٔيجهظ انًغزشبسٍٚ.

  

  

  

 (.1131عجزًجش  .) 3.11يٍ شٕال  38ٔدشس ثزطٕاٌ فٙ 

  

 ٔلؼّ ثبنؼطف>

  

 سئٛظ انذكٕيخ،

 كٛشاٌ.ػجذ اإلنّ اثٍ  اإليؼبء>

  

  

  

  

                                                           

 .1;73، ص (1131عجزًجش  .1) 3.11رٔ انمؼذح  9ثزبسٚخ  81:7نجشٚذح انشعًٛخ ػذد ا - 1
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 يتعلك بتٌظين ههٌت الوزشذ الضياحي 01121 لاًىى رلن

 تعزيف ههٌت الوزشذ الضياحي : األول الباب

 2الوادة 

انًششذ انغٛبدٙ ْٕ انشخض انطجٛؼٙ انز٘ ٚشافك انغٛبح ٔٚؼًم ػهٗ عاليزٓى  

 ٔؽًؤَُٛزٓى ٔػهٗ رضٔٚذْى ثبنًؼهٕيبد انالصيخ يمبثم أجش.

 انغٛبدٙ ػهٗ فئزٍٛ> رشزًم يُٓخ انًششذ

 فئخ يششذ٘ انًذٌ ٔانًذاساد انغٛبدٛخ؛  -

 فئخ يششذ٘ انفؼبءاد انطجٛؼٛخ؛  -

  رضأل كم فئخ يٍ فئزٙ انًُٓخ ثظفخ دظشٚخ. 

 1الوادة 

ٚزًضم َشبؽ يششذ انًذٌ ٔانًذاساد انغٛبدٛخ فٙ يذ انغٛبح ثجًٛغ انًؼهٕيبد راد  

أٔ انضمبفٛخ أٔ االجزًبػٛخ أٔ االلزظبدٚخ أٔ انظجغخ انجغشافٛخ أٔ انزبسٚخٛخ أٔ انًؼًبسٚخ 

غٛشْب ٔكزا يغبػذح انغٛبح ٔيشافمزٓى ساجال أٔ ػهٗ يزٍ عٛبساد انُمم، فٙ انطشٚك انؼبو 

ٔانًٕالغ انغٛبدٛخ ٔداخم انًآصش ٔانًزبدف ٔاأليبكٍ راد انفبئذح انضمبفٛخ أٔ انفُٛخ 

  ٔانًؤعغبد انغٛبدٛخ ٔاأليبكٍ انؼبيخ.

 .الوادة 

َشبؽ يششذ انفؼبءاد انطجٛؼٛخ فٙ يشافمخ انغٛبح ٔيغبػذرٓى أصُبء سدالرٓى أٔ  ٚزًضم

جٕالرٓى فٙ انًٕالغ انطجٛؼٛخ كبنججبل ٔانظذبس٘ ٔانمشٖ ٔغٛشْب، ساجال أٔ ػهٗ ظٓش 

انذٔاة أٔ ػهٗ يزٍ ػشثبد َمم يالئًخ، فٙ رُمالرٓى ػجش انغجم أٔ انًًشاد أٔ انطشق 

د انزٕلم أٔ انزغهك أٔ انزضدهك ٔكزا يذْى ثبنًؼهٕيبد ػٍ انغبنكخ دٌٔ االعزؼبَخ ثزمُٛب

انًُبؽك ٔانًٕالغ انزٙ ٚضٔسَٔٓب عٕاء كبَذ راد طجغخ ؽجٛؼٛخ أٔ ربسٚخٛخ أٔ جغشافٛخ أٔ 

  صمبفٛخ أٔ الزظبدٚخ أٔ اجزًبػٛخ.

1الوادة 
2
 

ٚضأل يششذ انًذٌ ٔانًذاساد انغٛبدٛخ ٔيششذ انفؼبءاد انطجٛؼٛخ ػًهّ فٙ يجًٕع 

  ٔرنك ػًٍ انذذٔد انًمشسح ثُض رُظًٛٙ. ،انزشاة انٕؽُٙ، كم دغت اخزظبطّ

                                                           

انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  311.31سلى ثًمزؼٗ انًبدح األٔنٗ يٍ انمبٌَٕ  ،أػالِ .رى رغٛٛش انًبدح  - 2

 3.17شٕال  13ثزبسٚخ  81:1 ، انجشٚذح انشعًٛخ ػذد(.113ٕٚنٕٛ  13) 3.17شٕال  1 ثزبسٚخ ;31..3.3

 .8.11ص  ،(.113أغغطظ  :3)
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 الضياحي شزوط هزاولت ههٌت الوزشذ : الثاًي الباب

 1الوادة 

ال ٚجٕص ألدذ أٌ ٚضأل يُٓخ انًششذ انغٛبدٙ يب نى ٚكٍ دبطال ػهٗ اػزًبد يغهى يٍ 

  ؽشف اإلداسح انًخزظخ.

1الوادة  
3
 

ٚجت ػهٗ انًزششخ  أػالِ،   7بد انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح ألجم انذظٕل ػهٗ االػزً

 أٌ> انغٛبدٙنًضأنخ يُٓخ انًششذ 

 ٚكٌٕ يغشثٙ انجُغٛخ؛  -

 عُخ؛ :3ال ٚمم عُّ ػٍ   -

 ٚزٕفش ػهٗ انمذسح انجذَٛخ نًضأنخ انًُٓخ؛  -

 ٚضجذ رٕفشِ ػهٗ ركٍٕٚ كًب ٚذذدِ َض رُظًٛٙ؛  -

جُبٚخ أٔ جُذخ يبػذا انجشائى ال ٚكٌٕ لذ طذس فٙ دمّ دكى ثبنذجظ يٍ أجم  -

 غٛش انؼًذٚخ.

 ٚغهى االػزًبد ٔفمب نهششٔؽ ٔانكٛفٛبد انًُظٕص ػهٛٓب ثُض رُظًٛٙ.  

ٚجت أٌ ٚكٌٕ كم سفغ ثزغهٛى االػزًبد يؼهال ٔداخم اٜجبل انمبََٕٛخ انجبس٘ ثٓب 

  انؼًم.

 7الوادة 

نًضأنخ يُٓخ انًششذ انغٛبدٙ فٙ عزٍٛ عُخ. ػُذ رجبٔص ْزا انغٍ  لظٗ ٚذذد انغٍ األ

ًٚكٍ أٌ ٚشخض نّ ثبالعزًشاس فٙ يضأنخ َشبؽّ ٔفك انششٔؽ ٔدغت انكٛفٛبد انًذذدح 

  ثُض رُظًٛٙ.

 الضياحي ههٌت الوزشذ طزق هزاولت: الثالث الباب

 8الوادة 

 ٚضأل َشبؽ انًششذ انغٛبدٙ>

 إيب ثظفخ يغزمهخ؛ -

شكم ششكخ يششذٍٚ عٛبدٍٛٛ كًب ْٙ يذذدح فٙ انجبة انشاثغ يٍ ْزا إيب فٙ   -

 انمبٌَٕ؛

                                                           

 انغبنف انزكش.، 311.31انًبدح األٔنٗ يٍ انمبٌَٕ سلى ثًمزؼٗ  ،أػالِ 8رى رغٛٛش انًبدح  - 3
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إيب ثظفخ أجٛش نذٖ ْٛئخ عٛبدٛخ أٔ يُشؤح عٛبدٛخ أٔ نذٖ ششكخ يششذٍٚ   -

  عٛبدٍٛٛ.

 9الوادة 

ٚجت أٌ ٚكٌٕ انًششذ انغٛبدٙ انؼبيم ثظفخ أجٛش نذٖ ْٛئخ عٛبدٛخ أٔ يُشؤح عٛبدٛخ  

ٍ يشرجطب ثًشغهّ ثؼمذ ػًم ٔفمب نهُظٕص انزششٚؼٛخ أٔ نذٖ ششكخ يششذٍٚ عٛبدٛٛ

  ٔانزُظًٛٛخ انخبطخ ثبنشغم انجبس٘ ثٓب انؼًم.

 20الوادة 

زظخ إنٗ انًششذ انغٛبدٙ فٙ َفظ انٕلذ يغ االػزًبد انًشبس إنّٛ فٙ خرغهى اإلداسح انً 

يضأنخ َشبؽّ، أػالِ، انجطبلخ انًُٓٛخ ٔانشبسح انهزٍٛ ٚجت ػهّٛ دًهًٓب أصُبء   7 انًبدح

ٔاإلدالء ثًٓب يزٗ ؽهت يُّ رنك األػٕاٌ انًذهفٌٕ انًُزذثٌٕ ثظفخ لبََٕٛخ يٍ ؽشف 

  اإلداسح نٓزا انغشع.

 22الوادة 

  ركٌٕ انجطبلخ انًُٓٛخ ٔانشبسح إعًٛزٍٛ ٔرغهًبٌ ثظفخ شخظٛخ. 

 21الوادة 

ٌ يٍ ؽشف رذذد األجشح ػٍ انخذيبد انزٙ ٚمذيٓب انًششذ انغٛبدٙ ػهٗ عجٛم انجٛب 

 يٍ ْزا انمبٌَٕ. :3انجبيؼخ انٕؽُٛخ نهًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

  

 شزوط خاصت هتعلمت بشزكاث الوزشذيي الضياحييي: الباب الزابع

 .2الوادة  

ٚجٕص نهًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ انًؼزًذٍٚ ثظفخ لبََٕٛخ أٌ ٚؤعغٕا فًٛب ثُٛٓى ششكبد 

 أشخبص.

 انششكبد رذذ ؽبئهخ انجطالٌ>ٚجت ػهٗ ْزِ 

 أٌ ركٌٕ خبػؼخ نهمبٌَٕ انًغشثٙ؛ -

أٌ ٚكٌٕ غشػٓب يذظٕسا فٙ يضأنخ األَشطخ انًشرجطخ يجبششح ثًُٓخ  -

 انًششذ انغٛبدٙ؛

أٌ ٚكٌٕ يجًٕع دظظٓب يًهٕكب ثظفخ دظشٚخ إيب نًششذ٘ انًذٌ  -

جٛؼٛخ ٔانًذاساد انغٛبدٛخ انًؼزًذٍٚ ثظفخ لبََٕٛخ ٔإيب نًششذ٘ انفؼبءاد انط

 انًؼزًذٍٚ ثظفخ لبََٕٛخ؛

  أٌ رخزبس يغٛشْب أٔ ٔكٛهٓب انًفٕع يٍ ثٍٛ انششكبء.  -
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 21الوادة 

رزٕلف يضأنخ انششكبد نُشبؽ اإلسشبد انغٛبدٙ ػهٗ انذظٕل ػهٗ اػزًبد رغهًّ 

 اإلداسح انًخزظخ ػهٗ أعبط دفزش نهزذًالد ٚذذد ػهٗ انخظٕص>

 داسح انًخزظخ ثٓب عُٕٚب؛انًؼهٕيبد ٔانٕصبئك انزٙ ٚجت يٕافبح اإل  -

عجالد ٔٔصبئك انششكخ انٕاجت ٔػؼٓب سٍْ إشبسح أػٕاٌ اإلداسح انًخٕنٍٛ  -

 نالؽالع ػهٛٓب؛

 انظشٔف انزٙ ٚزى فٛٓب اعزمجبل انغٛبح؛  -

 .ح ٔانزجٓٛضاد انٕاجت ٔػؼٓب رذذ رظشف انغٛبحآانًُش  -

 ٚذذد ثُض رُظًٛٙ كٛفٛبد رغهٛى االػزًبد انًزكٕس. 

أٌ ٚكٌٕ كم سفغ ثزغهٛى االػزًبد يؼهال ٔداخم اٜجبل انمبََٕٛخ انجبس٘ ثٓب  ٚجت

  انؼًم.

 21الوادة 

ال ٚجٕص رفٕٚذ دظض انششكخ إال نشخض أٔ ػذح أشخبص رزٕفش فٛٓى انششٔؽ  

انًطهٕثخ نهذظٕل ػهٗ طفخ ششٚك فٙ ششكخ انًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ ٔثششؽ يٕافمخ جًٛغ 

 انششكبء.

انششكبء، ال ٚكزغت رٔٔ دمٕلّ طفخ ششٚك يبػذا إرا رٕفشد فٛٓى فٙ دبنخ ٔفبح أدذ 

انششٔؽ انًطهٕثخ نهذظٕل ػهٗ طفخ ششٚك فٙ ششكخ انًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ، ٔٚجت ػهٛٓى 

أٌ ٚفٕرٕا انذظض انزٙ كبَذ يًهٕكخ نهٓبنك داخم أجم عُخ يٍ ربسٚخ انٕفبح إيب نششٚك أٔ 

ٓى انششٔؽ انًطهٕثخ نهذظٕل ػهٗ طفخ ػذح ششكبء ٔإيب نشخض أٔ ػذح أشخبص رزٕفش فٛ

ششٚك فٙ ششكخ انًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ ششٚطخ يٕافمخ جًٛغ انششكبء ػهٗ يششٔع انزفٕٚذ. 

إرا نى ٕٚجذ ػُذ اَمؼبء ْزا األجم يٍ ٚشزش٘ انذظض، ٔجت ػهٗ انششكخ أٌ رشزشٚٓب 

  يمبثم صًٍ ٚذذد ثبرفبق ٔد٘ أٔ ػٍ ؽشٚك انمؼبء.

 21الوادة 

نًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ فٙ دبنخ ٔفبح ٔادذ أٔ ثؼغ انششكبء أٔ انذكى ال رذم ششكخ ا 

ثغٛجزٓى أٔ انذجش ػهٛٓى أٔ إفالعٓى أٔ عذت اػزًبدْى، ثم رغزًش ثٍٛ انششكبء انجبلٍٛ يب نى 

  ُٚض َظبيٓب األعبعٙ ػهٗ غٛش رنك.

 التوثيلي الٌظام: الخاهش الباب

 27الوادة 

يٍ انجٓبد، أٌ ُٚزظًٕا فٙ جًؼٛخ يُٓٛخ ٚجت ػهٗ انًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ فٙ كم جٓخ 

رؼى انًششذٍٚ انًضأنٍٛ ثظفخ يغزمهخ ٔانًششذٍٚ انًضأنٍٛ ثبػزجبسْى أجشاء ٔكزا 
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دس فٙ انظب 198.:3.7 ششكبد انًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ ٔرخؼغ ألدكبو انظٓٛش انششٚف سلى

( ثزُظٛى انذك فٙ رؤعٛظ انجًؼٛبد:7;3َٕفًجش  37) :319جًبدٖ األٔنٗ  1
4

، كًب رى 

 رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ ٔألدكبو ْزا انمبٌَٕ.

رٓذف ْزِ انجًؼٛبد إنٗ ػًبٌ يضأنخ يُٓخ انًششذ انغٛبدٙ ثظفخ لبََٕٛخ ٔانذفبع 

سح انًخزظخ ٔنذٖ ػٍ يظبنذّ انًششٔػخ ٔرًضٛهّ نذٖ انًظبنخ اناليًشكضح انزبثؼخ نإلدا

 يخزهف انغهطبد ػهٗ انًغزٕٖ انًذهٙ.

 ال ٚجٕص رؤعٛظ إال جًؼٛخ ٔادذح فٙ كم جٓخ.

رذٛم انجًؼٛبد أَظًزٓب األعبعٛخ ػهٗ اإلداسح انًخزظخ انزٙ رزذمك يٍ يطبثمزٓب  

  ألدكبو ْزا انمبٌَٕ.

 28الوادة 

جبيؼخ ٔؽُٛخ نهًششذٍٚ أػالِ   39رؤعظ انجًؼٛبد انجٕٓٚخ انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح 

 1 انظبدس فٙ 198.:3.7 انششٚف انغبنف انزكش سلى انغٛبدٍٛٛ رغش٘ ػهٛٓب أدكبو انظٓٛش

 ( ٔاألدكبو انخبطخ انٕاسدح فٙ ْزا انمبٌَٕ. :7;3َٕفًجش 37) :319جًبدٖ األٔنٗ 

نجبيؼخ انًزكٕسح أػالِ َظبيٓب األعبعٙ ػهٗ اإلداسح انًخزظخ انزٙ رزذمك يٍ رذٛم ا 

  يطبثمزّ ألدكبو ْزا انمبٌَٕ.

 29الوادة 

 رٓذف انجبيؼخ انٕؽُٛخ نهًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ إنٗ>

رًضٛم انًُٓخ نذٖ اإلداسح انًخزظخ ٔنذٖ يخزهف انغهطبد ػهٗ انًغزٕٖ  -

 شح راد ؽبثغ عٛبدٙ؛انًشكض٘ ٔكزا رًضٛم انًُٓخ فٙ أٚخ رظبْ

إػذاد يذَٔخ أخاللٛبد انًُٓخ انزٙ رؼشع ػهٗ اإلداسح انًخزظخ لظذ انًٕافمخ  -

ػهٛٓب ٔانزٙ ٚكٌٕ انغشع يُٓب طٛبَخ انزمبنٛذ انًشرجطخ ثبنًشٔءح ٔطفبد 

 االعزمبيخ انًُٓٛخ، ٔانغٓش ػهٗ دغٍ رطجٛمٓب يٍ لجم جًٛغ أػؼبئٓب؛

جًؼٛبد انًُٓٛخ انًكَٕخ نٓب ٔانزمبػٙ انذفبع ػٍ انًظبنخ انًؼُٕٚخ ألػؼبء ان -

إرا رجٍٛ نٓب أٌ انًظبنخ انًششٔػخ نهًُٓخ يٓذدح أٔ رؼهك األيش ثؤدذ ْؤالء 

 األػؼبء؛

انمٛبو ثئداسح يًزهكبرٓب ٔإدذاس جًٛغ يشبسٚغ انزؼبٌٔ أٔ انًغبػذح أٔ انزؼبػذ  -

ٛشْب فٙ أٔ انزمبػذ نفبئذح أػؼبء انجًؼٛبد انًُٓٛخ انًكَٕخ نٓب ٔرُظًٛٓب ٔرغٛ

 إؽبس انُظٕص انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انجبس٘ ثٓب انؼًم؛

رُظٛى َذٔاد ٔرذاسٚت ثٓذف انزكٍٕٚ انًغزًش ألػؼبء انجًؼٛبد انًُٓٛخ  -

 انًكَٕخ نٓب ثزؼبٌٔ ٔصٛك يغ اإلداسح انًخزظخ؛

                                                           

انظبدسح  81:7نجشٚذح انشعًٛخ ػذد ا د،انجًؼٛب رؤعٛظ ٚؼجؾ ثًٕججّ دك 198.:3.7ظٓٛش ششٚف سلى  - 4

 ، كًب رى رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ.(1131عجزًجش  .1) 3.11رٔ انمؼذح  9ثزبسٚخ 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
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رذغٛظ أػؼبئٓب ناليزضبل ألدكبو ْزا انمبٌَٕ ٔانًغبػذح ػهٗ رطجٛك انؼمٕثبد  -

 انغٛبدٍٛٛ؛ فٙ دك انًششذٍٚ انزؤدٚجٛخ انظبدسح

 31رذذٚذ األجشح ػٍ انخذيبد انزٙ ٚمذيٓب انًششذ انغٛبدٙ ٔفمب ألدكبو انًبدح  -

 أػالِ؛

 رمذٚى الزشادبد نإلداسح انًخزظخ ٔانًٍُٓٛٛ لظذ ْٛكهخ ٔرطٕٚش انًُٓخ. -

 العمىباث -هعايٌت الوخالفاث : الضادس الباب

 10الوادة 

ػهٗ ػجبؽ انششؽخ انمؼبئٛخ ٚخٕل نًؼبُٚخ انًخبنفبد ألدكبو ْزا انمبٌَٕ  ػالٔح

  األػٕاٌ انًذهفٌٕ انًُزذثٌٕ ثظفخ لبََٕٛخ نٓزا انغشع يٍ نذٌ اإلداسح انًخزظخ.

 12الوادة 

يٍ يجًٕػخ انمبٌَٕ   1:3 ٚؼبلت ػهٗ اَزذبل طفخ يششذ عٛبدٙ ٔفمب نهفظم

  انجُبئٙ.

 11الوادة 

   11.111دسْى إنٗ    31.111عزخ أشٓش إنٗ عُخ ٔثغشايخ يٍ ٚؼبلت ثبنذجظ يٍ 

دسْى أٔ ثئدذٖ ْبرٍٛ انؼمٕثزٍٛ فمؾ، انًششذ انغٛبدٙ انز٘ ٚمٕو ثزفٕٚذ أٔ إٚجبس أٔ إػبسح 

انجطبلخ انًُٓٛخ أٔ انشبسح أٔ ًْب يؼب أٔ ٚمٕو ثًضأنخ انًُٓخ خالل فزشح انغذت انًؤلذ 

  يٍ ْزا انمبٌَٕ.   7نالػزًبد انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

 .1الوادة 

ٚؼبلت ػهٗ يضأنخ َشبؽ يششذ عٛبدٙ يٍ لجم ششكخ انًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ دٌٔ أٌ 

إنٗ    311.111يٍ ْزا انمبٌَٕ ثغشايخ يٍ   .3رزٕفش ػهٗ االػزًبد انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

 دسْى.  111.111

ششكخ انًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ انزٙ رمٕو ثزفٕٚذ أٔ ثئٚجبس أٔ إػبسح االػزًبد  رؼبلت

انغبنف انزكش أٔ يضأنخ َشبؽٓب خالل فزشح انغذت انًؤلذ نٓزا االػزًبد ثغشايخ يٍ 

  دسْى.   311.111إنٗ    71.111

 11الوادة 

ِ إنٗ أػال   11ٔ   11فٙ دبنخ انؼٕد رشفغ انؼمٕثبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدرٍٛ 

  انؼؼف.
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 11الوادة 

أػالِ ٔعذت انجطبلخ انًُٓٛخ ٔانشبسح   7ٚزى عذت االػزًبد انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

أػالِ ثظفخ يؤلزخ نًذح ال رزجبٔص اصُٙ ػشش شٓشا أٔ عذجٓب  31انًشبس إنًٛٓب فٙ انًبدح 

 ثظفخ َٓبئٛخ يٍ كم يششذ عٛبدٙ طذس فٙ دمّ دكى يٍ أجم يخبنفخ نهزششٚغ انًزؼهك

ثبنظشف أٔ كم إداَخ يٍ أجم جُبٚخ أٔ جُذخ َزج ػُٓب دكى ثبنذجظ نًذح رفٕق صالصخ أشٓش 

  دٌٔ إٚمبف انزُفٛز أٔ عزخ أشٓش يغ إٚمبف انزُفٛز يب ػذا انجشائى غٛش انؼًذٚخ.

 11الوادة 

فٙ دبنخ اسركبة خطئ يُٓٙ جغٛى، ٚغذت االػزًبد ثًمشس نإلداسح انًخزظخ إيب ثظفخ 

رزجبٔص اصُٙ ػشش شٓشا ٔإيب ثظفخ َٓبئٛخ ٔرنك ٔفك انكٛفٛبد انًذذدح ثُض  يؤلزخ نًذح ال

 رُظًٛٙ.

ال ًٚكٍ ارخبر يمشس انغذت ثظفخ يؤلزخ أٔ َٓبئٛخ إال ثؼذ إشؼبس طبدت االػزًبد 

ثبألفؼبل انًُغٕثخ إنّٛ ثكم انٕعبئم انزٙ رضجذ انزٕطم ٔرًكُّٛ يٍ االؽالع ػهٗ انًهف ٔيٍ 

  ثٛخ أٔ انشفٕٚخ.رمذٚى يالدظبرّ انكزب

 17الوادة 

فٙ دبنخ إخالل ششكخ انًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ ثبنٕاججبد انًفشٔػخ ػهٛٓب ثًمزؼٗ ثُٕد 

أػالِ، رجبشش اإلداسح انًخزظخ ؽجمب ألدكبو انفمشح   .3دفزش انزذًالد انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

  أػالِ عذت االػزًبد انًغهى نٓب. 18انضبَٛخ يٍ انًبدح 

 همتضياث اًتماليت وًهائيت: الضابع الباب

 18الوادة 

ٚذيج فٙ فئخ يششذ٘ انًذٌ ٔانًذاساد انغٛبدٛخ انًششذٌٔ انغٛبدٌٕٛ ٔانًشافمٌٕ 

  انغٛبدٌٕٛ انًضأنٌٕ ػًهٓى ثظفخ لبََٕٛخ فٙ ربسٚخ َشش ْزا انمبٌَٕ ثبنجشٚذح انشعًٛخ.

 19الوادة 

أنٌٕ ػًهٓى ثظفخ ٚذيج فٙ فئخ يششذ٘ انفؼبءاد انطجٛؼٛخ يششذٔ انججبل انًض

  لبََٕٛخ فٙ ربسٚخ َشش ْزا انمبٌَٕ ثبنجشٚذح انشعًٛخ.

 0.الوادة 

ٚجت ػهٗ جًؼٛبد انًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ ٔػهٗ انجبيؼخ انٕؽُٛخ نهًششذٍٚ انغٛبدٍٛٛ 

انًؤعغخ ثظفخ لبََٕٛخ ػُذ ربسٚخ َشش ْزا انمبٌَٕ ثبنجشٚذح انشعًٛخ رذٍٛٛ أَظًزٓب 

انمبٌَٕ داخم أجم عزخ أشٓش يٍ ربسٚخ َشش انُظٕص انزُظًٛٛخ األعبعٛخ ٔفمب ألدكبو ْزا 

  انًزخزح نزطجٛك أدكبو ْزا انمبٌَٕ فٙ انجشٚذح انشعًٛخ.
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 2.الوادة  

ألشخبص ال  ٔفك انكٛفٛبد انًذذدح ثُض رُظًٛٙ اػزًبداد ًٚكٍ ثظفخ اَزمبنٛخ رغهٛى

ٌ نكٍ ٚزٕفشٌٔ ػهٗ يٍ ْزا انمبَٕ 8 ٚغزٕفٌٕ ششٔؽ انزكٍٕٚ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح

 .كفبءاد يٛذاَٛخ

( 8ذ )عٚجت رغهٛى االػزًبداد انًشبس إنٛٓب فٙ انفمشح انغبثمخ خالل أجم ألظبِ 

ٚجزذا يٍ ربسٚخ َشش انُض انزُظًٛٙ انالصو نزطجٛك ْزا انمبٌَٕ ثبنجشٚذح انشعًٛخ عُٕاد
5
.  

 1.الوادة 

غٛبدٍٛٛ ٔانًششذٍٚ انًزؼهك ثبنُظبو األعبعٙ نهًشافمٍٛ ان  8;.11ُٚغخ انمبٌَٕ سلى 

يٍ    38ثزبسٚخ  9.17;.3 انغٛبدٍٛٛ ٔيششذ٘ انججبل انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى

 (.9;;3ُٚبٚش    17) 3.39سيؼبٌ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
                                                           

5
انظبدس ثزُفٛزِ  :1.3;انمبٌَٕ سلى يٍ أػالِ، ثًمزؼٗ انًبدح انفشٚذح  13رى َغخ انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح  - 

(، انجشٚذح انشعًٛخ ػذد ;113فجشاٚش  19) 1..3يٍ جًبدٖ اٜخشح  13ثزبسٚخ  3..;3.3انظٓٛش انششٚف سلى 

 .3191(، ص ;113يبسط  9)1..3جًبدٖ اٜخشح  ;1ثزبسٚخ  :897
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 - 02 - 

  فهزسفهزس

 . ............................................ ٚزؼهك ثزُظٛى يُٓخ انًششذ انغٛبدٙ 17.31لبٌَٕ سلى 

 . ....................................................... رؼشٚف يُٓخ انًششذ انغٛبدٙ ة األٔل> انجب

 7 .............................................. ششٔؽ يضأنخ يُٓخ انًششذ انغٛبدٙ انجبة انضبَٙ> 
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