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هبي  1.) 141.هي رجت  1.صبدر فً  1.1151.ظهٍز شزٌف رقن 

الوتعلق ثتٌظٍن ههٌخ الوظتشبر  211.1ثتٌفٍذ القبًىى رقن  (11.1

الفالحً
1

 

  

  

  

 انؾًذ هلل ٔؽذِ،

  

 ثذاخهّ: -انطبثغ انششٚف

 )يؾًذ ثٍ انؾغٍ ثٍ يؾًذ ثٍ ٕٚعف هللا ٔنّٛ(

  

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

 يُّ، 05ٔ  24ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٔال عًٛب انفظهٍٛ  

  

 أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚهٙ:

  

انًزؼهك  24.24ػمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا، انمبٌَٕ سلى ُٚفز ُٔٚشش ثبنغشٚذح انشعًٛخ، 

  ثزُظٛى يُٓخ انًغزشبس انفالؽٙ، كًب ٔافك ػهّٛ يغهظ انُٕاة ٔيغهظ انًغزشبسٍٚ.

  

  

 (. 4522يب٘  24) 2240يٍ سعت  24ٔؽشس ثبنشثبؽ فٙ 

  

 وقعه ثبلعطف 6

 رئٍض الحكىهخ،

 عجذ اإلله اثي كٍزاى1 اإلهضبء6       

                                                           

 .2264(، ص 4522 يب٘ 42)  2240 عتس 42ثزبسٚخ  2406انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  -1
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 .الوبدح 

ْزا انمبٌَٕ إنٗ رُظٛى يُٓخ انًغزشبس انفالؽٙ، كًُٓخ ؽشح خبػؼخ ألؽكبو ْزا ٚٓذف 

 انمبٌَٕ َٔظٕطّ انزطجٛمٛخ.

 ههبم الوظتشبر الفالح6ً الجبة األول

 1الوبدح 

دٌٔ اإلخالل ثبنًٓبو ٔانظالؽٛبد انًخٕنخ نهًٍٓ األخشٖ ثًٕعت انمٕاٍَٛ ٔاألَظًخ 

انفالؽٙ فٙ رمذٚى االعزشبسح ٔ انزأؽٛش انزمُٙ انغبس٘ ثٓب انؼًم، رزًضم يٓبو انًغزشبس 

ٔانزكُٕنٕعٙ فٙ يغبالد اإلَزبط انفالؽٙ انُجبرٙ ٔانؾٕٛاَٙ ٔاعزؼًبل ػٕايم اإلَزبط 

انفالؽٙ ٔانزٓٛئخ انٓٛذسٔفالؽٛخ ٔانؼمبسٚخ ٔانزذثٛش انزمُٙ ٔااللزظبد٘ نالعزغالنٛبد انفالؽٛخ 

ًُٓٙ ٔكم انًغبالد األخشٖ انًشرجطخ ٔرضًٍٛ ٔرغٕٚك انًُزغبد انفالؽٛخ ٔانزُظٛى ان

 ثبنُشبؽ انفالؽٙ.

 ٔنٓزا، ٚغٓش انًغزشبس انفالؽٙ ػهٗ انمٛبو ثًب ٚهٙ:

  ٙاالعزشبسح فٙ انًغبل انزمُٙ: رزًضم فٙ رأؽٛش ٔيغبػذح ٔيٕاكجخ انفالؽٍٛ ف

 َمم ٔػجؾ رمُٛبد اإلَزبط انفالؽٙ خالل يخزهف يشاؽم عهغهخ اإلَزبط؛

 ًمبٔنخ انفالؽٛخ: رزًضم فٙ انذػى ٔانًٕاكجخ ػهٗ إَشبء االعزشبسح فٙ يغبل ان

ٔرًُٛخ ْزِ انًمبٔالد يٍ خالل رشخٛض ٔرؾهٛم رغٛٛش االعزغالنٛخ انفالؽٛخ 

 ٔالزشاػ انًُٕرط انزًُٕ٘ انًالئى؛

  االعزشبسح فٙ يغبل يششٔع انزًُٛخ انفالؽٛخ: رزًضم فٙ رُشٛؾ ٔدػى ٔيٕاكجخ

بعٛخ ٔرؾغٍٛ ؽشق رذثٛش ػٛؼبرٓى انفالؽٍٛ ػهٗ رؾذٚش رمُٛبرٓى اإلَز

ٔيمبٔالرٓى انفالؽٛخ ٔيغبػذرٓى فٙ إَغبص يشبسٚغ انزًُٛخ انفالؽٛخ انفشدٚخ 

ٔانغًبػٛخ، ثطهت يٍ ْؤالء أٔ يٍ اإلداسح، أٔ يٍ انٓٛئبد انًُٓٛخ أٔ يٍ 

 ْٛئبد أخشٖ خبػؼخ نهمبٌَٕ انؼبو أٔ انخبص.

 ًشزوط هوبرطخ ههٌخ الوظتشبر الفالح6 الجبة الثبًً

 4الوبدح 

رخؼغ يًبسعخ يُٓخ انًغزشبس انفالؽٙ، يٍ ؽشف أشخبص رارٍٛٛ أٔ يؼٍُٕٚٛ، إنٗ 

انؾظٕل ػهٗ اػزًبد يغهى يٍ ؽشف اإلداسح ثؼذ اعزطالع سأ٘ انهغُخ انٕؽُٛخ نالعزشبسح 

 .أدَبِ 24انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح انفالؽٛخ 

  ٚهّ ثأ٘ شكم يٍ األشكبل.ٚغهى ْزا االػزًبد ثظفخ إعًٛخ، ٔال ًٚكٍ رفٕٚزّ أٔ رؾٕ 
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زطالع سأ٘ اع ثؼذ انفزشح نُفظ نهزغذٚذ لبثهخ عُٕاد، 0 نًذح انًزكٕس االػزًبد ٚغهى

  انهغُخ انًشبس إنٛٓب أػالِ.

رؾذد يؼبٚٛش ٔكٛفٛبد يُؼ ٔرغذٚذ ٔرؼهٛك ٔ عؾت االػزًبد انًزكٕس ثُض رُظًٛٙ
2
.  

                                                           

( 4520ُٚبٚش  46) 2242سثٛغ اٜخش  8طبدس فٙ  4.22.046انًشعٕو سلى  يٍ أَظش انًبدرٍٛ األٔنٗ ٔانضبَٛخ -2

سثٛغ  44ثزبسٚخ  2442انًزؼهك ثزُظٛى يُٓخ انًغزشبس انفالؽٙ؛ انغشٚذح انشعًٛخ ػذد  24.24نزطجٛك انمبٌَٕ سلى 

 .2206(، ص 4520فجشاٚش  24) 2242اٜخش 

 الوبدح األولى

يٍ انمبٌَٕ سلى  4ًغزشبس انفالؽٙ، انًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح " ٕٚػغ يهف ؽهت االػزًبد نًضأنخ يُٓخ ان

انًشبس إنّٛ أػالِ، نذٖ يذٚشٚخ انزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ ٔانجؾش انزبثؼخ نهغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالؽخ، يمبثم  24.24

 ٔطم، أٔ ٚشعم إنٛٓب ثٕاعطخ سعبنخ يؼًَٕخ يغ اإلشؼبس ثبنزٕطم.

 ٛخ:ٔٚزكٌٕ ْزا انًهف يٍ انٕصبئك انزبن

 ثبنُغجخ نهشخض انزارٙ:

ؽهت يكزٕة يٕعّ إنٗ انٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ ٚزؼًٍ اعى ٔنمت ؽبنت االػزًبد، ػُٕاَّ انكبيم، أسلبو  -

 انٓبرف ٔانفبكظ ٔانؼُٕاٌ اإلنكزشَٔٙ؛

 َغخخ يٍ انغغم انؼذنٙ أٔ يٍ ثطبلخ انغٕاثك نهًؼُٙ ثبأليش يغهًخ يُز ألم يٍ صالس أشٓش؛ -

دثهٕو يُٓذط فالؽٙ أٔ دثهٕو رمُٙ فالؽٙ يغهى يٍ ؽشف انًذاسط ٔانًؼبْذ َغخخ يطبثمخ ألطم  -

انٕؽُٛخ نهزؼهٛى انفالؽٙ انؼبنٙ أٔ انزكٍٕٚ انًُٓٙ أٔ انزؼهٛى انزمُٙ انفالؽٙ أٔ دثهٕو يؼزشف ثًؼبدنزّ 

ٌٕ يٍ انمبَ 4ٚغزغٛت نهًزطهجبد انًزؼهمخ ثًغبالد رذخم انًغزشبس انفالؽٙ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

انًشبس إنّٛ أػالِ، أٔ َغخخ يٍ شٓبدح رأْٛم نهًًبسعخ االعزشبسح انفالؽٛخ ٚزى يُؾٓب يٍ  24.24سلى 

ؽشف يؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ انفالؽٙ ثبنًغشة، ٔٚزى رؾذٚذ ثشَبيظ انزأْٛم نهؾظٕل 

 .ػهٗ ْزِ انشٓبدح ٔكزا الئؾخ ْزِ انًؤعغبد ثمشاس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ

 ثٛبٌ انغٛشح انزارٛخ نهًؼُٙ ثبأليش ؽجمب نهًُٕرط انًؾذد ثمشاس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ؛ -

رظشٚؼ ثبنششف ؽجمب نهًُٕرط انًؾذد ثمشاس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ، ٚؾًم رٕلٛغ انًؼُٙ ثبأليش  -

 يظبدق ػهّٛ يٍ ؽشف انغهطبد انًخزظخ.

 ثبنُغجخ نهشخض انًؼُٙ:

 انٕصبئك انًزؼهمخ ثبنششكخ: -

  ،ؽهت يكزٕة يٕعّ إنٗ انٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ ٚزؼًٍ اعى ٔنمت يغٛش أٔ يغٛش٘ انششكخ

ػُبُٔٚٓى، ؽجٛؼخ يغبل انُشبؽ انًضأل، ػُٕاٌ انًمش انشئٛغٙ نهششكخ ٔػُبٍٔٚ انفشٔع انزبثؼخ نٓب، 

 أسلبو انٓبرف ٔانفبكظ ٔانؼُٕاٌ اإلنكزشَٔٙ؛

 َغخخ يٍ انمبٌَٕ األعبعٙ نهششكخ؛ 

 خ ألطم انٕصٛمخ أٔ انٕصبئك انزٙ رضجذ انظالؽٛبد انًخٕنخ إنٗ انشخض انز٘ ٚزظشف َغخخ يطبثم

 ثبعى انششكخ؛

 َغخخ يٍ شٓبدح انزغغٛم انزغبس٘ نهششكخ يظبدق ػهّٛ؛ 

  شٓبدح أٔ َغخخ يُٓب يشٕٓد ثًطبثمزٓب نألطم يغهًخ يُز ألم يٍ صالصخ أشٓش يٍ ؽشف انظُذٔق

 ششكخ رٕعذ فٙ ٔػؼٛخ لبََٕٛخ عهًٛخ رغبِ ْزا انظُذٔق؛انٕؽُٙ نهؼًبٌ االعزًبػٙ رضجذ ثأٌ ان

  ٍالئؾخ األشخبص انًكهفٍٛ ثًًبسعخ االعزشبسح انفالؽٛخ يغ ثٛبٌ انغٛشح انزارٛخ نكم شخض يٕلؼخ ي

ؽشفّ ٔيظبدق ػهٛٓب يٍ ؽشف يغٛش انششكخ، ؽجمب نهًُٕرط انًؾذد ثمشاس نهٕصٚش انًكهف 

 ثبنفالؽخ؛

 نًؾذد ثمشاس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ، ٚؾًم رٕلٛغ يغٛش أٔ يغٛش٘ رظشٚؼ ثبنششف ؽجمب نهًُٕرط ا

 انششكخ، يظبدق ػهّٛ يٍ ؽشف انغهطبد انًخزظخ.

 انٕصبئك انًزؼهمخ ثًغٛش أٔ يغٛش٘ انششكخ: -

 َغخخ يطبثمخ ألطم انجطبلخ انٕؽُٛخ نهزؼشٚف اإلنكزشَٔٛخ؛ 



 

 - 5 - 

 1الوبدح 

أػالِ، ٚغت ػهٗ األشخبص انزارٍٛٛ  4فٙ انًبدح  نهؾظٕل ػهٗ االػزًبد انًشبس إنّٛ 

  أٔ انًؼٍُٕٚٛ اعزٛفبء انششٔؽ انزبنٛخ:

 ثبنُغجخ نهشخض انزارٙ: .2

أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ دثهٕو يُٓذط فالؽٙ أٔ دثهٕو رمُٙ فالؽٙ يغهى يٍ ؽشف  

انًذاسط ٔ انًؼبْذ انٕؽُٛخ نهزؼهٛى انفالؽٙ انؼبنٙ أٔ انزكٍٕٚ انًُٓٙ أٔ انزؼهٛى انزمُٙ 

انفالؽٙ، أٔ دثهٕو يؼزشف ثًؼبدنزّ ٚغزغٛت نهًزطهجبد انًزؼهمخ ثًغبالد انزذخم انًشبس إنٛٓب 

ِ، أٔ ؽبطال ػهٗ شٓبدح رأْٛم نًًبسعخ االعزشبسح انفالؽٛخ ٚزى رؾذٚذْب أػال 4فٙ انًبدح 

 ثُض رُظًٛٙ؛

  أٌ ال ٚكٌٕ لذ طذس فٙ ؽمّ ؽكى أٔ إداَخ ألفؼبل رخم ثبنششف ٔانكشايخ أٔ انُضاْخ. 

ٚؾذد ثُض رُظًٛٙ
3
ًَٕرط االػزًبد انًغهى نهًُٓذط انفالؽٙ ٔانزمُٙ انفالؽٙ كم ػهٗ  

 ؽذح.

 انًؼُٕ٘:ثبنُغجخ نهشخض  .4

 أٌ ركٌٕ ششكخ خبػؼخ نهمبٌَٕ انًغشثٙ ٔ ٚكٌٕ يمشْب االعزًبػٙ ثبنًغشة؛ 

أٌ ٚكٌٕ رغٛٛشْب يٍ ؽشف شخض ٚغزٕفٙ انششٔؽ انًؾذدح ثبنُغجخ نهشخض  

  انزارٙ.

 1الوبدح 

ػُذيب ٚزى اإلخالل ثششؽ يٍ انششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕ انًزؼهمخ ثًُؼ 

( أشٓش ٚمٕو خالنٓب انًغزفٛذ يٍ 2زا االػزًبد نًذح ال رزغبٔص عزخ )االػزًبد، ٚزى رؼهٛك ْ

                                                                                                                                                                                     

  ٍصالصخ أشٓش؛َغخخ يٍ انغغم انؼذنٙ أٔ يٍ ثطبلخ انغٕاثك يغهًخ يُز ألم ي 

  َغخخ يطبثمخ ألطم دثهٕو يُٓذط فالؽٙ أٔ دثهٕو رمُٙ فالؽٙ يغهى يٍ ؽشف انًذاسط ٔانًؼبْذ

انٕؽُٛخ نهزؼهٛى انفالؽٙ انؼبنٙ أٔ انزكٍٕٚ انًُٓٙ أٔ انزؼهٛى انزمُٙ انفالؽٙ أٔ دثهٕو يؼزشف ثًؼبدنزّ 

يٍ  4ٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح ٚغزغٛت نهًزطهجبد انًزؼهمخ ثًغبالد رذخم انًغزشبس انفالؽٙ انًُظ

 انًشبس إنّٛ أػالِ؛ 24.24انمبٌَٕ سلى 

  ".ثٛبٌ انغٛشح انزارٛخ نهًؼُٙ ثبأليش ؽجمب نهًُٕرط انًؾذد ثمشاس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ 

 الثبًٍخالوبدح 

إرا كبٌ انًهف غٛش يطبثك أٔ غٛش كبيم، رمٕو يذٚشٚخ انزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ ٔانجؾش انزبثؼخ نهغهطخ انؾكٕيٛخ  "

( أٚبو يٍ ربسٚخ انزجهٛغ رؾذ ؽبئهخ سفغ 25انًكهفخ ثبنفالؽخ ثذػٕح ؽبنت االػزًبد نززًًّٛ داخم أعم ػششح )

 انطهت.

انزكٍٕٚ ٔانجؾش رمٕو ثئسعبنّ إنٗ انهغُخ انٕؽُٛخ إرا كبٌ يهف ؽهت االػزًبد كبيال فئٌ يذٚشٚخ انزؼهٛى ٔ

 ( ٕٚيب يٍ ربسٚخ انزٕطم."45نالعزشبسح انفالؽٛخ داخم أعم ال ٚزؼذٖ ػششٍٚ )

 ، انغبنف انزكش.4.22.046أَظش انًبدح انضبنضخ يٍ انًشعٕو سلى  -3

 الوبدح الثبلثخ

انًزؼهك ثزُظٛى يُٓخ انًغزشبس  24.24يٍ انمبٌَٕ سلى  2فٙ انًبدح  " ٚؾذد ًَٕرط االػزًبد انًُظٕص ػهّٛ

 انفالؽٙ ثمشاس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ." 
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االػزًبد ثبإلعشاءاد انالصيخ نزغٕٚخ ٔػؼٛزّ. فئرا رى رغبٔص ْزِ انًذح دٌٔ رغٕٚزٓب ٚزى 

  نٓزا انزؼهٛك. ذعؾت االػزًبد. ٔخالفب نزنك، ٕٚػغ ؽ

 2الوبدح 

 ٍ انفالؽٍٛٛ ثبنغشٚذح انشعًٛخ.رمٕو اإلداسح انًخزظخ ثزؾٍٛٛ ٔ َشش لبئًخ انًغزشبسٚ 

 التشاهبد الوظتشبر الفالحً و سثٌبئه6 الجبة الثبلث

 3الوبدح 

ٚغت أٌ ركٌٕ رذخالد انًغزشبس انفالؽٙ يٕػٕع ػمذ، ٚزى إثشايّ ؽجمب نًمزؼٛبد 

  لبٌَٕ االنزضايبد ٔانؼمٕد، ٚؾذد ؽمٕق ٔانزضايبد كم ؽشف.

 أٌ ٚزؼًٍ ْزا انؼمذ نضٔيب انجُٕد انزبنٛخ: ٔ ٚغت

 يذح ٔؽجٛؼخ ٔيؾزٕٖ رذخالد انًغزشبس انفالؽٙ؛ 

 ثشَبيظ انزذخالد؛ 

 االنزضايبد ٔؽمٕق األؽشاف انًزؼبلذح؛ 

 .يغزؾمبد انًغزشبس انفالؽٙ ٔ كٛفٛبد األداء  

 4الوبدح 

خالرّ ٚغت ػهٗ انًغزشبس انفالؽٙ أٌ ٚغغم يالؽظبرّ ٔرٕطٛبرّ ثخظٕص رُفٛز رذ 

أػالِ فٙ عغم يؾفٕظ ثًكبٌ االعزغالنٛخ  6انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انؼمذ انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

 أٔ انًمبٔنخ انفالؽٛخ.

ٚغت ػهٗ انًغزفٛذ يٍ رذخم انًغزشبس انفالؽٙ أٌ ٚغغم فٙ َفظ انغغم األشغبل  

  انًُغضح يٍ ؽشفّ رطجٛمب نزٕطٛبد انًغزشبس انفالؽٙ.

ٚؾذد ثُض رُظًٛٙ
4
  .انغغم ٔكزا ششٔؽ ؽفظّ ًَٕرط 

 5الوبدح 

فٙ ؽبنخ ػذو لذسح انًغزشبس انفالؽٙ، ألعجبة يششٔػخ، إرًبو يًٓزّ يٕػٕع انؼمذ،  

ًٚكُّ ركهٛف يغزشبس فالؽٙ آخش يؼزًذ يٍ أعم إرًبو انًًٓخ يؾهّ، ٔ رؾذ يغؤٔنٛزّ، فٙ 

 .إؽبس انؼمذ انًجشو يغ انًغزفٛذ يٍ ْزا انزذخم

                                                           

 ، انغبنف انزكش.4.22.046انًشعٕو سلى  انشاثؼخ يٍأَظش انًبدح  -4

 الوبدح الزاثعخ

انًشبس إنّٛ أػالِ، ٔكزا ششٔؽ ؽفظّ  24.24يٍ انمبٌَٕ سلى  8فٙ انًبدح  " ٚؾذد ًَٕرط انغغم انًُظٕص ػهّٛ

 ثمشاس نهٕصٚش انًكهف ثبنفالؽخ."
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 ٛش كزبثخ ٔٚزؼًٍ يٕافمخ انًغزفٛذ.ٔٚغت أٌ ٚكٌٕ ْزا انزغٛ

 1.الوبدح  

ٚغت ػهٗ انًغزشبسٍٚ انفالؽٍٛٛ رمذٚى رمشٚش يفظم، لجم َٓبٚخ شٓش عجزًجش يٍ كم 

 عُخ، نإلداسح ؽٕل األَشطخ انزٙ لبيٕا ثٓب فٙ إؽبس يًبسعخ يُٓخ انًغزشبس انفالؽٙ.

  ْزا االنزضاو. خالفب نزنك، ٚزى رؼهٛك االػزًبد ثمشاس اإلداسح إنٗ ؽٍٛ اعزٛفبء

 ..الوبدح 

ٚغت ػهٗ انًغزشبس انفالؽٙ إخجبس اإلداسح ػٍ األيشاع ٔانؾششاد انًؼشح ٔاٜفبد 

 انزٙ الؽظٓب خالل يًبسعزّ نًًٓزّ.

 اللجٌخ الىطٌٍخ لالطتشبرح الفالحٍخ6 الجبة الزاثع

 1.الوبدح 

 يٍ:رؾذس نغُخ ٔؽُٛخ نالعزشبسح انفالؽٛخ رغًٗ ثؼذِ "انهغُخ"، رزأنف  

 يًضهٙ انذٔنخ؛ 

 يذٚش انًكزت انٕؽُٙ نالعزشبسح انفالؽٛخ أٔ يٍ ًٚضهّ؛ 

 يذٚش انًؼٓذ انٕؽُٙ نهجؾش انضساػٙ أٔ يٍ ًٚضهّ؛ 

 يذٚش يؼٓذ انؾغٍ انضبَٙ نهضساػخ ٔانجٛطشح أٔ يٍ ًٚضهّ؛ 

 يذٚش انًذسعخ انٕؽُٛخ نهفالؽخ ثًكُبط أٔ يٍ ًٚضهّ؛ 

 غبد انغزائٛخ أٔ يٍ ًٚضهّ؛يذٚش انًكزت انٕؽُٙ نهغاليخ انظؾٛخ نهًُز 

 سئٛظ عًؼٛخ انغشف انفالؽٛخ أٔ يٍ ًٚضهّ؛ 

 ( يٍُٓٛٛ ًٚضهٌٕ صالس عالعم اإلَزبط انفالؽٙ ٚزى رؼُٛٛٓى ؽغت 4صالس )

انكٛفٛبد انًؾذدح ثُض رُظًٛٙ
5
. 

                                                           

 ، انغبنف انزكش.4.22.046انًشعٕو سلى  يٍأَظش انًبدح انغبدعخ  -5

 الوبدح الظبدطخ

يًضهٕ انذٔنخ فٙ انهغُخ  انًشبس إنّٛ أػالِ، ٚؾذد كبنزبنٙ، 24.24يٍ انمبٌَٕ سلى  24"رطجٛمب نًمزؼٛبد انًبدح 

 انٕؽُٛخ نالعزشبسح انفالؽٛخ:

 ػٍ انغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالؽخ: -

 يذٚش انزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ ٔانجؾش أٔ يٍ ًٚضهّ، سئٛغب؛ 

 يذٚش رًُٛخ عالعم اإلَزبط أٔ يٍ ًٚضهّ؛ 

 .ّيذٚش انش٘ ٔرٓٛئخ انًغبل انفالؽٙ أٔ يٍ ًٚضه 

 انؼبنٙ: ػٍ انغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنزؼهٛى -
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 .ٔكزبثخ ْزِ انهغُخرزٕنٗ اإلداسح سئبعخ 

  رؾذد ثُض رُظًٛٙ رشكٛجخ ْزِ انهغُخ ٔكٛفٛبد عٛشْب.

نهغُخ أٌ رغزؼٍٛ ثكم شخض، رارٙ أٔ يؼُٕ٘، يشٕٓد نّ ثزغشثزّ ٔكفبءرّ فٙ  ًٚكٍ

  أػالِ. 4انًغبالد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 4.الوبدح 

أػالِ ال عًٛب ثئثذاء سأٚٓب نإلداسح ؽٕل كم  24رزكهف انهغُخ انًشبس إنٛٓب فٙ انًبدح 

 ذِ أٔ رؼهٛمّ أٔ عؾجّ.ؽهت يُؼ اػزًبد نًًبسعخ يُٓخ انًغزشبس انفالؽٙ، أٔ رغذٚ

 الهٍئخ الوهٌٍخ للوظتشبرٌي الفالحٍٍي6 الجبة الخبهض 

 1.الوبدح 

ٚغت ػهٗ انًغزشبسٍٚ انفالؽٍٛٛ االَؼٕاء، ػهٗ انًغزٕٖ انغٕٓ٘، فٙ عًؼٛبد  

 4ثزبسٚخ  2.08.462 يُٓٛخ نهًغزشبسٍٚ انفالؽٍٛٛ خبػؼخ نًمزؼٛبد انظٓٛش انششٚف سلى

( ثزُظٛى ؽك رأعٛظ انغًؼٛبد، كًب رى رغٛٛشِ 2608َٕفًجش 20) 2468عًبدٖ األٔنٗ 

 ٔرزًًّٛ.

 رمٕو ْزِ انغًؼٛبد ثؼًبٌ يًبسعخ يُٓخ انًغزشبس انفالؽٙ ٔانذفبع ػٍ يظبنؾٓب.

 خبػؼخ انفالؽٍٛٛ نهًغزشبسٍٚ ٔؽُٛخ فٛذسانٛخ فٙ االَؼٕاء انغًؼٛبد ْزِ ػهٗ ٚغت

 .ٔرزًًّٛ رغٛٛشِ رى كًب انزكش، انغبنف 2.08.46 سلى انششٚف انظٓٛش نًمزؼٛبد

ٔٚؾذد ثُض رُظًٛٙ
6 

 2562222245     انُظبو األعبعٙ انًُٕرعٙ نهغًؼٛخ ٔانفٛذسانٛخ.

                                                                                                                                                                                     

 .ّيذٚش انشؤٌٔ انمبََٕٛخ ٔانًؼبدالد ٔانًُبصػبد أٔ يٍ ًٚضه 

 ػٍ انغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنزشثٛخ انٕؽُٛخ ٔانزكٍٕٚ انًُٓٙ: -

 .ّيذٚش انشؤٌٔ انمبََٕٛخ ٔانًُبصػبد أٔ يٍ ًٚضه 

 انًكهف ثبنفالؽخ. ( عُٕاد ثمشاس نهٕصٚش4ٚزى رؼٍٛٛ انًٍُٓٛٛ انًًضهٍٛ نغالعم اإلَزبط انفالؽٙ نًذح صالس )

 ٚؼٓذ ثكزبثخ انهغُخ إنٗ يذٚش انزؼهٛى ٔانزكٍٕٚ ٔانجؾش انزبثؼخ نهغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالؽخ.

( أشٓش، ٔكهًب دػذ انؾبعخ ػهٗ رنك، ثذػٕح يٍ سئٛغٓب أٔ يٍ 4رغزًغ انهغُخ يشح ٔاؽذح ػهٗ األلم كم صالصخ )

لجم يٕػذ االعزًبع. ٔال ًٚكٍ نهغُخ ػمذ االعزًبع إال ػُذ  ًٚضهّ، ٚزى رٕعٛٓٓب نكبفخ األػؼبء ٔرنك أعجٕػب

ؽؼٕس صهضٙ األػؼبء ػهٗ األلم. ٔفٙ ؽبنخ ػذو رٕفش ْزا انُظبة رزى انذػٕح العزًبع صبٌ داخم أعم ال ٚزؼذٖ 

 عجؼخ أٚبو يغ االؽزفبظ ثُفظ عذٔل األػًبل. ٔٚمٕو ْزِ انهغُخ ثًذأنخ أػًبنٓب يًٓب كبٌ ػذد انؾبػشٍٚ.

سأ٘ انهغُخ ٔعٕثب فٙ يؾؼش اعزًبع ٕٚلغ ػهّٛ أػؼبء انهغُخ انؾبػشٌٔ ٔٚجهغ إنٗ انغهطخ انؾكٕيٛخ  ٚؼًٍ

 ( أشٓش اثزذاء يٍ ربسٚخ انزٕطم ثًهف ؽهت االػزًبد.4انًكهفخ ثبنفالؽخ داخم أعم ال ٚزؼذٖ صالصخ )

( ٕٚيب اثزذاء يٍ 45ٚزؼذٖ صالصٍٛ ) رزخز انغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالؽخ لشاسا ثشأٌ ؽهت االػزًبد داخم أعم ال

 ربسٚخ انزٕطم ثشأ٘ انهغُخ انٕؽُٛخ نالعزشبسح انفالؽٛخ.

ثؼذ انًظبدلخ ػهّٛ يٍ ؽشف انغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ  رؼغ انهغُخ َظبيٓب انذاخهٙ انز٘ ٚذخم ؽٛض انزُفٛز

 ثبنفالؽخ."

 ، انغبنف انزكش.4.22.046يٍ انًشعٕو سلى أَظش انًبدح انغبثؼخ  -6

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/159643.htm
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  الفهزصالفهزص

( ثزُفٛز 11.1يب٘  1.) 141.يٍ سعت  1.طبدس فٙ  1.1151.ظٓٛش ششٚف سلى 

 1 ....................................... انًزؼهك ثزُظٛى يُٓخ انًغزشبس انفالؽٙ 211.1انمبٌَٕ سلى 

 4 ............................................................... انجبة األٔل: يٓبو انًغزشبس انفالؽٙ

 4 ........................................... انجبة انضبَٙ: ششٔؽ يًبسعخ يُٓخ انًغزشبس انفالؽٙ

 2 .............................................. انجبة انضبنش: انزضايبد انًغزشبس انفالؽٙ ٔ صثُبئّ

 3 ................................................. انجبة انشاثغ: انهغُخ انٕؽُٛخ نالعزشبسح انفالؽٛخ

 4 ............................................. انجبة انخبيظ: انٓٛئخ انًُٓٛخ نهًغزشبسٍٚ انفالؽٍٛٛ

 5 ................................................................................................... انفٓشط

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                     

 الوبدح الظبثعخ

انًشبس إنّٛ أػالِ، ٚؾذد انُظبو األعبعٙ انًُٕرعٙ نهغًؼٛخ  24.24يٍ انمبٌَٕ سلى  22رطجٛمب نًمزؼٛبد انًبدح  "

 ٔانفٛذسانٛخ انًُٓٛخ نهًغزشبسٍٚ انفالؽٍٛٛ ثمشاس نهغهطخ انؾكٕيٛخ انًكهفخ ثبنفالؽخ."


