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هي رهضاى  6.صادر في  1.6181.ظهيز شزيف رقن 

 331.1القاًىى رقن  بتٌفيذ(  21.6يىًيى  22) 317.

1الوتؼلق بوزاولت ههٌت القبالت
1

 

 

 

  ،هلل ٝقىٙ جُكٔى

 :ذىجنِٚ  -جُطحذغ جُش٣ٍق

 (ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ ذٖ ٓكٔى ذٖ ٣ْٞق هللا ٤ُٝٚ)

 :أٗ٘ح أػُ أٍٓٙ ٝأْٔحٙ هللا  ،ج٣ؼِْ ٖٓ ظ٤ٍٜٗح جُش٣ٍق ًٛ

  ٓ٘ٚ، 05ٝ 24ْطٌٞ ٝال٤ْٔح جُلظ٤ِٖ ذ٘حء ػ٠ِ جُى   

 5٢ِ٣أطىٌٗح أٍٓٗح جُش٣ٍق ذٔح         

جُٔطؼِن  22443ٌهْ جُوحٕٗٞ  ج،ود ظ٤ٍٜٗح جُش٣ٍق ًٛػ، س٣ٝ٘شٍ ذحُؿ٣ٍىز ج٣٤ٍُْٔ٘لً   

 4 ًٔح ٝجكن ػ٤ِٚ ٓؿِّ جُ٘ٞجخ ٝٓؿِّ جُٔٓطشح٣ٌٖ ، ذُٔجُٝس ٜٓ٘س جُورحُس

 (٤ٗٞ٣45414ٞ  44 ) 4232ٖٓ ٌٓؼحٕ  41قٌٍ ذحُىجٌ جُر٤ؼحء ك٢ ٝ 

  5ٝهؼٚ ذحُؼطق  

 ، ٌت٤ّ جُكٌٞٓس  

 4ذٖ ٤ًٍجٕ ػرى جإل5ُٚجالٓؼحء 
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 ههٌت القبالت يتؼلق بوزاولت 331.1قاًىى رقن 

 أحكام ػاهت: القسن األول

 الوادة األولى

ػ٤ِٚ ٝك٢ قىٝو شٜحوز أٝ جُىذِّٞ جُٔكظَ جُقٓد  ،ًَ شهض ٣ُجٍٝ، ضؼطرٍ هحذِس

جألػٔحٍ جُؼ٣ٌٍٝس  ،٣ٌٖٞ جألْح٢ْ أٝ جُط٣ٌٖٞ جُٔٓطٍٔنالٍ جُط جُٔإٛالش جٌُٔطٓرس

٘ظحتف ٝضوى٣ْ جُؼالؾحش ُجُطشه٤ض جُكَٔ ٍٝٓجهرطٚ ٝٓٔحٌْس جُط٤ُٞى ؿ٤ٍ جُؼ٤ٍٓ ٝضٞؾ٤ٚ 

 4ٝج٤ُُٞى ٝجٍُػ٤غ ألّجُٞالوز ُ ٓح ذؼىٝجُو٤حّ ذحٍُٔجهرس 

ؼ٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُؿح١ٌ ذٜح ٝكن جُ٘ظٞص جُطش٣ٍجُٞالوز، ضوّٞ جُوحذِس ذاٗؿحَ شٜحوجش 

 4جُؼَٔ

أغ٘حء جُٞالوز ٍٝ جُكَٔ ٝضوّٞ ذأػٔحٍ جٌُشق جُٔرٌٍ ُِٔهحؽٍ ٝجُٔؼحػلحش نال

جُؼ٣ٌٍٝس ك٢ ٝضوّٞ ذحإلؾٍجءجش جالْطؼؿح٤ُس  ،ئ٠ُ جُطر٤د ،جُؼٌٍٝزػ٘ى  ،ٝضِؿأ 4ٝذؼىٛح

ٛح أٝ أقىٛٔح أغ٘حء جُ٘وَ ئ٠ُ ُٓٞٞوٝأز ٍأٝ ضوّٞ ذطٞؾ٤ٚ أٝ ٍٓجكوس جُٔ ،جٗطظحٌ جُطىنَ جُطر٢

 إْٓس جُٔالتٔس ُكحُط٤ٜٔح جُظك٤س4جُٔ

طٍذ٤س أػٔحٍ جُطٞػ٤س ٝجُ ٍضرطس ذحُظكس جإلٗؿحذ٤س ٝضشحٌى ك٢ٝضٓحْٛ ك٢ جألٗشطس جُٔ

 جُؿٔحػس4ٝجٍُٔأز ٝجألٍْز  جُطٞجطَ ُىٟٝ

 2الوادة 

ذؼى جْطشحٌز جُؿٔؼ٤س ج٤ُٜ٘ٔس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ، ضكىو ك٢ ٓظ٘ق ضؼؼٚ جإلوجٌز

ُِطر٤رحش ًًٝج جُٔؿِّ جُٞؽ٢٘ ٤ُِٜثس جُٞؽ٤٘س ، ئٕ ٝؾىش، ٖٓ ٛىج جُوحٕٗٞ 32جُٔحوز 

ٌٖ ُِوٞجذَ ئٗؿحَٛح ئال ذ٘حء ػ٠ِ جألػٔحٍ جُهحطس ذحُوٞجذَ ٝجألػٔحٍ جُط٢ ال ٣ٔ ،جألؽرحءٝ

 4 ٝطلس ؽر٤د أٝ ذطأؽ٤ٍ ٓ٘ٚ

 1الوادة 

أٝ ، وجنَ ٍٓجكن جُىُٝس أٝ جُٔإْٓحش جُؼ٤ٓٞٔس، ضُجٍٝ ٜٓ٘س جُورحُس ئٓح ذحُوطحع جُؼحّ

 4 ٍذف أّ الُجحُوطحع جُهحص ْٞجء ًحٕ ٣ٓؼ٠ ج٠ُ ذ

ئشٍجف ٌؤْحتٜح ٝٝكن جُطٞؾٜحش جُطو٤٘س  ضكص، ضٔحٌِ جُوحذِس أػٔحُٜح ذحُوطحع جُؼحّ

ؽروح ُألقٌحّ جُطش٣ٍؼ٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُؿح١ٌ ذٜح ، جُظحوٌز ػٖ جُِٓطس جُك٤ٌٓٞس جُٔهطظس

 4 جُؼَٔ

 3الوادة 

إٔ ضٓحْٛ ك٢ ػَٔ جُىُٝس جٍُج٢ٓ ، أ٣ح ًحٕ جُوطحع ج١ًُ ض٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ ، ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُوحذِس

 4 ٝجُطٍذ٤س جُظك٤س ئ٠ُ قٔح٣س جُظكس جُؼ٤ٓٞٔس ٝجُٜ٘ٞع ذحُظكس
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جُط٣ٌٖٞ ٝجُطىذ٤ٍ ٝجُركع ك٢ ك٢ أػٔحٍ جُطهط٤ؾ ٝجُطأؽ٤ٍ ٝ ، ػالٝز ػ٠ِ يُي ،ضشحٌى 

 4 ٓؿحٍ جُظكس جإلٗؿحذ٤س

جقطٍجّ ٓرحوب جٍُٔٝءز ٝجٌٍُجٓس ٝجُُ٘جٛس ، أغ٘حء ُٓجُٝس ٜٓ٘طٜح، ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُوحذِس 

 4 أناله٤حش جُٜٔ٘سٝٝجالْطوحٓس ٝجُطلح٢ٗ 

ذٌطٔحٕ جٍُٓ ج٢ُٜ٘ٔ ٝكن جُشٍٝؽ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُطش٣ٍغ  جالُطُج٣ّٝؿد ػ٤ِٜح  

، ٝ جُهحطسأؽحُرحش ٓإْٓحش جُط٣ٌٖٞ جُؼ٤ٓٞٔس  جالُطُج٣ّٝشَٔ ًٛج 4 جُؿح١ٌ ذٚ جُؼَٔ

 4 جُِٞجض٢ ٣كؼٍٕ وذِٞٓح ٣ٓٔف ُٜٖ ذُٔجُٝس ٜٓ٘س جُورحُس

 ذٔٞجكوطٜح جُٔٓط٤ٍ٘ز ٣ٌٖٔ جُو٤حّ ذأ١ ػَٔ ٖٓ أػٔحٍ جُورحُس ضْٜ جٍُٔأز جُكحَٓ ئال ال 

نحػؼس إلقىٟ ئؾٍجءجش جُكٔح٣س  ذحٍٓأزئيج ضؼِن جألٍٓ ذوحطٍ أٝ 4ٝ جُٔٓطوِسٝٝجُظ٣ٍكس 

 4 ٝ ٓٔػِٜح جُوح٢ٗٞٗضطِد جُٔٞجكوس ٖٓ ٗحترٜح جُشٍػ٢ أ، جُوح٤ٗٞٗس

ٍُٔأز جُكحَٓ ٝؾ٤ٜ٘٘ح ٝضىٕٝ ك٤ٚ ٣ؿد ضى٣ٖٝ نىٓحش جُوحذِس ذِٔق طك٢ ُططرغ ج

ٝ ي١ٝ جُكوٞم ك٢ ٗٓهس ٓ٘ٚ ٍُِٔأز جُكحَٓ أ جالهطؼحءضؼط٢ ػ٘ى ، زجُٞالوٝطٌٞجش جُكَٔ ض

 4 ٢ٗٞٗحجُو ٓٔػِٜحٗحترٜح جُشٍػ٢ أٝ  ٝقحُس ٝكحضٜح أ

 هٌت القبالت بالقطاع الخاصههزاولت : القسن الثاًي

 أشكال الوزاولت: الباب األول

 5الوادة 

ٝ ك٢ ذشٌَ كٍو١ أْٞجء ، ٣ٌٖٔ ُٓجُٝس ٜٓ٘س جُورحُس ذحُوطحع جُهحص ئٓح ذظلس قٍز

 4 ؽحٌ جإلؾحٌزٝ ك٢ ئأ، أوٗحٙ 2ٍجى ؽروح ُِٔحوز ئؽحٌ جالشط

 6الوادة 

٣كٌٍ ؽروح ، ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ُٓجُٝس ٜٓ٘س جُورحُس ذظلس أؾ٤ٍز ٓٞػٞع ػوى شـَ

 4 ُِ٘ظٞص جُطش٣ٍؼ٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُؿح١ٌ ذٜح جُؼَٔ

ألقٌحّ ًٛج جُوحٕٗٞ ًًٌٞز ضطْ ٝكوح ُٔٓجُٝس جُٜٔ٘س جُ أ٣ٕؿد إٔ ٣٘ض ػوى جُشـَ ػ٠ِ 

 4 ُططر٤وٚ جُٔطهًزٝجُ٘ظٞص 

 7الوادة 

ُُٔجُٝس ٜٓ٘س جُورحُس ذظلس ٓشطًٍس إٔ ٣ؤٖ ذط٣ٌٖٞ شًٍس  ،٣ؿد ػ٠ِ هحذِط٤ٖ أٝ أًطٍ

ذٔػحذس  (4443أؿٓطّ  44) 4334ٌٓؼحٕ  4نحػؼس ألقٌحّ جُظ٤ٍٜ جُش٣ٍق جُٔإٌل ك٢ 

 4 هحٕٗٞ جالُطُجٓحش ٝجُؼوٞو
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ٛٞ ، غس ؽروح ُِلوٍز جأل٠ُٝ أػالٙىجُٔك، إٔ ٣ٌٕٞ جُٔٞػٞع جُٞق٤ى ُِشًٍس ٣ؿد 

إٔ  ٣ؿد ُٓجُٝس جُش٣ٌٍحش ُٜٔ٘طٜٖ ٝكوح ألقٌحّ ًٛج جُوحٕٗٞ ٝجُ٘ظٞص جُٔطهًز ُططر٤و4ٚ

 4 ضكَٔ جُشًٍس جْْ جُشًٍس جُٔى٤ٗس ج٤ُٜ٘ٔس

 4 ٣ٌٕٞ ٓوٍ جُشًٍس ٛٞ جُٔكَ ج٢ُٜ٘ٔ ُِش٣ٌٍحش 

إٔ ٣ؤٖ ذطؼ٤٤ٖ ٓٞؽٜٖ٘ ج٢ُٜ٘ٔ ذحُٔكَ جُٔٓطـَ ذظٌٞز  ٣ؿد ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُش٣ٌٍحش 

 4 ٓشطًٍس

 4 ضٌٕٞ ش٣ٌٍس ك٢ أًطٍ ٖٓ شًٍس ٝجقىز إٔال ٣ؿَٞ ُوحذِس  

 ػوى٣طْ ضؼ٤٤ٜ٘ح ك٢ ، ٣ؿد ض٤٤ٍٓ جُٔكَ ج٢ُٜ٘ٔ جُٔشطٍى ٖٓ هرَ ئقىٟ جُش٣ٌٍحش 

 4 جالشطٍجى أٝ ك٢ جُ٘ظحّ جألْح٢ْ ُِشًٍس

ٌَُ ش٣ٌٍس هظى ُٓجُٝس جُٜٔ٘س ذظلس ٓشطًٍس ، ئ٤ْٔسذظلس ، ٣ٔ٘ف ئيٕ ُٓجُٝس جُٜٔ٘س 

 ذحُٔكَ جُٔؼ4٢٘

 4 ضوغ ٓٓإ٤ُٝس جألػٔحٍ جُٔ٘ؿُز وجنَ جُٔكَ ػ٠ِ ػحضن جُوحذِس جُط٢ هحٓص ذٜح 

جُٔطؼِوس ذحُشًٍس ضكع ؽحتِس جُرطالٕ أ١ ذ٘ى ٣طؼحٌع ٓغ  جُٞغحتن٣ؿد أال ضطؼٖٔ  

جُ٘ظٞص جُطش٣ٍؼ٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُؿح١ٌ ذٜح جُؼَٔ أٝ أ١ ذ٘ى ٓو٤ى ُالْطوال٤ُس ج٤ُٜ٘ٔس 

  4 ُِش٣ٌٍحش جُُٔجٝالش ذٜح

  8الوادة 

٣ؿد ػ٠ِ ًَ هحذِس ٓأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس ذحُوطحع جُهحص ضٍؿد ك٢ ضـ٤٤ٍ شٌَ 

الؽ ئذِْْٝ ُٜح  إٔجإليٕ ئ٠ُ جإلوجٌز جُط٢ ضوّٞ ذطك٤٤ٖ جإليٕ ج١ًُ ْرن إٔ ضطِد ، جُُٔجُٝس

 4 ي ئٕ ٝؾىشج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س ُِوحذالش ذًُ

 9الوادة 

ك٢ قحُس ضـ٤٤ٍ ، ٣ؿد ػ٠ِ ًَ هحذِس ٓأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس ذحُوطحع جُهحص ذظلس أؾ٤ٍز

وجٌز جُط٢ ضوّٞ ذطك٤٤ٖ جإليٕ ج١ًُ ْرن ضظٍـ ذًُي نالٍ نٔٓس ػشٍ ٣ٞٓح ُإلإٔ ، جُٔشـَ

 4 ئذالؽ ج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س ُِوحذالش ذًُي ئٕ ٝؾىشٝإٔ ِْْ ُٜح 

 شزوط الوزاولت الباب الثاًي: 

 1.الوادة 

ع ٌأ١ ذؼى جْططال، ضطٞهق ُٓجُٝس ٜٓ٘س جُورحُس ػ٠ِ جُكظٍٞ ػ٠ِ ئيٕ ضِٓٔٚ جإلوجٌز 

٤ًل٤حش ئ٣ىجػٚ ذ٘ض ٝذ٘حء ػ٠ِ ِٓق ضكىو ٌٓٞٗحضٚ ، ٕ ٝؾىشج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س ُِوحذالش ئ

 4 ض٘ظ٢ٔ٤

 :٣ٔ٘ف جإليٕ ئ٠ُ جُوحذِس جُٔطٞكٍز ك٤ٜح جُشٍٝؽ جُطح٤ُس 

 ٓـٍذ٤س؛إٔ ضٌٕٞ ٖٓ ؾ٤ٓ٘س  44
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 :جُىذِٞٓحش جُطح٤ُس  أٝقىٟ جُشٜحوجش ضٌٕٞ قحطِس ػ٠ِ ئ إٔ 44

ٖٓ هرَ ِْٓٓ ، ُورحُسوذِّٞ جُىُٝس ُِطٌٞ جألٍٝ ُِىٌجْحش شرٚ جُطر٤س ك٢ شؼرس ج -

أٝ شٜحوز  ، ٌز جُظكس٤َٛ جألؽٍ ك٢ ج٤ُٔىجٕ جُظك٢ جُطحذؼس َُٞجأقى ٓؼحٛى ضأ

 ؛٘ظٞص جُط٘ظ٤ٔ٤س جُؿح١ٌ ذٜح جُؼَٔ ٍف ذٔؼحوُطٚ ُٚ ؽروح ُِأٝ وذِّٞ ٓؼط

ِْٓٓ ٖٓ أقى جُٔؼحٛى جُؼ٤ِح ُِٜٖٔ جُط٣ٍٔؼ٤س ، وذِّٞ جإلؾحَز ك٢ ِٓٓي جُورحُس -

ٝ ٖٓ ٓإْٓس أنٍٟ ُِطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ٝضو٤٘حش جُظكس جُطحذؼس َُٞجٌز جُظكس أ

أٝ شٜحوز أٝ وذِّٞ ٓؼطٍف ذٔؼحوُطٚ ُٚ ؽروح ُِ٘ظٞص ، جُؼ٢ٓٞٔ جُٔـٍذ٢

 ؛ط٘ظ٤ٔ٤س جُؿح١ٌ ذٜح جُؼَٔجُٝجُطش٣ٍؼ٤س 

٣طٞؼ وٌجْحش ُٔىز ضؼحوٍ ػ٠ِ ، وذِّٞ هحذِس ٓ٘ىٌؼ ػٖٔ أقى جُٔٓحُي جُٔؼطٔىز -

٣ٌٞح ِْٓٓ ٖٓ ُىٕ هَ غالظ ْ٘ٞجش ذ٘ؿحـ ذؼى جُكظٍٞ ػ٠ِ شٜحوز جُرٌحُجأل

جُط٘ظ٤ٔ٤س ُِٝ٘ظٞص جُطش٣ٍؼ٤س ٓإْٓس ُِطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ جُهحص ٍٓنض ُٜح ؽروح 

 ؛١ٌ ذٜح جُؼَٔ جُؿح

٣طٞؼ وٌجْحش ُٔىز ضؼحوٍ ػ٠ِ ، قىٟ جُشؼد جُٔإِٛسوذِّٞ هحذِس ٓ٘ىٌؼ ػٖٔ ئ -

ِْٓٓ ٖٓ ُىٕ  ،جألهَ غالظ ْ٘ٞجش ذ٘ؿحـ ذؼى جُكظٍٞ ػ٠ِ شٜحوز جُرٌح٣ٌُٞح

جُهحص ٍٓنض ُٜح ؽروح ُِ٘ظٞص جُطش٣ٍؼ٤س  ج٢ُٜ٘ٔٓإْٓس ُِط٣ٌٖٞ 

 ؛جُط٘ظ٤ٔ٤س جُؿح١ٌ ذٜح جُؼَٔ ٝ

الشيء المقضي به من أجل  أال يكون قد صدر في حقها مقرر باإلدانة مكتسب لقوة .3

 القانون؛من هذا  47حد األفعال المنصوص عليها في المادة ارتكاب أ

 . على مزاولة المهنة العقليةوأن تدلي بشهادة طبية تثبت قدرتها البدنية  .4

 عليها:وعندما يتعلق األمر بقابلة من جنسية أجنبية يجب ، عالوة على ذلك

ألؾحٗد ذحٌُِٔٔس ئهحٓس جٝإٔ ضٌٕٞ ٓو٤ٔس ذحُٔـٍخ ٝكوح ُِطش٣ٍغ جُٔطؼِن ذىنٍٞ  44

 جُٔشٍٝػس؛ٍز ؿ٤ٍ جُٔـٍذ٤س ٝذحُٜؿ

 ض5ٌٕٞإٔ  44

ُِوٞجذَ ٖٓ ٓٞجؽ٢٘ ئٓح ٖٓ ٓٞجؽ٢٘ وُٝس أذٍٓص ٓغ جُٔـٍخ جضلحه٤س ضٓٔف  -

، ئقىٟ جُىُٝط٤ٖ ذُٔجُٝس ٜٓ٘س جُورحُس ذحُوطحع جُهحص كٞم ضٍجخ جُىُٝس جألنٍٟ

 ؛أٝ ضطرن ٓرىأ جُٔؼحِٓس ذحُٔػَ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ 

 ٓـٍذ٢؛أٝ ٓطُٝؾس ٖٓ ٓٞجؽٖ  -

ْ٘ٞجش ػ٠ِ  (45)ُٔىز ػشٍ، ذظلس ٓٓطٍٔز، أٝ ُٓٞٞوز ذحُٔـٍخ ٝٓو٤ٔس ذٚ -

 . جألهَ

ذفها منها إذا كانت مقيدة تدلي بما يبرر ح أوجنبية للقوابل تكون مقيدة في هيئة أ أال .3

 . بالهيئة المذكورة
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 . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم اإلذن

 ..الوادة 

ػ٘ٞجٜٗح ٣ٝش٤ٍ جإليٕ ئ٠ُ جُؿٔحػس جُط٢ ضؼطُّ جُوحذِس ُٓجُٝس ٜٓ٘طٜح ك٢ وجتٍز ٗلٞيٛح 

 4 ج٢ُٜ٘ٔ ًًٝج شٌَ جُُٔجُٝس

 4 ٣ٌٕٞ ٌكغ ٓ٘ف جإليٕ ٓؼِال أ٣ٕؿد 

ذحُُٔجُٝس ذحُوطحع  هحتٔس جُوٞجذَ جُٔأيٕٝ ُٜٖ، ض٘شٍ جإلوجٌز ٣ْٞ٘ح ذحُؿ٣ٍىز ج٤ٍُْٔس

 4جُهحص

 أهاكي الوزاولت بصفت حزة  الثالث:الباب 

 2.الوادة 

ك٢ ٓكَ ٢ٜ٘ٓ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ئٓح ، ذظلس قٍز، ضُجٍٝ ٜٓ٘س جُورحُس ذحُوطحع جُهحص

 4 وجٌ ُِٞالوزػ٤حوز هحذِس أٝ 

 ػيادة القابلت الفزع األول: 

 1.الوادة 

٣طٞهق كطف ػ٤حوز هحذِس ػ٠ِ ٍٓجهرس ضؿ٣ٍٜح جإلوجٌز ذكؼٌٞ ٓٔػَ ػٖ ج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س 

، كحتىزجُٔالقظحش جُط٢ ٣ٍ٣حٕ ك٤ٜح ُِٝوحذالش ئٕ ٝؾىش جًُِجٕ ٣ؿَٞ ُٜٔح ئذىجء جُطكلظحش 

ِطأًى ٖٓ ٓطحذوطٜح ُِشٍٝؽ ُُي ٝي، جٍُٔجهرسٝضؼٖٔ ك٢ جُٔكؼٍ ج١ًُ ٣كٌٍ ػ٠ِ ئغٍ ٣َحٌز 

ًًج ُِٔؼح٣ٍ جُطو٤٘س ٝجُ٘ظحكس ٝجُٓالٓس ٝجُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ ُٝٔؼح٣ٍ جُظكس 

 4 جُٔكىوز ذ٘ض ض٘ظ٢ٔ٤، أػٔحٍ ٜٓ٘س جُورحُسجُٔٓطهى٤ٖٓ إلٗؿحَ ُِٝطؿ٤ُٜجش جُؼ٣ٌٍٝس 

4 َ ُِٔؼح٣ٍ جًًٌُٔٞزطحذوس جُٔكحذِس جُٔؼ٤٘س ك٢ قحُس ٓضِْٓ جإلوجٌز جإليٕ ذحُُٔجُٝس ُِو

ٝال ٣ِْٓ جإليٕ ئال ذؼى ئؾٍجء 4 ضىػٞٛح ئ٠ُ جُطو٤ى ذطِي جُٔؼح٤٣ٍ، ٝك٢ قحُس ػىّ جُٔطحذوس

جْطٌٔحٍ جُطؿ٤ُٜجش جُٔطِٞخ جُو٤حّ  أٍٝٓجهرس ؾى٣ىز ضٌٖٔ ٖٓ ٓؼح٣٘س ئٗؿحَ أػٔحٍ جُط٤ٜثس 

 4 ذٜح

جذطىجء ٖٓ ضح٣ٌم  ،٣ٞٓح 35ؾَ ضؿٍٟ جٍُٔجهرس جُٔشحٌ ئ٤ُٜح أػالٙ ٣ِْٝٓ جإليٕ وجنَ أ

 4جُط٤ٜثس أٝ جُطؿ٤ُٜجش أػٔحٌٍٔحٍ ئ٣ىجع ؽِد كطف جُٔكَ أٝ ئنرحٌ جإلوجٌز ذحْط

  3.الوادة

ٝكن جُشٍٝؽ جُٔ٘ظٞص ، أًى٤ٍ ُؼ٤حوز جُوحذِس إليٕ ضِٓٔٚ جإلوجٌز جُط٢ ضط٣٤هؼغ ًَ ضـ

ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز  ٖٓ ٓطحذوس جُٔكَ جُؿى٣ى ُِٔؼح٤٣ٍ جُٔ٘ظٞص، أػالٙ 43ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز 

 4 جًًٌُٔٞز
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 دار الىالدة: الفزع الثاًي

 5.الوادة 

، ًَ ٓإْٓس طك٤س ضٓطـِٜح هحذِس، «وجٌ ُِٞالوز»٣ٍجو ك٢ ٓىٍُٞ ًٛج جُوحٕٗٞ خ 

جُو٤حّ ك٤ٜح ذحُط٤ُٞى ؿ٤ٍ ٝالْطورحٍ جُ٘ٓحء جُكٞجَٓ ٖٓ أؾَ ككظٜٖ ٝضطرؼٜٖ أغ٘حء جُكَٔ 

 4 جُٞالوز نالٍ جُٔىز جُٔ٘حْرس ُكحُطٜٖ جُظك٤سجُؼ٤ٍٓ أٝ ضوى٣ْ جُؼالؾحش ُٜٖ ذؼى 

كطكٜح أٝ جْطـالُٜح ئال ُِوٞجذَ جُِٞجض٢ ٣ػرطٖ ػحوز ِٞالوز أٝ ئلطف وجٌ ُال ٣ِْٓ جإليٕ ُ

ْ٘ٞجش ٖٓ جُٔٔحٌْس جُلؼ٤ِس ُِٜٔ٘س ذٔإْٓس طك٤س 3ضٞكٍٖٛ ػ٠ِ أهى٤ٓس ال ضوَ ػٖ غالظ 

 ػحٓس أٝ نحطس4

  6.الوادة 

، كطف وجٌ جُٞالوز أٝ ئػحوز كطكٜح أٝ جْطـالُٜح ػ٠ِ ئيٕ ٣ٔ٘ف ٖٓ هرَ جإلوجٌز ٣طٞهق 

ًًج ٝجُ٘ظحكس ُِٝطأًى ٖٓ ٓطحذوس جُٔكالش ُشٍٝؽ جالْطـالٍ ٝٓؼح٤٣ٍ جُظكس ٝجُٓالٓس 

 4 جُٔكىوز ذ٘ض ض٘ظ٢ٔ٤، جُٔٓطهى٤ُِٖٓٝٔؼح٤٣ٍ جُطو٤٘س ُِطؿ٤ُٜجش 

ف وجٌ جُٞالوز أٝ ئػحوز كطكٜح أٝ ٣كىو ذ٘ض ض٘ظ٢ٔ٤ ض٣ٌٖٞ ٤ًٝل٤حش ئ٣ىجع ِٓق كط 

 4 جْطـالُٜح

، ٍ جُٔشحٌ ئ٤ُٜح ك٢ جُلوٍز جأل٠ُٝ ٖٓ ٛىٙ جُٔحوز٤ك٢ قحُس جُٔطحذوس ُِٔؼح٣ ،ضِْٓ جإلوجٌز 

ط٤٤ٍٓ ٖٓ ؽٍف جُش٣ٌٍحش ٖٓ أؾَ جُو٤حّ ذ رس وجٌ جُٞالوز أٝ ُِوحذِس جُٔؼ٤٘سجإليٕ ُِوحذِس طحق

 4 ذشًٍس ػ٘ىٓح ٣طؼِن جألٍٓ، وجٌ جُٞالوز جُٔؼ٤٘س

ال ٝ، ُطو٤٤ى ذحُٔؼح٤٣ٍ جًًٌُٔٞزج٠ ئُضىػٞ جإلوجٌز جُوحذِس جُٔؼ٤٘س ، ك٢ قحُس ػىّ جُٔطحذوس 

٣ِْٓ جإليٕ ئال ذؼى ئؾٍجء ٍٓجهرس ؾى٣ىز ضٌٖٔ ٖٓ ٓؼح٣٘س ئٗؿحَ أػٔحٍ جُط٤ٜثس أٝ جْطٌٔحٍ 

 جُطؿ٤ُٜجش جُٔطِٞخ جُو٤حّ ذٜح4

، وجنَ ج٥ؾحٍ جُٔكىوز ذ٘ض ض٘ظ٢ٔ٤ ضؿٍٟ جٍُٔجهرس جُٔشحٌ ئ٤ُٜح أػالٙ ٣ِْٝٓ جإليٕ 

جإلوجٌز ٝ ئنرحٌ وز أٝ ئػحوز كطكٜح أٝ جْطـالُٜح أجذطىجء ٖٓ ضح٣ٌم ئ٣ىجع ؽِد كطف وجٌ جُٞال

 4 ٝ جُطؿ٤ُٜجشذحْطٌٔحٍ أػٔحٍ جُط٤ٜثس أ

 7.الوادة 

ٝ لطف وجٌ ُِٞالوز أٝ ئػحوز كطكٜح أ٣ؿد ئنرحٌ جإلوجٌز ذٌَ ضـ٤٤ٍ ٣طؼِن ذظحقرس جإليٕ ذ

هرَ ، ًٔح ٝهغ جُطٍن٤ض ذٚ، ٍٝع وجٌ جُٞالوزجُطـ٤ٍجش جُٔىنِس ػ٠ِ ٓش ُٜح ًًٝج ذٌَجْطـال

 4 جُشٍٝع ك٢ ئٗؿحَٙ

جذطىجء ٖٓ ٣ٞٓح  (15) نالٍ ْط٤ٖ، ٣ؿَٞ ُإلوجٌز إٔ ضؼطٍع ػ٠ِ جُطـ٤ٍجش جًًٌُٔٞز

ئيج ًحٕ ٖٓ شأٜٗح إٔ ضطحٍ جألْرحخ جُط٢ ػ٠ِ أْحْٜح ٝجكوص ، ٙ جُطـ٤ٍجشضح٣ٌم جُطر٤ِؾ ذًٜ

 4 جإلوجٌز ػ٠ِ كطف وجٌ جُٞالوز ٤ًٝل٤حش ض٤٤ٍٓٛح
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 8.الوادة 

ضٍٜٓ ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ جُؼالؾحش ٝقٖٓ ٤ٍْ  أ٣ٕؿد ػ٠ِ جُوحذِس جُط٢ ض٤ٍٓ وجٌ جُٞالوز  

  4 أٍْٖٛٝجُؼَٔ ذحُٔإْٓس ٝجُؼالهحش ٓغ جُٔٓطل٤ىجش ٖٓ نىٓحضٜح 

ٕ ضٍٜٓ ذحْطٍٔجٌ ػ٠ِ ؾٞوز جُٔكَ ٣ؿد ػ٤ِٜح ذحُهظٞص أ، ًُٜج جُـٍع 

  4 ؼؼٜح جإلوجٌزجُٔؼح٤٣ٍ جُط٢ ض ٗظحكطٜح ٝػ٠ِ جقطٍجُّٝطؿ٤ُٜجش ٝػٔحٕ ْالٓطٜح جٝ

٣ٍْس جُٔؼِٞٓحش  ٝضوّٞ ًًُي ذٞػغ جُطٍض٤رحش جُؼ٣ٌٍٝس ُِكلحظ ػ٠ِ جقطٍجّ 

 4 جُٔؼٔ٘س ك٢ ْؿالش جُٔٓطل٤ىجش ٖٓ نىٓحضٜح

ػحٌع أٝ ٝجإلوجٌز ذأ١ جُِٓطحش جُٔهطظس ، كٌٞج، ضهرٍ أ٣ٕؿد ػ٠ِ جُوحذِس ج٤ٍُٓٔز  

 4 قحوغس ضوغ وجنَ جُٔكَ ج١ًُ ض٤ٍٓٙ

 تفتيش الوحال الوهٌيت الفزع الثالث: 

 9.الوادة 

ضهؼغ جُٔكحٍ ج٤ُٜ٘ٔس ُؼ٤ِٔحش ضلط٤ش و٣ٌٝس ػ٠ِ جألهَ ٍٓز ًَ نّٔ ْ٘ٞجش ذ٘حء  

ُؿ٘س ٌٓٞٗس ٖٓ ٓٞظل٤ٖ ، وٕٝ ئشؼحٌ ٓٓرن، ضوّٞ ذٜح، ػ٠ِ ذٍٗحٓؽ ١ْٞ٘ ضؼىٙ جإلوجٌز

ٓكِل٤ٖ ضحذؼ٤ٖ ُِِٓطس جُك٤ٌٓٞس جُٔهطظس ٝٓٔػَ ُِٔؿِّ جُؿ١ٜٞ ٤ُِٜثس جُٞؽ٤٘س ُِطر٤رحش 

 4 جألؽرحء جُٔؼ٢٘ ٝٓٔػَ ػٖ ج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س ُِوحذالش ئٕ ٝؾىشٝ

٣وّٞ جُٔلطشٕٞ ، ئيج ضـ٤د أقى أػؼحء جُِؿ٘س أٝ ػحهٚ ػحتن ك٢ ج٤ُّٞ جُٔكىو ُِطلط٤ش 

 4 ٕٝ ذحُطلط٤ش ٣ٝٓؿِٕٞ ؿ٤حخ جُؼؼٞ ك٢ جُطو٣ٍٍجُٔكِلٕٞ جُكحػٍ

٣كٌٍ أػؼحء ُؿ٘س جُطلط٤ش ٓكؼٍج ئغٍ ًَ ٣َحٌز ضلط٤ش ٣إشٍٕٝ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ  

ذًٜج ٣ٞهؼٕٞ ك٢ آنٍ طلكس4 ٣ٝؿد إٔ ضطٞطَ جُِٓطس جُك٤ٌٓٞس جُٔهطظس ٝطلكحضٚ 

ثس ٘ٓهس ٓ٘ٚ ئ٠ُ ٌت٤ّ جُٔؿِّ جُؿ١ٜٞ ٤ُِٜذإٔ ضرؼص ٝأ٣حّ  3جُٔكؼٍ وجنَ أؾَ أهظحٙ 

 4 ئ٠ُ ج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س ُِوحذالش ئٕ ٝؾىشٝجألؽرحء جُٔؼ٢٘ ٝجُٞؽ٤٘س ُِطر٤رحش 

٣ٜىف ًٛج جُطلط٤ش ئ٠ُ جُطأًى ٖٓ جقطٍجّ جُشٍٝؽ جُوح٤ٗٞٗس ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔطروس ػ٠ِ  

جْطـالٍ جُٔكحٍ جًًٌُٔٞز ٝجٍُٜٓ ػ٠ِ قٖٓ ضطر٤ن جُوٞجػى ج٤ُٜ٘ٔس جُؿح١ٌ ذٜح جُؼَٔ 

 4 وجنِٜح

  21الوادة 

ئ٠ُ جُٔهطظس ضٞؾٚ جُِٓطس جُك٤ٌٓٞس ، ػ٠ِ ئغٍ ٣َحٌز ُِطلط٤ش، قحُس غرٞش ٓهحُلسك٢  

جُطو٣ٍٍ جُٔؼَِ ، ُوٞجذَ جُٔؼ٤٘حش ك٢ قحُس جالشطٍجىجُوحذِس طحقرس جُٔكَ ج٢ُٜ٘ٔ أٝ ئ٠ُ ج

ٝضوّٞ ذاػًجٌ جُوحذِس أٝ جُوٞجذَ جُٔؼ٤٘حش ٖٓ ، جُٔ٘ؿُ ٖٓ ؽٍف جُِؿ٘س جُط٢ هحٓص ذحُطلط٤ش

 4 جُٔهحُلحش جُط٢ ضٔص ٓؼح٣٘طٜح وجنَ أؾَ ضكىوٙ قٓد أ٤ٔٛس جُطظك٤كحش جُٔطِٞذسأؾَ ئٜٗحء 

٣ؿد ػ٠ِ جُِٓطس جُك٤ٌٓٞس ، جًًٌُٔٞػ٘ى جٗظٍجّ جألؾَ  ،ئيج ُْ ٣طْ جالٓطػحٍ ُإلػًجٌ 

جُٔهطظس ئقحُس جألٍٓ ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذٜىف ئؾٍجء جُٔطحذؼحش جُط٢ ضٓطىػ٤ٜح جُٞهحتغ جُط٢ 

 4 ضٔص ٓؼح٣٘طٜح
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حِ ذظكس أٝ ْالٓس جُٔٓطل٤ىجش ٖٓ ئيج ًحٕ ٖٓ شإٔ جُٔهحُلس جُط٢ ضٔص ٓؼح٣٘طٜح جُٔٓ 

٣ٌٖٔ ُِِٓطس جُك٤ٌٓٞس جًًٌُٔٞز إٔ ضطِد ئ٠ُ  ،جُهىٓحش جُٔوىٓس ذحُٔكَ ج٢ُٜ٘ٔ أٝ ذٜٔح ٓؼح

، ًَٝ يُي4 ٌت٤ّ جُٔكٌٔس جُٔهطظس ئطىجٌ أٍٓ ذاؿالم جُٔكَ ك٢ جٗطظحٌ جُ٘طن ذحُكٌْ

 4 طحذؼحش جألنٍٟ جُط٢ هى ضطٍضد ػٖ جألكؼحٍ جُٔإجنً ػٜ٘ح ؽروح ُِوحٕٗٞ جُؼحّذحُٔ وٕٝ جإلنالٍ

 قىاػذ الوزاولت : الباب الزابغ

 .2الوادة 

ذحُٔٞجَجز ٓغ ، ٣ؿَٞ أل١ هحذِس ٓأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس ذحُوطحع جُهحص إٔ ضٔحٌِ ال 

جُكن ك٢  أ١ ٗشحؽ ٢ٜ٘ٓ آنٍ ُٝٞ ًحٗص قحطِس ػ٠ِ شٜحوز أٝ وذِّٞ ٣هٍٞ ُٜح، ٜٓ٘طٜح

 4 ُٓجُٝس ًٛج جُ٘شحؽ

 22الوادة 

ٓحػىج ك٢ قحُس جُوٞز ، ْٟٞ ك٢ جُٔظكحش أٝ وٌٝ جُٞالوز ال ٣ٌٖٔ جُو٤حّ ذأػٔحٍ جُط٤ُٞى 

 4 جُوحٍٛز

ؿ٤ٍ أٗٚ ٣ٌٖٔ جإليٕ ُِوٞجذَ جُِٞجض٢ ٣ُجُٖٝ ذظلس قٍز ذا٣ٞجء ٓٞجنغ ك٢ ػ٤حوجضٜٖ  

  4ذحُؿٔحػحش جُط٢ ال ضٞؾى ذٜح ٓظكحش أٝ وٌٝ ُِٞالوز

 21الوادة 

ضكىو ذ٘ض ض٘ظ٢ٔ٤ هحتٔس جألو٣ٝس أٝ جُٔٓطُِٓحش جُطر٤س أٝ جُٔ٘طؿحش جُظ٤ى٤ُس ؿ٤ٍ  

جُىٝجت٤س جُط٢ ٣ٌٖٔ جْطؼٔحُٜح ٖٓ هرَ جُوحذِس جُٔأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس ذظلس قٍز ذحُوطحع 

 4 جُهحص

 23الوادة 

ضؼ٤٤ٜ٘ح ك٢ ٣ؿد ػ٠ِ جُوحذِس جُٔأيٕٝ ُٜح ذُٔجُٝس جُٜٔ٘س ذحُوطحع جُهحص جُط٢ ضْ  

هظى ئُـحء جإليٕ ج١ًُ ، نٔٓس ػشٍز ٣ٞٓح إٔ ضهرٍ جإلوجٌز ذًُي وجنَ أؾَ، ٓ٘ظد ػ٢ٓٞٔ

٣ٝؿد ػ٤ِٜح إٔ ضوّٞ كٌٞج ذاؿالم ٓكِٜح ج٢ُٜ٘ٔ ئيج ًحٗص ضُجٍٝ ذظلس 4 ٓ٘ف ُٜح ٖٓ هرَ

 4 كٍو٣س

وجنَ جألؾَ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ، ٣ؿد ػ٤ِٜح ئنرحٌ جإلوجٌز، ػ٘ىٓح ٣طؼِن جألٍٓ ذأؾ٤ٍز 

 4 ٖٓ أؾَ ئُـحء جإليٕ جُٔٔ٘ٞـ ُٜح ُُِٔجُٝس ذٜىٙ جُظلس، جُلوٍز جُٓحذوس ك٢

 25الوادة 

ضٞهلص ػٖ ُٓجُٝس ٜٓ٘طٜح ، ٓأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس ذحُوطحع جُهحص، ٣ؿد ػ٠ِ ًَ هحذِس 

ضٞؾٚ وجنَ أؾَ نٔٓس ػشٍ ٣ٞٓح ضظ٣ٍكح ذًُي ئ٠ُ  إٔ، ذظلس ٜٗحت٤س أٝ ُٔىز ضلٞم ْ٘س

 4 جإليٕ ج١ًُ ْرن إٔ ٓ٘ف ُٜح، قٓد جُكحُس، ٝ ئُـحءجإلوجٌز ٖٓ أؾَ ئ٣وحف أ
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ئيج ضؼِن جألٍٓ ذوحذِس ضُجٍٝ ذظلس كٍو٣س ٝؾد ػ٤ِٜح إٔ ضوّٞ كٌٞج ذاؿالم ٓكِٜح  

 4 أوٗحٙ 34ٝيُي وٕٝ جإلنالٍ ذأقٌحّ جُٔحوز ، ج٢ُٜ٘ٔ

 26الوادة 

ط٤ش ؽروح ػ٘ىٓح ٣طرٖ ذؼى ئؾٍجتٜح ُطل٣ٌٖٔ ُإلوجٌز ْكد جإليٕ ذظلس ٓإهطس أٝ ٜٗحت٤س  

ال٤ْٔح ، أٗٚ ٣ٓطك٤َ ػ٠ِ جُوحذِس جُٔأيٕٝ ُٜح جُو٤حّ ذأٗشططٜح ج٤ُٜ٘ٔس، أػالٙ 44ألقٌحّ جُٔحوز 

ٗط٤ؿس ئطحذطٜح ذؼحٛس أٝ قحُس ٍٓػ٤س قحوز أٝ ُٓٓ٘س ضؿؼَ ُٓجُٝس ٜٓ٘طٜح ضشٌَ نطٍج ػ٤ِٜح 

 4 أٝ ػ٠ِ جُٔٓطل٤ىجش ٖٓ نىٓحضٜح

ُؿ٘س ضطأُق ٖٓ غالغس أؽرحء نرٍجء  ٣ٓكد جإليٕ ذؼى ككض جُوحذِس جُٔؼ٤٘س ٖٓ هرَ 

ٝ ٖٓ أ ،٤د جُػحُع ٖٓ هرَ جُٔؼ٤٘س ذحألٍٓضؼ٤ٖ جإلوجٌز جغ٤ٖ٘ ْٜٓ٘ ٣ٝؼ٤ٖ جُطر، ٓطهظظ٤ٖ

 ٤ٜح يُي4ِهرَ أقى أكٍجو أٍْضٜح ئيج ضؼًٌ ػ

ػ٘ىٓح ضٌٕٞ جُوحذِس جُٔٞؾٞوز ك٢ ئقىٟ جُكحالش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوٍز جأل٠ُٝ  

ذؼى جُطظ٣ٍف ، ئيٕ جُُٔجُٝس ٜٓ٘ح ؽروح ُِلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ ٛىٙ جُٔحوزأٌٖٓ ْكد ، أػالٙ أؾ٤ٍز

  4نالٍ ذأقٌحّ ٓىٝٗس جُشـَٝيُي وٕٝ جإل، ذًُي ُىٟ جإلوجٌز ٖٓ هرَ ٓشـِٜح

ال ٣ٌٖٔ جْطث٘حف ُٓجُٝس ٜٓ٘س جُورحُس ئال ذؼى جْططالع ، ك٢ قحُس ْكد جإليٕ ٓإهطح 

 4 ٙ جُٔحوزٖٓ ًٛجُػح٤ٗس  ٌأ١ جُِؿ٘س جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوٍز

 27الوادة 

إليٕ ؾى٣ى ؽروح ، ذؼى ضٞهق ُٔىز ضؼحوٍ أٝ ضلٞم ْ٘ط٤ٖ، ٣هؼغ جْطث٘حف ُٓجُٝس جُٜٔ٘س 

 4 ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ 45ألقٌحّ جُٔحوز 

 28الوادة 

٣ؿد 4 شهظ٤ح ٣ؿد ػ٠ِ ًَ هحذِس ٓأيٕٝ ُٜح ذُٔجُٝس جُٜٔ٘س ذظلس قٍز إٔ ضُجُٜٝح 

ٕ ضهطحٌ ٓٞؽ٘ح ذحُٔكَ ج٢ُٜ٘ٔ ُوحذِس ٓأيٕٝ ُٜح أٝ أ، ػ٤ِٜح إٔ ضطٞكٍ ػ٠ِ ٓكَ ٢ٜ٘ٓ

٣ؿد أال ٣طؼٖٔ جُؼوى جُٔرٍّ ذ٤ٖ جُوحذِط٤ٖ أ١ ذ٘ى ٣و٤ى جالْطوال٤ُس ، ٝك٢ ٛىٙ جُكحُس4 ذحُُٔجُٝس

 4 ج٤ُٜ٘ٔس ألقى جُطٍك٤ٖ

 29الوادة 

رَ ٣ؿد إٔ ضٞػغ ذٔىنَ جُٔكَ ج٢ُٜ٘ٔ ُٞقس ذ٤ح٤ٗس ضٓطؿ٤د ُِهظحتض جُٔكىوز ٖٓ ه 

جُشهظ٢ ٝجُؼحت٢ِ ُِوحذِس جُٔؼ٤٘س ٙ جُِٞقس ْٟٞ جإلْْ ٣ٌٖٔ إٔ ضطؼٖٔ ًٛ ٝال4 جإلوجٌز

 4ٜٔ٘س ًًٝج ٍٓجؾغ جإليٕ ذُٔجُٝطٜحجُٝجُشٜحوز أٝ جُىذِّٞ ٝٓظىٌ أقىٛٔح ٝ

٣ؿد إٔ ضطؼٖٔ جُِٞقس جًًٌُٔٞز ، ك٢ قحُس جالْطـالٍ جُٔشطٍى ُ٘لّ جُٔكَ ج٢ُٜ٘ٔ 

 4 جُر٤حٗحش ٗلٜٓح ذحُ٘ٓرس ٌَُ ش٣ٌٍس

جُهىٓحش جُط٢ ٣وىٜٓ٘ح ذشٌَ ٝجػف ٝئػالٕ ضؼ٣ٍلس جألػٔحٍ ، ُوحذالش٣ؿد ػ٠ِ ج

 4 ٓوٍٝء ك٢ أٓحًٖ جالْطورحٍ أٝ ك٢ هحػس جالٗطظحٌ وجنَ ٓكالضٜٖ ج٤ُٜ٘ٔسٝ

 ضٔ٘غ جُُٔجُٝس ذحْْ ٓٓطؼح4ٌ
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 11الوادة

٣ؿد ػ٠ِ ًَ هحذِس ُٓجُٝس ٜٓ٘طٜح ذظلس قظ٣ٍس ك٢ جُؼ٘ٞجٕ ج١ًُ جنطحٌضٚ ٓٞؽ٘ح  

 4 ئيٕ جُُٔجُٝس ذٚج١ًُ ٓ٘ف ٤ٜ٘ٓٝح 

٣ؿد ػ٠ِ جُوحذِس جُٔأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس ذحُوطحع جُهحص ئذٍجّ ػوى ضأ٤ٖٓ ػٖ  

ًًج ًِٔح ضْ ٝئ٣ىجع ٗٓهس ٓ٘ٚ ُىٟ جُِٓطس جُك٤ٌٓٞس جُٔهطظس ٝجُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس ٝج٤ُٜ٘ٔس 

 4 ضؿى٣ىٙ

 4 ٣ٔ٘غ ػ٠ِ جُوحذِس ُٓجُٝس ٜٓ٘طٜح ذظلس ضؿح٣ٌس 

٤ٔغ جُطٍم ٝجُْٞحتَ جُـ٤ٍ ذؿ ُلحتىز جإلشٜحٌ ُلحتىضٜح أٝٝس ًٔح ٣ٔ٘غ ػ٠ِ جُوحذِس جُىػح٣

 4 جُىػح٣سٝؿ٤ٍ جُٔرحشٍز جُٔؼىز ُإلشٜحٌ ٝجُٔرحشٍز 

ًٔح ٣ٔ٘غ ػ٠ِ جألشهحص جًُجض٤٤ٖ ٝجُٔؼ٤٣ٖٞ٘ جْطـالٍ جُٔكحٍ جُٔأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس  

ؼحّ ُِىػح٣س ج جُوحٕٗٞ ذحُوطحع جُهحص ٝجُوحذالش جُُٔجٝالش ذحُوطحػ٤ٖ جُهحص ٝجُذٔٞؾد ًٛ

 4 جإلشٜحٌٝ

 الٌيابت: الباب الخاهش

 .1الوادة 

إٔ ض٤٘د ػٜ٘ح ، ٣ٌٖٔ ُِوحذِس جُٔأيٕٝ ُٜح جُُٔجُٝس ذظلس قٍز، ك٢ قحُس ؿ٤حخ ٓإهص 

٤َِٓس ُٜح ٖٓ جُوطحع جُهحص ضطٞكٍ ك٤ٜح شٍٝؽ ، ٣ٞٓح( 15)نالٍ ٓىز أهظحٛح ْطٕٞ 

٣ؿد ػ٤ِٜح جُطظ٣ٍف ذًُي 4ٝ جُوحٕٗٞجُكظٍٞ ػ٠ِ ئيٕ جُُٔجُٝس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ًٛج 

 4 ٓٓروح ُىٟ جإلوجٌز

٣ٞٓح ٓٞػٞع ئيٕ ٓٓرن ضِٓٔٚ  (15) ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ج٤ُ٘حذس جُط٢ ضلٞم ٓىضٜح ْط٤ٖ 

٣ٝوّٞ ًٛج 4 ٣طؼٖٔ جْْ جُ٘حترس ٝٓىز ج٤ُ٘حذس، جإلوجٌز ُِوحذِس جُط٢ ضٍؿد ك٢ إٔ ض٤٘د ػٜ٘ح

 4 ترس نالٍ جُٔىز جًًٌُٔٞزجإليٕ ذحُُٔجُٝس ذحُ٘ٓرس ُِ٘حجإليٕ ٓوحّ 

ٓحػىج ك٢ قحالش جْطػ٘حت٤س ٍٓنض ذٜح ٖٓ  ،إٔ ضلٞم ٓىز ج٤ُ٘حذس ْ٘س ٓطٞجطِس٣ٌٖٔ  ال 

 4 هرَ جإلوجٌز ٝال٤ْٔح ألْرحخ طك٤س

 12الوادة 

 2جُظحوٌ ك٢  44034553جُش٣ٍق ٌهْ ظ٤ٍٜ جُٖٓ  40جْطػ٘حء ٖٓ أقٌحّ جُلظَ  

٣ٌٖٔ ، ذٔػحذس جُ٘ظحّ جألْح٢ْ جُؼحّ ُِٞظ٤لس جُؼ٤ٓٞٔس (4403كرٍج٣ٍ  42)4332شؼرحٕ 

ػٖ ئقىٟ ، نالٍ كطٍز ٌنظطٜح جإلوج٣ٌس ج٣ُٞ٘ٓس، إٔ ض٘ٞخ، ُِوحذِس جُط٢ ضُجٍٝ ذحُوطحع جُؼحّ

 4 ٤َٓالضٜح جُط٢ ضٔحٌِ ٗلّ ٜٓ٘طٜح ذحُوطحع جُهحص

٣ٌٖٔ ُِوحذِس جُٔؼ٤٘س إٔ ضوّٞ ذح٤ُ٘حذس ئال ذؼى قظُٜٞح ػ٠ِ ئيٕ ضِٓٔٚ ُٜح جإلوجٌز  ال

 4 جُطحذؼس ُٜح



 

 - 03 - 

 11الوادة 

ضطٞكٍ ػ٠ِ ػ٤حوز ، ك٢ قحُس ٝكحز هحذِس ٓأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس ذظلس قٍز ٝذشٌَ كٍو١ 

ذط٤٤ٍٓ جُٔكَ ، ذ٘حء ػ٠ِ ئيٕ ٖٓ جإلوجٌز، ٣ٌٖٔ ١ًُٝ قوٞهٜح إٔ ٣ؼٜىٝج، هحذِس أٝ وجٌ ُِٞالوز

ٖٓ  45ج٢ُٜ٘ٔ جُٔؼ٢٘ ُٔىز ْ٘ط٤ٖ ئ٠ُ شهض ٣ٓطٞك٢ جُشٍٝؽ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحوز 

 4 ٣ٝؿد ئؿالم جُٔكَ ج٣٢ُٜ٘ٔظرف جإليٕ الؿ٤ح ، ٝذحٗظٍجّ ًٛج جألؾ4َ ًٛج جُوحٕٗٞ

ئيج ًحٗص ئقىٟ ذ٘حش جُوحذِس جُٔطٞك٤س ضطحذغ وٌجْحش ُطكؼ٤ٍ وذِّٞ ٣ٓٔف ُٜح ، ؿ٤ٍ أٗٚ 

ئ٠ُ  ،٣ْٞ٘ح، ٜ٘س هحذِس أٌٖٓ ضؿى٣ى جإليٕ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُلوٍز جأل٠ُٝ أػالٙذُٔجُٝس ٓ

 4 ؿح٣س جٗطٜحء جُٔىز جُوح٤ٗٞٗس جالَٓس ٤َُ٘ جُىذِّٞ جًًٌُٔٞ

 4 ضرطىب ٓىز جُطؿى٣ى ٖٓ ضح٣ٌم جٗطٜحء جُٓ٘ط٤ٖ جُٔشحٌ ئ٤ُٜٔح ك٢ جُلوٍز جأل٠ُٝ أػالٙ 

 الٌظام التوثيلي الثالث:القسن 

 13الوادة 

٣ٌٖٔ ُِوحذالش جُٔأيٕٝ ، قىجظ ٤ٛثس ٤ٜ٘ٓس نحطس ذحُوحذالشٝك٢ جٗطظحٌ ئ، ذظلس جٗطوح٤ُس

جُهحص إٔ ٣٘طظٖٔ ػٖٔ ؾٔؼ٤س ٤ٜ٘ٓس ٝؽ٤٘س ضهؼغ ُٜٖٝ ذُٔجُٝس جُٜٔ٘س ذحُوطحػ٤ٖ جُؼحّ 

ٗٞكٔرٍ  40) 4323ؾٔحوٟ جأل٠ُٝ  3جُظحوٌ ك٢  44034321ألقٌحّ جُظ٤ٍٜ جُش٣ٍق ٌهْ 

 4 ذط٘ظ٤ْ جُكن ك٢ ضأ٤ّْ جُؿٔؼ٤حش( 4403

ألقٌحّ  ٚػ٠ِ جإلوجٌز جُط٢ ضطكون ٖٓ ٓطحذوط٣ؼٍع جُ٘ظحّ جألْح٢ْ ُِؿٔؼ٤س جُٞؽ٤٘س  

 4 ًٛج جُوحٕٗٞ

 15الوادة 

 ئ5٠ُضٜىف جُؿٔؼ٤س جُٞؽ٤٘س 

جُطوح٤ُى جٍُٔضرطس ذحٍُٔٝءز ٝجٌٍُجٓس ٌٍٝٗجٕ جًُجش جُط٢ ٝػٔحٕ ط٤حٗس جُٔرحوب  -

 ؛٣وّٞ ػ٤ِٜح شٍف جُٜٔ٘س ػ٠ِ إٔ ضطظق جُوحذِس ذحٌُلحءز ٝجُُ٘جٛس 

جُكٍص ػ٠ِ جقطٍجّ أػؼحتٜح ُِوٞج٤ٖٗ ٝجألٗظٔس ٝجألػٍجف جُط٢ ضهؼغ  -

 جُٜٔ٘س؛ُٓجُٝس 

 ؛جُىكحع ػٖ جُٔظحُف جُٔؼ٣ٞ٘س ٝج٤ُٜ٘ٔس ُِٜٔ٘س ٝضىذ٤ٍ ٓٔطٌِحضٜح  -

جُٔٓحٛٔس ذٔرحوٌز ٜٓ٘ح أٝ ذطِد ٖٓ ٛىٙ ٝٔػ٤َ ٜٓ٘س جُورحُس ُىٟ جإلوجٌز ض -

 ؛ٝض٘ل٤ًٛحجألن٤ٍز ك٢ ئػىجو ج٤ُٓحْس جُظك٤س جُٔطؼِوس ذحُظكس جإلٗؿحذ٤س 

ال٤ْٔح جُٔطؼِوس ٜٓ٘ح ، ئذىجء جٍُأ١ ك٢ ًَ جُوؼح٣ح جُط٢ ضؼٍػٜح ػ٤ِٜح جإلوجٌز -

 ؛ٝضوى٣ْ جالهطٍجقحش ك٢ شأٜٗح ، ذٜٔ٘س جُورحُس

ضكع جشٍجف ٓإْٓحش جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ أٝ ٓإْٓحش جُط٣ٌٖٞ ج٢ُٜ٘ٔ أٝ ، ٔٓحٛٔسجُ -

ُِوحذالش جألؽرحء جٝ ج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س ُِٝطر٤رحش ج٤ُٜثس جُٞؽ٤٘س ٝجُؿٔؼ٤حش ج٤ُٜ٘ٔس 
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ئٕ ٝؾىش أٝ جُِٓطس جُك٤ٌٓٞس جٌُِٔلس ذحُظكس ك٢ ض٘ظ٤ْ وٌٝجش جُط٣ٌٖٞ 

  . جُٔٓطٍٔ ُلحتىز جُوحذالش

 الؼقىباثالقسن الزابغ: 

 16الوادة 

 :٣ؼطرٍ ُٓجٝال ذظلس ؿ٤ٍ هح٤ٗٞٗس ذحُوطحع جُهحص ُٜٔ٘س جُورحُس جُٔكىوز ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ 

ًَ شهض ؿ٤ٍ قحطَ ػ٠ِ شٜحوز أٝ وذِّٞ ٣ٓٔف ذُٔجُٝس ٜٓ٘س جُورحُس  44

 ؛٣ٝٔحٌِ ذحُوطحع جُهحص أػٔحٍ جُٜٔ٘س جًًٌُٔٞز 

وٕٝ جُكظٍٞ ػ٠ِ ، ًَ شهض ٣وّٞ ذظٌٞز جػط٤حو٣س ذأػٔحٍ ٜٓ٘س جُورحُس 44

ال  ؿ٤ٍ إٔ أقٌحّ ًٛج جُر٘ى. ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ 45جإليٕ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحوز 

٣٘ؿُٕٝ أػٔحال ٝ ،٣ًٖ ٣طحذؼٕٞ وٌجْحش ك٢ جُورحُسضطرن ػ٠ِ جألشهحص جُ

 ؛٣أٍْٓٛ ذٜح ٓإؽٍْٝٛ ٝضكص ٓٓإ٤ُٝس ٛإالء

ًَ هحذِس ضحذؼس ُِوطحع جُؼحّ ضُجٍٝ ٜٓ٘س جُورحُس ذحُوطحع جُهحص نٍهح ألقٌحّ  34

 ؛أػالٙ  34جُلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحوز 

 ؛ًَ هحذِس ضٓطٍٔ ك٢ ُٓجُٝس ٜٓ٘طٜح ذؼى ْكد جإليٕ جُِْٔٓ ُٜح 24

 41ًَ هحذِس ضٓطأٗق ُٓجُٝس ٜٓ٘طٜح نٍهح ألقٌحّ جُلوٍز جألن٤ٍز ٖٓ جُٔحوز  04

 ُوحٕٗٞ؛جٖٓ ًٛج  42ٝجُٔحوز 

ًَ هحذِس ضـ٤ٍ شٌَ ُٓجُٝس جُٜٔ٘س وٕٝ جُكظٍٞ ػ٠ِ جإليٕ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ  14

 ؛ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ 3ك٢ جُٔحوز 

ًَ هحذِس ٓأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس ذحُوطحع جُهحص ضْ ضؼ٤٤ٜ٘ح ك٢ ٓ٘ظد ػ٢ٓٞٔ ُْٝ  24

 ج٢ُٜ٘ٔ؛ضوْ ذاؿالم ٓكِٜح 

 ؛أػالٙ 34ًَ هحذِس هحٓص ذح٤ُ٘حذس نٍهح ألقٌحّ جُٔحوز  34

ذط٤٤ٍٓ ٓكَ ٢ٜ٘ٓ وٕٝ جُكظٍٞ ػ٠ِ جإليٕ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ  ذِس هحٓصًَ هح 44

 أػالٙ؛ 33ك٢ جُٔحوز 

ًَ هحذِس ٓأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس ذحُوطحع جُهحص ضوّٞ ذأػٔحٍ ٤ٜ٘ٓس نٍهح ألقٌحّ  454

 جُوحٕٗٞ؛ٖٓ ًٛج  4جُٔحوز 

ٗشحؽح ٤ٜ٘ٓح آنٍ نٍهح ألقٌحّ جُٔحوز ، ذحُٔٞجَجز ٓغ ٜٓ٘طٜح، ًَ هحذِس ٓحٌْص 444

 . أػالٙ 44

 17الوادة 

 :٣ؼحهد ػ٠ِ جُُٔجُٝس ذظلس ؿ٤ٍ هح٤ٗٞٗس ُٜٔ٘س جُورحُس 
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أشٍٜ  3ذحُكرّ ٖٓ  ،31ٖٓ جُٔحوز  4ٝ4ك٢ جُكحالش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ى٣ٖ  4أ 

 ؛وٌْٛ  054555ٝ 454555ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح ذ٤ٖ ٝئ٠ُ ْ٘ط٤ٖ 

ذحُكرّ ٖٓ ْ٘س ئ٠ُ ، أػالٙ 31ٖٓ جُٔحوز  2ك٢ جُكحُس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ى  4خ 

 ؛وٌْٛ  4554555ٝ 054555ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح ذ٤ٖ ْٝ٘ط٤ٖ 

أشٍٜ ئ٠ُ  3ذحُكرّ ٖٓ ، أػالٙ 31ٖٓ جُٔحوز  0ك٢ جُكحُس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ى  4ؼ 

وٌْٛ ئيج ًحٕ ْكد جإليٕ  454555ٝ 0555ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح ذ٤ٖ ْٝ٘ط٤ٖ 

وٌْٛ ئيج ًحٕ ْكد جإليٕ  454555ٝ 0555 ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِؼٜح ٣رٖ ٝ ؛ٜٗحت٤ح 

 ؛ضٌٔ٘ص جُوحذِس جُٔؼ٤٘س ٖٓ جْطؼحوز هٞجٛح الْطث٘حف ػِٜٔح ٝٓإهطح 

ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح  ،أػالٙ 31ٖٓ جُٔحوز  2ك٢ جُكحُس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ى  4و 

 ؛وٌْٛ  4554555ٝ 054555ذ٤ٖ 

أشٍٜ  3ذحُكرّ ٖٓ ، أػالٙ 31ٖٓ جُٔحوز  45ك٢ جُكحُس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ى  4ٙ 

 ؛وٌْٛ  454555ٝ 0555ئ٠ُ ْ٘ط٤ٖ ٝذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح ذ٤ٖ 

ذحُكرّ ٖٓ ، أػالٙ 31ز ٖٓ جُٔحو 4ٝ 1ك٢ جُكحُط٤ٖ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜٔح ك٢ جُر٘ى٣ٖ  4ٝ 

 ؛وٌْٛ  454555ٝ 0555أشٍٜ ٝذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح ذ٤ٖ  3شٍٜ ٝجقى ئ٠ُ 

ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح ، أػالٙ 31وز ٖٓ جُٔح 3ك٢ جُكحُس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ى  4َ 

 . وٌْٛ 454555ٝ 454555ذ٤ٖ 

 18الوادة 

 454555 ٣ؼحهد ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح ذ٤ٖ، أػالٙ 34ٓغ ٍٓجػحز أقٌحّ جُٔحوز 

، ًَ هحذِس طحقرس ٓكَ ٢ٜ٘ٓ ُِورحُس ٓأيٕٝ ُٜح ذحُُٔجُٝس ذحُوطحع جُهحص، وٌْٛ 454555ٝ

٤ٍٙ ٤جُو٤حّ ذأػٔحٍ ٜٓ٘طٜح وجنَ ٓكِٜح ج٢ُٜ٘ٔ ج١ًُ ضط٠ُٞ ضٓ، ضٓٔف ُوحذِس ٖٓ جُوطحع جُؼحّ

 4 ئوجٌضٚٝ

 19الوادة 

وٌْٛ ًَ هحذِس أهىٓص ػ٠ِ كطف  454555ٝ 04555ضؼحهد ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح ذ٤ٖ 

 4 ٜح وٕٝ ئيٕ ٖٓ جإلوجٌزُأٝ جْطـال ػ٤حوز هحذِس أٝ وجٌ ُِٞالوز أٝ ئػحوز كطكٜح

وجٌز ًاؾٍجء ضكلظ٢ ذاؿالم جُٔكَ ج٢ُٜ٘ٔ ئ٠ُ ق٤ٖ ضوّٞ جإل، ك٢ جٗطظحٌ طىٌٝ جُكٌْ

 4 قظٍٞ جُوحذِس جُٔؼ٤٘س ػ٠ِ جإليٕ جًًٌُٔٞ

ضؼحهد ذ٘لّ جُؼوٞذس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوٍز جأل٠ُٝ أػالٙ ًَ هحذِس ٓأيٕٝ ُٜح 

جُطظ٣ٍف ذًُي ؽروح ، ك٢ قحُس ضـ٤٤ٍ جُٔشـَ، ذحُُٔجُٝس ذحُوطحع جُهحص ذظلس أؾ٤ٍز أؿِوص

 4 ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ 4ز ألقٌحّ جُٔحو

  31الوادة 

 44وٌْٛ ًَ نٍم ألقٌحّ جُٔحوز  454555ٝ ٣04555ؼحهد ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح ذ٤ٖ  

 ٖٓ ًٛج جُوح4ٕٞٗ
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  .3الوادة 

 44وٌْٛ ًَ نٍم ألقٌحّ جُٔحوز  454555ٝ 04555ذ٤ٖ ٣ؼحهد ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح  

 4 ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ

 32الوادة 

جُؿُجءجش جُٔطٍضرس ػٖ ٝذؼى ضالٝز جُٔٞجو جُٔطؼِوس ذحُطلط٤ش جُٞجٌوز ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ  

 ٣ؼحهد ذـٍجٓس ٣طٍجٝـ ٓرِـٜح ذ٤ٖ ، ٌكغ ج٢ُٜ٘ٔ ًُٜج جإلؾٍجء هرَ جُرىء ك٤ٚ ٖٓ ؽٍف جُِؿ٘س

غ جُهؼٞع ُؼ٤ِٔحش جُطلط٤ش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ٓ وٌْٛ ًَ ٖٓ ٌك 054555ٝ 454555

  4 أشٍٜ أٝ ٛٔح ٓؼح 3حٕٗٞ أٝ ذحُكرّ ٖٓ شٍٜ ئ٠ُ ٖٓ ًٛج جُو 44جُٔحوز 

٣ٌٖٔ ٍُت٤ّ جُٔكٌٔس جٍُٔكٞع ئ٤ُٜح جألٍٓ ٖٓ هرَ جُِٓطس جُك٤ٌٓٞس جُٔهطظس إٔ ٣أٍٓ  

ذاؿالم جُٔكَ ج٢ُٜ٘ٔ ذظلس جْطؼؿح٤ُس ك٢ جٗطظحٌ طىٌٝ قٌْ جُٔكٌٔس جُط٢ ض٘ظٍ ك٢ 

 4 جُىػٟٞ

 31الوادة

 ُٜح ٓأيٕٝ هحذِس ًَ وٌْٛ 454555ٝ 04555 ذ٤ٖ ٓح ٓرِـٜح ٣طٍجٝـ ذـٍجٓس ضؼحهد

 ألقٌحّ ذًُي جإلوجٌز ذانرحٌ ضوْ ُْٝ ػ٢ٓٞٔ ٓ٘ظد ك٢ ضؼ٤٤ٜ٘ح ضْ، جُهحص ذحُوطحع ذحُُٔجُٝس

 4 جُوحٕٗٞ ًٛج ٖٓ 42 جُٔحوز ٖٓ جأل٠ُٝ جُلوٍز

  33الوادة

 ك٢ ػ٤ِٜح جُٔ٘ظٞص ذحُـٍجٓس ضؼحهد، جُوحٕٗٞ ًٛج ٖٓ 44 جُٔحوز أقٌحّ ٍٓجػحز ٓغ

 4 ج٢ُٜ٘ٔ ذٔكِٜح ٓٞجنغ ذا٣ٞجء ضوّٞ هحذِس ًَ، أػالٙ 23 جُٔحوز

 35 الوادة

 054555ٝ 454555 ذ٤ٖ ٓرِـٜح ٣طٍجٝـ ٝذـٍجٓس أشٍٜ 3 ئ٠ُ شٍٜ ٖٓ ذحُكرّ ضؼحهد

 ٖٓ جُٔٓطل٤ىجش ػ٠ِ ؾ٤ٓٔح نطٍج ضشٌَ ُِٞالوز وجٌ أٝ هحذِس ػ٤حوز ضٓطـَ هحذِس ًَ وٌْٛ

 4 نىٓحضٜح

 ذاؿالم ٣أٍٓ إٔ، جُٔهطظس جإلوجٌز ٖٓ ذطِد، جُٔكٌٔس ٍُت٤ّ ٣ٌٖٔ، جُكحُس ٛىٙ ٝك٢

  4جُىػٟٞ ك٢ ض٘ظٍ جُط٢ جُٔكٌٔس قٌْ طىٌٝ جٗطظحٌ ك٢ كٌٞج جُٔؼ٢٘ جُٔكَ

 36 الوادة

 أٝ شٜحوز ػ٠ِ قحطَ ؿ٤ٍ شهض ؽٍف ٖٓ هحذِس ذٜٔ٘س ٍٓضرؾ ُود جْطؼٔحٍ ٣ؼطرٍ

 ك٢ ػ٤ِٜح جُٔ٘ظٞص جُؼوٞذحش ػ٤ِٚ ٝضطرن، هحذِس ُظلس جٗطكحال جُٜٔ٘س ذٜىٙ ٓطؼِن وذِّٞ

 4جُؿ٘حت٢ جُوحٕٗٞ ٓؿٔٞػس
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 37 الوادة

 جٌضٌحخ أؾَ ٖٓ جُٔىجٗحش جُوٞجذَ ػ٠ِ جُكٌْ ٣ٌٖٔ، جألط٤ِس جُؼوٞذس ػ٠ِ ػالٝز

 جُٜ٘حت٢ أٝ جُٔإهص ذحُٔ٘غ جُؼحٓس جألنالم أٝ جألٍْز ٗظحّ أٝ جألشهحص ػى ؾ٘ف أٝ ؾ٘ح٣حش

 4جُورحُس ٜٓ٘س ُٓجُٝس ٖٓ

 أقى جٌضٌحخ أؾَ ٖٓ ذحُهحٌؼ جُظحوٌز جألقٌحّ ضؼطرٍ، جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ٖٓ ؽِد ػ٠ِ ذ٘حء

 جُٔطؼِوس جُوٞجػى ضطر٤ن ألؾَ، جٌُِٔٔس ضٍجخ كٞم طىٌش ُٞ ًٔح أػالٙ ئ٤ُٜح جُٔشحٌ جألكؼحٍ

 4 ٝهحت٤س ضىجذ٤ٍ جضهحو أٝ جإلػحك٤س ٝجُؼوٞذحش جُؿ٣ٍٔس جٌضٌحخ ئ٠ُ ذحُؼٞو

 38 الوادة

 ٣ٝلٍع ًأؾ٤ٍز هحذِس ٣شـَ ٖٓ ًَ وٌْٛ 4554555 ئ٠ُ 054555 ٖٓ ذـٍجٓس ٣ؼحهد

 454555 ئ٠ُ 04555 ٖٓ ٝذـٍجٓس ج٤ُٜ٘ٔس جْطوال٤ُطٜح ٖٓ ضكى جٕ شأٜٗح ٖٓ هٞجػى ػ٤ِٜح

 4 ج٤ُٜ٘ٔس جْطوال٤ُطٜح ٖٓ جُكى هرِص أٜٗح غرص أؾ٤ٍز هحذِس ًَ وٌْٛ

 39 الوادة

 جُلوٍجش ألقٌحّ ٓهحُلس ًَ ػٖ وٌْٛ 454555 ئ٠ُ 0555 ٖٓ ذـٍجٓس ٣ؼحهد

 4جُوحٕٗٞ ًٛج 35ٖٓ ٖٓ جُٔحوز 4ٝ3ٝ2ٝ0ٖٓ

 51 الوادة

 ػقح٣ؼ، جُوْٓ ٛىج ك٢ ػ٤ِٜح جُٔ٘ظٞص جُٔهحُلحش ئقىٟ جٌضٌحخ ئ٠ُ جُؼٞو قحُس ك٢

 جُظحوٌز ك٢ جُٔهحُلس جأل٠ُٝ ٝال ٣ٌٖٔ ُِؼوٞذس جُكر٤ٓس جُكر٤ٓس جُؼوٞذس ٝٓىز جُـٍجٓس ٓرِؾ

 4 أشٍٜ (1) ْطس ػٖ ضوَ إٔ جُؼٞو قحُس ك٢

 ٌٓطٓد ذٔوٌٍ ػ٤ِٜح جُكٌْ ْرن ٖٓ ًَ، جُوحٕٗٞ جًٛ ٓىٍُٞ ك٢، جُؼٞو قحُس ك٢ ٣ؼطرٍ

، جُوحٕٗٞ ٛىج ك٢ ػ٤ِٜح جُٔ٘ظٞص جُٔهحُلحش ئقىٟ جٌضٌحخ أؾَ ٖٓ ذٚ جُٔوؼ٢ ةجُش ُوٞز

  4 ضوحوٜٓح أٝ جُؼوٞذس ضِي ض٘ل٤ى ضٔحّ ٖٓ ْ٘ٞجش 0 نّٔ ٓؼ٢ هرَ ٓٔحغِس ٓهحُلس صٝجٌضٌر

 واًتقاليت هختلفت أحكام: الخاهش القسن

 .5 الوادة

 جُط٘ل٤ً ق٤ُ جُوحٕٗٞ ًٛج ونٍٞ هرَ ُِٞالوز وٌٝ ذلطف ُٜٖ جُٔأيٕٝ ُِوٞجذَ ٣ٌٖٔ

 4ذٜح ٓٞجنغ ئ٣ٞجء ك٢ جالْطٍٔجٌ

 52 الوادة

 ٖٓ 45 جُٔحوز ٖٓ جُػح٤ٗس جُلوٍز ٖٓ جُػح٢ٗ جُر٘ى أقٌحّ ٖٓ ٝجْطػ٘حء جٗطوح٤ُس ذظلس، ٣ٌٖٔ

  ذ٤ح5ْٜٗ جُطح٢ُ ُألشهحص جُهحص ذحُوطحع هحذِس ٜٓ٘س ذُٔجُٝس جإليٕ، جُوحٕٗٞ ًٛج
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 ضهظض5 جُىُٝس ٖٓ جُٔؿح٣َٖ جُظكس ٓٓحػى١ إلؾحَجش جُكحِٕٓٞ جالشهحص 44

  ؛جُط٤ُٞى ك٢

 كٍع جُىُٝس5 ٖٓ جُٔؿح٣َٖ جُظكس ٓٓحػى١ ُشٜحوجش جُكحِٕٓٞ جألشهحص 44

 جُُٔٞىجش؛ جٍُٔٔػحش

 ٖٓ ِْٓٓ، ُٓٞىز شؼرس ك٢ ٓطهظض ضو٢٘ وذِّٞ ػ٠ِ جُٔطٞكٍٕٝ جألشهحص 34

 4 ُٜح ٍٓنض جُهحص ج٢ُٜ٘ٔ ُِط٣ٌٖٞ ٓإْٓس

 51 الوادة

 ٖٓ ْ٘ٞجش( 2) أٌذغ ضطؿحَٝ ال ُٔىز جٗطوح٤ُس ٝذظلس، أػال45ٙ جُٔحوز أقٌحّ ٖٓ جْطػ٘حء

 ػ٠ِ ُِكحطالش هحذِس ٜٓ٘س ذُٔجُٝس ٣إيٕ إٔ ٣ٌٖٔ، جُط٘ل٤ً ق٤ُ جُوحٕٗٞ جًٛ ونٍٞ ضح٣ٌم

 جُهحص ج٢ُٜ٘ٔ ُِط٣ٌٖٞ ٓإْٓس ُىٕ ٖٓ ِْٓٓ ُٓٞىز شؼرس ك٢ « ٓطهظض ضو٢٘ » وذِّٞ

 4ُٜح جٍُٔنض

 53 الوادة

 ذظلس ُططر٤وٚ جالَٓس جُط٘ظ٤ٔ٤س جُ٘ظٞص ونٍٞ ضح٣ٌم ٖٓ جذطىجء جُوحٕٗٞ ًٜجذ ٣ؼَٔ

 ٌهْ جُش٣ٍق جُظ٤ٍٜ ك٢ جُٞجٌوز ذحُوٞجذَ جُٔطؼِوس جألقٌحّ ٣ؼٞعٝ ٣ٝ٘ٓم4 جُط٘ل٤ً ق٤ُ ًحِٓس

 ُٓجُٝس ذٔوطؼحٙ ض٘ظْ( 4415كرٍج٣ٍ  44) 4324شؼرحٕ  ٖٓ 44 ك٢ جُظحو44044312ٌ

 ؛ ٝجُوٞجذَ ٤ٖ٤٣ٍٝجُؼوحه جألْ٘حٕ ٝؾٍجق٢ جُظ٤حوُسٝ جألؽرحء ٜٖٓ

 جُوحٕٗٞ ًٛج ونٍٞ ضح٣ٌم ك٢ جُوٞجذَ ؽٍف ٖٓ جُٔٓطـِس ج٤ُٜ٘ٔس جُٔكحٍ ضطو٤ى إٔ ٣ؿد

 4ٝجقىز ْ٘س ٣طؼىٟ ال أؾَ وجنَ جًًٌُٔٞ جُوحٕٗٞ ك٢ ػ٤ِٜح جُٔ٘ظٞص ذحُٔؼح٤٣ٍ جُط٘ل٤ً ق٤ُ
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  فهزسفهزس

 3 444444444444444444444444444444444444444444 ٣طؼِن ذُٔجُٝس ٜٓ٘س جُورحُس 22443هحٕٗٞ ٌهْ 

 3 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 جُوْٓ جأل5ٍٝ أقٌحّ ػحٓس

 2 44444444444444444444444444444444444 ٜٓ٘س جُورحُس ذحُوطحع جُهحص جُوْٓ جُػح5٢ٗ ُٓجُٝس

 2 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 جُرحخ جأل5ٍٝ أشٌحٍ جُُٔجُٝس

 0 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ٝؽ جُُٔجُٝسجُرحخ جُػح5٢ٗ شٍ

 2 4444444444444444444444444444444444444444444 جُرحخ جُػحُع5 أٓحًٖ جُُٔجُٝس ذظلس قٍز

 45 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444 جُرحخ جٍُجذغ5 هٞجػى جُُٔجُٝس

 44 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 جُرحخ جُهح5ّٓ ج٤ُ٘حذس

 43 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ُطٔػ٢ِ٤جُوْٓ جُػحُع5 جُ٘ظحّ ج

 42 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 جُوْٓ جٍُجذغ5 جُؼوٞذحش

 42 44444444444444444444444444444444444444444444444 ٓهطِلس ٝجٗطوح٤ُسجُوْٓ جُهح5ّٓ أقٌحّ 

 44 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 كٍِٜ

 


