
26/1/2012 خیراتلايأرلا و عیرشتلا ناوید

1960 ماعل )16( مقر نوناق
تابوقعلا نوناق

)1( ةداملا
.ةیمسرلا ةدیرجلا يف هرشن ىلع رهش رورم دعب هب لمعیو )1960 ةنسل تابوقعلا نوناق( نوناقلا اذه ىمسی

)2( ةداملا
:كلذ فالخ ىلع ةنیرقلا تلد اذا الا هاندأ اهل ةصصخملا يناعملا نوناقلا اذه يف ةدراولا ةیلاتلا ظافلالاو تارابعلل نوكی
.ةیمشاهلا ةیندرالا ةكلمملا :) ةكلمملا( ةظفل ينعت
ةنجل وا ،يئاضق سلجم وأ ماع يعدم وأ ةمكحم ةیأ مامأ ذختت يتلا تاءارجالا ةفاك :) ةیئاضقلا تاءارجالا( ةرابع لمشتو
ةنجللا وأ يئاضقلا سلجملا وا ةمكحملا هذه تماق ءاوس نیمیلا فلح دعب همامأ وأ اهمامأ ةداهشلا ءادا زوجی صخش وأ قیقحت
.نیمیلا نودب وأ نیمیلا دعب ةداهشلا عامسب صخشلا كلذ وأ
هتلئاعلو هل ًانكسم كاذ ذا نكاسلا وأ كلاملا هذختا ةیانب نم مسق يأ وأ ىنكسلل صصخملا لحملا :)نكسلا تیب( ةرابع ينعتو
يتلا ةلصتملا هتاقحلمو هعباوت ًاضیا لمشتو ، ةمیرجلا باكترا تقو لعفلاب ًانوكسم نكی مل ناو مهنم يأل وأ همدخو هفویضو
.دحاو روس هعم اهمضی
ةفاكو روسجلا فیرعتلا اذه يف لخدیف دیق ریغبو تقو لك يف هب رورملا روهمجلل حابی قیرط لك :) ماعلا قیرطلا( ةرابع لمشتو
ندملا لخاد ةنئاكلا عراوشلاو تاحاسلاو نیدایملاو قاوسالا هیف لخدی الو ضعبب اهضعب دالبلا وأ ندملا لصت يتلا قرطلا
.راهنالاو ىرقلا وأ نادلبلا وأ
تقو لك يف هیلا لوخدلا وأ هب رورملا روهمجلل حابی رمم وأ ناكم لكو ماع قیرط لك :) ماع لحم وأ ماع ناكم( ةرابع لمشتو
ةحاسك وأ ينید وأ يمومع لفح وأ عامتجا يأل كاذ ذإ لمعتسی ناكم وأ ءانب لكو دوقنلا نم غلبم عفدب ًادیقم ناك وأ دیق ریغبو
.ةفوشكم
 .اهقورشو سمشلا بورغ نیب عقت يتلا ةرتفلا :)ًالیل(وأ)لیللا( يتظفلب دصقیو
.ةیجراخلا مسجلا ةیشغأ نم ءاشغ قشی وأ طرشی عطق وأ طرش لك :) حرجلا( ةظفلب داریو
.هقش وأ رخآ ءاشغ يأ رطش نودب هسمل ناكمالا يف ناك اذإ ًایجراخ ءاشغلا ربتعی ، ریسفتلا اذه نم ضرغلل ءافیاو

لوالا باتكلا
ةماعلا ماكحألا
لوالا بابلا
يئازجلا نوناقلا يف
لوالا لصفلا
نامزلا ثیح نم ةیئازجلا ماكحالا
)3( ةداملا 
ةمیرجلا ربتعتو ، ةمیرجلا فارتقا نیح امهیلع نوناقلا صنی مل ریبدت وأ ةبوقع يأب ىضقی الو صنب الإ ةمیرج ال
.ةجیتنلا لوصح تقو ىلا رظنلا نود اهذیفنت لاعفأ تمت اذا ةمات 

)4( ةداملا
نكی مل ام ،هذافن لبق ةفرتقملا لاعفألا ىلع همكح يرسی هیلع ىكتشملا ةحلصم يف ًالیدعت میرجتلا طورش لدعی نوناق لك-1
.مربم مكح لاعفألا كلت نأشب ردص دق
.هیلع ىعدملل ةاعارم رثكأ ناك اذا هل ةقباسلا مئارجلا ىلع قبطی ةقحالملا قح لدعی نوناق لك-2
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نوناقلا لدع اذاو .نوناقلا ذافن موی نم الإ ةلهملا هذه يرجت الف هقحالملا قح ةسراممل هلهم دیدجلا نوناقلا نیع اذإ-3
ةبوسحم دیدجلا نوناقلا اهنیع يتلا ةدملا اهادم زواجتی ال نأ ىلع میدقلا نوناقلل اقافو يرجت يهف لبق نم ةعوضوم ةلهم
.هذافن موی نم
داعیملا هادم زواجتی ال نأ ىلع .میدقلا نوناقلل ًاقافو داعیملا اذه ىرس ةبوقع وأ مرج ىلع مداقتلا داعیم نوناق لدع اذا-4
.هذافن موی نم ابوسحم دیدجلا نوناقلا هنیع يذلا

)5( ةداملا
دعب دیدج نوناق ردص اذٕاو هذافن لبق ةفرتقملا مئارجلا ىلع قبطی نأ بجی فخأ ةبوقع ضرفی وأ ةبوقع يغلی دیدج نوناق لك
.ةیئازجلا هراثآ يهتنتو مكحلا ذیفنت فقوی هیلع بقاعم ریغ هلجأ نم هلعاف ىلع مكح يذلا لعفلا لعجی مربم مكح

)6( ةداملا
.هذافن لبق ةفرتقملا مئارجلا ىلع قبطی ال دشأ تابوقع ضرفی نوناق لك

يناثلا لصفلا
ناكملا ثیح نم ةیئازجلا ماكحالا
ةیمیلقالا ةیحالصلا )1(
)7( ةداملا 
.هیف اهیلع صوصنملا مئارجلا نم ةمیرج ةكلمملا لخاد بكتری نم لك ىلع نوناقلا اذه ماكحأ يرست-1
لاعفا نم لعف يأ وأ ةمیرجلا فلؤت يتلا رصانعلا دحا ةكلمملا هذه ضرأ ىلع مت اذإ ، ةكلمملا يف ةبكترم ةمیرجلا دعت-2
:يعرف وأ يلصأ كارتشا لعف وا ةئزجتم ریغ ةمیرج
يوجلا ىدملاو ءىطاشلا نم تارتم ولیك ةسمخ ةفاسم ىلا يمیلقالا رحبلاو ، اهیطغت يتلا ءاوهلا ةقبط ةكلمملا يضارا لمشت-أ
.ةیندرالا ةیئاوهلا تابكرملاو نفسلاو يمیلقالا رحبلا يطغی يذلا
.هحلاصم نم وأ شیجلا ةمالس نم لانت ةفرتقملا ةمیرجلا تناك اذا يندرالا شیجلا اهلتحی يتلا ةیبنجالا يضارالاو-ب

)8( ةداملا
:يندرالا نوناقلا يرسی ال
ةبكرملا ریفش ةمیرجلا زواجتت مل اذا ةیبنجا ةیئاوه ةبكرم نتم ىلع يندرالا يوجلا میلقالا يف ةفرتقملا مئارجلا ىلع-1
ایندرا هیلع ينجملا وا لعافلا ناك اذا يندرالا نوناقلل عضخت ةیئاوهلا ةبكرملا ریفش زواجتت ال يتلا مئارجلا نأ ىلع
.ةمیرجلا فارتقا دعب ةیمشاهلا ةیندرالا ةكلمملا يف ةیئاوهلا ةبكرملا تطح اذا وا

ةیئاوه ةبكرم وا ةنیفس نتم ىلع هیطغی يذلا يوجلا ىدملا يف وأ يندرالا يمیلقالا رحبلا يف ةفرتقملا مئارجلا  ىلع-2
.ةیئاوهلا ةبكرملا وا ةنیفسلا ریفش ةمیرجلا زواجتت مل اذا ةیبنجا

ةیتاذلا ةیحالصلا )2(
)9( ةداملا 
وا ةیانج ةكلمملا جراخ بكترا- ًالخدتم وا ًاضرحم ًاكیرش وا ناك ًالعاف- يبنجا وأ يندرا لك ىلع نوناقلا اذه ماكحأ ىرست
ةیبنجألا وأ ةیندرألا ةیفرصملا تادنسلا وا دقنلا قاروا روز وا ادوقن دلق وا ةلودلا متخ دلق وا ةلودلا نمأب ةلخم ةحنج
.ةكلمملا يف الماعت وا انوناق ةلوادتملا

ةیصخشلا ةیحالصلا )3(
)10( ةداملا
:نوناقلا اذه ماكحأ يرست
.يندرألا نوناقلا اهیلع بقاعی ةحنج وأ ةیانج ةكلمملا جراخ بكترا- ًالخدتم وأ ًاضرحم ًاكیرش وأ ناك ًالعاف- يندرأ لك ىلع-1
.ةحنجلا وأ ةیانجلا باكترا دعب اهبستكا وا ةیندرألا ةیسنجلا دقف ولو ركذ نم ىلع ةروكذملا ماكحألا يرست امك
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.اهایإ هتسرامم ةبسانمب وأ هتفیظو هتسرامم ءانثأ يندرأ فظوم يأ ةكلمملا جراخ اهبكتری يتلا مئارجلا ىلع-2
مهلوخی يتلا ةناصحلاب اوعتمت ام نویندرألا لصانقلاو ، يجراخلا كلسلا وفظوم ةكلمملا جراخ اهبكتری يتلا مئارجلا ىلع-3
.ماعلا يلودلا نوناقلا اهایإ

ةیندرالا ةكلمملا جراخ بكترا ، ًالخدتم وأ ًاضرحم ًاكیرش وأ ناك ًالعاف ، ةیمشاهلا ةیندرالا ةكلمملا يف میقم يبنجأ لك ىلع-4
.لبق وأ بلط دق هدادرتسا نكی مل اذا .يندرألا نوناقلا اهیلع بقاعی ةحنج وأ ةیانج ةیمشاهلا

)11( ةداملا
اوعتمت ام بناج الا لصانقلاو يجراخلا كلسلا وفظوم ةكلمملا يف اهبكتری يتلا مئارجلا ىلع نوناقلا اذه ماكحا يرست ال
.ماعلا يلودلا نوناقلا اهایا مهلوخی يتلا ةناصحلاب

ةیبنجألا ماكحألا ماكحألا لوعفم )4(
)12( ةداملا
وأ يندرا ةكلمملا هذه يف قحالی ال ةكلمملا يف تبكترا يتلا مئارجلاو )9( ةداملا يف اهیلع صوصنملا تایانجلا الخ امیف
مداقتلاب هنع طقس وا هیف ذفن دق مكحلا ناك اذإ هیلع مكحلا ةلاح يفو ، جراخلا يف ًایئاهن هتمكاحم ترج دق ناك اذإ يبنجا
.وفعلاب وأ

)13( ةداملا
:ةكلمملا يف ةقحالملا نود لوحت ال-1
.)9( ةداملا يف ةنیبملا مئارجلا نم ةمیرج ةیأ يف جراخلا يف ةرداصلا ماكحألا-أ
.ةكلمملا لخاد تفرتقا ةمیرج ةیأ يف جراخلا يف ةرداصلا ماكحألا-ب
رابخا رثأ ىلع ردص دق يبنجألا ءاضقلا مكح ناك اذا ةكلمملا يف ةقحالملا عنتمت نیتلاحلا اتلك يفو-2
.ةیندرالا تاطلسلا نم يمسر 
 ءارجإ وأ ةیلدع ةطباض ءارجإ ةجیتن هیلع موكحملا اهاضق دق نوكی يتلا مكحلاو فیقوتلاو ضبقلا ةدم نإ-3
0 ةكلمملا يف اهب هیلع مكح يتلا ةدملا لصأ نم لزنت جراخلا يف هیف ذفن مكح وأ يئاضق

يناثلا بابلا
ةیئازجلا ماكحالا يف
لوالا لصفلا
 تابوقعلا يف
ةماع ةروصب تابوقعلا )1(
)14( ةداملا 
:يه ةیئانجلا تابوقعلا

.مادعالا-1
.ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالا-2
.دبؤملا لاقتعالا-3
.هتقؤملا ةقاشلا لاغشالا-4
.تقؤملا لاقتعالا-5

)15( ةداملا
:يه ةیحنجلا تابوقعلا

.سبحلا-1
.ةمارغلا-2
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)16( ةداملا
:ةیریدكتلا ةبوقعلا

.ىریدكتلا سبحلا-1
.ةمارغلا-2

ةیئازجلا تابوقعلا )2(
)17( ةداملا

.هیلع موكحملا قنش وه ، مادعالا-1
.ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالاب مادعالا مكح لدبی ،ًالماح ةبوقعلا هذهب اهیلع موكحملا ةأرملا نوك توبث ةلاح يف-2

)18( ةداملا
.هجراخ وأ لیهأتلاو حالصالا زكارم لخاد يف ءاوس ، هنسو هتحصو بسانتت يتلا لاغشالا يف هیلع موكحملا لیغشت يه ، ةقاشلا لاغشألا

)19( ةداملا
ءادتراب همازلا مدعو ةصاخ ةلماعم هحنم عم هیلع اهب موكحملا ةدملا لیهأتلاو حالصالا زكارم دحأ يف هیلع موكحملا عضو وه ، لاقتعالا
0 هاضرب الإ هجراخ وأ لیهأتلاو حالصالا زكارم لخاد لمع يأب هلیغشت مدعو لیهأتلاو حالصالا زكارم يز

)20( ةداملا
، تاونس ثالث تقؤملا لاقتعالاو ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب مكحلل ىندألا دحلا ناك ، صاخ صن نوناقلا اذه يف دری مل اذإ
.هنس ةرشع سمخ ىلعألا دحلو

)21( ةداملا
اذا الإ تاونس ثالثو عوبسا نیب حوارتت يهو هیلع اهب موكحملا ةدملا لیهأتلاو حالصالا زكارم دحأ يف هیلع موكحملا عضو وه ، سبحلا
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا صن

)22( ةداملا
ریناند ةسمخ نیب حوارتت يهو ، مكحلا يف ردقملا غلبملا ةموكحلا ةنیزخ ىلا عفدی نأب هیلع موكحملا مازلإ يه ، ةمارغلا
:كلذ فالخ ىلع نوناقلا صن اذإ الإ رانید يتیامو
 ًاموی امهروسك وا نیرانید لك لباقم يف سبحی ، هیلع هب موكحملا غلبملا ةمارغلاب هیلع موكحملا دؤی مل اذا-1
.ةدحاو ةنس ةلاحلا هذه يف سبحلا ةدم زواجتت ال نأ ىلع ًادحاو
ةدملا هیلع موكحملا سبح بوجو ىلع هسفن روكذملا رارقلا يف صنی ةمارغ ضرفب ًارارق ةمكحملا ردصت امدنع-2
 لدبتست صنلا مدع ةلاح يفو اهتیدأت مدع دنع ةقباسلا ةرقفلا يف ةررقملا ةبسنلاب ةضورفملا ةمارغلا لباقت يتلا 
0 ةماعلا ةباینلا هردصت صاخ رارقب ةمارغلا

لبق يئزج ءادا لك ، ةداملا هذه نم ىلوالا ةرقفلا يف درو امك مكحلا اهددح يتلا ةبسنلاب ةمارغلا هذه لصأ نم مسحی-3
.هلیصحت مت غلبم لكو هئانثأ يف وأ سبحلا

ةیریدكتلا ةبوقعلا )4(
)23( ةداملا 
موكحملل ةصصخملا نكامألا ریغ نكامأ يف مهیلع موكحملا يف ذفنتو ، عوبسأو ةعاس نیرشعو عبرأ نیب يریدكتلا سبحلا ةدم حوارتت
.نكمأ ام ةیحنج وأ ةیئانج تابوقعب مهیلع

-24 ةداملا
.ًارانید نیثالثو ریناند ةسمخ نیب ةیریدكتلا ةمارغلا حوارتت
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)25( ةداملا
.اهب موكحملا ةیریدكتلا ةمارغلا ىلع نوناقلا اذه نم  )22( ةداملا ماكحأ قبطت

ةلماش ماكحأ
)26( ةداملا 
نیب وا ىصقألاو ىندألا امهادح نیبی نأ نود رخآ نوناق يأ وأ نوناقلا اذه داوم ضعب يف امهیلع صوصنملا ةمارغلاو سبحلا
امك ریناند ةسمخ ةمارغللو ًاعوبسا سبحلل ىندألا دحلا ربتعی .ریناند ةسمخ نم رثكا وأ عوبسا نم رثكأ ىصقألا دحلا
.ىصقألا امهادح نیعی ال امدنع رانید يتئام ةمارغللو تاونس ثالث سبحلل ىصقألا  ألا دحلا ربتعی 

-27 ةداملا
 . لیهأتلا و حالصإلا زكارم نوناق يف ةدراولا ماكحألا قفو ةصاخ ةلماعم سبحلاب هیلع موكحملا حنمب رمأت نأ ةمكحملل زوجی-1
ىلع ةمارغلا ىلإ سبحلا ةدم لّوحت نأ مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملل زوجی رهشأ ةثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب صخش ىلع مكح اذإ-2
 . صخشلا كلذ اهب نیدأ يتلا ةمیرجلل ةیفاك ةبوقع ةمارغلا ناب تعنتقا اذإ كلذو موی لك نع نیرانید ساسأ 
 ببسلو امهبلط ىلع ًءانب ةمكحملل زوجیف مرجلا عوقو لبق نیجوز نیتنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلا ةبوقعب امهیلع موكحملا ناك اذا-3
. ةكلمملا يف فورعمو تباث ةماقإ لحم امهل نوكی نا ىلع يلاوتلا ىلع امهقحب ةبوقعلا ذیفنتب يضقت نأرربم

يناثلا لصفلا
ةماع ةروصب ةیزارتحالا ریبادتلا
)28( ةداملا 
:يه ةیزارتحالا ریبادتلا

.ةیرحلل هعناملا-1
.ةینیعلا ةرداصملا-2
.ةیطایتحالا ةلافكلا-3
.لحملا لافقإ-4
.اهلح وأ لمعلا نع ةیونعم ةئیه فقو-5

-29 ةداملا
0هتلاح اهیلا وعدت يتلا ةیانعلا هب ىنعیو ، ةیلخادلا ریزو نم ةیاغلا هذهل دمتعم ىفشتسم يف فقوا يزارتحا ىوأم يف زجحلاب هیلع يضق نم-1
هیلإ راشملا ىفشتسملا يف زجحی نونجلاب بیصا دق مكحلا ذیفنت ءانثا يف هنا تبثو ةیطایتحا ةلافكب وا ةیرحلل ةعنام ةبوقعب هیلع مكح نم-2
 نكی مل ام هذیفنت قّلع يذلا مكحلا ةدم  نم يقب ام زجحلا ةدم زواجتت ال نا ىلع هتلاح اهیلا وعدت يتلا ةیانعلا هب ىنعیو ، ةقباسلا ةرقفلا يف 
. ةماعلا ةمالسلا ىلع ارطخ هیلع موكحملا

2011 ةنسل )8( مقر لدعم نوناق بجومب ةداملا هذه تیغلا
ةینیعلا ةرداصملا )2(
)30( ةداملا
 ةدوصقم ةحنج وأ ةیانجل ةجیتن تلصح يتلا ءایشالا عیمج ةرداصم زوجی ، ةنسحلا ةینلا يذ ریغلا قوقح ةاعارم عم
 زوجی الف ةفلاخملا يف وأ ةدوصقملا ریغ ةحنجلا يف امأ . اهفارتقال ةدعم تناك وأ اهباكترا يف تلمعتسا يتلا وأ
.كلذ ىلع صن نوناقلا يف درو اذا الا ءایشالا هذه ةرداصم

)31( ةداملا
.مكح ىلا ةقحالملا ضفت مل وأ مهتملل ًاكلم نكی مل نٕاو عورشم ریغ هلامعتسا وأ هعیب وأ هؤانتقا وأ هعنص ناك ام ءایشألا نم رداصی

ةیطایتحالا ةلافكلا )3(
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)32( ةداملا 
كولس نسحل ًانامض نیمأت دقع وأ ءيلم لیفك میدقت وأ ةیمومع تادنس وأ لاملا نم غلبم عادیإ يه ، ةیطایتحالا ةلافكلا-1
.ةمیرج ةیأل ًایفالت وأ هیلع موكحملا

.ًاصاخ ًاصن نوناقلا نمضتی مل ام رثكألا ىلع تاونس ثالثلو لقألا ىلع ةنسل ةلافكلا ضرفت نأ زوجی-2
ىلع لیفكلا وأ نیمأتلا دقع هنمضی نأ بجی يذلا غلبملا رادقم وأ هعادیإ بجاولا غلبملا رادقم مكحلا يف ةمكحملا نیعت-3
.رانید يتئم ىلع دیزی وأ ریناند ةسمخ نع صقنی ال نا

)33( ةداملا
:ةیطایتحالا ةلافكلا ضرف زوجی
.لیوهت وأ دیدهت لجأ نم مكحلا ةلاح يف-1
.ةجیتن ىلا ضفت مل ةیانج ىلع ضیرحت لجأ نم مكحلا ةلاح يف-2
.مهلاومأب رارضالا وأ هترسأ دارفأ دحأ وأ هیلع ينجملا ءاذیإ ىلا هیلع موكحملا دوعی نأ نم فوخلل لاجم ةمث ناك اذإ-3

)34( ةداملا
.هیفالت دیرأ يذلا لعفلا ةبرجتلا ةدم لالخ بكتری مل اذإ لیفكلا أربیو نیمأتلا دریو ةلافكلا ىغلت-1
ةحلصمل ضیفی ام رداصیو ، تامارغلابف ، موسرلابف ةیصخشلا تاضیوعتلاب يلاوتلا ىلع صصختو ةلافكلا لصحت سكعلا ةلاح يفو-2
.ةموكحلا

لحملا لافقإ )4(
)35( ةداملا 
زاجأ اذإ ةنس ىلع دیزت الو رهش نع لقت ال ةدمل هاضرب وأ هبحاص لعفب ةمیرج هیف تبكترا يذلا لحملا لافقاب مكحلا زوجی-1
.حیرص صنب كلذ نوناقلا

وأ هترسأ دارفأ نم يأ وأ هیلع موكحملا عنم مزلتسی بادآلاب ةلخم وأ ةیمرج لاعفا لجأ نم هب موكحملا لحملا لافقإ نإ-2
.هسفن لمعلا هیف لوازی نأ نم هرمأ ملعی وهو هرجأتسا وأ لحملا كلمت صخش يأ

.ةمیرجلا نع لزعمب اولظ اذا نید وأ زایتما قح لحملا ىلع مهل نم عیمجو ، راقعلا كلام لوانتی ال عنملا اذه نإ-3

اهلح وأ لمعلا نع ةیونعم ةئیه فقو )5(
)36( ةداملا 
اهترادإ ءاضعأ وأ اهوریدم فرتقا اذا ةماعلا تارادالا الخ ام ةیرابتعا ةئیه لكو ةیعمج وأ ةكرش لكو ةباقن لك فقو نكمی
.لقألا ىلع سبح يتنسب اهیلع بقاعی ةدوصقم ةحنج وأ ةیانج اهلئاسو ىدحأب وأ اهمسأب اهلامع وأ اهولثمم وأ

)37( ةداملا
:ةقباسلا ةداملا اهیلا تراشأ يتلا تالاحلا يف ةروكذملا تائیهلا لح نكمی
.ةینوناقلا سیسأتلا تابجومب دیقتت مل اذا-أ
.تایاغلا هذه لثم عقاولا يف فدهتست تناك وأ نیناوقلل ةفلاخم اهسیسأت نم ةیاغلا تناك اذا-ب
.لحلا ةلئاط تحت اهیلع صوصنملا ةینوناقلا ماكحألا تفلاخ اذا-ج
.تاونس سمخ هیلع رمت مل مربم رارق بجومب تفقو دق تناك اذا-د

)38( ةداملا
 مسالا لدبت ناو ةفاك ةئیهلا لامعا فقو بجوی وهو رثكألا ىلع نیتنسو لقألا ىلع ًارهش فقولاب ىضقی-1
.ةنسحلا ةینلا يذ ریغلا قوقحب ظافتحالا طرشب لحملا نع لزانتلا نود لوحیو ةرادالا ءاضعأ وأ نوریدملا فلتخاو
 نع ًایصخش لوؤسم لكو ةرادالا ءاضعأ وأ نوریدملا دقفیو ، ةیرابتعالا ةئیهلا لاومأ ةیفصت لحلا بجویو-2
.اهترادا وأ ةلثامم ةئیه سیسأتل ةیلهألا ةمیرجلا

Page 6 of 73ةیندرألا تاعیرشتلا

1/26/2012http://www.lob.gov.jo/ui/laws/print.jsp?no=16&year=1960&RequestLevel=1



)39( ةداملا
.رانید ةئامو ریناند ةسمخ نیب حوارتت ةمارغبو رهشأ ةتس ىلا رهش نم سبحلاب ةقباسلا ماكحألل ةفلاخم لك ىلع بقاعی

ةماع ماكحأ
ةیزارتحالا ریبادتلاو تابوقعلا باسح يف
)40( ةداملا 
.يروغیرغلا میوقتلل اقافو هلثم ىلا موی نم بسح رهشلا زواج امو ، اموی نوثالث رهشلاو ، ةعاس نورشعو عبرأ ةبوقعلا موی-1
.ریخألا مویلا رهظ لبق هحارس قلطی ةعاس نیرشعو عبرأ ةدمل فوقوملا ىلع اهب مكحی يتلا ةلاحلا الخ امیف-2

)41( ةداملا
.اهب موكحملا تابوقعلا ددم نم يئاضق ءارجإ وأ ةیلدع ةطباض ءارجإ ةجیتن اهاضمأ دق نوكی يتلا فیقوتلاو ضبقلا ةدم ًامئاد بسحت

ثلاثلا لصفلا
ةیندملا تامازلالا يف
ةیندملا تامازلالا عاونا )1(
)42( ةداملا 
:يه اهب مكحت نأ ةمكحملل نكمی يتلا تامازلالا

.درلا-1
 .ررضلاو لطعلا-2
.ةرداصملا-3
.تاقفنلا-4

)43( ةداملا
يف درلا ناك املك اهسفن ءاقلت نم درلاب ةمكحملا مكحتو ، ةمیرجلا لبق هیلع تناك ام ىلا لاحلا ةداعإ نع ةرابع درلا-1
.ناكمالا

.ریغلا ةزایح يف ناك ام در ىلع ةیندملا ماكحألا يرجت-2
 ال لعفلا نوكل ةیلوؤسملا مدع وأ ةءاربلا ةلاح يفو يصخشلا ءاعدالا بلط ىلع ءانب هب مكحیو ررضلاو لطعلا ىلع ةیندملا ماكحألا يرست-3
.هیلع ىكتشملا بلط ىلع ءانب يصخشلا يعدملا ىلع هب مكحی نأ نكمی امرج لكشی

)44( ةداملا
 ىوعدلا دوجو ءانثأ ةباینلل زوجیف ةیئازج ةمهت ةیأب قلعتی امیف لاومألا نم لام يأ ةباینلا ةزوح ىلا لصو اذإ-1
 ًارارق لاملاب يعدملا بلط ىلع ءانب وأ اهسفن ءاقلت نم امإ ردصت نأ ةمهتلا كلت يف ترظن ةمكحم ةیأل وا اهیدل
 زوجیف لاملا بحاص ةفرعم ةعاطتسالا يف نكی مل اذاو ، هبحاص هنأ اهل حولی يذلا صخشلا ىلا لاملا كلذ میلستب
.هنأشب بسانملا رارقلا رادصإ

 وأ اهباكترا يف تلمعتسا يتلا وأ ةدوصقم ةحنج وأ ةیانجل ةجیتن ةلصحتملا ءایشألا عیمج ةرداصم زوجی ةینلا نسح ریغلا قوقح ةاعارم عم-2
 . كلذ زیجی نوناقلا يف صن درو اذإ الإ ءایشألا هذه ةرداصم زوجی الف ةفلاخملا يف وأ ةدوصقملا ریغ ةحنجلا يف امأ ، اهفارتقال ةدعم تناك
دودح يف كلذو هبلط ىلع ًءانب  يصخشلا يعدملل اهب مكحلا زوجی ةداملا هذه نم )2( ةرقفلا بجومب اهترداصم ررقتی يتلا ءایشألا نإ-3
.ضیوعت نم هقحتسی ام 

)45( ةداملا
:رساخلا قیرفلا قتاع ىلع دوعت ةنیزخلا اهدبكتت يتلا تاقفنلا

.كلذ فالخ يضاقلا ررقی نأ الا ةیواستم ًاماسقا مهیلع تاقفنلا تبجو مهیلع موكحملا ددعت اذا-1
.ًارساخ نكی مل ناو اهاوس نود اهببس نم قتاع ىلع ىوعدلا دیفت ال يتلا تاقفنلا عیمج ىقبت-2
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.سالفالا ىوعدب ةصاخلا ةراجتلا نوناق ماكحأ سمی ال مدقت ام نأ ىلع-3
.اهلعاف ةفرعم نم نكمتی مل قیقحتلا نكلو العف تعقو دق قیقحتلا تببس يتلا ةمیرجلا تناك اذإ تاقفنلا نم يعدملا وا يكاشلا ءافعاب مكحی-4
. ذیفنتلا نوناق ماكحأل ًاقافو ذیفنتلا ةرئاد ةفرعمب تاقفنلا لصحت هرصق وأ هتبیغ وأ هیلع موكحملا ةافو ةلاح يف-5

ةماع ماكحأ )2(
)46( ةداملا 
.ةدحاو ةمیرج لجأ نم مهیلع مكح نیذلا صاخشألا عیمج نم نماضتلاو لفاكتلاب ةیندملا تامازلالا لصحت-1
.كرتشم ضرغل تبكترا اذإ الإ ةمزالتملا مئارجلا نماضتلا لمشی ال-2
.اهسفن يوعدلا يف اومكوح دق ةدحاو ةمیرج لجأ نم مهیلع موكحملا نكی مل ام ةیندملا تامازلالا نماضتلا لمشی ال-3
مكحیو ، ةلودلل ةبجوتملا تاقفنلاو دودرلاب ةمیرجلا لعاف عم نینماضتم نومزلیو ةمكاحملا ىلا ًایندم نولوؤسملا ىعدی-4
.كلذ يصخشلا يعدملا بلط اذا ةیندملا تامازلالا رئاسب مهیلع

عبارلا لصفلا
ةیئازجلا ماكحألا طوقس يف
ةماع ماكحأ
)47( ةداملا 
:يه اهرودص لجؤت وأ اهذیفنت عنمت وأ ةیئازجلا ماكحألا طقست يتلا بابسألا

.هیلع موكحملا ةافو-1
.ماعلا وفعلا-2
.صاخلا وفعلا-3
.ررضتملا قیرفلا حفص-4
.مداقتلا-5
ذیفنتلا فقو-6
ةبسنلاب هراثآ عیمج وحمو ، ةیحنج وا ةیئانج ةمیرج يا يف ةنادالاب يضاقلا مكحلا طوقس اهیلع بترتیو ، رابتعالا ةداعا-7
.ىرخا هیمرج راثآ يأو قوقحلا نم نامرحلا كلذ يف امب لبقتسملل 

)48( ةداملا
نأ بجی يتلا ةیندملا تامازلالا ىلع اهل ریثأت ال اهقلعت وأ اهذیفنت عنمت وأ ةیئازجلا ماكحألا طقست يتلا بابسألا نا
.ةیقوقحلا ماكحألل ةعضاخ لظت

هیلع موكحملا ةافو )1(
)49( ةداملا 
.هیلع موكحملا ةافوب مكحلل ةیئازجلا جئاتنلا عیمج لوزت-1
.موسرلاو اهب موكحملا تامارغلا ءافیتسا نود ةافولا لوحت-2
.لحملا لافقا ىلعو ةینیعلا ةرداصملا ىلع ةافولل ریثأت ال-3

ماعلا وفعلا )2(
)50( ةداملا

.ةیعیرشتلا ةطلسلا نع ماعلا وفعلا ردصی-1
طقسی ثیحب اهب مكحلا دعبو مكحب اهنارتقا لبق ةیمومعلا ىوعدلاب ردصیو ، اهساسأ نم مارجالا ةلاح ماعلا وفعلا لیزی-2
رداصلا مكحلا ذافنا نم الو ةیندملا تامازلالاب يصخشلا يعدملل مكحلا نم عنمی ال هنكلو ةیعرف مأ تناك ةیلصأ ةبوقع لك
.اهب
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.ةرداصملا ءایشالاو ةافوتسملا موسرلاو تامارغلا درت ال-3

صاخلا وفعلا )3(
)51( ةداملا 
.هیأر نایبب ًاعوفشم ءارزولا سلجم بیسنت ىلع ءانب صاخلا وفعلا كلملا ةلالج حنمی-1
.ًامربم ًامكح هیلع مكح دق نكی مل نمع صاخلا وفعلا ردصی ال-2
.ًایئزج وا ًایلك اهفیفختب وأ اهلادبا وأ ةبوقعلا طاقساب نوكی نأ نكمیو يصخش صاخلا وفعلا-3

ررضتملا قیرفلا حفص )4(
-52 ةداملا
 ىلع فقوتت ىوعدلا ةماقإ تناك اذإ ةیعطقلا ةجردلا بستكت مل يتلا اهب موكحملا تابوقعلاو ماعلا قحلا ىوعد طقسی هیلع ينجملا حفص نإ
0 ىوكش میدقت وأ يصخشلا قحلاب ءاعدالا ةفص ذاختا

)53( ةداملا
.طرش ىلع قلعی الو ، ضقنی ال حفصلا-1
.نیرخآلا لمشی مهیلع موكحملا دحأ نع حفصلا-2
.مهعیمج مهنع ردصی مل ام نوكتشملا وأ ةیصخشلا قوقحلاب نوعدملا ددعت اذا حفصلا ربتعی ال-3

مداقتلا )5(
)54( ةداملا 
.تابوقعلا ذیفنت نود لوحت ةیئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق يف اهیلع صوصنملا مداقتلا ماكحأ نا

                                     هرركم )54( ةداملا
 رارق يف رمات نا ةدحاو ةنس ىلع دیزتال ةدم سبحلا وا نجسلاب ةحنج وا ةیانج يف مكحلا دنع ةمكحملل زوجی-1
 موكحملا قالخا نم تأر اذا نوناقلا اذه يف اهیلع صوصنملا طورشلاو ماكحالل ًاقفو ةبوقعلا ذیفنت فاقیاب مكحلا
 نوناقلا ةفلاخم ىلا دوعی نل هناب داقتعالا ىلع ثعبی ام ةمیرجلا اهیف بكترا يتلا فورظلا وا ةنس وا ةیضام  وا هیلع
 راثالا عیمجلو ةیعبت ةبوقع ةیال الماش فاقیالا لعجت نا زوجیو ذیفنتلا فاقیا بابسا مكحلا يف نیبت نا بجیو
.مكحلا ىلع ةبترتملا ىرخالا ةیئانجلا

 هؤاغلا زوجیو ًایعطق مكحلا هیف حبصی يذلا مویلا نم ادبت تاونس ثالث ةدمل ةبوقعلا ذیفنت فاقیاب رمالا ردصی-2
.نیتیلاتلا نیتلاحلا نم يا يف
.هرودص دعب وا ذیفنتلا فاقیا رما رودص لبق هبكترا لعف نع دحاو رهش لع دیزت ةدمل سبحلاب مكح ةدملا هذه لالخ هیلع موحملا ىلع ردص اذا- أ
 صوصنملاك مكح ذیفنتلا فاقیاب رمالا لبق  هدض ردص دق ناك هیلع موكحملا نا ةدملا هذه لالخ رهظ اذا- ب
.هب تملع دق ةمكحملا نكت ملو ةرقفلا هذه نم )أ( دنبلا يف هیلع
 غیلبتو ةماعلا ةباینلا بلط ىلع ءانب هتررق دق تناك يتلا ةمكحملا نم ذیفنتلا فقو ءاغلاب مكحلا ردصی-3
 ردصی نا زاج ذیفنتلا فاقیا دعب اهب مكح دق ءاغلالا اهیلع ينب يتلا ةبوقعلا تناك اذاو روضحلاب هیلع موكحملا
.ةباینلا بلط ىلع ءانب وا اهسفن ءاقلت نم ءاوس ةبوقعلا هذهب تضق يتلا ةمكحملا نم ءاغلالاب مكحلا

.اهذیفنت فقوا دق ناك يتلا ىرخالا ةیئانجلا راثالاو ةیعبتلا تابوقعلا عیمجو اهب موكحملا ةبوقعلا ذیفنت ءاغلالا ىلع بترتی-4
.نكی مل نأك اهب مكحلا ربتعیو اهب موكحملا ةبوقعلا طقستف هئاغلاب مكح اهلالخ ردصی ملو ذیفنتلا فاقیا ةدم تضقنا اذا-5

 ثلاثلا بابلا
ةمیرجلا يف
لوألا لصفلا
ينوناقلا ةمیرجلا رصنع يف
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ينوناقلا فصولا )1(
)55( ةداملا 
.ةفلاخم وأ ةیحنج وأ ةیئانج ةبوقعب اهیلع بقاعی امبسح ةفلاخم وأ ةحنج وأ ةیانج ةمیرجلا نوكت-1
.انوناق اهیلع صوصنملا دشألا ةبوقعلل ىلعألا دحلا ينوناقلا فصولا يف ربتعی-2

)56( ةداملا
.ةففخملا بابسألاب ذخألا دنع فخأ ةبوقعب اهیلع صوصنملا ةبوقعلا تلدبأ اذا ينوناقلا فصولا ریغتی ال

يونعملا مئارجلا عامتجا )2(
)57( ةداملا

.دشألا ةبوقعلاب مكحت نا ةمكحملا ىلعف ، مكحلا يف اهعیمج تركذ فاصوأ ةدع لعفلل ناك اذا-1
.صاخلا فصولاب ذخأ صاخ فصوو ماع فصو لعفلا ىلع قبطنا اذا هنأ ىلع-2

)58( ةداملا
.ةدحاو ةرم الإ دحاولا لعفلا قحالی ال-1
 ، فصولا اذهب قحول دشأ فصول ًالباق حبصأف ىلوألا ةقحالملا دعب ةیمرجلا لعفلا جئاتن تمقافت اذا هنأ ریغ-2
.ةدیدجلا ةبوقعلا نم تطقسأ تذفن دق ًاقباس اهب يضقملا ةبوقعلا تناك اذاف اهاوس نود دشألا ةبوقعلا تعقوأو

ریربتلا بابسأ )3(
)59( ةداملا
.ةمیرج دعی ال هلامعتسا ةءاسا نود قح ةسرامم يف بكترملا لعفلا

)60( ةداملا
.هلام وأ ریغلا سفن وأ لاملا وأ سفنلا نع راثم الو قحم ریغ ضرعت عفدل ةیلاح ةرورض هب تضق لعف لك:قحلل ةسرامم دعی-1
.يونعملا صخشلاو يعیبطلا صخشلا ةیامحلا يف يوتسی-2
.)89( ةداملا يف ةروكذملا طورشلا يف ةبوقعلا نم ةمیرجلا لعاف ءافعإ نكمأ عافدلا يف زواجت عقو اذا-3

)61( ةداملا
: ةیلاتلا لاوحألا نم يأ يف بكترملا لعفلا ةمیرج دعی ال
.نوناقلل اذیفنت-1
.عورشم ریغ رمألا ناك اذا الا هتعاطإ نوناقلا هیلع بجوی صاصتخا يذ عجرم نم هیلا ردص رمأل ةعاطإ-2

)62( ةداملا
.ةمیرج نوناقلا هزیجی يذلا لعفلا دعی ال-1
:نوناقلا زیجی-2
. ماعلا فرعلا          هحیبی ام قفوو مهل ًاررض وأ ًءاذیإ ببسی ال وحن ىلع مهدالوأب نادلاولا اهعقوی يتلا بیدأتلا عاونأ-أ

. بعللا دعاوق تیعور اذإ ةیضایرلا باعلألا ءانثأ عقت يتلا فنعلا لامعأ-ب
نییعرشلا هیلثمم ىضر وأ لیلعلا ىضرب يرجت نأ طرش نفلا لوصأ ىلع ةقبطنملا ةیبطلا تاجالعلاو ةیحارجلا تایلمعلا-ج

.ةساملا ةرورضلا تالاح يف وأ

يناثلا لصفلا
يونعملا ةمیرجلا رصنع يف
 ةینلا ) 1 (
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)63( ةداملا
.نوناقلا اهفرع ام ىلع ةمیرجلا باكترا ةدارإ يه :ةینلا

)64( ةداملا
ةرطاخملاب لبقف اهلوصح عقوت دق ناك اذا لعافلا دصق لعفلا نع ةئشانلا ةیمرجلا ةجیتنلا تزواجت ناو ةدوصقم ةمیرجلا دعت
.ةمظنألاو نیناوقلا ةاعارم مدع وأ زارتحالا ةلق وأ لامهالا نع راضلا لعفلا مجن اذا أطخلا نوكیو ،

)65( ةداملا
 كلت ىلا لوصولا ةین نأ ىلع حیرص صن درو اذا الا لعف باكترا اهیلا يدؤی نأ دصقلا ناك اذا ةجیتنلل  ةربع ال
.لعفلا كلذ نم هضعب وأ هلك نوكتی يذلا مرجلا رصانع نم ًارصنع فلؤت ةجیتنلا

)66( ةداملا
.دصقی ناك نم قحب لعفلا فرتقا ناك ول امك لعافلا بقوع ، اهب دوصقملا صخشلا ریغ ىلع ةمیرجلا تعقو اذا

عفادلا )2(
)67( ةداملا 
.اهاخوتی يتلا ىوصقلا ةیاغلا وأ ، لعفلا ىلع لعافلا لمحت يتلا ةلعلا وه :عفادلا-1
.نوناقلا اهنیع يتلا لاوحألا يف الا میرجتلا رصانع نم ًارصنع عفادلا نوكی ال-2

ثلاثلا لصفلا
يداملا ةمیرجلا رصنع يف
عورشلا )1(
)68( ةداملا 
مامتا نم لعافلا نكمتی مل اذاف ، ةحنج وأ ةیانج باكترا ىلا ةیدؤملا ةرهاظلا لاعفألا نم لعف ذیفنت يف ءدبلا وه :عورشلا
صن اذا الا يتآلا هجولا ىلع بقوع اهیف هتدارال لخد ال بابسأ ةلولیحل ةحنجلا وأ ةیانجلا كلت لوصحل ةمزاللا لاعفألا
:كلذ فالخ ىلع نوناقلا

مادعالا مزلتست اهیف عرش يتلا ةیانجلا ةبوقع تناك اذا ةنس نیرشع ىلا تاونس عبس نم ةتقؤملا وأ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا-1
.دبؤملا لاقتعالا وأ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا ةبوقعلا تناك اذا لقألا ىلع ةبوقعلا تاذ نم تاونس سمخو ،
.نیثلثلا ىلا فصنلا نم ةتقؤم ىرخأ ةبوقع ةیأ نم طحی نا-2

)69( ةداملا
لاعفأ نع هرایتخاب عجرو لعف يف عرش نم لكو ، ةیریضحتلا لامعألا الو اهباكترا ىلع مزعلا درجم ةمیرج يف اعورش ربتعی ال
.ةمیرج اهتاذ دح يف لكشت تناك اذا اهفرتقا يتلا لاعفألا وأ لعفلا ىلع الإ بقاعی ال ةیئارجالا مرجلا

)70( ةداملا
ةمیرجلا متت مل اهیف اهلعاف ةدارال لخد ال ةعنام بابسأ ةلولیحل نكلو تمت دق ةمیرجلا مامتال ةمزاللا لاعفألا تناك اذا
:يلاتلا هجولا ىلع بقوع ، ةدوصقملا

مادعالا مزلتست اهیف عرش يتلا ةیانجلا ةبوقع تناك اذا ةنس نیرشع ىلا تاونس رشع نم ةتقؤملا وأ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالا-1
.دبؤملا لاقتعالا وأ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا ةبوقعلا تناك اذا ةبوقعلا تاذ نم ةنس نیرشع ىلا تاونس عبسو ،
.فصنلا ىلا ثلثلا نم ىرخأ ةبوقع ةیأ نم لزنی نأ-2
.اهمزتعا يتلا ةمیرجلا مامتا نود هتدارا ضحمب لعافلا لدع اذا نیثلثلا يتح ةداملا  هذه يف ةروكذملا تابوقعلا ضفخت-3

-71 ةداملا
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 . ةحارص اهیلع نوناقلا صنی يتلا تالاحلا يف الا ةحنجلا يف عورشلا ىلع بقاعی ال-1
 تمت ول امیف اهل ةررقملا ةبوقعلل ىلعألا دحلا فصن ىلع دیزی ال امب ةبوقعلا نوكت  ، ةحنجلا يف عورشلا ةبوقع ىلع نوناقلا صن اذإ-2
0 كلذ ریغ ىلع نوناقلا صنی مل ام العف

تابوقعلا عامتجا )2(
)72( ةداملا 
.اهاوس نود دشألا ةبوقعلا تذفنو ةمیرج لكل ةبوقعب يضق حنج وأ تایانج ةدع تتبث اذا-1
دشالا ةمیرجلل ًانوناق ةررقملا ةبوقعلل ىلعألا دحلا ىلع ةتقؤملا تابوقعلا عومجم دیزی ال ثیحب اهب موكحملا تابوقعلا نیب عمجلا نكمی هنا ىلع-2
. حنجلا ةلاح يف اهلثم رادقمبو تایانجلا ةلاح يف اهفصن رادقمب الا

.هلصفتل ةمكحملا ىلع رمالا لیحأ اهعمجب وأ اهب موكحملا تابوقعلا ماغداب يضق دق نكی مل اذا-3
.ًامتح ةیریدكتلا تابوقعلا عمجت-4

ةینلعلا )3(
)73( ةداملا 
:ةینلعلل لئاسو دعت
ةروكذملا لاحملا نم سیل ناكم يف تلصح وأ راظنألل ضرعم وأ روهمجلل حابم ناكم وأ ماع لحم يف تلصح اذا تاكرحلاو لامعألا-1
.ةروكذملا لاحملا يف دوجوم صخش يأ اهدهاشی نأ اهعم عیطتسی ةروص ىلع ترج اهنأ ریغ
 .لعفلا يف هل لخد ال نم نیلاحلا الك يف اهعمسی ثیحب ةیلآلا لئاسولاب القن وأ امهب رهج ءاوس خارصلا وأ مالكلا-2
ناكم وأ ماع لحم يف تضرع اذا اهفالتخا ىلع ریواصتلاو تاراشلاو مالفألاو ةیسمشلاو ةیودیلا روصلاو موسرلاو ةباتكلا-3
.صخش نم رثكأ ىلع تعزو وأ عیبلل تضرع وأ تعیب وأ راظنألل ضرعم وأ ، روهمجلل حابم

عبارلا بابلا
ةیلوؤسملا يف
لوالا مسقلا
 نیلوؤسملا صاخشالا يف
لوألا لصفلا
ةمیرجلا لعاف يف
-74 ةداملا

 .ةداراو يعو نع لعفلا ىلع مدقا دق نكی مل ام ةبوقعب دحا ىلع مكحی ال-1
 هترادإ ءاضعأ نم يأ وأ هسیئر لامعأ نع ًایئازج ًالوؤسم ةماعلا وأ ةیمسرلا ةسسؤملا وأ ةیموكحلا ةرئادلا ءانثتساب يونعملا صخشلا ربتعی-2
. ًایونعم ًاصخش هتفصب هلئاسو ىدحإب وأ همساب لامعألا هذه نوتأی امدنع هلامع وأ هیلثمم نم يأ وأ هیریدم وأ

 نع ةمارغلاب ضیعتسا ةمارغلا ریغ ةیلصأ ةبوقع ىلع صنی نوناقلا ناك اذٕاو ةرداصملاو ةمارغلاب الإ نییونعملا صاخشألا ىلع مكحی ال-3
. نوناقلا اذه نم )24( ىلإ )22( نم داوملا يف ةنیعملا دودحلا يف نییونعملا صاخشألاب تلزنأو ةروكذملا ةبوقعلا

يناثلا لصفلا
يمرجلا كارتشالا يف
لعافلا )1(
)75( ةداملا 
.اهذیفنت يف ةرشابم مهاس وأ ةمیرجلا فلؤت يتلا رصانعلا دوجولا زیح ىلا زربأ نم وه ةمیرجلا لعاف

)76( ةداملا
 لك ىتأف لاعفأ ةدع نم نوكتت ةحنجلا وأ ةیانجلا تناك وأ ، ةحنج وأ ةیانج نیدحتم صاخشأ ةدع بكترا اذا
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 ءاكرش مهعیمج اوربتعا ةحنجلا وأ ةیانجلا كلت لوصح دصقب كلذو اهل ةنوكملا لاعفألا نم رثكأ وأ العف مهنم دحاو
.اهل القتسم ًالعاف ناك ول امك ، نوناقلا يف اهل ةنیعملا ةبوقعلاب مهنم دحاو لك بقوعو اهیف

)77( ةداملا
يف وأ )73( ةداملا نم ةیناثلا ةرقفلا يف درو ام ىلع ةیلآلا لئاسولاب لوقنملا مالكلاب ةفرتقملا ةمیرجلا يف ناكیرشلا
الإ رشانلاو ةباتكلا وأ مالكلا بحاص امه اهسفن ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا يف ةروكذملا لئاسولا ىدحأب ةفرتقملا ةمیرجلا
.هاضر نود مت رشنلا نأ لوألا تبثی نأ

)78( ةداملا
.ةفیحصلا ریرحت سیئر وأ ررحملاف ، ریدم نم نكی مل اذاف ، لوؤسملا ةفیحصلا ریدم ًارشان دعی فحصلا ةطساوب ةمیرجلا فرتقت امدنع

)79( ةداملا
 ءاكرشلا نم لك ىلع يرست اهنم ءافعالا وا اهضیفخت وا ةبوقعلا دیدشت اهنأش نم يتلا ةیداملا بابسالا  لیعافم-1
.اهباكترا ىلع نیضرحملاو اهیف نیلخدتملاو ةمیرجلا يف
.ةمیرجلا فارتقا تببس يتلا ةجودزملا وأ ةیصخشلا ةددشملا فورظلا لیعافم ًاضیأ مهیلع يرستو-2

لخدتملاو ضرحملا )2(
)80( ةداملا 
 وأ هل ةیده میدقتب وا ًادوقن هئاطعاب ةمیرج باكترا ىلع رخآ ًاصخش لمحی نا لواح وا لمح نم ًاضرحم دعی-أ-1
.ةفیظولا مكح يف لامعتسالا ةءاساب وا ذوفنلا لالغتساب وا ةعیدخلاو ةلیحلاب وا دیدهتلاب هیلع ریثأتلاب
.ةمیرجلا باكترا ىلع ضرحملا ةعبت نع ةلقتسم ضرحملا ةعبت نا-ب
.ةحنج وأ ةیانج يف ًالخدتم دعی-2
.اهعوقول ةمداخلا هتاداشراب ةمیرج عوقو ىلع دعاس نم-أ
.ةمیرجلا عاقیا ىلع دعاسی امم رخآ ءيش يأ وأ تاودأ وأ ًاحالس لعافلا ىطعأ نم-ب
وأ يلصألا لعافلا میمصت ةیوقت وأ نیمواقملا باهرا دصقب مرجلا هیف بكترا يذلا ناكملا يف ًادوجوم ناك نم-ج
.دوصقملا مرجلا باكترا نامض 
.اهباكترا تمتأ وأ اهتلهس وأ ةمیرجلا تأیه يتلا لاعفألا ىلع لعافلا دعاس نم-د
 فیرصت وأ ةئبخت وأ اهملاعم ءافخا يف مهاسو ةمیرجلا باكترا لبق نیلخدتملا وأ لعافلا عم ًاقفتم ناك نم-ـه
.ةلادعلا هجو نع اهیف اوكرتشا نیذلا نم رثكأ وأ صخش ءافخإ وأ اهضعب وأ اهعیمج اهباكتراب ةلصاحلا ءایشألا
 ةمالسلا وأ ةلودلا نمأ دض فنعلا لامعأ باكتراو قرطلا عطق مهبأد نیذلا ةیئانجلا رارشألا ةریسب ًاملاع ناك نم-و
.عامتجالل ًاناكم وا أبخم وأ ىوأم وأ ًاماعط مهل مدقو تاكلتمملا وأ صاخشالا دض وأ ، ةماعلا

)81( ةداملا
:لخدتملا وأ ضرحملا بقاعی
.مادعالا لعافلا ةبوقع تناك اذا ةنس نیرشع ىلا ةنس ةرشع سمخ نم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب-أ-1
لاقتعالا وأ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا لعافلا ةبوقع تناك اذا ةنس ةرشع سمخ ىلا تاونس عبس نم هتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب-ب
 دبؤملا

.ثلثلا ىلا سدسلا نم اهتدم ضفخت نأ دعب لعافلا ةبوقعب لخدتملاو ضرحملا بقاعی ، ىرخألا تالاحلا يف-2
ةداملا هذه نم نیتقباسلا نیترقفلا يف ةنیبملا ةبوقعلا تضفخ ةجیتن ىلا ةحنج وا ةیانج باكترا ىلع ضیرحتلا ضفی مل اذا-3
.اهثلث ىلا

)82( ةداملا
.باقعلا مزلتسی ال اهیف لخدتلاو ةفلاخم باكترا ىلع ضیرحتلا
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)83( ةداملا
 ىلع رمألاب ملاع وهو مدقأ نم نوناقلا اذه نم )80( ةداملا نم )ـه( ةرقفلا يف اهیلع صوصنملا ةلاحلا الخ امیف
 بقوع ، ةحنج وأ ةیانج باكتراب اهیلع لصح وأ تسلتخا وأ تعزن يتلا ریغلا ةیكلم يف ةلخادلا ءایشألا ءافخإ
.ًارانید نیسمخلا زواجتت ال ةمارغبو نیتنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب

)84( ةداملا
ةیانج فرتقا هنأ فرعی صخش ءافخإ ىلع مدقأ نم )80( ةداملا نم )و(و )ـه( نیترقفلا يف اهیلع صوصنملا تالاحلا الخ امیف-1
.نیتنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقوع ةلادعلا هجو نع يراوتلا ىلع هدعاس وأ

.مهتاقیقشو مهؤاقشأو مهتاجوزو مهجاوزأو مهعورفو نیئبخملا ةانجلا لوصأ ةبوقعلا نم ىفعی-2

يناثلا مسقلا
 باقعلا عناوم يف
لوألا لصفلا
عئاقولاو نوناقلاب لهجلا
)85( ةداملا 
.مرج يأ بكتری نمل ًارذع نوناقلا لهج ربتعی ال

)86( ةداملا
ىلع عقاو يدام طلغ لماعب ةدوصقم ةمیرج يف لعفلا ىلع مدقأ نم لك لخدتم وأ ضرحم وأ لعافك بقاعی ال-1
.ةمیرجلل ةنوكملا رصانعلا دحأ 
.فرظلا اذه نع ًالوؤسم مرجملا نوكی ال ةددشملا فورظلا دحأ ىلع طلغلا عقو اذا-2

)87( ةداملا
.لعافلا أطخ نع جتنی مل اذا باقعلل ًاعنام ةدوصقم ریغ ةمیرجل فلؤم لعف ىلع عقاولا طلغلا نوكی

يناثلا لصفلا
ةرهاقلا ةوقلا يف
يونعملا هاركالاو ةبلاغلا ةوقلا )1(
)88( ةداملا
 نمض مرجلا كلذ هباكترا نیح عقوتی ناكو دیدهتلا ةلئاط تحت ًاهركم مرج باكترا ىلع مدقأ نم ىلع باقع ال
 ةمیدتسم ةروصب هئاضعأ نم وضع يأ لیطعت وأ هیوشت ىلا يدؤی غیلب ررض يأ وأ ، لجاعلا توملا لوقعملا ةرئاد
 لعاف نوكی ال نأ طرتشی امك ، لتقلا مئارج كلذ نم ىنثتستو هفارتقا ىلع هركملا مرجلا باكترا نع عنتما ول امیف
.ًالیبس هعفد ىلا عطتسی مل وأ هتدارا ضحمب هاركالا اذهل هسفن ضرع دق ةمیرجلا

ةرورضلا ةلاح )2(
)89( ةداملا 
 ، هریغ كلم وأ هكلم نع وأ هریغ وأ هسفن نع لاحلا يف هب عفدی نأ ىلا ةرورضلا هتأجلأ لعف ىلع لعافلا بقاعی ال
.رطخلاو ًابسانتم لعفلا نوكی نا طرش ادصق هیف وه ببستی مل اقدحم ًامیسج ًارطخ

)90( ةداملا
.رطخلل ضرعتی نأ ًانوناق هیلع بجو نم ةرورضلا ةلاح يف ربتعی ال

ثلاثلا لصفلا
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ةصقانلا ةیلوؤسملا يفو ةیلوؤسملا ءافتنا يف
نونجلا )1(
)91( ةداملا
.سكعلا تبثی ىتح ةمیرجلا باكترا نیح لقعلا میلس ناك هنأب وأ لقعلا میلس هنأب ناسنإ لك يف ضرتفی

)92( ةداملا
 نع ًازجاع وأ هلاعفأ هنك كاردا نع ًازجاع هایا هباكترا نیح ناك اذا ًاكرت وأ ًالعف بكترا نم لك باقعلا نم ىفعی-1
.هلقع يف لالتخا ببسب كرتلا وأ لعفلا كلذ باكترا هیلع روظحم هنأب ملعلا

 ةنجل ریرقتب تبثی نأ ىلا ةیلقعلا ضارمألا ىفشتسم يف زجحی ةقباسلا ةرقفلا ىضتقمب باقعلا نم يفعأ نم لك-2
.ةماعلا ةمالسلا ىلع ًارطخ دعی مل هنأو هؤافش ةیبط

تاردخملاب ممستلاو ركسلا )2(
)93( ةداملا 
 ریقاقع وأ لوحكلا نع ةئشان ةبوبیغل لعفلا باكترا تقو هلمع يف رایتخالا وأ روعشلا دقاف نوكی نم ىلع باقع ال
.اهب هنم ملع ریغ ىلع وا هاضر نود نم اهذخأ اذا اهعون ناك ًایأ ةردخم

عبارلا لصفلا
نسلا يف
)94( ةداملا 
:ثادحألا حالصإ نوناق يف ءاج ام ةاعارم عم
.هرمع نم ةعساتلا متی مل نم لك ًایئازج قحالی ال-1
 دنع هرودقم يف ناك هنأ تبث اذإ الإ ، هرمع  نم ةرشع ةیناثلا متی مل نم لك ةیئازجلا ةیلوؤسملا نم ىفعیو-2
.لعفلا كلذ يتأی نأ هل زوجی ال هنا ملعی نأ لعفلا هباكترا

ثلاثلا مسقلا
اهل ةددشملاو ةففخملا بابسألاو ةبوقعلا نم ءافعالا
لوالا لصفلا
راذعالا يف

ةلحملا راذعالا )1(
)95( ةداملا 
.نوناقلا اهنیع يتلا تالاحلا يف الإ ةمیرج ىلع رذع ال

)96( ةداملا
.ًالثم ةیطایتحالا ةلافكلاك زارتحالا ریبادت ءاضتقالا دنع هب لزنت نأ زوجی هنأ ىلع باقع لك نم مرجملا يفعی لحملا رذعلا نإ

ةففخملا راذعألا )2(
)97( ةداملا 
:ففخم رذع ىلع نوناقلا صنی امدنع
.لقألا ىلع ةنس سبحلا ىلا ةبوقعلا تلوح دبؤملا لاقتعالا وا ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا وأ  مادعالا بجوت ةیانج لعفلا ناك اذإ-1
.نیتنس ىلا رهشأ ةتس نم سبحلا ناك ىرخألا تایانجلا ىدحا فلؤی لعفلا ناك اذٕاو-2
.ًارانید نیرشعو ةسمخ ةمارغلا وأ رهشأ ةتس سبحلا ةبوقعلا زواجتت الف ةحنج لعفلا ناك اذاو-3

)98( ةداملا
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هاتأ ةروطخلا نم بناج ىلعو قحم ریغ لمع نع جتان دیدش بضغ ةروسب اهیلع مدقأ يذلا ةمیرجلا لعاف ففخملا رذعلا نم دیفتسی
.هیلع ينجملا

يناثلا لصفلا
ةففخملا بابسألا يف
)99( ةداملا 
:ةمكحملا تضق ةففخم بابسأ ةیضق يف تدجو اذا

.ةنس نیرشع ىلا نینس رشع نم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب وأ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالاب مادعالا نم ًالدب-1
 دبؤملا لاقتعالا نمً الدبو تاونس ينامث نع لقت ال ةدم هتقؤملا لاغشالاب ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالا نم ًالدب-2
.تاونس ينامث نع لقت ال ةدم تقؤملا لاقتعالاب
.فصنلا ىلا ىرخأ ةیئانج ةبوقع لك ضفخت نأ اهلو-3
.لقألا ىلع ةنس سبحلا ىلا تاونس ثالث ىندألا اهدح زواجتی ال ةبوقع ةیأ ضفخت نأ ، راركتلا ةلاح الخ ام ًاضیأ اهلو-4

)100( ةداملا
نیتداملا  يف نیبملا ىندألا اهدح ىلا ةبوقعلا ضفخت نأ اهلف ، ةحنج بكترا نم ةحلصمل ةففخملا بابسألاب ةمكحملا تذخأ اذا-1
.لقألا ىلع ) 22 و21(
.ةفلاخملا ةبوقع ىلا ةیحنجلا ةبوقعلا- راركتلا ةلاح الخ امیف- لوحت نأ وأ ةمارغ ىلا سبحلا لوحت نأ اهلو-2
.حنجلا وأ تایانجلا يف ءاوس ًایفاو ًالیلعت ًاللعم ةففخملا بابسألل حناملا رارقلا نوكی نأ بجی-3

ثلاثلا لصفلا
راركتلا يف
-101 ةداملا
 اهطوقس دعب وا اهاضق نا دعب تاونس رشع لالخ يف وا هتبوقع ةدم ءانثا يف بكترا مث امربم امكح ةیئانجلا تابوقعلا ىدحاب هیلع مكح نم
: ةینوناقلا بابسالا دحأب هنع
 هتمیرج اهمزلتست يتلا ةبوقعلا فعض زواجتت ال ةدم هیلع مكح ، تقؤملا لاقتعالا وا ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالا ةبوقع ًانوناق مزلتست ةیانج-1
.ةنس نیرشع فیعضتلا اذه زواجتی ال نا ىلع ةیناثلا

 فیعضتلا اذه زواجتی ال نا ىلع ةیناثلا هتمیرج اهمزلتست يتلا ةبوقعلا فعض زواجتت ال ةدم هیلع مكح سبحلا ةبوقع ًانوناق مزلتست ةحنج-2
0 تاونس سمخ

)102( ةداملا
تاونس ثالث لالخ يف وأ هتبوقع ةدم ءانثأ يف وأ هیف ةبوقعلا هذه ذافنإ لبق بكترا مث ًامربم ًامكح سبحلاب هیلع مكح نم
فعض زواجتت ال ةدمب هیلع مكح- ىلوألا ةحنجلل ةلثامم ةحنج- ةینوناقلا بابسألا دحأب هنع اهطوقس دعب وا اهاضق نا دعب
.تاونس سمخ فیعضتلا اذه زواجتی ال نأ ىلع ، ةیناثلا هتمیرج اهمزلتست يتلا ةبوقعلا

-103 ةداملا
: ةقباسلا ةداملا يف هیلع صوصنملا راركتلا تایاغل ةلثامم ًاحنج ةیتالا مئارجلا ربتعت
. نوناقلا اذه نم دحاولا لصفلا يف اهیلع صوصنملا ةدوصقملا حنجلا-1
. نوناقلا اذه نم عباسلا بابلا يف تدرو امك ةماعلا بادآلاو قالخألاب ةلخملا حنجلا-2
. نوناقلا اذه نم نماثلا بابلا يف اهعیمج تدرو امك ناسنالا ىلع ةعقاولا ةدوصقملا حنجلا-3
.نوناقلا اذه نم رشع يداحلا بابلا يف تدرو امك لاومألا ىلع ةعقاولا ةدوصقملا حنجلا-4

)104( ةداملا
.ةیلدعلا مكاحملا نم ًارداص نكی مل ام راركتلل ًاساسأ قباسلا مكحلا ربتعی ال
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ةقباسلا لوصفلا لمشت ماكحأ
)105( ةداملا 
:يلاتلا بیترتلا ىلع ةبوقعلل ةففخملا وأ ةددشملا بابسألا ماكحأ يرست
.ةیداملا ةددشملا بابسألا-1
.راذعألا-2
.ةیصخشلا ةددشملا بابسألا-3
.ةففخملا بابسألا-4

)106( ةداملا
.اهب يضقملا ةبوقعلا ىلع  ةضفخملا وأ ةددشملا بابسألا نم لك لوعفم مكحلا يف ةمكحملا نیعت

يناثلا باتكلا
مئارجلا
لوالا بابلا
ةلودلا نمأ ىلع عقت يتلا مئارجلا يف
)107( ةدامل
.ةنیعم لئاسوب ةمیرج باكترا ىلع رثكأ وأ نیصخش نیب مت قافتا لك يه ةرماؤملا

)108( ةداملا
.هیف ًاعورشم وأ ًاصقان وأ ًامات ةمیرجلل فلؤملا لعفلا ناكأ ءاوس ًامات ةلودلا نمأ ىلع ءادتعالا ربتعی

)109( ةداملا
.ذیفنتلل ءيهم لعف يأب ءدبلا لبق اهب ةطلسلا ربخأو ةلودلا نمأ ىلع ةرماؤم يف كرتشا نم ةبوقعلا نم ىفعی-1
.ًاففخم الإ رذعلا نوكی ال هب ءدب وأ اذهك لعف بكترا اذا-2
حاتإ وأ اهمامتإ لبق ةلودلا نمأ ىلع ىرخأ ةمیرجب وأ ةرماؤمب ةطلسلا ربخأ يذلا مهتملا ، ففخملا رذعلا نم دیفتسی-3
.مهأبتخم فرعی  نیذلا ىلع وأ نیرخآلا نیمهتملا ىلع- تاقحالملا ةرشابم دعب ولو- ضبقلا

.ضرحملا ىلع ةداملا هذه ماكحأ قبطت ال-4

لوالا لصفلا
 يجراخلا ةلودلا نمأ ىلع عقت يتلا مئارجلا يف
ةنایخلا )1(
)110( ةداملا 
.مادعالاب بقوع ودعلا فوفص يف ةلودلا دض حالسلا لمح يندرأ لك-1
.ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقوع ةلودلا دض يناودع لمع ىلع برحلا نمز يف مدقأ- داعم شیج ىلا متنی مل ناو- يندرأ لك-2
 ةقاشلا لاغشألاب بقوع ةلودلا دض يناودع لمع يأ لبق  هنع لصفنی ملو ، داعم شیج يف تناك ةفص ةیأب دنجت يندرأ لك-3
.ةیبنجألا ةیسنجلا هدنجتب بستكا دق نكی ناو ةتقؤملا

)111( ةداملا
لاغشألاب بقوع كلذ ىلا لئاسولا رفویل وأ ةلودلا دض ناودعلا ىلا اهعفدیل اهب لصتا وأ ةیبنجأ ةلود ىدل سئاسدلا سد يندرا لك
.مادعالاب بقوع ةجیتن ىلا هلمع ىضفأ اذاو ةدبؤملا ةقاشلا

)112( ةداملا
.مادعالاب بقوع ةلودلا ىلع هتاوق زوف ىلع ناك هجو يأب هنواعیل هب لصتا وأ ودعلا ىدل سئاسدلا سد يندرا لك
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)113( ةداملا
عناصملاو تآشنملاب رارضالا ىلع ينطولا عافدلا لش دصقب تناك ةلیسو ةیأب مدقأ يندرا لك ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی-1
دعم وأ يركسع عباط يذ ءيش يأب ةماع ةروصبو تالصاوملا لبسو قازرألاو رئاخذلاو تاودألاو ةیئاوهلا تابكرملاو رخاوبلاو
.هل ةعباتلا تاوقلا وأ شیجلا لامعتسال
.سفن فلت ىلإ ىضفأ وأ اهبوشن عقوت دنع وأ برحلا نمز لعفلا ثدح اذا مادعالاب مكحی-2

)114( ةداملا
كلذ ریغب وأ تاباتك وأ بطخ وأ لامعأب لواح يندرا لك لقألا ىلع تاونس سمخ ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
.ةیندرالا ةلودلاب ًاصاخ ًازایتما وأ ًاقح اهكلمی نأ وأ ةیبنجأ ةلود ىلا اهمضیل ةیندرألا يضارألا نم ًاءزج عطتقی نأ 

)115( ةداملا
هرمأ نم ةنیب ىلع وهو فاشكتسالل سوساجل وأ ءادعألا دونج نم يدنجل ًاسابل وأ ًاماعط وأ ًانكس مدق يندرا لك-1
.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقوع برهلا ىلع هدعاس وأ 
.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقوع نیلقتعملا ودعلا ایاعر دحأ وأ برح ریسأل رارفلا لهس يندرأ لك-2

)116( ةداملا
.كرتشم ودع دض فلاحت ةدهاعم ةكلمملاب اهطبرت ةلود ىلع لعفلا عقو اذا ةقباسلا داوملا يف اهیلع صوصنملا تابوقعلا ضرفت

)117( ةداملا
.يلعف نكس وأ ةماقإ لحم ةكلمملا يف مهل نیذلا بناجألا ) 116-111( داوملا يف دوصقملا ىنعملاب نییندرألاةلزنم لزنی

يلودلا نوناقلاب ةساملا مئارجلا )2(
)118( ةداملا 
:تاونس سمخ نع لقت ال ةدم تقؤملا لاقتعالاب بقاعی
.برحلا يف اهدایح ىلع ةظفاحملل ةلودلا اهتذختا يتلا ریبادتلا قرخ نم-1
 ةیبنجا ةلودب اهتالص ركعت وا ةیئادع لامعا رطخل ةكلمملا ضرعت نأ اهنأش نم ةموكحلا اهزجت مل بطخ وأ تاباتك وأ لامعأ ىلع مدقأ نم-2
. مهلاوما ىلع وا مهیلع عقت ةیرأث لامعال نییندرالا ضرعت وا

 اهجراخ وأ ةكلمملا لخاد رثكأ وأ ًاصخش بّرد وأ دّنج نم وأ ةیباهرا تامیظنت وأ ةحلسم تاعامجب قاحتلالا دصقب ةكلمملا رداغ نم-3
.تامیظنتلا وأ تاعامجلا كلت نم يأب قاحتلالا دصقب

)119( ةداملا
ةوقلاب اهیف مئاقلا ماظنلا رییغت وأ ةیلاوم ةیبنجأ ةلود روتسد بلقل ةلواحم ةیأ ةكلمملا يف دعاس وأ أیه وأ مظن نم لك
.تقؤملا لاقتعالاب بقاعی

)120( ةداملا
 تناك اذاو تقؤملا لاقتعالاب بقوع ةیبنجأ ةلود ةحلصمل لاتقلل ًادونج ةموكحلا ةقفاوم نود ةكلمملا يف دنج نم
.مادعالا ةبوقعلا نوكتف ةودع ةیبنجالا ةلودلا

)121( ةداملا
 موقی وأ ةكلمملا يف عقی ضیرحت لك ىلع ًارانید نیرشعلا زواجتت ال ةمارغبو نیتنسلا زواجتت ال ةدم سبحلاب بقاعی
 رحبلا وأ ربلا دونج نم ةیلاوم ةیبنجأ  ةلود دونج لمحل )118( ةداملا يف ةروكذملا لئاسولا ىدحأب يندرا هب
.نایصعلا وأ رارفلا ىلع وجلا وأ
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)122( ةداملا
تبكترا اذا ، ةیلاتلا مئارجلا لجأ نم ررضتملا قیرفلا ىوكش ىلع ءانب ةقباسلا ةداملا يف ةنیبملا اهسفن تابوقعلاب  بقاعی
:فاك رربم نود
.ةینالع ينطولا اهراعش وا اهملع وأ اهشیج وأ ةیبنجأ ةلود ریقحت-1
زوجی ال ةكلمملا يف نییسایسلا اهیلثمم وأ اهئارزو وأ ةیبنجأ ةلود سیئر ىلع ةینالع عقاولا ریقحتلا وأ مذلا وأ حدقلا-2
.مذلا عوضوم ناك يذلا لعفلا تابثإ

)123( ةداملا
.ةلثامم ماكحأ اهعم دوقعملا قافتالا يف وأ نأشلا تاذ ةلودلا نیناوق يف ناك اذإ الإ ) 122-119( داوملا ماكحأ قبطت ال

سسجتلا )3(
)124( ةداملا 
 ةحفصلا يف روشنملا1971 ةنسل )50( مقر ةلودلا قئائو رارسا ةیامح نوناق نم )17( ةداملا ىضتقمب تیغلا
. 1/8/1971 خیراتب ةرداصلا ةیمسرلا ةدیرجلا نم2315 ددعلا نم1164 مقر

)125( ةداملا
 ةحفصلا يف روشنملا1971 ةنسل )50( مقر ةلودلا قئائو رارسا ةیامح نوناق نم )17( ةداملا ىضتقمب تیغلا
. 1/8/1971 خیراتب ةرداصلا ةیمسرلا ةدیرجلا نم2315 ددعلا نم1164 مقر

)126( ةداملا
 ةحفصلا يف روشنملا1971 ةنسل )50( مقر ةلودلا قئائو رارسا ةیامح نوناق نم )17( ةداملا ىضتقمب تیغلا
. 1/8/1971 خیراتب ةرداصلا ةیمسرلا ةدیرجلا نم2315 ددعلا نم1164 مقر

ةعورشم ریغ دصاقمل ودعلاب لاصتالا )4(
)127( ةداملا 
لواح وأ مدقأ ةكلمملا يف نكاس صخش لكو ، يندرأ لك رانید ةیام نع صقنت ال ةمارغبو نیتنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی
عم وأ .ودعلا ایاعر دحأ عم ةضیاقم وأ عیب وأ ءارش ةقفص ةیأ وأ ةیراجت ةقفص ىلع راعتسم صخش ةطساوب وأ ةرشابم مدقی نأ
.ودعلا دالب نكاس صخش

)128( ةداملا
وأ ةیداعم ةلود ةعفنمل باتتكا وأ ضرق يف اومهاس اذإ صاخشألا نم اهیف ركذ نم ةقباسلا ةداملا يف دراولا باقعلا قحتسی
.لئاسولا نم ةلیسوب ةیلاملا اهلامعا لهس

)129( ةداملا
نیتنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقوع سراح ىلا اهب دوهعملا اهایاعر دحأ لاومأ وأ ةیداعم ةلود لاومأ سلتخا وا ىفخأ نم
.نیتبوقعلا اتلكب وأ رانید ةئام ىلع دیزت ال ةمارغب وأ

يموقلا روعشلا نمو ةلودلا ةبیه نم لینلا )5(
)130( ةداملا 
وأ ةیرصنعلا تارعنلا ظاقیإ وأ يموقلا روعشلا فاعضإ ىلا يمرت ةیاعدب اهبوشن عقوت دنع وأ برحلا نمز ةكلمملا يف ماق نم
.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقوع  ةیبهذملا

)131( ةداملا
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غلابم وأ ةبذاك اهنأ فرعی ءابنأ اهنیع لاوحألا يف ةكلمملا يف عاذأ نم ةقباسلا ةداملا يف ةنیبملا ةبوقعلا قحتسی-1
.ةمألا ةیسفن نهوت نأ اهنأش  نم اهیف
.رهشأ ةثالث نع لقت ال ةدم سبحلاب بقوع ،  اهتحص دقتعی وهو ءابنألا هذه عاذأ دق لعافلا ناك اذا-2

)132( ةداملا
 ةلودلا ةبیه نم لانت نأ اهنأش نم اهیف غلابم وأ ةبذاك ءابنأ رمألا نم ةنیب ىلع وهو جراخلا يف عیذی يندرا لك-1
.ًارانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغبو رهشأ ةتس نع صقنت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، اهتناكم وأ

.شرعلا ءایصوأ دحأ وأ دهعلا يلو وأ كلملا ةلالج دض ًاهجوم ركذ ام ناك اذا ةدحاو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی-2

نیدهعتملا مئارج )6(
)133( ةداملا 
 وأ عانصتسا وأ دهعت دقع هیلع اهضرفی يتلا تابجوملا عیمج اهبوشن عقوت دنع وأ برحلا نمز يف ذفنی مل نم-1
 تقوملا لاقتعالاب بقاعی ، اهیف نیلهألا نیومت وأ هماعلا ةلودلا حلاصمو ينطولا عافدلاب قلعتت تامدخ میدقت
.رانید يتئام ىلا ًارانید نیسمخ نم حوارتت ةمارغبو
.ةقباسلا ةرقفلا يف ةنیعملا ةمارغلا نع ًالضف سبحلاب لعافلا بقوع دوصقم ریغ أطخ نع ًامجان ذیفنتلا مدع ناك اذا-2
.طقف رخأت دق ذیفنتلا ناك اذا ةداملا هذه يف اهیلع صوصنملا تابوقعلا فصن ضفخی-3
.هذیفنت ریخأت يف وأ دقعلا ذیفنت مدع يف ًاببس ناك رخآ صخش يأ ىلع ةقباسلا اهقراوفب تابوقعلا هذه ضرفتو-4

)134( ةداملا
ةمارغبو ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب هیلع بقاعی ةقباسلا ةداملا يف اهیلإ راشملا دوقعلا نأشب اهسفن لاوحألا يف فرتقی شغ لك
.يندرا رانید يتئام يتح رانید ةیام نم حوارتت

يناثلا لصفلا
يلخادلا ةلودلا نمأ ىلع ةعقاولا مئارجلا يف
روتسدلا ىلع ةعقاولا تایانجلا )1(
)135( ةداملا 
.مادعالاب بقاعی ، هتیرح وأ كلملا ةلالج ةایح ىلع ىدتعا نم لك-1
0 ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقاعی ،هتایح ددهی ال ءادتعا كلملا ةلالج ىلع ىدتعا نم لك-2
.شرعلا ءایصوأ دحأ وأ دهعلا يلو وأ ةكلملا ةلالج ىلع ءادتعالا ناك اذا اهسفن تابوقعلاب بقاعی-3

)136( ةداملا
.ةعورشم ریغ قرطب ةلودلا روتسد رییغت ىلع لمعی نم لك مادعالاب بقاعی

)137( ةداملا
 ةقاشلا لاغشألاب هیلع بقاعی روتسدلا بجومب ةمئاقلا تاطلسلا دض حلسم نایصع ةراثإ دصقب فرتقی لعف لك-1
. ةدبؤملا

.مادعالاب ةاصعلا رئاسو ضرحملا بقوع ، نایصعلا بشن اذا-2

)138( ةداملا
.ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالاب هیلع بقاعی ، روتسدلا نم ةدمتسملا اهفئاظو ةسرامم نم ةمئاقلا تاطلسلا عنم هنم دصقی يذلا ءادتعالا

)139( ةداملا
اهبجومب ةضورفملا اهتاذ ةبوقعلاب لصفلا اذه داوم يف ةروكذملا مئارجلا نم مرج يأ باكترا فدهتست يتلا ةرماؤملا ىلع بقاعی
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.هسفن مرجلا باكترا ىلع

ةیركسع ةدایق وأ ةیندم وأ ةیسایس ةطلس باصتغا )2(
)140( ةداملا 
:لقألا ىلع تاونس عبس تقوملا لاقتعالاب بقاعی
.ةیركسع ةدایق وأ ةیندم وأ ةیسایس ةطلس بصتغا نم-1
.ةیركسع ةدایق وأ ةیندم ةطلسب ةموكحلا رمأل ًافالخ ظفتحا نم-2
.هقیرفتب  وأ هحیرستب رمألا ردص نأ دعب ًادشتحم هدنج ىقبأ يركسع دئاق لك-3

)141( ةداملا
ىلع وأ دنجلا نم ةحلسم لئاصف فیلأت ىلع ةطلسلا ىضر نود مدقأ نم ، تاونس سمخ نع لقت ال ةدم تقوملا لاقتعالاب بقاعی
.رئاخذلاو ةحلسألاب مهدم وأ مهزیهجت ىلع وأ مهدینجت وأ ركاسعلا دیق

ةنتفلا )3(
)142( ةداملا 
نییندرألا حیلستب يفئاطلا لاتتقالا وأ ةیلهألا برحلا ةراثإ اما فدهتسی يذلا ءادتعالا ىلع ًادبؤم ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
اذإ مادعالاب ىضقیو  تالحم وأ ةلحم يف بهنلاو لیتقتلا ىلع ضحلاب اماو ، رخآلا ضعبلا دض مهضعب حلستلا ىلع مهلمحب وأ
.ءادتعالا مت

)143( ةداملا
ةنیدم حایتجا دصقب امإ ، اهعون ناك ًایأ ةدایق وأ ةفیظو اهیف ىلوت وأ ةحلسم تاباصع سأر نم ًادبؤم ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
هذه يبكترم دض ةلماعلا ةوقلا ةمواقم وا ةمجاهم دصقب امٕاو ، نیلهألا نم ةعامج كالمأ وأ ةلودلا كالمأ ضعب وأ ةلحم وأ
.تایانجلا

)144( ةداملا
نیتداملا يف اهیلع صوصنملا تایانجلا ىدحإ باكترا دصقب تفلا ةحلسم تاباصع يف نوكرتشملا ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی-1
.نیتقباسلا

نود هحالسب ملستساو ةنتفلا نكامأ يف فقوی ملو ةمدخ وأ ةفیظو ةباصعلا يف مهنم لوتی مل نم ةبوقعلا نم ىفعی هنأ ریغ-2
.مكح يأ رودص لبقو ةمواقم

)145( ةداملا
ةزایح وا ءانتقا وا عنص ىلع ةلودلا دض ىرخا ةیانج ةیأ وأ ةروكذملا ةنتفلا تایانج ىدحإ لیهست وأ فارتقا دصقب مدقأ نم
لاغشألاب بقاعی ، اهعنص وا اهبیكرت يف لمعتست يتلا ، ءازجألا وأ ةقرحملا وأ ةماسلا تاجتنملاو ةبهتلملا وأ ةرجفتملا داوملا
.ةصقان تیقب وا اهیف عرش وا تفرتقا اذا تایانجلا كلت يف نولخدتملا اهقحتسی يتلا دشألا تابوقعلا نع الضف هتقؤملا ةقاشلا

)146( ةداملا
.ةقباسلا داوملا يف ةروكذملا تایانجلا ىدحا باكترا دصقب ةرماؤملا ىلع ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقاعی

باهرالا )4(
-147ةداملا 
 عقی ، هضارغأو هثعاوب تناك ًایأ ، همادختساب دیدهتلا وأ تناك ةلیسو يأب فنعلا مادختسا : باهرإلاب دصقی-1
 كلذ نأش نم ناك اذإ رطخلل هنمأو عمتجملا ةمالس ضیرعت ىلا فدهی يعامج وأ يدرف يمارجا عورشمل ًاذیفنت
 وأ ةماعلا كالمألاو قفارملا وأ ةئیبلاب ررضلا قاحلا  وأ رطخلل مهتایح ضیرعت وأ مهعیورتو سانلا نیب بعرلا ءاقلإ
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 اهیلع ءالیتسالا وأ اهنم يأ لالتحاب وأ ةیسامولبدلا تاثعبلا وا ةیلودلا قفارملا وأ ةصاخلا كالمألا
. هنع عانتمالا وا لمع يأب مایقلا ىلع ةیمیلقا وا ةیلود ةمظنم يأ وا ةموكح يأ ماغرا وا رطخلل ةینطولا دراوملا ضیرعت وأ

ةقالع اهل ةهج يأ ىلا اهلیوحتب وا لاومالا عادیاب ةقلعتملا ةهوبشملا ةیفرصملا لامعالا باهرإلا مئارج نم دعی-2
 ةلاحلا هذه يفو يباهرإ طاشنب 
: ةیلاتلا تاءارجإلا قبطت
. اهنأشب قیقحتلا تاءارجإ لامكتسا نیح ىلإ ماعلا يعدملا نم رارقب كلذو لاومالا هذهب فرصتلا عنم-أ
 ، ةیلود وأ تناك ةیلحم ، ةقالع تاذ ةهج يأو يزكرملا كنبلا عم نواعتلاو قیسنتلاب ماعلا يعدملا مایق-ب
 نأ هل تبث اذٕاو ةیضقلا يف قیقحتلاب
. ةصتخملا ةمكحملا ىلإ ةیضقلا ةلاحإ متیف يباهرإ طاشنب ةقالع ةیفرصملا ةیلمعلا كلتل
 ةسسؤملا وأ كنبلا يف لوؤسملا يرادإلا بقاعیو  ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب ةمیرجلا هذه بكتری نم بقاعی-ج
 . اهیلع ظفحتلا مت يتلا لاومألا ةرداصم متتو ، سبحلاب كلذب  ملاع وهو ةیلمعلا ىرجأ يذلا ةیلاملا

)148( ةداملا
.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب اهیلع بقاعی ، ةیباهرإ لامعأ وأ لمع باكترا اهنم دصقی يتلا ةرماؤملا-1
.لقألا ىلع تاونس سمخل ةقاشلا لاغشألا بجوتسی يباهرإ لمع لك-2
-: يلی ام لعفلا نع جتن اذإ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب ىضقیو-3
 يأ وأ لقن ةلیسو يأ وأ ةرئاط وأ ةنیفس وأ ةیعانص ةسسؤم وأ ةصاخ وأ ةماع ةیانب يف ، ًایئزج ولو ، ررضلا قاحلا-أ
. ىرخأ تآشنم
 قاحلا وأ لقنلا طئاسو لیطعت وأ اهیلع شیوشتلا وأ اهتاكبش قارتخا وأ بوساحلا ةمظنأو تالاصتالا لبس لیطعت-ب
.ًایئزج وأ ًایلك اهب ررضلا

-: ةیلاتلا تالاحلا نم يأ يف مادعإلا ةبوقعب ىضقیو-4
. ناسنا توم ىلإ لعفلا ىضفأ اذإ-أ
. رثكأ وأ صخش هیف ناكو ةیئزج وأ ةیلك ةروصب ءانب مده ىلإ لعفلا ىضفأ اذإ-ب
 وأ ةیئابولا وأ ةقرحملا وأ ةماسلا تاجتنملا وأ ةبهتلملا وأ ةرجفتملا داوملا مادختساب لعفلا باكترا مت اذإ-ج
. ةیعاعشالا وأ ةیئایمیكلا وأ ةیموثرجلا

 يأ وأ ةعقرفم ةدام يأ ، هنم ملع نع ، ملس وا عاب وا لقن وأ زرحا وأ عنص نم لك ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی-5
 دصقب داوملا هذه تانوكم نم يأ وأ ةداملا هذه نم )4( ةرقفلا نم )ج( دنبلا يف  ةروكذملا داوملا نم ةدام
.ةیاغلا كلتل اهلامعتسا نم  رخآ صخش نیكمتل وأ ةیباهرإ لامعأ ذیفنت يف اهلامعتسا

-149ةداملا
 لكو هتضهانم ىلع ضیرحتلا وأ ةكلمملا يف يسایسلا مكحلا ماظن ضیوقت هنأش نم لمع يأ ىلع مدقأ نم لك ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی-1
. ةیساسالا عمتجملا عاضوأ وأ يعامتجالا وأ يداصتقالا ةلودلا نایك رییغت دصقب يعامج وأ يدرف لمع يأ ىلع مدقأ نم
 ةصاخ وأ ةیمسر ةهج يأ زازتبا دصقب ةنیهر هب ظفتحا وأ ًاصخش زجتحا نم لك ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف اهیلع صوصنملا ةبوقعلاب بقاعی-2
 ءاذیا ىلإ لمعلا اذه ىدأ اذإ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا ةبوقعلا نوكتو ، هنع عانتمالا وأ نیعم لمع يأب مایقلا ىلع اهرابجا وأ تناك ةروص يأب
. دحا توم ىلإ ىدأ اذإ مادعإلابو دحأ

 وا ةرجفتم داوم لمحی ناكو ، كلذ ىلع دعاس وأ ةكلمملا يضارأ ىلٕاو نم للستلا لواح وأ للست نم لك ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقاعی-3
. ةیعاعشا وا ةیئایمیك وا ةیموثرج وا ةیئابو وا ةقرحم وا ةماس وا ةبهتلم

ةمألا رصانع نیب ءافصلا ركعت وأ ةینطولا ةدحولا نم لانت يتلا مئارجلا )5(
)150( ةداملا 
 نیب عازنلا ىلع ضحلا وأ ةیرصنعلا وأ ةیبهذملا تارعنلا ةراثإ هنع جتنی وأ هنم دصقی لمع وأ باطخ لكو ةباتك لك
 نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلا رهشأ ةتس ةدم سبحلاب هیلع بقاعی ةمألا رصانع فلتخمو فئاوطلا
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.ًارانید

)151( ةداملا
.ةقباسلا ةداملا يف اهیلا راشملا ةیاغلل تئشنأ ةیعمج ىلا يمتنی صخش لك اهسفن تابوقعلل ضرعتی-1
.ةیعمجلا يف ةیلمع ةفیظو ىلوتی روكذملا صخشلا  ناك اذا ریناند ةرشع نع ةمارغلاو ةدحاو ةنس نع سبحلا صقنی الو-2
.اهكالمأ ةرداصمو ةیعمجلا لحب مكحی لاوحالا لك يفو-3

 ةیلاملا ةلودلا ةناكم نم لینلا )6(
)152( ةداملا 
يندتلا ثادحال ةبذاك معازم وأ ةقفلم عئاقو )73( ةداملا نا ةثلاثلاو ةیناثلا نیترقفلا يف ةروكذملا لئاسولا ىدحأب عاذأ نم
ةماعلا ةیلاملا ةقثلاب ةقالعلا تاذ دانسالا عیمجو اهتادنسو ةلودلا دقن ةناتم يف ةقثلا ةعزعزل وأ ةینطولا دقنلا قاروأ يف
.رانید ةئام ىلع دیزت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاب بقاعی

.ةعورشم ریغ قرطب اهنم جورخلاو ةكلمملا لوخد-7
)153( ةداملا
:روهمجلا ضحل اهنیع لئاسولاب عرذت صخش لك ، ةقباسلا ةداملا يف ةنیبملا تابوقعلا قحتسی
.ةماعلا قیدانصلاو فراصملا يف ةعدوملا لاومألا بحس ىلع امإ-أ
.اهئارش نع كاسمالا ىلع وأ ةماعلا تادنسلا نم اهریغو ةلودلا تادنس عیب ىلعوأ-ب
- ةرركم )153( ةداملا
: رخآ نوناق يأ يف درو امم مغرلا ىلع
 نم لك اهتاذ ةبوقعلاب بقاعیو ، ةعورشم ریغ ةقیرطب اهنم جرخ وأ ةكلمملا لخد نم لك رهشأ ةثالث نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی-1
. كلذ ىلع هدعاس
 عاطقلا نم اوناك ٌءاوس ةیدودحلا زكارملا يف نیلماعلا وأ نیلقانلا نم ناك اذإ لقألا ىلع نیتنس ةدمل سبحلا نع صخشلا ةبوقع لقت الو-2
.صاخلا وأ ماعلا

يناثلا بابلا
 ةماعلا ةمالسلا ىلع ةعقاولا مئارجلا يف
لوألا لصفلا
 رئاخذلاو ةحلسألا يف
فیراعتلا )1(
)154( ةداملا 
نم رثكأ وأ صخش ناك اذا نوناقلا اذه يف دوصقملا ىنعملاب ةحلسم ةعورشملا ریغ تاعامتجالاو تارهمجتلاو تاباصعلا دعت-1
.ةیفخم وأ ةرهاظ ةحلسأ نیلماح مهنم فلأتت نیذلا صاخشألا

.هب لهج ىلع اوناك اذإ صاخشألا رئاس ىلع رمألا اذه ذخؤی الف ةرهاظ ریغ ةحلسأ لمحی مهضعب ناك اذإ هنأ ىلع-2

)155( ةداملا
.ةماعلا ةمالسلا ىلع ةرطخ ةادأ لكو هضار وأ ةبقاث وأ ةعطاق ةلآ وأ ةادأ لكو ةیرانلا ةحلسألا ةقباسلا ةداملا قیبطت لجأل ًاحالس دعی-1
 يف اهل ددحملا ىنعملا بسحب احالس ربتعت تارتمیتنس ةرشع نع اهلصن دیزی يتلا ةیداعلا بیجلا نیكاكس نا-2
 وأ اهلماح اهاطاعتی وا اهسرامی  ةفرح وأ ةعانص وأ ةنهم يف اهلامعتسال ةصصخم لصألا يف تناك اذا الإ لصفلا اذه
.يتیبلا لامعتسالل وأ ةعانصلا وأ ةنهملا وأ ةفرحلا كلت يف اهلامعتسا ةیغب اهلمحی ناكو ، يتیبلا لامعتسالل
.نكت مل مأ داح سأرب ةیهتنم تناكأ ءاوس لصن تاذ ةیدملا ریغ ةلآ لك ) نیكسلا ( ةظفل لمشتو

ةزاجإ نود اهتزایحو رئاخذلاو ةحلسألا لمح )2(
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)156( ةداملا 
 نم ًاعونمم ًاحالس هلزنم جراخ لمح نم لك ریناند ةرشع اهاصقأ ةمارغبو رهشأ ةتس زواجتت ال ةدم سبحلاب بقاعی
.ةقباسلا ةداملا يف ةنیبملا ةحلسألا

يناثلا لصفلا
ةعورشملا ریغ تایعمجلاو رارشِألا تایعمج يف
رارشألا تایعمج )1(
)157( ةداملا 
لاغشألاب نوبقاعی لاومألا وأ سانلا ىلع تایانجلا باكترا دصقب ًاقافتا ادقع وأ ةیعمج فیلأت ىلع رثكأ وأ ناصخش مدقأ اذإ-1
.ریغلا ةایح ىلع ءادتعالا نیمرجملا ةیاغ تناك اذإ تاونس عبس نع ةبوقعلا هذه صقنت الو ةتقؤملا ةقاشلا

.نیمرجملا رئاس نع تامولعملا نم هیدل امب ىضفأو قافتالا وأ ةیعمجلا دصقب حاب نم ةبوقعلا نم ىفعی هنأ ریغ-2

)158( ةداملا
 بلس دصقب ةحلسم تاباصع لكش ىلع فایرألاو ةماعلا قرطلا نوبوجی رثكأ وأ صاخشأ ةثالث نم ةعامج لك-1
 ةقاشلا لاغشألاب نوبقاعی ، ةیصوصللا لامعأ نم رخآ لمع يأ باكترا وأ لاومألا وأ صاخشألا ىلع يدعتلاو ةراملا
.تاونس عبس نع لقتال ةدم ةتقؤملا

.اهركذ قباسلا لاعفألا دحأ اوفرتقا اذا ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب مهیلع ىضقیو-2
.ةیربربلا لامعألاو بیذعتلا مهیلع ينجملاب لزنأ وأ لتقلا ىلع ةیانجلل ًاذیفنت مهنم مدقأ نم ىلع مادعالاب مكحیو-3

ةعورشملا ریغ تایعمجلا )2(
)159( ةداملا 
:ةعورشم ریغ ةیعمج دعت
 ىلع ةیاعدلا نم هب موقت امب وأ اهماظنب عجشت وأ ضرحت ، ةلجسم ریغ وأ تناك ةلجسم سانلا نم ةعامج لك-1
:ةیلاتلا ةعورشملا ریغ لاعفألا نم لعف يأ باكترا
.بیرختلا وأ ةروثلاب ةكلمملا روتسد بلق-أ
.فنعلاو ةوقلا لامعتساب روتسدلا بجومب ةكلمملا يف ةمئاقلا ةموكحلا بلق-ب
.ةكلمملا يف ةیندرألا ةموكحلا لاومأ فالتأ وأ بیرخت-ج
 دقع ىلع ترمتسا وأ كلذ نع تفلختو ةموكحلا ىلا اهماظن غیلبت نوناقلا اهیلع يضقی سانلا نم ةعامج لك-2
 ةبعش وا ةئیه وأ ةنجل وأ زكرم وأ عرف لك ًاضیأ ةرقفلا هذه لمشتو  روكذملا نوناقلا ىضتقمب اهلالحنا دعب اهتاعامتجا
.اهتطلس تحت رادت وأ ةعورشم ریغ ةیعمج اهریدت ةسردم وا ةسسؤم لكو ةعورشم ریغ ةیعمجل

)160( ةداملا
اهل بودنم وأ دمتعم ةمهمب ماق وا ةیعمجلا هذه لثم يف ًابصنم وأ ةفیظو لغشأ وأ ةعورشم ریغ ةیعمج ةیوضعل بستنا نم لك
دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعیو ةقباسلا ةداملا نم )1( ةرقفلا يف ةروكذملا تالاحلا يف ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی ،
.اهتاذ ةداملا نم )2( ةرقفلا يف ةروكذملا تالاحلا يف نیتنس ىلع

)161( ةداملا
ىضتقمب ةعورشم ریغ ربتعت يتلا لاعفألا نم لعف يأب مایقلا ىلع ىرخأ ةلیسو ةیأب وأ ، ةباتكلا وأ ةباطخلاب هریغ عجش نم لك
.نیتنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی نوناقلا اذه نم )159( ةداملا

)162( ةداملا
ةیعمجلا هذه لثم باسحل تاناعإ وا تاكارتشا وأ تاعربت عمج وأ ةعورشم ریغ ةیعمجل تاناعإ وأ تاكارتشا وأ تاعربت عفد نم لك
.رهشأ ةتس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ،
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)163( ةداملا
ةدیرج وا ًاروشنم وا ًانایب وا ًانالعا وا ًاسارك وا ةرشن وا ًاباتك دیربلاب لسرأ وا عیبلل ضرع وا عاب وا رشن وا عبط نم لك
.ًارانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهشأ ةتس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی اهنم ةرداص وا ، اهتعفنمل وا ةعورشم ریغ ةیعمجل

ثلاثلا لصفلا
ماعلا نمألاب ةلخملا مئارجلا نم كلذ ریغو عورشملا ریغ رهمجتلا يف
)164( ةداملا

 ، مهنیب امیف ةكرتشم ةیاغ قیقحت دصقب نیعمتجم اوناك وا ، مرج باكترا دصقب رثكأف صاخشأ ةعبس رهمجت اذا-1
 نولخیس مهنأ- لوقعملا ةرئاد نمض- اوعقوتی نأ ىلع راوجلا كلذ يف نم لمحی نا هنأش نم افرصت اوفرصتو
 ماعلا نمألاب لالخالل نیرخآ  ًاصاخشأ لوقعم ببس وأ ةرورض نودب نوزفتسی اذه مهرهمجتب مهنأ وا ماعلا نمألاب
.عورشم ریغ ًارهمجت اذه مهرهمجت ربتعا

ةبعرم ةروصب ماعلا نمألاب لالخالل اهلجأ نم اوعمتجا يتلا ةیاغلا قیقحت يف عورشم ریغ ارهمجت نورهمجتملا عرش اذا-2
.) بغش ( رهمجتلا اذه ىلع قلطأ يلاهألل

)165( ةداملا
 ةسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وأ ةنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقوع ، عورشم ریغ رهمجت يف كرتشا نم لك-1
.اعم نیتبوقعلا اتلكب وأ ًارانید نیرشعو
.ًاعم نیتبوقعلا اتلكب وأ اًرانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وأ ةنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقوع بغش يف كرتشا نم-2
كالمألا وأ ينابملاك ریغلل ةدئاع ةلوقنم ریغ وأ ةلوقنم لاومأب بغش وأ عورشم ریغ رهمجت لالخ ًادمع ررضلا قحلأ وأ بّرخ نم لك-أ-3
.ةنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقوع نوناقلا اذه نم )334( ةداملا هیلع تصن يذلاك ءاذیا هلعف نع مجن وأ تابكرملا وأ ةیراجتلا لاحملا وأ 
 مجن اذإ وأ ماعلا عفنلا تالامعتسال وأ ةماعلا قفارملل ةصصخم وأ ةلودلل ةكولمم لاومألا كلت تناك اذإ نیتنس نع سبحلا ةبوقع لقت الو-ب
. نوناقلا اذه نم )333( ةداملا هیلع تصن يذلاك ءاذیا لعفلا نع
 يف وأ )1( ةرقفلا نم )أ( دنبلا يف نیروكذملا صاخشألا نم يأ ىلع ءادتعا وأ برض بغشلا وأ عورشملا ریغ رهمجتلا نع مجن اذإ-4
.ةداملا كلت نم )4( ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم كلذو ، تاونس ثالث ةدمل سبحلا ةبوقعلا نوكت نوناقلا اذه نم )187( ةداملا نم )2( ةرقفلا

)166( ةداملا
 وا ةیلدعلا ةطباضلا وا ةطلسلا يلثمم راذنإ لبق نوفرصنی نیذلا )165( ةداملا يف ةضورفملا ةبوقعلا نم ىفعی
.ةحنج وا ةیانج ةیأ اوبكتری وا ًاحالس اولمعتسی نا نود اهراذنال لاحلا يف نولثتمی

)167( ةداملا
 وا ، ةیرادالا ةطلسلا يلثمم دحأ قرفتلاب  مهرذنأ )164( ةداملا يف ةنیبملا ةروصلا ىلع سانلا رهمجت اذإ-1
 ىرخأ ةلیسو ةیأب وا ةرافصلا وا قوبلاب ًاخفن كردلاو ةطرشلا طابض نم طباض يأ وا ةقطنملا دئاق وا ،ةطرشلا دئاق
0 ةیئوض ةراشإ هنم ثعبنت سدسم قالطاب وا عونلا اذه نم
 وا ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا طئاسولاب مهراعشإ دعب بغشلا ثادحإ دصقب رهمجتلا يف نوعمتجملا رمتسا اذإ-2
 يف نیروكذملا نم يال زاج مهقرفت نود  ةوقلاب نورهمجتملا لاح وا ةلوقعم ةدمب قرفتلاب مهیلا رمألا رودص دعب
 نیذلا قیرفتل ریبادتلا نم مزلی ام لك ذختی نأ امهنم يأ ةدعاسمب نوموقی صاخشأ يأ وا ةطرشللو ، ةقباسلا ةرقفلا
 نمم صخش يأل زاج ةمواقم مهنم دحأ ىدبأ نٕاو مهنم يأ ىلع ضبقلل وا روكذملا وحنلا ىلع نیرهمجتم اولظ
.هتمواقم ىلع بلغتلل لوقعملا دحلا نمض ةیرورضلا ةوقلا لمعتسی نأ مهركذ مدقت

)168( ةداملا
.نیتنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلا ةبوقعلا تناك ةوقلا ریغب نوعمتجملا قرفتی مل اذا-1
.اهقحتسی دق دشأ ةبوقع ةیأ نع ًالضف تاونس ثالث ىتح رهشأ ةتس نم سبحلاب بقاعی مهنم حالسلا لمعتسا نم-2
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ثلاثلا بابلا
 ةماعلا ةرادالا ىلع عقت يتلا مئارجلا يف
ةماع ماكحأ
)169( ةداملا 
 نم طباض لكو ، يئاضقلا وا يرادالا كلسلا يف يمومع فظوم لك بابلا اذه يف دوصقملا ىنعملاب ًافظوم دعی

.ةماع ةرادإ يف وا ةلودلا يف مدختسم وا لماع لكو ، اهدارفأ نم درف وا ةیركسعلا وا ةیندملا ةطلسلا طابض

لوألا لصفلا
 ةفیظولا تابجاوب ةلخملا مئارجلا يف
ةوشرلا )1(
)170( ةداملا
مكحملاك ةیمسر ةمهمب فلك صخش لكو نییعتلاب وا باختنالاب ءاوس ةماع ةمدخ ىلا بدن صخش لكو فظوم لك
 هتفیظو مكحب قح لمعب موقیل ىرخا ةعفنم ةیا وا ًادعو وا ةیده هریغل وا هسفنل لبق وا بلط كیدنسلاو  ریبخلاو 
.نیع وا دقن نم لبق وا بلط ام ةمیق لداعت ةمارغبو نیتنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقوع

)171( ةداملا
 ةعفنم ةیا وا ادعو وأ ةیده هریغل وا هسفنل لبق وا بلط ةقباسلا ةداملا يف نیروكذملا صاخشالا نم صخش لك-1
 ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقوع ، هتفیظو مكحب هب موقی نا بجی ناك لمع نع عنمیل وا قح ریغ ًالمع لمعیل ىرخا
.نیع وا دقن نم لبق وا بلط ام ةمیق لداعت ةمارغبو
.لاعفألا هذه بكترا اذا يماحملا اهسفن ةبوقعلاب بقاعی-2

)172( ةداملا
.نیتقباسلا نیتداملا يف اهیلع صوصنملا تابوقعلاب ًاضیأ يشارلا بقاعی-1
.ةمكحملا ىلا ةیضقلا ةلاحإ لبق هب افرتعا وا ةصتخملا تاطلسلل رمألاب احاب اذإ ةبوقعلا نم لخدتملاو يشارلا ىفعی-2

)173( ةداملا
 لمعیل اهب هدعو وا ىرخأ ةعفنم وا ةیده )170( ةداملا يف مهركذ دراولا صاخشألا نم صخش ىلع ضرع نم
 لقأ ال سبحلاب- ًالوبق دعولا وا ضرعلا قالی مل اذإ- بقوع هب موقی نأ بجی ناك لمع نع عنتمیل وا قح ریغ ًالمع
.رانید يتئام ىلا ریناند ةرشع نم ةمارغبو رهشأ ةثالث نم

ةفیظولا رامثتساو سالتخالا )2(
)174( ةداملا

 ءایشاو دوقن نم هظفح وا هتیابج وا هترادا رما هسیئر نم فیلكت بجومب وأ ةفیظولا مكحب هیلا لكو ام هتمذ يف لخدا يمومع فظوم لك-1
.سلتخا ام ةمیق لداعت ةمارغبو ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقوع سانلا دحال وا ةلودلل ىرخا

 ةمهاسملا تاكرشلا وا ةصصختملا ضارقالا تاسسؤم وا كونبلا قیدانص وا نئازخل دوعت ًالاوما سلتخا نم لك-2
.ةقباسلا ةرقفلا يف ةررقملا ةبوقعلاب بقوع ) اهب لمعی يتلا ةسسؤملا يف مهنم لك ( اهیف نیلماعلا صاخشالا نم ناكو ةماعلا

 يف ةحیحص ریغ تاباتك سدب وا تادنسلا وا تاكیشلا ریوزتب نیتقباسلا نیترقفلا يف نیبملا لعفلا عقو اذا-3
 ةماع ةروصبو كوكصلا نم اهریغو قاروالا وا تاباسحلا فالتا وا فذح وا فیرحتب وا تالجسلا وا رتافدلا وا دویقلا
 تاونس سمخ نع لقت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب لعافلا بقوع سالتخالا فاشتكا عنم ىلا يمرت ةلیح ةیأب
.سلتخا ام ةمیق لداعت ةمارغبو
.اهتاذ ةبوقعلاب ًایعبت لخدتملا وا كیرشلا بقاعی-4

)175( ةداملا
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 يف ًاشغ فرتقاف ، ةماع ةرادا باسحل وا ةلودلا باسحل ةلوقنم ریغ وا ةلوقنم لاوما ةرادا وا ءارش وا عیب هیلا لكو نم
 وا رخآلا قیرفلاب ًارارضا وا قیرفل ةاعارم و يتاذ منغم رجل اما اهیلع يرست يتلا ماكحالا فلاخ وا لامعالا هذه دحا
.مجانلا ررضلا ةمیق لداعت ةمارغبو ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقوع ةماعلا ةرادالاب  ًارارضا

)176( ةداملا
: ریناند ةرشع اهلقأ ةمارغبو نیتنس ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاب بقاعی
 وا ةرشابم كلذ لعفأ ءاوس اهیلا يمتنی يتلا ةرادالا تالماعم ىدحإ نم ةیصخش ةعفنم ىلع لصح فظوم لك-1
.ةیروص كوكص ىلا ءوجللاب وا راعتسم صخش دی ىلع
 كوكص ىلا ءوجللاب وا ًاراهج اومدقأ اذإ ةماعلا ةطرشلا يلوتم رئاسو كردلاو ةطرشلا طابضو  ةرادالا ولثمم-2
 رئاسو بوبحلاب ةطلسلا اهیف نوسرامی يتلا ةقطنملا يف راجتالا ىلع راعتسم صخش دی ىلع وا ةرشابم ةیروص
.مهكالمأ هتجتنأ ام ریغ ةیلوألا ةرورضلا تاذ تاجاحلا

)177( ةداملا
اذإ وا نیدیهز لعافلا هاخوت يذلا عفنلاو لصاحلا ررضلا  ناك اذا )174( ةداملا يف اهیلع صوصنملا تابوقعلا فصن ضفخی-1
.ةمكحملا ىلع ةیضقلا ةلاحإ لبق ًامات ًاضیوعت ررضلا نع ضوع
.اهعبر ةبوقعلا نم ضفخ مربم ریغ ولو ساسألا يف مكح يأ لبقو ةمكاحملا ءانثأ ضیوعتلاو درلا لصح اذاو-2
ضیفخت اهل زوجی الف ةیریدقتلا فیفختلا بابسأب ةمكحملا تذخا اذا لصفلا اذه يف ةدراولاو ةقباسلا مئارجلا عیمج يف-3
.فصنلا نم لقا ىلا ةبوقعلا

ةیرحلا ىلع يدعتلا )3(
)178( ةداملا 
.ةنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقاعی نوناقلا اهیلع صنی يتلا تالاحلا ریغ يف ًاصخش سبح وا فقوأ فظوم لك

)179( ةداملا
 نیفظوملا نم مهتیحالصب علطضا نم لكو تایحالصالا وا ةیبیدأتلا دهاعملا وا لیهأتلاو حالصالا زكارم سارحو وریدم- لبق اذا

.ةنس ىلا رهش نم سبحلاب نوبقاعی ، ددحملا لجألا نم دعبأ ىلا هوقبتسا وا يئاضق رارق وا ةیئاضق ةركذم نود ًاصخش-

)180( ةداملا
 وا نوضفری نیذلا نییرادالا نیفظوملا نم يأو امهدارفاو كردلاو ةطرشلا طابضو مهركذ قباسلا نیفظوملا نإ
 نوبقاعی ، كلذ مهیلا بلطی يذلا ةیحالصلا يذ يضاقلا وا ةمكحملا مامأ نیجس وا فوقوم صخش راضحإ نورخؤی
.ًارانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهشأ ةتس ىلع دیزت ال ةدمل سبحلاب

)181( ةداملا
نوناقلا اهزیجی يتلا لاوحألا ریغ يف هنكسم تاقحلم وا سانلا دحأ نكسم ًافظوم هنوك ةفصب لخدی فظوم لك-1
.رانید ةئام ىلا ًارانید نیرشع نم ةمارغبو نینس ثالث ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقاعی ، 
.رهشأ ةتس نع ةبوقعلا صقنت الف رخآ يفسعت لمع يأ وا ناكملا يرحت اذه هلعف ىلا مضنا اذٕاو-2
 رهش نم سبحلاب بقاعی نوناقلا اهضرفی يتلا لوصألا يعاری نأ نود هركذ قباسلا لعفلا فظوملا بكترا اذاو-3
.ًارانید نیرشع ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغبو ةنس ىلا

 سانلا داحأب ةصتخملا ةراجتل تویبك ةیصوصخلا لاحملا نم ًالحم ًافظوم هنوك ةفصب لخدی فظوم لكو-4
 بقاعی نوناقلا اهضرفی يتلا لوصالا يعاری نا نود وا نوناقلا اهزیجی يتلا تالاحلاریغ يف مهترادإ لاحمو
.ًارانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهشأ ةتس ىتح سبحلاب

ةفیظولا تابجاوب لالخالاو ةطلسلا لامعتسا ةءاسإ )4(
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)182( ةداملا 
ةمظنالا وا ، نیناوقلا ماكحأ ذیفنت رخؤی وا قوعیل رشابم ریغ قیرطب وا ةرشابم هتفیظو ةطلس لمعتسی فظوم لك-1
 ةیحالص تاذ ةطلس نع رداص رمأ يأ وا يئاضق رارق ذیفنت وا انوناق ةررقملا بئارضلاو موسرلا ةیابج وا اهب لومعملا 
.نیتنس ىلا رهش نم سبحلاب بقاعی
.ةنس ىلا عوبسا نم سبحلاب بقاعی ، ًاماع ًافظوم هذوفن وا هتطلس لمعتسا يذلا نكی مل اذا-2

)183( ةداملا
 ماكحالا ىلا اهیف دنتسملا هرمآ رماوأ ذیفنتو هتفیظو تابجاوب مایقلا يف عورشم ببس الب نواهت فظوم لك-1
.رهشأ ةثالث ىلا دحاو عوبسا نم سبحلاب وا ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةرشع نم ةمارغلاب بقاعی ةینوناقلا

0 ررضلا اذه ةمیق نمضو ةنس ىلا دحاو رهش نم سبحلاب فظوملا كلذ بقوع لامهالا اذه ءارج نم ةلودلا حلاصمب ررض قحل اذا-2

)184( ةداملا
 ، ةیرادالا وا ةیئاضقلا ةطلسلا نم رداص ينوناق بلط ةیبلت نع عنتما كردلا وا ةطرشلا دارفأ نم درف وا طباض لك
.ًاعم نیتبوقعلا اتلكب وا ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلاب وا ةنس ىلا عوبسا نم سبحلاب بقاعی

يناثلا لصفلا
 ةماعلا ةطلسلا ىلع ةعقاولا مئارجلا يف
نیفظوملا ةمواقم )1(
)185( ةداملا 
ةررقملا بئارضلا وأ موسرلا ةیابج وأ اهب لومعملا ةمظنالا وا نیناوقلا ذیفنت ىلع لمعی وهو ةدشلاو فنعلاب هلماع وأ ًافظوم مواق نم-1
سبحلابو احلسم ناك اذإ ةنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی ةیحالص تاذ ةطلس نم رداص رمأ يأ وأ يئاضق رمأ وأ مكح ذیفنت وأ انوناق 
.حالسلا نم الزعا ناك اذإ نیتنس ىلإ رهشأ ةتس نم 
.رثكأف ةثالث نولعافلا ناك اذإ ةبوقعلا فعاضتو-2

)186( ةداملا
 بقاعی ، ةقباسلا ةداملا مهتفصو نیذلا صاخشالا دحأ هب موقی ًاعورشم ًالمع فقوت ةیبلس مأ تناك ةیلعف ةمواقم لك
.رانید ةئامثالث ىلا رانید ةئام نم ةمارغلاب وا رهشأ ةتس ىلا رهش نم سبحلاب اهیلع

ةدشلا لامعا )2(
)187( ةداملا 
 ام  لجا نم وأ هتفیظو هتسرامم ءانثأ هیلع حالسلا رهش وأ رخآ رثؤم لعفب هیلع ىدتعا وأ افظوم برض نم-أ-1
. رهشا ةتس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، ةفیظولا مكحب هارجأ
 ةسردم وأ ةیلك يف ملعملا وأ ةصاخ ةعماج يف سیردتلا ةئیه وضع )فظوملا( ةملك لمشت ةرقفلا هذه تایاغل-ب
. صاخ ىفشتسم يف ضرمملا  وا بیبطلا وأ ةصاخ
وأ كردلا تاوق وأ ماعلا نمألا وأ ةماعلا تارباخملا وأ ةحلسملا تاوقلا دارفأ دحا ىلع لعفلا عقو اذٕاو-2
. ةنس نع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا تناك ، اهمكحب هارجأ ام لجأ نم وأ هتفیظو هتسرامم ءانثأ يندملا عافدلا 
 ةبوقعلا تناك ، ضاق ىلع وا ةمالا سلجم ءاضعا دحا ىلع وا ریزو ىلع وأ ءارزولا سیئر ىلع لعفلا عقو اذٕاو-3
0 نیتنس  نع لقت ال ةدم سبحلا

صوصنملا تابوقعلا نم دشا ةبوقع اهتروطخل بجوتست ضرملا وا حرجلا وا فنعلا لامعأ تناك اذإ-4
.فصنلا ىلا ثلثلا نم نوناقلا اذه ماكحأ ىضتقمب لعافلا اهقحتسی يتلا ةبوقعلا ىلا مض ةقباسلا تارقفلاب اهنع

ریقحتلاو حدقلاو مذلا يف )3(
)188( ةداملا 
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 هتماركو هفرش نم لانت نا اهنأش نم- ماهفتسالاو كشلا ضرعم يف ولو- صخش ىلا ةنیعم ةدام دانسإ وه :مذلا-1
.ال ما باقعلا مزلتست ةمیرج ةداملا كلت تناكأ ءاوس مهراقتحاو سانلا ضغب ىلا هضرعت وا

.ةنیعم ةدام نایب نود نم- ماهفتسالاو كشلا ضرعم يف ولو- هرابتعا وا هفرش وا ریغلا ةمارك ىلع ءادتعالا وه :حدقلا-2
 ، ةمهبم ةعقاولا تادانسالا تناك وأ ًاحیرص هیلع ىدتعملا مسإ حدقلاو مذلا مئارج باكترا دنع ركذی مل اذٕاو-3
 بجو ، اهتیهام نییعت يفو هیلع ىدتعملا ىلا تادانسالا كلت ةبسن يف ددرت اهعم ىقبی ال نئارق كلانه تناك هنكلو
.ةیهاملا ثیح نم ًاحیرص ناك حدقلا وا مذلا نأكو هیلع ىدتعملا مسا ركذ هنأك حدقلا وا مذلا لعف بكترم ىلا رظنی نأ ذئدنع

)189( ةداملا
:ةیتآلا روصلا نم ةروص ىلع عقی نأ هیف طرتشی ، باقعلا حدقلا وا مذلا مزلتسی يكل

:عقی نأ طرتشیو ، يهاجولا حدقلا وا مذلا-1
.هیلع ىدتعملا ةهجاومب سلجم يف-أ
.رثك وا مهددع لق ، هوعمسی نأ نیرخآ صاخشال نكمی ناكم يف-ب

.نیدرفنم وا نیعمتجم نیریثك صاخشأب عامتجالا ءانثأ عقی نأ هطرشو ، يبایغلا حدقلا وا مذلا-2
:عقی نأ هطرشو ، يطخلا حدقلا وا مذلا-3

تادوسم وا ةیئازهتسالا روصلا وا موسرلا وا تاباتكلا نم مهنم ةئف ىلع عزوی امب وا سانلا نیب عاذیو رشنی امب-أ
.) عنصتو نیزت نا لبق موسرلا ( موسرلا

.دیربلا تاقاطبو ) ةقلغملا ریغ ( ةحوتفملا بیتاكملا نم هیلع ىدتعملا ىلا لسری امب-ب
 :عقی نا هطرشو تاعوبطملا ةطساوب حدقلا وا مذلا-4

.ةتوقوملا وا  ةیمویلا فحصلاو دئارجلا ةطساوب-أ
.رشنلا طئاسوو  تاعوبطملا نم  ناك عون يأب-ب

)190( ةداملا
 وا تاكرحلا وا مالكلاب هجول ُاهجو هیلع ىدتعملا ىلا هجوی-  حدقلاو مذلا ریغ- بابس وا ریقحت لك وه :ریقحتلا
.ةظیلغ ةلماعمب وا ةیفتاه وا ةیقرب ةرباخمب وا نیینلع العجی مل مسر وا ةباتكب

)191( ةداملا
 وا هلمع ءانثأ هئاضعأ دحأ وا ةمالا سلجم ىلا ًاهجوم ناك اذا نیتنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب مذلا ىلع بقاعی
 يأ ىلا وا شیجلا وا ةماعلا تارادالا وا مكاحملا وا ةیمسرلا تائیهلا ىدحا ىلا وا هلمع مكحب هارجأ ام ببسب
.اهمكحب هارجأ ام ببسب وا هتفیظوب همایق ءانثأ فظوم

)192( ةداملا
 نا الإ هبلط ىلا باجی الف ، هیلع ىدتعملا فظوملا ىلا هازع ام ةحص تابثاب هل حمسی نأ ماذلا بلط اذا-1
.ًانوناق باقعلا مزلتست ةمیرج نوكی وا فظوملا كلذ ةفیظو تابجاوب اقلعتم هازع ام نوكی
.مذلل ةررقملا ةبوقعلاب هیلع مكحیف الٕاو ، ماذلا أربیف هتحص تتبثو طقف ةفیظولا تابجاوب قلعتی مذلا ناك اذاف-2
 ةءارب ملعی وهو كلذ ازع دق ماذلا نأ تبثو اهب فظوملا كلذ ةقحالم ترجو ةمیرج مذلا عوضوم ناك اذاو-3
ءارتفالاب ةصتخملا ةینوناقلا داوملا ماكحأب لمعلا ذئدنع بجوو ءارتفا مذلا بلقنا روكذملا فظوملا

)193( ةداملا 
 ىلا ًاهجوم ناك اذا ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةرشع نم ةمارغب وا رهشأ ةتس ىلا رهش نم سبحلاب حدقلا ىلع بقاعی
.)191( ةداملا يف اوركذ نم

)194( ةداملا
 ام نوكی نأ الإ هبلط ىلا باجی الف هیلع ىدتعملا فظوملا ىلا هازع ام ةحص تابثاب هل حمسی نأ حداقلا بلط اذا
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 ةصوصخم ةدام لكش ىلا حدقلا تارابع لیوحتب كلذو ماذلا فقوم فقیو فظوملا كلذ تابجاوب ًاقلعتم هازع
.ماذلا ةلماعم لماعی ذئدنعو

-195ةداملا
-: نم لك تاونس ثالث ىلإ ةنس نم سبحلاب بقاعی-1
. كلملا ةلالج ىلع ناسللا ةلاطإب هتأرج تتبث-أ
 ةلاسرلا كلت عضوب ماق وأ كلملا ةلالج ىلإ يلزه مسر وأ ةروص يأ وأ ةینورتكلإ وأ ةیوفش وأ ةیطخ ةلاسر لسرأ-ب
لكشب مسرلا وأ ةروصلا وأ
. لاعفألا كلت نم يأب مایقلا ىلع هریغ لمح اذإ اهتاذ ةبوقعلا قبطتو كلذب دیفی وأ هتلالج ةماركب سملا ىلإ يدؤی 
. سانلا نیب هرشنو ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا نم )ب( دنبلا يف هركذ مت ام تناك ةلیسو يأب عاذا-ج
. سانلا نیب هرشنو هتعاذإ ىلع لمع وأ هنع ردصی مل لعف وأ لوقب كلملا ةلالج ىلع ىرتفا وأ لّوقت-د
 وأ ةكلملا ةلالج دض ًاهجوم  اهیف درو ام ناك اذإ  ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف اهیلع صوصنملا ةبوقعلاب بقاعی-2
. ةباینلا ةئیه ءاضعأ دحأ وأ شرعلا  ءایصوأ دحأ وأ دهعلا يلو

)196( ةداملا
:ریقحتلا ىلع بقاعی
اذا ، ًاعم نیتبوقعلا نیتاه اتلكب وا رانید ةئام ىلا رانید نیسمخ نم ةمارغب وا رهشا ةتس ىلا رهش نم سبحلاب-1
0 ةفیظولا مكحب هارجأ ام لجأ نم وا هتفیظوب همایق ءانثأ فظوم ىلا اهجوم ناك
 نمم ةفیظولا مكحب هارجأ ام لجأ نم وا هتفیظوب همایق ءانثأ ریقحتلاب هیلع ىدتعملا فظوملا ناك اذاو-2
.ةنس ىلا رهشا ةثالث نم ةبوقعلا تناك ةماعلا ةطلسلا نوسرامی
.نیتنس ىلا رهشأ ةتس نم ةبوقعلا تناك ءاضقلا ةصنم يف ضاق ىلع ةیدیدهتلا تاكرحلا وا مالكلاب ریقحتلا عقو اذاو-3

)197( ةداملا
.ةینالع ةیبرعلا ةعماجلا ملع وا ينطولا راعشلا وا ملعلا رقح وا قزم نم لك ، تاونس ثالث ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاب بقاعی

)198( ةداملا
:الا عورشم ریغ ًارشن ربتعی ًاحدق وا ًامذ نوكت ةدام ةیأ رشن نا ، مسقلا اذه نم ةدوصقملا ةیاغلل ءافیا

.ةماعلا ةحلصملا ىلع ةدئافلاب هرشن دوعیو ًاحیحص حدقلا وا مذلا عوضوم ناك اذا-1
:ةیتآلا بابسألا دحأ ىلع ءانب ةذخاؤملا نم ىنثتسم حدقلا وا مذلا عوضوم ناك اذا-2

وا ، يمسر رضحم وا دنتسم  يف وا ةمألا سلجم وا ةموكحلا لبق نم رشن دق حدقلا وا مذلا عوضوم ناك اذا-أ
كردلا وا ةطرشلا طابضنال وا يركسعلا طابضنالل عبات صخش قحب رشن دق حدقلا وا مذلا عوضوم ناك اذإ-ب    
 كاذ هكولسب قلعتی امیف هیلع ةطلس يذ صخش نم رشنلا عقوو طابضنالا كلذل عبات صخشك هكولسب  قلعتی ناكو 
وا ، اهسفن ةطلسلا  كلت هیلع هل رخآ صخش ىلا
 تاءارجالا كلت يف كرتشا صخش لبق نم ةیئاضق تاءارجا ءانثأ رشن دق حدقلا وا مذلا عوضوم ناك اذا-ج    
وا ، ىوعدلا يف قیرف وا دهاش  وا ماحم وا ضاقك
وا ، ةمألا سلجم يف عیذأ وا ىرج وا لیق رمأ يأل حیحص نایب عقاولا يف وه حدقلا وا مذلا عوضوم ناك اذإ-د    
 ءانثأ زربأ وا ىرج وا لیق رمأ وا ءيش يأ نع حیحص نایب عقاولا يف وه حدقلا وا مذلا عوضوم ناك اذا-ـه    
 تمت يتلا ةمكاحملا وا ركذ ام رشن ترظح دق ةمكحملا نوكت ال نا طرشب ةمكحم ةیأ ماما  ةذختم ةیئاضق تاءارجإ
وأ ، ةیرس ةروص تمت تاءارجالا كلت اهیف
 كلذ رشن ناكو اهرشن قبس ةدام نع ةحیحص ةصالخ وا ةروص وا هخسن وه حدقلا وا مذلا عوضوم ناك اذا-و    
.ةداملا هذه ماكحا ىضتقمب ةذخآوملا نم ىنثتسم عوضوملا

 رمألا ناكأ- مسقلا اذه نم ةدوصقملا ةیاغلل ءافیا- كلذ يف نایسف ةذخآؤملا نم ىنثتسم رشنلا ناك اذا-3
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 .كلذ فالخ مأ ةین ةمالسب ىرج دق رشنلا ناك وا حیحص ریغ وا ًاحیحص هرشن عقو ىذلا
اذه نم رخآ لصف يأ ماكحا بجومب اهل ًاضرعم نوكی يتلا ةبوقعلا نم صخش يأ ةداملا هذه ماكحأ يفعت ال نا كلذ يف طرتشیو
.رخآ عیرشت يأ ماكحأ وا نوناقلا

)199( ةداملا
رشانلا نیب ةدوجوملا ةقالعلا تناك اذا ةین ةمالسب هعوقو طرشب ةذخاؤملا نم ىنثتسم حدقلاو ، مذلل نوكملا عوضوملا رشن نوكی
رشنلاب ةحلصملا بحاصل عوضوملا كلذ رشنب هیلع يضقی ينوناق بجاو ءازإ رشانلا لعجت نا اهنأش نم رشنلاب ةحلصملا بحاصو
، هتیفیكو رشنلا دح زواجتی ال نا طرشب ، هجولا اذه ىلع عوضوملا كلذ هرشن يف ةعورشم ةیصخش ةحلصم رشانلل ناك اذا وا
.ةبسانملا هبلطتت يذلا لوقعملا ردقلا

ةیمسرلا تانالعالا قیزمت )4(
)200( ةداملا 
ًاذیفنت ماع ناكم وا ةیانب ىلع قاصلالا كشو ىلع وا قصلأ ًادنتسم وا ًانالعإ ًادصق فلتأ وا هوش وا قزم نم لك-1
.ریناند ةرشع ىلع دیزت ال ةمارغب بقاعی ، ةماعلا ةمدخلا يف فظوم صخش رمأب وا عیرشت يأ ماكحأل 
.دحاو رهش ىلا عوبسا نم سبحلا هباقع ناك اهلامعأ دحأ ىلع ًاجاجتحا وا ةطلسلاب ءاردزا لعفلا بكترا اذا-2

فئاظولا وأ تافصلا لاحتنا )5(
)201( ةداملا 
.ةنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقوع ، هتبتر قوف ةبترل صصخم وه  ام ىدترا وا ةیمسر ةوسك ءادترا ىلع قح نودو ةینالع مدقأ نم-1
.ارانید نیسمخ زواجتت ال ةمارغب بقاعی ، ةلودلا تاراش وا ةمسوأ وا ًایز وا ةراش وا ًاماسو قح نودو ةینالع دلقت نم لك-2
.ریناند ةرشع زواجتت ال ةمارغب كلذك بقاعی ، ایبنجأ اماسو كلملا ةلالج نذإ ریغب وا قح نود ةینالع دلقت يندرأ لك-3

)202( ةداملا
:نم لك ةنس ىلا رهش نم سبحلاب بقاعی-1
 ًافلكم فظوملا كلذ اهیف ناك ةبسانم يف ةیركسع وا تناك ةیندم ةماعلا ةمدخلا يف فظوم ةیصخش لحتنا-أ
وا ، هتفیظو مكحب ناكم ىلا روضحلاب وا لعفب مایقلاب
 لعف يأب موقی نأ هقح نم نأب ىعداو ةیركسع وا تناك ةیندم ةماعلا ةمدخلا يف فظوم هنأب قح نود رهاظت-ب
.هتفیظو مكحب لعف يأب مایقلا لجأل ةنكمألا نم ناكم ىلا رضحی نأ وا لاعفألا نم
دترم وهو نیتقباسلا نیترقفلا يف ةروكذملا لاعفألا نم ًایأ فرتقا اذا نیتنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقاعیو-2
.نیفظوملاب نیصاخ ةراش وا ًایز لمعلا ءانثا يف 

قئاثولاو قاروألا عزنو ماتخألا كف )6(
)203( ةداملا

قاروأ وا ءایشأ وا دوقن وا لحم ظفحل اهرئاود ىدحإ وا ةمكحملا نم وا ةماعلا ةطلسلا رمأب عضو متخ ضف ىلع ًادصق مدقأ نم-1
.ةنس ىلا عوبسأ نم سبحلاب بقوع ، ىودجلا میدع هریص وا هلازأ وا تناك ةحلصم ةیأب قلعتت
.روهش ةثالث نم لقأ سبحلا نوكی الف فنعلا لامعأب ًانرتقم لعفلا عقو اذٕاو-2
 باب لافقأ رسكب ةقرسلا ىلع رسجی نمل نیعملا ءازجلاب هتلازٕاو متخلا ضفب ةقرسلا ىلع رساجتملا بقاعیو-3
.ةبوقعلا سفنب بقوع لوؤسملا فظوملا قراسلا ناك اذا و ، لفقملاو ظوفحملا لحملا

)204( ةداملا
تاعدوتسملا وا مكاحملا نیواود وا تاظوفحملا نئازخ تعدوأ قئاثو وا ًاقاروأ ًایئزج وا ًامات ًافالتإ فلتأ وا عزن وا ذخأ نم-1
.تاونس ثالث ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاب بقوع ، هذه هتفصب ماع عیدو ىلا تملس وا ةماعلا

.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألا ةبوقعلا تناك ، صاخشألا ىلع فنعلا لامعأ ةطساوب وا قلستلا وا علخلا وا ماتخألا كف ةطساوب لعفلا فرتقا اذٕاو-2
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)205( ةداملا
 وا تالجس ًایئزج نٕاو فلتأ وا قرحأ نم ، قراوف نم هیلع تلمتشا امب ةقباسلا ةداملا يف ةنیبملا تابوقعلا قحتسی
.ةماعلا ةطلسلاب ةصاخلا كوكصلا لوصأ وا تادوسم

عبارلا بابلا
ةیئاضقلا ةرادالاب ةلخملا مئارجلا يف
لوالا لصفلا
.ةلادعلا ریسب ةلخملا مئارجلا يف
حنجلاو تایانجلا متك )1(
)206( ةداملا 
136و135( داوملا يف اهیلع صوصنملا مئارجلا نم ةمیرج باكترال يئانج قافتاب ملع نم لك ةنس ىلا رهش نم سبحلاب بقاعی-1
.ةلوقعملا ةعرسلا هجوب ةماعلا ةطلسلا ربخی ملو نوناقلا اذه نم ) 148 و145 و143 و142و138 و137 و
.هعورف وا هلوصأ نم يأ ىلع الو ةرماؤملا كلت يف دی هل صخش يأ جوز ىلع ةداملا هذه مكح يرسی ال-2

)207( ةداملا
عوبسا نم سبحلاب بقوع ، هملعب تلصتا ةمیرج نع رابخالا أجرأ وا لمهأ ، اهتقحالم وا مئارجلا نع ثحبلاب فلكم فظوم لك-1
.ًارانید نیرشع ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلاب وا ةنس ىلا

يف وا ةفیظولاب همایق ءانثأ اهب فرع ةحنج وا ةیانج نع ةیحالصلا تاذ ةطلسلا مالعإ أجرأ وا لمهأ فظوم لك-2
.ًارانید نیرشع ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلاب وا رهشأ ةثالث ىلا عوبسأ نم سبحلاب بقوع اهب همایق ضرعم 
تاذ ةطلسلا اهب ربخی ملو ةحنج وا ةیانج هیلع تعقو هنأ ودبی صخش فاعساب ةیحصلا نهملا ىدحإ هتلوازم لاح ماق نم لك-3
.ةیناثلا ةرقفلاب اهیلع صوصنملا ةبوقعلاب بقوع ةیحالصلا

.ىوكشلا ىلع اهتقحالم فقوتت يتلا مئارجلا كلذ لك نم ىنثتست-4

 تامولعملاو رارقإلا عازتنأ
-208ةداملا

 ىلع وا ةمیرجب رارقا ىلع لوصحلا دصقب نوناقلا اهزیجی ال يتلا بیذعتلا عاونا نم عون يأ ًاصخش ماس نم-1
0 تاونس ثالث ىلا رهشا ةتس  نم سبحلاب بقوع اهنأشب تامولعم
 ًادمع قحلی ًایلقع ما ناك ًایدسج دیدش باذع وا ملا هنع جتنی لمع يأ  بیذعتلاب دصقی ةداملا هذه تایاغل-2
 هبتشی وا هبكترا لمع ىلع هتبقاعم وا فارتعا ىلع وا تامولعم ىلع رخآ صخش نم وا هنم لوصحلا دصقب ام صخشب
 وا ملالا اذه لثم صخشلاب قحلی امدنع وا ، هریغ وا وه هماغرا  وا صخشلا اذه فیوخت وا هریغ وا وه هبكترا هنا يف
يأ وا يمسر فظوم هنع تكسی وا  هیلع قفاوی وا هیلع ضرحی وا ، هعون ناك ًایا زییمتلا ىلع موقی ببس يال باذعلا
. ةیمسرلا هتفصب فرصتی صخش 
. ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالا ةبوقعلا تناك غیلب حرج وا ضرم ىلا بیذعتلا اذه ىضفا اذاو-3
 يف ةدراولا مئارجلا يف اهب موكحملا ةبوقعلا ذیفنت فقو ةمكحملل زوجی ال  نوناقلا اذه نم )100( و رركم )54( نیتداملا يف درو امم مغرلا ىلع-4
. ةففخملا بابسالاب ذخالا اهل زوجی ال امك ةداملا هذه

ءارتفالاو مئارجلا فالتخا )3(
)209( ةداملا 
 نمو ، بكترت مل اهنأ فرعی ةمیرج نع ةیئاضقلا ةطلسلا غالبإ اهیلع بجی ةطلس ةیأ وا  ةیئاضقلا ةطلسلا ربخأ نم
 ال ةدم سبحلاب بقوع ، هذهك ةمیرج ىلع ةیدام ةلدأ هقالتخاب يئاضق وا يدیهمت قیقحت ةرشابم يف ًاببس ناك
.نیتبوقعلا نیتاه اتلكب وا ریناند ةرشع ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهشأ ةتس زواجتت
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)210( ةداملا
 ىلا ازعف ، ةیئاضقلا ةطلسلا غالبإ اهیلع بجی ةطلس ةیأ وا ةیئاضقلا ةطلسلا ىلا ًایباتك ًارابخإ وا ةیاكش مدق نم-1
 مرجلا اذه لثم عوقو ىلع لدت ةیدام ةلدأ هیلع قلتخا وا اهنم هتءارب فرعی وهو ةفلاخم  وا ةحنج سانلا دحأ
.تاونس ثالث ىلا عوبسأ نم سبحلاب دانسالا كلذ ةیمهأ بسحب بقوع
.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب يرتفملا بقوع ، ةیانج فلؤی وزعملا لعفلا ناك اذٕاو-2

)211( ةداملا
نیتداملا يف اهیلع صوصنملا تابوقعلا سدسب هیلع مكحی ، ةقحالم ةیأ لبق هئارتفا نع يرتفملا وا هرابخا نع ربخملا عجر اذإ
تابوقعلا اثلث هنع طح ، ةینوناقلا تاقحالملا دعب ةیداملا ةلدألا قالتخاب هفارتعا وا هازع امع هعوجر ناك نٕاو ، نیتقباسلا
.نیتقباسلا نیتداملا يف اهیلع صوصنملا

ةبذاكلا ةیوهلا )4(
)212( ةداملا
ةدافا ىدأ وا ، هل تسیل ةفص وا ًامسإ ركذف ةیلدعلا ةطباضلا نم فظوم يأ وا كردلا وا ةطرشلا نم طباض وا ضاق هامستسا نم
ةمارغب وا رهش ىلع دیزت ال ةدمل سبحلاب بقوع هریغ نكسو ةماقإ لحمو ةیوه نع وا هنكس وا هتماقإ لحم وا هتیوه نع ةبذاك
.ریناند ةرشع ىلا رانید نم

)213( ةداملا
.ةنس ىلا رهش نم سبحلاب بقوع ةیئاضق ةمكاحم وا يئاضق قیقحت يف هریغ مسإ لحتنا نم

روزلا ةداهش )5(
)214( ةداملا 
 متك وا ةقیقحلا ركنأ وا نیفلحم دوهشلا عامتسا ةیحالص اهل ةئیه وأ هل رومأم وا ةیئاضق ةطلس مامأ ًاروز دهش نم-1
 لوبقم ادهاش ةداهشلا ىدأ يذلا صخشلا ناكأ ءاوس ، اهنع لأسی يتلا ةیضقلا عئاقو نم هفرعی ام لك وا ضعب
.تاونس ثالث ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقاعی لبقت مل مأ تاءارجالا كلت يف تلبق دق هتداهش تناك وا ، نكی مل مأ ةداهشلا

 نع مجن اذٕاو  ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب هیلع مكح ، اهتمكاحم وا ةیانج قیقحت ءانثأ يف لعفلا اذه هنم عقو اذٕاو-2
.تاونس رشع نع ةقاشلا لاغشألا ةبوقع صقنت الف ةدبؤم ةبوقعب وا مادعالاب مكح ةبذاكلا ةداهشلا

.ةبوقعلا فصن ضفخ ، نیمیلا دهاشلا فلحی نأ نود نم ةداهشلا تعقو نٕاو-3

)215( ةداملا
:ةبوقعلا نم ىفعی
.رابخإ هقح يف مدقیو قیقحتلا متخی نأ لبق ةبذاكلا ةدافالا نع عجر اذإ يئازج قیقحت ءانثأ ةداهشلا ىدأ يذلا دهاشلا-1
.مربم ریغ ولو ىوعدلا ساسأ يف مكح يأ لبق ةبذاكلا هتداهش نع عجر اذا ةمكاحم ةیأ يف دهش يذلا دهاشلا-2

)216( ةداملا
:ةبوقعلا نم ىفعی-1
 ررضلا اذهل ضرعی وا هفرش وا هتیرحب ساسم هل شحاف ررضل- ةقیقحلا لاق اذإ- ضرعتی نأ لمتحی يذلا دهاشلا-أ
.اهتاذ تاجردلا نم هراهصأ وا هناوخإ وا هتوخإ وا هعورف وا هلوصأ دحأ وا ، ًاقلاط ولو هجوز شحافلا
 نم ناك وا دهاشك هعامتسا بجاولا نم نكی ملو هترهشو هتینكو همساب ةمكحملا مامأ ىضفأ يذلا صخشلا-ب
.ءاش اذإ ةداهشلا ءادأ نع عنتمی نأ هل نأ ىلا هبنی نأ بجاولا

.نیثلثلا ىلا فصنلا نم ةبوقعلا تضفخ مكحل وا ةینوناق  ةقحالمل رخآ ًاصخش روزلا ةداهش تضرع اذإ نیتقباسلا نیتلاحلا يفو-2

)217( ةداملا
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 لاق ول ، ًامتح هضرعی دهاشلا ناك اذإ هنم ضیرحتب روزلا ةداهش تیدأ يذلا صخشلا نع ةبوقعلا فصن ضفخا
.ةقباسلا ةداملا نم ىلوالا ةرقفلا هتحضوأ يذلاك ررضل هبراقا دحأ ضرعی وا ةقیقحلا

ةبذاكلا ةمجرتلاو بذاكلا ریرقتلا )6(
)218( ةداملا 
ریغً الیوأت هلوؤی وا ةقیقحلل فانم رمأب مزجیو ةیئازج وا ةیقوقح ىوعد يف ةیئاضقلا ةطلسلا هنیعت يذلا ریبخلا نإ-1
.دعب امیف ًاریبخ نوكی نا نم عنمیو ، تاونس ثالث ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقاعی هتقیقحب هملع ىلع حیحص 
.ةیئانج ةیضقب قلعتت ریبخلا ةمهم تناك اذإ ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب مكحیو-2

)219( ةداملا
.ةیئازج وا ةیقوقح ةیضق يف ةحیحص ریغ ةمجرت ًادصق مجرتی يذلا مجرتملا ، قراوف نم هیلع تلمتشا امب ةقباسلا ةداملا تابوقعل ضرعتی

)220( ةداملا
.)216( ةداملا ماكحأ نامجرتلاو ریبخلا ىلع قبطت

ةبذاكلا نیمیلا )7(
)221( ةداملا 
رهشأ ةتس نم سبحلاب بقوع ةیقوقح ىوعد يف ةبذاكلا نیمیلا- هیلع ىعدم مأ ًایعدم هنوك ةفصب- فلح نم-1
.ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلابو تاونس ثالث ىلا 
.ًامربم نكی مل ولو مكحب نیمیلا عوضوم تناك يتلا ىوعدلا يف تبی نأ لبق ةقیقحلا ىلا عجر اذا ةبوقعلا نم ىفعیو-2

ةلادعلا ریس لقرعت يتلا لامعألا )8(
)222( ةداملا

 وا ءورقم ریغ هلعجت ةجردل ههوش وا هعون ناك امهم رخآ ءيش يأ وا ًادنتسم وا ةقیثو ًادصق فلتأ وأ ىفخأ نم لك-1
 نود لوحی نا اذه هلمعب ًادصاق ةیئاضق تاءارجإ ةیأ يف يرورض هنا ملعی وهو ، ةنكمم ریغ هتقیقح ةفرعم لعجت
.نیتبوقعلا اتلكب وا ًارانید نیسمخ ىتح ةمارغلاب وا ةدحاو ةنس ىتح سبحلاب بقاعی ، ةنیبلا ضرعم يف هلامعتسا

 ةزوح يف ءيشلا وأ دنتسملا وأ ةقیثولا تناك اذإ رانید يتئام ىلإ ًارانید نیثالث نم ةمارغلاو رهشأ ةتس نع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكتو-2
. ةماع وأ ةیمسر ةسسؤم وأ ةیموكح ةرئاد يأ وأ ةمكحملا وأ ةماعلا ةباینلا

)223( ةداملا
 ةیئاضق تاءارجإ ةجیتن يف عورشم ریغ هجوب رثؤی نأ كلذب ًالواحم ةهفاشم مأ ةباتك ضاق ىلا ًاسامتلا هجو نم لك
.نیتبوقعلا اتلكب وا ریناند ةرشع ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهشلا زواجتت ال ةدمل سبحلاب بقوع

)224( ةداملا
 نم صخش يأ عنمت وا دهاش وا ضاق يا ىلع رثؤت نا اهنأش نم تاداقتنا وا تامولعم  وا ًارابخا رشن نم لك
.ًارانید نیسمخ زواجتت ال ةمارغب وا رهشأ ةثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی رمألا يلوأل تامولعملا نم هیدل امب ءاضفالا

هرشن رظحی ام )9(
)225( ةداملا 
:رشنی نم ًارانید نیرشعو ةسمخ ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلاب بقاعی
.ةینلع ةسلج يف اهتوالت لبق يحنجلا وا يئانجلا قیقحتلا قئاثو نم ةقیثو-1
.ةیرسلا تاسلجلا تامكاحم-2
.بسلا ىوعد يف تامكاحملا-3
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.اهرشن ةمكحملا تعنم ةمكاحم لك-4

)226( ةداملا
 حتف ىلع ةینالع مدقی نم نیتبوقعلا نیتاه اتلكب وا ریناند ةرشع ىتح ةمارغب وا رهشأ ةثالث ىتح سبحلاب بقاعی
.ررضو لطع وا موسر وا تامارغ نم ةیئازج ةمكحم هب تضق امع ضیوعتلل رشنلا لئاسو نم ةلیسو ةیأب اهنع نالعالا وا تاباتتكا

يناثلا لصفلا
ةیئاضقلا تارارقلا ذافن ضرتعی امیف
ةیئاضقلا تارارقلا ةوق سمت يتلا مئارجلا )1(
)227( ةداملا 
:ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةرشع نم ةمارغلاب وا ةنس ىلا رهش نم سبحلاب بقاعی-1
.ةینوناق ةروصب هنم جرخا راقع ىلع هدی عضو نم-أ
.دیلا عضو وا ةیكلملل ةنایص ةمكحملا اهتذختا يتلا ریبادتلا فلاخ نم-ب
.نیتنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلا ناك فنعلاب لعفلا نرتقا اذٕاو-2

لیهأتلاو حالصالا زكارم رارف )2(
)228( ةداملا 
 اذإ تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدمل سبحلاب بقاعی برهو ، ةمیرج لجأ نم ةینوناق ةروصب ًافوقوم ناك نم لك-1
.ةحنجب افوقوم ناك اذإ ًارانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وا ةدحاو ةنس ىلع دیزت ال ةدملو ، ةیانجب ًافوقوم ناك
 ىلع دیزت ال ةدم ةیلصألا هتبوقع ىلا فاضی ، برهف ةحنج وا ةیانج لجأ نم ةتقؤم ةبوقعب هیلع موكحم لكو-2
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا صن اذا الا ، اهفصن

)229( ةداملا
.رهشأ ةتس ىتح سبحلاب بقوع ةحنج نع نوناقلل ًاقافو نجس وا فقوأ صخشل هلهس وا رارفلا حاتأ نم-1
 ةقاشلا لاغشألاو مادعالا ریغ ةیئانج ةبوقعب اهیلع بقاعی ةیانج لجأ نم نجس وا فقوأ دق رافلا ناك اذاو-2
.تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاب مرجملا ىلع مكح ، ةدبؤملا

.تاونس  عبس ىلع دیزت ال ةدم ةقاشلا لاغشألا ةبوقعل مرجملا ضرعت ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا وا مادعالا ةیانجلا ةبوقع تناك اذاو-3

)230( ةداملا
 نم سبحلاب بقاعی هلهس وا رارفلا هل حاتأف ، نوناقلل ًاقافو نجس وا فقوأ صخش ةسارحب ًافلكم ناك نم لك-1
يف سمخ ىلا تاونس ثالث نم ةقاشلا لاغشألابو ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا ىلوألا ةلاحلا يف ةنس ىلا رهشأ ةثالث
.ةثلاثلا ةلاحلا يف رشع ىلا تاونس سمخ نم ةقاشلا لاغشألابو ، ةیناثلا ةلاحلا 
 ًافنآ ةروكذملا ىلوألا ةلاحلا يف ةنس ىلا رهش نم سبحلا هتبوقع تناك سراحلا لامها ببسب رارفلا لصح اذا-2
.ةثلاثلا ةلاحلا يف تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاو ةیناثلا ةلاحلا يف نیتنس ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاو

)231( ةداملا
اذه نع بقاعی ةونع رارفلا هل لهست تالآ نم اهریغب وا ةحلسأب هرارفل ً الیهست هدمأو نیجس وا فوقوم ةسارح هیلإ لكو نم-1
.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب هدحو لعفلا

.نیتنس نم لقأ ال سبحلاب بقاعی ، ةسارحلاب مهیلا لوكوملا ریغ نم لعافلا ناك اذاو-2

)232( ةداملا
دق نوكی نا نود هرارف نم رهشأ ةثالث لالخ هسفن میلست ىلع هلمح وا رافلا ىلع ضبقلا لعافلا نمأ اذا ةبوقعلا فصن ضفخت
.ةحنجلا وا ةیانجلاب فصوت ىرخأ ةمیرج بكترا
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ثلاثلا لصفلا
تاذلاب قحلا ءافیتسا يف
)233( ةداملا 
 سبحلاب بقوع ةیحالصلا تاذ ةطلسلا لاحلا يف عجاری نا ىلع رداق وهو هسفنب هقح ىفوتسا نم
.نیتبوقعلا نیتاه اتلكب وأ ًارانید نیسمخ نع لقت ال ةمارغب وأ رهشأ ةتس ىلع دیزت الو رهش نع لقت ال ةدم

)234( ةداملا
 ةئام نع لقت ال ةمارغبو ةنس ىلع دیزت الو رهشأ ةثالث نع لقت ال  ةدم سبحلاب لعافلا بقوع ، فنعلاب ةقباسلا ةداملا يف روكذملا لعفلا نرتقأ اذإ
. رانید

)235( ةداملا
.ىوكش الب اهتقحالم زوجت ىرخأ ةمیرجب ةروكذملا ةحنجلا نرتقت مل اذإ ررضتملا قیرفلا ىوكش ىلع ةقحالملا فقوتت

سماخلا بابلا
ةماعلا ةقثلاب ةلخملا مئارجلا يف
لوالا لصفلا
عباوطلاو تونكنبلاو ةیمسرلا تامالعلاو ةلودلا متخ دیلقت يف
)236( ةداملا 
لاغشألاب بقوع ، رمألا نم ةنیب ىلع وهو دلقملا متخلا لمعتسا وا همتخ وا كلملا ةلالج ءاضمإ وا ةلودلا متخ دلق نم-1
.لقألا ىلع تاونس عبس ةقاشلا

.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقوع ، اهمتخ ةغمد دلق وا ةلودلا متخ قح نود لمعتسا نم-2

)237( ةداملا
ءاضمإ وا متخ وا تاودالا كلت ةغمد دلق وا ةیندرأ ةماع ةراداب ةصاخ ةقرطم وا ةمالع وا ًامسیم وا ًامتخ دلق نم-1
.ةموكحلا يفظوم دحأ ةمالع وا 
 تناك ةحیحص ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا ةیمسرلا تامالعلا نم ةمالع ةیأ عورشم ریغ ضرغل لمعتسا نمو-2
.ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةرشع نم ةمارغبو تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاب بقوع .ةروزم وا

)238( ةداملا
.ةقحالم وا لامعتسا يأ لبق ةیمرجلا ةداملا فلتأ اذا باقعلا نم ىفعی نیتقباسلا نیتداملا يف هیلع بقاعملا دیلقتلا فرتقا نم

تونكنبلا ریوزت )2(
)239( ةداملا
:مسقلا اذه يف ةدراولا توكنبلا ةملك لمشت
.صاخلا هنوناق ىضتقمب ةرداصلا يندرالا دقنلا قاروا-1
اهلماحل وا ةلجسم تناكا ءاوس ةماعلا تاسسؤملاو ةلودلا اهردصت يتلا نیدلا تادنسو ةنیزخلا تانوذاو ةیلاملا تادنتسملا-2
.نیرفاسملا تاكشو
ةهج ةیا يف وا ةكلمملا يف ةفریصلا لامعا ىطاعتت ةلجسم ةكرش ةیا اهتردصا وا ةكلمملا يف فرصم اهردصا كنب ةصیلوب لك-3
.ملاعلا تاهج نم
.اهیف ةرداصلا دالبلا يف ينوناق دقنك ربتعت تناك اذا ) اهیلع قلطی يذلا مسالا ناك امهم ( ةیلام ةقرو لك-4

)240( ةداملا
:تاونس سمخ نع صقنت ال ةدم ةقاشلا لاغشالاب بقاعی-1
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.كلذب هملع عم ةروزم اهنأ ىلع اهرهاظ لدی تونكنب ةقرو لوادت وا اهیف ریغ وا لایتحالا دصقب تونكنب ةقرو روز نم لك-أ
ةروزم اهنأب ملاع وهو تونكنب ةقرو اهنأ ىلع اهرهاظ لدی ةریغم وا ةروزم ةیلام ةقرو ةیندرألا دالبلا ىلا لخدأ نم لك-ب
.ةریغم وا

. تاونس ثالث ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاب بقاعی  اهرماب ملاع وهو ةرّیغم وا ةروزم اهناب اهرهاظ لدی تونكنب ةقرو يا زاح نم لك-2

)241( ةداملا
يأ ىلع تونكنبلا لثامت ةقرو وأ تونكنب ةقرو نم مسق وا توكنب ةقرو اهنأ ىلع اهرهاظ لدی ةقرو دیلقت يف ببست وا دلق نم
.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی اهدیلقتب هملع عم اهلوادت وا عادخنالا ىلع سانلا لمحت ةجردل هوجولا نم هجو

)242( ةداملا
:تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی ةصتخملا تاطلسلا نم ضیوفت نودب ةیلاتلا لاعفألا نمً العف بكترا نم لك
 يأ عنص يف لمعتسملاو صصخملا قرولا هبشی ًاقرو هنم ملع نع زاح وا عیبلل ضرع وا عاب وا لمعتسا وا عنص-1
وا , صاخلا قرولا كلذ نم هنأب نظی نأ نكمی  ًاقرو وا تونكنبلا قاروأ نم عون
 وا قرولا كلذ لثم عنصل لمعتست ةادأ وا ًابلاق وا ًاراطإ هنم ملع نع زرحأ وا هتدهع يف دجو وا لمعتسا وا عنص-2
وا ، هتدام يف ةرهاظو قرولا كلذب ةصاخ ةقراف ةمالع وا مسر وا مقر وا ةملك ةیأ هیلع لخدی نا يف لمعتست
يف ةقرافلا تامالعلا وا موسرلا وا تاملكلا هذه لثم تابثإ يف ةیلایتحالا وا ةینفلا بیلاسألا لامعتسا يف ببست-3
وا ، اهنم الدب كلست نأو اهل ةهباشم نوكت نأ اهنم دصقی ىرخأ ةقراف تامالع وا موسر وا تاملك ةیأ تابثإ يف وا ةقرو ةیأ ةدام 
وا ، تونكنبلا ةقرو نم مسق وا تونكنب ةقرو صن هنأ ىلع هرهاظ لدی ًاصن ةدام وا ةحول ةیأ ىلع ةروص ةیأب شقن وا رفح-4
وا ، تونكنبلا ةقرو ىلع ةدوجوملا عیقاوتلا نم عیقوت يا هبشی شقن وا فرح وا مسر وا مقر وا ةملك وا مسا يأ

.تونكنب ةقرو عبط وا عنصل ةلیسولا وا ةرادالا وا ةداملا وا ةحوللا كلت لثم هنم ملع نع زرحأ وا هتدهع يف دجو وا لمعتسا-5

)243( ةداملا
 ةقاشلا لاغشألاب بقاعی اهرادصإ يف ًاكیرش ناك وا ًاعورشم ضیوفت نود نم تونكنبلا قاروأ نم ةقرو ردصأ نم لك
.تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم ةتقؤملا

)244( ةداملا
فرصتلاو اهفالتإ زوجیو ، اهترداصم ررقتو اهلماحل ضیوعت عفد نودب ةدلقم وا ةروزم اهنأ تبثی تونكنب ةقرو لك ةموكحلا طبضت
عنصل ةدعملا ةداملا وا ةادألا اهسفن ةروصلاب فلتت امك ،ءارزولا سیئر ةقفاومب ةیلاملا ریزو اهب زعوی يتلا ةروصلاب اهب
.تونكنبلل لمعتسملا قرولا دیلقت وا

تاكوكسملاب ةلصتملا مئارجلا )3(
)245( ةداملا 
:لصفلا اذه يف
ةطولخملا نداعملا وا نداعملا نم فنص يأ نم ةعونصملا اهتائفو اهعاونأ فالتخا ىلع تاكوكسملا :) تاكوكسملا( ةظفل لمشت
.ىرخأ دالب ةیأ يف وا ةكلمملا يف ةعورشم ةروصی ةجئارلاو ،
.نداعملا نم طیلخ وا جیزم يأ :) ندعم( ةظفل لمشتو
 هنا حولی يتلا وا ةیلصألا تاكوكسملا يكاحت يتلا ةیلصألا ریغ تاكوكسملا :) ةفئازلا تاكوكسملا ( ةرابعب داریو
 ةیلصألا تاكوكسملا ةرابعلا هذه لمشتو ، ةیلصأ تاكوكسم اهرابتعاب سانلا اهلوادتی نأ وا اهیكاحت نأ اهنم دصق
 تجلوع اهنأ حولی يتلا وا ةمیق اهنم ربكأ تاكوكسم يكاحت تحبصأ ىتح لكشلا رییغتب وا يلطلاب تجلوع يتلا
 اضیأ لمشتو ، كلذك سانلا اهلاخی نأ وا ةمیق اهنم ربكأ تاكوكسمل ةیكاحم حبصت نأ دصقب ةروصلا كلت ىلع
رییغتب وا يلطلاب تجلوع وا رخآ هجو يأ ىلع اهنزو وا اهمجح صقنأ وا تلحس وا تضرق يتلا ةیلصألا تاكوكسملا
 ءاوس ركذلا ةفنآلا تاكوكسملا ًاضیأ لمشتو ، صاقنالا وا لحسلا وا ضرقلا راثآ ءافخإ ىلا يدؤت ةروصب لكشلا 
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.كلذك نكت مل مأ ةمات اهرییغت وا اهئالط ةیلمع تناكأ ءاوسو نكت مل مأ لوادتلل ةحلاص ةلاح يف تناكأ
 امهم ، ةضفلا وا بهذلا رهظم اهیطعی ءالطب اهیلط تاكوكسملل ةبسنلاب :) ةضفلا وا بهذلاب يلطلا ( ةرابع لمشتو
.كلذ يف ةلمعتسملا ةلیسولا تناك

)246( ةداملا
.تاونس سمخ نع صقنت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب بقاعی اهعنص يف عرش وا ، ةفئاز ةیضف وا ةیبهذ تاكوكسم عنص نم لك

)247( ةداملا
:نم لك تاونس سمخ نع صقنت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
 كس دصقب اهنم تاكوكسملا عنصل بسانی لكش وا مجح تاذ ةیندعم ةعطق ةیأ ةضفلا وا بهذلاب ىلط-1
.وأ ةعطقلا , كلت نم ةفئاز ةیضف وا ةیبهذ تاكوكسم
 ةكسلا كلت عنص دصقب ةفئاز ةیضف وا ةیبهذ ةكسك اهكس لیهستل بسانی لكش وا مجح يف ةیندعم ةعطق ةیأ عضو-2
 وا ، اهنم ةفئازلا ةیضفلا وا ةیبهذلا

 وأ ، ةفئاز اهنأب هملع عم ةفئاز ةیضف وا ةیبهذ تاكوكسم ةكلمملا ىلا لخدأ-3
 وا ةیبهذ ةكس يهجو ىلع دوجوملا شقنلا يكاحی شقن عنص يف لامعتسالل ًاصصخم ًابلاق وا ًاحول حلص وا عنص-4
 وا ، اهیهجو دحأ نم ءزج يأ ىلع وا اهیهجو دحأ ىلع وا ةیضف
اهرهاظ يف هبشت شوقن وا تامالعب ةكس ةیأ ةرئاد مسر يف لامعتسالل ةصصخم وا ةنیعم ةلآ وا ةادأ وا ةدع حلص وا عنص-5
وأ ، ةیضف وا ةیبهذ ةكس ةیا ةرئاد ىلع ةموسرملا شوقنلاو تامالعلا

.اهسبكل رخآ ندعم يأ نم وا ةضفلا وا بهذلا نم ةرودم صارقأ عطقل لمعتست ةلآ وا ةادأ وا ةدع حلص وا عنص-6

)248( ةداملا
ةكسك فرصلل ةلباق اهضرق وا اهلحس دعب لظت نا دصقب اهنزو نم صقنت ةروصب ةیضف وا ةیبهذ ةكس ةیأ ضرق وا لحس نم لك-1
.تاونس سمخ نع صقنت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب بقاعی ةیضف وا ةیبهذ  
ةضفلاوا بهذلا بارتب وا ةیضف وا ةیبهذ كئابسب وا ةضف وا بهذ ةلاحس وا ةضارقب عورشم ریغ هجوب فرصت وا زرحأ نم لك-2
نم تصقنأ ةروصب اهضرق وا ةیضف وا ةیبهذ تاكوكسم لحس ةطساوب هیلع لصحتسا ةضفلا وا بهذلا نم لكش يأب وأ امهلولحم وا
.تاونس ثالث ىتح سبحلاب بقاعی ءایشالا كلت رمأ ةقیقحب هملع عم اهنزو

)249( ةداملا
.نیتنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، ةفئاز اهنأب هملع عم ةفئاز ةیضف وا ةیبهذ ةكس لوادت نم لك

)250( ةداملا
:نم لك
وأ ، ةفئاز ةیضف وا ةیبهذ ىرخأ تاكوكسم اهلوادت دنع زرحی ناكو كلذك اهنأ ملعی وهو ةفئاز ةیضف وا ةیبهذ ةكس لوادت-1
اهنأب هملع عم ةفئاز ةیضف وا ةیبهذ ىرخأ ةكس لوادتف داع مث ةفئاز اهنأ ملعی وهو ةفئاز ةیضف وا ةیبهذ ةكس لوادت-2
 وأ ، ةیلاتلا ةرشعلا مایألا لالخ وا هتاذ مویلا يف امإ ، ةفئاز
اهنم ةعطق ةیأ لوادت ةینبو ةفئاز اهنأب هملع عم ةفئازلا ةیضفلا وا ةیبهذلا تاكوكسملا نم رثكأ وا عطق ثالث زرحأ-3
.تاونس ثالث يتح سبحلاب بقاعی

)251( ةداملا
مئارجلا كلت نم مرج يأ باكتراب ىضم امیف نیدأ دق ناكو نیتریخألا نیتقباسلا نیتداملا يف ةنیبملا مئارجلا ىدحإ بكترا نم لك
.تاونس سمخ ىلع دیزت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب بقاعی

)252( ةداملا
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:نم لك
 وأ ، ةفئاز ، ةیضفلاو ةیبهذلا ریغ ةیندعم ةكس ةیأ عنص-1
ةفئازلا ةیضفلا وا ةیبهذلا ریغ ةیندعم ةكس ةیأ عنص يف لمعتست نأل ةصصخم وا ةأیهم ةادأ وا ةلآ وا ةدع حلص وا عنص-2
وأ ، اهرمأ ةقیقحب ملاع وهو عورشم رذع وا ضیوفت نودب اهیف فرصت وا اهزرحأ وا ،
يتلا ةمیقلا نم لقأب وا اهیلع ةنیعملا ةمیقلا نم لقأب ةفئاز ةیندعم ةكس ةیأب فرصت وا عفد وا ضبق وا عاب وا ىرتشا-3
عبس ىلع دیزت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب بقاعی.لاعفألا هذه نم لعف يأب مایقلل هسفن ضرع وا اهل نوكت نأ تدصق اهنأ حولی
.تاونس

)253( ةداملا
:نم لك
وأ ، ةفئاز اهنأب هملع عم ةفئاز ةیضفلاو ةیبهذلا ریغ ةیندعم ةكس لوادت-1
.ةفئاز اهنأب هملع عم اهنم يأ لوادت دصقب ةفئازلا ةروكذملا ةیندعملا تاكوكسملا نم رثكأ وا عطق ثالث زرحأ-2

.ةدحاو ةنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی

)254( ةداملا
:نم لك ًارانید نیرشعو ةسمخ زواجتت ال ةمارغب بقاعی
.اهبیع ققحت نأ دعب اهفرصو ةدلقمو ةفئاز تونكنب ةقرو وا ةدلقم وا ةفئاز تاكوكسم ةیأ ةنسح ةین نع ضبق-1
.اهب لماعتلا لطب دقن قاروأ وا تاكوكسم ةیأب رمألاب ملاع وهو لماعت-2

)255( ةداملا
 بسح ةكلمملا يف ًاینوناق ًادقن ربتعت يتلا دقنلا قاروأ وا تاكوكسملا نم دقن ةقرو وا ةكس ةیأ لوبق ضفر نم لك
.ریناند ةرشع ىلع دیزت ال ةمارغب بقاعی ، ةیمسالا اهتمیق

عباوطلا ریوزت )4(
)256( ةداملا 
:نم لك تاونس رشع زواجتت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
.اهلامعتسا ةلودلا ترقا عباوط ةیأ وا ةلودلاب ةصتخملا دیربلا عباوط وا تادراولا عباوط وا ةغمد ةیا روز وا دلق-1
.عباوطلا وا ةغمدلا عبطل اهلامعتسا نكمی ةادأ وا ًابلاق هنم ملع نع زرحأ  وا عنص-2

)257( ةداملا
:نم لك تاونس رشع زواجتت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
 وا بلاق يأ هجرخی يذلا مسرلا يكاحی مسر جارخإ يف اهلامعتسا نكمی ةلآ وا ةحول وا ابلاق حلص وا عنص-1
 وا ةحول وا ًابلاق حلص وا عنص وا ، ةیبنجا دالب ةیأ يف وا ةكلمملا نم عباط وا ةغمد ةیأ عنص يف لمعتست ةلآ وا ةحول
 وا طوطخلا وا فورحلا وا تاملكلا هبشت تامالع وا فورح وا طوطخ وا تاملك  ةیأ عبط يف اهلامعتسا نكمی ةلآ
 وأ ركذلا ةفلاسلا تایاغلا لثمل نأشلا تاذ تاطلسلا هتدعأ قرو يا يف ةلمعتسملا تامالعلا

لثم اهیلع موسرم ةقرو ةیأ وا ةلآ وا ةحول وا بلاق يأ مسر اهیلع عوبطم ىرخأ ةدام وا ةقرو ةیأب فرصت وا زرحأ-2
.كلذب ملاع وهو مدقت امیف اهیلإ راشملا طوطخلا وا تامالعلا وا فورحلا وا ماقرألا وا تاملكلا هذه 

)258( ةداملا
 وهو لمعتسا نم نیتبوقعلا اتلكب وا ًارانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وا ةنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی-1
.ةروزملا وا ةدلقملا عباوطلا دحأ رمألاب ملاع
 وهو لمعتسا نم نیتبوقعلا اتلكب وا ًارانید نیرشع ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهش ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعیو-2
.المعتسم ًاعباط رمألاب ملاع
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ةلماش ماكحأ
)259( ةداملا 
.اهمامتإ لبق اهب ةموكحلا ربخأو )257-236( داوملا يف اهیلع صوصنملا تایانجلا ىدحأب كرتشا نم ةبوقعلا نم ىفعی-1
هیلع تصن ام وحن ىلع هتبوقع ضفختف نیمرجملا رئاس ىلع- تاقحالملا ءدب دعب ولو- ضبقلا حیتی يذلا هیلع ىكتشملا امأ-2
.نوناقلا اذه نم )97( ةداملا

يناثلا لصفلا
ریوزتلا يف
)260( ةداملا
نأ نكمی وا مجن امهب جتحی طوطخم وا كصب اهتابثإ داری يتلا تانایبلاو عئاقولا يف ةقیقحلل لعتفم فیرحت وه ، ریوزتلا
.يعامتجا وا يونعم وا يدام ررض هنع مجنی

)261( ةداملا
.ةصاخ ةبوقع ىلع نوناقلا صن اذإ الا هرمأب ملاع وهو روزملا لمعتسا نم اهسفن ریوزتلا بكترم ةبوقعب بقاعی

يئانجلا ریوزتلا يف )1(
)262( ةداملا 
 همایق ءانثأ يف ًایدام ًاریوزت بكتری يذلا فظوملا لقألا ىلع تاونس سمخ ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی-1
 وا كص عنصب امٕاو ، ًاروزم ءاضما هعیقوتب ًالامجإ وا عبصأ ةمصب وا متخ وا ءاضمإ لامعتسا ةءاساب امإ ، ةفیظولاب
.طوطخم وا كص نومضم يف رییغت ةفاضإ وا فذح نم هبكتری امب امٕاو  طوطخم
.اهریوزت ىعدی نا ىلا اهب لمعی يتلا تادنسلا نم روزملا دنسلا ناك اذا تاونس عبس نع ةبوقعلا صقنت ال-2
.ًایئزج وا ًایلك افالتإ دنسلا فالتإ لاح يف ةداملا هذه ماكحأ قبطت-3

)263( ةداملا
:ةقباسلا ةداملا يف اهیلع صوصنملا ةبوقعلاب بقاعی
 ءاضمإ لامعتسا هتءاساب امإ هفورظ وا هعوضوم يف ًاشیوشت ثدحیف هصاصتخا نم ًادنس مظنی يذلا فظوملا-1
عئاقو هتابثاب وا ، اهولمأ يتلا وا نیدقاعتملا نع تردص يتلا ریغ ً الاوقأ وا ًادوقع هنیودتب وا .هیلع نمتؤا ضایب ىلع
هداریإ وا ًارمأ هلافغأب ىرخأ ةعقاو ةیأ هفیرحتب وا اهب فرتعم اهنا ىلع اهب فرتعم ریغ عئاقو وا ةحیحص اهنا ىلع ةبذاك 
.حیحص ریغ هجو ىلع 
ةلأسمب قلعتی هیف دیق لاخدأب هنم ملع نع حمسیو ينوناق ضیوفتب ظوفحم طبض وا لجس ةیلعفلا هتدهع يف نوكی يذلا فظوملا-2
.دیقلا كلذ ةحص مدعب هملع عم ةیرهوج

)264( ةداملا
.متخ وا ءاضما وا دنس ةحص ىلع ةقداصملا هیلا ضوف نم لك ةقباسلا داوملا قیبطتل نیماعلا نیفظوملا ةلزنم لزنی

)265( ةداملا
 ةقباسلا داوملا يف ةروكذملا لئاسولا ىدحأب ةیمسرلا قاروألا يف ًاریوزت نوبكتری نیذلا صاخشالا رئاس بقاعی
.كلذ فالخ ىلع نوناقلا اهیف صنی ال يتلا تالاحلا يف لاقتعالا وا ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب

ةبذاكلا تاقدصملا )2(
)266( ةداملا 
 ةقدصم ءاطعا ىلع ىرخا ةهج ةیأ وا ةیحص وا ةیبط ةنهم وا ةماع ةمدخ وا ةماع ةفیظو هتسرامم لاح مدقأ نم-1
 ررضلا قحلت وا ةعورشم ریغ ةعفنم هریغ ىلا وا هسفنل رجت نأ اهنأش نم وا ةماعلا تاطلسلا ىلا مدقت يكل ةدعم ةبذاك
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 ، اهلمعتسا وا ةقدصملا كلت روز وأ ًافنآ نیروكذملا صاخشالا دحأ مسا هلاحتناب قلتخا نمو ، سانلا دحأ حلاصمب
.ةنس ىلا رهشا ةثالث نم سبحلاب بقاعی
0  رهشا ةثالث نع سبحلا صقنی الف ، ءاضقلا مامأ زربتل وأ ةماع ةمدخ  نم ءافعإلا رربتل تدعأ دق ةبذاكلا ةقدصملا تناك اذٕاو-2
.رهشأ ةتس نع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعیف قبس امیف ركذ نم فالخ سانلا دحأ ةمیرجلا هذه بكترا اذٕاو-3

)267( ةداملا
اهررحی يتلا ریراقتلاو رضاحملا كلذكو ، ةماعلا تارادالاو ةلودلا يفظوم رئاسو نورضحملا اهررحی يتلا غیلبتلا قاروأ نإ
.يئازجلا نوناقلا قیبطتل ةقدصم اهنأ ربتعت ةیلدعلا ةطباضلا لاجر

)268( ةداملا
:نم لك رهشأ ةتس ىتح رهش نم سبحلاب بقاعی
.لمع ىلع لوصحلا دصقب هریغل ةرداص قالخأ نسح ةداهش لمعتسا-1
.لمع ىلع لوصحلا دصقب اهلمعتسی يك رخآ صخشل اهراعأ وا اهعاب وا اهاطعأو قالخأ نسح ةداهش هل تردص-2

ةیوهلا لاحتنا )3(
)269( ةداملا
سبحلاب بقوع ، سانلا دحأ قوقحب رارضالا ةیغب وا هریغل وا هسفنل ةعفنملا بلج دصق ةبذاك ةیوهب ةماع ةطلس ىلا مدقت نم
.ةنس ىلا رهش نم

)270( ةداملا
.ةماعلا تاطلسلا مامأ ةبذاكلا سانلا دحأ ةیوه ًافنآ ةروكذملا لاوحألا يف هنم ملع نع فرعی صخش لك ىلع اهسفن ةبوقعلا ضرفت

 ةصاخلا قاروألا يف ریوزتلا )4(
)271( ةداملا 
 نم سبحلاب بقاعی )263 و262( نیتداملا يف ةددحملا لئاسولا ىدحاب ةصاخ قاروأ يف ریوزتلا بكترا نم
.تاونس ثالث ىلا ةنس

)272( ةداملا
:نم لك ًارانید نوسمخ اهلقأ ةمارغبو تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاب بقاعی
 وا ، هیف ریغ وا هیلا فاضأ وا كش ریطست احم-1
.هیف ریغ وا هیلا فیضأ وا يحم دق هیلع يذلا ریطستلا نأب ملاع وهو ًارطسم ًاكش لوادت-2

سداسلا بابلا
ةرسألاو نیدلا سمت يتلا مئارجلا يف
لوألا لصفلا
تاومألا ةمرح ىلع يدعتلاو نیدلا سمت يتلا مئارجلا يف
)273( ةداملا 
.تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحی ءایبنألا نم عئارشلا بابرأ ىلع ًانلع ناسللا ةلاطإ ىلع هتأرج تتبث نم

)274( ةداملا
.ًارانید رشع ةسمخ ىتح ةمارغلاب وا دحاو رهش ىتح سبحلاب بقاعی ًانلع ناضمر يف مایصلا ضقنی نم

)275( ةداملا
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 نید ةناهإ كلذب ًادصاق سانلا نم ةعامج هسدقت ءيش يأ وا ًاراعش وا ةدابع ناكم سند وا فلتأ وا برخ نم لك
 بقاعی اهنیدل ةناهالا لمحم ىلع  اذه هلعف لمحتس ةعامجلا كلت نأب هملع عم كلذ لعف وا سانلا نم ةعامج ةیأ
.ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغب وا نیتنس ىلا رهش نم سبحلاب

)276( ةداملا
 دنع ءزهلاب اهل ضرعت وا ةینیدلا رئاعشلا ةماقال نوناقلا دودح نمض اوعمتجا سانلا نم ًاعمج ًادصق جعزأ نم لك
 كلذ يف ةینیدلا رئاعشلاب نوناقلا دودح نمض موقی صخش يا ىلع ىدعت وا كلذ ءانثأ اشیوشت ثدحأ وا اهتماقإ
 سبحلاب بقاعی عورشم رذع وا رربم هل نوكی نا نود عامتجالا كلذ يف دوجوم رخآ صخش يأ ىلع وا عامتجالا
.ًارانید نیرشع ىتح ةمارغب وا رهشأ ةثالث ىتح

-277 ةداملا
ىتوملا باصنا وا ىتوملا تافر ظفحل وا ةزانجلا میسارم ةماقال صصخم ناـكم ىلع وا ىتوملا نفدل لمعتسی ناكم ىلع ىدتعا نم لك-1
. نیتنس ىلع دیزت الو رهشأ ةثالث نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی تیم ةمرح كهتنا وا همده وا هسند وا 
 ناب ملعی ناك وا هنید ةناها وا صخش يا فطاوع حرج كلذب ادصاق ةزانجلا مسارم ةماقإ دصقب نیعمتجم صاخشال اجاعزا ببس نم لك-2
 ىلع دیزت ال ةمارغب وأ رهشا ةتس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ةینید ةناها يا ىلا يدؤی نا وا صخش يا فطاوع حرجی نأ لمتحی اذه هلعف
. نیتبوقعلا نیتاه اتلكب وأ رانید ةئام

)278( ةداملا
:نم لك ًارانید نیرشع ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهشأ ةثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی
 صاخشأل ينیدلا روعشلا ةناهإ ىلا يدؤی نأ هنأش نم ًازمر وا ًامسر وا ةروص وا ًاطوطخم وا ًاعوبطم ًائیش رشن-1
وا ، ينیدلا مهدقتعم ةناهإ ىلا وا نیرخآ
دقتعملا وا روعشلا ةناهإ ىلا يدؤی نا هنأش نم توصب وا ةملكب رخآ صخش نم عمسم ىلعو ماع ناكم يف هوفت-2
.رخآلا صخشلا كلذل ينیدلا 

-279  ةداملا
 نوناق ماكحأ عم قفتت ال ةروصب میسارملا كلت ءارجا يف افرط ناك وا جاوز میسارم ىرجا نم لك رهشا ةتس ىلا رهش نم سبحلاب بقاعی
. ةذفان ىرخأ تاعیرشت يأ وأ ةیصخشلا لاوحألا

)280( ةداملا
 وا ًالطاب يلاتلا جاوزلا ناكأ ءاوس ةایحلا دیق ىلع هجوز دوجو ءانثأ يف جوزت ، ىثنأ وا ناك ًاركذ صخش لك-1
:تبث اذا الإ تاونس ثالث ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاب بقاعی ، نكمی مل وا هخسف نكمی

 وا ، صاصتخا تاذ ةینید ةطلس وا صاصتخا تاذ ةمكحم هخسف تنلعأ دق قباسلا جاوزلا نأ-أ
- يلاتلا جاوزلا خیرات وا قباسلا جاوزلا خیرات يف- جوزلا ىلع يرست يتلا جاوزلاب ةقلعتملا ةعیرشلا نأ-ب    
.ةدحاو ةجوز نم رثكأب جاوزلا هل حیتت
.كلذب هملع عم ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا جاوزلا میسارم ىرجأ نم ةبوقعلا سفنب بقاعی-2

-281 ةداملا
 لاوحألا نوناق ماكحأ قفو ةددحملا ةدملا لالخ قالطلا اذه لیجست بلطل ةصتخملا ةمكحملا ةعجارمب هنع هبینی نم وأ هجوز قلط نم مقی مل اذإ
.رانید ةئام ىلإ ًارانید نیثالث نم ةمارغب وا دحاو رهش ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ةیصخشلا

ةرسألا بادآب ةلخملا حنجلا )2(
-282  ةداملا

 . تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاب امهاضرب ةینازلاو ينازلا بقاعی-1
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 . ةجوزتملا ةینازلا وا جوزتملا ينازلل ةبسنلاب نیتنس ةدمل سبحلا نع ةبوقعلا صقنت الو-2
. امهنم يأل ةیجوزلا تیب يف انزلا لعف مت اذا تاونس ثالث ةدمل سبحلا ةینازلاو ينازلا ةبوقع نوكتو-3

-283ةداملا
 قئاثو وأ يئاضق فارتعا امهنعردصی نأ وأ لعفلاب سبلتلا ةلاح يف ةینازلاو ينازلا طبض يه انزلا ةمیرج تابثال ةجح نوكتو لبقت يتلا ةلدألا
. ةمیرجلا عوقوب ةعطاق قئاثو رخآلا نعو يئاضق فارتعا امهدحأ نع ردصی نأ وأ ةمیرجلا عوقوب ةعطاق

-284  ةداملا
 لاح يفو ، ةینازلا يلو ىوكشب كلذكو ، امهنیب ةمئاق ةیجوزلا تماد ام ةجوزلا وا جوزلا ىوكشب الا ةینازلا وا ينازلا ةقحالم زوجی ال-1
 ىوعدلا طقستو ، اودجو نا انزلا لعف يف لخدتملاو ضرحملاو كیرشلا ىلا ةفاضالاب اعم نانثالا قحالی امهیلك وا امهدحا دض  ىوكشلا
 . هاوكش يكاشلا طاقساب اهب موكحملا ةبوقعلاو
ةدحاو ةنس لاوحألا عیمج يف ةدملا هذه زواجتت ال نأ ىلع ، ةمیرجلاب يكتشملا ملع خیرات نم رهشا ةثالث ةدم رورم دعب ىوكشلا لبقت ال-2
. ةمیرجلا عوقو خیرات نم 

)285( ةداملا
بال تاوخالاو ةوخالاو تاقیقشلاو ءاقشالا نیبو نییعرش ریغ وا نییعرش اوناك ءاوس عورفلاو لوصالا نیب حافسلا- أ
.تاونس عبس نع لقت ال ةدمل ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب هبكترم بقاعی , مراحملاو راهصالا نم مهتلزنم يف مه نم وا مال وأ 
 ةقاشلا لاغشالاب هبكترم بقاعی ةیلعفلا وا ةینوناقلا وا ةیعرشلا هتطلسل عضاخ رخا صخشو صخش نیب حافسلا- ب
.تاونس سمخ نع لقت ال ةدمل ةتقؤملا

)286( ةداملا
.ةعبارلا ةجردلا ىتح نیمرجملا دحأ رهص وا بیرق ىوكش ىلع ءانب ةقباسلا ةداملا يف فوصوملا حافسلا قحالی

. زّجُعلاو رّصُقلاب ةقلعتملا مئارجلا-3
-287  ةداملا
. ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقوع هیبأ ریغ ىلإ وأ هدلت مل ةأرمإ ىلإ رصاق بسن ىلإ ىدأ ٍلعفب ماق نم

-288  ةداملا
 ًایعرش ًادولوم وأ هب فرتعم يعرش ریغ ًادولوم ةیندملا لاوحألا لجس يف ٌدیقم هنأب ملعی وهو هتیوه متكو ءاطقللا ىوأم ًارصاق عدوأ نم
.لقألا ىلع نیتنس ةدم سبحلاب بقوع

-289 ةداملا
هجو ىلع وا ، رطخلل هتایح ضیرعت ىلا يدؤیو لوقعم وا عورشم ببس نود هرمع نم ةرشع ةسماخلا لمكی مل ًارصاق كرت نم لك-1
. ةنس ىلإ رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقاعی هتحصل ًامیدتسم اررض ببسی نا لمتحی 
. هرمع نم ةرشع ةیناثلا لمكی مل رصاقلا ناك اذإ تاونس ثالث ىلإ ةنس نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو-2

-290 ةداملا
: نم لك ةنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقاعی
 ،هب ةیانعلاو هیلع ةظفاحملا رما ًانوناق وأ اعرش هیلا ادوهعم ناك وا هرمع نم ةرشع ةسماخلا لمكی مل ٍرصاقل ًایصو وا ًایلو وا ًادلاو ناك-أ-1
. هتحصب رارضالا اذه هلمعب اببسم ، كلذب مایقلا هتعاطتسا عم ىرخالا تایرورضلاو شارفلاو ءاسكلاو ماعطلاب هدیوزت لمها وا ضفرو
 هب ةیانعلاو هیلع ةظفاحملا رمأ ًانوناق وأ اعرش هیلا ادوهعم ناك وا ، هرمع نم ةرشع ةسماخلا لمكی مل ٍرصاقل ایصو وا ایلو وا ادلاو ناك-ب
. هتلاعإل ةلیسو نود هكرتو- هتلاعا ىلع رداق هنا عم- لوقعم وا عورشم ببس نودب وا ادصق هنع ىلختو
 ةیناثلا لمكی مل رصاقلا ناك اذإ نیتنس ىلإ رهشأ ةتس نم سبحلا ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف ةدراولا تالاحلا نم يأ يف ةبوقعلا نوكتو-2
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. هرمع نم ةرشع

رصاقلا ةسارح ىلع يدعتلا )4(
-291 ةداملا 
، ةسارحلا وا ةیالولا قح هیلع هل نم ةطلس نم هعزن دصقب هاضرب ولو هرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكی مل ارصاق دعبا وا فطخ نم-أ-1
. رانید ةئام  ىلا ًارانید نیثالث نم ةمارغلابو نیتنس ىلا رهش نم سبحلاب بقوع 
 . هرمع نم ةرشع ةیناثلا لمكأ دق رصاقلا نكی مل اذإ رانید يتئام ىلإ نیسمخ نم ةمارغلاو نیتنس ىلإ رهشأ ةثالث نم سبحلا ةبوقعلا نوكتو-ب
.تاونس ثالث  ىلا رهشا ةتس نم سبحلا ةبوقعلا تناك ةوقلا وا ةلیحلاب دعبا وا فطخ دق رصاقلا ناك اذاو-2

عباسلا بابلا
 ةماعلا بادآلاو قالخألاب ةلخملا مئارجلا يف
لوالا لصفلا
ضرعلا ىلع ءادتعالا يف
.رصاقلا ةعقاومو باصتغالا-1
)292( ةداملا
ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقوع عادخلاب وا ةلیحلاب وا دیدهتلاب وا هاركالاب ءاوس اهاضر ریغب )هجوز ریغ( ىثنا عقاو نم-1-أ
. ةنس ةرشع سمخ نع لقت ال ةدم
.مادعالاب بقاعی اهرمع نم ةرشع ةسماخلا متت مل ةاتف باصتغا ىلع مدقا صخش لك-2
. اهرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكت مل و ةرشع ةسماخلا تلمكأ دق اهیلع ينجملا تناك اذإ ةنس نیرشع ةقاشلا لاغشألا ةبوقعلا نوكتو-ب

)293( ةداملا
 ةداملا يف هیلع صوصنملا مرجلل ًابكترم دعی يلقع وا يسفن وا يدسج زجع وا فعض ببسب ةمواقملا عیطتست ال )هجوز ریغ( ىثنا عقاو نم
.اهیف اهیلع صوصنملا ةبوقعلاب بقاعیو نوناقلا اذه نم )292(

-294 ةداملا
 نع لقت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب  بقوع اهرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكت ملو ةرشع ةسماخلا تلمكا )هجوز ریغ( ىثنا عقاو نم-1
. تاونس عبس
. ةنس ةرشع سمخ ةبوقعلل ىندألا دحلا نوكیف اهرمع نم ةرشع ةسماخلا  لمكت ملو ةرشع ةیناثلا اهیلع ينجملا تلمكأ اذٕاو-2
 اذه نم )292( ةداملا نم )2( ةرقفلا يف هیلع صوصنملا مرجلل ًابكترم دعیف اهرمع نم ةرشع ةیناثلا تلمكأ دق اهیلع ينجملا نكت مل اذٕاو-3
.اهیف اهیلع صوصنملا ةبوقعلاب بقاعیو نوناقلا

)295( ةداملا
 وا يعرش ریغ وا ایعرش ناك ءاوس اهلوصا دحا يناجلا ناكو اهرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكت ملو ةرشع ةسماخلا تلمكا ىثنا عقاو نم-أ-1
 . ةنس نیرشع ةقاشلا لاغشالاب بقوع اهیلع ةینوناق وا ةیعرش ةطلس هل وا اهتیاعر وا اهتیبرتب الكوم ناك نم وا اهمراحم دحا اهعقاو
.اهرمع نم ةرشع ةسماخلا لمكت ملو ةرشع ةیناثلا اهیلع ينجملا تلمكأ اذإ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا ةبوقعلا نوكتو-ب
 ائیسم لعفلا بكتراف هیفً الماع وا مادختسا بتكم ریدم وا نید لجر لعافلا ناك اذا ةقباسلا ةرقفلا يف ةررقملا اهتاذ ةبوقعلاب يضقیو-2
.ةطلسلا هذه نم اهدمتسی يتلا تالیهستلا وا ةطلسلا لامعتسا

ضرعلا كته )2(
)296( ةداملا 
.تاونس عبرأ نع صقنت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب بقوع ناسنإ ضرع دیدهتلا وا فنعلاب كته نم لك-1
.هرمع نم ةرشع ةسماخلا متی مل هیلع ىدتعملا ناك اذا تاونس عبس ةبوقعلل ىندألا دحلا نوكیو-2
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)297( ةداملا
لمعتسا ام ببسب وا يسفن صقن وا يدسج زجع ببسب ةمواقملا عیطتسی ال ناسنا ضرع كته نم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقاعی
.هباكترا ىلع هلمح وا عادخلا بورض نم هوحن

-298 ةداملا
 ىلع هلمح وا هرمع نم  ةرشع ةنماثلا لمكی ملو ةرشع ةسماخلا لمكأ-ىثنا وا ناك اركذ- دلو ضرع دیدهت وا فنع ریغب كته نم لك-1
. تاونس رشع ىلع دیزت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقاعی  ضرعلا كته لعف باكترا

. هرمع نم ةرشع ةسماخلا لمكی ملو ةرشع ةیناثلا لمكأ دق هیلع ينجملا ناك اذإ تاونس سمخ ةبوقعلل ىندألا دحلا نوكیو-2

-299 ةداملا
 كته لعف باكترا ىلع هلمح وأ هرمع نم ةرشع ةیناثلا لمكی مل- ىثنأ وأ ناك اركذ- دلو ضرع امهنودب وأ ٍدیدهت وأ فنعب كته نم لك
.تاونس ينامث نع لقت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغـشألاب بقاعی ضرعلا

ةلماش ماكحأ
-300ةداملا
 اهفصن ىلا اهثلث نم اهیلا فاضی ثیحب )299 و298 و297 و296و294و293و292( داوملا يف اهیلع صوصنملا تایانجلا ةبوقع ددشت
0 )295( ةداملا يف مهیلا راشملا صاخشالا دحا مهتملا ناك اذا

)301( ةداملا
 نم اهیلا فاضی ثیحب ، اذه لوألا لصفلا نم نیتقباسلا نیتذبنلا يف اهیلع صوصنملا تایانجلا ةبوقع ددشت-1
:اهفصن ىلا اهثلث

.هب شحفلا ءارجإ ىلع اوبقاعت وا هیلع ىدتعملا ةمواقم ىلع بلغتلا يف رثكا وا ناصخش اهفرتقا اذا-أ
.اهتراكب تلیزأف ًاركب اهیلع ىدتعملا تناك وا يسنج ضرمب هیلع ىدتعملا بیصأ اذإ-ب

: ىلا اهركذ قباسلا تایانجلا ىدحا تّدأ اذا-2
. ةنس ةرشع سمخ ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألا ةبوقعلا نوكتف ةجیتنلا هذه دارا دق لعافلا نكی ملو هیلع ىدتعملا توم-أ
. ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا ةبوقعلا نوكتف ضرملا اذهب هتباصاب لعافلا ملع عمو بستكملا ةعانملا صقن ضرمب هیلع ىدتعملا ةباصا-ب

فطخلا )3(
)302( ةداملا 
:يتآلا هجولا ىلع بقوع ، تاهجلا ىدحا ىلا هب برهو- ىثنأ وا ناك ًاركذ- ًاصخش هاركالا وا لیحتلاب فطخ نم لك
 نع ةبوقعلا لقت الو هرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكأ اركذ ةروكذملا ةروصلا ىلع فوطخملا ناك اذا ، تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاب-1
0 اهلمكا دق نكی مل اذا نیتنس
.ىثنأ ةروكذملا  ةروصلا ىلع ةفوطخملا تناك اذا ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب-2
 ةسماخلا تمتأ تناكأ ءاوس لعب تاذ ةفوطخملا تناك اذا تاونس سمخ نع صقنت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب-3
.متت مل مأ اهرمع نم ةرشع
 اهیلع يدتعا دق ، ىثنأ وا ناك ًاركذ فوطخملا ناك اذإ تاونس رشع نع صقنت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب-4
.ضرعلا كته وا باصتغالاب
 ةرشع ةسماخلا تمتأ دق نكت مل لعب تاذ ةفوطخملا تناك اذإ تاونس رشع نع صقنت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب-5
.ةعقاوملاب اهیلع يدتعاو اهرمع نم
اهرمع نم ةرشع ةسماخلا تزواجت لعب تاذ ةفوطخملا تناك اذإ تاونس عبس نع صقنت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب-6
.ةعقاوملاب اهیلع يدتعاو 

)303( ةداملا
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داعأو نیمأ ناكم ىلا ةعاس نیعبرأو نامث لالخ يف فوطخملا هسفن ءاقلت نم عجرأ اذا ، ةنس ىلا رهش نم سبحلاب فطاخلا بقاعی
.ةحنج وا ةیانج فلؤت ىرخأ ةمیرج وا ضرعلاو فرشلاب سام ءادتعا يأ هیلع عقی نا نود هتیرح هیلإ

ءاسنلاب ةصاخلا نكامألا ةمرح قرخو كتهتلاو ءاوغالا )4(
)304( ةداملا 
 بجوتسی ال هلعف ناك اذا- بقوع اهلمح يف ببست وأ اهتراكب ضفف جاوزلا دعوب اهرمع نم ةرشع ةنماثلا تزواجت اركب عدخ نم لك-1
 .اهتراكب نامضب مزلیو تاونس ثالث ىلا رهشا ةتس نم سبحلاب- دشا ةبوقع
 هنع ردصی نأ وا ةمكحملا يف وا ماعلا يعدملا ىدل هفارتعا يه جاوزلا دعوب عادخلا يف هیلع ىكتشملا ىلع ةجح نوكتو لبقت يتلا ةلدالا-2
. كلذ تبثت تالسارم وأ ةعـطاق قئاثو
ةطبارلا لالخال اهجوز نع اهدسفأ وا اهنع بیرغ لجرب قحلتل اهتیب كرت ىلع نكی مل مأ جوز اهل ناكأ ءاوس ةأرما ضرح نم لك-3
.نیتنس ىلع دیزت الو رهشأ ةثالث نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی ةیجوزلا

-305  ةداملا
: ءایحلل ةیفانم ةروصب بعاد نم لك نیتنس ىلإ رهش نم سبحلاب بقاعی-1
 ، ىثنأ وأ ناك ًاركذ هرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكی مل ًاصخش-أ
0 اهاضر نود       رثكأ وأ ةنس ةرشع ينامث رمعلا نم اهل ةاتف وأ ةأرما-ب
. ةمارغلا ىلإ سبحلا ةبوقع لیوحت زوجی ال راركتلا لاح يف-2

-306 ةداملا
 ءایحلل ًایفانم ًامالك امهنم يأل هّجو وأ ءایحلل ًایفانم ًالمع اهرمع غلب امهم ىثنأ ىلع وأ هرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكی مل صخش ىلع ضرع نم
0 رانید يتئام ىلا ًارانید نیثالث نم ةمارغب وأ رهشأ ةتس زواجتت ال ةدم سبحلاب بقوع

)307( ةداملا
 ةدم سبحلاب بقوع ، ءاسنلا ریغل لعفلا تقو هلوخد ًاروظحم وا ءاسنلاب ًاصاخ ًاناكم لخدف ةأرما يزب ركنت لجر لك
.رهشا ةتس ىلع دیزت ال

 ةلماش ماكحأ
)308( ةداملا 
 تفقوأ اهیلع ىدتعملا نیبو لصفلا اذه يف ةدراولا مئارجلا ىدحإ بكترم نیب حیحص جاوز دقع اذإ-1
.هیلع موكحملا ىلع  ضرف يذلا باقعلا ذیفنت قلع ةیضقلاب مكح ردص ناك اذٕاو ةقحالملا

 ىلع تاونس ثالث ءاضقنا لبق ةبوقعلا ذیفنت يفو ةیمومعلا ىوعدلا ةقحالم يف اهقح ةماعلا ةباینلا دیعتست-2
.عورشم ببس نود ةأرملا قالطب جاوزلا ىهتنا اذا ةیانجلا ىلع تاونس سمخ ءاضقناو ةحنجلا

- ةرركم308 ةداملا
 لصفلا اذه يف ةدراولا ضرعلا ىلع ءادتعالا مئارج يف ةففخملا بابسألا لامعتسا زوجی ال ، نوناقلا اذه نم )308( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
.هرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكأ دق يناجلا ناكو ، ىثنأ وأ ناك ًاركذ ، ةمیرجلا عوقو دنع هرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكی مل هیلع ينجملا ناك اذإ

يناثلا لصفلا
ةماعلا بادآلاو قالخألل ضیوعتلاو روجفلا ىلع ضحلا يف
روجفلا ىلع ضحلا )1(
)309( ةداملا
 ناتأرما اهیلإ ددرتت وا اهیف میقت راد يأ يف فرغلا نم ةعومجم وا ةفرغ وا راد لك :لصفلا اذه يف ءاغبلا تیبب داری
.ءاغبلا ةلوازم لجأل رثكأ وا

Page 46 of 73ةیندرألا تاعیرشتلا

1/26/2012http://www.lob.gov.jo/ui/laws/print.jsp?no=16&year=1960&RequestLevel=1



)310( ةداملا
-: ةدایق لواح وأ داق نم لك رانید ةئامسمخ ىلا رانید يتئام نم ةمارغبو تاونس ثالث ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاب بقاعی
 كلت تناكو ، جراخلا يف وا ةكلمملا يف ةعورشم ریغ ةعقاوم صخش اهعقاویل رمعلا نم نیرشعلا نود ىثنأ-1
 وا, قالخالا داسفب ةفورعم وا ًایغب تسیل ىثنالا

وا ، جراخلا يف وا ةكلمملا يف ًایغب حبصتل ىثنأ-2
وا ، هیلإ ددرتت نا وا ءاغب تیب يف میقت نا دصقب ةكلمملا ةرداغمل ىثنأ-3
 ءاغب تیب يف میقت نا دصقب ، ءاغب تیب ناكملا كلذ نكی ملو ةكلمملا يف يداعلا اهتماقإ ناكم رداغتل ىثنأ-4
 وا ، ءاغبلا ةلوازم لجال هیلا ددرتت نا وا جراخلا يف وا ةكلمملا يف
.هب طاوللا لعف باكترال هرمع نم ةرشع ةنماثلا متی مل صخش-5

)311( ةداملا
:نم لك تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاب بقاعی
.جراخلا يف وا ةكلمملا يف ةعورشملا ریغ ةعقاوملا باكترال فیوختلا وا دیدهتلاب ىثنأ ةدایق لواح وا داق-1
 صخش اهعقاویل عادخلا لئاسو ىدحأب وا بذاك ءاعدا ةطساوب قالخألا داسفب ةفورعم وا ًایغب تسیل ىثنأ داق-2
.ةعورشم ریغ ةعقاوم رخآ
 اهیلع بلغتلا وا اهریدخت كلذب ًادصاق ىرخأ ءایشا وا ةدام وا ًاراقع اهلوانت يف ببست وا اهاطعأ وا ىثنأ لوان-3
.ةعورشم ریغ ةعقاوم اهتعقاوم نم صخش يأ كلذب نكمی يك

)312( ةداملا
:نم لك نیتبوقعلا اتلكب وا رانید ةئام ىتح ةمارغب وا رهشأ ةتس ىتح سبحلاب بقاعی-1
 وهو ءاغبلل تیبك هنم مسق يأ لامعتساب وا لزنملا كلذ لامعتساب حمسو هنوؤش ًایلوتم وا الزنم ًارجأتسم ناك-أ
 وا ، كلذب ملاع
 وا ءاغبلل تیبك لمعتسیس هنأب هملع عم هنم مسق يأ وا ، لزنملا كلذ رجأو هكلامل ًالیكو وا ًالزنم ًاكلام ناك-ب
.ءاغبلل تیبك رمتسملا هلامعتسا يف دصق نع كرتشا

 دعاس وأ لغتشا وأ هترادإ ىلوت وا ءاغبلل ًاتیب دعأ نم لك رانید يفلأ ىلإ ةئامسمخ نم ةمارغبو رهشأ ةتس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی-2
.هترادإ يف

)313( ةداملا
 وا هلاغتشال وا هترادإ هیلوتل وا هنم مسق يأ يف وا لزنملا كلذ يف ءاغبلل ًاتیب ةئیهتل لزنم رجأتسم نیدا اذإ-1
 ًارارق ردصت نا ةمكحملل زوجی ، ءاغبلل تیبك هنم مسق يأ وا لزنملا لامعتساب هنم ملع نع هحامسل وا هتدعاسم
.كلاملل همیلستو روجأملا ةیلختو ةراجالا دقع خسفب
لزنملا كلذ لافقاب رمأت نا ةمكحمللف ةقباسلا ةرقفلا يف ةروكذملا مهتلا نم ةمهتب لزنم كلام نیدأ اذٕاو-2
.نوناقلا اذه نم )35( ةداملل ًاقفو 

)314( ةداملا
 يف ةماقالاب هل حمسو ، ةنس ةرشع تسلاو تاونس تسلا نیب هرمع حوارتی دلوب ةیانعلا هیلا ًادوهعم ناك نم لك
.ًارانید نیرشع ىتح ةمارغب وا رهشأ ةتس ىتح سبحلاب بقاعی ، هیلع ددرتلاب وا ءاغب تیب

)315( ةداملا
 نم سبحلاب بقاعی ، ءاغبلا نم ىثنا يأ هبسكت ام ىلع اهضعب وا اهلك هتشیعم يف هلوعم نوكی ركذ صخش لك-1
.نیتنس ىلا رهشأ ةتس
 رهظی ةروصب اهتاكرح ىلع رثؤی وا رطیسی هنأ وا اهترشاعم داتعا هنا وا ًایغب نكاسی هنأ ركذ صخش ىلع تبث اذإ-2
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 هتشیعم يف لوعی هنأ ربتعی ، ماع هجوب هتلوازم ىلع وا رخآ صخش عم ءاغبلا ةلوازم ىلع اهمغری وا اهدعاسی هنأ اهعم
.كلذ فالخ تبثی نا الإ ، كلذب ملاع وهو يغبلا بسك ىلع

)316( ةداملا
 اهمغرت وا ةأرملا كلت دعاست اهنأب اهعم رهظی ةروصب يغب تاكرح ىلع رثؤت بسكلل ءاغتبا اهنا اهیلع تبثی ةأرما لك
.ًارانید نیسمخ ىتح ةمارغب وا ةنس ىتح سبحلاب بقاعت ، ماع هجوب ءاغبلا ةلوازم ىلع وا رخآ صخش عم ءاغبلا ةلوازم ىلع

)317( ةداملا
.اهاضر ریغب ةأرما ىقبتسا نم لك نیتنس ىلا نیرهش ةدم سبحلاب بقاعی
 وا ، نیعم ریغ وا ًانیعم ًاصخش لجرلا اذه ناكأ ءاوس ةعورشم ریغ ةعقاوم لجر اهعقاویل ناكم يأ يف-1
.ءاغبلا تیب يف-2

)318( ةداملا
 اهاقبتسا هنأ صخشلا ربتعی ، ءاغبلا تیب يف تدجو وا ةعورشم ریغ ةعقاوم صخش اهعقاویل لزنم يف ةأرما تدجو اذا
 اهلمح وا اهماغرا كلذب ًادصاق اهلام وا اهتسبلا نم ءيش يأ اهئاطعإ نع عنتما اذا ءاغبلا تیب وا لزنملا كلذ يف
.ءاغبلا تیب وا لزنملا كلذ يف ءاقبلا ىلع

ةماعلا قالخألاو بادآلل ضرعتلا )2(
)319( ةداملا
:نم لك ًارانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهشأ ةثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی
 وا جذومن وا مسر وا ةیسمش ةروص ةیا وا ةطوطخم وا ةعوبطم ةئیذب ةدام ةیأ عیزوتلا وا عیبلا دصقب زرحأ وا عاب-1
 دصقب ىرخا ةقیرط ةیأب داوملاو ءایشِألا هذه لثم عبط داعأ وا عبط وا ، قالخألا داسفإ ىلا يدؤی رخآ ءيش يأ
.اهعیزوت وا اهعیب
عزو وا ، قالخألا داسفإ ىلا يدؤی دق رخآ ءيش يأ وا ءيذب جذومن وا مسر وا ةیسمش ةروص وا ریوصت يا ماع لحم يف ضرع-2
 وا ، ماع لحم يف اهضرعل ءایشِألا هذه لثم
 ةروص وا ةطوطخم وا تناك ةعوبطم ةئیذب ءایشأ ضرع وا رشن وا عیب ىطاعتی لحم ةرادإ يف كرتشا وا رادأ-3
 وا ، قالخألا داسفإ ىلا يدؤت دق ىرخأ ءایشأ ةیأ وا جذامن وا موسر وا ةیسمش
 ةداعإ وا اهعبط وا ةئیذبلا ءایشألاو داوملا هذه عیب ىطاعتی ًاصخش نا لئاسولا نم ةلیسو ةیأب عاذأ وا نلعأ-4
.اهعیزوت وا اهضرع وا اهعبط

)320( ةداملا
 اهعم نكمی ةروصب وا ماع عمتجم يف وا ماع ناكم يف ءایحلل ةیفانم ةراشإ ىدبأ وا ءایحلل ًایفانم ًالعف لعف نم لك
.ًارانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهشأ ةتس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، هاری نا ماع ناكم يف ناك نمل

ثلاثلا لصفلا
ضاهجالا يف
)321( ةداملا 
رهشأ ةتس نم سبحلاب بقاعت ، لئاسولا هذه اهریغ اهل لمعتسی نأب تیضر وا لئاسولا نم هتلمعتسا امب اهسفن تضهجا ةأرما لك
.تاونس ثالث ىلا

)322( ةداملا
.تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاب بقوع ، اهاضرب ةأرما ضاهجإ ىلع تناك ةلیسو ةیأب مدقأ نم-1
ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب لعافلا بقوع ةأرملا توم ىلا هلیبس يف تلمعتسا يتلا لئاسولا وا ضاهجالا ىضفأ اذٕاو-2
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.تاونس سمخ نع لقت

)323( ةداملا
.تاونس رشع ىلع دیزت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب بقوع ، اهاضر نود ةأرما ضاهجأب دصق نع ببست نم-1
.ةأرملا توم ىلا ةلمعتسملا لئاسولا وا ضاهجالا ىضفأ اذإ تاونس رشع نع ةبوقعلا صقنت الو-2

)324( ةداملا
مئارجلا ىدحإ بكترا نم هسفن رذعلا نم كلذك دیفتسیو اهفرش ىلع ةظفاحم اهسفن ضهجت يتلا ةأرملا ، ففخم رذع نم دیفتست
.ةثلاثلا ةجردلا ىتح هتابیرق وا هعورف ىدحإ فرش ىلع ةظفاحملل ) 323 و322( نیتداملا يف اهیلع صوصنملا

)325( ةداملا
.اهثلث رادقم ةنیعملا ةبوقعلا ىلع دازی ، ةلباق وا ًایلدیص وا ًاحارج وا ًابیبط لصفلا اذه يف اهیلع صوصنملا مئارجلا بكترم ناك اذإ

 نماثلا بابلا
ناسنالا ىلع عقت يتلا حنجلاو تایانجلا يف
لوالا لصفلا
 رارصالا قبس عم لتقلاو ، ادصق لتاقلا )1(
 )326( ةداملا 
.ةنس نیرشع ةقاشلا لاغشألاب بقوع ، ًادصق ًاناسنإ لتق نم

)327( ةداملا
:بكترا اذا ًادصق لتقلا ىلع ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
، اهیف نیلخدتملا وا اهیلعاف وا ةحنجلا كلت ىلع نیضرحملا رارفل ًالیهست وا اهل ًاذیفنت وا ًالیهست وا ةحنجل ًادیهمت-1
.باقعلا نیبو مهنیب ةلولیحلل وا

.ةفیظولا مكحب هارجأ ام لجأ نم وا هتفیظو هتسرامم ءانثا يف فظوم ىلع-2
.صخش نم رثكأ ىلع-3
.هلتق لبق ةسارشب لوتقملا بیذعت عم-4

)328( ةداملا
:ًادصق لتقلا ىلع مادعالاب بقاعی
.) دمعلا لتقلا ( هل لاقیو ، رارصالا قبس عم بكترا اذإ-1
نیلخدتملا وا اهیلعاف وا ةیانجلا كلت ىلع نیضرحملا رارفل ًالیهست وا، اهل ًاذیفنت وا ًالیهست وا ةیانجل ًادیهمت بكترا اذإ-2
.باقعلا نیبو مهنیب ةلولیحلل وا اهیف
.هلوصأ دحأ ىلع مرجملا هبكترا اذإ-3

)329( ةداملا
 صخش ءاذیإ اهنم رصملا ضرغ نوكی ةیانج وا ةحنج باكترال لعفلا لبق هیلع ممصملا دصقلا وه قباسلا رارصالا
.طرش ىلع ًافوقوم وا رمأ ثودح ىلع ًاقلعم دصقلا كلذ ناك ولو هفداص وا هدجو نیعم ریغ صخش يأ وا نیعم

)330( ةداملا
 ، طقً التق كلذ نم دصقی ملو ةراض داوم هاطعأ وا توملا ىلا يضفت نأ اهنأش نم سیل ةادأب ًادحأ حرج وا برض نم-1
.تاونس عبس نع صقنت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب لعافلا بقوع هیلع عقو امم ًارثأتم يفوت هیلع ىدتعملا نكلو
.اهرمع غلب امهم ىثنأ ىلع وأ هرمع نم ةرشع ةسماخلا لمكی مل نم ىلع لعفلا عقو اذإ ةنس ةرشع يتنثا ةبوقعلل ىندألا دحلا نوكیو-2
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)331( ةداملا
اهیلع مكحلا مزلتست ةروص ىلع هرمع نم ةنسلا زواجتی مل يذلا اهدیلو لتق يف دوصقم كرت وا لعفب ةأرما تببست اذإ
 ةدالو ریثأت نم ًامامت اهیعو تداعتسا دق نكت مل ةافولا يف تببست امنیح اهنأب تعنتقا ةمكحملا نكلو ، مادعالاب 
.تاونس سمخ نع صقنت ال ةدم لاقتعالاب مادعالا ةبوقع لدبت ، هتدالو نع مجانلا ةعاضرلا ببسب وا دلولا

)332( ةداملا
اهدیلو توم يف دوصقم كرت وا لعفب- راعلا ءاقتإ- تببست يتلا ةدلاولا ، تاونس سمخ نع صقنت ال ةدم لاقتعالاب بقاعت
.هتدالو بقع حافسلا نم

صاخشألا ءاذیإ )2(
)333( ةداملا 
 ضرم هنع مجن ءادتعالاو فنعلا لئاسو نم رثؤم لعف يأب هئاذیإ وا هحرج وا صخش برض ىلع ًادصق مدقأ نم لك
.تاونس ثالث ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقوع ، ًاموی نیرشع ىلع دیزت ةدم لمعلا نع لیطعت وا

)334( ةداملا
 لیطعت وا ضرم اهنع مجن وا لمعلا نع لیطعت وا ضرم يأ ةقباسلا ةداملا يف ةنیبملا لاعفألا نع مجنی مل اذإ-1
0 نیتبوقعلا نیتاه اتلكب وا رانید ةئام ىلع دیزت ال ةمارغب وا ةنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب لعافلا بقوع اموی نیرشعلا ىلع دزت مل هتدم نكلو
 الف ، مایأ ةرشع ىلع هتدم دیزت لمعلا نع لیطعت  وا ضرم ةقباسلا ةداملا يف ةنیبملا لاعفألا نع مجنی مل اذا-2
 ىلا هاوكش نع لزانتی نأ يكاشلل قحی ةلاحلا هذه يفو ًایهفش وا ةباتك ررضتملا ىوكش نودب ىوعدلا بقعت زوجی
.ماعلا قحلا ىوعد طقست ذئدنعو ، ةیعطقلا ةجردلا مكحلا بستكی نأ

- ةرركم334 ةداملا
: ىلع ًادصق مدقأ نم لك
 ةقاشلا لاغشألاب بقاعی ةداح تاودأ نم اههباش ام وأ ساومألا وأ طراشملا وأ تارفشلا مادختساب هقنع وأ ههجو ىلع ٍصخش برض-1
. لیطعتلا ةدم تناك امهم تاونس عبس ىلع دیزت ال ةدم ةتقؤملا

.تاونس عبس نع لقت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی هقنع وأ ٍصخش هجو ىلع ةهوشم وأ ةیواك وأ ةقراح داوم ءاقلا-2

)335( ةداملا
 لمعلا نع ساوحلا ىدحإ لیطعت وا اهلیطعت ىلا وا فارطألا دحأ رتب وا وضع لاصئتسا وا عطق ىلا لعفلا ىدأ اذإ
 لاغشألاب لعافلا بقوع ،  ةمئادلا ةهاعلارهظم اهل وا ةمئاد ىرخأ ةهاع ةیأ وا میسج هیوشت ثادحإ يف ببست وا ،
.تاونس رشع ىلع دیزت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا

)336( ةداملا
 ، اهلمحب ملع ىلع وهو لماح ضاهجاب ) 333( ةداملا يف ةروكذملا ءادتعالا وا فنعلا لئاسو ىدحأب ببست نم
.تاونس رشع ىلع دیزت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقوع

)337( ةداملا
 اهفصن ىلا اهثلث نم اهیلع دیزی ثیحب ، ) 335 ( و  )334( و ) 333( داوملا يف اهیلع صوصنملا تابوقعلا ددشت
.328 و327 نیتداملا يف ةنیبملا تالاحلا ىدحاب لعفلا فرتقا اذا

)338( ةداملا
 لعافلا ةفرعم رذعتو سانلا دحأ ءاذیإ وا حرج وا وضع لیطعت وا لتق اهنع مجن ةرجاشم يف صاخشأ ةدع كرتشا اذا
 وا حرجلا وا وضعلا لیطعت وا توملا اهنع مجن يتلا ةیئارجالا لاعفألا يف مهنم كرتشا نم لك بقوع ، تاذلاب
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.اهفصن يتح اهضیفخت دعب ةفرتقملا ةمیرجلل ًانوناق ةررقملا ةبوقعلاب ءاذیالا
 لاعفألا يف كرتشا نم لك بقوع  ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا وا مادعالا بجوتست ةفرتقملا ةمیرجلا تناك اذٕاو
.ةنس ةرشع سمخ ةدمل ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب اهیلإ ةیدؤملا ةیئارجالا

)339( ةداملا
.تقؤملا لاقتعالاب بقوع )80( ةداملا يف ةروكذملا قرطلا نم ةقیرطب هدعاس وا راحتنالا ىلع ًاناسنإ لمح نم-أ
 ةبوقعلا نوكتو نیتنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب صخشلا كلذ بقوع عورشلا ةلاح يف راحتنالا يقب اذاو-ب
.نییمئاد زجع وا ءاذیإ مجن اذإ تاونس ثالث ىتح

لتقلا يف رذعلا )3(
-340 ةداملا

 عورشم ریغ شارف يف وا انزلا ةمیرجب اهسبلت لاح هتاوخا وا هعورف وا هلوصا ىدحا وا هتجوزب ءىجوف نم ففخملا رذعلا نم دیفتسی-1
 .توم وأ ةمئاد ةهاع وا ءاذیا وا حرج ىلا ىضفا ءادتعا امهیلك وا امهدحأ ىلع ىدتعا وا اعم امهلتق وا اهب ينزی نم لتق وا لاحلا يف اهلتقف
 يف هتلتقف ةیجوزلا نكسم يف عورشم ریغ شارف يف وا انزلا ةمیرجب هسبلت لاح اهجوزب تئجوف يتلا ةجوزلا هتاذ رذعلا نم دیفتسیو-2
 . توم وأ ةمئاد ةهاع وا ءاذیا وا حرج ىلا ىضفا ءادتعا امهیلك وأ امهدحأ ىلع تدتعا وا اعم امهتلتق وا اهب ينزی نم تلتق وا لاحلا

. رذعلا اذه نم  دیفتسی نم قحب يعرشلا عافدلا قح لامعتسا زوجی الو-أ-3
. ةددشملا فورظلا ماكحأ ففخملا رذعلا نم دیفتسی نم ىلع قبطت ال امك-ب

)341( ةداملا
:ًاعورشم ًاعافد ةیتآلا لاعفألا دعت
:نأ طرشب ، هضرع وا هریغ سفن وا هضرع وا هسفن نع ًاعافد رثؤم لعف يأب وا حارجب هبیصی وا هریغ لتقی نم لعف-1

.ءادتعالا عوقو لاح عفدلا عقی-أ
.قحم ریغ ءادتعالا نوكی نأ-ب
.رثؤملا لعفلا وا حرجلا وا لتقلاب الا ءادتعالا اذه نم صلختلا هیلع ىدتعملا ةعاطتسا يف نوكی ال نأ-ج

:طرشب هظفح يف وه يذلا هریغ لام وا هلام نع ًاعافد رثؤم لعف يأب وا حارجب هبیصی وا هریغ لتقی نم لعف-2
 وا ، فنعلل نیقفارملا ةقرسلاو بهنلا ءانثأ عافدلا عقی نأ-أ

.فنع اهقفاری مل ولو هرایتخا دسفیو هنم قورسملا ةداراب لخی نأ هنأش نم میسج ررض ىلا ةیدؤم ةقرسلا نوكت نأ-ب    
حرجلا وا لتقلا ریغب لاملا دادرتساو نیبهانلاو نیقراسلا عفد ًافنآ نیتروكذملا نیتلاحلا اتلك يف نكمی ال نأو
.رثؤملا لعفلا وا

-342 ةداملا
وا لخدی صخش ءادتعا نم لاملا وا ضرعلا وا سفنلا ةیامحل متی رثؤم لعف يأ باكترا وا حارجب ةباصا وا لتق لك اعورشم اعافد دعی
 وا جایسلا لخاد هتحاس يف دجاوتلاب وا امهنم يأ ناردج وا روس وا جایس قلستب كلذو نكس تیب ىلا ، اراهن وا الیل ، لوخدلا لواحی 
. ةیاغلا هذهل  ةصاخ تاودا وا حیتافم لامعتساب وا اهعلخ وا اهرسك وا اهبقثب  هباوبا وا هلخادم ماحتقاب وا رربم نود روسلا

دصق ریغ نم ءاذیالاو لتقلا )4(
)343( ةداملا 
 رهشأ ةتس نم سبحلاب بقوع ةمظنألاو نیناوقلا ةاعارم مدع نع وا زارتحا ةلق وا لامهإ نع دحأ توم ببس نم
.تاونس ثالث ىلا

)344( ةداملا
 نیثالث نم ةمارغلاب وأ ةنس ىلإ رهش نم سبحلاب بقوع )333( ةداملا هیلع تصن يذلاك ءاذیا الا هیلع ىكتشملا أطخ نع مجنی مل اذإ-1
 ارانید نیسمخ نم ةمارغب وأ نیتنس ىلإ رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقوع )335( ةداملا هیلع تصن يذلاك ءاذیالا ناك اذٕاو ، رانید ةئام ىلإ  ًارانید
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 .رانید يتئام ىلإ
. ارانید نیسمخ زواجتت ال ةمارغب وا رهشأ ةتس زواجتت ال ةدم سبحلاب ، دوصقم ریغ رخآ ءاذیإ لك بقاعی-2
. مایأ ةرشعلا زواجتت ةدمل لمعلا نع لیطعت وا ضرم ءاذیالا نع مجنی مل اذإ هیلع ينجملا ىوكش ىلع ةقحالملا قلعتو-3
 ةجردلا مكحلا بستكا ول ىتح هاوكش نع يكاشلا لزانتب دوصقملا ریغ ءاذیإلا حنج يف اهب موكحملا تابوقعلاو ماعلا قحلا ىوعد طقست-4
0 ةیعطقلا

بابسألا ددعت نع نیمجانلا ءاذیالاو لتقلا )5(
)345( ةداملا 
ببس مامضنال وا ، هلعف نع ةلقتسم تناكو لعافلا اهلهج ةمدقتم بابسأ ةجیتن دصق نع نابكترملا ءاذیالا وا توملا ناك اذإ
:يتأی امك بقوع ًامامت هلعف نع لصفنم
.ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا وا مادعالا ةبوقع مزلتسی هلعف ناك اذإ تاونس رشع نع لقت ال ةدم ةقاشلا لاغشألاب-1
.ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا وا مادعالا ریغ ةبوقع  مزلتسی هلعف ناك اذإ اهفصن ىتح ىرخأ ةتقؤم ةبوقع ةیأ ضیفختب-2

- ةرركم345 ةداملا
 رذعلا نم دیفتسی ال ، نوناقلا اذه نم )342(و )341(و )340( داوملا يف اهیلع صوصنملا يعرشلا عافدلاو ففخملا رذعلا تالاح ةاعارم عم
 نم نماثلا بابلا نم لوالا لصفلا يف ةدراولا تایانجلا نم ایأ بكتری يذلا صخشلا نوناقلا اذه نم  )98(و )97( نیتداملا يف دراولا ففخملا
0  ىثنا وا ناك ًاركذ هرمع نم ةرشع ةسماخلا لمكی مل نم ىلع لعفلا عقو اذا نوناقلا اذه

يناثلا لصفلا
فرشلاو ةیرحلا ىلع ةعقاولا مئارجلا يف
ةیرحلا نامرح )1(
)346( ةداملا 
 دیزت ال ةمارغب وا ةنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، عورشم ریغ هجوب هتیرح همرحو صخش ىلع ضبق نم لك
 ةینوناق ةركذم لمحی هناب وا ةیمسر ةفیظو لغشی هنأب- ًاروز هئاعداب هزجح دق ناك اذٕاو ، ارانید نیسمخ ىلع
 وا هتفیظو ءانثأ فظوم ىلع لاعفألا هذه تعقو اذٕاو ، نیتنس ىلا رهشأ ةتس ةدم سبحلاب بقاعی- هیلع ضبقلاب
.تاونس ثالث ىلا رهشأ ةتس نم ةبوقعلا تناك هتفیظو مكحب هارجأ ام ببسب

ةصاخلا ةایحلاو نكامألاو لزنملا ةمرح قرخ )2(
)347( ةداملا 
 ةروكذملا نكامألا يف ثكم نم كلذكو رخآلا كلذ ةدارال ًافالخ هنكسم تاقحلم وا رخآ نكسم لخد نم-1
ًافالخ
.رهشأ ةتسلا زواجتت ال ةدم سبحلاب بقوع اهنع هئاصقإ يف قحلا هل نم ةدارال 

ىلع فنعلا ةطساوب لعفلا عقو اذإ نیتنس ىلإ رهشأ ةتس نم سبحلابو الیل لعفلا عقو اذإ ةنس ىلإ رهشأ ةثالث نم سبحلاب ىضقیو-2
. نیعمتجم صاخشأ ةدع هبكترا وأ حالـسلا لامعتساب وأ رسكلا وأ صاخشألا 
.رخآلا قیرفلا ىوكش ىلع ءانب الا ، ىلوألا ةرقفلا يف اهیلع صوصنملا ةلاحلا يف ةقحالملا يرجت ال-3

)348( ةداملا
صاخشألا ىلع فنعلا وا رسكلا ةطساوب للست نم ریناند ةرشعلا زواجتت ال ةمارغب وا عوبسألا زواجتت ال ةدم سبحلاب بقاعی-1
هل نم ةدارإ نم مغرلا ىلع اهیف ثكم وا ، روهمجلل ةحابم تسیلو ریغلا صخت ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا ریغ نكامأ ىلا
.اهنع هئاصقإ يف قحلا

.ررضتملا قیرفلا ىوكش ىلع ءانب الا مرجملا قحالی الو-2

: ةرركم348 ةداملا
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 يأب رصبلا وأ عمسلا قارتساب نیرخآلل ةصاخلا ةایحلا قرخ نم لك رهشأ ةثالث زواجتت ال ةدم سبحلاب ررضتملا ىوكش ىلع ءانب بقاعی
.راركتلا لاح يف ةبوقعلا فعاضتو ، راظنملا مادختسا وأ روصلا طاقتلا وأ يتوصلا لیجستلا كلذ يف امب تناك ةلیسو

دیدهتلا )3(
)349( ةداملا 
.رهشأ ةتسلا زواجتت ال ةدم سبحلاب بقوع ، هیلع حالسلا رهشب رخآ دده نم-1
.ةنس ىلا نیرهش نم سبحلاب ةبوقعلا تناك لعافلا هلمعتساو ًایران حالسلا ناك اذٕاو-2

)350( ةداملا
 ةباتك ةطساوب ءاوس ، ةنس ةرشع سمخ ةتقؤملا وا ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألا وا مادعالا اهتبوقع ةیانجب رخآ دعوت نم
 لمع ءارجاب رمألا دیعولا نمضت اذا تاونس ثالث ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاب بقوع ثلاث صخش ةطساوب وا ةلفقم
.هنع عانتمالاب وا ًاعورشم ولو

)351( ةداملا
 ةطساو نود ةهفاشم لصح هنأ الا ًارمأ نمضت وا ًارمأ هالعأ ةروكذملا تایانجلا ىدحاب دیدهتلا نمضتی مل اذإ
.نیتنس ىلا رهش نم سبحلاب بقوع ررضتملا ىوكش ىلع ءانب رخآ صخش

)352( ةداملا
 لئاسولا ىدحاب بكترا اذإ )350( ةداملا يف ةروكذملا تایانجلا نم فخأ ةیانجب دیدهتلا ىلع ةنس ىتح سبحلاب  ررضتملا ىوكش ىلع ءانب بقاعی
.اهسفن ةداملا يف ةنیبملا

)353( ةداملا
.رهشأ ةتسلا زواجتت ال ةدم سبحلاب  ررضتملا ىوكش ىلع ءانب هیلع بقاعی ثلاث صخش ةطساوب وا ةباتك عقو اذإ ًارمأ نمضتملا ةحنجب دیدهتلا

)354( ةداملا
 نم ناكو )73( ةداملا يف ةروكذملا لئاسولا ىدحاب وا لوقلاب لصح اذإ ، قحم ریغ ررض لازناب رخآ دیدهت لك
.ریناند ةسمخلا زواجتت ال ةمارغب وا عوبسا ىتح سبحلاب ىوكشلا ىلع ءانب هیلع بقاعی ادیدش ًاریثأت هیلع ينجملا سفن يف ریثأتلا اهنأش

)355( ةداملا
:نم لك تاونس ثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی
 عالطالا ةیحالص هل سیل نمل رارسألا هذه حابأو ةیمسر رارسأ ىلع يمسرلا هزكرم وا هتفیظو مكحب لصح-1
.ةماعلا ةحلصملل ًاقفو عالطالا كلذ هتفیظو ةعیبط بلطتت ال نم ىلا وا اهیلع
 وا جذامن وا تاططخم وا ًاموسر وا ةیرس قئاثو هتزایحب ىقبتساو ةیموكح ةمدخ وا ةیمسر ةفیظوب موقی ناك-2
.هتفیظو ةعیبط كلذ يضتقت نأ نود وا اهب ظافتحالا قح هل نوكی نأ نود اهنم ًاخسن
.عورشم ببس نود هاشفأو رسب ملع ىلع هتنهم مكحب ناك-3

)356( ةداملا
 نأب هذه هتفیظو لامعتسا ءيسی دیربلاو قربلا ةحلصمب قحلم صخش لك ةنس ىلا رهش نم سبحلاب بقاعی-1
.هیلإ لسرملا ریغ ىلا اهنومضمب يضفی وا لئاسرلا ىدحا سلتخی وا فلتی وا ةفورظم ةلاسر ىلع علطی
 ةرباخم ىشفأو فتاهلا ةحلصمب ًاقحلم ناك نم ًارانید نیرشع ىتح ةمارغلاب وا رهشأ ةتس ةدم سبحلاب بقاعیو-2
.هلمع وا هتفیظو مكحب اهیلع علطا ةیفتاه

)357( ةداملا
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.ریناند ةسمخلا زواجتت ال ةمارغب بقاعی هیلإ ةلسرم ریغ ةیقرب وا ةلاسر ًادصق ضفی وا فلتی صخش لك

ریقحتلاو حدقلاو مذلا )5(
)358( ةداملا 
.ةنس ىلا نیرهش نم سبحلاب )188( ةداملا يف ةنیبملا روصلا ىدحاب رخآ مذ نم لك بقاعی

)359( ةداملا
ىدحاب لصاحلا ریقحتلا ىلع كلذكو )189 و188( نیتداملا يف ةروكذملا روصلا ىدحاب فرتقملا سانلا دحأب حدقلا ىلع بقاعی
.ارانید نیرشعو ةسمخ ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلاب وا رهشأ ةثالث ىلا عوبسأ نم سبحلاب )190( ةداملا يف ةدراولا روصلا

)360( ةداملا
 وا ، هیلع هعالطا دصق وا هب هبطاخ بوتكمب وا هجول ًاهجو ًالعف وا ًالوق حدقلاو مذلا نع ًاجراخ سانلا دحأ رقح نم
 ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهش ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، ةظیلغ ةلماعمب وا ةصوصخم ةراشإ وا هیلع ناسللا ةلاطاب
.ریناند ةرشع

)361( ةداملا
 نم ةمارغلابو ةنس ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاب بقاعی صخش ىلع ةساجنلا نم همكح يف وه ام وا اطئاغ ىقلأ نم لك
.ًارانید نیسمخ ىلا ًارانید نیرشع

ةلماش ماكحأ
)362( ةداملا 
 نا الا هراهتشا تابثإ وا حدقلا وا مذلا عوضوم لعفلا ةحص تابثاب هسفنل ًاریربت حدقلا وا مذلا بكترمل حمسی ال
 كلذو ماذلا فقوم حداقلا فقیو ، مئارجلا نم ًانوناق ًادودعم حدقلا عوضوم نوكی وا ًامرج مذلا عوضوم نوكی
 هتقحالم ناكمالا يف دعی مل ذئدنعو صیصختلاو نییعتلا ةروصب ةصوصخم ةدام لكش ىلا حدقلا ةرابع لیوحتب
.مذلا ماكحأ هیلع يرجت لب حدقلا ةمیرجب

)363( ةداملا
يضرف يضرتسا وا اهلثمب ةراقح نم هیلع عقو ام لباق وا قحم ریغ العف هلمعب هسفنل ةراقحلا بلج دق هیلع ىدتعملا ناك اذا
طقست وا اهیثلث ىتح اهثلث ریقحتلاو حدقلاو مذلا لاعفأل امهدحأ ةبوقع نم وا نیفرطلا ةبوقع نم طحت نأ ةمكحملل غاس ،
.اهمامتب ةبوقعلا

)364( ةداملا
.يصخشلا يعدملا ةفص هیلع ىدتعملا ذاختا ىلع ریقحتلاو حدقلاو مذلا ىواعد فقوتت

)365( ةداملا
هردقی امو ةیداملا رارضألا نم ریقحتلا وا حدقلا وا مذلاب هقحل ام نیمضت اهماقأ يتلا ىوعدلاب بلطی نأ يصخشلا يعدملل
ةیهام بسحب تانیمضتلا هذه ردقت نأ ةمكحملا ىلعو ةیونعملا رارضألا نم هب قحل هنا نظی ام لباقم يف ةیدقنلا تانیمضتلا نم
.اهب مكحیو ةیعامتجالا هتناكم ىلا ةبسنلابو هیلع ىدتعملا ىلع اهعقو ةدشو ةمیرجلا

)366( ةداملا
.ىوعدلا ةماقإ مهاوس نود هتثرول قحی ، تیم ىلا حدقلا وا مذلا هجو اذإ

)367( ةداملا
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.تانیمضتلا ىوعد درت )363( ةداملا ىضتقمب ةبوقعلا طقستو ریقحتلا وا حدقلا وا مذلا ةمیرج اهیف تبثت يتلا تالاحلا يف

عساتلا بابلا
ًالماش  ًارطخ لكشت يتلا تایانجلا يف
لوالا لصفلا
قیرحلا يف
)368( ةداملا 
شرو وا عناصم وا ةینبأ يف ًادصق رانلا مرضأ نم لك تاونس عبس نع لقت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی-1
 وا ، ةیرق وا ةنیدم يف ةعقاو ةلهآ ریغ وا ةلهآ تارامع يا وا نزاخم وا 
 نم رثكأ وا صخش هیف راطقل ةعبات وا مرجملا ریغ رثكأ وا ًاصخش لقت تابرع وا ةیدیدحلا ةكسلا تابكرم يف-2
 وا ، صخش
 وا ، ئفارملا دحأ يف ةیسار وا ةرخام نفس يف-3
 وا ، ال مأ ةكلم تناكأ ءاوس ، راطم يف ةمثاج وا ةرئاط ةیئاوه تابكرم يف-4
.وا ال ما هكلم تناكأ ءاوس ةلهآلا ةنكمألا جراخ ةعقاو نكسلل ةدعم وا ةنوكسم ةینبأ يف-5
0 تاونس ثالث ىلا ةنس نم ةبوقعلا نوكت ةلاحلا هذه يفو ریغلا تابكرم يف-6

)369( ةداملا
-:ًادصق رانلا مرضأ نم لك ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
.اهداصح لبق تاعورزم وا نیتاسب يف وا ، باطتحالل تاباغ وا جارح نم هریغل امیف-1
.هب رضأف هریغ كلم ىلا قیرحلا ىرسو هل ًاكلم تناك اذإ اهداصح لبق تاعورزم وا نیتاسب يف وا باطتحالل تاباغ وا جارح يف-2

)370( ةداملا
 ةنكمألا جراخ ةعقاو ىنكسلل ةلمعتسم الو ةنوكسم ریغ ةینبأ يف ًادصق رانلا مرضی نم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
 كورتم وا فوصرم وا سدكم بطح يف وا هناكم يف كورتم دیصح يف وا شقلا نم سادكأ وا تاعورزم يف وا ةلهآلا
.هب ترضأف ریغلا كلم ىلا رانلا ترسف اهكلمی ناك مأ ءایشألا هذه كلمی ال ناكأ ءاوس هناكم يف

)371( ةداملا
0ةمارغلا و سبحلاب هیلع بقاعی ،رخآل وا لعافلل عورشم ریغ منغم رج وا ریغلاب يدام ررض قاحلا دصقب فرتقأ ركذ ام ریغ قیرح لك

)372( ةداملا
لاغشالابو )369و368( ناتداملا اهیلع تصن يتلا تالاحلا يف مادعالاب رانلا مرضم بقوع ناسنإ ةافو قیرحلا نع مجن اذا
.)371و370( ناتداملا اهیلع تصن يتلا تالاحلا يف ةدبؤملا ةقاشلا

)373( ةداملا
.ةرجفتم ةدام لعفب اهیف ةروكذملا ءایشألا دحأ ًایئزج ولو فلتی نم ىلع اهسفن طورشلا يف ةقباسلا ماكحألا قبطت

)374( ةداملا
ىتح سبحلاب بقوع ، ریغلا هكلمی ءيش قرحب ةمظنالاو نیناوقلا هتاعارم مدع وا هزارتحا ةلقب وا هلامهاب ببست نم
0 ًارانید نیسمخ ىتح ةمارغب وا ةنس 

)375( ةداملا
 وا قئارحلا ءافطال تعضو ةلآ عزن نم ًارانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وا ةنس ىلا عوبسا نم سبحلاب بقاعی-1
.لمعلل ةحلاص ریغ اهلعج وا اهناكم ریغ

Page 55 of 73ةیندرألا تاعیرشتلا

1/26/2012http://www.lob.gov.jo/ui/laws/print.jsp?no=16&year=1960&RequestLevel=1



 اهبیكرت لفغاف قئارحلا ءافطال ةلآ ءانتقا ىلع ةمظنألا وا نوناقلا مكحب ًاربجم ناك نم اهسفن ةبوقعلاب بقاعیو-2
.امئاد لمعلل ةحلاص اهقبی مل وا لوصألل اقافو

يناثلا لصفلا
ةیعانصلا لامعألاو تالصاوملاو ةماعلا قرطلا ىلع ءادتعالا يف
تالصاوملاو لقنلا قرط )1(
)376( ةداملا 
 بقوع ، دصق نع ًاررض اهب قحلأ وا ةماعلا تآشنملا ىدحإ يفو رسج وا ماع قیرط يف دصق نع ًابیرخت ثدحأ نم
 بقاعی نیتلاحلا اتلك يفو نیتنس ىلا رهشأ ةتس نم سبحلاب بقوع ةماعلا ةمالسلا ىلع رطخ هلعف نع مجن اذٕاو  ، ةنس ىتح سبحلاب
. ررضلا ةمیق نمضیو ٍرانید ةئامسمخ ىلا ًارانید نیسمخ نم ةمارغلاب

-377 ةداملا
: نم لك ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی-1
0 اهریس نود  لوحی ًائیش عضو وأ اهب ةقلعتملا ةراشإلا وأ ةكرحلا تالآ وأ ةیدیدحلا ككسلل ًاطخ لطع-أ
0 هطخ نع راطقلا فارحنا وأ تاراطقلا نیب مداصتلا ثادحإ ىلإ يدؤت ةلیسو يأ لمعتسا-ب
ةقاشلا لاغشألا ةبوقعلا نوكتف  هطخ نع راطقلا فارحنا وأ تاراطقلا نیب مداصت ىلإ ةقباسلا ةرقفلا يف ةدراولا لاعفألا نم يأ ىدأ اذإ-2
.ةنس ةرشع سمخ ةدم 

)378( ةداملا
دصقب ىرخأ ةصاخ ةلیسو ةیأ وا ةطولغم تاراشإ لمعتسا وأ ةراشالا تالآ لطع وا مطح نم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقاعی-1
.ةیئاوه ةبكرم طاقسإ وا ةنیفس قارغإ

.لقألا ىلع تاونس رشع ةبوقعلا تناك ، ةیئاوهلا ةبكرملا طوقس وا ةنیفسلا قرغ لعفلا نع مجن اذاو-2

-379 ةداملا
 تاكبشلا طوطخ وأ نویزفلتلا تاطحم وأ ویدارلا تاعاذا نم ٍيأ ثب وأ ةیكلساللا وأ ةیكلسلا تالاصتالا عطق ىلع ادصق مدقأ نم-1
0 تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاب بقوع ىرخأ ةقیرط يأب وأ كالسألا وأ تالآلاب ررضلا قاحلإب ءاوس ةیئابرهكلا

. تاونس سمخ ةدم ةقاشلا لاغشألا نع ةبوقعلا لقت الف ةماعلا ةمالسلا ىلع رطخ لعفلا نع مجن اذٕاو-2

)380( ةداملا
:نم لك تاونس سمخ نع لقت ال ةدم هتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقاعی
 ةزهجأ لطع وا قربلا وا فتاهلا طوطخ نم رثكأ وا ًاطخ ةكلمملا يف عقو حلسم نایصع وا ةنتف ءانثأ فلتأ-1
 ىلع بترت ثیحب ىرخأ ةقیرطب  وا ةونع اهیلع ىلوتسا وا لامعتسالل ةحلاص ریغ تناك ةروص ةیأب اهلعج وا ةعاذالا
.تاعاذالا لیطعتو سانلا داحآ وا ةموكحلا يفظوم نیب تالسارملا و تابطاخملا عاطقنا كلذ
.ةعاذالا ةزهجأ وا قربلا وا فتاهلا طوطخ حیلصت ةونع عنم-2

)381( ةداملا
اذإ مادعالاب ىضقیو ، ةمئاد ةهاعب سانلا دحا بیصا اذإ ، اهفصن ةقباسلا داوملا يف ةروكذملا تابوقعلا ىلع دازی
.سانلا دحا توم ىلا رمألا ىدا 

)382( ةداملا
 زواجتت ال ةدم سبحلاب بقوع ةقباسلا داوملا يف ةروكذملا لاعفألا رئاسو میدهتلاو بیرختلا يف أطخ ببست نم
.ًارانید نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب وا رهشأ ةتسلا
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ةیعانصلا لامعالا )2(
)383( ةداملا 
 ةحلاص ًامئاد اهقبی مل وا لمعلا ءىراوط عنمل تاراشا وا تالا عضو لمها وا لفغا ةشرو سیئر وا يعانص صن لك
 دیزت الو رانید ةئام نع قتال ةمارغب وا نیتنس ىلع دیزت الو رهشا ةثالث نع لقتال ةدمل سبحلاب بقوع ضرغلا كلذل
.نیتبوقعلا اتلكب وا رانید يتئام ىلع

)384( ةداملا
 اهیلع صوصنملا تاراشالاو تالالا لیطعت يف ةمظنالاو نیناوقلا ةعارم مدع وا لامها وا زارتحا ةلق نع ببست نم
 ال ةمارغب ةدحاو ةنس ىلع دیزت الو رهشأ ةتس نع لقت ال ةدمل سبحلاب بقوع نوناقلا اذه نم) 383( ةداملا يف
.ًارانید نیسمخ ىلع دیزت الو ارانید نیرشع نع لقت

)385( ةداملا
.نیتنس ىلا رهشا ةثالث نم سبحلاب بقوع لامعتسالل ةحلاص ریغ اهلعج وا ، تاودألا هذه ىدحإ ًادصق عزن نم-1
.سفن فلت ىلا ىضفا اذإ ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألابو ةمیسج ةثداح لعفلا نع مجن اذإ ، ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب ىضقیو-2

 ثلاثلا لصفلا
شغلا
)386( ةداملا 
:نیتبوقعلا نیتاه ىدحاب وا ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلابو ةنس ىلا رهش نم سبحلاب بقاعی-1

ةدعم ةیعیبط وا ةیعارز وا ةیعانص تاجتنم وا ةبرشا وا ریقاقع وا ناویحلا وا ناسنالا ءاذغب ةصتخم داوم شغ نم-أ
.عیبلل

.ةدسافو ةشوشغم اهنأب ملع ىلع وهو اهعاب وا عیبلل اهحرط وا اهركذ قباسلا داوملا وا تاجتنملا ىدحإ ضرع نم-ب
.اهلامعتسا هجوب ملاع وهو اهعاب وا عیبلل اهحرط وا شغلا ثادحإ اهنأش نم تاجتنم ضرع نم-ج
.ًافنآ ةروكذملا داوملا وا تاجتنملا لامعتسا ىلع )80( ةداملا اهیلع تصن يتلا لئاسولا ىدحاب ضرح نم-د

.مرجلا باكترال ةطساو ناك يذلا لمعلا ةسرامم نم مرجملا عنمی راركتلا دنعو-2

)387( ةداملا
 رهشأ ةثالث نم سبحلاب يضق ، ناویحلا وا ناسنالا ةحصب ةراض ةدسافلا وا ةشوشغملا داوملا وا تاجتنملا تناك اذإ
 .ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلابو نیتنس ىلا
.نیراضلا داسفلا وا شغلاب ملع ىلع كلهتسملا وا يراشلا ناك ولو تابوقعلا هذه قبطت

)388( ةداملا
 ىقبا وا زرحا نم نیتبوقعلا اتلكب وا رهشأ ةثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب وا ریناند ةرشع ىلع دیزت ال ةمارغب بقاعی
 ةرضم تحبصا نا دعب بارش وا ماعط اهنا ىلع ةدام ةیأ تاجتنم عورشم ببس نودب ناكم يأ يف هتزایح يف
 ریغ وا ةحصلاب ةرضم اهنأب داقتعالل هوعدی ام دوجو عم وا هملع عم برشلا وا لكالل اهعم حلصت ال ةلاح يف وا ةحصلاب

.برشلا وا لكالل ةحلاص

رشاعلا بابلا
ةرماقملاو ركسلاو لوستلا مئارج يف
لوالا لصفلا
نیلوستملا يف
)389( ةداملا 
:نم لك-1
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.ماع لحم يف بادآلل ًایفانم وا ًانئاش ًافرصت فرصت-أ
 ءاوس ، ىرخأ ةلیسو ةیأب وا هیف ةهاع وا هحورج ضرعب كلذ ىلا ًاعرذتم سانلا نم ةقدصلا بلط وا ىطعتسا-ب
 وا تاقدصلا عمجو لوستلل هرمع نم ةرشع ةسداسلا نود ادلو دوقی دجو وا ، ماع لحم يف ًاسلاج واً الوجتم ناكأ
.كلذ ىلع هعجشی
.بذاك ءاعدا ىلا دانتسالاب اهعون ناك امهم ةیریخلا تاعربتلا عمجل ًایعاس وا ناسحالاو ةقدصلا عمجل رخآ ىلا ناكم نم ًالقنتم دجو-ج
.ةماعلا ةنینأمطلاب الالخا ثدحی افرصت يمومع لحم يأ يف فرصت-د

 نم ةنیعم ةسسؤم ةیا ىلع هتلاحإ ةمكحملا ررقت نأ وا رهشأ ةثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی
.تاونس ثالث ىلع دیزت الو ةنس نع لقت ال ةدمل نیلوستملاب ةیانعلل ةیعامتجالا ةیمنتلا ریزو لبق
 ىضتقمب ةسسؤم ةیأ ىلا هب دهع صخش يأ نع جرفی نأ ءاش تقو يأ يف ةیعامتجالا ةیمنتلا ریزول زوجی هنا ریغ
 موكحملا ةدملا لامكال ةروكذملا ةسسؤملا ىلا هدیعی نأ هل زوجی امك ةبسانم اهاری يتلا طورشلا قفو ةداملا هذه
. طورشلا هذه تفلوخ ام اذإ اهب

يف اهیلا راشملا ةسسؤملا ىلا هتلاحإب يضقت نا ةمكحملل ، ةقباسلا ةرقفلا نم )ج(و )ب( نیدنبلا يف هیلع صوصنملا لعفلا راركت ةلاح يف-2
 ىلع اهب موكحملا ةدملا ثلث ىضمأ دق نوكی نأ دعب الإ هنع جارفإلا ةیعامتجالا ةیمنتلا ریزول زوجی ال هنأ ىلع اهیف ةروكذملا ةدملل ةرقفلا كلت 
راركتلا ناك اذا ةنس ىلا رهشا ةعبرا نم ةدملو ةیناثلا ةرملل راركتلا ناك اذا ةنس ىلا رهشا ةثالث نم ةدمل سبحلا ةبوقعب يضقت نا وا ، لقألا
0 رثكأف ةثلاثلا ةرملل

ال ةدم سبحلاب ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا نم )ج(و )ب( نیدنبلا يف اهیلع صوصنملا لاعفألا نم لعف باكترال ریغلا رَخس نم لك بقاعی-3
.ةنس نع لقت 
 تاعربتلاو تاقدصلا عمجو لوستلا لوح ةداملا هذه يف ةدراولا مئارجلا ءاصقتسال رثكأ وأ فظوم فیلكت ةیعامتجالا ةیمنتلا ریزول-4
 . ةیلدعلا ةطباضلا ةفص فلكملا فظوملل نوكی ةیاغلا هذهلو ، اهیبكترم ىلع ضبقلاو
 ةیمنتلا ةرازول اهمیلستب رمألاو ةقباسلا لاعفألا نم ایأ بكترا نم ةزوح يف ةدوجوملا ءایشألاو لاومألا ةرداصم ةمكحملل لاوحألا عیمج يف-5
. نیلوستملاب ىنعت يتلا تاسسؤملاو تاهجلا ىلع اهفرصل ةیعامتجالا

يناثلا لصفلا
تاردخملاو تاركسملا يطاعت يف
)390( ةداملا 
 ، سانلا جاعزاو بغشلاب ًانورقم ًافرصت فرصتو ركس ةلاح يف وهو روهمجلل حابم ناكم وا ماع لحم يف دجو نم
.عوبسأ ىتح سبحلاب وا ریناند ةرشع زواجتت ال ةمارغب بقوع

-391 ةداملا
 ةئامسمخ ىلإ يتئام نم ةمارغب وأ رهشأ ةتس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقوع هرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكی مل صخشل ًاركسم مدق نم-أ-1
. نیتبوقعلا نیتاه اتلكب وأ رانید
.رانید ةئامسمخ ىلإ نیتئام نم ةمارغلاو رهشأ ةتس نع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكت ، لعفلا راركت دنع-ب
.ًارانید نیسمخ ىتح ةمارغلاب بقوع ركس ةلاح يف هنا ىلع هلاح رهاظ لدی صخشل اركسم مدق نم-2

-392 ةداملا
 اهیف مدختسملا وأ ةناحلا بحاص رانید فلأ ىلإ ةئامسمخ نم ةمارغلابو ةنس ىلع دیزت الو رهشأ ةتس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی-أ-1
. هرمع نم ةرشع ةنماثلا لمكی مل صخشل ًاركسم مدق يذلا
.ةنس ىلع دیزت الو نیرهش نع لقت ال ةدم لحملا لافقإب مكحلا ةمكحملل زوجی لعفلا راركت دنع-ب
 نوكیو ،رانید فلأ ةمارغلاو نیتنس ىلع دیزت الو رهشأ ةتس نع لقت ال ةدم سبحلا ةبوقعلا نوكت رثكأف تارم ثالث لعفلا رركت اذٕاو-ج
0 رهشا ةثالث نع لقت ال ةدمل ًایبوجو لحملا لافقإ

 ٍصخشل ًاركسم مدق يذلا اهیف مدختسملا وأ ةناحلا بحاص رانید ةئام ىلإ ارانید نیسمخ نم ةمارغلاب وأ رهشأ ةثالث ىتح سبحلاب بقاعی-2
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.ٍركس ةلاح يف هنأ ىلع هلاح رهاظ لدی

ثلاثلا لصفلا
ةرماقملا يف
)393( ةداملا

 لزنملا كلذ لمعتسا وا رادأ وا حتفو هلامعتسا قح كلمی وا هلغشی وا ًالحم وا ةفرغ وا ًالزنم كلمی ناك نم لك-1
 كلذ لامعتسا وا ةرادإ وا حتفب رخآ صخشل هنم ملع نعو ًادصق حمس وا ةعورشملا ریغ ةرماقملل لحملا وا ةفرغلا وا
ةفرغ وا لزنم يأ لامعأ ةرادإ وا ةظحالم هیلإ ًادوهعم ناك نم لكو اهركذ فنآلا ةیاغلل لحملا وا ةفرغلا وا لزنملا
 ىلع لحملا كلذ لاغشأ ةرادإ يف ةدعاسملا هیلإ ًالوكوم وا ًافنآ ةروكذملا ةیاغلل لمعتسم وا رادم وا حوتفم لحم وا 
.ةرماقملل ًایمومع ًالحم ریدی هنا ربتعی هوجولا نم هجو يأ

جاتحت ال يتلا ) ةدشلا ( ، قرولا باعلا نم ةبعل لك ، ةداملا هذه يف ةدراولا ) ةعورشملا ریغ ةرماقملا ( ةرابع لمشت-2
صخشلا وا ) ریكنبلا ( لاملا ظفاح مهیف امب ةیوسلا ىلع نیبعاللا عیمج اهیف ظحلا ىتؤی ال ىرخأ ةبعل لكو ، ةراهم ىلا
.مهدض نوبعاللا نهاری وا بعلی نیذلا وا بعللا نوریدی نیذلا نورخآلا صاخشألا وا

)394( ةداملا
.ًارانید نیسمخ ىتح ةمارغلابو رهشأ ةتس ىتح سبحلاب بقاعی ةرماقملل ًایمومع ًالحم رادأ نم لك

)395( ةداملا
 هنأب دعی )393( ةداملا نم )1( ةرقفلا يف مهیلا راشملا صاخشألا فالخ ةرماقملل يمومع لحم يف دجو نم لك
 ةسمخ ىلع دیزت ال ةمارغب ىلوألا ةرملا يف بقاعیو ، كلذ سكع تبث اذإ الإ ةعورشملا ریغ ةرماقملل هیف دوجوم
 اتلكب وا رهشأ ةثالث ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب وا ریناند ةرشع ىلع دیزت ال ةمارغب اهیلی ام وا ةیناثلا ةرملا يفو ریناند
.نیتبوقعلا نیتاه

)396( ةداملا
لحم وا ةفرغ وا لزنم يف دجو ةعورشملا ریغ ةرماقملل هلامعتسا داری وا لمعتسا هنأ حولی وا لمعتسا ءيش وا ةلآ لك
 ةمكاحم ىدلو ،كردلا وا ةطرشلا يرومأم نم رومأم يأ لبق نم هطبض زوجی ةعورشملا ریغ ةرماقملل لمعتسی وا رادی 
 نا ةمكحملل زوجی ، نوناقلا اذه ماكحأل ًافالخ لحملا وا ةفرغلا وا لزنملا كلذ لامعتسا وا ةرادإ ةمهتب صخش يأ
.هدر وا هفالتإ وا ءيشلا كلذ وا ةلآلا كلت ةرداصم نأشب ةلادعلا هب يضقت يذلا رارقلا ردصت

)397( ةداملا
 وا رهشأ ةتس ىتح سبحلاب بقاعی اهعون ناك امهم بیصنایلا لامعأل ًاناكم لمعتسا وا رادأ وا حتف نم لك-1
.ًارانید نیسمخ ىتح ةمارغلاب
 ةیأ عیب نع وا هب قلعتی ام وا بیصنای نع  نالعإ وا ةعاذإ ةیأ رشن وا عبط يف ببست وا رشن وا عبط نم لك-2
 ةقرو وا ةركذت عیبلل ضرع وا عاب وا كلذب قلعتی امیف وا بیصنای ةقرو وا ةركذت يف ةصح وا بیصنای ةقرو وا ةركذت
.ًارانید نیسمخ زواجتت ال ةمارغب بقاعی ، هذهك بیصنای
 هیف فرصتلا وا هتبه وا لام عیبل ذختت ةلیح وا ةقیرط لك لمشت ةداملا هذه يف ةدراولا ) بیصنایلا( ةظفل نإ-3
 قاروا وا ركاذتلا بحسب وا رهزلا ةراجح يمرب كلذ ناكأ ءاوس ظحلا قیرطب وا ةعرقلا ةطساوب هعیزوت وا
.اهعون ناك امهم ىرخأ ةقیرط ةیأب وا بردم ناویح وا بالود ةطساوب وا موسرلا وا ماقرالا وا ةعرقلا وا ، بیصنایلا

.صتخملا هعجرم نم هب نذإ ىلع لصحتسا ) بیصنای ( يا ىلع ةداملا هذه ماكحأ يرست ال-4

)398( ةداملا
نیتداملا يف هركذ درو امم لحم وا فرغلا نم ددع وا ةفرغ وا لزنم ةرادإ ىلع فرشی هنا رهظا نم لك
 ةرادإ ىلع فرشی يذلا صخشلا فرصت فرصت نم لك و هأرما مأ ناك ًالجر ، نوناقلا اذه نم ) 397 و393(
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.نكی مل ما يقیقحلا هبحاص وه ناكأ ءاوس لحملا كلذ بحاص وه هنأ ربتعی هب ةیانعلاو هدقفت رمأ هیلإ دوهعملا صخشلا وا لحملا كلذ

رشع يداحلا بابلا
لاومالا ىلع عقت يتلا مئارجلا
لوالا لصفلا
ریغلا لام ذخأ يف
)399( ةداملا

.هاضر نود لوقنملا ریغلا لام ذخأ يه ةقرسلا-1
هنع هلصفبف لوقنم ریغب ًالصتم ناك اذٕاو هلقنو هناكم نم هعفرب هیف كلاملا فرصت ةلازإ ) لاملا ذخأ ( ةرابع ينعتو-2
.هلقنو ًامات ًالصف 
.ةزرحملا ىوقلا ) لام ( ةظفل لمشتو-3

)400( ةداملا
:ةیتآلا سمخلا تالاحلا ةعمجتسم ةقرس بكترا نم ةنس ةرشع سمخ نع صقنت ال ةدم ةتقؤملا وا ةدبؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
.الیل ةقرسلا عقت نأ-1
.رثكأ وا نیصخش لعفب-2
.ًایفخم وا ًارهاظ ًاحالس ًالماح مهنم دحاو وا مهلك نوقراسلا نوكی نأ-3
 نیبملا فیرعتلا بسح-هتاقحلمو ناكملا اذه هلمشی ام وا هتاقحلم وا سانلا ىنكسل دعم ناكم ىلا لوخدلاب-4
 تاودأ وا ةعنطصم حیتافمب لافقالا حتف وا بابلا علخ وا رسكب وا رادجلا قلست وا طئاحلا مدهب- ةیناثلا ةداملا يف
.ةطلسلا نم رمأب عرذتلاب وا ، هتاراشو هیز ءادتراب وا فظوم ةفص لاحتناب وا ، ةصوصخم
 ةیانجلا ةئیهتل اما صاخشألا ىلع فنعلا بورض دحأب لسوتی وا حالسلاب مهنم دحاو وا مهلك نوقراسلا ددهی نأ-5
.قورسملا ىلع ءالیتسالا وا نیلعافلا بره نیمأتل اماو ، اهلیهست وا

-401 ةداملا
-: نیتیتآلا نیتلاحلا ةعمجتسم ةقرسلا بكترا نم لقألا ىلع تاونس سمخ ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقاعی-1
. رثكأف نیصخش لعفب-أ
 نیمأتل وأ اهلیهست وأ ةیانجلا ةئیهتل امإ صاخشألا ىلع فنعلا بورض دحأب لسوتی وأ حالسلاب مهنم دحاو وأ مهلك نوقراسلا ددهی نأ-ب
. قورسملا ىلع ءالیتسالا وأ نیلعافلا بره
 اذإ وأ كنب يف ةقرسلا تعقو اذإ تاونس رشع نع لقت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألا ةقباسلا ةرقفلا يف ةدراولا ةقرسلا ةبوقع نوكتو-2
 . حورج وأ ضوضر فنعلا نع ببست
 ، ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا نم )ب( دنبلا يف ةفوصوملا ةروصلاب دحاو صخش لبق نم ةقرسلا تعقو اذإ ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب بقاعیو-3
. حورج وأ ضوضر فنعلا نع ببست وأ كنب يف ةقرسلا هذه تعقو اذإ تاونس سمخ نع لقت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألابو

)402( ةداملا
:يتآلا هجولا ىلع ماعلا قیرطلا يف بلسلا نوبكتری نیذلا بقاعی
 رثكأف نیصخش نم ًاراهن بلسلا لعف لصح اذإ تاونس عبس نع صقنت ال ةدم  ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب-1
.فنعلا لامعتسابو
لامعتسابو رثكأف نیصخش نم ًالیل بلسلا لعف لصح اذا ، تاونس رشع نع صقنت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب-2
.ًاحلسم مهنم دحاو وا مهعیمج اوناك وا فنعلا 
 ضوضر فنعلا نع ببستو ةیناثلا ةرقفلا يف ةفوصوملا ةروصلاب بلسلا لعف لصح اذا ةدبؤملا ةقاشلا لاغشالاب-3
.حورج وا
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)403( ةداملا
وا نیلعافلا بره نیمأتل ءاوسو ، اهلیهست وا ةمیرجلا ةئیهتل ءاوس صاخشالا ىلع فنعلا لامعتساب بلسلا لعف لصح اذإ-1
.تاونس سمخ نع صقنت ال ةدم ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب لعافلا بقاعی قورسملا ىلع ءالیتسالا

.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب لعافلا بقوع ًالیل ما ًاراهن ناك ءاوس دحاو صخش لبق نم بلسلا لعف عقو اذٕاو-2

)404( ةداملا
:نیتیتآلا نیتلاحلا نم ةلاح يف لصحت يتلا تاقرسلا ىلع ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالاب بقاعی
وا هقلستب وا اهطئاح بقنب كلذو ، ال مأ لوهأم ناكمب ةلصتمو ، ال مأ تناك ةلوهأم ناردجلاب ةناصم ةلفقم نكامأ يف-1
 وا ، ةعنطصم حیتافم لامعتساب وا ةصوصخم ةلآب امهحتفب وا اهكابش وا اهباب رسكب
ةلآب اهحتف وا ، لوهأم ریغ وا لوهأم ناكم يف ةدوجوملا ةلفقملا نئازخلا وا ةیدیدحلا قیدانصلا وا فرغلا باوبأ رسكب-2
.عنطصم حاتفم وا ةصوصخم ةلآب لافقألا حتفب وا قلستب وا طئاح بقنب اهیلا لصتی مل ولو عنطصم حاتفم وا ةصوصخم

)405( ةداملا
ةبئان ةیا وا ةنیفس قرغ وا قیرحلا وا برحلا وا تابارطضالا وا نایصعلا ةلاح يف ةقرس بكترا نم لك ةقاشلا لاغشألاب بقاعی
.ىرخأ

)406( ةداملا
:ةیتآلا لاوحالا نم لاح يف لصحت يتلا تاقرسلا ىلع تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاب بقاعی
 وأ ، الیل تقولا نوكی نأ-أ-1
وا ، رثكأف نینثا قراسلا نوكی نأ-ب
 . ةدابع ناكم وأ صاخ ناكم يف وأ نكسلا تیب يف ةقرسلا عقت نأ-ج
. أبخم وا ًارهاظ ًاحالس ًالماح قراسلا نوكی نا-2
 بحاص لام وا همودخم تیب ىلا ىتأ صخش لام وا همودخم لام قرسیو ةرجأب ًامداخ قراسلا نوكی نأ-أ-3
وا ، همودخم ةقفرب هیلا بهذ يذلا تیبلا
وا، هملعم وا هنزخم وا هذاتسأ تیب نم قرسیو ةعانص يف ًاذیملت وا ًاعناص وا ًالماع وا ًامدختسم قراسلا نوكی نأ-ب   
.ةرمتسم ةروصب هیف لغتشی يذلا لحملا نم صخش قرسی نأ-ج   
فرحلا بابرأ نم مهعابتأو سانلا فانصأ نم مهلاثمأو ةرایس قئاس وا ًایتون وا ًایذوح وا لزن وا ناخ بحاص قراسلا نوكی نأ-4
.هضعب وا هعدوأ ام لك قرسیو

)407( ةداملا
سبحلاب بقاعی ،لشنلا وا ذخألا ةروص ىلع عقت يتلاك لصفلا اذه يف ةنیبملا تاقرسلا ریغ نم ةقرس باكترا ىلع مدقی نم لك-1
.نیتنس ىلارهشأ ةتس نم
 ٍةمیق تاذ ىرخأ ٍةعطق يأ وأ يلح ةعطق وأ ناسنا ةزوح يف ةبیقح ىلع وأ اهمزاول وا اهتانوكم وا ةبكرم عطق ىلع ةقرسلا تعقو اذا-2
.ةففخملا بابسألا لامعتسا دنع رهشأ ةعبرأ نع سبحلا ةبوقعب لوزنلا زوجی الف ناسنإ اهلمحی ٍةیدام
. نیتنس نع لقت ال ةدم سبحلاب ةرایسلا ةقرس ىلع بقاعی-3

)408( ةداملا
 نم ةریغص وا تناك ةریبك يشاوملا رئاسو بوكرلا وا رجلا وا لمحلل ةدعملا باودلا وا لیخلا قرسی نم لك
0 تاونس ثالث ىلا نیتنس نم سبحی ةرورضلا مكحب اهنم يأ يف ةكورتملاو مكحم جایس نودب ةفوشكملا تالحملا وأ ةظوفحملا ریغ تالحملا

)409( ةداملا
 وا اهعلاقم يف ةعوطقم راجحألا وا بشخلاو بطحلا نم عیبلل دعاو عطق ام وا اهتاودأو ةعارزلا تالآ قرسی نم لك
.ةنس ىتح سبحلاب بقاعی ، نقلا نم رویطلا وا ، كربلا يف قلعلا وا ،هایالخ يف لحنلا وا ، اهضاوحأ يف كامسألا
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)410( ةداملا
 نم ًائیش وا اهب عفتنی يتلا ضرألا تالوصحم رئاس وا تاعورزملا نم ًاعولقم وا ًادوصحم ناك ام قرسی نم لك-1
.ةنس ىتح سبحلاب بقاعی ، بوبحلا سادكأ

 تابرعلا وا باودلا ىلع لقنلا ةروصب ًالیل ةروكذملا تالوصحملا ةقرس تعقوو دحاو نم رثكأ قراسلا ناك اذٕاو-2
.نیتنس ىلا رهشأ ةتس نم سبحلا نوكی ، اهلثام امو
 لیبنزلاب لقحلا نم تقرسو دصحت مل وا علقت مل اهب عفتنی يتلا ضرألا تالوصحم رئاسو تاعورزملا تناك اذا-3
 صاخشأ ةدع لعفب ًالیل تقرس وا اهلثام امو تابرعلا وا باودلا ةطساوب تلقن وا ةیعوألا نم امهلثام ام وا سیكلا وا
.رهشأ ةتس ىتح سبحلا ةبوقعلا تناك

)411( ةداملا
.مسقلا اذه يف اهیلع صوصنملا حنجلا باكترا ةلواحم باقعلا لوانتی

)412( ةداملا
.رهشأ ةتس ىتح سبحلاب بقاعی ، هرمأب ملاع وهو هئارشو هعیب يف طسوت وا هیلع للد وا هعاب وا ًاقورسم ًالام ىرتشا نم لك-1
.دحاو رهش نع ةبوقعلا صقنت الف )408( ةداملا يف ةدودعملا تاناویحلا نم قورسملا ناك ناو-2
.رهشأ ةتس سبحلا نع ةبوقعلا صقنت الف ، كلذب ملعی لعافلا ناكو ةیانجب هیلع لصح دق قورسملا ناك نٕاو-3

)413( ةداملا
ةقرسلا يف اوكرتشا نیذلا صاخشألا ةئبخت ةمیرج وا ةقورسملا ءایشألا ءافخأ ةمیرج بكترا صخش لك ، ةبوقعلا نم ىفعی-1
ةرشابم دعب ولو ضبقلا حاتأ وا ، ةقحالم ةیأ لبق ءاكرشلا كئلوأ نع ةطلسلا ربخأ اذإ )84و83( نیتداملا يف اهیلع صوصنملا
.مهأبخم فرعی نم ىلع تاقحالملا

.نیرركملا ىلع ةداملا هذه ماكحأ ىرست ال-2

لیوهتلاو باصتغالا  )2(
)414( ةداملا 
 فنعلا لامعتساب وا دیدهتلاب مدقأ نم لك ریناند ةرشع نم لقأ ال ةمارغلابو رهشأ ةثالث نم لقأ ال سبحلاب بقاعی
:ىلع هریغل وا هل عورشم ریغ عفن بالتجال
.هفالتإ وا هرییغت وا كصلا اذه ةلاوح وا ءاربإ وا ًادهعت نمضتی كص يأ وا عیقوت باصتغا-1
 وا هرییغت وا هلیوحت دعب امیف عاطتسی يك كص ىلع ىرخأ ةمالع وا متخ وا عیقوت وا ةمصب وا ةقرو ریرحت-2
.هیلع ىنجملا هب دده ًاحالس ًالماح لعافلا ناك اذإ ةتقؤملا ةقاشلا لاغشالا ةبوقع ضرفتو .ةمیق يذ كصك هلامعتسا

)415( ةداملا
 وا هفرش نم وا صخشلا اذه ردق نم لانی نأ هنأش نم ناكو هنع رابخالا وا هئاشفإ وا رمأ حضفب اصخش دده نم لك
 نیسمخ نم ةمارغلابو نیتنس ىلإ رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقوع هریغل وا هل ةعورشم ریغ ةعفنم بلج ىلع هلمحی يكل هفرش وا هبراقأ دحأ ردق نم
.ًرانید يتئام ىلا ًارانید

قح نودب ریغلا ءایشأ لامعتسا )3(
)416( ةداملا 
، ءيشلا كلذ سالتخا ادصاق نوكی نأ نود اررض هب قحلت ةروصب هریغ صخی ائیش قح نودب لمعتسا نم لك-1
.نیتبوقعلا نیتاه ىدحاب وا ارانید نیرشع ىتح ةمارغلابو ، رهشأ ةتس ىتح سبحلاب بقوع 
 ةمارغلاو رهشا ةثالث نع ةبوقعلا لقت نا زوجی ال ، ررض اهبحاصب قحلی مل ولو ةبكرم لمعتسملا ءيشلا ناك اذاو-2
0 ةمارغلاب سبحلا ةبوقع لادبتسا وا دحلا اذه نع ةبوقعلاب لوزنلا  زوجی الو رانید ةئام نع
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يناثلا لصفلا
شغلا بورض رئاسو لایتحالا يف
لایتحالا )1(
)417( ةداملا 
ً الایتحا اهیلع ىلوتساف ءارباوا ًادهعت نمضتت ًادانسا وا لوقنم ریغ وا ًالوقنم ًالام همیلست ىلع ریغلا لمح نم لك-1
ثادحا وا هل ةقیقحال رما وا ثداح وا بذاك عورشم دوجوب هیلع ينجملا ماهیا اهنأش نم ةیلایتحا قرط لاعتساب- أ
 دنس دوجوب ماهیالاوا لایتحالا قیرطب ذخا يذلا غلبملا دیدست وا يمهو حبر لوصحب هیلع ينجملا دنع لمالا 
وا ,روزم  ةصلاخم دنس وا حیحص رغ نید
وا,هب فرصتلل ةفص هل سیل هنا ملعی وهو لوقنم ریغ وا لوقنم لام يف فرصتلاب- ب
0 ةحیحص ریغةفص وا بذاك مسا ذاختاب- ج
0 رانید يتئام ىلا رانید ةئام نم ةمارغلابو تاونس ثالث ىلا رهشا ةثالث نم سبحلاب بقوع
. ةماع ةرادا يف ٍلمع وأ ةفیظو نیمأت ةجحب لعفلا بكترا اذٕارهشأ ةتس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی-أ-2
 ةقلعتم ىرخا ةیلام قاروا يا وا تادنسلا وا مهسالا رادصا نولوتی نمم ةمیرجلا بكترم ناك اذا نیتنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی-ب
. ةیعانص وا ةیراجت ةسسؤم وا عورشم وا ةكرشب
   .مهیلع ينجملا ددعت لاح يف ةبوقعلا فعضب ةمكحملا يضقت-3
0 ةداملا هذه يف اهیلع صوصنملا  حنجلا نم يا باكترا  يف عورشلا ىلع هسفن باقعلا قبطی-4

)418( ةداملا
هسفن يف ىوه وا هفعض لغتسا وا ًایلقع وا ًایسفن قوعم وا هرمع نم ةرشع ةنماثلا نود صخش  جایتحا لغتسا نم لك
 دهعت وا اهریغ وا ةیراجت قاروا نع لزانت وا  ءایشا ةراعتسا وا ًادقن هضارتقا نمضتی ًادنس هب ةرضم ةروصب هنم ذخاف 
.رانید ةئامسمخ ىلإ يتئام نم ةمارغلابو تاونس ثالث  ىلا رهشا ةتس نم سبحلاب اهلمعتسا يتلا لایتحالا ةقیرط تناك ًایا بقاعی ءاربا وا

)419( ةداملا
:نم لك ةنس ىتح سبحلاب بقاعی
وا ، هینئاد ىلع لایتحالا دصقب كلذ يف ببست وا هلاومأ نهر وا غرفا وا بهو-1
 رارقلا كلذ ذیفنت لبقو لاملا نم غلبم عفدب هیلع يضقی رارق وا مكح رودص دعب هلاومأ نم مسق يأ لقن وا عاب-2
.هینئاد ىلع لایتحالا كلذب ًادصاق امهرودص خیراتل نیقباس نیرهش ةدم لالخ وا مكحلا وا

)420( ةداملا
:نهار وا عئابل ًالیكو وا ًایماحم وا لامل ًانهار وا ًاعئاب ناك نم لك ةنس ىتح سبحلاب بقاعی
.هب قلعتی رخآ نهر وا قح يأ وا نوهرملا وا عیبلا ةیكلمب قلعتی ًایرهوج ًادنتسم نهترملا وا يراشلا نع ىفخا-1
.ةیكلملا اهیلع فقوتت نأ لمتحی وا فقوتت ةداهش روز-2

 )421( ةداملا
 رانید يتئام ىلع دیزت الو رانید ةئام نع لقت ال ةمارغبو نیتنس ىلع دیزت الو ةنس نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی-1
-:ةیلاتلا لاعفالا دحا باكترا ىلع ةین ءوسب مدقا نم لك
0 فرصلل لباقو مئاق ءافو لباقم هل سیلو ًاكیش ردصا اذا-أ
.هتمیقب يقابلا يفی ال ثیحب هضعب وا هئافول لباقملا لك كیشلا رادصا دعب بحس اذا- ب
.نوناقلااهزیجی يتلا تالاحلا ریغ يف كیشلا فرص نع عانتمالاب هیلع بوحسملا ىلا ًارمأ ردصأ اذا-ج
 هنا ملعی وا هتمیق لماكب يفی لباقم هل سیل هنا ملعی وهو هلماحل عفدلا قحتسم ًاكیش هاطعا وا اكیش هریغل رهظ اذا-د
0 فرصلل لباق ریغ
.هفرص عنمت ةروصب هیلع عقو وا اكیش ررح  اذا-ـه
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 ةلاح يأ يف ةففخملا بابسألاب اهذخا دنع ةمكحملل زوجی ال ، ةداملا هذه نم )3( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم-2
 نع ةمارغلاو رهشا ةثالث نع سبحلا ةبوقع ضیفخت ةداملا هذه نم )أ( ةرقفلا يف اهیلع صوصنملا تالاحلا نم
.تالاحلا هذه يف ةمارغلاب سبحلا لادبتسا زوجی الو ًارانید نیسمخ
 هقح يكتشملا طاقسا ةلاح يف مكحت نا ةمكحملا ىلع ةداملا هذه نم )2( ةرقفلا يف درو امم مغرلا ىلع-3
 رانید ةئام نع لقت ال نا ىلع كیشلا ةمیق نم %5 لداعت ةمارغب كیشلا ةمیق هیلع ىكتشملا ىفوا اذا وا يصخشلا
.ةیعطقلا ةجردلا هباستكا وا مكحلا رودص دعب ىتح
 اذه ماكحا ذافن لبق ةیعطقلا ةجردلا تبستكا يتلا ماكحالا ىلع ةداملا هذه نم)3( ةرقفلا ماكحأ يرست-4
.مكحلا تردصا يتلا ةمكحملا لبق نم ةلاحلا هذه يف كلذب رارقلا ردصیو نوناقلا

ثلاثلا لصفلا
 نامتئالا ةءاسإ يف
)422( ةداملا 
 وا ةنیعم ةروص ىلع لامعتسالا لجأل وا ةداعالا  و زاربالا لجألو ةلاكولا وا ةنامألا لیبس ىلع هیلا ملس نم لك
 وا ًادهعت نمضتی دنس يأو ءایشاو دوقنو لاومأ نم هریغل ناك ام- رجأ نودب وا رجأب- لمع ءارجال وا ظفحلا لجأل
 وا هكلهتسا وا كلاملا فرصت هب فرصت وا هلدب وا همتكف لیبقلا اذه نم ءيش هدی يف دجو نم لك ةلمجلابو ءاربا
 نیتنس ىلا نیرهش نم سبحلاب بقاعی ، هیلا همیلست مزلی نمل همیلست نع عنتما وا ًایدعت دعی لعف يا ىلع مدقأ
.رانید ةئم ىلا ریناند ةرشع نم ةمارغلابو

-423 ةداملا
: ةقباسلا ةداملا يف ةنیبملا لاعفالا بكترم ناك اذا تاونس ثالث ىلإ نیتنس نم سبحلا ةبوقعلا نوكت
. لمعلا بحاص وأ همودخم ىلا اهجوم اهنع ئشانلا ررضلا ناكو ، لمعلا بحاص ىدل ًالماع وأ ةرجأب ًامداخ-1
. اهلامعا نع لوؤسم صخش لكو ةیریخ ةسسؤم ریدم-2
 . اهدقاف وأ ةیلهألا صقان يصو-3
 . لدع بتاك وا ًایماحم-4
. اهتسارحل وا دارفالا وا ةلودلا صخت لاوما ةرادإل ةماعلا ةطلسلا نع بانتسم صخش لك-5

)424( ةداملا
هنأ ملعی ناكو كلاملا نم تلصح ةوفه ببسب هتزایح يف لخد لوقنم ءيش يأ يف كلاملا فرصت فرصت نم لك
.ًارانید نیسمخ ىتح ةمارغب وا رهشا ةتس ىتح سبحلاب بقاعی هتداعا ضفر وا همتكو ةروصلا كلتب هیلع لصح 

ةقباسلا ةثالثلا لوصفلل ةلماش ماكحأ
)425( ةداملا 
 هیلع ينجملاب رارضا تعقو اذا ةقباسلا ةثالثلا لوصفلا يف اهیلع صوصنملا مئارجلا وبكترم باقعلا نم ىفعی-1
.ةیناث ةهج نم مالاو بالا نیبو ةهج نم تابیبرلاو ةبرالا نیب وا ، ًانوناق نیقرتفملا ریغ نیجوزلا وا عورفلاو لوصالا نیب
 اهنم ًاضفخم نوناقلا يف اهیلع صوصنملا ةبوقعلاب بقوع تاونس ثالث لالخ يف همرج لعافلا اذه دواع اذا-أ-2
.ناثلثلا
.هیلع ينجملاب قحل يذلا ررضلا ةلازا ةبوقعلا ضیفخت مكح قیبطتلا طرتشی-ب

)426( ةداملا
 ىلع ءانب الا قحالت ال)425(و )424(و )423/1(و )422(و)420/1(و )419(و )416(و )415( داوملا يف اهیلع صوصنملا حنجلا-1
.ًالوهجم ررضتملا نكی مل ام ،  ررضتملا ىوكش
 ةددشملا تالاحلا ىدحا اهتقفار اذا ًاوفع قحالت )422( ةداملا بجومب اهیلع بقاعملا نامتئالا ةءاسا نا-2
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.)423( ةداملا نم )5(و )4(و )3( و )2( تارقفلا يف اهیلع صوصنملا

)427( ةداملا
جتانلا ررضلا ناك اذا ثلاثلاو يناثلاو لوالا لصفلا فلؤت يتلا داوملا يف ةنیعملا ةیحنجلا تابوقعلا فصنلا ىلا ضفخت-1
.ةمكحملا ىلا ىوعدلا ةلاحا لبق هلك لیزأ دق  ررضلا ناك اذا وا نیهفات اهنم هبالتجا لعافلا دصق يذلا عفنلا وا اهنع
.ةبوقعلا عبر ضفخیف مربم ریغ ولو ساسالاب مكح يا لبق نكلو ىوعدلا ءانثا ررضلا لیزا وا درلا لصح اذا اما-2

- ةرركم427 ةداملا
)423( ةداملا نم )5(و )4(و )3(و )2(تارقفلاو )420( ةداملا نم )2( ةرقفلاو )417(  ةداملا يف ةدراولا حنجلا يف ةبوقعلا ذیفنت فقو زوجی
ةدراولا ىرخألا ماكحألا عیمج رفاوتت نأ ىلعو يعطقلا مكحلا رودص دعب ولو هاوكش نع يكاشلا لزانت اذإ ةنس ىلع سبحلا ةدم تداز ولو
.نوناقلا اذه نم )ةرركم54( ةداملا يف 

عبارلا لصفلا
 تالماعملا يف شغلا
ةعاضبلا ةیمك يف شغلاو ةشوشغملا وا ةینوناقلا ریغ لییاكملاو تارایعلا )1(
)428( ةداملا 
لییاكم وا تارایع ةراجتلل ةدعملا نكامالا نم اهریغ وا عیبلا تابرع يف وا هناكد وا هنزخم يف ىنتقا وا لمعتسا نم لك
ىتح سبحلاب بقاعی ، ةموسوم ریغ وا نوناقلا يف  ةنیعملا لییاكملاو تارایعلا نع فلتخت لیكلاو نزولا ددع نم اهریغ وا
.نیتبوقعلا نیتاه ىدحاب وا ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلابو عوبسا 

)429( ةداملا
بقاعی ، ةطوبضم ریغ وا ةشوشغم لیك وا نزو ددع وا لییاكم وا تارایع هالعأ ةروكذملا نكامالا يف ىنتقا نم لك
.ریناند ةرشع ىتح ةمارغب وا رهشا ةثالث زواجتت ال ةدم سبحلاب 

)430( ةداملا
 شغ ىلع- اهب ملاع وهو- ةطوبضم ریغ وا ةشوشغم لیك وا نزو ددع وا لییاكم وا تارایع هلامعتساب مدقأ نم لك
.ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةرشع نم ةمارغلابو نیتنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقاعی ملسملا ءيشلا ةیمك  يف دقاعلا

)431( ةداملا
بقاعی ةقفصلل عفادلا ببسلا يه ةیهاملا هذه تناك اذإ هتیهام وا ملسملا ءيشلا ةیمك يف ءاوس رخآ شغ نم لك
.نیتبوقعلا نیتاه ىدحاب وا ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةرشع نم ةمارغلابو ةنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب 

)432( ةداملا
 تارایعلا نع فلتخت يتلا وا ةشوشغملا لیكلاو نزولا ددعو لییاكملاو تارایعلا )31( ةداملا ماكحال ًاقفو رداصت
.نوناقلا يف ةنیعملا لییاكملاو

ةعاضبلا عون يف شغلا )2(
)433( ةداملا 
رصانعلا نم اهیوتحت يتلا ةیمكلا وا اهبیكرت وا ةیرهوجلا اهتافص وا ةعاضبلا ةعیبط يف ءاوس ةفرعم نع دقاعلا شغ نم لك
عیبلل يسیئرلا ببسلا تاداعلا وا قافتالا بجومب ًاربتعم ردصملاو عونلا نییعت نوكی امدنع اهردصم وا اهعون يف وا ةدیفملا
.نیتبوقعلا نیتاه ىدحاب وا ًارانید نیسمخ ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلابو ةنس ىلا رهش نم سبحلاب بقاعی

ةدیازملاب عویبلا ةیرح ةلقرع )3(
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)434( ةداملا 
دهعتلا وا تامازتلالا وا ، ریجأتلا وا ءارشلا وا عیبلاب ةقلعتملا ةینلعلا ةدیازملا ةیرح ةلقرع وا لیطعت ىلع مدقأ نم لك
ةیأب وا ، دوعو وا تابه وا دوقن ءاقل ، نیمزتلملا وا نیدیازتملا ءاصقاب وا ، بیذاكألاب وا فنعلا وا دیدهتلاب كلذو ،
.ًارانید نیسمخ ىتح ریناند ةرشع نم ةمارغبو رهشأ ةتس ىتح دحاو رهش ةدم سبحلاب بقوع ، ىرخأ ةقیرط

ةعورشملا ریغ تابراضملا )4(
)435( ةداملا 
مهسألا وا عئاضبلا ضیفخت وا عفرل شغلاب لصوت نم لك رانید ةئام ىلع دیزت ال ةمارغبو ةنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی
-:امیس الو ةصروبلا يف ةلوادتملا ةصاخلا وا ةماعلا ةیراجتلا

وأ ، ةبذاك تاءاعدا وا ةفلتخم عئاقو ةعاذإب-1
وأ ، راعسألا ةلبلب دصق ءارشلا وا عیبلل ضورع میدقتب-2
.قوسلا يف بلطلاو ضرعلا ةدعاق داسفا هنأش نم لمع يأ ىلع مادقالاب-3

)436( ةداملا
وا حئابذلا وا موحللاو تیزلاو ركسلاو دوقولاو نیحطلاو بوبحلا ىلع ، اهطوبه وا راعسألا عافترا لصح اذإ ةبوقعلا فعاضت
.ةیئاذغلا داوملا نم كلذ ریغ

ةماع ماكحأ
 )437( ةداملا 
.عبارلا لصفلا يف ةدراولا داوملا نم اهیلی امو )430( ةداملا يف اهیلع صوصنملا مئارجلا باكترا يف عورشلا ، باقعلا لوانتی

سماخلا لصفلا
نئادلاب ًارارضا شغلاو سالفالا يف )1(
)438( ةداملا 
 ةروكذملا ماكحألا ىضتقمب رهظی نمو سالفالاب ةصاخلا ماكحألا يف ةنیبملا ةروصلا ىلع ًالایتحا نوسلفملا-1
.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب نوبقاعی ةمهتلا يف مهل ءاكرش مهنأ

.نیتنسلا زواجتت ال ةدم سبحلاب بقاعی ، ًارصقم ًاسلفم ربتعا نم لك-2

)439( ةداملا
)فیتكلوكلا( يف ءاكرشلا ادع )438( ةداملا  نم ىلوالا ةرقفلا يف هیلع صوصنملا باقعلاب بقاعی ةیراجت ةكرش سالفا دنع
:نم لك ، ةبراضملا تاكرش يف نیلماعلا ءاكرشلاو
.ةكرشلا لامعأ يف لخدتلا اوداتعا نیذلا نوبراضملا ءاكرشلا-أ
.ةددحملا ةیلوؤسملاو مهسألاب ةبراضملا ةكرشلا وریدم-ب
ةروكذملا تاكرشلا اوفظومو ةبساحملا اوضوفمو ةبقارملا سلاجم ءاضعأو نوضوفملا ءالكولاو ةرادالا سلجم ءاضعأو نوریدملا-ج
دصق نع هباكترا اوحاتأ وا  اولهس وا يلایتحالا سالفالا لامعأ نم لمع باكترا ىلع مهسفنب اومدقأ اذا .ةمهاسملا ءاكرشو
.ةیمهو ةبصنأ اوعزو وا ةیقیقح ریغ تانزاوم وا تانایب اورشن اذا وا مهنم

)440( ةداملا
 ةرادا يف هالعأ نیروكذملا صاخشألا نم مدقأ نم لك يریصقتلا سالفالا ةبوقعب بقاعی ، ةیراجت ةكرش تسلفأ ذا
.)438( ةداملا نم )2( ةرقفلا يف اهیلع صوصنملا مئارجلا نم مرج باكترا ىلع اهتحلصمل لمعلا وا ةكرشلا

نینئادلاب ًارارضإ شغلا )2(
)441( ةداملا 
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الو ناك لكش يأب هلاومأ صاقنإ ىلع هتباثلا هلاومأ يف ذیفنتلا عنم وأ نینئادلا قوقح ةعاضإ دصقب موقی يذلا نیدملا نإ
عیبب وأ اهبیرهت وا هلاومأ ضعب متكب وا هضعب وا هلك هئاغلاب وا بجوم دوجوب ًابذك رارقالاب وا ةیمهو تادنس عیقوتب امیس
.رانید يتئام ىلا ًارانید نیسمخ نم ةمارغلابو نیتنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقاعی .اهبییعت وا اهفالتا وا هلاومأ ضعب 

)442( ةداملا
صوصنملا تابوقعلل فدهتسی امك ةیزارتحالا ریبادتلل فدهتست ةكرشلا هذه ناف اهباسحل وا ةكرش مساب ةمیرجلا تبكترا اذا
دصق نع هباكترا نوحیتی وا نولهسی وا لعفلا يف نومهاسی نیذلا ةكرشلا يف نولوؤسملا صاخشألا ةقباسلا ةداملا يف اهیلع
.مهنم

سداسلا لصفلا
.دارفألاو ةلودلا كالماب قحلت يتلا رارضألا
بیرختلاو مدهلا )1(
)443( ةداملا 
 ةكولمملا تاراقعلاو تاءاشنالا نم اهریغ وا لیثامتلاو ةیراكذتلا باصنالاو ةینبألا ًادصق برخ وا مده نم لك
بقاعی ةیخیراتلا هتمیق هل لوقنم ریغ وا لوقنم ءيش يأ وا ةماعلا ةنیزلل  وا روهمجلا ةعفنمل ةدعملا  وأ ةلودلل
.ًارانید ةئامسمخ ىلا ةئام نم ةمارغلابو تاونس ثالث ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب 

)444( ةداملا
 نم ةمارغلابو نیتنس ىلا رهشأ ةثالث نم سبحلاب بقاعی ، هضعب وا هلك هریغ ءانب مده ىلع ًادصق مدقأ نم لك-1
.ًارانید نیرشعو ةسمخ ىلا ریناند ةسمخ
 تناك ، نیط نود شبدلاب ةینبملا ناطیحلا وا ةنیطملا ریغ ردجلاو خاوكألا ىلع ًایئزج ولو مدهلا عقو اذٕاو-2
.ًارانید نیرشع ىتح ةمارغلا وا رهشأ ةتس ىتح سبحلا ةبوقع

)445( ةداملا
ةمارغب وا ةنس زواجتت ال ةدم سبحلاب ررضتملا ىوكش ىلع ءانب بقاعی ، لوقنملا هریغ لامب ًاررض هرایتخاب قحلا نم لك-1
.نیتبوقعلا اتلكب وا ًارانید نیسمخ زواجتت ال
.ماعلا قحلا ىوعد طقسی يكاشلا لزانت-2

راقعلا باصتغاو موختلا عزن )2(
)446( ةداملا 
  ًاسبای مأ ناك رضخأ هعزن وا جایس عطق ىلع وا ينب داوملا يأ نم روس مده وا ةرفح مط ىلع ًایئزج ولو مدقأ نم
 وا رهشا ةتس زواجتت ال ةدم سبحلاب بقاعی كالمألا فلتخم نیب دودحلا ىلا ریشت ةمالع ةیا لقن وا برخ وا مده نمو
.ًارانید نیرشع  زواجتت ال ةمارغب

)447( ةداملا
ىلا رهش نم سبحلاب لعافلا بقوع ، صاخشالا ىلع عقاولا فنعلا وا دیدهتلاب وا ضرأ بصغل ًالیهست روكذملا مرجلا بكترا اذإ
.ًارانید نیرشعو ةسمخ ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلابو ةنس

)448( ةداملا
سبحلاب بقوع ، هاضر نود هریغ دیب راقع نم مسق وا راقع ىلع ىلوتساو فرصتلا وا ةیكلملاب ًایمسر ًادنس لمحی ال نم-1
.رهشأ ةتس ىتح
مهنم ةعامج هبكترا اذا تاونس ثالث ىلا رهشا ةثالث نمو ، فنع وا دیدهت مرجلا قفار اذا ةنس ىلا رهش نم ةبوقعلا نوكتو-2
    .ناحلسم لقألا ىلع ناصخش
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.ةیناثلا ةرقفلا يف ةروكذملا ةمیرجلا يف عورشلا باقعلا لوانتی-3

ةعارزلا تالآو تاناویحلاو تاعورزملا ىلع يدعتلا )3(
)449( ةداملا 
 ریغ وا ، ةسورغم وا ةعیبطلا تبن ةتبان تاریجش وا راجشا وا ةمئاق تاعورزم نم هریغل ناك ام فلتأ وا عطق نم-1
 ىلا دحاو عوبسا نم سبحلاب بقوع اهفالتا درجم ًادصاق تاناویحلا اهیلع قلطأ وا ، ةرمثملا ریغ سارغالا نم كلذ
.ًاعم نیتبوقعلا اتلكب وا ًارانید نیرشعو ةسمخ ىلا ریناند ةسمخ نم ةمارغلاب وا رهشأ ةثالث
ةهجولا نم اهتمیق اهل ىرخأ ةرجش ةیأ ىلع وا اهلئاسف وا ةرمثم راجشا وا میعاطم ىلع فالتالا وا عطقلا لعف عقو اذٕاو-2
ًارانید ةلیسف وا ةرجش وا موعطم لك نع ةمارغبو نیتنس ىلا رهش نم سبحلاب لعافلا بقوع ، ةیعانصلا وا ةیراجتلا وا ةیعارزلا 
.ًادحاو

)450( ةداملا
اهیف يتلا وا ةعورزم وا ، راجشالاب ةسورغم وا ةجیسم ضرأ  نم هریغل ناك ام يف تاناویحلا رئاسو ةیشاملا ىعر وا قلطا نم
ةمارغب وا نیرهش ىلا دحاو عوبسا نم سبحلاب بقوع نكامالا هذه لثم ىلا اهلوخدب هنم ةلفغ وا لامها نع ببست وا  ، تالوصحم
.يعارلا ىلع عوجرلا قح هل نوكی نا ىلع ، ةراسخو ررض نم عقو ام تاناویحلا بحاص نمضیو ًارانید  نیرشع ىلا ریناند ةسمخ نم

)451( ةداملا
.فصنلا ىلا ةقباسلا ةداملا يف اهیلع صوصنملا ةبوقعلا تضفخ لئاسفلا وا راجشالا وا میعاطملا میلقت ىلع مرجلا رصتقا اذا

)452( ةداملا
 هریغ صخت عاونألا فلتخم نم شاوم وا بوكر وا لمح وا رج ناویح لتق ىلع رطضم ریغ ًادصق مدقأ نم-1
:ةیلاتلا ةروصلا ىلع بقاعی

.نیتنسلا زواجتت ال ةدم لعافلا سبح تناك ةفص ةیأب هتزایح يف وا ناویحلا بحاص فرصتب ناكم يف مرجلا عقو اذإ-أ
.رهشأ ةتسلا زواجتت ال ةدم لعافلا سبح ، لعافلا فرصتب ناكم يف مرجلا عقو اذٕاو-ب
.ةدحاولا ةنسلا زواجتت ال ةدم لعافلا سبح ، نكامألا نم كلذ ىوس ام يف مرجلا عقو اذٕاو-ج
.نیتنس ىلا نیرهش نم سبحلا لاح لك يف ةبوقعلا تناك ممستلاب مرجلا عقو اذٕاو-د

.ًارانید نیسمخ زواجتت ال ةمارغب وا رهشأ ةثالث ىتح سبحلاب بقاعی نجاد وا فیلأ ناویح لتق ىلع رطضم ریغ ًادصق مدقأ نم-2
هب قحلت وا لمعلا نع هعنمت ةروصب ةداملا هذه يف ةروكذملا تاناویحلا نم ًاناویح ةرورض الب ًادصق حرج وا برض نم لك-3
.ًارانید نیرشع زواجتت ال ةمارغب وا رهش ىتح سبحلاب بقاعی ًامیسج ًاررض
ةروص ةیأب وا اهیلع ةیراضلا تاناویحلا وا نیناجملا قالطاب ًافنآ ةروكذملا تاناویحلا نم ناویح كاله يف ببست نم لك-4
.ةثلاثلا ةرقفلا يف اهیلع صوصنملا ةبوقعلاب بقاعی ، ىرخأ 

)453( ةداملا
زواجتت ال ةمارغب وا ةنسلا زواجتت ال ةدم سبحلاب بقوع اهلیطعت وا اهرسك وا ةیعارزلا تاودألا فالتإ ىلع ًادصق مدقأ نم
.رانید ةیام

)454( ةداملا
 مهئایشأو نیرخآلا لاومأ بیرخت ىلع صاخشأ ةسمخ نع اهدارفأددع صقنی ال ةحلسم ةبصع ًانلع تمدقأ اذإ
اهفالتإ وا مهتالوصحمو
.ةتقؤملا ةقاشلا لاغشألاب نیلعافلا نم لك بقوع ًارادتقاو ةوق

عباسلا لصفلا
هایملا ماظنب ةقلعتملا مئارجلا يف
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)455( ةداملا 
نودب مدقأ نم نیتبوقعلا نیتاه ىدحاب وا ًارانید نیرشعو ةسمخ ىلع دیزت ال ةمارغبو ةنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی
:نذإ

ریغ رابآ رفح دوصقملا نكی مل ام اهرصح ىلع وا ةرجفتملا وا ضرألا تحت ةنئاكلا هایملا نع بیقنتلا لامعأب مایقلا ىلع-1
.ةصاخلا كالمألا يف ةرجفتم
تایرفحلا هذه قمع نم لقأ ةفاسم فیرصتلاو فیفجتلاو يرلا ةینقأو اهرباعمو هایملا يراجم فافض دح نع دعبت تایرفح ءارجإ ىلع-2
.راتمأ ةثالث نم لقأ لاح لك يفو
وا ةتقؤملا هایملا يراجم ضاوحا نم وا فافضلا كلت نم باشعأ وا تاریجش وا راجشأ وا لمر وا بارت وا ةراجح عزن ىلع-3
.ناردغلاو كربلاو تاعقنتسملاو تاریحبلا نم وا ةمئادلا

ناردغلاو كربلاو تاریحبلاو تاعقنتسملاو ةمئادلاو ةتقؤملا هایملا يراجمو عیبانیلا فافض ىلع ناك لكش يأب يدعتلا ىلع-4
.ةماعلا ةعفنملل اهئاشناب حرصملا اهلطاسق وا هایملا رباعم وا فیرصتلاو يرلا ةینقأ تارمم دودح ىلع وا

.ارح ًایرج ةیمومعلا هایملا يرج عنم ىلع-5
.اهیرجو ةیمومعلا هایملا ةیمك ىلع ریثأتلا هنأش نم تقؤم وا مئاد لمع يأب مایقلا ىلع-6

-456 ةداملا
برخ وا بلق وا مده نم لك رانید يتئام ىلع دیزت الو ارانید نیسمخ نع لقت ال ةمارغبو رهشأ ةتس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی-1
 دودسلاو روسجلا اصوصخو هایملا هذه نایغط نم ءامتحالا لیبس يف وا اهظفحلو ةیمومعلا هایملاب عافتنالل ةدیشملا تاءاشنالا ضعب وا لك 
. ال ما زایتما هایملاب حنم دق ناكا ءاوس ةرومطملا وا ةرهاظلا هایملا لطاسقو فیرصتلا وا فیفجتلاو يرلا ةینقاو رباعملاو
 ىلع دیزت الو رانید ةئام نع لقت ال ةمارغبو ةنس ىلع دیزت الو رهشأ ةثالث نع لقت ال ةدم سبحلاب بقاعی-2
 ىلع لوصحلاب وأ بیرختلاب ةیلزنملا ةلصولا وأ هایملل ةیسیئرلا ةكبشلا ىلع ىدتعا نم لك رانید ةئامسمخ
: ةرقفلا هذه تایاغلو ، ةكلهتسملا هایملا ةیمك سایق دادعب ثبعلاب وأ عورشم ریغ قیرطب هایملا
. نیكرتشملل اهلاصیإ تایاغل قرطلاو عراوشلا يف اهعیزوتو هایملا لقن بیبانأ هایملل ةیسیئرلا ةكبشلاب دصقی-أ
. كرتشملا راقع يف دادعلا دنع يهتنیو هایملل ةیسیئرلا ةكبشلا نم عرفتملا بوبنألا ةیلزنملا ةلصولاب دصقیو-ب
  نع لقت ال ةدم سبحلاب ةبوقعلا نوكت ةداملا هذه نم )2( ةرقفلا يف اهیلإ راشملا ةمیرجلا راركت ةلاح يف-3
. رانید فلأ ىلع دیزت الو رانید يتئام نع لقت ال ةمارغبو نیتنس ىلع دیزت الو رهشأ ةعبرأ

)457( ةداملا
:نم لك ًارانید نیرشع ىلع دیزت ال ةمارغبو ةنس ىلع دیزت ال ةدم سبحلاب بقاعی
ةماعلا ةحارلا وا ةحصلاب ةراض داوم وا لئاوس اهیف ىمر وا بكس وا ، ال مأ زایتما اهب حونمملا ةیمومعلا هایملا يف لیس-1
.هایملا هذهب عافتنالا نسح نم ةعنام وا

.ةماعلا هنم عفتنت عبن ةیامحل ةطلسلا هتددح يذلا قاطنلا نمض ةلخادلا يضارألا يف ًاراذقأ عضو وا ةیناویح ةدمسأ ىقلا-2
.ریغلا اهنم برشی يتلا هایملا وا عبنلا ثیولت هنأش نم لمع يا ىرجأ-3

)458( ةداملا
نیسمخ ىلع دیزت ال ةمارغبو تاونس ثالث ىلا ةنس نم سبحلاب بقاعی ، ریغلا هنم برشی ءام وا عبن ثیولت ىلع ًادصق مدقأ نم
.ًارانید

رشع يناثلا بابلا
 تافلاخملا يف
لوالا لصفلا
سانلا كالمأو ةماعلا تالحملاو قرطلا ةیامح يف
)459( ةداملا 
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:يف ببست نم ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلاب وا عوبسأ ىتح سبحلاب بقاعی
.ةماعلا قرطلاو تاحاسلا بیرخت-1
.ةماعلا قیرطلا ةفاح نم ًارتمیتنس نیعبسو ةسمخ ةفاسم نمض عقت ًاضرأ ، ضیوفت نودب سرغ وا عرز وا ثرح-2
 ةیرتمولیكلا تامالعلاو ةینبألا ىلع وا عراوشلا تافطعنم يف ةعوضوملا ماقرألاو تاحوللا عزن ىلع مدقأ نم-3
0 اهبیرخت وا ىوصلاو

)460( ةداملا
:نم ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلاب بقاعی
 وا ةمظنألا بجومب ددحملا ىوتسملا نع ههایم بصم هعفرب ریغلا كلم وا ةماعلا قیرطلا فیوطت ىلع مدقأ-1
.رخآ أطخ يأ هباكتراب
 وا هتمالسو رورملا ةیرح عنمی ءيش يا اهیلع هكرت وا هعضوب ةطلسلا نم نذإ الو عاد نود ةماعلا قیرطلا محز-2
.اهیف رفح رفحب اهیف رورملا ةیرح قاعأ وا ، اهقیضی
.ةماعلا قیرطلا ىلعو تاحاسلا يف اهعضوب هل نوذأملا لاغشألا نم اهریغو تایرفحلا مامأ ًالیل ریونتلاو ًاراهن هیبنتلا لمهأ-3
هیبنتلل عضو ًءوض أفطا وا لازأ وا اهفلتأ وا اهعزن وا ةماعلا قیرطلا ریونتل ةلمعتسملا سیناوفلا وا لیدانقلا أفطا-4
.اهیلع عوضوم ءيش دوجو ىلع وا اهیف تثدحأ ةرفح دوجو ىلا

.ةماعلا قیرطلا ىلع رخآ ءيش يأ وا ةسانك وا ًاراذقأ عضو وا ىمر-5
.ةراضلا ءایشألا نم اهریغ وا ًاراذقأ سانلا دحأ ىلع هابتنا ریغ نع طقسا وا ىمر-6
وا تانالعالا لقنتو عزنت .ةدابعلل ةدعملا ةینبألاو رباقملاو ةماعلا ةینبألاو ةیخیراتلا باصنالا ىلع تانالعإ عضو-7
.لعافلا ةقفن ىلع قیرطلا محزت يتلا داوملا

)461( ةداملا
:ةلوهأملا نكامألا يف مدقأ نم ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلاب بقاعی-1

.اهقالطإ ىلع وا ةیشاملا نم اهریغو بوكرلاو لمحلاو رجلا تاناویح ضاكرا ىلع-أ
.عاد نودب ىرخأ ةعقرفم داوم وا ةیرانلا تارایعلا قالطا ىلع-ب
.ءایشألا وا صاخشألا ىلع رطخ عوقو اهنع أشنی نا ىشخی نكامأ يف ةیران مهسأ قالطا ىلع-ج

.ةطوبضملا مهسألاو ةحلسألا رداصت-2
.عوبسأ ىتح سبحلا ةبوقعب لعافلا بقاعی نا )ب( ةرقفلا يف اهیلع صوصنملا ةلاحلا يف نكمیو-3

)462( ةداملا
مسا لسلستلاب هیف نودی ًارتفد لوصألا بسح كسمی نأ راجیالل ةدعملا ةشورفملا فرغلاو تاناحلاو قدانفلا باحصأ نم لمهأ نم
اذه زربی مل نمو لزنملا هكرت خیراتو هدنع هلوزن خیراتو اهخیراتو هتدالو لحمو هتعنصو هلزن يف لیللا ىضق وا مان صخش لك
.ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلاب بقاعی صاصتخالا تاذ ةطلسلا نم بلط لك دنع رتفدل

)463( ةداملا
اهریغو امنیسلاو حراسملا وریدمو ةقباسلا ةداملا يف اهیلإ راشملا ةفصلا ووذ صاخشألا ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلاب بقاعی
.مهتالحم فیظنت اولمهأ اذا ةماعلا تالحملا نم

)464( ةداملا
مدختست يتلا تالحملا نم اهریغو لماعملاو نارفالا نخادمو دقاوملاب ءانتعالا لمهأ نم ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلاب بقاعی
.اهحیلصتو اهفیظنت لمهأ وا رانلا اهیف

)465( ةداملا
هل نوكی نا نود ةعارزلل ةأیهملا وا ةعورزملا وا ةجیسملا ریغلا ضرا لوخد ىلع مدقأ نم ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلاب بقاعی
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.اهیف رورملا وا لوخدلا قح

يناثلا لصفلا
ةماعلا ةقثلاو ةماعلا ةحارلاو بادآلا دض تافلاخملا يف
)466( ةداملا 
سبحلاب بقاعی عضولا كلذ لثمب ةماعلل حابم وا ماع لحم يف رهظ نمو ، ةمشحلل ریاغم عضوب ةراملا نم ىآرم ىلع محتسا نم
.ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلابو عوبسا ىلع دیزت ال ةدم

)467( ةداملا
:ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلاب بقاعی
.نیلهألا ةحار بلست ةروص ىلع ًاطغل وا ءاضوض عاد الب ثدحأ نم-1
 هراوسأ وا ریغلا نكاسمو ةینبألاو تارایسلا راذقألاب وا ةبلصلا ماسجألا نم اهوحن وا ةراجحب ًادصق ىمر نم-2
.ضاوحألاو نئانجلاو
.هتسارح يف ناك ًانونجم قلطأ وا ًایذؤم ًاناویح تلفأ نم-3
.ًاررضو ىذأ ثدحی مل ولو كلذ نع هكسمی مل نم وا مهب قاحللا وا ةراملا ةمجاهم ىلع هبلك ثح نم-4

)468( ةداملا
 نم لانت نأ اهنأش نم ةحیحص ریغ ةركف نییندرألا نع يطعت ًاموسر وا ًاروص وا اشوقن ضرع وا عاب وا عبط نم
.موسرلاو روصلاو شوقنلا كلت رداصتو ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلابو عوبسأ ىتح سبحلاب بقوع ،مهرابتعاو مهتمارك

)469( ةداملا
، ةصتخملا ةطلسلا لبق نم ةررقملا ةریعستلا نع دیزی امب ًارجأ بلط وا ، ىرخأ ةدام هیأ وا ةعاضب هیأ عیب ىلع مدقأ نم
.دشأ ةبوقع هیلع نوناقلا ضرف دق نكی مل اذإ اذه ، ریناند ةسمخ ىتح ةمارغب وا عوبسأ ىتح سبحلاب بقاعی

)470( ةداملا
.ریناند ةرشع ىتح ةمارغب وا دحاو رهش ىتح سبحلاب بقاعی هل ةددحملا ةمیقلاب يندرألا دقنلا لوبق ىبأ نم

)471( ةداملا
ةءارق وا میجنتلا وا يسیطنغملا میونتلا وا حاورألا ةاجانم ، حبرلا دصقب ىطاعتی نم لك ، ةیریدكتلا ةبوقعلاب بقاعی-1
.ةلمعتسملا ءایشألاو دوقنلاو ةسبلألا رداصتو بیغلا ملعب ةقالع هل ام لكو ،بعللا قرو ةءارق وا فكلا

.ًایبنجأ ناك اذا هداعبإ نكمیو ، ًارانید نیرشع ىتح ةمارغلابو رهشأ ةتس ىتح سبحلاب رركملا بقاعی-2

ثلاثلا لصفلا
تاناویحلا ةلماعم ةءاسإ يف
)472( ةداملا 
:نم لك ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلابو عوبسأ ىتح سبحلاب بقاعی
.ًادیدش  ًالامهإ هلمهی وا ماعط نودب  هكلمی ًانجاد ًاناویح كرتی-1
.هبذعی وا هلمح لقثی وا ًانجاد وا ًافیلأ ًاناویح ةوسقب برضی-2
.ةهاع وا حرجب هتباصإ وا نسلا يف همدقت وا هضرم ببسب لغشلا ىلع رداق ریغ ًاناویح لغشی-3

عبارلا لصفلا
ةطلسلا نم ةرداصلا ریبادتلا ةفلاخم يف
)473( ةداملا 
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 رارق يأ ذیفنت نع عنتما نم نیتبوقعلا اتلكب وا ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلاب وا عوبسأ ىتح سبحلاب بقاعی-1
 ةماقإ ًایلعف ًاعنم عنمی نم اهتاذ ةبوقعلاب بقاعیو لعف يأب مایقلا مدع وا مایقلا لجأ نم ةیماظن ةمكحم ةیأ هردصت
.اهئاشناب ةصتخملا تاطلسلا نم صیخرتلا ردص دق ةینبأ

.ةیعادتملا ةینبألا مده وا حالصاب ةیرادالا ةطلسلا رماوأ ةعاط ضفر وا لمهأ نم ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلاب بقاعی-2

)474( ةداملا
لهأ نم مأ نهملا باحصأ نم ناكأ ءاوس صخش لك ریناند ةسمخ ىتح ةمارغلابو دحاو رهش ىتح سبحلاب بقاعی
عنتمی ال مأ نفلا 
 وا ىرخأ ةلئاغ ةیا وا قیرح وا ناضیف وا قرغ وا ثداح لوصح دنع ةمدخ وا لمع ءارجإ وا ةثاغالا نع رذع نودب
.ةیئاضقلا ماكحألا ذیفنت دنع وا داجنتسالا وا دوهشملا مرجلا وا بلسلا وا قیرطلا عطق دنع

تاءاغلالا
)475( ةداملا
:ةیتآلا نیناوقلا ىغلت
.تالیدعت نم هیلع لخدأو لویذ نم هیلإ فیضأ ام عم ينامثعلا ءازجلا نوناق-1
.1927 ةنس لولیأ1 خیراتب رداصلا ةیمسرلا ةدیرجلا نم165 ددعلا يف روشنملا ءاغبلا تویب نوناق-2
يف خرؤملا ةینیطسلفلا عئاقولا نم652 ددعلا يف روشنملا1936 ةنسل74 مقر تابوقعلا نوناق-3

12 / 12/ 1936.
 يف خرؤملا ةینیطسلفلا عئاقولا نم740 ددعلا يف روشنملا1937 ةنسل37 مقر ) لدعملا( تابوقعلا نوناق-4

25/ 11 /1937.
 يف خرؤملا ةینیطسلفلا عئاقولا نم973 ددعلا يف روشنملا1939 ةنسل59 مقر ) لدعملا( تابوقعلا نوناق-5

28 / 12 / 1939.
 خرؤملا ةینیطسلفلا عئاقولا نم1344 ددعلا يف روشنملا1944 ةنسل21 مقر ) لدعملا ( تابوقعلا  نوناق-6
.1944 /6 /29  يف
 ةینیطسلفلا عئاقولا نم1380 ددعلا يف روشنملا1944 ةنسل41 مقر )2( ةرمن ) لدعملا ( تابوقعلا نوناق-7
1944 /12 /28 يف خرؤملا

 خرؤملا ةینیطسلفلا عئاقولا نم1436 ددعلا يف روشنملا1945 ةنسل30 مقر ) لدعملا ( تابوقعلا نوناق-8
.1945 /9 /4 يف
 خرؤملا ةینیطسلفلا عئاقولا نم1536 ددعلا يف روشنملا1946 ةنسل57 مقر ) لدعملا ( تابوقعلا نوناق-9
.1946 /11 /20 يف

 خرؤملا ةینیطسلفلا عئاقولا نم1563 ددعلا يف روشنملا1947 ةنسل1 مقر )لدعملا( تابوقعلا نوناق-10
.1947 /3 /15 يف

.ةینیطسلفلا نیناوقلا ةعومجم نم نورشعلاو ثلاثلا بابلا ، مكاحملا ةمرح كاهتنا نوناق-11
يف روشنملا1951 ةنسل85 مقر تابوقعلا نوناقب لمعلا خیراتل لدعم نوناق1951 ةنسل89 مقر نوناق-12

.ةیمسرلا ةدیرجلا نم1951/8/1 خیرات1080 ددعلا 
1169 مقر ددعلا يف روشنملا1951 ةنسل85 تابوقعلا نوناقل لدعم نوناق1954 ةنسل4 مقر نوناق-13
.ةیمسرلا ةدیرجلا نم1954  طابش1 خیرات

 ددعلا يف روشنملا1951 ةنسل85 مقر تابوقعلا نوناقل لدعم نوناق1958 ةنسل )31( مقر نوناق-14
.ةیمسرلا ةدیرجلا نم1958/7/22 خیرات1392 مقر

 عیراشتلا كلت هیف نوكت يذلا ىدملا ىلا نوناقلا اذه نس لبق ردص رخآ ينیطسلف وا يندرأ عیرشت لك-15
.نوناقلا اذه ماكحأل ةریاغم
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)476( ةداملا
.نوناقلا اذه ماكحأ ذیفنتب نافلكم ةیلدعلا ریزوو ءارزولا سیئر
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