
2018 ةنسل 182 مقر نوناق
ةماعلا تاهجلا اهمربت ىتلا تادقاعتلا ميظنت نوناق رادصإب

بعشلا مساب
ةيروهمجلا سيئر
:هانردصأ دقو ،هصن ىتآلا نوناقلا باونلا سلجم ررق

ىلوألا ةداملا

 ،ةماعلا تاهجلا اهمربت ىتلا تادقاعتلا ميظنت نأش ىف قفارملا نوناقلا ماكحأب لمعي
 ىرادإلا زاهجلا تادحوو ،ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا اهمضت ىتلا تاهجلا ىلع هماكحأ ىرستو
 تائيهلاو ،ةيلحملا ةرادإلا تادحوو ،ةصاخ تانزاوم اهل ةزهجأو حلاصمو تارازو نم ةلودلل
 صاخ عباط تاذ تادحو نم تاهجلا هذه عبتي امو ،ةيداصتقالاو ةيمدخلا ةماعلا
 ىف دمتعت ىتلاو اهب ةأشنملا ةيعامتجالا ةياعرلا قيدانص ادع اميف ةصاخلا قيدانصلاو
 نم ةلومملا تاعورشملاو ،اهئاضعأ نم ةيلاملا تاكارتشالا ىلع ةيساسأ ةفصب اهليومت
 ىف دري مل اميف هلك كلذو ،ةيلودلا تايقافتالا ماكحأب لالخإلا نود ،ةصاخلا تاباسحلا
 اهحئاول ىف وأ ،اهميظنتب وأ اهئاشنإب ةرداصلا تارارقلا وأ نيناوقلا ىف صاخ صن هنأش
.تارارقلا وأ نيناوقلا كلت ىلع ًءانب ةرداصلا

ةيناثلا ةداملا

 ةينبلا تاعورشم ىف ةصاخلا عطقلا ةكراشم ميظنت نوناقب قفارملا نوناقلا ماكحأ لخُت ال
 نم هريغو ،2010 ةنسل 67 مقر نوناقلاب رداصلا ةماعلا قفارملاو تامدخلاو ةيساسألا
.ةيعاطقلا ةماعلا قفارملا تامازتلا نيناوق
 دوقعلا ىف ةيرصملا تاجتنملا ليضفت نأش ىف 2015 ةنسل 5 مقر نوناقلاب هماكحأ لخُت الو
.صاخ صن هنأشب دري مل اميف كلذو ،ةيموكحلا
2017 ةنسل 72 مقر نوناقلاب رداصلا رامثتسالا نوناقب هماكحأ لخُت ال امك

ةثلاثلا ةداملا

1998 ةنسل 89 مقر نوناقلاب رداصلا تاديازملاو تاصقانملا ميظنت نوناق ىغُلي
 لعفلاب اهيلع دقاعتلا وأ اهحرط مت ىتلا تايلمعلا رمتست ،ةقباسلا ةرقفلا مكح نم ًءانثتساو
 راشملا تاديازملاو تاصقانملا ميظنت نوناق ماكحأل ًةعضاخ نوناقلا اذهب لمعلا خيرات لبق
.دقاعتلا ذيفنت مامتإ نيح ىلإ ،هيلإ

ةعبارلا ةداملا

 ،هب لمعلا خيرات نم رهشأ ةتس لالخ قفارملا نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئاللا ةيلاملا ريزو ردصُي



.هماكحأ ذيفنتل ةمزاللا طباوضلا نم اهريغو تاءارجإلاو دعاوقلا ةحئاللا نمضتت نأ بجيو
 اذهب لمعلا خيرات ىف ةمئاقلا تارارقلاو حئاوللاب لمعلا رمتسي ةحئاللا هذه ردصت نأ ىلإو
.قفارملا نوناقلا ماكحأ عم ضراعتي ال اميف نوناقلا

ةسماخلا ةداملا

 ىلع اًموي نيثالث ىضم نم اًرابتعا هب لمعُيو ،ةيمسرلا ةديرجلا ىف نوناقلا اذه رشُني
.هرشن خيرات
.اهنيناوق نم نوناقك ذفُنيو ،ةلودلا متاخب نوناقلا اذه مصُبي

ـه1440 ةنس مرحملا نم 23 ىف ةيروهمجلا ةسائرب ردص
.م2018 ةنس ربوتكأ 3 قفاوملا            

ىسيسلا حاتفلا دبع



 ميظنت نوناق
ةماعلا تاهجلا اهمربت ىتلا تادقاعتلا

لوألا بابلا
ةماعلا ماكحألا
 لوألا لصفلا 

نوناقلا فادهأو ،تافيرعتلا
تافيرعتلا

: 1  ةدام
 لك نيرق نيبملا ىنعملا ةيلاتلا تارابعلاو تاملكلاب دصُقي ،نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت ىف
:اهنم
 ةداملا ىف اهيلع صوصنملا تادحولا وأ تائيهلا وأ ةماعلا تاهجلا نم ىأ :ةيرادإلا ةهجلا
 ىلع تاباسح وأ ةصاخ قيدانص نم اهعبتي امو ،نوناقلا اذه رادصإ داوم نم ىلوألا
.اهيلإ راشملا ةداملا ىف نيبملا وحنلا
 ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر وأ ،ظفاحملا وأ ،هتاطلس هل نمو ،ريزولا :ةصتخملا ةطلسلا
 ةداملا ىف اهيلع صوصنملا تاهجلا ىف تاطلس نم مهلداعي نم وأ ،قودنصلا وأ ةماعلا
.هصاصتخا قاطن ىف لك ،نوناقلا اذه رادصإ داوم نم ىلوألا
  ةيلودلا تامولعملا ةكبش ىلع صصخملا ىنورتكلإلا عقوملا :ةماعلا تادقاعتلا ةباوب
 تاهجلا اهيرجت ىتلا ةماعلا تادقاعتلاب ةقلعتملا تامولعملاو تانايبلا نع رشنلل  تنرتنإلا
 صوصنملا دودحلا ىف اهب ةقلعتملا تاءارجإلاو ،نوناقلا اذه ماكحأل ةعضاخلا ةيرادإلا
.هل ةيذيفنتلا ةحئاللاو هب اهيلع
 بلطتت ىتلا تايلمعلا ىف هنع نلعتو ،ةيرادإلا ةهجلا هذختت ءارجإ :مامتهالا ءادبإ بلط
 لوصولا فدهب مهتاربخو مهتاردق ىلع فوقولاو نيعم طاشنب نيلغتشملل ةقبسم ةفرعم
.اهحرط حرتقملا ةيلمعلا ىف ةكراشملاب مهمامتها ىدم ةفرعم وأ ,مهنم ةرصتخم ةمئاق ىلإ
 ةينفلا تاردقلا رفاوت نم دكأتلل هنع نلعُتو ،ةيرادإلا ةهجلا هذختت ءارجإ :قبسملا ليهأتلا
 ىمدقم وأ نيلواقملا وأ نيدروملا ىدل اهريغو ةيرشبلاو ةيرادإلاو ةيلاملا تايناكمإلاو
 ميدقتل مهتوعد لبق ةبولطملا ةءافكلاب دوقعلا دحأ ذيفنتب مايقلل نييراشتسالا وأ تامدخلا
.قبسملا ليهأتلا بلط تادنتسمب ةددحملا مييقتلا ريياعمو تابلطتمل اًقفو كلذو ،تاءاطعلا
 ىلواقمل ىرصملا داحتالا نع رداصلا فينصتلا نمض لخدي ام لك :لامعألا تالواقم
 هب رطخُتو ،ةينارمعلا تاعمتجملاو قفارملاو ناكسإلا ريزو نم دمتعيو ،ءانبلاو دييشتلا
.ةماعلا تادقاعتلا ةباوب ىلع هرشنل ةيموكحلا تامدخلل ةماعلا ةئيهلا
 :كلذ نمو ،هفيصوت نكمي ىدام لمع ءادأ ساسأ ىلع اهيف دقاعتلا نوكي ام :تامدخلا
 ريوطت ،ةيعانصلا رامقألاب ريوصتلا ،طئارخلا مسر ،ةفاظنلا ،نمألا ،ةنايصلا





ثلاثلا بابلا
دقاعتلاو حرطلا ىف ةماعلا دعاوقلا

 لوألا لصفلا 
حرطلا لبق ام ةلحرم

مادتسملا دقاعتلا

: 8  ةدام
 ةيداصتقالا ةلودلا تاسايس ةاعارم نوناقلا اذه ماكحأل ةعضاخلا تاهجلا ىلع نيعتي
 ةدوجلا تارابتعا ةاعارمو ،اهتادقاعت ىف ءارزولا سلجم نم ةنلعملا ةيئيبلاو ةيعامتجالاو
 بجيو ،حرطي امل ةايحلا ةرود لماك ساسأ ىلع ماعلا لاملل ةميق لضفأ قيقحتو ،ةفلكتلاو
 ءادألا تارشؤمو مييقتلاو ليهأتلا ريياعمو طورش مادتسملا دقاعتلا تابلطتم نيمضت
.اهريغو

تاجايتحالا طيطخت

: 9  ةدام
 عورشم ميدقت عم نمازتلاب ةيونسلا اهتاجايتحاب ةطخ عضو ةيرادإلا ةهجلا ىلع بجي
 كلذو ةلبقملا ةيلاملا ةنسلا لالخ اهذيفنت عقوتملا تايلمعلا نمضتت ،ةيلاملا ةرازول اهتنزاوم
 اهدامتعا متيو ،ضرغلا اذهل ةيموكحلا تامدخلل ةماعلا ةئيهلا اهدعت ىتلا جذامنلل اًقفو
 مالعإ ضرغب ةماعلا تادقاعتلا ةباوب ىلع رشنتو ،اهريغ نود ةصتخملا ةطلسلا نم
.ةيرادإلا ةهجلا ىلع تامازتلا ىأ كلذ بتري نأ نودو ،اهعم نيلماعتملا
 نم اهل هرارقإو هصيصخت مت ام ءوض ىف اهتاجايتحا ةطخ ليدعت ةيرادإلا ةهجلا ىلعو
 رشن بجيو ،اهريغ نود ةصتخملا ةطلسلا نم ليدعتلا اذه دامتعاو ،ةيلام تادامتعا
.ةيلاملا ةنسلا ةيادب روف ةماعلا تادقاعتلا ةباوب ىلع ةلدعملا ةطخلا
 اًقفو اهنع رشنلا مدع ىموقلا نمألا تارابتعا ىضتقت ىتلا تالاحلا رشنلا نم ىنثتسيو
.ةصتخملا ةطلسلا هردقت امل

دقعلا لحم ةئزجت زاوج مدع

: 10  ةدام
 دصب نوناقلا اذه ماكحأ اهيلع ىرست ىتلا دوقعلا لحم ةئزجت ىلإ ءوجللا رظحي
 صوصنم تانامضو طباوض نم كلذ ريغو تاءارجإلاو دعاوقلاو طورشلا ىدافتل لياحتلا
.هيف اهيلع

ةيلاملا تادامتعالا رفاوت بوجو





 ىناثلا لصفلا 
حرطلا ةلحرم
حرطلا تاءارجإ
ةوعدلا وأ نالعإلا

: 20  ةدام
  ةداملاب اهيلع صوصنملا دقاعتلا قرط عيمجب اهحرط متي ىتلا تايلمعلا نع رشنلا بجي
 تارابتعا بلطتت ىتلا تايلمعلا ادع ،ةماعلا تادقاعتلا ةباوب ىلع نوناقلا اذه نم  7
 رشنلا نمضتي نأ ىلع ،ةصتخملا ةطلسلا هردقت امل اًقفو اهنع رشنلا مدع ىموقلا نمألا
 ىنفلا مييقتلا بولسأو ،قيرطلا اذه عابتال ةرربملا بابسألاو هطورشو دقاعتلا قيرط
.نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا اهددحت ىتلا تانايبلا نم اهريغو ،ىلاملاو
 ةديازملا وأ ةيلخادلا ةماعلا ةسرامملا وأ ةماعلا ةصقانملا قيرط نع دقاعتلا ةلاح ىفو
 فحصلا ىدحإب ةدحاو ةرم نالعإلا بجيف ،ةقلغملا فيراظملاب ةديازملا وأ ةماعلا ةينلعلا
 ةيجراخلا ةماعلا ةسرامملاو ةماعلا ةصقانملا نع نالعإلا نوكيو ،راشتنالا ةعساو ةيمويلا
 ةماعلا ةصقانملا نع نالعإلا نوكيو ،راشتنالا ةعساو ةيمويلا فحصلا ىدحإب ةدحاو ةرم
 ىدحإبو ،راشتنالا ةعساو ةيمويلا فحصلا ىدحإب ةدحاو ةرم ةيجراخلا ةماعلا ةسرامملاو
.تايلصنقلاو تارافسلا لالخ نم اهنع مالعإلابو ةيلودلا فحصلا
 ةدودحملا ةسرامملا وأ ةيلحملا ةصقانملا وأ ةدودحملا ةصقانملا قيرط نع دقاعتلا ةلاح ىفو
 نم نكمم ددع ربكأل ةوعدلا هيجوت بجيف ،ةيلحملا ةديازملا وأ ةدودحملا ةديازملا وأ
.حرطلا عوضوم طاشنلاب نيلغتشملا نيلهؤملا وأ نيصصختملا نيلجسملا
 نأ بجيف ،ةديازملا وأ فيراظملا حتف دعوم ليجأت ةيرادإلا ةهجلا تررق ام اذإ ةلاح ىفو
.اهتاذ ةقيرطلاب ديدجلا دعوملا نع نالعإلا متي
 نيعتي نوناقلا اذه ىف اهيلع صوصنملا دقاعتلل ةوعدلا وأ نالعإلا تالاح عيمج ىفو
 ةفيحص نم رثكأ ىف نالعإلا اهتقفاومب زوجيو ،ةصتخملا ةطلسلا ةقفاوم ىلع لوصحلا
.كلذ ىضتقت ىتلا تالاحلا ىف دقاعتلا ةعيبطو ةيمهأل اًقفو ةيلود وأ ةيرصم

قبسملا ليهأتلا

: 21  ةدام
 ةينفلا تاردقلا رفاوت نم ققحتلل قبسملا ليهأتلل بلط رادصإ ةيرادإلا ةهجلل زوجي
 دوقعلا دحأ ذيفنتل ليهأتلا ىبلاط ىف اهريغو ةيرشبلاو ةيرادإلاو ةيلاملا تايناكمإلاو
 ريياعمو تابلطتمل اًقفو كلذو ،حرطلا لاح تاءاطع ميدقتل مهتوعد لبق ةبولطملا ةءافكلاب
 قبسملا ليهأتلا نع نالعإلا متيو ،قبسملا ليهأتلا بلط تادنتسمب ةددحملا مييقتلا
 تادقاعتلا ةباوب ىلع هنع رشنلل ةفاضإلاب راشتنالا ةعساو ةيمويلا فحصلا ىدحإب





ىناثلا عرفلا
دقاعتلاو ةيسرتلا ماكحأ

ةءالملاو ةءافكلا طورش نم دكأتلا

: 32  ةدام
 نسحو ةيلاملا ةءالملاو ةينفلا ةءافكلا طورش رفاوت نم ققحتلا ةيرادإلا ةهجلا ىلع نيعتي
 ةهجلا اهددحت ىتلا ةيعوضوملا ريياعملا نم اهريغو مهعم لماعتلا متي نميف ةعمسلا
 نوناقلا اذه ىف اهيلع صوصنملا ماكحألا عم قفتي امبو ،حرطلا طورش نمض ةيرادإلا
.ةيذيفنتلا هتحئالو

ءاطع نم رثكأب مدقتلا رظح

: 33  ةدام
 ةيلمعل ءاطع نم رثكأب ريغلا عم ةكارشلاب وأ تاذلاب مدقتلا تاءاطعلا ىمدقم ىلع رظحي
 ىذ رارق ذاختا ىف ريثأتلاب هل حمست ال ةصحب ريغلا عم اًكيرش مدقتملا نكي مل ام ،ةدحاو

.ءاطعلاب ةلص
 هذه نم ىلوألا ةرقفلا ىف هيلع صوصنملا رظحلا ةفلاخم لاح ةيرادإلا ةهجلا ىلع بجيو
 خسف وأ ،ةيرادإلا ةهجلا ىلإ تقؤملا نيمأتلا ةلوليأو ،ةفلاخملا تاءاطعلا داعبتسا ةداملا
 ةراسخ ىأب دقاعتملا ليمحتو ،ىئاهنلا نيمأتلا ةلوليأو ،باسحلا ىلع ذيفنتلا وأ دقعلا
.دقاعتلا دعب رظحلا ةفلاخم اهل نيبت اذإ اهب قحلت
 تاسرامملا عنمو ةسفانملا ةيامح زاهج راطخإ ةيرادإلا تاهجلا ىلع بجي امك
 ةيامح نوناق ماكحأب ةلص تاذ نوكتو نوناقلا اذه ماكحأل ةفلاخم ىأب ةيراكتحالا
2005 ةنسل 3 مقر نوناقلاب رداصلا ةيراكتحالا تاسرامملا عنمو ةسفانملا

تاءاطعلا تاسارد

: 34  ةدام
 ةيذيفنتلا هتحئالو نوناقلا اذه ماكحأ قفو ةمدقملا تاءاطعلا ةسارد تبلا ةنجل ىلوتت
 اهلكشت ةيعرف ناجل ىلإ دهعت نأ تبلا ةنجلل زوجيو ،اهنع نلعملا تافصاوملاو طورشلاو
 اهتقباطم ىدمو ةمدقملا تاءاطعلا ىف ةيلاملاو ةينفلا ىحاونلا ةساردب اهئاضعأ نيب نم
 نسحو ةيلاملا ةءالملاو ةينفلا ةءافكلا طورش رفاوت نم ققحتلا ةنجللا ىلعو ،طورشلل
 ةساركب ةدراولا تافصاوملاو طورشلل اًقفو هلك كلذو ،تاءاطعلا ىمدقم ىف ةعمسلا
 ةناعتسالا ىرت نم اهلكشت ىتلا ةيعرفلا ناجللا ةيوضعل مضت نأ تبلا ةنجللو ،طورشلا
.ةربخلا لهأ نم مهيأرب
.تبلا ةنجل ىلإ اهتايصوتو هلامعأ جئاتنب ريراقت ةيعرفلا ناجللا مدقتو





 عبارلا لصفلا 
دقعلا ذيفنت ةلحرم

ذيفنتلا ىف ةماعلا ةدعاقلا

: 43  ةدام
 ىفو ،ةينلا نسح هبجوي ام عم قفتت ةقيرطبو ،هيلع تلمتشا امل اًقبط دوقعلا ذيفنت نوكي
.ةيذيفنتلا هتحئالو نوناقلا اذهب ةدراولا تاءارجإلاو دعاوقلاو طورشلل اًقفوو دودحلا

ةمدقملا ةعفدلا فرص

: 44  ةدام
 ةميق نم ةمدقم ةعفد فرص ةصتخملا ةطلسلا ةقفاومب ةدقاعتملا ةيرادإلا ةهجلل زوجي
 ،امهتاذ ةلمعلاو ةميقلاب طرش وأ ديق ىأ نود دمتعم ىكنب نامض باطخ لباقم دقاعتلا
 متيو ،اهفرص هجوأ ديدجت بلطو ةعفدلا ةبسن تافصاوملاو طورشلا ةسارك نيمضت طرشب
 نامض باطخ ةميق ضيفخت لباقم دقاعتملل هفرص متي امم ةمدقملا ةعفدلا ةميق لازنتسا
.اهتاذ ةبسنلاب ةمدقملا ةعفدلا
 ،دقاعتملل ةمدقملا ةعفدلا فرص تاءارجإو بسن نوناقلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا ددحتو
.ةيلاملا ريزو ةقفاومب بسنلا كلت زواجت زوجيو

باسحلا تحت تاعفد فرصو دادسلا

: 45  ةدام
 برقأ ىف ةادؤملا تامدخلا وأ ةدروملا فانصألا نمث فرصي ،دقاعتلا طورش ةاعارم عم
 .دامتعالاو لوبقلاو صحفلا خيرات نم بسحت اًموي نيثالث زواجي ال امبو نكمم تقو
 ،لمعلا مدقتل اًعبت باسحلا تحت تاعفد ةيرادإلا ةهجلا فرصت لامعألا تالواقم ىفو
 ىلع تادنتسملاب ًاززعم اهل صلختسملا ميدقت خيرات نم بسحت اًموي نيتس لالخ كلذو
 اهلالخ مزتلتو ،ةيرادإلا ةهجلا نم تادنتسملا هذه لوبقو دقاعتلا طورشب دراولا وحنلا
.دمتعي ام ةميقب ءافولاو هتعجارمب
 طورشل ىفوتسملا صلختسملا مالتسا ةيرادإلا ةهجلا ضفر ةلاح ىف لواقملل زوجيو
 ةمدخب لسري باتكب دقاعتلا طورشب ةنيبملا تادنتسملا ةفاك هب اًقفرم هلاسرإ دقاعتلا
 ةهجلا مالتسا خيرات نوكي نأ ىلع ،ديربلل ةيموقلا ةئيهلا قيرط نع عيرسلا ديربلا
.فرصلا تاءارجإ ىف ءدبلل ةمزاللا ةدملا ةيادب وه ديربلاب صلختسملل ةيرادإلا
 ةددحملا ديعاوملا ىف دقاعتملل ةقحتسملا غلابملاب ءافولا متي مل اذإ ،لاوحألا عيمج ىفو
 وأ ةبلاطملا ةميقل ليومتلا ةفلكت لداعي ام دقاعتملل ىدؤت نأب ةيرادإلا ةهجلا مزتلت
 كنبلا نم نلعملا مصخلاو نامتئالا رعسل اًقفو ريخأتلا ةرتف نع دمتعملا صلختسملا





عبارلا بابلا
تاراقعلاو تالوقنملا راجئتسا وأ ءارش ىف

لامعألا تالواقم ىلع دقاعتلاو
ةيراشتسالا تاساردلاو ةينفلا لامعألاو تامدخلا ىقلتو

بابلا ماكحأ نايرس

: 53  ةدام
 دقاعتلاو ،تاراقعلاو تالوقنملا راجئتسا وأ ءارش تايلمع ىلع بابلا اذه ماكحأ ىرست
.ةيراشتسالا تاساردلاو ةينفلا لامعألاو تامدخلا ىقلتو لامعألا تالواقم ىلع

ةماعلا ةسرامملا

: 54  ةدام
:ةيتآلا طورشلا اهيف رفاوتت ىتلا تالاحلا ىف ةماعلا ةسرامملا قيرطب دقاعتلا نوكي
.دقاعتلا عوضومل قيقدو ددحم فيصوت عضو ةيرادإلا ةهجلل اًحاتم نوكي نأ - 1
 ديدحت متي اهساسأ ىلع ىتلاو ىمكلا سايقلل ةلباق ريياعم دقاعتلا عوضومل نوكي نأ - 2
.اًينف ضورعلا ةباجتسا ىدم
 ىمدقم وأ نيلواقملا وأ نيدروملا نم فاك ددع دوجو ةيرادإلا ةهجلل اًمولعم نوكي نأ - 3
.ةلاعفلا ةسفانملا قيقحت نامضل ةيلمعلا ىف ةكراشملل تامدخلا

ةدودحملا ةسرامملا

: 55  ةدام
 قيرطب دقاعتلا رصتقي ،نوناقلا اذه نم  54  ةداملا نم  2 ،1  نيدنبلا ىمكح ةاعارم عم
:ةيتآلا تالاحلا نم ىأ ىف ةدودحملا ةسرامملا
 تانايك وأ صاخشأ لبق نم اهميدقت وأ اهداريتسا وأ اهعينصت متي ىتلا فانصألا - 1
 نوكي نأ اهيلع لوصحلا نم ضرغلا وأ اهتعيبط ىضتقت ىتلا فانصألا وأ ،اهتاذب
.اهجاتنإ نكامأ نم اهؤارش وأ اهرايتخا
.ىموقلا نمألا تارابتعاب ةطبترملا تادقاعتلا - 2
 دوجوم وه ام عم ةقفاوتم نوكت نأ بلطتت ىتلا تامدخلا وأ لامعألا وأ فانصألا - 3
.ردصم نم رثكأ ىدل ةرفاوتم نوكتو اهل لئادب دوجو مدع ببسب اًيلاح

سرامتلا ةيلآ

: 56  ةدام
 سرامتلاب مهريغ نود اًينف مهضورع ةلوبقملا تاءاطعلا ىمدقم مايقب اهيعونب ةسرامملا متت





سماخلا بابلا
تاراقعلاو تالوقنملا ريجأتو عيب يف
ةيرابتعالا ةيصخشلا اهل سيل ىتلا تاعورشملاو
تاعورشملاو تاراقعلا لالغتساب وأ عافتنالاب صيخرتلاو
بابلا ماكحأ نايرس
: 67  ةدام
 ىتلا تاعورشملاو ،تاراقعلاو تالوقنملا ريجأتو عيب تايلمع ىلع بابلا اذه ماكحأ ىرست
.تاعورشملاو تاراقعلا لالغتساب وأ عافتنالاب صيخرتلاو ةيرابتعالا ةيصخشلا اهل سيل
ةدودحملا ةديازملا
: 68  ةدام
:ةيتآلا تالاحلا نم ىأ يف ةدودحملا ةديازملا قيرطب دقاعتلا نوكي
.اهنيزخت ءاقبب فلتلا نم اهيلع ىشخُي ىتلا فانصألا -1
.اهيف لماعتلاب مهل صخرملا ىلع اهعيب رصق اهتعيبط بلطتت ىتلا فانصألا -2
 فيراظملاب وأ ةماعلا ةينلعلا ةديازملا تاءارجإ عابتا لمتحت ال ىتلا ةلجاعلا تالاحلا -3
.ةقلغملا
 رثكأل ةقلغملا فيراظملاب ةديازم وأ ةماع ةينلع ةديازم يف اهضرع قبس ىتلا تالاحلا -4
 تهتناو ،ىساسألا نمثلا ىلإ اهنمث لصي مل وأ ضورع ىأ اهنع مدُقت ملو ،ةرم نم
.حرطلا ةقيرط رييغت ةبسانم ىلإ ةيرادإلا ةهجلا ةسارد
ةيلحملا ةديازملا
: 69  ةدام
 ،هينج فلأ ةئامتس ىساسألا هنمث زواجي ال اميف ةيلحملا ةديازملا قيرطب دقاعتلا نوكي
 ةظفاحملا قاطن لخاد مهطاشن عقي نيذلا نييلحملا نيديازتملا ىلع اهيف كارتشالا رصُقيو
.دقاعتلا عوضوم اهترئادب ذفني ىتلا
عيبلا ىلع ءارشلا ماكحأ نايرس
: 70  ةدام
 ةيصخشلا اهل سيل ىتلا تاعورشملاو تاراقعلاو تالوقنملا ريجأتو عيب ىلع ىرست
 تآشنملا كلذ يف امب تاعورشملاو تاراقعلا لالغتسا وأ عافتنالاب صيخرتلاو ةيرابتعالا
 اهراجئتسا وأ تالوقنملا ءارشل ةمظنملا تاءارجإلاو دعاوقلا تاذ فصاقملاو ةيحايسلا
 وأ ريجأتلا وأ عيبلا ةعيبط عم ضراعتي ال امب هلك كلذو ،صاخ صن هنأشب دري مل اميف
.لالغتسالا وأ صيخرتلا
عيب يف رشابملا قافتالا
تاعورشملاو تاراقعلاو تالوقنملا ريجأتو
ناعورشملاو تاراقعلا لالغتساب وأ عافتنالاب صيخرتلاو




