
      
    

 

   

  
      

    

  

              

  

                 

 

  

 

   

 

  

 

                

  

             
 

  

 1998ةن�سل 20مق ر كمجلارانوناق
 2018ة ن�سل )  33( رمق لعد مل انوناقللًاقفو

فیرعات-ولٔ�ابابلا

معظمل� امل� اال�ب �ئ ل الطن �ن سحلن احن
ه رداصـٕ� ر ٔمآنوٓيت�ن اوناق ىل ال� ق داصنب اونلاو ن ایعٔ�ا اس جمل ه ررق ا م ىل�ًءانبو ر وت�س�ا ن م )  31 ( ةداملا ىضتقمب

ةل�ودل�انيـن�اوقىلٕاهت�فاضاو ٕ
 1 دة اامل

 .ةیمسرلاةدیرجلايفهرش� رخي �نمهرشٔأةالث ثوررمد بعه بلمیع و) 1998ةن�سلكرا امجل نوناق( نوناقلااذه ىمس�

 2 دة اامل

 :ذ� ري � �ىل ةنیرقلالدت مل ام هد�ٔأاهلةصص�ا يناعملانوناقلااذه يف ردتو ي�ح ةیلاتلا اترابعلاو امتلك�لنوك�

 :ر�وزلا

یةلا �ر املزو

 :رة �ا�ا

كراامجل ةر�اد

 :�ر ملد ا

ةر�ا ا� ام �رد�م

 :یة�رمجلفة ایرعتل ا،یفةرعتلا

 .هيفةدراولا اتالحظملاودا�وقلاواهل�عضختيتلاةی�رامجل موسرلااتئفوءافيتس� اتد�وو ئعاضبلاعاونٔأنمضتملالودجلا

 :يكمجلراماحلر

لك اممتٕ �هيفصخر �ةر�ا�لزكرمهيفد�و یرٓخأناكمئأيفؤي أوجو ٔ أيحبر اءنيملك يف �رزو ه ال دحيد �يع ااطالق
 .اهضعبو ٔ أیة�مجلراءات اجرٕالا

 :يكرمجلاطخلا

https://www.customs.gov.jo/CustomsLaw/Law_Sec01.aspx


           

  

           

                

                  
         

 

               

  

 

  

              

   

             

  

             

  

                     
                 

  

                    
                    

        

 .ةكلممل�ةطیحملاب�ارلائطاشول وهالةامختملال�وانيب وةكلمملاني ب�فاصلاةیس�یاس�لاددول� لطابقملاطخلا

 :يكرمجلاقانطلا

ٕ :�ني نو ىل� هوو قانونلا اذه يف هدد حم هی�ر مج تاءارجا و ةقابرلضعاخلا را�بلاؤأيضارٔ�انم ءزجلا

 .ةیميلقٕالاهایملادود� ةایهنو طئاوشلانيبام ةعقاولارحبلاة�قنطم ملش�و :يربحلايكرامجل اقنطلا-ٔأ

ىل � هین � ة � نـم �يلا د طخو ة� نم ةیربلا دودحلاؤأئطاوشلانيبام ةعقاولايضارٔ�ا ملش�و :يربلايكرامجل اقنطلا- ب
 .ةیمسرلاةدیرجلايف رشنیرز�ولا نم رارقبددحي نٔأ

 :�ةاضبلا

 .ةیئر�هكلاةقالطاذ�يفامبيعانصؤأيعارزؤأيناويحجتنمؤأةیعیبطةادملك

 :ةا�ضبلاعون

 .یة�مجلر ایفةعرتل الو يف �د دة راوال یة سمتلا

 :ة�ونمملائعاضبلا

 .رٓخأیعرش�ئأؤأنوناقلااذه اكمحٔأىلٕااد نتسال � اهرـ دیصتؤأاهادريت�سا عنمي ةا�ضب لك

 :ةنیعملاة�ونمملائع اضبلا

 .ةی�رمجلاةباقرلاضرغلةیمسرلاةدیرجلايفرشنیرارقبرز�ولااهنیعیيتلاة�عونمملائعاضبلا

 :ةی�رمجلاةميقلا

اذٕاالٕا ةی�رامجل عاضؤ�ایعمجلو نوناقلا اذه اكمحٔ� اقفو ئعاضبللةدمتعملاةميقلا

 :ةقباملطائعاضبلا

الو ،اجتنٕالا �بو ةرهشلاو ةیعونلاو ةادیملاصئاصخلاذ� يف امب �اونلایعمج نم اهمييقتيرجي يتلاعئاضبلامع قفتتيتلائعاضبلا
 .ةقطابمعئاضبربتعتنٔأنم یفرعتلااذهاهيل �قبنطیيتلائعاضبلاادعبتساىلٕاره ملظايفةفيفلطااتفالتخ�يدؤت

 :ةهباشملائعاضبلا

ئف اظولاءادٔأنم ا�هنكمتو اهمييقتيرجي يتلائعاضبللةهباشم ةادیم و�ت كمو صئاصخ اهلو د�او �باجتنٕانم نوك� يتلائعاضبلا
 دوجوورة هشلا و ةیعنولا بارتع�نيعبذ�ٔ�امع ،�اونلایعمج يف ةهباشم تسيلاهنٔأنم مغرلاىل�ًا�یراجت اا� قم اميقلاو اهسفن

ٕی . اهبة شم ع ئاضبلا تاكناذا ما یدحتدة يف جتار ة�الم



  

                

    

       

  

                  

    

               
     

 

               

 

                 
   

 

                   
           

  

                  
     

 

                  

 

 :ةروصاحمل ئعاضبلا

 .ةنیعم ةهجل ؤأ هنیعم ةهجب اهرد�صتؤأاهادريت�ساحبرص صتخم جعرم نم رارق ردصیيتلائعاضبلا

:ةهظ� موسرلةعضاخلائعاضبلا

 .ةیمسرلاةدیرجلايفرشنیرارقب ذ�ویة �مجلربة ااقلراض غر ر ل�املد ر منابقر عني تيت ال ع ئاضبلا

 :ةديقملائعاضبلا

 .ةصت�ا ات هجلابل ق نم رٓخأ دنتسم ئأؤأةادهش ؤأةصخر ؤأةزا�ٕا �ىل ا�هر�دصتؤأاهادريت�ساقلع یيتلائعاضبلا

 :يكرمجلانایبلا-ان یبلا

نوناقلااذه اكمحٔأقفو لیصفتل � ا�اهتیمكو اهنع حملرصا ة�اضبللةزيمملارصانعلادیدحت نمضتملاو ةر�ا�لدمق یيا� ترصحيلا
�قانو ةبلوطملاقـ�ئلوا تربتعو

ُ  :حِّرص امل

 .یة�مجلر اءات اجرٕالااممتٕاوةعباتموكرامجللةا�ضبلاميدقت�قحيوه�مس �مظُنیؤأيكرامجل نایبلانظمیي ا� صشخلا

 :ص�لـ ا

� 

صیل�تبةصاخلااتءارجٕالااممتٕاوةر�ا�لاهميدقتواهعيقوتوةی�رامجل ا�تیبلاادد�ٔأنوناقلااذهماكحٔ�ًاقفونهتميصخشلك
 .لغريابسا حلعضائبلا

 :زن �ا

نم ؤأةرشابم ةر�اا� بلق نم راد ین اك ءاوس ةی�رامجل عاضؤ�اد�ٔأقفو اهب حس را�تظن � اتقؤم ئعاضبلانزخل دعملا ءانبلاؤأناكملا
 .ةرمثتسملااتئیهلا ؤأةیمسرلاري� ؤأ ةماعلا ةیمسرلاتاسسؤملاىد�ٕا بلق

 :رةمثتسملاةئیهلا

ءاقلودرلطاةمالسنامضو �فيت�ستلاو�اتعلاو ئعاضبلان�زختىلوتیيرابتعاؤأيعیبطصخشئأؤأةسسؤملاؤأةر�ا ا�
 .يكرمج افرشٕاتحت ذ�وةرقر امل الت بدلا

 :عدوت�سملا

 .نوناقلااذه اكمحٔأقفو موسرللقلعم ضعو يف ةر�ا�اافرشٕاتحت ئعاضبلاهيف عدوتيا� ءانبلاؤأناكملا

 :لقانلا



      

 

           

 

                  
       

 

              

     

  

 

                   
       

           
         

               

   

 

             

 

 

          

 

 .هماقم موق ینم ؤأقلنلا �ی�سو ا� م

:نةیعملق اطرلا

 .ةیمسرلاةدیرجلايفرشنیرارقباهرب �ةراملاؤأاهنمةرادصالو ٔلكة أىل املمٕدة اراوالع ئ�اضبلري اسل�رزوا الدهحيد يتلق اطرال

 3 دة اامل

ةرح قطانم يضارٔ�اهذه يف اشنتنٔأزوجيو ،ةیميلقٕالااههايمو ةكلمملاةادی�سلةعضاخلايضارٔ�اىل � نوناقلا اذه اكمحٔأ يرس�
 .ایئزج ؤأایلك ةی�رمجلااكمحٔ�ا اهيل � يرس� ال

 4 دة اامل

 .نوناقلااذه اكمحٔ� اجرخٕالايف ؤألا�دٕالايف يكرامجل طخلازاتجت ةا�ضب لك ضعخت

ةر�ا�ا لمع لاجم-يناثلابابلا

ةر�ا�ا تايحالص

 5 دة اامل

 ةیميلقٕالا اههايمو ةكلمملايضارٔأاددتما �ىل ا اهتيحالص سرامت نٔأاهلو ،يكر امجل اقنطلايفو يكرامجل مرحلايف اهلمع ةر�اا� سرامت .ٔأ
 .نوناقلااذه يف ةدداحمل طورشلا نمض ذ�و

بیلسأأ وتمالوملعاةتمتٔأ وياجولنوك�لسائ ومادت�س�اهالیهس� وةی�رمجلاتاءارجٕاالطیس�بتل وهالمبع�اياقليبسيفةرا�ل�ب.
 . (*)ةدمتملعاةیل�وا یريملعاافق و هالیلحت وتمالوعملاعمجليكرمجلابارختس��ورط�ااةاردٕا

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملا نوناقلا نم ) 2( ةادملابجومب ةرقفلاهذه ةفاضٕا مت (*)

شيتفتلاطاقنو زكارملا

 6 دة اامل

 .ةیمسرلاةدیرجلا يف رشنیرز�ولانم رارـقبىغلتو شيتفتلااطقنو ةی�رامجل زكارملااشنت

یة�رمجلز ااكت املراصاصتخا

 7 دة اامل

 .رد�ملانمرارقباهيفملعلاتاا�سوةی�رامجلزكارملا اتصاصتخا ددحت

یة�مجلر اتاءارجٕالا



 

                    
   

          

      

 

                     
                    

    

 

                    
            

 

                   

 

                  
    

                    
     

 

                    
     

                

 8 دة اامل

 قفوةصت�اةی�رامجل زكارملايف�ةی�رامجل اتءارجال � اميقلازوجيال ئعاضبلاةنیاعمبةقلعتملاةصاخلاادوملاهیل�تصنامةاا�رم مع
 .ةقسابلاةدملاا يفدر وما

�ر صد تلاو داريت�س�يف ةی�رمجلاموسرلاقیبطت رصانع-ثلاثلابابلا

ةی�رمجلاةفیرعتلاقیبطتئادبم لؤ�الصفلا

 9 دة اامل

موسرللو ةی�رمجلاةفیرعتلايف ةررقملاةی�رامجل موسرللةكلمملا �لدتيتلائعاضبلاضعخت رٓخأیعرش�ؤأنوناق ئأيف ردو امم رمغل�
نوناق ئأؤأرت�س� یعجش�نوناق اكم حٔأب�جومب ؤأنوناقلااذه اكمحٔأب�جومب ينثت�ساام الٕا،ةررقملا ىرخٔ�ا بئالرضلو
 .هیلدو هيقفاات ؤأیازتما

 10 دة اامل

)ةا�ضبلا نـم هد�و لك نع ا�وقطم اغلبم (هیعونؤأ )ة�اضبلاةميق نم ةیوئم ةب�س�( هيبس�امٔأ ةی�رمجلا ةفیرعتلا موسر نوك�
 .ةا�ضبلا نم د�اولاعونللاعم هیعونو هيبس�ةفیرعتلا موـسر نوك� نٔأ زوجيو

 11 دة اامل

 .نوناقلا اذه نم )(12ةادملايفهیل�صنامةاا�رمعملوا� یعمجئعاضب �ىلةیادعلاةی�رامجلةفیرعتلاقبتط

 12 دة اامل

ةیلیضفتاا� ضؤأحنمت ات يقافت � ةكلمملا مع طبتر� يتلا لو�اىد�ٕااهؤشنم يتلائع اضبلا �ىل ةیلیضفتلا ةفیرعتلا موسر قبتط-ٔأ
 .ات يقافتالا�ت دود� يف

�بئعاضب �ىل ةقبملطاةی�رامجل ةفیرعتلل�بلا �ذ يف كالهت�س� يف اهعضو دعبٔآشنملا�بري � نم ةردوت�سملاةا�ضبلا ضعخت- ب
 .�ىلٔأامهئأ ردصملا ؤأٔآشنملا

 13 دة اامل

نم ام لك يف ةروشملاميدقتاهتم � نوك� رز�ولاةسائر�صاصتخ�و ةربخلايوذ نم كرامجللایل� ةنجل ءارزولاسل جم لكش�-ٔأ
 .نوناقلااذه �تا �قيقحت �ىل ةدا�سملاهٔنآش

 (*) :رد�ملاو ن�ومت�او ةرا�تلاو ةا� نصلارز�و نم لك ةیوضعو رز�ولاةسائر� )ةی�رمجلاةفیرعتلاسل(جم ىمس�سل جم لفؤی



               

  

 

                
        

 

                

               
 

                    

  

                 
               

                 
    

 

                   
             

 

                
    

               
                   

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 3( ةادملابجومب ةرقفلاهذه دیلعت مت (*)

 14 دة اامل

بيسنت �ىل ءانبءارزولاسل جم نم رارقباهذافنرخي � ددحيو ىغلتو لدعتو ةی�رامجل موسرلاضرفتو ةی�رامجل ةفیرعتلالواد� ردصت
 .یةمسرالةدیرجلايفرارقلارشنیوةی�رامجل ةفیرعتلاسلجم

 15 دة اامل

 :ةیلاتلاامهمل � ام يقلاةر�اا� ىلوتتلوعفملاةذفانلاةقالعلاتاذ اتعیرشتلاىضتقمب ةصت�ا ات هجلانع ةرادصلااترارقللًاذيفنت

ؤأهاققاحتس�ادنعةنیمعلدونمتدرتوس�اةدد حمعضائ بىل�ةوضرفملاةیضیتعولامسورلا وقارغٕاالةماكحف مسو رلیصحت-ٔأ
 . موسالر ه د هذر

. (1ينطولااجتنٕال �ةراضةسراممنملوا� ضعبهذ�تتامةا�وملةیمكدويقئأاهيفامب،ةیرورض اتءارجٕائأقیبتط-ب (

(2 دة اامل 16 (

قواسٔ�واقطانملانمة�جراخلائعاضبلاورد�صتلاةاد�ٕالؤأاحمليل كالهت�س�يفضعوللا�هنعحرـصملاةردوت�سملائعاضبلاضعخت
 .ةی�رمجلازكارملاى � اا�هتیبیلجس�رخي � يف ةذ�فانلاةی�رمجلاموسرلاةفیرعتلاحمليل كالهت�س� يف اهعضولةرحلا

دعب�لد ی مل يا� ءزجلاضعيخف يكرامجل مرحلاىلٕا�م اك اهلوخ د بلق موسرلااهنع تیدٔأيتلاو رد�صتلاةاد�ٕال ةدعملائعاضبلاامٔأ
 .�دخو تق و ةذفانلاةفیرعتلل

 17 دة اامل

ضعوللاهنعحملرصاةا�ضبلاعاضخٕالرد�ملانمةقفاوملابلبط دمقتینٔأةا�ضبلاب احصنميخط بلطىل �ءانبحمرصللزوجي
 .اهلةعضاخلاةفلت�اةفیرعتلادونبنم ىل�ٔ�امسرلااهيل � قبیط نٔأ �ىل احمليل كال�هت�س� يف

 18 دة اامل

صوصنقبطتاهدیدمت دم�عو عادیٕالا �� ءاهتناببس�عدوت�سملايف ةد�وملائعا�ضبلا �ىل امك ح موسرلاةيفصت بوجو دنع-ٔأ
 .عادیٕالا �� ءاهتنا مو یةذفانلاةفیرعتلا

ةفیرعتلاموسرلعدوت�سملاا�تسح ةعجارم ى � اهصقنظوـلحملاؤأهینوناق ري � ةروـصبعدوـتسملانم ةبوسحملائعاضبلا ضعخت-ب
 .امسر ىل�ٔأاهئأهدیدحت نكمٔأاذٕاه�وقو رخي� يف ؤأصقنلاافشتكارخي � يف ؤأهنم جارخٕارٓخأخـیر � يف ةذفانلا



 

                  
          

                   
       

 

                 
      

 

                 

 

                   
                     

                     
                 

           

 

                   
 

    
      
   

 

       

 19 دة اامل

یلجس�رخي � يف ةذفانلا ةفیرعتلاموـسرلةر�اا� ىلٕااهميدقترجي مل يتلاو و�فكم دهعتا�تیبقفو ا�وسر ةقلعملا ئعاضبلا ضعخت
 .�ىلٔأاهئأاهلة�ونمملا هلملا ءاهتنا رخي � يف ؤأا�تیبلا هذه

ةفیرعتلااهيل � قبتطف كال�هت�س� يف اهعضو دصقبةقالعلاباحصٔأبلق نم ةر�اا� ىلٕااهنایبدمق يتلاو ا�وسر ةقلعملائعاضبلاا�مٔأ
 .الكهت�س� يف هاضع بو خلاصایانبلااذهل�يسج�خيتاربةذفنالا

 20 دة اامل

نكمٔأاذٕاه�وقو رخي � ؤأبیرهت�ا اف شتكارخي � يف ةذفانلاةفیرعتلاموسر ىلٕاةبرهملامك ح يف يه يتلاؤأبةهرمل اعئاضبل ا عضخت
 .�ىلٔأاهئأةیلحصلاةیوستلارخي � ؤأهد� دیحت

 21 دة اامل

 .نوناقلا اذه يف اهيل � صوصنملااكمحٔ�ا قفو كالهت�س� يف ضعوللةر�اا� اهعيبتيتلا�عئاضبلا �ىل یعبلامو یةذفانلاةفیرعتلا قبتط

 22 دة اامل

�ىل ةفیرعتلا صنت مل ام اهيل � نوك� يتلاا�حلايف ةیرد�قتلااهتميق قفو يب�س�مسرلةعضاخلائع اضبلا�ىل ةذفانلاةفیرعتلا قبتط
نم ةر�اا� ققتحت ملام اهت�ا� نع رنظلافرـصبالماك مسرلاذ� اهنع ىفوت�سيف يعونمسرلةعضاخلائعاضبلاامٔأ،ذ� رـيغ
لفتلاةب�س�ددحتو لفتنم ةا�ضبلاقحل ام ة�بسنبيعونلامسرلارادقم ضفيخف ئراط ادث� ؤأهرهاق ةوق ة�يتناهباصٔألف ت
اضرت�� ق ح ةقالعلا باحصٔ�و نوناقلااذه نم) (80ةاد ملايف اهيل � صوصنملاةصاخلاةنجللابيسنت �ىل ءانبر�دملانم رارقب
 .ةاد ملا�تيف اهيل � صوصنملاةدملالال� كراامجل ةمكحم ى � رارقلااذه ىل�

 23 دة اامل

-22(داملوامحاكٔأبقطت صنةمثنك� ملامةر�اا� اهيفوت�س�يتلاىرـخٔ�ابئالرضاوموسرلایعمج �ىل نوناقلااذهنم) 16
 .فل خما ينقانو

ة�اضبلل ة زي املم رصانعلا-يناثلالصفلا
ةا�ضبلأآشنم/ لؤ�امسقلا

يلیضفتلاري�ٔآشنملا

 24 دة اامل

 :ةیلاتلادا�وقللًاقفوةردوت�سملاةا�ضبلأآشنم ددحي



                  

               
         
          
       
              
                 

      
                 

            
                  

        
                  

   
                         

     

                       
 

                     
     

                

               

                   
  

                     
              

 :يلیام ذ� ملش�وًایلك هيف اهيل� لوصحلامتاذٕا ام �بٔآشنم نم ةا�ضبلاربتعت-ٔأ

 .�بلاذ� يف رحبلارعق ؤأةیميلقٕالاهایملاؤأيضارٔ�انم ة�رخت�سملا ةیندعملاات�تنملا-1
 .�بلاذ� يف اهادص ح ؤأاهينج یمت يتلاةیتابنلاات�تنملا-2
 .هيف اهتيبر� تمتو �بلا ذ� يف ةدولوملاةیحلاا�تویحلا-3
 .�بلا ذ� يف ةیحلا ا�تویحلا ات�تنم-4
 .ةیميلقٕالاههايم يف ؤأ�بلاذ� يف يربحلادیصلاؤأيربلادیصلا ات�تنم-5
ب�ارم ةسطاوبام �بلةیميلقٕالا هایملاجرا� ربحلا نم اهيل � لوصحلا یمت يتلاىرخٔ�ا تا�تنملاو يربحلادیصلا ات�تنم-6

 .همل � فعر�و ينعملا�بلا يف ��سم دیص
 ةفقره ال هذ من )6( دنبلايف اهي�ٕاراشملاات�تنملانم ةیعانصلانفسلارهظ �ىل اهيل � لوصحلا یمت ؤأجتنتيتلائعاضبلا-7

 .هبصاخلاملعلافعر�وةا�ضبلأآشنم�بيف ��سمنفسلا� تكون �نٔأةطیرش
� ةیتتحلاةبرتلاؤأربحلارعق نم ةذؤخآملا ات �تنملا-8 ةصا� قوق ح �بلا �� نوك�نٔأةیطرش ةیميلقٕالاهایملاجرا�

 .اهي�ٕاراشملا ةیتتحلاةبرتلاؤأربحلا رعق لالغت�سال
ةاد�ٕالطقفةحلاصتناكو�بلاذ�يفتعمجاذٕا،�معت�سملاادوملاویعنصتلااتیلمعنمةـجتانلا اتفلا�تا�تنم-9

 .م�ا دامو �اادت�س�ا
يف اهتاقت�شم ؤأةرقفلا هذه نم ) 9( ىلٕا) (1نم دونبلايف اهي�ٕاراشملائعاضبلانم �بلاذ� يف اا�تنٕایمت يتلائعاضبلا- 10

 .اج تنٕالا�لارم نم ��رم ئأ

هذهنم)(ج ةرقفلا اكمحٔ�ًاقفويرهوج یلوحتةیلمعة�يتنادومنمًایلكهيفتجتنٔأاذٕاام�بٔآشنمنمةا�ضبلاربتعت-ب
 . دةاامل

ٔ ربتعیو،يرهوج یلوحتةیلمعرٓخأاهيل �هيفترجيا� �بلأآشنمنم،�بنمكرثأا ا�تنٕايفمهاسيتلاةا�ضبلاربتعت-ج
 :نيتیلتالانيتلحلاانمئأ يفً�ره جو لیحوتلا

 .او�هتكم نم لك یفنصتنع ا�ت� تس نم نوكملا ةا�ضبللةی�رامجل ةفیرعتلایفنصتريغتاذٕا-1

 :ةایغلاهذهلو ، نعصملاضرايف ة�اضبلا ةميق نم %) 40( قلٔ�ا �ىل يواس�ةفاضملا ةميقلاتن اكاذٕا-2

يف ةمد�ت�سملاةیبنجٔ�ا اجتنٕالا الت�دم یعمجل ةی�رمجلاةميقلااهنمًا�ورمط نعصملاضرايف ةا� ضبلاة�ميق :ة�فاضملاةميقل � دصقی-
 .ة�اضبلااجتنٕا

هنمًا�ورمط نعصملاضرالميس�ة�اضبلابلاقم فعا� قتح�سملاؤأًالعفعوفدملانمث�ا:نعصملاضرايفةا�ضبلاةميقبدصقیوامك-
 .اهر�دصتدنع ةا� ضبلانع در� نٔأنكمي ؤأدر� موسر ؤأبئارض ئأرادقم



                      
              

            

        

       

                 
                  

                 
                

   

  

   

                      
                     

         

                

                      

                    
               

                    
              

                       
  

                     

یفنصتلايف ريغتلا ةا�ضبلا ىل �ً�رهوجًالیوحت ربتعیال ،ةادملاهذه نم )(ج ةرقفلا نم ) 1(دنبلايف ردوامممغرلاىل�-د
ٔ ً :ةعمتجم ؤأ ةدرـفنم تیرجٔأءاوس ةیلاتلا ات یلمعلا نمكرث أؤأ ةیلمع نم اجتنلا يكرامجل

 .ن�زختلاؤأ قلنلااضرغٔ� ديج لكش�ةا� ضبلاظف ح نامضليرجت يتلااتیلمعلا-1

 .اهلقنؤأةا� ضبلان حش یلهستليرجت يتلاات یلمعلا-2

 .عیبللاهزيهجت ؤأةا�ضبلایفلغت اتیلمع-3

ةجلاعملا،ةفلاتلاءازجٔ�اا�زٕا،دیربتلا،يففجتلا،رشنلا ،ةیوهت�ا :ذ� يف امب ةا�ضبلا �ىل يرجت يتلاةیط�سبلا اتیلمعلا-4
،زرفلاؤأیل نختلا،یفنظتلا،یل�سغلا،ٔأدصلاا�زٕا،ة�عیبلطاملاوعنمةامیلحلءالطةقبطةفاضٕا،ٔأدصلایلزمؤأ شحمل�
ؤأقعرلاو اتمالعلاضعو،ةمكا� ئعاضبلاةئزجت،یفلغتلاةاد�ٕاؤأاتفالغلاعزن،ةرا�عملاوصحفلا،رجيدتلاؤأیفنصتلا
،هكاوفلاروذبعزن،ق سحلا،روشقلاعزن،حیلمت�ا،نئیآتلا ،يئام لولحم ئأؤأءامل � حللا،ئعاضبلاات فال � ىل � ةزيمملا اتمالعلا

 .ا�تویحلا ذحب

(3 دة اامل 25 (

-ٔأ

يلیضفتلا ري�ٔآشنملاددی�تلةر�اا� ىلايخط بلبط رربم ببسلو ةقال � وذ صخش ئأواردوت�سم وا ردصم دمقتاذٕا-1
ًٔٔ هبقفر �ناةیطرشبللطاميدقترخي �نماموینوعس�زوا�تتالةدملال�و�ريآت وندآشنملادیدحتةر�اا�ىلعفامةا�ضبل

. (*)یةاغاله هذل �ر دملااهردصیيتلاتل�عتل�ةدداحملتامولعملایعمج

 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 4( ةادملابجومب ةرقفلاهذه دیلعت مت (*)

 .قالح تقوئأيفوابللطاعوضومةا�ضبل �راجت�يفءدبلا بلقءاوستقوئأيفٔآشنملادیدحت اتبلطلوبقزوجي-2

ئعاقولانااملاط اتون�س الثثةدمللوعفملايراسةرقفلاهذهنم) (1دنبلايف رو�ذملایيلضفتلا ري�ٔآشنملاید حتد ر امتر قر�س�-3
 .اهبةشتمت يبقٔآشنملادا�وق ذ� يفامباهي�ااادنتسارارقلاردصيتلاوطرشلاو وفرلظاو

رخي � نم �ما ةرشع لال� رد�ملا ى � اضرت�اللیيلضفتلا ري�ٔآشنملاددی�تبقلعتیف� ةر�اا� هذ�تتيرااد ءارجائأ ضعخي-4
 .یغلبتلارخي � نم امو یرشع ةسمخ لال� كراامجل ةمكحم مامانعلطلالباق رد�ملارارق نوك�و غیلبتلا

غالبا یمت نا ىل � ةرقفلا هذه نم ) 4( دنبلا يف ردو امل اقفو � لفاخم قالح رارق ةر�اا� نع ردصاذٕاامك ح ایهتنم رارقلاربتعی-5
 .قابس�م�بذ یة نعملاف ا �طر

 .ةیمسرلاةدیرجلا يف یيلضفتلا ري�ٔآشنملادیدحت تارارق رشنبةر�اا� موقتةرقفلا هذه نم ) 7( دنبلا اكماح ةاا�رم مع-6



                    
                

      

                    
     

 

                   
  

                

   

 

                  

              

               
              

   
  

  

                      
                

                  
                      

 

ىل � دمقتيتلاوااهتعیببط ةیرس نوك� تامولعم ئأءاشفاةر�اا� ىل� رحيظ ةیلیضفتلا ري�ٔآشنملا دا�وق قیب تط دصاقمل-7
و�لمطنوك �امءانثت�س � اتمولعملا�تتمدقيتلاةهجلاواصشخلانميخطذنٕ��هاؤشافاهيال�رظحي وي رسساسا
 .ةیئاضق ة� بلق نم هنع احصف�

تثد�اتاريیغتواةددی�ٔآشنمدا�وقئأيعجرٔ�رآبقبتط ناةر�ا�لزوجيالةقالعلاتاذاتعیرشتل �لال�� نود-ب
 .یةیلضتفل ري ا�ٔآشنملادا�وقىل�

 26 دة اامل

بيسنت �ىلءانبرز�ولانمرارقبهنمءافعٕالاتالا�ؤآشنملااتبثٕاوطرـشددحتؤآشنملااتبثٕالةردوت�سملاةا�ضبلاضعخت-ٔأ
 .رد�ملانم

 .ةزربملأآشنملاةادهش ة�صبكشلاا�� يف ةا� ضبلأآشنم ات بثٕال يفاضٕااتنيببلبط قحلاةر�ا�ل- ب

يلیضفتلأآشنملا

 27 دة اامل

 .ةیلیضفت�ماعمحنم �ىل صنتيتلاوىرخٔ�افارطٔ�اوةكلمملانيبةدوقعملااتيقافتاللًاقفو یيلضفتلأآشنملادا�وققبتط-ٔأ

 .لاحلاىضتقمبسح یيلضفتلأآشنملادا�وق �ىل نوناقلااذهنم)25 (ةدملاامحاكٔأبقطت- ب

ددحت يتلاسسٔ�أ)آشنملادا�وق( ةرابع ينعتنوناقلااذه نم ) 26(و )25(و )24د (اواملودة اامله هذ دة منوصملقا �ت اغلل-ج
 .ا فهيًافطر ة لكمملانوك�يتلاةیلو ا� اتيقافتالاؤأ ادوملاهذه اكم حٔ�ًاقفوةا�ضبلأآشنم�ب

يناثلامسقلا
ةی�رمجلاةميقلا

 28 دة اامل

�تیعبدنع فعا� قتح�سملاؤأًالعف عوفدملانمث�ائأ،ةقفصلا ةميق يه ةكلمملا ىلٕاةردوت�سملائعاضبللةی�رامجل ةميقلا نوك�-ٔأ
 :ةیلاتلا وطرشلاقفوو ةاد ملاهذه نم )و( ةرقفلااكم حٔأةا ا�رم مع ةكلمملاىلٕارد�صتللئع اضبلا

نوناق ئأؤأنوناقلااذه يف اهيل � صوصنملادويقلاري � اهب فرصتلاؤأئعاضبلا امد�ت�سا �ىل دويق كانه نوك �ال نٔأ-1
ةميق �ىلريب�رئثآتاهلسيليتلادويقلاؤأ،ا�هيفئعاضبلایعبةاد�ٕانكمييتلاةيفارغجلاقطانملاددحتيتلادويقلاؤأ،رٓخأ
 .عضائبلا



                     
 

                      
                  
   

                 
        

             

  
       
    
                   

          
         
           
            
        

  

                   
                  

                 
                     

             

                      
                    

                 
                 

يرجي يتلا ئعاضبللةب�سنل � هتميق ددیحت نكمي ال ،ام رابتعال اعضا� ؤأ نيعم طرش�ابطترم نمث�اؤأ یعبلا نوك�ال نٔأ-2
 .اهمييقت

بنا� نم هقالح ��رم يف اا�د�ت�ساؤأاهب فرصتلاؤأئع اضبلاع�يبةاد�عٕا�یصح نم ءزج ئأ�عئابلاقتح�س�ال نٔأ-3
)و( ةرقفلااكم حٔ� اقفو ة�ميقلا �ىل بسانملادیلعتلاءارجٕانكمملانم نـك � ملما بارشم �ري ؤأ بارشم لكش�، رتي شملا
 .ة ادملاهذ�هنم

نيترقفلااكمحٔ�ًاقفو ةی�رمجلااضرغٔ�لو�بقم ةقفصلاةميق نوك� نيطبترمً اك�اذٕاف نيطبترم يرتشملاو ئع ابلانوك �ال نٔأ-4
 .ةادملاهذهنم) د(و) ج(

 :اذٕاالٕانيطبترم ،نيیرابتعا ؤأنيیعیبطاوناكٔأءاوس ،صش�أ�ا تربیع ال- ب

 .ٓخر� ا�ى مه د�ٔأ�ن �رو مدٔأظفني وا موناك-1
 .لملعا يفءاكرشك�قانو مهب فامعرت اكن-2
 .نيمدت�س�م ولمعبحصأأااكنو-3
نم ةئامل � ةسمخ نع قل یال ام رشابم ري � ؤأ رشابم لكش�ریط�س�ؤأملحي ؤأ �مي رٓخأصخش كانه ن اكاذٕا-4

 .امهي لك ى� ذ�تتيتلااترارقلايف تیوصتلاق ح ه�نمت يتلاهم سٔ�او صصحلا
 .رشابم ري � ؤأرشابم لكش�رٓخ�ا �ىل ریط�س�امهد�ٔأ ناك-5
 .ثل� خشص ةرطیس�لبارشم �ريؤأبارشملكش�ً �اضعا هام� اكن-6
 .ثل� خشص ىل� بارشم �ريؤأبارشملكش�ونرطیس��ًمعاااكنو-7
 .ةثلاثلا ة��را ىتح �لعائافس ندارفٔأنما اكنو-8

-ج

�وبقم ةقفصلاةميق تن اكاذٕا�ف دیدحت دنع-1 ئعابلانيبطابترادوجو نوك �ال ،ةادملاهذه نم )ٔأ( ةرقفلاضارغٔ�
ا� حلاهذه يفو ، و� بقم ري � ةقفصلاةميق رابتعالًاساسٔأهتاذ د� يف اهنم )(ب ةرقفلايف هیل� صوصنملاىنعمل � يرتشملاو
 .نمث�ا�ىل ر�ٔأدقطابتر�نوك �الٕاطرش�و�بقمةقفصلاةميقربتعتو یعبل�ةیطحملاوفرلظاثحبةر�ا�ا �ىل بجي

نٔأاهيلعف ،نمث�ا �ىل�رٕادق طابتر� نٔأرابتعالًاسسٔأكانه نٔأ اهي� ةرفاوتملااتمولعملا �ىلءانبو ةر�اا� تٔأراذٕاامٔأ-2 ً
 .ذ�ردوت�سملابلطاذٕاًایخط یغلبتلانوك�و ،درلل ةيف اك �� ىعطیو سسٔ�اهذهب ردوت�سملالغبت

هذه نٔأردوـتسملاتب�ثٔأاذٕا)ٔأ( ةرقفلااكمحٔ�ًاقفو ئع اضبلاقميتو ،نيطبترم صا�شٔأنـيبیعبةیلمع يف ،ةقفصلاةميق بلقت- د
 :يلاتلاوحنلا�ىلو نكمٔأام هتاذ تقولا يف ردتوت�سائعاضبلةیلاتلا )ةی�سايقلا( ةیرابتخ� قميلاىد�ٕا نمًاد� ةبیرق ةميقلا

 .ةكلمملاىلٕاا�هر�دصت�لانم نيعئابل� نـيبطترم ري� ن�رتشمل تعیبة�هباشم ؤأةقبامط ئع اضبلةقفصلا ةميق-1
) .(30ةادملانم )(د ،)(ج نيترقفلانم ئأاكم حٔ� اقفو ةهباشم ؤأةقبامط ئعاضبلةی�رمجلاةميقلا-2



   

                 
                

                 
 

                  
  

                      
         

     
           
      
                

              

         

        

        

        
 

              
                  

   
                    

     
        
              

- هـ

قلعتیف� ااهتبثٕامت يتلاتافالتخ� ةداملاهذه نم )(د ةرقفلايف اهي�ٕاراشملااترابتخ� قیبطت ند ع ى اع�ر-1
يف ئعابلا اهلمحت يتلایفلاكتلاو ،ةادملاهذه نم )و( ةرقفلايف اهيل � صوصنملایفلاكتلاو ، اتیمكلاو ،ةیرا�تلا�توت�سمل�
يرتشملاو ئعابلااهيف نوك �یعباتیلمع يف عئابلااهلمتحیال يتلاو نيطبترم اهيف يرتشملاو ئعابلانوك �ال یعب اتیلمع
 .طني بتمر

اهرارقٕازوجي الو طقف ةنراقملااضرغٔ�و ردوت�سملانم ةرادبم �ىلءانبةرقفلاهذه يف اهي�ٕاراشملااترابتخ� دم�ت�س�-2 ً
 . ی�بدً ق�

یفلاكتلاهذه هيف نوك� ال يا� ردقل � ةیلاتلافیلاكتلاضمت،ةادملا هذه نم)ٔأ( ةرقفلا ماكحٔ�ًاقفو ةی�رمجلاةميقلادیدحت دنع- و
 :ةردوت�سملائعاضبلا نع فعا� قتح�سملاؤأًالعف عوفدملا نمث� � و�مشم

 .ءارشلاتمعوال ءناثتس��ةرسمسلا وتمواللعا-1
 .ةا�ضبلانمًاءزجةی�رمجلااضرغٔ�لربتعتيتلااتوبعلاةفلك�-2
 .ادوم ؤأ د � نم ةئبعتلا ةفلك�-3
يف امد�ت�ساللةضفخم ةفلكتبؤأًا� جم ،رشابم ري � ؤأرشابم لكش�،يرتشملااد�ق یيتلاةیلاتلاتامدخلاو ئع اضبلا ةميق-4

 :مئالم لكش�ةميقلا هذه عزوتنٔأ ىل� ةكلمملاىلٕار د�صتللاهعیبو ةردوت�سملا ئعاضبلا اجتنٕا

 .ةدرتوس�ملا عضائبلايف ��اا� ءازجٔ�او و�تكملاو ادوملا-

 .ةدرتوس�ملائع اضبلااجتنٕايف ةمد�ت�سملابلاوقلاو ددعلا-

 .ةردوت�سملائعاضبلااجتنٕايفتكلهت�سايتلاادوملا-

ة�ضابلاجاتنٕ ال ةمالزلا و ةكلمملا ج�ار ةذفنملا تماسورلا و تطاط�ا و ةینفلا لعامٔ�ا و ر�طوتلا و ميمصاتلا و ةدسنهلا لعامٔأ-
 .ةدرتوس� ملا

يرجييتلائعاضبل �ةقلعتملاةیركفلاةيكلملاقوق حنمقحل�الغت�سابلاقميرتشملااهعفد یيتلادئاوعلاوصيخرتلال بد-5
ًالعف عوفدملانمث� � و�مشم نوك� ال �يح اهمييقتيرجي يتلائعاضبلایعبلًاطرش رشابم ري � ؤأ رشابم لكش�ءاوس ،اهمييقت
 .فعا� ق تح�سملاؤأ

ئعابللقتح�س�ةردوت�سملائع اضبللق الح امد�ت�ساؤأفترص ؤأهقالح یعبةاد�ٕا ةیلمع ئأ �یصح نم ءزج ئأ ةميق-6
 .بارشم �ري ؤأبارشملكش�

دودحلااهلا�دٕاناكم ىت ح ةردوت�سملا ئعاضبلاقلنروجٔأ-7
 . دودحلااهلا�دٕاىت ح ةردوت�سملائع اضبلاقلنبةقلعتملانئمآتلاو و�انملاو غیرفتلاو یل محتلایفلاك�-8



                       
                  

 

                     
                

                

                    
 

                  
  

     

      

            

 

                      
                 

               

 

    

                      
                  

                   
                    

                      

،ةاد ملاهذه نم )و( ةرقفلااكمحٔ� اقفو الٕاةقفصلاةميق دیدحت دنع قحت�سملا ؤأالعف عوفدملانمث�اىلٕاةفاضاةیٔأ زوجت ال-ز
هذه بجومب نكمم ري � ةقفصلاةميقللوـصولاربتعٔأالاو ةیمكو هیعوضوم تا�یبساسٔأىـل � نوك� نٔأةفاضاةیٔأيف طرتش�و ٕ
 .دة اامل

اكمحٔأاقبنطا رمغ اهيفةدراولاتامولعملاؤأةمدقملاقئو�لاة�صبكشلاىلٕايدؤتو�قعمًا�ب�سٔأكانهنٔأةر�ا�لنيبتاذٕا- ح
مدق یمل اذٕاف ةر�اا� اهددحت ،درلل هيف اك �� ه�نمتو-بهطل ىـ�ل اء نب-ابب�سٔ�ا�تبایخط ردوت�سملالغبتنٔأ اهيل� ، دةاه املهذ

 .يلاوتلا �ىل ) 31 ،30 ،29 ( ادوملاقبتط اهدنع�هملاهذهلال�ةر�اا� اهب بلقتيتلاا�ت بثٕالا

قتح�سملاؤأًالعفعوفدملانمث�انع�صفنمنوك�نٔأطرش�،ةی�رامجل ةميقلاابسحيفةیلاتلا لغابملاوفیلاكتلا�لدتال-ط
 :فعا�

ٓتآشنملاثل م ئعاضبلاادريت�سا دعباهب اميقل � دهعتلامتيتلاو ةینفلاةد�اسملاؤأةنایصلاو یعمجتلاو ءانبلاو ءاش�ٕالایفلاك�-1
 .تدا عامل و ٔأت آال�او ٔأیةعانصلا

 .داتريس��د بعلقنلاةف�لك-2

 .ةكلمملايف ةضورفملابئالرضاو موسرلا-3

 .ةردوت�سملائعاضبل � ةقال� اهلسيليتلاو ئع ابلليرتشملانم ىرخٔ�اات�وفدملاو اتدئاعلا-4

 29 دة اامل

ةادملانم)(د ىلٕا)ٔأ(نم اترقفللاقفواهددیحتبجيف) 28( ةادملا اكمحٔأقفو ةی�رمجلاةميقلاددیحت نكمملانم نك � مل اذٕا
،نـكمم بولسٔألؤأقفو ةی�رمجلاة�ميقلللوصولانيحل بعاتتل � بیلاسٔ�ا قیبتط قیرط نع اهيف نـيبملا بيترتلا بسحو )30 (
 .ذ� ردوت�سملابلطاذٕا ) 30(ةادملانم)(جةرقفلا بلق)(دةرقفلااكمحٔأقیبتطزوجيو

 30 دة اامل

 :يه ةی�رمجلا ةميقلا ربتعت

ؤأاهمييقتيرجي يتلائعاضبلاهيف تردص يا� هتاذ تقولايف تردصو ةكلمملاىلٕار�دصتللتعیبةقبا مط ئعاضبلةقفصلا ةميق-ٔأ
تعیبةقبامط ئع اضبلةقفصلاةميق دم�ت�س�،ةميقلاهذه ثلم رفاوتت ملاذٕاف ،ةبراقتم اتیمك�و هسفنيرا�تلاىوت�سملا �ىلو ،هوحن

نوك� نٔأةیطرش تایمكلاؤأيرا�تلاىوت�سملايف اتفالتخ� ةاا�رمل اهلیدعتمع ةفلتخم تایمك�ؤألفتخم يراجت ىوت�سم �ىل
يف قرفلاةا ا�رم مع ،اهناصقنؤأةميقلا ة�دزىلٕادیلعتلاىدٔأءاوس دیلعتلاةق د تبثت�اد ساسٔأ �ىل ترج دق الت دیعتلا هذه
ئعاضبلاو ةردوت�سملائعاضبلانيبنوناقلااذه نم ) 28( ةادملانم )و( ةرقفلا نم ) 8 (و) (7ند�نبلايف اهي�ٕاراشملافیلاكتلا



                   
 

            

  

                  
                   

                
         

                    
       

          

               

                    
                      

                  
       

                   
                  
                  

      

 

                  

               

                   
          

،ةقبامط ئعاضبلةقفصةميقنمرثكاةرقفلاهذهقیبتط دنعد�واذٕاو، قلنلائلاسووتافاسملايف الفتخ�ة�يتنةقبا ملطا
 .مي الق ههذ ىن دٔمتد أعتا دهنع

 .ةادملاهذه نم )ٔأ( ةرقفلااكمحٔأاهيل � يرس�ةهباشم ئعاضبلةقفصلا ةميق-ب

- ج

دنتستف اهيف تدروت�سايتلااهسفنا�حل � ةكلمملايف ةردوت�سملاةهباشملا ؤأةقباملطائعاضبلاؤأةردوت�سملائع اضبلاتعیباذٕا-1
ةقباملطائعاضبلاؤأةردوت�سملائع اضبلاهبتعیبي�اةد�ولارعس ىلٕاة اد ملاهذه اكم حٔأىضتقمب ةردوت�سملائعاضبللةی�رمجلاةميقلا

ٔ صا�شٔ �� نو بطتر �ال صا�شٔ� هوحن ؤأمييقتلاديق ئعاضبلاادريت�سا تقو ةیلامجٕا ةیمك ربكآبةردوت�سملا ةهباشملائعاضبلاؤأ
 :ةیلاتلااتا� تطق� تمت نٔأ �ىل ،ئعاضبلاهذه هنمماورتشا نا��

عئاضبلةكلمملايفةماعلااتقفنلاو رحبلابلاقمةاد � ضمتيتلاتافاضٕالاؤأ،اهعف دىل�قفتايتلاؤأةاد �عفدتيتلا التومعلا-
 .هتاذ عونلا ؤأاهسفنةئفلا نم ةردوت�سم

 .كةاململ يف یفلاك� نم اهب طبتر �امو ةادتعملانئمآتلاو قل نلایفلاك�-

 .اهعیبؤأئعاضبلاادريت�ساببس�ةكلمملايفةقتح�سملابئالرضانماهري�وةی�رامجل موسرلا-

اهمييقتيرجي يتلائع اضبلاادريت�سا تقو يف تعیبدق ةردوت�سملا ةهباشملاؤأ ةقباملطا ئعاضبلا ؤأ ةردوت�سملائعاضبلانك� ملاذٕا-2
ؤأ ةردوت�سملائعاضبلاهبعابتي�اةد�ولارعس ىلٕا،ةرقفلا هذه نم ) 1( دنبلااكمحٔأ ةاا�رم مع،ةی�رامجل ةميقلادنتستف ،هوحن ؤأ
�ىل اهمييقتيرجي يتلا ئعاضبلا ادريت�سادعب تقوبرقٔأ يف داتريس�� دنع هتا�احب ةكلمملا يف ةدرتوس�ملا ةهبشاملا ؤأةقطابملا عضائبلا
 .داتريس��رخي� �ىلًامو ینيعس�رورم بلق ذ� یمتنٔأ

دنتستف ادريت�س� دنع اهت�احب ةكلمملايف تعیبدق ةردوت�سملاةهباشملاؤأةقبا ملطائعاضبلاؤأةردوت�سملائعاضبلانك� ملاذٕا-3
ٔ ربكآباهيل � يفاضٕاعینصتءارجٕادعبةردوت�سملاة�اضبلاهبعابتي�ا ةد�ولارعس ىلٕا،ردوت�سملابلط �ىلءانب،ةی�رمجلاةميقلا ً

یعنصتلاة�يتنتفیضٔأ يتلاةميقلا ةاا�رم مع ،ئعاضبلاهنمماورتشا نا�� صا�شٔ �� نوطبتر�ال ةكلمملا يف صا�شٔ� ةیلامجٕا ةیمك
 . ةالفقر ه  هذ ) من1(دنبلا يفهيال�صصونملات�اطاتق�ة�اارم و ضايف،ٕاال

-د

 :یيل ام عو مجم نم فٔلآتتيتلاةبوسحملاةميقلا ىلٕاةرـقفلاهذه اكم حٔ�ًاقفو ةردوت�سملائعاضبللةی�رامجل ةميقلادنتس�-1

 .ةدرتوس�ملائعاضبلااجتنٕايفتل� ديتلازيهجتلالامعٔأنمهري �ؤأیعنصتلاو ادوملاةميقؤأة�فلك�-

 يرجييتالئعاضبلاعونؤأةئفنمئعاضبلااتعیبم �ىلةاد �سكعنیيا�رادقملالادع یامبةماعلاتافوملرصاو رحبلارادقم-
 .ةكلمملاىلٕااهر�دصتلردصملا�بلايف نوجتنم اهعنصیيتلاو اهمييقت



                  

                 
                

                   
  

   

               

                     
                     

     

          

      

         

                     
 

         

  

     

                   
 

                   
      

                    
                   

(8 ( ن�دنبلايف ةنيبملااتفورصملاو یفلاكتلاو روجٔ�ا-  .نوناقلااذه نم) (28ةادملانم )و( ةرقفلا نم ) 7)

بة وسحملامية قلید ا حتد ضاغرٔ�رٓخأجسل ؤأابسحئأصفحللدمق ینٔأةكلمملاجرا� قميمص خشئأنمبللطازوجيال-2
ةميقلاددیحت اضرغٔ� ةا�ضبلاجتنم اد�ق یيتلااتمولعملانم ققحتلاةر�ا�لنكمي هنا ري � ،هیل� عالطال � امح سلاهنم بل یط ؤأ

دم�و جتنملا�بيف ةصت�اةيموكحلاةهجللةيف اك �� حنمت نٔأ �ىل ،جتنملاةقفاومبو رٓخأ�بيف ةاد ملاهذه اكم حٔأقفو ةی�رامجل
 .ققتحلا �ىل اهضارت ا�

 (*) 31 دة اامل

 . 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 6(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

ةميقلاهذه ددحت نوناقلااذه نم ) 30(و )29(و ) 28( ادوملااكماحىضتقمبةردوت�سملائعاضبللةی�رمجلاةميقلاددیحترذعتاذٕا-ٔأ
دیدحتزوجيالهنا�ةكلمملايفة �ئأى�ةرفاوتملااتمولعملا �ىل ءانبادوملاهذه اكم اح مع ضراعتتالةب�سانمسساقفو
ً :یيل ام �ىلءانبةی�رمجلاةميقلا
 .ًایلحم ة�تنم ئعاضبلةكلمملايف یعبلا رعس-1

 .�یدبقمي نم �ىلٔ�ا ةميقلا-2

 .ر�دصتلا�بيف احمليل قوسلايف ةا� ضبلا رعس-3

اذه نم ) 30( ة ادملانم )(د ةرقفلامحاكٔ�اقفو ةهباشم واةقبامط ئعاضبلددت� يتلاةبوسحملاةميقلا ري � ىرخااجتنا ةفلك�-4
 .انونالق

�بىلٕارد�صتللةا�بملاةا�ضبلارعس-5 ..ةكلمملاري�

 .يةفاجز و ٔیة أئاوشع مي ق-6

 .ةی�رامجل قميللىندٔأ د�-7

هذه نم )ٔأ( ةرقفلااكمحٔأىضتقمب ةی�رامجل ةميقلاددیحت يف دتمتعايتلاسسٔ �� هبلط ىل � ءانبایخط ردوت�سملاغالبٕا بجي-ب
 .دةاامل

ةا�ضبلافصو نيبتةیلصٔأ )ةروتاف( ةمئاقبيكرامجل نایبلا قفر �نا بجي ،نوناقلااذه نم ) 26(ةدملاااكمحٔأةاا�رم مع-ج
 .ًیانوكرتلاؤأياقر و ىرخٔأةیلصٔأ�ئق و ئأ ؤهاآشنم و هاسعارٔأو

ةمئاقلازار�ٕانو د ةا�ضبلا �ىل صیل�تلااتءارجٕااممتٕاررق ینٔأرد� ملل،ةادملا هذه نم )(ج ةرقفلايف ردو امم رمغلا �ىل- د
ةا�ضبللاهنعحملرصاةميقلانم %) 2( زوا�تتال ةب�سنبةيكنبا�فك ميدقتؤأيدقننئمآتفع د ةیطرش ةیلصٔ�اىرخٔ�اقئو�لاو



                     
      

                    
          

                 

                     
    

               

              

                     
 

                  
                   

 

 

                     
      

       

        

               

   
 

 

�ىل دیز� ال ةدم لال� ةبولملطاقئو�لاو ةمئاقلا تمدقاذٕا�افكلاؤأ نئمآتلاّدر �ناىل � ،ةقیثو لك نع نوناقلااذه اكمحٔأ قفو
 .ا�فكلاميدقتؤأنئمآتلافع د رخي � نمًامو ی )60 (

دد�حتوضرغلااذهلرد�ملانمبيسنتبرـزیولااهردص ی�تلعتبجومبایئزجؤأایلكااك�حٔأنعؤأةمئاقلانعزوا�تلازوجي-هـ
. (*)ةیمسرلاةدیرجلايف رشنتةمئاقلا�تنع زوا�تلا التا� اهب

. 2019ةن�سل ) 10( رمق نوناقلا نم ) 2(ةادملابجومباهيفةدراولاة"قدصملا "ةم لكءاغلٕ�ةرقفلاهذه دیلعتمت (*)

كنبلاه ددحي يا� لادعتلا رـعس ساسٔأ �ىل يلحملادقنلا ىلٕااهلیوحت يغبنیيبنجٔأدقنبهررحم اهنع حملرصا ةميقلا نوك� امدنع- و
 .نایبلایلجس�رخياتب يزكرملا

 .ةدینتسملااتع�د� ذ� يف امب ةقفصل � ةقلعتملا اهري � ؤأالت�سارملاو دوقعلاو تادنتسمل � ةبلا ملطايف قحلاةر�ا�ل- ز

 .ةی�رمجلاةفیرعتلاقو نطمو قفتیامب ةا�ضبلاعونةیبنجٔأةغلبةراد�صلاريتاوفلاىل � ةیبرعلاةغلل � نودی-ح

ام نظ ىضتقمب نوناقلا اذه نم) (31 و)30 (و)29(و)28( ادوملا اكمحٔأقیبتطلةمزاللاىرخٔ�اطورشلاو اكمحٔ�ا ددحت-ط
 .یةاغاله ذهلر صد ی

اهيل � رحيظو يرس ساسٔأ �ىل دمقتيتلاؤأاهتعیببط ةیرس نوك� اتمولعم ئأءاشفٕا ةر�اا� ىل � رحيظ يكرامجل يميقتلا دصاقمل-ي
ة� بلقنمهنع احصفٕالاًو�لمطنوك �امءانثت�س � اتمولعملاهذهتمدقيتلاةهجلاؤأصشخلانميخط نذٕ�الٕااهؤاشفٕا
 .یةئاضق

 32 دة اامل

ة�اضبلالوصو ىت ح ات قفنلاعیمج اهي�ٕاًافاضم يكرامجل نایبلایلجس�تقو ئعاضبلاةميق يه رد�صتلا يف اهنع حملرصاةميقلانٔأ-ٔأ
 :ةميقلا هذه ملش�ال .دودحلاىلٕا

 . تد�ونٕارد�صتلا �ىل ةضورفملابئالرضاوموسرلا-1

 .ر�دصتلادنع درتس�امم اهري�و ةیل�اا� بئالرضا-2

 .ةایغلا هذهلرد�ملا اهردص یت�لعتىضتقمب ة ادملاهذه اكم حٔأقیبتطلةمزاللاىرخٔ�ا طورشلاو اكمحٔ�ا ددحت-ب

ثلاثلامسقلا
وع نلا

 33 دة اامل



                      
               

                  
                

 
                                     

                                       
                                      

                                    
                                     

  

                                      
                          

           
             

                                   
                                     

                                 
                                 

     

 

      

   
     

 

                    
    

  
  

 

                   
          

ر ز�ولانم رارقبةی�رمجلاةفیرعتلالواد� يف ر�ذ اهلد�وی اليتلائع اضبللدينبتلاو �ثامملاتارارق ردصتعونلاددیحت ت�اغل-ٔأ
 .ةیمسرلاةدیرجلايفتارارقلاهذهرشنتولودجلا�ذيـفةدراولادا�وقللاقفورد�ملابيسنت �ىل ءانب

فةیعر تلل يف اضٕالا وحرشلاردصتةیملاعلاكراامجل ةمنظ م نع ةراد�صلاةفیرعتللةیريسفتلاوحرشلا يف ردو ام ةاا�رم مع- ب
 .ةیمسرلا ةدیرجلايف اترارقلا هذه رشنتو اهذافنءدباهيف ددحي تارارقبر د�ملانع ا�هلةيقیبطتلاوطرشلاو

 ــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــ
 ال عرشمل اّنٔ أ�ذ حی صحلا سري تفلاوقفتیال ةزيملماهیلٕابهذتامّنٔأّالٕا ، ةقحت�سم ةی�ر مج موسر ئأ د�وی ال يكرمجلا یصل�تلا لبق هنٔأ ) ةزيملما ( ةیعدملا تبهذ اذا " 2006/273رمق ةيقوقحلااهتفصبةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق )1(
؛ رصحيلا نصل� عرشملا اهدرؤأ اذاملف یصل�تلا لبق قحت�س�بئارض ؤأ موسر �انه �كن مل اذٕاف ) یص ل�تلا لبق ةقحت�سم بئارضو موسر ئأ اهي�ٕاًافاضم ( ةرابع 2001نةس� ل 90رمق امظنلا منةیناثلا ةداملا = = يف هر�ذ ني� وغلی
��رم ىلٕا مث تااءرجٕا من هعبتی امو ) 61ةداملا ( ةدروت�سملا ة�اضبلا عن يكرمجلا نایبلا دميقتبٔأدبتاهنٔأدجن ، يكرمجلا یصل�تلال�ارم نيبتيتلا و هتالتعدیو 1998نةس� ل 20رمق كرامجلانوانق من امساخل بابلاىلٕاعوجرلا من هیل�و
یصل�تلالبقةرابعّنٕافيكرمجلانایبلادميقتلبقىفوت�س�بئارضؤأموسرئأد�ویالثيحو.ة�اضبلاميلستبلمت�كوبئارضلاوةی�رمجلاموسرلااءفيتسا��رممث،صوصخلا�ذبةذ�تملاتااءرجٕالاو) 69ةدملاا (عئضابلا نةیعام
بهذتامك یصل�تلاةیلعمبدءبلالبقالة�اضبلابحست�اغلیصل�تلاةیلمع اءهتانلبق عينت-ًآنفأ هيام�ٕ اراشمل ا هتالیدعتو 1994نةس� ل 6رمق نوانقلا من ج/ 15ةادمل اؤأ 2001نة�سل 90رمق امظنلامن ةیناثلا ةداملا يف ةدراولا اهيل�
".ةمزي ملاهیلٕا

رمق ةاصخلا ةبیرضلاامظ ن من )2(ةداملاو كرامجلانوناق من 16ةداملاو)ٔأ( ةرقف ) 82(ةداملاوتاعیبملا �ىل ةماعلاةبیرضلانوانق من )ج(ةرقف) 15 ( ةداملا من دافت�س� " 2006/2046رمق ةيقوقحلا اهتفصبةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق)2(
لبقواهيل� یصل�تلاةیلمعاءرجٕادنععئاضبلاهذه �ىلةقحت�سملابئارضلاوموسرالا�هيٕ اًافاضمةردوت�سمل اةا�ضبل اةميقيفلثمت�ترداوت�سمل اىل�ةصاخل اةبیرضل اردامقاهساسٔأىل �ددحتيتالةميلق انٔ أ،دلعملا 2000نةس� ل 80
اء�ولانٕاف،ةتحق�سمل ابائرضالوموسر الىلٕ اةفاضٕال�اعهن ةی�رمجلام وسرلاع فدمت یىت ا حهيل�ص یل�تلامت یال وة ی�رمجلاة فیرعتلال واد�ب جومبة ی�رمجلام وسرللع ضختوتارای�س عن يهت ادروت�سملان ٔأث يحوةی�رمجلازكارملا مناهبحس

".يكرمجل ازكرمل ايفةی�رمجل اةیفرعتل الودا �بسحاعهنة�وفدمل اةی�رمجلاموسر الىلٕ اةفاضٕ�التاریاس�لاهذهميةقوههيال�صةخلاابةیرضلليبیرضلا

 و 18نيتداملا ناو ، 20/ 1973مقر ةرا�ز ال نوناق نم 192ةداملا نصبجومبقحت�س�امناو،كرامجلانوانقيف نصبجومبقحت�س�الةیرطیبلاةنیاعملاموسرنا.1“ 2001/1620رمق ةيقوقحلااهتفصبةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق )3(
موسر�ل لقعتتكرامجل انوناق من 25و 18نيتداملا نص نا . 2،هنعجورخلازوجيالددحمو احضو شلك�اهتبس�ة�ارزلانوانق من 192ةداملاتدد� ليتا،ىوع�اعوضومةیرطیبلاةنیاعملامسر�امهلةقال�الكرامجلانوانق من 25
طونمل المع�ل موتقامناو،خيصشلااهلمعبتمك حنوك �ال،ىوعا�ةعقاو �ىلهقیبطتل�ا مننوانقلا احاكم رسفتامدنعةمكحملانا. 3،اهبصا� امظ نوانوانقبددحتمل ليتاو ك،ر امجلانوانقبجومبةررقملاىرخ�موسرلاوةی�ر امجل
كانهناكامل ا�فغامتولي�اة�ارزلانوانق من 192ةداملا نصوهةیا�رلابجاوينوانق نصهدد�ي�امسرلااذهرادقم �ىل �ثرئآت اليكرمجل امسرل اهيفيفوت�س اي ا� الصی�سفنبةیرطیبلاةنیاعملامسر اءفيتسانا. 4 . هبا
".هعفد بجوتی ةیرطیبةنیاعم مسر

ئعاضبلا جورخو لوخد-بعارلابابلا

لؤ�الصفلا
ةی�رمجلا تاطلسلاىلٕاةا� ضبلاميدقت

 34 دة اامل

برقٔأيف ةی�رامجل اتلطسلا ىلٕاءابطٕانو د ة ا�ضبلاميدقتبجوتیو ،�ومح نایباهنم جرخت ؤأ ةكلمملا �لدتةا�ضبلك نع دمقی
 .ةرا��ادهدحتملا قاف ويكر مجزكرم

يناثلالصفلا
دیيقتلاو نعملا

 35 دة اامل

،ةئراط ةوـق ببس�ؤأئراط يرحب فرظ يف الٕااهلابقت�سال دعملاءانیملاري � يف وسر� نٔأاهت�ومح تن اك ام � نفسلا �ىل رحيظ
 .اءطبٕن اود ين مٔأو ٔ مجريك أ زكمربرقٔأ�ذبملع ینٔأة�لاحلاهذه يف نر�لا �ىلو



 

                     
             

 

                      
                      

 

 

                       
                    

 

              

                   

             
    

  

                      
            

   

               

                
      

                       
                 

 36 دة اامل

ؤأة�ونمملاؤأ ةروصاحمل ئعاضبلايربحلايكر امجل اقنطلا نمضقلنتنٔأيرحب نط يتئام نع اهت�ومح قلتيتلانفسلا �ىل رحيظ
 .قانونلااذهنمةینثالاةدملاا يفهيا�ٕارشاملا وةنیملعاة�نومملاعضائبلاؤأةظه�مسورلةخلاضعا

 37 دة اامل

نوناقلااذه نم ) 36دة ( ا امليف اهي�ٕا راشملاعاونٔ�انم ئعاضبقلنتيتلاو يرحب نط يتئام نع اهت�ومح قلتيتلانفسلا �ىل رحيظ
هوقؤأهیرحبئراوطنعةئ�شانلاوفرلظايفالٕاهيفاهريسة�ولدبتؤألوجتتؤأيربحلايكرامجل اقنطلاىلٕا�لدتنٔأ
 .اءطبٕن اود مين ٔ أؤمجريك أ كز مرب اقر عمل ین ٔ� أااحله ذيف ه ن �لراىل �و، هاهرق

 38 دة اامل

ةر�ا لطادئاق �ىلوةرهاقلاهوقلاالت ا�يفالٕاهی�رمجزكارماهيفد�وتاليتلاتارا ملطايفطبهتؤأعلقتنٔأاتر�اطلا �ىل رحيظ
 .اال��ٕا ىرج يتلاةهجلا نمادیؤم ءابطٕانو د ذ�بارـیرقتةر�ا�لدمق یناو ينمٔأ ؤأ يكرمج زكرم برـقا ملع ینٔأا�حلا هذه يف

 39 دة اامل

 .اا�رخٕ �ؤأاهلا�دٕ �اقب�سمصخر � ملامةيقيقحلااهتیمستباهنعحرصناوةنیعملاة�ونمملائعاضبلازجحت-ٔأ

 .لاحلاىضتقمبسح �لا�لؤأجراخلاىلٕاادعتامنٕاو،ةيقيقحلااهتیمستباهنعح یرص يتلاىرخٔ�اة�ونمملائعاضبلازجحتال-ب

رٓخأدنتسمئأؤأةادهشؤأه�صخرؤأةزا�ٕا �ىلا ه�رصدتو ٔا أ دهاريت�ساق علـی�ة اضبي ٔ�یه�مجر ام�عز ماجنٕ�ح سم�ال -ج
 .دنتسملاذ� ىل � لوـصحلا بلق

 40 دة اامل

ةا�ضبلا �ىل تناكٔأءاوس حميلٔآشنم نم اهنٔأ مهوتنٔأاهناش نم ةراشٕاؤأًامسا ؤأةمال� ملحت يتلاةیبنجٔ�اةا� ضبلاة�ونمم ربتعت
 .موسرللة�قلعملاعاضؤ�ا ىل� اضیٔأعنملااذه قبیطو اهب�اصع ىل � مٔأاهتافال� �ىل مٔأ

 (*) 41 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 6(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

ات عیرشتلا ىضتقمب ةامیلحلةعضاخلاةیركفلاةيكلملاقوق ح نم ق ح ئأ�ىل �دعتلكش�يتلا ةردوت�سملائعاضبلا لا�اد رحيظ
 :یةلاتلاسسٔ ل�اقفو ةقالعلااتذ ةذفانلا

اتءارجٕاقفول اهلبقتةدیقنؤأ ةيفمرص ا�فك�ًا�وفشم ةصت�اةمكاحمل ىلٕاًابلط دمقینٔأو�ناق �ثمي نم ؤأقحلاباح صل-1-ٔأ
 .ةفلا ا� ئعاضبللصلفم صفو ميدقتو ،يدعتلاىل � ةيفاك د�ٔأةمكمحللدمق ینٔأدعب�ذو ، ئع اضبلا�تنع اجرفٕالاو صیل�تلا
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زوجيو هميدقتخير � نم �ماةثالثلال� ةرقفلا هذه نم) (1دنبلايف هیلاراشملابلطلأنآش�اهرارق ةصت�اةمكحملاردصت-2-ٔأ
 .ًایعقط اهرارقنوك�و�هغلبتواهمهفترخي �نمم�اةینامثلال� افنئت�س�ةمكحمى �رارقلانفات�س�ناهدضىعدت�سللم
ؤأر�دملاىلعفةرقفلاهذه اكم حٔ�اقفوةصت�اةمكاحمل ى �دعتىوع دةماقٕ�ةر�اا� یغلبتبو�ناق�ثمينمؤأقحلاباحص امقاذٕا
ةی�رامجل نزاا� يف ىوعا� تماقٔأيتلاةهجلاةقفن�ىلو اهب اظفتح�و ةا�ضبلانع اجرفٕالاو صیل�تلا تاءارجٕاقفو هضوف ی نم
 .ةصت�ا ةمكحملانم يعقط رارق رودص ني� ىلٕاةنامٔ� ام � عدوت�سم ى � ؤأ

نع اجرفٕالاوصیل�تلااتءارجٕاقفورارقبهغیلبترخي �نم معل م�اةینامثلال�ةر�اا� یغلبتببللطادمقمقم ی ملاذٕا-ب
ٔ  .ادريت�ساللةینوناقلااتبلطتملایعمجل اهئافيتسانم دكآتلادعبعئاضبلانع اجرفٕالا یمت ،ىوع د ةماقٕامت هٔنآب،ئعاضبلا

رارضٔ�ایعمجنعبسانملاضیوعتلااهكلاموهیلٕا�سرملاوةا�ضبلاردوت�سمل فعد یٔنآببللطادمقمرٔمآتنٔأةصت�اةمكمحلل-ج
صنلًاقفو اهنع اجرفٕالالا� يف ؤأ ،قحم ري � بلط �ىلءانبة ا�ضبلانع اجرفٕالاو صیل�تلااتءارجٕاقفو ة�يتنمهب تقحل يتلا ً
 .ةادملاهذهنم)(ب ةرقفلا

ةیرهاظ ئلال د �ىلءانبهی � ةا�نقلاترفاوتاذٕائعاضبلانع اجرفٕالاو صیل�تلاات ءارجٕاقفو هضوف ینم ؤأر�دمللزوجي- د ً
 :ةیلاتلااكم حٔ�لًاقفو ةیرا�تلااتمالعلاو فلؤملاقوقحب رمٔ�ااهيف قلعتیيتلاالت احلايف ذ�و يدعتلاثودحب ةحضاوو 

 .جارفٕالاو صیل�تلاتاءارجٕافقو رارقبةر�اا� ى �ًافورعم هناونع ن اك نٕاةیركفلاةيكلملاق ح بحاصو ردوت�سملاغالبٕا-1
ىلٕاًااد نتسارادصلاصیل�تلاات ءارجٕاقفو رارقبقحلاباح ص یغلبترخي � نم معل م�ٔأ ةینامث لال� ةر�اا� غالبٕا یمت مل اذٕا-2

ٔ ةینوناقلااتبلطتملایعمجلاهئافيتسانمدكآتلادعبئعاضبلانع اجرفٕالا یمت ،ىوع دةماقٕامتهٔنآبئعاضبلانع اجرفٕالاوةرقفلاهذه
 .داتريس�الل

اذهب هغیلبترخي � نم معل �مٔأةینامث لال� ةصت�اةمكاحمل ى � ةرقفلاهذه اكمحٔأ ىضتقمب ردصالااررقل� نطعلادرتوس�ملل-3
 .ةادملاهذه نم )ٔأ( ةرقفلا نم) (2دنبلا يفةدارلوامحاكٔ�ایقبطتمتی و ار،رقلا

ذ�و،يكرامجل مرحلايفاهنع اجرفٕالاوصیل�تلا اتءارجٕاقفومتيتلاعئاضبلاةنیاعمةر�اا� افرشٕاتحتبللطا دمقملقحي-ه
 .ئعاضبلاهذه نم ةنیعبهدویز� هضوفینم ؤأ رد�مللو هتاءااد� ات بثٕانم هنيكمت

ةدراولا �ادهلاو ةیصشخلائعاضبلاو ةیرا�تلا ري� ةفصلا اتذ ئع اضبلانم �یلقلا اتیمكلاةادملاهذه اكمحٔأ قیبتط نم ىنثت�س�-و
ردصملا�بلااقوسٔأيفا�رطنوك �يتلا ئعاضبلاو)تیزنارتلا(ةر�اعلائعاضبلاىنثت�س�امك،ةريغص ودرطيفؤأن�رفاسملاةزوحب
 .هتقفاومب ؤأقحلا ب احص لبق نم مت دق

اتءارجٕاقفومتيتلاةا�ضبلاا�مؤأردوت�سملاهاجترلرضاؤأعطللانعضیوعتل �ةیلوؤسمئأةر�اا� ملتحتال-ز
 .دةاامله ذ م ه اكحٔأفق وهناعجارفٕاال و یصلت�لا



                      
 

                     
               

                  
           

          
               

        
          

 

              

  
  

 

                   

               
     
                  
     
      
      

                   
                   

             

قطانملاو ةیومنتلاقطانملا ىلٕا�سرملائعاضبلا�ىل ةادملا هذه اكمحٔأيرس�،ةاد ملاهذه نم )و( ةرقفلايف ردو امم رمغلا �ىل-ح
 .صةا یة اخلداصتق� بة عقلا قة طنمو ة احلر

ة اد ملاهذه اكمحٔ�ًاقفو ةیركفلاةيكلملا قوقح نم ئأ�ىل يدعتلاىوع د قفوتت،رٓخأنوناق ئأيف ردو امم مغرلا �ىل-ط
 .يصشخلايعدملاةفص هیل� ىدتعملاذاختا �ىل يكرامجل صیل�تلا��رم يف اهدوجو ءانثٔأةردوت�سملائع اضبلا صوصخب

ظافتح� التدباهيف امب ةداملاهذه اكمحٔأذيفنتلةمزاللاالت دبلاو تام� ضلاذ� يف امب اتءارجٕالاو طورشلاو اكمحٔ�ا ددحت-ي
 .ةایغلاهذهلردص یامنظ بجومب ةماعلااتد�وت�سملاؤأةی�رامجل نزا�ايف ئعاضبل�

 :یيل ام ةیلاتلاتارابعلاينعتة اد ملاهذه اكم حا�تاغل .ك
�ماكتملار�او�لممياصتلاو عارت�� اتءار�و ةیرا�تلاتامالعلاو اهلةرواا� قوقحلاو فلؤملاقوق ح :ةیركفلاةيكلملا قوقح.1
 .ةيفارغجلااترشؤملاوةیعانصلاذجل�اوةیعانصلاموسرلاوةیرا�تلارارس�و
 .القةعالاتذتاعیرشتللاقفوةصت�اةيما نظلاةمكحملا:ةصت�اةمكاحمل.2

 42 دة اامل

 .ةنیاعملا اتءارجٕایلهس��تاغلذ�و ئعاضبلاضعببقلعتیف� یفلغتللةصا�دا�وقضرف ینٔأرد�ملل

لثاثلا لصفلا
راحب لقنلا

 43 دة اامل

 .رةحلاقطانملاىلٕا�سرمتن اكولوىتحربحلاقیربطدر�ةا�ضبلك و�محلانایبيف �لس�نٔأبجي-ٔأ

 :ةیلتالاتمالوملعانامضتمل،یمحتلاءنايم يفهالی� وؤأةنيفسلا�ن رهقعیود�ا و یانب�امحلو لم�اكمظنینٔأبجي-ب
 .�� سملا ا�هتومحو ا يهتسن�و ةنيفسلامسا-1
ٕ .ةيقيقحلااهتیمستبر�ذتنٔأبجيف ة�ونمم ئع اضبلاتن اك اذاو دت�و نٕاةطرفنملائع اضبلانزوو يلامجٕالااهنزوو ئع اضبلاعاونٔأ-2
 .�اقارٔأ و هتاماال� و هتافاال�فصو وعطقلا ودورطلادد�-3
 .هیلٕاسلرملا مساو ناحشلامسا-4
 .عضائبلا هنامتنحش يتلا�ارملا-5

لوخ د دنع ةر�اا� يفظومل زوجيو ،اینورتكلاو�محلانایبدم ق ینٔأيكرامجل اق نطلاىلٕااهلوصو بلق �ی�و ؤأةنيفسلا نر� �ىل-ج
 (*)ذ� رمٔ�اىضتقااذٕاايقرو و�محلانایبزار�ٕا �ی�و ؤأنر�لانماوبلیط نٔأيكرامجل اق نطلاىلٕاةنيفسلا

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 7(ةادملابجومبةادملاه هذ لیعدتمت  (*)



           
     
           
    
         
               

                 

           

 

                   
           

 

                      
                 

                

 

                      
                     

    

                   
                 

 

                      
                   

                   

ٔ :آفرملاةنيفسلالوخ د دنع يكرمجلازكرمللدمق ینٔأ ةنيفسلا نر� �ىلو-د
 .ةیلؤ�اهتمجر � ءضاتق� دنع و �امحلو یان ب-1
 .هلم ةدئاعلالعسلاو ةرا�بلاةعتمٔأو ةنيفسلانؤمب صاخلا�ومحلانایب-2
 .براكلاءسامٔآب امئةق-3
 ٔ.آرفملااذهيفغرفت�سيتلائعاضبلاةمئاق-4
 .ةی�رمجلاةمنظٔ�اقیبتط يلبسيفةر�اا�اهبلتطنٔأنكمييتلانشحلالصابووقئو�لایعمج-5

 .ةیمسالرعطللا�هملاهذه نمض بستحت الؤآفرملاةنيفسلالوخ د نم ةا�س نيثالثو تس لال� اتدنتسملاو �ت ایبلا دمقت-هـ

 .هنم اهميدقتبجاولا خسنلادد�و و�محلانایبلكش رد�ملا ددحي-و

 44 دة اامل

ب�ارملانم تن اك ؤأةیندرٔ�ا �اوملايف ه�الم یل�و اهلسيلؤأةمتظنم الت�ر�موقتال ةنيفسلادئا � و� محلانایبن اكاذٕا
 .نشحلأآرفميفةی�رامجل اتلطسلانمهیل�ارشؤمنوك �نٔأبجيف،ةیعارشلا

 45 دة اامل

یغرفت زوجي الو،هی�رمج زكارم اهيف د�و یيتلا�ارملامر ح يف الٕاىرخٔ�اةیئاملاقلنلاطئاسو یعمجو نفسلا و�مح یغرفت زوجي ال-ٔأ
 .هيفظوم روضحبو صت�ايكرمجلا زكرملا نم هیخط ةقفاومب الٕاىرخٔأ ىلٕاةنيفس نم اهلقنؤأةا�ضبئأ

 .ةر�اا� بلق نم ةدداحمل طورشلانمضو اتا�سلالال� ىرخٔأىلٕاةنيفس نم قلنلاوغیرفتلا یمت-ب

 46 دة اامل

ئعاضبلارادقم يف ؤأ ا�هتوتحم يف ؤأودرطلا ؤأقطعلادد � يف صـقنلا نع الوؤسم اهلی�و ؤأاهلثمي نم ؤأ ةنيفسلا نر� نوك�
مع ذ�بهلم حمس�امدنع اهباحصٔألبق نم ؤأاتد�وت�سملايف ؤأ نزاا� يف ئعاضبلاالم ت�ساني� ىلٕاةسيكملاو ةبئاسلاو ةطرفنملا

 .نوناقلااذه نم ) 71دة ( ا امل م اكحٔ أاة�ا مر

صقنلاةب�س�ذ�كوًاصقنؤأةد�ز ةسيكملاو ةبئاسلاو ةطرفنملائعاضبلايف حماستلاةب�س�اهيف ددحي تل�عتردصینٔأرد�مللو
 .ةیمسرلاةدیرجل � تل� عتلاهذه رشنتو ا �هتوتحم ابی�س�او تافالغلاعفضلة�يتنؤأةیعیبط ملاوع نع مجانلا ئعاضبلايف يئزجلا

 47 دة اامل

ئعاضبلارادقميفصقنققحتاذٕاؤأ)تسيفانملا( و�محلانایبيفجردموهامعة�رفملا ودرلطاؤأع قطلادد �يفصقنققحتاذٕا
صقنلااذه ر�ربت�ثمي نم ؤأةنيفسلانر� عىلف رد�ملال�تعتقفو اهب حماستلاةب�س�زوا�تیةسيكملاو ةبئاسلاو ةطرفنملا
زوجي لاحلايف اتدنتسملاهذه ميدقترذعتاذاو ،يربحلايـكر امجل اقنطلاجرا� مت هنا تبثتال� ا� ةتب � اتدنتسمب هدیٔیآتو ٕ



                
          

   
  

 

                   
                    

    

 

                   
                

              

             

   
 

  

            

 

                   
 

 

                  
                

 

ردص ینٔأرد�مللو ةر�اا� قوق ح فلك �نامض ذ�ادعباهميدقتلالمت�س� حمرض نظميترخي � نم رهشاةت�س زوا�تتال �� ءا عطٕا
 .یة مسالر یدة جلر � رش نتاهب دمقتيتلاهل ملاو المت�س� رضاحم نظميتةيفيك�ل�تعت

بعارلالصفلا
ار�لقنلا

 48 دة اامل

اذهىلٕاةرشابمةدیؤملاةنیعملاقرلطااومزل ینٔأاهيلق �ىل�ويكرمجزكرمبرقٔأىلٕادودحلانمار�ةردوت�سملائعاضبلاقوسيغبنی
بل ق ىرخٔأ ةنكمٔأؤألزانم يف اهوعض ینٔأ ؤأصيخر� نود يكر امجل زكرملااهباوزوا�تینٔأئعاضبلا هذه يلق � �ىل رحيظو زكرملا

 .زكرملااذه ىلٕا اهقوس

 49 دة اامل

و� محلانایبامقم موقتيتلاة�قیثولا ؤأ نشحلاةمئاق يكرامجل زكرملاىلٕاهلموصو ى � اومدق ینٔأاهيقفارمو ئعاضبلا قيل � ىل�-ٔأ
،نوـناقلااذه نم ) 43(ةادملايفةدداحمل وطرشلاقفوه�مظنمد،� ونٕالقنلاةك رشدمتمع ولقنلاةطاس و سائق لبقنمهقعمو
 .ةدا�قلاهذه نم تاءانثت�س� ضعبءاضتق� دنع ررـقینٔأرد�مللو ةا�ضبلاةميق اهي�ٕا افاضمو

 .ر�دملااهددحي يتلاطورشلاقفو اهنومضمل ةدیؤملااتدنتسمل � ةقیثولاؤأنشحلا ةمئاق قفر�-ب

سماخلالصفلا
او ج لقنلا

 50 ةداملا

 .اهلةدداحمل ةیوجلاقرلطاةكلمملادود� اهزایتجادنع �س�نٔأتار�الطا �ىل

 51 دة اامل

اذه نم ) 43(ةادملايفةنيبملاوطرشلاقفو نظمیوةر�اطلادئاقهعقو یو�محنایبيفتار�الط � و�قنملائعاضبلانودتنٔأبجي
 .قانونلا

 52 دة اامل

،بللطادنع ةر�اا� يفظوم ىلٕانوناقلااذه نم ) 43 ( دةاامل يف ا �لهيصوصنملامئاوقلاو �امحلو یانبدمق ینٔأةر�ا لطا دئاق �ىل
 .ةر�الطالوصو روف ذ�و ءا�ضتق� دنع اهتمجر� مع ،راطملاكرمج زكرم ىلٕا قئو�لاهذه ملس�ناو

 53 دة اامل



                    
       

 

                 
         

   
      

 

                
    

   
   

   

 

                       
               

  

 

                 
     

          

      

 

امزال ذ� ناكاذٕا ئعاضبلاءاقلٕ �رٔمآ ینٔأةر�الطادئاقلزوجيهناالٕا،ناريلطاءانثٔأاتر�الطانماهؤاقلٕاؤأئعاضبلایغرفترحيظ
 .هطوبه روف �ذبةر�اا� ملع ینٔأ �ىل ةر�الطاةمالسل

 54 دة اامل

لقنلارشاكت وتار�ا لطاةادقونوقئاسلانوك�واوجلقنلاوار�قلنلا �ىل نوناقلااذهنم) 4745،46،(داملوامحاكٔأبقطت
 .يوجلا ؤأ يربلا قلنلا ا��يف صقنلانع نيلوؤسم

سداسلالصفلا
ةدییربلادورطل� ؤأتالسارملادیرببلقنلا

 55 دة اامل

ةیلو ا�وةیبرعلاة�دییربلااتيقافتاللاقفوةیدیربلاودرلط �ؤأالتسارملادیر�قیرطنعاهر�دصتؤأئعاضبلاادريت�سا یمت
 .ةذفانلاةیل�اا� ةینوناقلاصوصنلاو

بعاسلالصفلا
رد�صتلاةدا�او رد�صتلا ٕ

�و امحل ان یبميدقت

 56 دة اامل

ةر�اا� ىلٕادمقتنٔأنو د الدبلاةراد غم ة�راف ؤأ� محم ىرخٔأقلن �ی�سو ئأؤأهر�اط ؤأ ةیارس�ؤأرا قط ؤأ ةنيفس لك �ىل رحيظ
(محو یان ب  .ةر�اا� ه�نمت ءانثت�ساةمث نك � مل ام ةردملغا� يصخر � ىل� لحلصو او )(43ةدملاامحاكٔ� قابطام)تسيفنام�

�رصدتةدا�ٕا

 57 دة اامل

ةیربلادودحلاهاجت� نيلقانلا ىل � رحيظو یل صفتل� اهنع رصحي تلاو صت�ايكرامجل زكرملاىلٕا رد�صتللةدعملا ئعاضبل� ه�وتلا بجي
ىعا�رن ٔىل أ�ـز اكره امل هذبنجتصدبقا قطرا وسلك�ن ٔو أٔة أرداغ�ملصيخ�رىل �لوصن احلودیة�مجلر كز ااا املروزواج�تین ٔأ
 .ةرا��ااهررقتيتلااكمحٔ�ايكرمجلااقنطلاطباوضل ةعضخلااعضائبلاشان �

ىرخاىلاةنيفس نم ئع اضبلالقن

 58 دة اامل



                 
  

 

                     
       

   
  

 

               
                 

  

               

                   
                  

      

   

  

               

                   

   

                 
     

              
      

اتءارجٕالاو لوصٔ�او طورشلاقفو هر ح هقنطم ىلٕاؤأ جراخلاىلٕاةكلمملاىلٕا��اا� ةیبنجٔ�ائع اضبلارد�صتةاد�ٕا زوجي
 .�ر ملداا دهحيد يت لت ا�امضالو

 59 دة اامل

ةفصرٔ�انم نزا�اىلٕااهلا�دٕارجي مل يتلائعاضبلاب حس ؤأىرخٔأىلٕاةنيفس نم ئع اضبلاقلنبالتاحلاضعب يف صيخرتلا زوجي
 .رد�ملااهددحي يتلاطورشلانمض نفسلاىلٕا

نماثلالصفلا
ةكرتشم محاكٔأ

 60 دة اامل

طبلر� ا�دة و �دةويف �ة ومجمو د مقف� وطر شلك ىل �در�يتلاةیلاسرٕاللةیلیصفتلا�توتحملاو�محلانایبنمضتینابجي-ٔأ
ىضتقمب اتروقطملاو اتیلبلطاو اتبعوت�سمل�ةقلعتملاوطرشلاو اكمحٔ�اددحتنا �ىل ىرخٔأةقیرطئأؤأ یفلغتلاوامزحلاؤأ
 (*)یةاغال ه هذلر صدیم اظن

. 2018نة �سل)33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 8(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 �� هرربم ابب�سٔأدوجو دنع هار �ي�الكشلو� ئعاضبلانم ةد�اولاةیلاسرٕالاةئزجتبحمس�نٔأهضوف ینم ؤأر�دملل- ب
 .�� ةمزاللاتل�عتلا رادصٕارد�مللو هوجولا نم ه�ؤيآبةنیزخل � قلحتةراسخ ئأةئزجتلاهذه ىل � بترتیال نٔأ ةیطرش

يكرمجلاصیل�تلال�ارم-سمخلااببالا

ةی�رمجلات�ایبلال/ؤ�الصفلا

 (*) 61 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 9(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 :م نظیيكرمجنایببئالرضاوموسرلانمةافعمتن اكولوة�اضبئأصیلختدنعيكرمجلازكرمللدمقینٔأبجي-ٔأ

ؤأ،ًیاطخ-1

نایبلااذه �ىل قبنطیو رد�ملااهردص یل�تعتقفو ذ� ىل � صنی�يح ا�ت یبلاؤأات مولعملاةجلاعم بولسٔأ مادت�س��-2
 .يخلطانایبلا �ىل ةقبملطااكمحٔ�ا اتذ

 اهقافرٕاباجلوائق�لوا وهنامضتتنٔأبجييتلاتمالوملعا وهنامثأأ وهاخس�دد� وهاميدقتوسائط وت�یابلاجذمنار�دملاددحي- ب
 .�ئقلوا� تهنامضتتنٔأبجييتلاتمالوملعا و هبا



               
       

                     
              

 

                

 

                  
      

 

                    
                   

       

         

           

  

 

               

   

  

    

     

   

ع�د� طورش اهيف رفاوتتنا �ىل ةینورتكلٕالائل اسول � ةمدقملاةی�رمجلاا�تیبل � اهقافرٕابجاولاقئو�لابلقتنا ةر�ا�ل-ج
 .ةایغلاهذهلردص یامنظ قفو ةذفانلا ات عیرشتل� ةررقملا

يف لصٔ�اةیجح اهلنوك�و ةی�رامجل �ماعملازاجنٕادعباهب ةقفرملاقئو�لاو ةی�رمجلاا�تیبلانم ةینورتكلاخسنبظفتحت نٔأةر�ا�ل-د
 .ةایغلاهذهلردص یامنظ بجومب هتدمو هطورشو ظافتح� ئلاسو نظمتو ةر�اا� نم اهيل � ةقادصملادعباتبثٕالا

 62 دة اامل

 .ر د�ملااهددحي يتلاالتاحلاءانثت�س � د�اولا)تسيفانملا( و� محلانایبلةدئاعلا ئعاضبلا الٕانایبلا يف ر�ذ ینٔأ زوجي ال

 63 دة اامل

اتبعوت�سملأنآش�قلعتیف� امٔأ،ةد�احوةد�واهنٔأ �ىل تن اكهقیرطٔيآبه�ومجمو�فقم ودرطةد �نایبلايفر�ذ ینٔأزوجيال
 . رد�ملااهردص یيتلال�تعتلاىعارتف اترو قطملاو اتیلبلطاو

 64 دة اامل

نوك � ال ثیحبك،مجلار ابلق نم �وبق یمت نٔأدعبنایبلایلصافتنم رثكاؤأ د�او ل دیعتب ،به طل �ىل ءانبنایبلا دمقمل حمس�
مدق اذٕادیلعتل � حمس�ال لاوحٔ�ایعمج يفو ،ًال�صٔأاهيطغ یيتلا �تري � ةا�ضب�ىل قبنطینایبلاعلجل ر�ائأدیلعتلا ��

 :ةیلاتلااتءارجٕالاىد�ٕ �ةی�رامجل ات لطسلاتماقنٔأعدبب طلال

ؤأة،�ضابلا حصف بمياقلاينوتٔهناآ بیانبلامدقم الغبٕا-ٔأ

ؤأ،ه�یحص تسيلثبحلارادم الت یصفتلاؤأ تایئزجلا ن� رترق-ب

 .اج عهنافرٕالو أ�ة أاضبلا �ر حتر-ج

 65 دة اامل

 :ةیلاتلاةی�رامجل عاضؤ�ا نم ضعو ئأتحت الدبلا ىلٕا ��اا� ئعاضبلا بلقت-ٔأ

الكهت�س� يفعضلوا-1

 .تینزارتال-2

 .اتد�وت�سملايف عادیٕالا-3

 .ةرحلا قطانملايف عادیٕالا-4

 .تقؤملالا�دٕالا-5



    

                 

 

                   
              

                   
         

                  
 

               

 

                   
                

 

                   

   
  

   

 

                 

  

 

 .یعنصتلادصقبلا�دٕالا-6

 .�رملدااهددحييتلاتاءارجٕاللاقفووةر�اا�ةقفاومبرٓخأىلٕايكرمجضعونمئعاضبلا یلوحتزوجي- ب

 66 دة اامل

دوع یببسلاهزا�جنٕا�لارم مكلت�س� مل ؤأةبجوتملابئالرضاو موسرلااهنع دؤتومل تلجس يتلا ا�تیبلايغلتنٔأةر�ا�ل-ٔأ
 .ا�ت یبلاهذه یلجس�رخي � تيلامو یرشعةسمخنع �لقتالةدمرورمدعب ذ�واد�قمل

ا��يفو،ةبجوتملاب�ئالرضاوموسرلااهنع فعدت ملاملاطاهـمدقمنمبلبط ا�تیبلاءاغلٕا �ىل قفاوتنٔأةر�ا�لزوجيو- ب
 .ةفلاا� هذه ةیوس�دعبالٕاءاغلٕال � حمس�الف هفلاخم دوجو

بلطةبا�ٕانو دلوحيالةیبنجٔ�االتمعلللادعتلاراعسٔأريیغتؤأب�ئالرضاوموسرلابس�دیلعتنافلاوحٔ�ایعمجيـفو
 .ءلغإاال

 .ةنیملعااد�مو یالصؤأهیغلبتد بعهیابغ يفؤأ یانبلامدقمرضو حبهيارجت ان وة�ضابلاةنیمعا بلط تنٔأةرا�ل� حيق-ج

 67 دة اامل

لوصحلادعبذ�و ءاضتق� دنع اهنم اتنیع ذ�او نایبلاميدقتبلق هم عئاضب �ىل عالط� هملثمي نم ؤأةا�ضبلا باحصٔ� زوجي
 .ةبجوتملابئالرضاوموسرللةذؤخآملااتنیعلاضعختنٔأ �ىل ،اهفارشٕاتحت یمت نٔأ رشطوةر�اا� نمنذٕا �ىل

 68 دة اامل

 .ةصت�ا ةیمسرلا ؤأ ةیئاضقلاتاهجلاذ� نم ىنثت�س�و ةی�رمجلاا�تیبلا �ىل عالط� هملثمي نم ؤأعئاضبلاابحصٔأريغل زوجي ال

يناثلالصفلا
عبضائلاةنی معا

یة �رمجلات�ایبلا

 69 دة اامل

 .رد�ملااهردصیيتلال�تعتلابسحایئزجؤأایلكعئاضبلاةنیاعمبصت�اكراامجل ظفومموق یةی�رمجلاا�تیبلایلجس�دعب

عبضائلاةنی معا

 70 دة اامل



                     
 

                   
   

                 

              

                 
  

  

                    
 

                    
      

                  
                 

                    
             

                 
          

 

               
                  

                   

 

يتلادا�وقللاقفوهتقفن�ىلوةقالعلابحاصبلطىلٕااادنتسامرحلااذهجرا�ويكرامجلمرحلايف ئعاضبلاةنیاعميرجت-ٔأ
 .�ر املد اده حيد

مدقمةقفن �ىل ةنیاعملااهيضتقتيتلاىرخٔ�الامعٔ�الكواهفیلغتةاد�او ودرلطاحتفوةنیاعملاناكمىلٕا ئعاضبلاقلننوك�-ب ٕ
 .هتیلوؤسم �ىلو نایبلا

 .ةر�اا� نم ةقفاومنو د ةنیاعمللةددحملان�امٔ�ايف ؤأنزاا� يف تعضو يتلائعاضبلاقلن زوجي ال-ج

.ةر�اا� نم نيلوبقم ةنیاعمللاهميدقتو ئعاضبلا قلنيف نولماعلانوك�نٔأ يغبنی- د

ن�امٔ�او ،اهعادیٕاؤأئع اضبلان�ز تخلةدعملاات�اسلاو ئف اقسلاو ئا حلظاو ات د�وت�سملاو نزاا� لوخد صخش ئ� زوجي ال- هـ 
 .ة�ر�اافقة من اون مودنةیاعللمة عدامل

 71 ةداامل

لكشلا �ىل هددصبةیلوؤسملاددحت ودرلطا�توتحم يف صقنروهظ دنعو �ثمي نم ؤأنایبلادمقم روضحب الٕاةنیاعملا يرجت ال
 :تايللا

ٔ نشحلابلقردصملا�بيفصقنلاثود�اهعمدكآتیةميلسهیرهاظ�احب ات د�وت�سملاونزا ا� تل�دٔأدق ودرلطاتن اكاذٕا-ٔأ
 .صقنلااذه ةقالحم نع رظنلا فيرصف

ؤأنزاا�هذهلةرمثتسملاة�ئیهلا �ىلبجوةميلسري �هیرهاظ ا�حب اتد�وت�سملاؤأنزاا�ىلٕا��اا� ودرلطاتن اكاذٕا- ب
اهدد�واهت�وتحمواهنزونمققتحلاوالمت�س� حمرضيفا�حلاهذهتابثٕ� �قانلاةكرشلاوةر�اا�معموقتنٔأ اتد�وت�سملا

�ىل فظحت ةمث نك �مل ام قلانلا �ىل ا�حلاهذه يف ةیلوؤسملاقعتو ،اهفظح ةمالسلةمزاللاريبادتلاذ�تتنٔأةرمثتسملاةئیهلا �ىل و 
 .ةق الحملانع ا�حلاهذه يف رظنلافيرصف ردصملا�بكرمج نمارشؤم )تسيفانملا(

ىل �ةیلوؤسملاقعتف ات�عدوت�سملاونزاا�اهلوخ ددعبههب�شضعومتحبصٔأمثةميلسهیرهاظ�احبودرلطاتل�دٔأاذٕا- ج
 .ل دیبتؤأصقندوجو نم ققتحلالا� يف ةرمثتسملاةئیهلا

 72 دة اامل

بحصا بیاغ يفةی�رمجلاق�ئلوا يفدار و هو ملاهفل خما ؤأة�نوممعضائ بدجو بوهباتش�دنعهتانیملعا دورطلاتحفتنٔأةرا�ل�
بلقةنیاعملاىرجتنٔأةر�ا�لفةرولرضادنعو،الوصٔأهغیلبتدعبدداحمل تقولايفةنیاعملاروضحنعع�نتمااذٕاث� مين و مٔ أ عالقةال
 .ةنیاعملاة�يتنباحمرض ةنجللاهذه ررحتو ضرغلااذهللكش�هنجل ذ�بموقتنٔأىل � ،�ثمي نم ؤأةقالعلاب احص یغلبت

 73 دة اامل



                 

 

                  

 

                  
                  

 

                   
           

                   
                    

                  

 

                
                  

                
 

 

                    
                  

   

  

 .هبالموملعاتیعارشتللهتاقطابمؤأهتافااصموؤأة�ضابلاع نونم ققحتللهنامدمتمعلل حمى �ئعاضبلایللحتيفقحلاةر�ا�ل

 74 دة اامل

 .نوناقلااذه نم ) 80( ةادملايف اهيل � صوصنملاةصاخلاةنجللا اممٔأ�ليل�تلا ة�يتن�ىل اضرت �� ةقالعلاباحصلو ةر�ا�ل زوجي

 75 دة اامل

ؤأیلل�تلاءارجٕاذ� مزلت�ساو ئعاضبللةصا� اتفصاومو طورش رفوتيضتقتةذفانلاىرخٔ�ا ةینوناقلاصوصنلاتن اكاذٕا-ٔأ
ة�يتنروهظ دعبالٕااهب فترصلادم � لفك� يتلاةمزاللاام�ت ضلاءاقلاهنع اجرفٕالاق ح رد�مللو ذ� یمت نٔأبجو ةنیاعملا
 .لیلت�لا

فعدو ةی�رمجلاةفیرعتلاقیبتط وه یلل�تلانم فدهلان اكاذٕا ،یلل�تلا ة�يتنروهظ بلق ئعاضبلانع جارفٕال � ترصحيلا زوجي- ب
 .ة�يتنلاروهظ نيحل ةنامٔأةفیرعتلل�ىلٔ�الدعملابسح موسرلاةا� ضبلا باح ص

 قةفنىل � ذ�و ةدمتعملااتفصاومللةقبا مط ري � ؤأةمرض اهنٔأةنیاعملاؤأیلل�تلانم تبثیيتلائعاضبلاالفتٕار�دملل قحي-ج
روضحلانع هم فلخت ا�� يفو ،رد�ملااهددحي �� لال� اهر�دصتاودیعینٔأاوءاشاذٕاهلمو هيملثمم روضحب ؤأمهروضحبو اهباحصٔأ
 .مزاللاحملرضاذ�بررحيو هتمقفن�ىل الفتٕالاةیلمع تمت ةدمتعملالوصٔ�ابسح ایخط مهرا خطٕادعبرد�صتلاةاد�ٕاؤأ

 76 دة اامل

 �ىل ءانبردص یهنم رارـقبددحي نٔأرز�وللو اهنمض ةدراولائعاضبلاموـسرل)ةیميقلا( ةيبسنلاةفیرعتلا اتذ ئعاضبلا تافال � ضعخت
بسحواهيفةدراولائعاضبلانعلصفنملكش�تافالغلاىل�ةبجوتملابئالرضاوموسرلااهيفقبتط يتلاالتاحلارد�ملابيسنت
موسرلانمةافعملاؤأهضفخمموسرلةعضاخلاؤأةیعونلاؤأةيبسنلاةفیرعتلااتذ ئعاضبللبة�سنل� اء وسا  هب صةااخل یفةعرتلد اونب
 .یة�مجلر ا

 77 دة اامل
ٔ افقیٕاررقتنٔأاهلف ةمدقملاتادنتسملاؤأة ا�ضبلا صحف قیرط نع نا�يبلا�توتحم ةحص نم دكآتتنٔأ ةر�اا� سعوبنك � ملاذٕا

 .افقیٕالاةدم ريصقتلريبادتلایعمج ذ�تتنٔأ�ىل ةمزاللاتابثٕالا رصانع رفوتيتلاتادنتسملابلتط ناو ةنیاعملا

بئارضلاو موسرلاءافيتسا

(4 دة اامل 78 (



                    
             

    

  

 

                  
 

 

    

   

               

                     
            

                    
               

                  
   

                    
         

         

                 
                 

    

ىفوت�ستف نایبلايف ءا�ج ام نيبو اهنيباقرف ةنیاعملاة�يتنترهظٔأاذٕاهناري � نایبلا �توتحمل اقفو بئالرضاو موسرلا ءافيتسا بجي
ءاضتق�دنعةبجوتملااتمارغلاءافيتساةقالحميفةر�ا�اقحبلال�ٕالادم �مع،�ةيتنلاههذ اس سٔىل أ�ب ئارضالوم وسالر
 .قانونلااذه اكمحٔ� اقفو

عبضائلاةنی معا

 79 دة اامل

 هذا ) من 69-78(نمادوملااكمحٔ�اقفوةنیاعملاةاد�ٕابلطءاضتق�دنعهملثمينمؤأةا�ضبلاابحصٔ�وةی�رامجلةلطسللقحي
 .قانونلا

ثالثلال صلفا

تافالخلايف رظنلا ةنجل

 (*) 80 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم )10(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

يف رنظللةبتر مهالا� اهسٔأر �ةر�اا� اطبض راب�نم صا�شٔأةثالثنم ةفلؤم ةصا� ةنجل رد�ملابيسنت �ىل ءانبر ز�ولانيعی-ٔأ
 .� ضعخت يا� دنبلاؤأااهتفصاوم ؤأاهئ�شنم ؤأةا�ضبلا ةميق لو ح تافالخلا

ةنجللوةا�ضبلابحاصنميخط بلطىل �ءانباهيفرنظللةنجللاىلٕاةر�اا�وةقالعلاباحصٔأنيبقعتيتلاتافالخلالاحت-ب
 .ر�دملاىلٕاالفخلأنآش�ااهتبيسنتفعر�و الفخلاعوضومةسار �نيینفلاوءاربخلانمهار�نمبنيعت�س�نا

نيثالثلال� كراامجل ةمكحم ى � نع لطلالباقو اللعم هرارق نوك�و ةنجللا بيسنت �ىل ءانبالفخل � تبللهرارق رد�ملاردصی-ج
 .هغیلبترخي � نم اموی

يتلا ام�تضلاو لوصٔ�او طورشللاقفو ةادملاهذه نم )ٔأ( ةرقفلا يف هیلٕا راشملافالخلاسمح لبق ةا�ضبلالميس� زوجي-د
 .ةر�ا ا� ى � فالخلاعوضوم ئعاضبلانم تانیعبظفتحيو ر�دملا اهددحي

 .ادر�ٕاللاهيل � عزانتملاري � ىرخٔ�ابئالرضاو موسرلاو ةی�رامجل موسرلاىفوت�س�-هـ

الفخلاعوضومبتبلانيحلةيفرصم ا�فك�وانئمآتل �ىفوت�ستف الفخلاعوضومىرخ�بئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرلاامٔأ
ربتعیو هعف د رخي� نمًامو ینيت�س لال� ةصاخلاةنجللًایخط هضارتا� ةقالعلا باحص دمق ی ملاذٕاامعلاادر�ٕاللنئمآتلااذه لوحيو
 .ًایهتنم �ذبالفخلا



   
   

    

 

                   
 

                     
                  

  

  
     

  

 

                    
    

                  
   

                 
               

          

 

                  
  

    

بعارلالصفلا
ن�رفاسمل� ةصا� محاكٔأ

ن�رفاسملاهبحصیامع حيرصتلا

 81 دة اامل

اهددحي يتلادا�وقلاو لوصٔ�ا قفو مهي�ٕادوع یؤأنورفاسملاهبصطحیامع ةصت�ا ةی�رمجلا زكارملايف ةنیاعملاو رصحي تلا یمت-ٔأ
 .�ر املد

ًءانبرز�ولااهددحي يتلاةب�سنللاقفو ن�رفاسملاةزوحب يتلائع اضبلانع ةی�رامجل موسرلاىفوت�س�نوناقلااذه يف ردو امم رمغل�-ب
ئعاضبلاعاونٔأو ةادملا هذه اكمحٔأقیبتطلةمزاللااتءارجٕالاو طورشلااهيف ددحيو ةایغلاهذهلردصتل�تعتبر د�ملابيسنت �ىل
 .اهل ع ضخت اليت

سماخلالصفلا
عئاضبلابحسو بئارضلاو موسرلاةٔدیآت

عئاضبلا بحس

 82 دة اامل

اهنعبئالرضاوموسرلاةدیٔآتواهددصبةی�رمجلااتءارجٕالااممتٕادعبالٕااهب حسنكميالوبئالرضاوموسرلانهريهعئاضبلانٕا-ٔأ
 .قانونلااذه اكم حٔ� اقفو

موسرلاو ةی�رامجل موسرلافعدبفلكملاوه ردوت�سملانوك �نوناقلااذه يف هیل� صوصنملانماضتلاو ةیلوؤسملأأدبم ةاا�رم مع-ب
 .ةررقملاىرخٔ�ابئالرضاو

 ئعاضبلاب سحلاهميدقتبجاولاام�ت ضلاو وطرشلاوبئالرضاوموسرلاةٔدیآتبلق ئعاضبلابسح�ةقلعتملااكمحٔ�ا ددحت-ج
موسرلااهبجومبىفوت�س�يتلاالتاصیٕال �ةقلعتملاام�كحٔ�او،اهنعبئالرضاوموسرلاباست�اة�يفی�و،ئراو لطاا��نال�ٕادنع
 .رز�ولااهردص یل�تعتبصلفلااذهب ةقلعتملااكمحٔ�انم ذ� ري�و بئارـضلاو

 83 دة اامل

طورشلانمض ذ�وةدیقنؤأهيفمرصةنامضتحتاهنعبئالرضاوموسرلاةدیٔآتبلقهمعئاضببحس�نيفلكمللامحسلازوجي
 .�ر املد ادهحيد يتل�د ااوالقو

) 84 (*) (6 دة اامل



               

                   
                   

                   

                  
                

  

                  
              

                 
  

                
                    

                 
          

 

              
              

 

               
                 

 

     

 

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 11(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

ات یلمعبةقلعتملاةیرا�تلاو ةی�رمجلاا�تیبلاو قئو�لاققدتنٔأ ةا�ضبلانع اجرفٕالا دعبو رد�ملا ةقفاومب ةی�رامجل اتلطسلل زوجي-ٔأ
� رٓخأصخش ئأؤأة�قالعلاباحصٓتآشنم يف ةا�ضبلاصحفو ة�نیاعم ءارجٕازوجي امكو ،ةا� ضبلا�تلر�د�صتلاو ادريت�س�
 .ةا�ضبلانع اجرفٕالا رخي� نمهر شٔأةثالث �ىل دیز� ال ةد�م لال� ةرو�ذملاةیرا�تلا ة�يلمعلا يف ةرشابمري � ؤأ ةرشابم ةقال�

نوناقلااذه اكمٔحآباا�زتلاةیطرش هبو�مشم ة � ئأمع قب�سملاقی�سنتلاقحاللا قيقدتلاءارجٕا دنع ةر�ا�ل زوجي-ب
تاذ اتعیرشتلاو نوناقلااذه اكمٔحآبةمزتلملااتهجللةی�رمجلااتءارجٕالايف تالیهس�حنم ةر�ا�لو ةقالعلاتاذ اتعیرشتلاو
 .یةاغ الههذلر صدیم اظنا ده حيد يتوط الرشلاوم اكحٔ�اق فو عالقة ال

دق نوناقلااذه يف اهيل � صوصنملاةی�رامجل ماكحٔ�انا قحاللاقيقدتلاو صفحلا ة�يتنةا�ضبلا �ىل صیل�تلادعبو نيبت اذا-ج
ٔآطاخلذا ح هیحصتلمةزالالتااءجرٕالاةف اكذاختاةی�رامجلةلطسللفةئطا�واةصق �تامولعم �ىلءانبوائاط�لكش�تقبط ً
رخي �نم اتون�س الثث �ىل دیز�الةدملال�ونوناقلااذهيفاهيل �صوصنملالوص�قفواهي �ةرفوتملا اتمولعملاءوضيف
 .یانبلا جنازٕا

ةصاخلاةبیلرضاو اتعیبملا �ىل ةماعلاةبیلرضااهيفامبىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرل �ةبلامط رادصٕاةر�ا ا� ىل�-د
لكفمللو رٓخأیعرش�ئأؤأنوناقلااذه بجومب يكرامجل نایبلاىل� قيقدتلاة�يتنبنيبتیقحت�سم لغبم ئأؤألدبئأو

اضرت �� ة�يتنبرد�ملانع رداصلارارقلانوك�و ،اهب هغلبتنم امو ینيثالث لال� ةبلاطملاهذه ىل � ر�دملاى� �رادٕا اضرت ��
 .لكف مللهغیلبترخي � نم امو ینيثالثلال� ةیئادبلاكراامجل ةمكحم ى � نعلطلالباق

 85 دة اامل

ر اقربد حتد صةاط �ورشو ام�تضءاقلئعاضبلابسحلريبادتذاختازوجيءارزولاسلجماهررق یيتلاةیئانثت�س� وفرلظايف
 .اهب حس رخياتبةذفانلابئالرضاوموسرلانماهري�وةی�رامجلموسرلاالتدعمل ئعاضبلاهذه ضعختورز�ولانم

 86 دة اامل

ي�الكشل � لاصیٕالاررحيو ردوت�سملامس� نظمیالاصیٕا اهب اوعط ینٔأبئالرضاو موسرلاءافيتس � نيفلكملا ةر�اا� يفظوم �ىل
هنعهروصؤأ�ىعطملالاصیٕالازار�ٕادعبردوـتسملامس �اهدربجوتملابئالرضاوموسرلادر اتيفصتنظمتو،رز�وه الدحيد

 . اءضتق� ند ع

ةماعلار�او�او تارازوللةدروت�سملائعاضبلا

 87 دة اامل



                
                 

    

  
                                   

                          
                              

               

 

                 
                                      

                                    
                                    

                       

                                   
                                  

                             

      
  

 

                    
 

                  
 

 

                   
           

  

                 
 

نكميوةماعلاد�اوقلاقفو �ت�بلاوةماعلااتسسؤملاور�اوا�و اترازولالبقنمةردوت�سملائعاضبللةیلیصفتلاا�تیبلانظم ت
رز�ولااهددحييتلاطورشلانمض ذ�وةبجوتملابئالرضاوموسرلافع د بلقوةنیاعملاءاهتنادعبئعاضبلاهذهبحس�صيخرتلا
 .رد�ملانم بيسنت �ىل ءانب

ـــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــــــــ
 فقوةدروت�سملاعئاضبلاونایبلات�وتحمنيبقرفدوجووفالتخالاحباهؤافيتسابجاولابئارضلاوموسرلارادقمتنیبدقكرامجلانوانق من 78ةداملا من دافت�س� " 2011/397رمق )قوق(ح ةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق )4(
�ىل یصل�تلا دنع كرامجلاةر�اد ددحت . 2.ًائطا�ًاقیبطتتقبطدقهاوسؤأة�اضبلادينبتثيح من اءوسنونالق اماكحٔ أنٔ أالحببئارضلاوموسرالقربفةحقال الةبلاطمل انمكرامجل اةر� داعنمت الةروذ�مل اةادمل انٔأوالهي �ةیراجل اةنیاعملا
طئاخلاقیبطتلاروهظلاحبةددحمةدملال�وة�اضبلا عنجارفٕالادعبةی�رمجلاتاطلسللقحلاطىعٔأدقنوانقلانٔأالٕا ��ًاقفوبئارضلاوموسرلا اءفيتسامتیوةدروت�سملاة�اضبلا �عضختي� اةیفرعتل ادنبةردوت�سمل اةا�ضبلا
.نونا الق ماكحٔأقفو�ذيفاهقحتسرامدقكرامجلاةر�ادنو�كو اءطخٔ�ا�تبیوصتةی�رمجلاحاكمٔ�ل

 (5) 

ر�زو من ةنیعملاة نجللاىل ٕاف الاخل � ا�ٕاب جوتیة دروت�سملاة �اضبلاع � ضختي �اة ی�رمجلاة فیرعتلاد نب �ىل ف الاخل ل وصحل احبهنٔأكرامجلانوانق من ) 80 ( ةداملا من دافت�س� " 2012/4014رمق )قوق(ح ةیندر� زيیمت�اةمكحم رارق
عازنلاعوضومناكاذاهانفةیضقلاهذهفلمضارعت�سا منو.هغیلبترخي� منًامویرشعةسمخلال�كرامجلاةمكحمى� عنطللًالباقر�دملارارقنو�كوةنجللابيسنت�ىلاءنب�ذبرارقلارادصٕاكرامجلار�دم �ىلوهبتبللیةلاملا ً

من ةافعمة�اضبلافةیعدملا عيدت��سحناكنٕاونوانقلا حاكمٔ�ًاقفوهتفوت�سادقهتفوت�ساامنويكفةی�رمجلا�ماعملايفكرامجلاةر�ادهتدمتعا ��سحناكنٕاةدروت�سملاة�اضبلا �عضختي�اةی�رمجلاةفیرعتلادنببلثمت�ةیضقلاهذهيف
امدادرتس �اهتبلاطموكرامجلانوانق من ) 80( ةداملا يف اهيل� صوصنملا تااءرجٕالا ةیعدملا كولس دم� نٕاف ر��ا ةفلاس ) 80( ةداملا اكمحٔ� عضخي ةی�رمجلا ةفیرعتلا دنبدیدحت رمٔأ ناك املو .تاعیبملا �ىل ةماعلاةبیرضلاو ةی�رمجلا موسرلا
 ."درلا بةجوتس�مهااوعد علجيكرامجلاةر�ادهتدمتعاي�اةفیرعتلادنبعن فلتخيةدروت�سملاة�اضبلا �عضختي�اةی�رمجلاةفیرعتلادنبنٔأ �ىلةدنتسمهتعفد

قيقدتامٕاة�يتن�ذةزجنملاةی�رمجلاتالماعملايفرهظتليتاةی�رمجلا حاكمٔ�اقیبطتيف اءطخٔ�ابیوصتكرامجلاةر�ا�ةيحالصلاكرامجلانوانق من ب/ 84ةداملاتطعا" 2011/397رمق )قوق(ح ةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق) (6
ٕ في�ك امناو طقف اهصحفو ة�اضبلا ةنیاعم �� طرتش�الو ةفیرعتلادنببیوصتلةيفاك نيترو�ذملا نيتلاحلا من �ا� دوجو نٕاف هیل�و .ةقالعلا باحصٔأ ى� ةدروت�سملا ة�اضبلا ةنیاعمو حفص ة�يتنؤأ اهب ةقفرملا قئو�لاو ةی�رمجلا تالما ملعا

 ."نونا القاكم حٔأ قفو اهتيحالص تسرام دق كرامجلاةر�اد نوتكف ةی�رمجلا �ماعملا قئ�وو قارؤأ قيقدتدعبناك كرامجلا ةر�اد هبتماق ام نٔأ ثيحو .ةی�رمجلا �ماعملاقئ�وو ت�ایبقيقدت ��

موسرللةقلعملاعاضؤ�ا-سداسلابابلا
هما� مٔحاك أ

 88 دة اامل

موسرلاو بئارضلانم اهري�و ةی�رامجل موسرلا ةدیٔآتقیلعتمع اهرب � ؤأةكلمملا يف رٓخأ ىلٕا ناكم نم اهلقنو ئعاضبلا لا�دٕا زوجي
 . ا عهن

ل�تعتلاقفو و�فكم تادهعتؤأهيفمرص الت افك�ؤأادقنب�ئالرضاو موسرلانيماتلام�تض ميدقتعاضؤ�اهذه يف طرتش�و
 .�راملد ا هردصی اليت 

 89 دة اامل

ري �يفاهبفترصلاؤأاهصیصختؤأموسرللةقلعملاعاضؤ�انم ضعوئأتحت و�بقملاافنصٔ�او ادوملالامعت�سازوجيال
 .ةمدقملاا�تیبلايف اهنع رصحو اهل�انم تردوت�سايتلا�تاغلاو ضارغٔ�ا

(7 دة اامل 90 (

اهددحييتلاطورشلاقفوءار�ٕالاتاادهشىلٕااادنتساةنمؤملابئالرضاوموـسرلادر�و و�فكملااتدهعتلاوةيفملرصاالتافكلأأربت
 د .�ر امل



  
     

 

                    
                

   

                

 

         

   

               

                     

          
                  

    

  

               

                     
  

                 
     

                   
                    

 

يناثلالصفلا
) تیزنارتلا ( ةر�اعلائعاضبلا

 91 دة اامل

ضعولااذه ييهتنیو ،اهري � دود� نم جرتخلدودحلااهلوخدبذ�و روبعلاضعو قفو يبنجٔ�أآشنملا اتذ ئعاضبلاقلن زوجي-ٔأ
ىرخٔیقه أ طرٔيآبو ٔ، أ صدق� املبمن لوصولاةادهشزار�ٕاؤأرواا��بلايفيكرمجزكرملؤأنمةرهملظاا�تیبلاخس�زار�ٕ�
 .ةر�اا� اهب بلقت

 .ةر�اا� اهردصتتل�عتبا�تیبلاددیس�و ءار�ٕال ةمزاللاقئو�لاو روبعلاضعو قفو قل نللةمزاللا هل ملا ددحت-ب

 92 دة اامل

 . �� ةصخرملا ةی�رمجلازكارملايف الٕاروبعلاتایلمع ءارجٕ � حمس� ال

 (*) 93 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 12(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 .ذ� الف�ىل�ةذفانلاةمنظٔ�اونيناوقلاتصناذٕاالٕانعملاؤأدیيقتللروبعلا ضعوقفوةراملائعاضبلا ضعختال-ٔأ

حن ش لل و ٔكة أ يض اململارٔرب أ� ر وللمر دة راو) اليلمسلاري�و يملسلا( يئانثلاامد�ت�س� اتذ ئعاضبلاو ةرخلطائعاضبلاعضخت .ب
هذه تایمسم هيف ددحت ةایغلاهذهلردص یامنظلاقفو دیيقتلاو نعملااكمحٔ� ةی�رمجلازكارملاو تاراملطاو �اوملاات�اس يف �يلرملا
 .هيال�ةقابرل�ةصخلاامحاكٔ�ا وعضائبلا

 (*) 94 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 13 (ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

يتلاطورشلاقفو ةصاخلاةدیاصتق� ةبقعلاةقطنم ؤأةرحلاقطانملايف الٕا)تیزنارتلا( قیربط ةراملائعاضبلان�زتخبحمس� ال-ٔأ
 .یةاغاله هذل �ر املد ادهحيد

يف)تیزنارتلا(ةقیربط ةراملاعئاضبلاعادیٕ �حمس�نااهررقیيتلاام�تضلاوطورشلانمضوةرربم ابب�سٔ�ورد�ملل-1-ب
 .ًامو ینيعس�ةدمل ةماعلااتد�وت�سملا
ادزمل� اهعیبلةمزاللااتءارجٕالاذ�تینا �ف اهد دیمت �ىل ر�دملاقفاو یومل اهب حومسملاةدملاءاضقنادعبئعاضبلابسح� ملاذٕا-2
نعملااكم حٔأقیبتط ةاا�رم مع صاصتخ� اتذ اتهجلاهررقتام قفو رد�صتلاةاد�ٕاطرش�ؤأاحمليل كالهت�س� يف ضعوللينلعلا
 .ا�لهي ضة و املفر یديتقلاو



                  
                  

                   
     

   

 

              

 

               

 

           
      

   

 

                   
            

                   
              

                  

 

                    
     

 

ةمارغلازوا�تتال ناىل � و�ناق ةبجوتملا ات مارغلاو ةقتح�سملااتقفنلاو موسرلارادقم سم ح دعبدئازلا یعبلا لغبم ديقی-3
 .یعبلارخي �نم اتون�س الثثلال�اهببلا یط ملاذٕاة�دزلاهذهّدر�الو �تامٔ�اباسحيفئعاضبلاةميقنم %)10 (
مع صاصتخ� ات ذ اتهجلاىلٕاعوجرلادعبر د�ملانم رارقباحمليل كالهت�سالل)تیزنارتلا( قیربط ةراملائعاضبلاضعوبحمس�-ج
 .اهيل � ةضورفملا دیيقتلاو نعملااكمحٔأ ةاا�رم

 يدلعاا)تیزنارتلا( روبعلا

 95 دة اامل

 .دهعتلاعقومةیلوؤسم �ىل قلنلاطئاسو لفتمبخوةنیعملاقرلطا �ىل يادعلاروبعلاقفو ئعاضبلاقلن یمت

 96 دة اامل

 .نوناقلااذه يف اهيل � صوصنملاةنیاعملاو یيلصفتلا نایبل � ةصاخلا ام�كحٔ�ا ةقباسلا ة ادملايف اهي�ٕا راشملائعاضبلا �ىل يرس�

 97 دة اامل

ددصب وتباعتوس�ملا ودورطلایصصر �ددص بر�دملاهاددحييتلاطورشلاةف�اكيدلعااربولعاعض و فق و�قونملاعضائبلاعضخت
 .ىرخٔ�اتامازتل�و تام� ضلاميدقتو قلنلاطئاسو

صاخلا)تیزنارتلا( روبعلا

 98 دة اامل

اهبصخرملاتارـئالطاؤأاترای�سل� قلنلاترشاك وةدییدحلاككسلاتا�ئیهةسطاوبصاخلاروبعلاضعوقفولقنلايرجي-ٔأ
 .اتسسؤملاو اتئیهلاهذه ةیلوؤسم �ىل ذ�و رد�ملا نم رارقبىرخٔأ �ی�سؤيآبؤأ

صيخارتلا�ت�لمش�نٔأ�ىلةادملاهذهنم)ٔأ(ةرقفل�اهيل �صوصنملااتسسؤملاو اتئیهللصيخار�رد�ملاردصی-ب
طورشل �لال�ٕالادنعهیغلیؤأهددحمةرتفلصيخرتلافقو ینٔأرد�مللوىرخٔ�اطورشلایعمج وهاميدق تباجلوات�ضاملا
 .اهب صخرملا قلنلا طئاسوببیرهت�الامعٔأاكب�ر � صاخلاروبعلاضعو لامعت�سا ةءاسٕاا�� يف ؤأ�بق نم ةددحملاتل�عتلاو

 99 دة اامل

ةاا�رم مع قلنلااذهطورشوصاخلاروبعلا ضعوقفواهيل � قلنلاءارجٕانكمييتلاا�سملاوقرلطار�دملانمرارقب ددحت
 .ىرخٔ�الوا� مع ةدوقعملااتيقافتالا

 100 دة اامل



               
            

 

                 
    

    

 

                 
               

      
    

  

               

                    
 

              
              

      

 
 

   

 

                
  

ةب�سنل� ىفتك�و صاخلا روبعلاقفو �سرملائعاضبلا �ىل ةیلیصفتلا ةنیاعملاو یيلصفتلا نایبل � ةقلعتملا اتءارجٕالااكم حٔأ يرس� ال
 .ةیلیصفتةنیاعم ءارجٕا ةرورض ةر�اا� ىر� مل ام ةیلامجٕا ةنیمعا و زجمو يانببهيا�ٕا

 101 دة اامل

الف� �ىل صنی مل ام روبعللاماكحٔأنمضتتيتلاات يقافتالاذيفنتلنوناقلااذه يف اهيل � صوصنملا صاخلاروبعلا اكمحٔأ قبتط
 .اتيقافتالا هذه يف ذ�

هیلود تادنتسمب )تیزنارتلا( روبعلا

 102 دة اامل

،اهبل یط يتلا ام�تضلا ميدقتدعبرد�ملااهدمتعیيتلاتاسسؤملاو اكترشلابلق نم ةیلو د تادنتسمب روبعلا ضعو قفو قلنلا وز جي
 .رد�ملااهلبقیةمئالم طورشو تافصاوم اتذ تارای�س �ىلو ،ةد�وم هیلو د تادنتسم ؤأر�اف د قفو لقنلااذه یمتو

يكرمج زكرم نم ةا�ضبلالقن
ٓخر أيكمجر كزمر ىلٕا

 (*) 103 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 14(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

روبعلاضعو �ىل ةقبملطااكمحٔ�اتاذ ضعولااذهىل �قبیطورٓخأيكرمجزكرمىلٕايكرمجزكرمنم ئعاضبلاقلنزوجي-ٔأ
 .ت)ینزارت(ال

روبعلاضعو �تایب �ىل ةررقملاتالدبللرٓخأيكرمج زكرم ىلٕايكرمج زكرم نم ةا�ضبلالقنلظمة نملایة � مجلر ام� اعع امل ضخت . ب
ةا�ضبلاباحص ةبغر �ىل ءانبقلنلاءارجٕامتو ،ت�وتحملا�ىل صیل�تل � ةضوفم لوخا� زكارم تن اكاذٕا )تیزنارتلا(
 .رٓخأ يكرمج زكرم يف اهيل � يلحملا صیل�تل�

تا�دوت�سملا

 هما � ماكحٔأ-ٔأ

 104 دة اامل

تاد�وت�سملاهذهنوك�و صلفلااذهيفةدراولااكمحٔ�لاقفوب�ئالرضاوموسرلافع دنو د ات د�وت�سملايف ئعاضبلاعادیٕازوجي
 :ني�ون �ىل



    

   

  

               

               

 

                     

                   
      

  

               

                  

   

  

                    
                

 

                 
  

 

                  
                  

            

 م�ا-

 صا�-

 (*) 105 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 15(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 .ةایغلا هذهلردص یامنظلاقفو ةرمثتسملاةئیهلاةیلوؤسم �ىل ةماعلاتاد�وت�سمللةصص�اةنكمٔ�ا ذفانمیعمج فلقت

 106 دة اامل

 .هماكحٔأقفو ةنیاعملايرجتو نوناقلا اذه اكمحٔأقفو نظمیعادیٕانایبميدقتدعبالٕااتد�وت�سملا عاونٔأیعمج يف ئعاضبلابلقت ال

،اهب ةقلعتملاات�يلمعلا�عيمج اهيف نودتةصا� التجس تا د�وت�سملايف ئعاضبلاةكرح ةبقارم �لانم كسمت نٔأةر�اا� ىـل�و
 .اهدويق �ىل اتد�وت�سملااتدوجوم ةقباملط اعجرم نوك�و

 (*) 107 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 16(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 .�راملدةقفاومب ءاضتق� دنع ىرخاةن�سلاهددیمت زوجيو نيتن�س �ىل دیز� ال ةدمل ةصاخلاو ةماعلا تاد�وت�سملايف ئعاضبلا ىقبت

ماعلاعدتو�سملا-ب

 108 دة اامل

نز�ختلاروجٔأوةماعلااتد�وـتسملايف ملعلاطورشددحتةیمسرلاةدیرجلايفرشنت�تلعترد�ملانمبيسنتبرز�ولاردصی-ٔأ
اكمحٔ�انم ذ� ري�و اهميدقتاهيل � يتلاتام�ضلاو ،ةر�ا�لاهيدؤتنٔأاهيل � يتلاالتدبلاذ�كو اهيف ىرـخٔ�ااتقفنلاو
 .ا علقة هب تملات ا صفاواملو

ةهجلاو عدوت�سملاناكم هرارقبددحيو ام � عدوت�سم ءاش�ٕال ةكرش ؤأة�ما � ةسسؤم صخر�نٔأرد�ملانم بيسنتبرز�ولل-ب
 .هترادٕا �ىل ةفرشملا

 109 دة اامل

 ابهت�الل�باقلا ادوملاوةعشملا ادوملاواهبةهيبشلاادوملاوتارجفتملاوةنیعملاة�ونمملائعاضبلان�زتخبامعلاعدوت�سملايفحمس�ال
ىرخٔ�اات�تنملا ةدوجب ترض دق ؤأرا خطٔأىلٕاعدوت�سملايف اهدوجو ضرع یيتلا�تو ،اد سفلااتمال � اهيف رهتظ يتلا ئعاضبلاو
 . ��ادعم عدوت�سملانك �مل ام ةطرفنملاعئاضبلاو ،ةصا� اتءاش�ٕااه فظح بلتطیيتلا�عئاضبلاو



 

                
         

 

                  

 

                    
 

                     
                  

      

                     
                 

 

                    
                  

  

                  
                    

      

                   
      

  
        

 110 دة اامل

ةیلوؤسم اهد�و و�ؤسم ةرمثتسملاةئیهلانوك�و ،ىرخٔ�ااتئیهلااهر�دتيتلاةماعلااتد�وت�سملاىل � ةباقرلايف قحلاةر�ا�ل
 .فذة انلانيناوقلااكمحٔ� اقفو اهيف ةد�وملائعاضبلا نع �ماك

 111 دة اامل

 .ئعاضبلاهذه عادیٕا نع اهتممازتلایعمج يف اهي � ةد�وملاعئاضبلاابحصٔأ حمل ةر�اا� اممٔأ امعلاعدوت�سمللةرمثتسملا ةئیهلا حتل

 112 دة اامل

اهعضوؤأاهر�دصتةاد�ٕ �اهباحصٔأقم ی ملاذٕاامعلاعدوت�سملايفةد�وملاع�ئاضبلايعبتنٔأعادیٕالا�� ءاهتنادنعةر�ا�لقحي-ٔأ
 .كالهت�سالل

فلتخم عاتطقادعبیعبلاصلا� عدویو �ثمي نم ؤأةا�ضبلاباح صو ةرمثتسملاةئیهلاراذنٕارخي � نم رهش دعبیعبلااذه یمت-ب
نم اتون�س الثثدعبهبةبلاملطايفقحلاقطس�و،ةقالعلاابحصٔأىلٕاهميلستلةر�اا� ى �ةنامٔأتاقفنلاوبئارـضلاوموسرلا
 .ةنیزلخلاادر�ٕاحبصیثیحب یعبلا رخي�

لك نع ثلممو ةنجللاامهد�ٔأسٔأر �صت�ايكرامجل زكرملايفظوم نم نينثانم هفلؤم هنجل لبق نم ينلعلاادزمل � یعبلانوك�- ج
 .ةنجللاءاضعٔأةیبل�ٔأروضحب عیبلااتءارجٕا تمت نٔأ �ىل لا�للاعبتةیعانصلاؤأةیرا�تلاة�فرغلاو ي�بلا سلا� نم

 113 دة اامل

دار�يتلالامعٔ�ایعمجءارجاواهت�زجتؤأودرلطامجعورٓخأىلٕاءا�ونماهلقنوةا�ضبلااتفال �عزنبامعلاعدوت�سملايفحمس� ٕ
 .ةصت�اةیمسرلاةهجلاو ةر�اا� هباقر تحتو رد�ملاةقفاومب ذ�و اهفیترص یلهس�ؤأاهرـهمظ نيسحت ؤأ ات�تنملا ةنایص اهنم

(8 دة اامل 114 (

ةئیهلانوك�و،ا�هعادیٕاقـبسيتلائعاضبلانمتایمكلا مل اكنعبئالرضاوموسرلانماهري�وةی�رامجل موسرلاىفوت�س�-ٔأ
نعالضف �عئاضبلايف دیلبتؤأعایضؤأصقنؤأة�دز ا��يفبئالرضاوموسرلاهذهنـع�وؤسمعدوت�سمللةرمثتسملا
 .قانونلااذهمحاكٔ� قاف وةرا��اهاضرف تيتلاتماارلغا

ؤأةرهاقةوقنعنيجت � ئعاضبلايفعایضلاؤأصقنلانا�كاذٕاىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رمجلاموسرلاقتح�س�ال-ب
 .ةیعیبط ابب�سٔ� ة�يتنؤأ يرب� ادث �

ىل� بة جوتم� بدملو أ أعةئاضو الٔ أصةقانلو أة أدئاالز ت ایمكلا عن تاامغرالوى خرٔ�ب ائارضالوم وسرلاو یة �مجلرم اوسالر ى بقت-ج
 .هتیلوؤسم تبثت ببسم دوجو دنع ىت ح ةرمثتسملاةئیهلا



 

                  
                

                     
 

   

 

        

 

                
          

 

                 
                   

      

 

           

 

         

 

       

  
   

 115 دة اامل

 �ىل قبیطو و�فكم اتدهعتاتذ ا�تیببجومبيكرمجزكرمئأؤأرـٓخأام �عدوت�سمىلٕاام �عدوت�سمنم ئعاضبلاقلنزوجي
ا دهدحي ليت ل اهملالال�اوزرب ینٔأاتدهعتلا هذه يعقوم �ىلو )تیزنارتلا( روبعلاضعو ىل� ة�قبملطااكمحٔ�اتاذ ضعولا اذه
ضعو قفو ؤأ كالهت�س� يف اهعضو ؤأاهن�زتخليكرامجل زكرملا ىلٕاؤأماعلاعدوت�سملاىلٕائعاضبلاهذه لا�دٕاديفتةادهش ر�دملا

 .ٓخرأ مجريك 

صاخلاعدوت�سملا-ج

 116 دة اامل

 .ذ� ةرولرضاتعدت�سااذٕا ةصا� اتد�وت�سم ءاش�ٕ � صيخرتلا زوجي

 117 دة اامل

عدوت�سملااذهناكمهيفددحيرد�ملانمبيسنتىلٕااادنتسارز�ولانمرارقبصاخلاعدوت�سملاءاش�ٕ �صيخرتلار صد ی
 .ه بةقلتعملاىرخٔ�امحاكٔا� ولملع�ءدبلالبقهاميدق تباجلوات�ضاملا و�نوس� هاؤادٔأباجلواتدالبلاو

 118 دة اامل

ئعاضبلااتیمك مل اك �ىل بئالرضاوموسرلابسحتوةر�ا ا� نمبلطلكى�صاخلاعدوت�سملايفةد�وملائعاضبلاميدقتبجي
�ذ وحن ؤأفافجلاو ربختل اك ةیعیبط ابب�سٔأنع ؤأهرهاق ةوق نع ائ�ش � ن اك ام الٕادثحي صـقنئأنع زوا�تلانو د ةد�وملا
 .ةر�اا� اهضرفتيتلااتمارغلا نع الضف

 119 دة اامل

 .ةصاخلااتد�وت�سملا �ىل نوناقلااذه نم )115و 112 و 110(داملوامحاكٔأبقطت

 120 دة اامل

 .ة�ونمملاؤأةفلاتلا ئعاضبلاعادیٕ �صاخلاعدوت�سملايفحمس�ال

 121 دة اامل

 .ة�اضبلانزخ ىل � صاخلاعدوت�سملايف ملعلاترصقی

بعارلالصفلا
ةاحلر قاوسٔ�او قاط نملا



 

                   
                 

        

                     
              

      

 

                      
   

       

            

                  
 

     

                  

       

        

 

               
          

 

                       
    

 122 دة اامل

قطانملا ىلٕااهؤشنم ن اك �ٔأو تن اك عونئأنم ةیبنجٔ�ائعاضبلایعمج لا�دٕانكمي نوناقلااذه نم ) 123دة (اامل اة�ا مر عم-ٔأ
امءانثت�س �بئالرضاوموسرللاهعوضخؤأنعملاؤأادريت�س�دويقلضعختنٔأنو دةی�رامجل ةقنطملاري �ىلٕااهنما ا�رخاوةرحلا ٕ
 .قطانملا �تر ت� ساو ةرادٕا �ىل ةمئاقلا ةهجلاة�لصمل اهيل � ضرفی

ضعخت نٔأ�ىل ،ةرحلاةقنطملاىلٕااحمليل كالهت�س� يف اهعضوبةفصلاهذه تبستكايتلاؤأةینطولائعاضبلالا�دٕا زوجي- ب
ة�هجلاة�لصملضرف یامىلٕاةفاضٕال � ذ�ورد�صتل �ةصاخلابئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرلاو نعملاور�دصتلادويقلذئدنع
 .رة حلاةقنطملا رت�ساو ةرادٕا�ىل ةمئاقلا

 123 دة اامل

نمضو هضوف ینم ؤأر�دملاةقفاومب الٕاةرحلاقطانملاىلٕااحمليل كالهت�س� يف ضعوللةردوت�سملائعاضبلالا�دٕاؤأ قلن زوجي ال-ٔأ
 .اهررق یيـتلااتفظحتلاو طورشلا

 :ةرحلاةقنطملاىلٕاةیلاتلائع اضبلا لوخ د رحيظ-ب

 .صاصتخ� تاذ اتلطسلابلق نم ددحتو امعلاامنظلااهتفلا�ة�ونمملائعاضبلا-1

يتلاطورشلانمض ةرمثتسملاةئیهلااهب حمس�يتلاو ر ت�س� لامعٔ� ةمزاللااتقورـاحمل اد � ابهت�الل�باقلاؤأةنتنلا ئعاضبلا-2
 . ادهحتد

 .هاع نو �انك �ٔأتارفجتملا و ر�ا��ا و ةیبرحلاةل�سٔ�ا-3

 .ةصت�ااتهجلانم ذ�برارق اهب رادصلاو ةینفلاو ةیبدٔ�او ةیعانصلاو ةیرا�تلا ةيكلملاةیامحب ةقلعتملانيناوقللةفلا ا� عضائبلا-4

 .ا اهتقت�شمو اهعاونٔأالفتخا �ىل ةیلقعلااتر�ؤملاو تاردا�-5

 .�ادصتقاهتعطاقم ررقت�باهؤشنم يتلائع اضبلا-6

 124 دة اامل
ٔ دوجو دم � نم دكآتللئعاضبلا ىل � قيقدتلاتایلمع ءارجٕال ةرحلا قطانملا ةسسؤمو ةر�ا ا� نم ةكرتشم ا�جلشلك�ن ٔ �ر أزولل

 .ةقالعلاابحصٔأروضحبو ةرحلاةقنطملاىلٕااهلا�دٕاعونمم ؤأهبر � ئعاضب

 125 دة اامل

نم ةا�س نيثالثو تس لال� ذ�و ،اهنم جرخي امو ةقنطملاىلٕا�لد یام عیمجب همئاق ةر�اا� ىلٕا دمقتنٔأ ةرحلاةقنطملاةرادٕا �ىل
 .اجرخٕالاؤألا�دٕالا ةیلمع



 

                      
                    

        

 

                

  

               

                   

                    
                

                   
              

                     
             

 

                  
 

  

              

  

                

                   

                 

 126 دة اامل

 لومعملاةمنظٔ�اونيناوقللاقفوةقنطملاةرادٕانمصيخرتبالٕاار�اهي�ٕااهلا�دٕاؤأةرحلاةقنطملاىلٕاربحلانم ئعاضبلالازنٕازوجيال
ؤأنزاخم ؤأىرخٔأ هر ح ةقنط م ىلٕاهر ح ةقنطم يف ةدوجوملائعاضبلالاسرٕا زوجيال امك ،ر�دملااهددحي يتلال�تعتلل اقبطو اهب
 .)تیزنارتلا( روـبعلاضعو �ىل ةقبملطااكم حٔ�اقفو الٕااتد�وت�سم

 127 دة اامل

 .رد�ملااهردص یيتلال�تعتللاقبطواهبلومعملاةمنظٔ�اونيناوقلااكمحٔ�اقفوةرحلاةقنطملانم ئعاضبلابحسيرجي

 (*) 128 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 17(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 .ةیبنجٔ�اعئاضبلا �ماعم ةی�رمجلاةقنطملاىلٕاةرحلاةقطنملانم ةیلصٔ�ااهت�احب ة�راخلايبنجٔ�أآشنملااتذ ئع اضبلاملاعت-ٔأ

ةی�رامجل موسرلليلاحمل كالهت�س� يف اهعضو دنع ةرحلا ةقنطملايف يفاضٕایعنصت اهيل�ىرج يتلاؤأةعنصملائعاضبلا عضخت-ب
بسحبواهصوصخبةدمتعملایعنصتلااد� عملاقفواهعنصيف ��اا� ةیبنجٔ�ا یفلاكتلاوتاقفنلارادقمبىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاو
ةميق ددحت نا �ىل كالهت�س� يف ضعولليكرامجل نایبلالیجس� رخياتبةذفانلا ةی�رامجل ةفیرعتلا لواد� يف ةدراولا موسرلاةب�س�
 .ةرحلاةقنطملاىلٕا اهلا�دٕا دنع اهب م نظملا يكرامجل نایبللًاقفو ةیبنجٔ�افیلاكتلاو اتقفنلا هذه

ةی�رامجل موسرلا نم يلاحمل كالهت�س� يف اهعضو دنع ةرحلاةقنطملايف يفاضٕاعینصتاهيل� ىرج يتلاواةعنصملائعاضبلاىفُعت-جـ
 .اهعنُصيف ��اا� ةیلحملا اتقفنلاو یفلاكتلاو ادوملاةميقدود�يفىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاو

 129 دة اامل

موسرو هی�رمج موسر نم اهيل � بجوتیام ةدیٔآتبلق يصشخلالامعت�ساللةرحلاقطانملايف ةیبنجٔ�ا ئعاضبلاكالهت�سا زوجي ال
 .ىخرٔب أئ ورضا

 130 دةاامل

 .اهي�ٕااجتحتيتلا ادوملایعمجبةرحلاةقنطملانم ودزتتنٔأةیبنجٔ�اوةینطولانفسللحمس�

 (*) 131 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 18(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 .ة� رشو مري� ةروصباهنم عئاضبلابرس� نعو اهوفظوم ا�كهب�ريتلاتافلاا� یعمج نع و�ؤسم ةرحلاةقنطملاةرااد ربتعت.ٔأ

 :یيل امب ةایغلاهذهلردص یام نظ قفو ةر ح قوس ؤأةقنطم ئأءاش�ٕالا� يف ةرمثتسملاةئیهلامزتلت .ب



         

       

    

 

              
       

  
   
    

  

                  
                 

                    
              

                    

                    
 

 

                  

               

                   
                

       

 .يكرامجل زكرملا لمعلةمزاللا اتزيهجتلاو بتاكملاو ينابملاريفوت-1

 .مجلريكز اكملر المع دامة ٕال مة زاللایفراصملاو نيفظومللةیلیغشتلاات قفنلا ملحت-2

ةرح قاوساءاش�ٕا

 132 دة اامل

لا�دٕ � ةصاخلا دا�وقلاو ام�تضلاو طورشلاو اهرت�ساو اهترادٕاىلوتتيتلا ةهجلاو ااك�حٔأددحتو ،ةر ح اقوسٔأءاش�ٕا زوجي
ٕ .ةیلغااهذهلدرصیمظانبهنام�اارخا وهيا�ٕاعضائبلا

سماخلالصفلا
يل�ا�ایعنصتلا

 )ر�دصتلاو یعنصتلادصقبلا�دٕالا (

(9 دة اامل 133 (

ؤأیعنصتلادصقبىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرلاءافيتساقیلعتمع ةكلمملاىلٕاةیبنجٔ�ائعاضبلالا�دٕ �حمس�-ٔأ
 .تانوس� ثال ثزت�او تال ةینمز ةرتف لال� ر�دصتلا�تاغل،ًارد�صم ؤأاعنصم ديفت�سملان اك ءاوس الحصٕالاؤأنع صلا لامكٕا

نم ؤأرد�ملا ةقفاومب ذ�و اهدروت�سم ري � نم ة ادملاهذه اكمحٔ� اقفو ة�عنصملا ؤأةردوت�سملاةا� ضبلارد�صتیمت نٔأ زوجي-ب
 .ردصملا�ذ ىلٕالؤ�اردوت�سملا�ىل ةبترتملااتمازتل� یعمج ا� حلاهذه يف قلتنتو ،هضوفی

 .اهل�انمتل�دٔأيتلاةایغلاسفنلرٓخ�عنصمنمةاد�ملاهذه اكمحٔأقفو الدبلاىلٕا��دملاادوملایعبزوجي-ج

اذهلةمزاللاوطرشلانـم ذ� ري�و ،ةاد ملاهذه اكمحٔأنم ةادفت�ساللةبوـلملطاام�تضلاو ضعولااذهب تعمت� يتلا ئعاضبلا ددحت-د
 .�راملد ا هر صدیت �علتبع ضوال

 134 دة اامل

. (*)ر�دملااهددحييتلاطورشلاقفو احمليل كالهت�س�يفيل�اا� یعنصتلادصقب��اا�ادوملاضعوبحمس�-ٔأ

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 19(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

احمليل كالهت�س� يف نوناقلااذه نم ) 133(ةادملااكمحٔأقفویعنصتلل��اا� ادوملانمة�ونصملائعاضبلاضعوبحمس�-ب
ةذ�فانلاموسرلاةب�س�بسح ��دملاادوملانع ةبجوتملاىرخٔ�ابئالرضاو موسرلاو ةی�رامجل موسرلاىفوت�س�و ر�دملاةقفاومبو
 .هال�ادٕاخيتاربداملواهذهةميق و یانبلالیسج�خيتارب



  
   

 

                  
          

               

               

       

            

     

    

       

         
        

 

                
                  

         

   

               

                 
                   

              

سداسلالصفلا
تارای�سللتقؤملالا�دٕالا

 135 دة اامل

ام نظقفوةیملعلاوةیلمعلابرا�تلاءارجٕالوایعراشملازاجنٕالةمزاللاتادعملاوتایآل�لو اتب�رمللتقؤملالا�دٕال �حمس�-ٔأ
. (*)�ااد�تس�اطورشو هتافاصامو وتادملعا وتیاآل�ااعانو وهامجح وعیشارملاع نوددحيةیلغااهذهلدرصی

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم )20 (ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 :رد�ملا اهددحي يتلا بطاوضلاو وطرشللاقفو تقؤملا لا�دٕالاضعو تحت ةیلاتلاادوملالا�دٕ � حمس�- ب

 .هالثميا ماؤأضملعارا وحسارملا وبعالمل لتاقؤمدرتوس��ما-1

 .ا�صالٕاصدقبململكة اىل ٕادر� يتلافانصٔ�ا نم اهري�و قلنلاطئاسوو ةز�ٔ�اوآالت�ا-2

 .اهئلمل ةدراولاات فالغلاو ةیعؤ�ا-3

 .ضرلعادصق بةیت�ارلاتنایلعا-4

 .نةایصلاوبی�لرتا ضارغٔأ يف هالتعامس� ال ةدارلوا مازلوال و ددلعا و حصفلاةز�ٔأ-5

ةدملاءاهتنا دعباتد�وت�سملاؤأ نزاا�ؤة أ احلر طقةنملايف ا هعایدٕمت ایو ٔ أدةا امل ه هذ يف ا �لهي ص وصنملاد او�ر امل صدتد اعی-ج
 .هرشٔأةثالثلال� ذ�و ةكلمملايف اهئاقبل ةدداحمل

 136 دة اامل

اترازولاو ةماعلاةیمسرلاتاسسؤملاى � لمعلادصقبةتقؤملاةماقٕاللةكلمملاىلٕانيمادقلااترای�س �ىل تقؤملالا�دٕالا قبیط
ؤأنزاا� نم ةارتشم تن اك ؤأهتمبصحبردتو ءاوس ةكلمملاىلٕاةصاخلا اهتمرای�س لا�دٕاق ح �ىل هملمع دوقع صنتو ر�او ا�و
 .ر�دملااه ددحي يتلاطورشللاقفو ةرحلاقطانملاؤأاتد�وت�سملا

 (*) 137 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 21(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

��سم تن اك يتلاو ةرازولازكرم ىلٕالوقنملاايسمولبا� ةيجراخلاةرازو ظفوم اهبلجي يتلاةرای�سلاىل � تقؤملا لا�دٕالا قبیط-ٔأ
ةدم �یط ذ�و ،زكرملاىلٕا�قنى � ةیندرٔ�اةرحلاقطانملانم اهئارش�موق یيتلا ةرای�سلا �ىل ؤأ،جراخلا يف � مع زكرم يف همس�
 .ةيجراخلاةرازوةیصوت �ىلءانبةدملاهذهدیدمترد�مللو،تاون�سسمخزت�اوت الةدمل وةارزلوازكرم يفهقائب



                   
        

 

                  
            

 

               
                 

 

   

              
 

 

                 
               

                

    

 

                   
         

   

 

           

       

يف ةیندرٔأ ات �ولاترای�سلا هذه حنم ذ� يف امب ةادملاهذه اكمحٔأ ذيفنتلةمزاللاام�تضلاو وطرشلاو اتءارجٕالا ددحت-ب
 .ةایغلاهذهلردص یامظنبجومب ذ� بلتطتيتلا التاحلا

 138 دة اامل

لا�دٕالااكمحٔأقفو ة�كلمملاىلٕالوخ �� اهل�ادو ةكلمملاجرا� نيبئع اضبلاو ن�رفاسملاقلنبموقتيتلا ةیبنجٔ�ا تارای�سللحمس�
 .رد�ملااهددحي يتلاام�تضلاو طورشلانمضو يل�اا� قلنل � اميقل � قحلا اهلنوك �نٔأ نودو تقؤملا

 139 دة اامل

تقؤملالا�دٕالااكمحٔأنمةادفت�س�ةكلمملاجرا� ييسئرلاهتمماقٕالحمنوك �ن�ا�ةیرانلا ات�ارا�و اترای�سلاابحصٔ�
نم ةادفت�ساللةمزاللاددملاو ام�تضلاو وطرشلا اهيف دد حي ةایغلاهذهلرد�ملااهردصیتل�عتقفو ةیرانلااهتم �اردو اهتمرای�سل
 .دةاامله ذم هاكحٔأ

) 140(10 دة اامل

يتلال�تعتلاقفو احی�سللة�ونمملاةی�رامجل التیهستلاو تارای�سللتقؤملالا�دٕال � ةصاخلاةیل�وا تياقفااالت محاكٔأ ىعار�
 .ر�ملد ا اهرصد ی

 141 دة اامل

امت نظملاو ةد�تملاممٔ�اةئیه ءارب�و يفظوم اترای�سلتقؤملالا�دٕالاضعو حنم ررق ینٔأاهددحي يتلاطورشلانمضو رد�ملل
نماهيكلام مع ةبوصحم اترای�سلاهذهتناكٔأءاوسنيیندرٔ�اري �نم،اهلةعباتلاةز�ٔ�او،ىرخٔ�ایة بعرالو یة ميقلٕالاو یة لو�ا
 .رد�ملااهددحي يتلاطورشلانمض ذ�و ،ةرحلاقطانملاؤأاتد�وت�سملاؤأنزاا� نم ةارتشم مٔأجراخلا

ت�اسحلاید سد�ند ع صقنلا

 142 دة اامل

موسرللضعخيتقؤملالا�دٕالاؤأموسرللقلعملايل�اا� یعنصتلاضعوتحت ��ا ا�ادوملاا�تسحددیس�دنعرهیظ صقنلك
 .نوناقلا اذه نم ) 19(ةادملا اكمحٔأقفوةبجوتملابئالرضاو

تقملؤالاد��ط ورش یدحتد

 143 دة اامل

 .اهميدقتبجاولاام�تضلاو تقؤملالا�دٕالا ضعولميلعلاقیبتطلا وطرش ر�دملا ددحي

يلحملاكالهت�س� يف تقؤملا لا�د� عئاضب ضعو



 

                  
 

  
   

 

                    
                    

 

                    
                 

 

     

        

                   

 

                  
                    

 

                  
    

  

               

 144 دة اامل

ةقفاومبو ةذفانلا ةینوناقلاطورشلایعمج ىعار� نٔأ�ىل احمليل كالهت�س� يف تقؤملالا�دٕالايف و�بقملا ئعاضبلاضعوبحمس�
 .�ر املد

بعاسلالصفلا
بئارضلاو موسرلا در

 145 دة اامل

تا�تنملانعصيفة�ل�اا� ةیبنجٔ�اادوملاضعبنعةافوت�سملاىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرلاایئزجؤأایلكدر�-ٔأ
ة�انصلارز�وئأرذ�ٔأدعبورد�ملانمبيسنت �ىلءانبرز�ولانمرارقبادوملاهذهنيعتوجرا�للاهر�دصتدنع�ذوةینطولا
 .ةت�ارلاو

��اا� ةیبنجٔ�اادوملاضعبنع ةافوت�سملاىرخٔ�ابئالرضاو موسرلاو ةی�رامجل موسرلانم ةتب � ةب�سنبؤأایئزج ؤأ ایلك در�- ب
سل جمنمبيسنتبوءارزولاسل جمنمرارقبادوملاهذه ددحتو احمليل كالهت�س�يفاهعضودنعةینطولاتا�تنملا نعصيف
 .یفةعرتلا

 : یيلامرز�ولا ددحي- ج

 .بئرضالاوموسرلاهذه درلاهرفوتبجاولاطورشلا-1

 .ه�تنمةد�وؤأةادملكنعاهدرزوجييتلاةتباثلالغابملاؤأةب�سنلاواهدربجاولابئالرضاوموسرلاعاونٔأ-2

 146 دة اامل

يفاهعضودعبةیلصٔ�اا�هت�احباهرد�صتادعملائعاضبلانعىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رمجلاموسرلاایئزجؤأایلكدر�
ذ� يف امب اهب تردوت�سا يتلاةیلصٔ�ااهت�احب اهنٔأنـم ققتحلاطرش�و احمليل اجتنٕالايف یلثم اهلنوك � الواحمليل كالهت�س�

 .فیغل تلا

مت یيتلاطورشلاوبئالرضاوموسرلانماهدرنكمملاةب�سنلاو ئعاضبلاهذهعاونٔأةصت�اةرازولائأرذ�ادعبرز�ولا ددحيو
 .ضعولا اذه قیبتط اهبجومب

 (*) 147 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 22(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)



                  
                  

                  
     

              

  
                                  

                  
      

                                     
                               

                                     

                                     
                                      

                          
                                      

                         
                                       

    

                                     
                                   

                         
                                     

                     
                                       

   

     

  

               

                 
                 

 

يف الفتخالاهر�دصتادعملائعاضبلانع اتعیبملا�ىل ةصاخلاوةماعلاةبیلرضاوىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرلادر�-ٔأ
الو نزاا� ؤأاتد�وت�سملانم ا�ورخ لبق ذ�و ،ةصت�اةیمسرلاتاهجلا نمرارقباهفالتٕا یمت يتلائعاضبلانعو ااهت فصاوم
ةصت�اات هجلانم ةقفاوملا ؤأاتفصاوملاةقبا مطو یلل�تلا اجئتنروهلظاراتظناام�تضلاءاقلاهباحصٔأىلٕا ئعاضبلا لميس�ربتعی

 .نزاا� ؤأاتد�وت�سملا نم ا�ورخ

 .ةیلغااهذهلدرصیمظا نبجمبو ةدملااهذه محاكٔأیقبطتل ةمزاللاطورشلاو ام�تضلانظم ت-ب

ــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــــــــــ
تزینارتلانایب�افلكاهتمدق ليتااهت�افك عنةئ�ش�ةیلوسؤملاهذهنٔأالٕايكرمجلالص�ا �ىلةیندملاةیلوسؤملاتبتركرامجلانوانق من) 218 وب/ 215( ن�داملاتبتر" 2012/1713 رمق )ءازج( ةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق )7(
غ بلم د ودحب ة مزمل ة زيمملان ٕاث يحو ت ا امرغلاو ب ئارضلاو م وسر لل ا هتمدق يت لاة يفرصملا� افكلاب جومب ةمز مل ا هنٔأال ٕاةیلوسؤملا هذه تبثتمل مٔأ تتبثيكرمجلا نایبلا ت�وتحمب فرصتلا عن ةیئازجلا اهتیلوسؤم ةئ�ش� تسيلو ىوع�ا عوضوم
 ". غبل ملاا ذه د ودحب ةمئاق ا هتیلوسؤ م نٕاف ك رامجلاون ناق من  90ةادمل اصنلًالعامٕ ا�اكفلا

عئاضبلايف عایضلا ؤأ قصنلا ناك اذٕا ىرخٔ�ا بئارضلاو موسرلاو ةی�رمجلا موسرلا قحت�س� ال هان ، 98نةس� ل 20 رمق كرامجلانوانق من ب/ 114ةداملا من دافت�س� " 2004/1961رمق ةيقوقحلا اهتفصب ةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق)8(
من نٔأو ةعقوتملارومٔ�امن ةقرسلا نٔ� ةرهاق ةوق ةرای�سلا ةقرس شلك� ال هیل�و ،هعفد ل یحت�س�و هعقوتكن مي ال ي�اث دا احل ا ٔهنآبة رهاقلا ة وقل ا نونالق ا فرعدقو ، ةیعیبط باب�سٔ� ة�يتنؤأيرب� ثدا� ؤأ ةرهاق ةوق عن نيجت�
". ىوع�ا هذه يف ةرفوتم ري� ةرهاقلا ةوقلا يف امهرفاوتبجاولاناطرشلا امهو هعفد �ا�ت�ساو ثداحلاعقوتةینماكاو ،ةعقوتملا رومٔ�ا من ةقرسلا نٔ� اهتقرس نود لوحيٓمنأ نماك يف اهعضوو اهت�امحو ةرای�سلا �ىل ةظفاحملا ةیعدملا بجاو

ةدروت�سملا عئاضبلا عن ىرخٔأ ةن�س ةدمل دید�تلل�باق ةن�س ةدمل ةی�رمجلاموسرلا قیلعتتزا�ٔأاهنٔأ دجن 1983نةس� ل 16 رمق كرامجلانوانق من 140ةداملاحاكمٔأ من دافت�س� " 2012/2072رمق )قوق(ح ةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق )9(
موسر الةیٔدآت یقلعتعمةلكلمملعئاضبلالا�دٕاتزا�ٔأدقةرو�ذملانوانقلا من 87ةداملا نٔأ �ذكو . ةرحلاةقطنملا ؤأ تا�دوت�سملا ؤأ ةی�رمجلا نزا�ا يف اهعضوبؤأ اهر�د�صتةدا�عٕ� اهباحصٔأ دهـعتی نٔأ �ىل اهعنص لامكٕاؤأاهعینصتدصقب
ةادمل اماكحٔ أ فقوةمدملق اتداهعتلاوةيفرصمل اتاالفك الةئربتلتطشرت ادقهتاذنونالق انم 88ة اد مل انٔأو .تاهد تعؤأةيفرصم تالافك�ؤأًادقنبئارضلاو موسرلا نئمآتلت�امض دميقتطرش�اهنع موسرلاو بئارضلا من اهري�و ةی�رمجلا

 من 88ةداملا نٔأو ، تاون�س ثالثزوا�تت ال ةدمل اهنع بئارضلاو موسرلاقیلعتعم ةلكلمملةیبنجٔ�ا عئاضبلا لا�دٕ� تحمس دق 1998نةس� ل 20 رمق كرامجلانوانق من 133ةداملا نٔأ �ذكو .اءر�ٕالا تاداهش دميقتاهي�ٕا راشملا 87
 88ةداملا حاكمٔ�ًاق�فوةمدقملاتادهعتلاوتالافلكاةئربتلتطرتشاد�قه�تاذنوانقلا من 90ةادمل انٔ أًاضیٔأدجنوايهنٔمآتلتداهعتل اؤ أةيفرصملاتاالكف الؤ أةید�نقلات�ضام الميد�تقبئارضلاوموسرال یقلعتتطشرت اد�قروذ�مل انوـناالق
رخي� من الٕا ة�اضبلا ر�دصترئ�آت�ىل ةبترتملا ةبلاطملا �ىل يرس�ال دماق�تلا ةدم نٕاف يلاتل�و اهلاءر�ٕالا تاداهش دميقتنيحل ةیراس قىبتموسرلا ةقلعم تقملؤا لا�دٕالا ت�ایبنٕاف هیل�و ، ر�دملا اهددحي اءر�ٕا تاداهش دميقتاهي�ٕا راشملا
 ."اهلءار�ٕال ا تادا هش ميد تق

ةدروت�سملا عئاضبلا عن ىرخٔأ ةن�س ةدمل دید�تلل�باق ةن�س ةدمل ةی�رمجلاموسرلا قیلعتتزا�ٔأ اهنٔأ دجن 1983نةس� ل 16رمق كرامجلانوانق من 140ةداملا حاكمٔأمن دافت�س� " 2012/2072رمق )قوق(ح ةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق )10 (
موسرلاةیٔدآتقیلعتعمةلكلمملعئاضبلالا�دٕاتزا�ٔأدقةرو�ذملانوانقلا من 87ةداملانٔأ�ذكو.رةحلاةقطنملاؤأتا�دوت�سملاؤأةی�رمجلانزا�ايفاهعضوبؤأاهر�د�صتةدا�عٕ�اهباحصٔأدهـعتینٔأ �ىل اهعنصكاملٕ اؤ أاهعینصتدصبق
ةادمل اماكحٔ أفقوةمدملق اتداهعتلاوةيفرصمل اتاالفك الةئربتلتطشرت ادقهتاذنونالق انم 88ةادمل ا نٔأو .تاهد تعؤأ ةيفرصم تالافك�ؤأًادقنبئارضلاو موسرلانئمآتل ت�ام ض دميقتطرش�اهنع موسرلاو بئارضلا من اهري�و ةی�رمجلا

 من 88ةداملا نٔأو ، تاون�س ثالثزوا�تتال ةدمل اهنع بئارضلاو موسرلا قیلعتعم ةلكلمملةیبنجٔ�اعئاضبلا لا�دٕ� تحمس د ق 1998نةس� ل 20 رمق كرامجلانوانق من 133ةداملا نٔأ �ذكو .اءر�ٕالا تاداهش دميقتاهي�ٕا راشملا 87
 88ةادمل ا ماكحٔ�ًا�قفو ةمدقمل اتداهعتلاو تاالكف ال ةئتربلتطرتش ا د�ق ه�تذا نونا الق من 90ةادمل انٔ أًاضیٔأدجنوايهنٔمآتلتداهعتل اؤ أةيفرصملاتاالكف الؤ أةید�نقلات�ضام الميد�تقبئارضلاوموسرال یقلعتتطرتش اد�قروذ�مل انوـناالق
رخي� من الٕا ة�اضبلا ر�دصترئ�آت�ىل ةبترتملا ةبلاطملا �ىل يرس�ال دماق�تلاةدم نٕاف يلاتل�و اهلاءر�ٕالا تاداهش دميقتنيحل ةیراس قىبتموسرلا ةقلعم تقملؤا لا�دٕالا ت�ایبنٕاف هیل�و ، ر�دملااهددحي اءر�ٕاتاداهش دميقتاهي�ٕا راشملا
"اهلءار�ٕال ا تادا هش ميدتق

تاءارجٕالاطی�سبت-بعاسلابابلا

 (*) 148 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 23(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

ئع اضبلاةنیاعم ات ءارجانع زوا�تلا رز�ولل زوجيقانون،لااذه نم ) 69(ةدملاا يفدر وممامغرل� وتاءارجٕاالطیس�بتت�لغا .ٔأ
يف رشنتةایغلاهذهلردصتل�تعتباهررقیيتلاطورشلاو اكمحٔ�لًاقفو اهيل � رشابملاصیل�تلا�تاغلقئو�لالوبقب ءافتك�و

 .ةیمسلر ا یدةاجلر



                 
                

     

                     
     

                    
       

              
           

                  
 

                       
         

                     
      

               

                  
                  

 

                  
 

    

 

        

ةكلممل لهالصو و لبق ؤألیمحتلاءنايم ة� ضابلا ةدرغام بلق زجوم نایبميدقتةكلممللةردوت�سملاعئاضبلااب حصٔأ �ىل-1 .ب
تاءارجٕانظميتوةذفانلاتاعیرشتلايفةررقملادیيقتلاو نعملا اكمحٔأقیبتطوةی�رمجلارطاا� یللقتلةمزاللااتمولعملانمضتی
 .ةای غلاهذهلردص یام نظ بجومب ن�زتخلا

نع قلتال ةی�رمج ةمار غ ئع اضبلاابحصٔأىل� ضرفتهبجومب ر اد صلاامنظ لاو ةرقفلا هذه نم ) 1( دنبلااكم حٔأةفلاخم لا� يف-2
 .نارید ) 500( ىل� دیز � وال نارید )100 (

اهلسيليتلااتنیعلاو �ادهلاو يصشخلاامد�ت�س� اتذ ئع اضبلاةرقفلا هذه نم ) 2(و)1(ند� نبلااكماح نمىنثت�ُس�-3
 .ةییدربد الوطر ل � وان�رفاسملامع در� يتلاو ةیراجت ةميق

يكر امجل نایبلایلجستبةكلممللةدراولائعاضبلا �ىل قب�سملا صیل�تلا زوجي ،نوناقلا اذه نم ) 78 (دةااملم اكحٔاة أ �ا ع مر م-1- ج
 .ةكلمملاىلٕااهلوصو بلقاهيل�ةررقملابئالرضاوموسرلاءافيتساوةی�رمجلااتءارجٕال �ريسلاو

ئأىفوت�س�و،ةكلممللاهلوصوتقوةررقملا�تساسٔأ�ىل ةیئاهنةروصبئعاضبلاهذهىل �ةققتحملابئالرضاوموسرلا ددحت-2
 .مجلريك ا كزرامل ا من �وخر ل بقق فر

لا� يف ةرقفلا هذه نم ) 1( دنبلايف هیل� صوصنملايكرمجلانایبلاىغل ی،نوناقلااذه نم ) 66(ةادملايف ردوامم رمغلاىل�-3
 .نایبلایلجس�رخي � نم امو ینيعس� لال� يكرامجل مرحل لعضائبلا لدخو مد�

نعةصاخلاةبیلرضاو اتعیبملاىل �ةماعلاةبیلرضاذ� يفامبةادملاهذه اكمحٔ�ًاقفواهؤافيتسامتبئارضؤأموسرئأّدُر�-4
 .قانونلااذه محاكٔ�ًقاف و لغىملايكرمجلایانبلا

 .ةایغلاهذهلردص یام نظ بجومب ةرقفلاهذه اكمحٔأقیبتطلةمزاللااتءارجٕالاو طورشلاو اكمحٔ�ا ددحت-5

ةب�س�و ةی�رامجل ةفیرعتلایفنصتبةصا� ةیلؤأاترارق رادصٕاةقال � يذ صخش ئأنم يخط بلط ىل � ءانبةر�ا�ل زوجي-1-د
ؤأاهادريت�سا�تاغلة�اضبئأعم ملاعتللةی�رمجلاةميقلاددیحتقرطؤآشنملادا�وقوةبجوتملابئالرضاوموسرلاوةی�رمجلاموسرلا
 .اه�رصد ت

امنظ بجومب ا�حلاهذه يف ىفوت�ُس�يا� لدبلاو ةیلو� اترارقلارادصٕا تابللط ةمزاللا قئو�لاو اكمحٔ�او طورشلا ددحت-2
 .یةاغال ه ذهلر صد ی

تاءافعٔ�ا-نماثلابابلا

 149 دة اامل

 :ىرخٔ�ابئالرضاو موسرلانمو ةی�رامجل موسرلانم ىفعت



      

              
 

                  
     

                      
              

             
                

              
      

              

               

   
   

 

                 
    

                
                 

  

               
 

 .عظم ملا�ملاال��مس �در �ام-ٔأ

ةویرقلاسلا ا�وت��بلاوةیمسرلاتاعماجلاوةيموكحلاةماعلااتس�سؤملاور�اوا�و اترازوللةدراولاتا�ربتلاو اتبهلا-ب
 .كةرتشملت ااس اخلدمال جمو

اا� متٕابجاولااتءارجٕالاو طورشلاهبيسنتيف ددحي نٔأ �ىل رز�ولانم بيسنتىل � ءانبهءافعٕاءارزولاسلجم ررق ی ام-ج
 .ءافعٕالااذه نم ةادفت�سٕالل

ُ�س� يا وا نوناقلا اذه بجومب ةافعملاةردوت�سملائعاضبلا �ىل ةی�رمجلاةباقرلاضرف رمترٓخأیعرش�ئأيف ردو امم رمغلا �ىل-1 د
رخي � �ىل اتون�س الثث ىضم دقنوك �ناىل � اهادريت�سادنع اهيل � صیل�تلارخي � نم اتون�س سمخ ةدمل رٓخأنوناق
 .عيلفلااج تن� ءدبوایلغشتلاءدبرخياتبةر�اا� مالا� ةیطرش عورشمللعيل فلایلغشتلا
سريلاقانون محاكٔأفق ولیسجتللعضخت ليتاهاعاانوةف�اكلقنلا وسائط وتیاآل�ا وتبا�رملا) 1( دنبلا اكمحٔأ نم ىنثت�س�-2
ةررقملاىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرللتقوئأيفاهيففترصلاءارجٕادنععضختوه اضتمبق ة رداصلظمة انٔ�او
 .اتعیبملاةبیرض اهيف امب ةذفانلااتعیرشتل�
. (*)ةای غلاهذهلردص یام نظ بجومب ةرقفلاهذه اكمحٔأذيفنتلةمزاللاوطرشلاو اتءارجٕالا ددحت-3

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 24(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

يناثلالصفلا
ةیلصنقلاو ةی�سامولب�اتاءافعٕالا

 150 دة اامل

ةنیاعمللعاضخٕالامعوة�لماعملاهذهدود�يفو،ثلمل� �ماعملاطرشىرـخٔ�ابئالرضاوموسرلانموةی�رامجل موسرلانمىفعت
 :ةيجخلاراةارز وةفرمبع ءضاتق�دنع

 يفني املعال-نيیندرٔ�انينطاوملا ري � نم-صيلنقلاو ايس مولبا� نيكلسلاءاضعٔأو ءاسؤر ىلٕايصشخلالامعت�ساللدر � ام-ٔأ
ن�رصاقلامهالدؤأو ا�موزٔأىلٕادر �ام ذ�كو ةيجراخلاةرازو اهردصتيتلالوادجلايف مهؤامسٔأةدراولانيیرفخلاري�و ةكلمملا
 .همعم نيميقملا

و�ترشملاوةیئاذغلاادوملاءانثت�س �يـمسرلالامعت�ساللةیرفخلاري�تایلصنقلاو اتیضوفملاو اترافسلاهردتوس��ما- ب
 .غبتلاو ية حوالر



                   
                 
 

                  
                  

                 

                  
            

                      
           

 

                   
           

                   
              

              
          

 

                

             

                   
                

                     
           

               

،لوقعملا دحلانمضو ةیلعفلاات �ایتح� مع ةب�سانتم )ٔأ( ةرقفلاو ةرقفلاهذه اكم حٔ� اقفو ىفعتيتلااتردوت�سملانوك� نٔأب�جي
ةيجراخلاةرازو نع نيلثمم نم هنجل احرتقاىل � ءانباتردوت�سملاعاونٔأضعبلىصقٔ�ادحلانيع ینٔأ- ءاضتق� ند ع- �ر زو للو
 .ةرا��او

يف نيلماعلانيیرادٕالا نـيفظومللةیلزنم اتودٔأو ث�ٔأو هیصخش ةعتمٔأنم ةنیاعملاءارجٕ � ديقتلامع يص شخلالامعت�ساللدر � ام- ج
ادريت�س� یمت نٔأطرش ررقملاءافعٕالانم نوديفت�س�ال ن�ا� ةثعبلا�تةی�سن� �مح نم ة�يلصنقلاؤأةی�سامولبا� تاثعبلا

 .ةيجراخلاةرازو ةقفاومب ىرخٔأهر شٔأةت�س �هملاهذه ددیمت زوجيو ءافعٕالانم ديفت�سملا لوصو نمهرشٔأتة�س ل �ال

ةيجراخلاةرازو ة�قفاوم �ىل ءانبدیدمتلل�باق اتون�سالثثایئدبم زوا�تتال ةد�مل اهتمرای�سلتقؤملالا�دٕالا ضعو ءالؤه حنميو
 .ةادملا هذه اكمحٔأ قیبتط �تاغلنيیرادٕالانيفظوملانم دمخلاو نوـقئاسلاربتعی الو

ؤأةی�سامولبا�ةثعبلاسيئرنمبلطىلٕااادنتساهضوف ینمؤأرد�ملانمرارقبةادملاهذهيفاهي�ٕاراشملااتءافعٕالاحنمت- د
 .لاحلاهیضتقیام قفو ةيجراخلا ةرازو نم ةیصوتب و�رقم ةیلصنقلا

 151 دة اامل

لزانتلا ؤأ��انم تيفعٔأي ا� فد�هلا را�غ یافترص نوناقلا اذه نم ) 150(ةادملابجومبةافعملاداومل �فترصلازوجيال:والٔأ
ةیفعرتللا بقطوا ميهتقود اوامله ذ� هاا حلفقو� ذوا  عهن� ىخرٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجلموسرلاةٔدیآتوةر�اا�الم�ٕادعبالٕااهنع

نم ةديفت�سملاةهجللزوجي الو �ىلٔأاهئأ أهنآش�یيل صفتلانایبلایلجس�خـیر � ؤألزانتلاؤأفترصلاخير � يف اهب لومعملاةی�رامجل
 .ةر�اا� نم لميستل �نذٕا �ىل لوصحلاوةی�رامجل اتءارجٕالازاجنٕادعبالٕاريغللادوملا�تلميس�ءافعٕالا

ةادمل �ال معىـفعٔأ ف�ديفت�سملافترصاذٕاىرخٔ�ابئالرضاوموـسرلاوةی�رامجلموسرلابجوتتال اترای�سلاءانثت�س: �این�
 .ثلمل� �ماعملاةیطرشةر�اا�نمبسحلارخي �نم اتون�سسمخدعب)150 (

 :ثال�

 :ةیلاتلاالتاحلايفالٕااهئافعٕانایبیلجس�رخي � �ىل اتون�س الثثيضم بلقةافعملاةرای�سل �فترصلازوجيال-1

 .الدبلا يف ءافعٕالانم ديفت�سملا صيلنقلا ؤأ ايسمولبا� وضعلا ةم� ءاهتنا-ٔأ

�ىلءانبصيلنقلاؤأيسمالو�باضولعالتعامس�اتیاتضقملةمئالم�ريهالعجيثدحبا هئافاعٕایانبلیسج�د بعةیارس�لاةصابٕا- ب
 .ةی�رامجل موسرلايف ضيفخت ئأحنمي ال نيتلاحلا نيتاه يفو .ةر�اا�و صيخرتلاةرادٕانـم ةكرتشم ةیصوت

تن اك اذٕا ءافعٕالاقـحب اعتمتم � لزانتملانوك �نٔأا� حلاهذه يف طرتش�و رٓخأوضع ىلٕايلصنق ؤأايسمولب د وضع نم یعبلا- ج
ٕ .ٔنآشلااذهب ةماعلالوصٔ�اقبتطف الاو ءافعٕالاضعو يف ةرای�سلا

 : یيلامكلماعتفاهئافعٕانایبیلجس�رخي � �ىل اتون�س الثثيضمدعبةرای�سلانعلزانتلاىرجاذٕا-2



                

                   
           

                 
                    

            

   

 

                 
     

     

 

                  
           

            

   

 

                    
                    

                 
        

  
  

  

 .ةی�رامجل موسرلا یعمجل ةرای�سلا ضعخت ،الدبلايـف ةمهملا ءاهتنا ببس ريغللزانتلاىرجاذٕا-ٔأ

) 22( ةادملااكمحٔأ نم ءانثت�سا حنميف،الدبلا يف صيلنقلاؤأايسمولبا� ةرای�سلاك�لام ةم � ءاهتناةب�سانمب لزانتلاىرج اذٕا-ب
.% 30لدعمب ةی�رمجلا ةفیرعتلاموسر يف ايبس�اضيفخت نوناقلااذه نم

 مة هملاء انهتاؤأة�ونمملا�لهملاءاضقنادنع اهتمرای�سلتقؤملالا�دٕالاضعو نماوادفت�سانا�� نيیرادٕالانيفظوملل نكمي-3
موسرلاةدیٔآتؤأ اهر�دصتةاد�ٕا ؤأ تقؤملا لا�دٕالا ؤأ ءافعٕالا قح نم ديفت�س�نمل اهنع لزانتلاامٔأ هري � ؤأ قلنلاببس�
 .كالهت�س�يف ضعولانایبیلجس�مو یةذفانلاةمنظٔ�اوةفیرعتلاقفواهنع�ماك�اب�ئالرضاو

 ءافالع�قاحل ءبد

 152 دة اامل

يف لمعلاهتمرشابم رخي � نمارابتعانوناقلااذه نم ) 150( ةادملابجومب هنم ند�يفت�سملاصا�شٔ�لةب�سنل � ءفاعٕالاحقٔأدبی
 .ةكلمملايف يمسرلا هملمع رقم

�ماعملا تاءافع� حنم يف لثمل�

 153 دة اامل

ةثعبلااهي�ٕايمتنتيتلاو��ایعرش�ن اكاذٕاالٕا ) 151(و)150( نيتادملا يف اهيل � صوصنملاات ءافعٕالاو اتزایتم� حنمت ال
� ااحل ه ذري ه � يف و ا اهئضعٔأو یة ندرٔ�ا ثة عبلل ا مهنلضفٔأؤأااهتذ اتءافعٕالاو اتزایتم� حنمي اهؤاضعٔأؤأةیلصنقلاؤأ ةی�سامولب ا�
 .ةقالعلاتاذ الدبلايف اهنم قبیط ام دود� يف اتءافعٕالاو اتزایتم� حنمت

اةفعامل یة �ساموبل�اداملواجارخا

 154 دة اامل

ادفت�سا نٔأ � قب�سو ةیلصنقلا ؤأةی�سامولبا� تاثعبلاهذه يف ملع ینم ؤأصيلنقلاؤأايسمولبا� �سلا نم ظفوم لك �ىل
یةلزنملا ةعتمٔ�� همئاق ةكلمملانم �قندنع ةيجراخلاةرازو قیرط نع ةر�ا�لدمق ینٔأ،نوناقلااذه اكمحٔأىضتقمب ءافعٕائأ نم
دنع ذ� �لانم شفكلايرجت نٔأةر�ا�لو ،ا ا�رخٕ � نذٕالاىطعتلاهلا�دٕا � قب�س يتلاةرای�سلاو ةیصشخلاهتا�ا�و

 .ةيجراخلا ةرازو ةفرعمب ذ� یمت نٔأ ةیطرش ءاضتق�

ثالثلال صلفا
ةیركسعلاتاءافعٕالا

 (*) 155 دة اامل
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. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 25(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

اتوـق ئأو،ة�ينمٔ�اةز�ٔ�او ة�لسملااتوقللو ةر�ا�لردوت�س�ام بئالرضاو موسرلانم اهري�و ةی�رامجل موسرلانم ىفعی-ٔأ
ٕ سجملهاررقیىرخٔأداموئأؤأهتااطاراوهاطعق ولق نطوسائ وهسبلا وتاهزيجت وةل�سٔأ ور�ا�ذنمةكلمملا يفطابر �هیبرع
ً .رز�ولابيسنت �ىلءانبءارزولا

لا�يفؤأاتون�سسمخنع قلتالةدملاهلامعت�سادعبةادملاهذهنم)ٔأ(ةرقفلايفاهيل�صوصنملااتردوت�سملاتعیباذٕا-ب
 .ةافعملاةهجللیعبلالدبمل اك نوكيف لامعت�سالل اهتيحالص دم�

تیالمكا وفناصٔل�ًقاف وةیركسلعاةی�الهت�س� ةسسؤمل لدرتوس��ماىرخ�بئالرضاوموسرلاوةی�رامجلموسرلانمىفعی- ج
ءارزولاسل جماهددحييتلاةدمتعملاةیندرٔ�اتاا�نصلانم یلثماهلنك � ملاذارز�ولانمبيسنتبءارزولاسل جماهرق یيتلاقميلاو
 .نوناقيايف لفاخمصنيارمغ ذ�و،ةرا�تلاوةا�نصلارز�وورز�ولانمبيسنت �ىل ءانب

بعارلالصفلا
يلزنملاث�ٔ�او ةیصشخلاةعتمٔ�ا

 (*) 156 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 26(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

امة قٕن لال ویندرٔ�به الجييا� يلزنملا �ثٔ�او ةیلزنملااتودٔ�او ةیصشخلاةعتمٔ�ابئالرضاو موسرلانم ىفعتتارای�سلاءانثت�س�
هذهلردص یامنظبجومبةادملاهذهاكمحٔأنمةادفت�ساللةمزاللاطورشلاوةافعملاادوملاعاوناو اتیمكددحتو،ةكلمملايفةمئاا�
 .یةاغال

سماخلالصفلا
ةداعملائعاضبلاءافعا

 157 دة اامل

 :بئالرضاو موسرلانم اهري�و ةی�رامجل موسرلانم ىفعت

نم اتون�س الثثلال�اهي�ٕادتیعٔأاذٕاةكلمملانماهرد�صتقب�سو حميل أهآشنمنٔأتبثیيتلاةكلمملاىلٕاةادعملائعا�ضبلا-ٔأ
 .اه�ر صدتخي ر�

ةكلمملايفةصخرمو ��سموىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجلموسرلاة�وفدمتن اكاذٕاةكلمملاىلٕاةادعملاتاب�رملا- ب
 (*)ات قؤ�ا نم تقو ئأيف دتیعأو



               

                  
         

                
    

           

  
  

  

                 

        

           

                 
       

  

    

                   

                
                

                

     

               
                 

       

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 27(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

ةميق نع ىرخٔ�ابئارـضلاو موسرلاو ةی�رامجل موسرلاىفوت�ستف ا�الصٕاؤأاهعنص لامكٕالًاتقؤم تردص يتلاعئاضبلاامٔأ-ج
 .رد�ملابيسنت �ىلءانبرز�ولاهذ�تیرارقلاقفوا�صالٕاو ٔا أهعنصل امكٕال�ة يتنت ٔأطر ليت دة ا�زال

د بعهاداتريس�اةد�إادنعمسورللیالكهاعضاخا وةدملااهذهمحاكٔأنمهایزيمتبصعیيتلاعضائبلا بعضءناثتس�ار�زلو لزجيو-د ٕ
 .�االصٕاؤأهانعصممتإا

 .دةا امل هذه اكمحٔأنم ةادفت�ساللاهرفوتبجاولا طورشلال�تعتبرز�ولا ددحي-ه

سداسلالصفلا
فةلتخمتاءاعفٕا

 158 دة اامل

 :ر�دملااهددحي يتلاطورشلانمض هد�ٔأيف ةنيبملاادوملابئالرضاو موسرلانم اهري�و ةی�رامجل موسرلانم ىفعت

 .هیراجت ةميق اهلسيليتلااتنیعلا-ٔأ

 .ر�زلواهادریصل�تعتباهتميق ددحتواهنمةادفت�س�نكمييتلااتنیعلا- ب

يف اهيالحمو اهباكرلمزل یام �ذكو تار�الطاو نفسللةمزاللاامتهملاو دیلبتلاقطعو شحمي تلا تویزو دوقولا ادومو نؤملا-ج
�ماعملادود� يف ذ�و ةيجراخلا االهت�ر  .ثلمل�

 .یةا��عدة لامل ومي اتقلا-د

 . یةراجت فة صئ أدة منر�ة ایعلملاو یة ض�ر �ز الاواجلو مسة ؤ�ا-ه

 .رد�ملانم بيسنتبرز�ولااهردص یل�تعتلاقفو هیراجت هفص اتذ نوك� ال نٔأ�ىل ن�رفاسملامع ةدراولاةیصشخلا �ادهلا- و

ٔل روتاسسؤموسرلئاسوواهعقطو التو اتودوةدا�سمل جما�ادملةمزاللا قلناطآ�ا�اائلاسولاوةیبلطاوةیميلعتاادوملا یعمج-ز
دارفٔ�الامعت�سالاصا�اادد�ٕاةدعملا قلنلائلاسوواهنورد�یونوقوعملااهكلمييتلاةیعاامجلوةدیرفلاة�يجاتنٕالایعراشملاو قنيوعامل
 .كرامجلاةر�ادو ةیع�ج� ةیمنتلاةرازو نيباهيل � قفتیيتلاطورشلاقفوو ةیعج�� ةیمنتلاةرازو نم ةیصوتبنيقوعملا

 .خلاصا هالتعامس� ال ةر�دٔ�ا و نا�سكلا و د�سا ملا و عماجول لدر � يتلا�ادهلاوت�اتربلا و تباهلا-ح

ءارزولا سلجم اهررق یيتلا قميلاو اتیمكلاو فانصٔ�لًاقفو )ظفوـملان(داك ةیندملاةی�الهت�س� ةسسؤملاهردوت�س� ام-ط
رز�ولانم بيسنت �ىل ءانبءارزولا سل جم اهددحييتلاةدمتعملا ةیندرٔ�ااتا�نصلا نم یلثم اهلنك � مل اذٕا رز�ولا نم بيسنتب
 .قانون ئأيف فل خما نص ئأمغ ر �ذ و ةت�ارلا و ة�ناصلار� وزو



  
  

  

                    
             

                    
 

     

  

                   
                   

                 
  

              

               
      

   

               

                 

                   

           

         

         

بعاسلالصفلا
ةكرتشم محاكٔأ

 159 دة اامل

متؤأةسطاول �ؤأةرشابم ردتوت�ساءاوسءافعٕالااهلمش�يتلاادوملا�ىل اببلااذهيفةدراولاتاءافعٕالااكم حٔأقبتط-ٔأ ً
 .ةر�اا� اهعضتيتلاطورشلاىعار� نٔأ �ىل ةرحلاقـطانملاؤأاتد�وت�سملاو نزا�ا نم اهؤارش 

اذه يف ر د�ملاتبيف اهنم ةافعم ؤأموسرللةعضا� اب بلااذه يف اهيل � صوصنملائعاضبلاتن اكاذٕاام لو ح الف� قعواذٕا-ب
 .الفخلا

ات مدخلاالت دب-سعاتلابابلا

 160 دة اامل

اهيضتقتيتلاىرخٔ�اات�مدخلاونيماتلاو�اتعلاونزخلاموسرلةر�ا�لةعباتلانزاا�و ات�اسلايف ضعوتيتلائعاضبلا ضعخت-ٔأ
ةا� ضبللةنم�اة�ميقلاصفنبجوتملانزخلامسر زوا�جتینٔألاوحٔ�انم لا�ٔيآبزوجي الو ،اهتنیاعمو ع�ئاضبلا نزخ تایلمع
ةررقملاالت دعملاو صوصنلاقفو تالدبلاهذه اتهجلا �تيفوت�س�ىرخٔأات � بلق نم اتد�وت�سملاو نزاا� ةرادٕا ا�� يفو

ن.ٔآشلا هبذا

 .ىرخٔأات مد� نم اهلدمق یام عیمجو یلل�تلاو خلمتاو رر�زتلاو صیصرتلا تالدبلئعاضبلا عضخت- ب

اد�قتيتلاات�عوبملطا قميواهنمءافعٕالاؤأاهضيفختت�اال و هئافايتساط ورشو ةداملاهذه يفةدارلوات دالبلا� تددحت-ج
 .ةیمسرلاةدیرجل � رشنترز�ولانم �ت لعتبةر�ا ا�

 (*) 161 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 28(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 :همعمنولمع ینا�� ىرخٔ�ار�اوا�وةر�اا� وفظوما د�ق یيتلااتمدخلابلاقمةیلاتلا التدبلاةا�ضبلاابحصٔأنمىفوت�س�-ٔأ

 .نارید ) 500( ىل� دیز �الو رانی د ) 50(نعلدبلااذه قلیالناىل �ایلحمةعیبملاوةردوت�سملائعاضبلاةميقنم لفٔ �� نانثا-1

 .ر�دصتةاد�ٕا ؤأ )تیزنار(� نایبلك نع رانید )(2-50

ب ای .درصا یانلكنعنار د)(3-30

 .ن�رفاسمل � صا� ةعتمٔأنایبلك نع رين�د )(4-7



                   

                 
     

                  
                    

               
 

  

  

                     
 

    

  

                    
                

 

     

  

                   
 

                  

   

  

 .ةادملاهذه يف اهي�ٕاراشملاالت دبلافعد نم ئعاضبةیٔأينثت�س�نٔأر ز�ولانم بيسنتبءارزولا سل�- ب

عصانملا و لمملعاا باسحل يفاضٕالامل عل � ام يقلانع ىفوت�س�يتلاتالدبلاددحي نٔأرز�ولانم بيسنتبءارزولا سل�- ج
 .يكرمجلامرحلاج�ار لمع ئأ و راخبولاو

ةاد�ملاهذه نم )ٔأ( ةرقفلايف مهيل � صوصنملانيفظوملانم نيقتح�سمللةاد ملاهذه ىلٕااد نتسال � ةافوت�سملاالتدبلافعدت- د
لغابملانمقفنینٔأهضوف ینمؤأرز�وللزوجيو،ةر�ا�لصا�قودنصيفةيقبتملالغابملاعدوتورز�ولااهددحييتلاةيفيكل�
هلماوحٔأنيسحتو كراامجل يفظومل ناكسٕاوضرقو يفیظو نكس تاع مجم ءا�ش�او ةی�رامجل زكارملانيسحت �ىل قودنصلايف ةد�وملا ٕ
 .ةیع��ج وةيفقاثلا وةیضر�لا وةیش�يملعا

تالبدلاو موسلرا

 162 دة اامل

اذه يف اهي�ٕاراشملااهدر ؤأموسرلانم ءافعٕالا اقنط يف ) 161(و)160( نيتادملا يفاهيل � صوصنملاالت دبلاو موسرلا�لدت ال
 .قانونلا

بئارضلاو موسرلاةٔدیآتتادنتسم

 163 دة اامل

ؤأعئاضبلاقلنزيجت اتدنتسمؤأتاءارجائأاممتٕاؤأبئالرضاوموسرلاةٔدیآتاتدنتسمهبملط �ىلءانبةقالعلاابحصاملس�
 .رد�ملااهددحي يتلاطورشلانمضو دنتسم لك نع د�او رانی د هرادقم مسر ءاقل ذ�و اهتزايحؤأاهلوجت

ون ی�رمجلاونصل�ا-رشاعلابابلا

 164 دة اامل

ةی�رامجل عاضؤ�لؤأرد�صتللؤأادريت�ساللذ� ناكٔأءاوساهيل�ةی�رامجل اتءارجٕالا اممتاوكراامجل ى� ئعاضبلانع ترصحيلابلقی ًٕ
 : من ىخرٔ�ا

 .ضیوفتلاوطرش ذ� يف امب ر�دملااهددحي يتلاطورشلا مهيف رفاوتتنا��و هيممد�ت�سم نمؤأئعاضبلايكلام-ٔأ

 .صنيخاملر یني �مجلرني ا صل�ا- ب

 165 دة اامل



                
                   

      

  

                    
    

     

    

       

               

                  
 

           

     

     

                   
 

                  
         

          

             

               
                   

    

لص خم المس ميلستلانذٕاريه تظ ناو ةقباسلاةادملايف نر�و�ذملا صا�خشٔ�ابلق نم ة�اضبل � صاخلالميستلانذٕاميدقتتحمت ی
ئعاضبلالميس�ءارج نم ةیلوؤسم ئأةر�اا� ملتحتالو ةی�رمجلااتءارجٕالاام متٕال اضیوفتربتعیةا��ضبلاا�م دم�ت�سم ؤأ يكرمج
 .ميلستلانذٕا� رهظ نم ىلٕا

 166 دة اامل

رز�ولا نم صيخر� ىل � لوصحلا دعب� يكرامجل صیل�تلاةن� و�ازم صخش ئ� زوجي ال ةب�ستكملاقوقحلا ةاا�رم مع-ٔأ
رد�ملانم بيسنتب

 :يیعبطلاخصشلا يفطشرت � – ب

 .ةی�سنجلايندرٔأنوك �نٔأ-1

 .هن�سن�رشعو الثثنعهر مع قل یالنٔأ-2

 .اما � ةرشع ةسمخ ةدمل كراامجل ةر�ا د يف ای�رمج افظوم مل�ع ؤأةیوناثلاةسارا� ىيهنٔأدق نوك �نٔأ-3

سمخ ةدمل كرامجلاةر�ا د يف ةفنصم ةمد� ؤأةكلمملايف ةصخرم ة � ى� ای�رمج ال مع ؤأصیل�تلا معل سرام دق نوك �نٔأ-4
 .تانوس�

 .فرشل� �خم ة�نج ؤأةای نجب موكحم ري�و كولسلاو ةريسلانسح نوك �نٔأ-5

 :ينوملعا خصشلا يفطشرت�- ج

 .��سم ةیندرٔأةكرش نوك �نٔأ-1

)ب(ةرقفلايفةدراولاطورشلااكترشلاهذهعورفيرد�موةكرشلاةرادٕ �ضوـفملاكیرشلاؤأةكرشلارد�ميفرفاوتتنٔأ-2
 . دةا املههذ من 

ٔ يف اهيل � صوصنملاوطرشلاهيمف رفاوتتنٔأ ةیطرشكرث أؤأظفوم امد�ت�س � صخرملاصشخللحمس�نٔأر�دملل زوجي- د
 .اهنم بعارلاويناثلان�دنبلاءانثت�س �ةادملاهذهنم)(ب ةرقفلا

 . �� صصا� ذجومن�اقفو صیل�تلاةن� و�ازمل صيخرتلابلط دم�قی- هـ

 .ابب�سٔ�انایبمع هبجح ؤأصيخرتلااذه حنم رد� ملانم بيسنتبرز�ولل –و

 .عرف لك�و ييسئرلازكرمللرانید ةئامثالثهرادقم يون�س مسر صيخرتلارادصٕا دنعىف تو�س�-1- ز
ينوس� دیدجت رمس وانارید) 20( هرادقم مسر ة اد ملاهذه نم ) (د ةرقفلايف هیل� صوصنملاترصحيلارادصٕادنع ىفوت�س�-2
 . (*) �نريد )10( هرادقم



               

   

                     
  

         

   

                  

  

  

                 
                 

                    
                 

                     
 

                

               

   

              

                  

  

  

             

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 29(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 .�رملداقة افوصة مبخلرید ا جتدمت یول ؤن أوناكهر شن ني مثثاللاودي ام احلویل�ي ينهتت�دة اونة �سصة خلردة ام- ح

يف اهيل � صوصنملاالتهؤملاؤأوطرشلانم ئأهنادقف لا� يف ذ�و ر د�ملانم رارقبایئاهن يكرامجل صلا� صيخر� ىغلی- ط
 .دةاامل ههذ

 .ن � ةصخر �ىل صلا�و بتكم يكرامجل صل�مللنوك �نٔأطرـتش�- ي

- ك

 .نا�تم� زایتجابلق صيخرتلاحنمي ال نٔأ�و اهتمءافك رابتخال ددجلانـيی�رمجلانيصل�ملل �ون�س ا� �تمادقع ینٔأرد�ملل-1

 .�� مة زال ت ال�علتلر اصدین ٔ أ �رللمد-2

 167 دة اامل

تاد�وت�سملاو نزا�مللةرـمثتسملاات ئیهلاو ةر�اا� هاجتو ئعاضبلاهيم�ٕا�سرملاصا�شٔ�ا هاجت الوؤسم يكرامجل صل ا� تربیع-ٔأ
 .ةر�اا� ى � عدویو نوناقلااذه اكم حٔأ قفو نظمیاضیوفتهمميلس�هیل� بجوتین�ا� هيمد�ت�سم لامعٔأنع ةرحلاقطانملاو

قلتال نا �ىل ر�دملااهرادقم دد حي ةيكنبا�فك ميدقتيكرامجل صیل�تلالامعٔأ ةسرامم بلاط �ىل صيخرتلا رودص بلق-1-ب
�ٔأٔوؤسمنمصشخااذه �ىلبرتدقاملام�ضرانآأةرشعنع .ةر�اا� هاجتهيمد�تسملامعأؤ�امعأنعةمج � اتیللت یی د الف

 نم )1( دنبلااكمحٔ� اقفو �افكلارادقم دیلعتب اهعاضؤأقيفوتلدعملانوناقلااذه اكم حٔأذافنبلق ةصخرملااكترشلا �ىل-2
 . ةفقره الهذ
 (*)تاون�س سمخ لك اهرادقم ة �دز ؤأتیبثتبةمدقملاا�فكلايف رظنلاةاد �ٕارد�ملل-3

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 30(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 (*) 168 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 31(ةادملابجومبةادملاهذهلید تعمت (*)

 :اهبك�رايتلاةفلاا� مع بسانتیامب ذ�و ةیلاتلاةيكلسملاتاءازجلاىد�ٕايكرامجل صلا� ىل � ضرفینٔأر�دملل-ٔأ

 .يطخلايه بنتلا-1

 .يطر اخل نذإالا-2

 .ةن�س �ىل دیز� الو رهشٔأةثالثنع قلتال ةدمل ملعلا نع قفولا-3



                   
                    

  

             

              

         

              

          

  

  

               

                      
             

   

               

        

            

  

  

                 

     

   

    

ایئاهن ةنهملاو�ازم نم نعملاو نيی�رامجل نيصلا� لود� نم يئاهن�ا بشطلاةبوقع ضرفینٔأر�دملا بيسنت �ىل ءانبرز�ولل-ب
 يفذ�و ىرخٔ�اةذفانلانيناوقلاو نوناقلااذه اكمحٔأقفو ةیئازج ؤأةیندم اكمحٔأنم نوی�رامجل نوـصل�ا� ضرعتیامل ةفاضٕال�
 :ةیلاتلا التاحلا

 .كرثٔأؤأاترم الثثلهيبنتلا ؤأو/ راذنٕالاةبوقع صل�اىل � تضرف اذٕا-1
ٔ  .اتون�س بعرٔألال�نيترمنمرثك� ملعلانع قفولاةبوقعصل�ا �ىل تضرفاذٕا-2

 .فرشل� �خمة�نجؤأةاینجبهقحبيعقط مك حردصاذٕا-3

 .همك ح يف ام ؤأبیرهت�امرج باك�ر � ةصت�ا ةمكاحملنم صلا� قحب يعقط مك ح ردصاذٕا-4

 :ةیلاتلاةيكلسملاو�تقعلانم �ٔأصلا� ى � دم�ت�سملاىل � ضرف ینارد�ملل-ج

 .يطخلايه بنتلا-1

 .يطر اخل نذإالا-2

 .رهشٔأةت�س �ىل دیز� ال ةدم ةی�رامجل ات �اسلاو زكارملالوخ د نم هعنمو � حونمملا ترصحيلا بحس-3
ٔ ردصاذٕا ؤأاتون�س سمخ ةدم لال� اترم الثثنم رثكأهنم ترصحيلابحس ةبوقع رارك� لا� يف ایئاهن رصحيتلا ءاغلٕا-4

�خمة�نجبؤأةاینجبهتنادٕ �يعقط مكح  .همك حيفاموابیرهت�امرج اكب�ر �هتنادٕ �ؤأ،فرشل�

 (*) 169 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم) 32(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 :ةایغلاهذهلاهردص یل�تعتبددحي نٔأرز�ولاةقفاومب رد�ملل

 .ةی�رمجلا زكارملا يف ملعلاو�ازمب هلم حمس�نا�� نيصل�ا دد�-ٔأ

 .افهيل عمالي اطعتبني ص�للملح سم�يت ة الی�مجلر كز اا املرؤكز أملرا-ب

 .یني�مجلر انيص�ل ر اوجٔأ-ج

..رز�ولاةقفاومب ةماعلا ة�لصملاات یضتقم بسح ةی�رمجلازكارملا يف اهنيبف� صیل�تلا اكترشلاتادحتا ةماقٕا زوجي- د

 .نيصلا� یفنصتريایعمو سسٔأ- هـ

ةی�رمجلاتالماعملا لجس

) 170 (*) (11 دة اامل



               

                  
               

                
                 

       

  
                                  

            

        

  

  

                     
  

               

        

    

  

                   
        

  

   

               

. 2018ةن�سل )33 (رمق لدعملانوناقلا نم ) 33(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

طورش هيف رفاوتتينورتكلاؤأيقرو �لس�هی � فظتحي نٔأملعلاو�ازم نع يفقوتلاةبوقع �ئاط تحت صلا� �ىل بجوتی
ن مض تاون�س ثالثةدمل ريغلاباسحل اهزجنٔأيتلاةی�رمجلاالتماعملاةصال� هيف نودیةذفانلااتعیرشتل � ةررقملاع�دٕالا
ة�وفدملاروجٔ�او كراامجل ةرادٕال ة�وفدملاموسرلا �ىل �لسلااذه متل�ش�نٔأصا� لكش�طرتش�و ر�دملا ادهحيد ليتوط ارشلا
تال�سلاهذه ىل � تقو لك يف عالط� يف ةقلملطا ةيحالصلاةر�ا�لو التماعملاىل� تفرص ىرخٔأات قفنئأو صل�ملل
 .يكر امجل صلا� بلقنم اضرتا� ئأنود

ــــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــــــ
ةجلاعم مضن ةداملاهذهىلٕاةراش�ناو.ةی�رمجلاتالماعملاةالص�هيفنودیل�س�هی�ظفتحينٔأ�وازم عن فيقوتلاةبوقع�ئاطتحت لص�ا �ىل كرامجلانوانق من 170ة اد مل ا تبجو ا " 2007/1091رمق زيیمت�اةمكحم رارق) (11

 "هيفنوعطملارارقلا من لینلاهٔنآش من يسلةنعاطلاةكرشللةیئازجلاةیلوسؤ ملا

مهتابجاوو ةر�ا�ا يفظوم قوقح-رشع يداحلابابلا

ةیلدلعاةطلضاب ا

 171 دة اامل

ئأؤأنوناقلااذهب ةررقملااهتمصاصتخادودحب ذ�و ةی�رمجلاةیلدعلاةبطاضلاادرفٔأنم هلمامٔعآبا�ميق ءانثٔأ ةر�اا� وفظوم ربتعی-ٔأ
 . (*)ٓخرأع یرش�

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 34(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 .بللطادنعهوزرب یناو ملعل �م�ايق ندعهوحيمل نٔم ألهي�و �دمة للا ي�طخا ضیوتفم هنيیعتند عة �را�ي اظفو �ر مدملي اطعی-ب

كرامجلايفظومل ةدا�سملاميدقت

 172 دة اامل

امك ذ� م�هبلط درجمب هملمعباميقللةد�اسم لك ةر�ا�ايفظومل دمقتنٔأامعلا نمٔ�اىوقو ةیركسعلاو ةیندملاتالطسلا �ىل
 .ىرخٔ�ار�اوا� ىلٕاارهتزاؤم مدقتنٔأةر�اا� �ىل بجوتی

الحسلالحبم ح امسلا

 (*) 173 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 35(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)



                 
      

 

   

               

                      
  

              

                 

   

  

                   
               

              
 

        

   

                
      

  

                     
                

             

يفظومنمهلمحمس�نا�� صا�شٔ�اةایغلاهذهلردص یامنظددحيوهماد�ت�ساوالحسلاملحبةی�رمجلاةبطاضلايفظوملحمس�
 .�دامهت�ساالتا�و الحسلا لمحب ةی�رمجلا ةبطاضلا

يمسلر ي الزاو دة هعلا

 (*) 174 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 36(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

ىلااتزيهجتو التجسو ضیوفتنم هتدهع يف امًالا� دیعینٔأن اك ببس ئ� هتمد� ىيهن� ي�اةی�رامجل ةبطاضلا ظفوم �ىل-ٔأ
 .رشابملاهسيئر

 .قانونلااذه محاكٔ� قاف و درصی مظا نبجمبو مهل ةمزيملا تاشارلا و بترـلا و يمسرلا يزلا و ةی�رمجلا ةطضابلالعامٔأميظنت متی-ب

 .ةینمٔ�اةز�ٔ�اءادهشلةررقملاقوقحلانوحنميو ءادهش اهتم بجاو هتمد�ٔآتببس�نوفوتین�ا� ةی�رامجل ةبطاضلا وفظوم ربتعی-ج

 تاوملعملاو تادنتسملاةیرس

 175 دة اامل

ا�ت یبؤأقئو� ةیٔأو اتمولعملاو اتدنتسملاربتعینٔأنوناقلااذه ام�كحٔأذيفنتليمسر بجاوبلعطض ینم لك �ىل بترتی-ٔأ
 .ساسٔ�ااذه ىل � اهلوادتیناو ةموتكمو ةیرس اهنٔأاهيل � لعیط يتلاهماكحٔأذيفنتبؤأنوناقلا اذهب قلعتت

ؤأنوناقلااذهاكمحٔأقیبتط �تاغلةیمسرلاتاسسؤملاوة�يموكحلار�اوا�و اترازولامعتاموعلاملل دابتة �ر�ا ق ل حي-ب
 .فذة انلى ارخٔ�نني ااوالق

يكرمجلاقا نطلا:لؤ�الصفلا-رشع يناثلابابلا

 176 ةدملا

يفرشنیرارقبر�زلواهنییع مما ها�ري وةظه�مسورلةخلاضعاعضائبلا وةنیملعاة�نومملاعضائبلايكرمجلاقطانلامحاكٔ�عضخت
 .يكرامجل اقنطلاجرا� تن اك ناو ىت ح ةیمسرلا ةدیرجلا

 177 دة اامل

يتلاطورشلاقفو ةر�اا� نع رادص قلندن�س�هقفرم نوك� نٔأيكرامجل اق نطلااكم حٔ� ةعضاخلاةا�ضبلاقلنيف طرتش� –ٔأ
 د حتد- ج .ر�دملااهيل � قفاو یيتلان�امٔ�ا يفالٕانزخم ئأيف اهدوجو رظحي امك ئعاضبلا هذه ةزايح رحيظ –ب. �ر املد ادهحيد
 .رد�ملانم رارقبكالهت�س� ضرغليكرمجلااق نطلانمض اهؤانتقانكمي يتلاةادیعلا تا�ایتح�



  

                   
               

 

     

   

               

                 
                  

                   
  

             

                    
                 

                     
   

           

    

    

     

    

             

 178 دة اامل

ؤأ داتريس� اةباثمب ايمنظ رـيغ لكش�اقنطلا�لا د اهب لوجتلاؤأاهتزايح ؤأيـكر امجل اق نطلااكم حٔ� ةعضاخلاةا� ضبلاقلنربتعی
سكع �ىل یلل�اقم ی ملامرد�صتلاؤأادريت�س�يف اقنطلا اكمحٔ�ةا�ضبلاعوضخنوك � ��سحب�یرهت�اةروصبرد�صت

 .ذ�

بیرهت�انع يرتحلا:يناثلالصفلا

) 179 (*)(13 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 37(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

قلنلا طئاسوو ئعاضبلا�ىل شفكل �اوموق ینٔأبیرهت�اةحفاكمو نوناقلااذه قیب تط ت�اغلنيضوفملاةر�ا ا� يفظومل قحي-ٔأ
ىعطتيتلارماؤ�لاوعضخي نٔأقلنلاطئاسو يقئاس �ىلو ىرخٔ�ا ةذفانلا نيناوقلاو نوناقلااذه اكمحٔ� اقفو صا�شٔ�اشيتفتو

ال امدنع قلنلاطئاسو يف قوتلةمزاللائلاسولایعمج لامعت�ساهلم قحي نا�� اهتطباض لا�رو ةر�ا ا� يفظوم بلق نم هلم
 .مهرماؤ� هاقوئ سا بیتجس� �

 .ىثنٔألبق نم الٕااهشيتفتزوجي الف ىثنٔأهشيتفتادرملاصشخلان اكاذٕا- ب

ؤأنزخمؤأتيبئأشيتفتهبر � ادومدوجوبهيف اك ئلال ددوجو ا��يف امعلانمٔ�الا�رونيضوفملاةر�ا ا� يفظوملقحي-ج
 .امعلايعدملاةقفاومبو ند�هاش ؤأرات�اروضحب الٕااهشيتفتزوجي الف نكسلا تویبامٔأ ،رٓخأحمل ئأ

لكش�ةنجلةقفاومبالٕاهمفئاظونعةئ�شانلامئارجلانعءاضقلااممٔأایئازجةی�رمجلاةیلدعلاةبطاضلالا�رةقالحميرجتال-1-د
 .يلاتلاو نحلا �ىل

 .نةجللًاسيئريئاضقلاسلا�هیمُس�زيیمت�اةمكحمسيئر ابون�دٔأ.1

 .كمجلارام�ا ر�دم.2

 .یةلاامل ةرازو ام � نيما.3

 . لعدالةرازو ام � نيمٔأ.4

 .مجلريك املعاابنائلا.5
ٔ  .ااهئضعٔأتاوصاةیكرثآ بهتاااررقدرصت وهئااضعاةیبل�ارضوحبةینقانو ةنلجلات�ا�اج تربتع-2



                   
                   

     

                      
                 

  

                     
                 

                 
      

  

                    
                  

                    
            

     

  

            

       

                   
 

              
      

                
                   

يف سف عتی ملةی�رمجلاةبطاضلا ظفومناتاقيقتحلالال�نماهلنيبتاذٕاةقالحملا �ىل ةقفاوملادمعباهرارقةنجللاردصت-هـ
ثعاوبا�نه ناواةيفیظولاهتابجاو هتیٔدآتدود� يف ةرورض ا�حل ن اك هیلٕابوسنملاعلفلاناو � و� ا� تايحالصلالامعت�سا
 .هقحب ىوكشلاميدقتل ةدیی�

 یمتيتلامئارجلانعةی�رامجلةبطاضلايفظومةقالحملةنجللاةقفاومطرتش�ال،ةادملاهذهنم)(دةرقفلايفردوامم رمغلا �ىل-و
 .امةعلا یفة ظو ال �ىل ةعقاولامئارجلانمئأاكب�ر �صت�اامعلايعدملانم هتمقالحمدنعواامعلايعدمللةر�اا� نماهب هتم �ا�ٕا

 180 دة اامل

 رغفتىت حاهيفاوقبیناواهنمة�راخلاؤأاهي�ٕا ��اا�وةیلحملا�اوملايفةدوـجوملانفسلایعمجىلٕادوعصلايفقحلاةر�ا ا� يفظومل
ةروصاحمل ئعاضبلاصاصرلاامتخٔأتحتاوعض یناواهيف�ماحمل ودرلطاواهن�ازخواهفرغوةنيفسلاىو�حتفباورٔمآ یناواهت�ومح ملاك
ةمئاق زار�ٕ � نفسلاةنبر�اوبلاط یناو نوناقلااذه نم ) 2(ةدملاا يفهيال�صصونملا وةنیملعاة�نومملاؤأةظه�مسورلةخلاضعاؤأ
 .�ارملاىلٕالوخا� دنع ئع اضبلا هذهب

 181 دة اامل

 نم هري�و-تسيفانملا-و�محلا نایبميدقتبةبلاملطاؤأاهشيتفتل يكرامجل قانطلا�لا د نفسلا ىلٕادوعصلايف قحلا ةر�ا ا� يفظومل
هابتش� ؤأاهدوجو دم � ؤأاتدنتسملاميدقتنع عانتم� ا�� يف قحلا هلمو نوناقلااذه اكمحٔأ قفو ة�بجوتملاتادنتسملا
يف امب ةمزاللاريبادتلایعمج اوذ�تینٔأ،نوناقلااذه نم ) 2( ةاد ملايف ا�هيل � صوصنملاعاونٔ�انم ة�ونمم ؤأهبر � ئعاضبدوجوب

 .يكرمجٔآفرم برقٔأىلٕاةنيفسلا ادیتقاو ئعاضبلاطبضلةوقلالامعت�سا ذ�

عئاضبلازجحو يرحتلاءارجان�امٔأ

 182 دة اامل

 : یيل امك ئعاضبلازجحوةی�رامجل اتفلاا�وبیرهت�انعيرتحلاءارجٕازوجي-ٔأ

 .يرحبلا ويلربانيی�رمجلانيقا نطلايف-1

ةماعلاتا د�وت�سملاذ� يف امب ةی�رامجل ةباقرللةعضاخلا ن�امٔ�ایعمج يف هما � ةروصبو اتراملطاو �ارملايفو يكرامجل مرحلا يف-2
 .صةااخلو

اقنطلانمض دته شونٔأد بع�صاتومةدطارمهتادطارم وةبرهملاعضائبلاةتابعمدنعيرحبلا ويلربانيی�رمجلانيقطانلاج�ار-3
 .اهب�رهت دصق ىل � هنم لدت�س� ضعو يف

اهنع يرتحلاءارجٕال طرتشيف ةهظ � موسرلةعضاخلائعاضبلاو ةنیعملاة�ونمملائع اضبلاري � نم موسرللةعضاخلائع اضبلاامٔأ-ب
بیرهت�اىل � د�ٔ�اةر�اا� يفظومى � نوك� نٔأةاد ملاهذه نم )ٔأ( ةرقفلايف ةددحملاةنكمٔ�ا جرا� أهنآش�ةفلاا� قيقحتو اهزجحو



                     
   

                 
                    

  

   

  

             
              

                
    

               

  
                                

                                     
                                  

                                    
                                    

                           

 

 

     
   

   

  

    

               

   

يف الٕا ةفلاا� توبثدم � دنع ةادملاهذه اكمحٔأقـفو یمت زجح ئأنع نوفظوملالاس�الو يلؤأحرض مب ذ� تبثینٔأطرتش�و
 .ادح فلأآخلطا ا��

اهيل � صوصنملا ر�دملارارقب ةنیعملاىرخٔ�ائعاضبلاو ةهظ � موسرلةعضاخلاؤأة�ونمملا ئعاضبلاو ةنیعملاة�ونمملائعاضبلا امٔأ- ج
 مل ام هبر � ربتعت،ر�دملااهددحي يتلاةيمانظلاا�تبثٕالازار�ٕانم اهولق � ؤأاهوز�ا� نكمت�ال يتلاو نوناقلااذه نم ) 2(ةادملايف
 .سكعلاتبثی

نشحلاقئ�و ىل � عالط�

 183 دة اامل

دقولعا وةیت�ارلاتالاسرملا و امئقولا ونحشلا�ئق وىل�العوطینٔأ يققحتلا و يققدتل� فون�لك مادنعةر�ا�ايفظملو-ٔأ
دیلااوعض یناو ةی�رـامجل تایلمعل � ةرشابم ري � ؤأةرشابم ةروصبةقلعتملااهعونن اك �ٔأتادنتسملاو قئو�لایعمجو الت�سلاو
�ص اهلتن اك ة � ئأىد�ل ءاضتق� دنع اهيل� قئو�لاو الت�سلا�تبظافتح� اتهجلا�ت�ىلو ةی�رامجل ات یلمعل�
 .اتون�سثالثةدمل اتدنتسملاو

 .دوهشملامرجلا تالا� يف صخش ئأ �ىل ةر�ذم البضبقلا ءاقلٕا نيضوفملاةر�اا� يفظومل زوجي-ب

ــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــــــ ـــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ـــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ
ر�رتق داد�ٕ ا متو ةمملهتا عاملٔأيف ةصا� قيقحت ةنجل ليشك�متو يلو�ا نيسح �ملا راط م يف كر مج بساحم ةفیظو يف كرامجلا ةر�اد ى� ةفظوم لعمتاهد ض زيملما تاكن اذا" 2014/1666رمق )اءزج( ةیندر� زيیمت�اةمكحم رارق) (13

ةر��ا اوظفومربتعی-1:یيلام �ىل نصت ليتاو 1998نةس� ل 20رمق هتالیدعتوكرامجلانوانق من 171ةداملا حاكمٔأ ىلٕا عوجرل�و .ةقالحملا �ذ ر�ٔأ �ىل متو اهقحب ةيفیظو تافلاخمو ةیلام تاسالتخا دوجو مهل نيبتو اهلامعٔأ يف صا�
یة�رامجل طةبضالا-1 : یيلام �ىل 2013نةس� ل 16رمق اهلةزيملما تاراشلاو بترلاو مسيرلا يزلاو ةی�رمجلا ةطباضلا لامعٔأميظنتام ظ نمن ةیناثلا ةداملا تص ن�ذكو .مهصاصتخادودحب �ذو ةیلدعلا ةطباضلا لا�رمن مهلامٔعآبم�ايق اءنثٔأ
(هال�ٔأهیلٕاراشملانوانقلاتاذ من د/ 179ةداملا نصتو .ةر�ا�ا تاليشك�لود� يف ة�ردملا ةر�ا�ا تابترم يف تص�ا عجرملا من رارقبنونیعملاو دوقعبنومد�ت�سملا �ذ يف-2مبن دارفٔ�او كرامجلا طابضو كرامجلاو ةقالحميرجتال :
.ةنجللا سٔأر�ةاصخلا عن لقتال ة�ردبامهد�ٔأ نو�ك نييماظنلا ةاضقلا من يئاضقلا لس�ا امهنیعی نيیضاق-1:يلاتلا وحنلا�ىل شلك�ةنجل ةقفاومب الٕامهفئاظو عن ةئ�شانلا مئارجلا عن اءضقلا اممٔأًایئازج ةی�رمجلاةیلدعلا ةطباضلا لا�ر
 ."نونا الق ةالفخم بیع هبوش�وال �حم يف عق واو نونالق لًا فقاوم ءا � هيف نوعطملا رارقلا نٕاف هیل�و .ًایعطق اهرارق نوك�و ةیرثكٔ�ا ؤأ عامجٕال� ااهترارق ةنجللاردصت-3 .ر�زو ال هنیعیةر� ل�ا لثمم-2

یة�رمجل� ااضقلا-رشع ثلاثلابابلا
لؤ�الصفلا

اهتاءارجاو طبضلا رضاحم ٕ

طبضلا ارض حم

(14 ةدملا 184 (

 .نوناقلااذهيفةدداحمل لوصٔ�اقفو نظمیبطض مبحرض ةی�رمجلا اتفلاا�وبیرهت�امئارجققحت یمت

طبضلارضحم مينظ ت



  

                       
               

                    
 

  

    

     

    

               

         

             

               

           

                      

                   

  

                    
     

                    
              

        

    

 185 دة اامل

 نمنكممتقوبرقٔأيف ذ�وىرخٔ�اةیمسرلاةز�ٔ�انمؤأاهتبطاضؤأكرا�امجل نملقٔ�اىل �نافظوم بطضلارضحم نظم ی-ٔأ
 .د�او ظفوملبقنمطبضلاحمرض نظميتةرولرضادنعزوجيو،بیرهت�اةميرجؤأةفلاا� افشتكا

نكمٔأام يكرمج زكرم برقاىلٕاقلنلاطئاسوو بیرهت�اةميرج ؤأةفلاا� ءافخٕال �معت�سملا ئعاضبلاو ةبرهملائعاضبلاقلنت-ب
 .ذ�

 186 دة اامل

 :بطضلارضحم يف ر�ذی

 .مقارٔ�ا وفرحٔ�� هميظنتة�سا وخي�ر و ماكن-ٔأ

 .مهلعامٔأ ومهبر� ومهيعقاتو وهیمظنمءسامٔأ- ب

 .ذ� نكمٔأام لك ةرات�اهنمطاومو ةیلیصفتلامهن�وانعو هنم�و اهتمفصو بیرهت�انع نيلوؤسملاؤأنيفلاا� ءامسٔأ-ج

 .انكمم�ذ اكن لكام یاعضللةضرملعابائرضلا ومسورلا واهميق وهتایامك وهاعانؤأ وةزحملجواعضائبلا- د

 .هیل� لالدت�س� ؤأهتفرعم نكمٔأام دود� يف زجحلانم ةيجانلائعاضبلا –هـ

 .مهدوجو لا� يف دوهشلالاوقٔأو بیرهت�ا نع نيلوؤسملاؤأ نيفلاا� لاوقٔأو ئعاقولایلصفت- و

 .ذ� نكمٔأام لكبیرهت�اةميرجؤأةفلاا� �ىل قبنطتيتلاةینوناقلاادوملا-ز

 .ذ�اوضفر ؤأهمعيقوتبهودیٔأنا�� ن�رضاحلابیرهت�انع نيلوؤسملاؤأنـيفلاا� ىل� يلتهناىل � بطضلا حمرض يف صنلا- ح

 .ذ� نع همعانتماؤأئع اضبلادرج دنع بیرهت�انع نيلوؤسملاؤأنيفلاا� روضحو ،ةديفملاىرخٔ�ائعاقولا یعمج- ط

 187 دة اامل

 اهنا� � يتلاةادی ملا �عئاقول � قـلعتیف� اتب � نوناقلااذه نم ) 186 ( ،)185(نيتادملايفءا�املاقفومنظملاطبضلاحمرض ربتعی-ٔأ
 .سكعلاتبثی مل ام همسفٔنآب هومنظم

طبضلاحمرض ةاد �ٕازوجي الو �امكت�سال هیمنظم ىلٕاهتاد �ٕانكميو هنالطبلاببس بطضلاحمرض يف يلكشلاصقنلاربتعی ال-ب
متتارارقاوع�ئاقووتادهاشمبةقباسلاادومللاقفوةم نظملارضا�مللنوك �.ةادیملائعاقول �اقلعتمصقنلان اكاذٕا�امكت�سال ٕ
 .ااهتذ ةیتوبثلا ةوقلا ،ىرخٔأ الدبيف اهنم ققتحلا

بیرهت�امئارج نم ققحتلا



   

               

                     
                    

        

               

                      
          

  

  

                    
                 

                  
        

   

  

                      
                    

                 

   
   

    

   

               

 (*) 188 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 38(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

اقنطلانمض ئعاضبزـجح ذ� يف ساسٔ�ا نوك �نٔأطرتش�الو اتبثٕالائلاسو عیمجب ااهتبثاو بیرهت�ا مئارج نم ققتحلا نكمي-ٔأ ٕ
فشكلا ىرج دق نوك �نٔأهی�رمج ا�تیباهب تمدق يتلائعاضبلاناش�بیرهت�امئارج قيقحت نم نعمي الو ه�را� ؤأ يكرامجل

 .بیرهت�اةميرج ىلٕاريش�ةر�اا� نم ظفحت ؤأظة حالي مٔ ن أود ا هصیلختو ا �لهي�

ٕ .ذ� ةیلوؤسم ردوت�سملاملتحیو اتبثٕالائلاسو یعمجب ااهتبثاو ةی�رمجلااتفلا�انم ققتحلانكمي ا�مك-ب

��إاالهضوفینموارد�مللو،ةی�رامجل اتفلاا�ومئارجلايفقيقتحلاءارجٕاطرتش�الرٓخأیعرش�ئأيفردوامم رمغلا �ىل-ج
 .ذ� مزلت�س�يتلاالتاحلايف قيق تحلاءارجٕال ام علايعدملاىلٕا

رو�زتل� ءاد��

 189 دة اامل

ةمكحملا تٔأراذاو ةذفانلاةیئاضقلالوصٔ�ا قفو ذ�و ةسل� لؤأيف ةیئادبلاكراامجل ةمكحم ىلٕاهئااد� ميدقترو�زتلايعد ی نم �ىل ٕ
ىوعا�يفرظنلا�لؤتوةيمانظلاةماعلاةباینلاىلٕارو�زتلايفقيقتحلارمٔألیحتر�ولزتادجو ودیؤ تتامارا ولدالئ ناكهنٔأ ٕ

ٔ يف رظنلا رخؤ یالف ةد�او ةادم نم رثكآبقلعتیهرو�زتبىعدملا بطضلان اك اذٕاهناري � ،ةرو�ذملارو�زتلاىوع د يف لصف ینٔأىلٕا
 .اهب صلفیو ىر� بل اهنمضتيتلا ادوملاةيقب

 اميل ج� طبضلا رضحم

 190 دة اامل

ن مض ذ�وريند�-5-اهنم لك يف ةا�ضبلا ةميق زوا�تتال امدنع ات�فلاا� نم ددعبد�وم يلامجٕاطبض حمرض نظميت زوجي
بلقتالو ،هبينینم ؤأر د�ملانم رارقبةر�اا� باسحل ة�اضبلاهذه ةرادصمب ءافتك� زوجيو ر�دملااهعضیيتلا�تلعتلاو دودحلا
 .ةبجوتملااتمارغلاوىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرلائعاضبلا�تابحصٔأفعدی ملامةعجارملاقرطنمه�قیرطئأ

يناثلالصفلا
ةیطایتحاريبادت

يطایتح� زجحلا:لؤ�امسقلا

 (*) 191 دة اامل

. 2018ةن�سل )33 (رمق لدعملانوناقلا نم ) 39(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)



                    
                  

                  
                    

              
     

                
                   

                    
              

                  
       

                   

     

  

           

       

         

                  

                        
  

               

         

  

، قلنلاطئاسو ذ�كواهئافخٕالتلمعت�سايتلاادوملاوبیرهت�امرجؤأةفلاا� عوضوم ئعاضبلازجحطبضلا حمرض يمنظملقحي-ٔأ
 .اتمارغلاوبئالرضاوموسرلانامضوبیرهت�امئارجؤأتافلا ا� تابثٕاةیغباتدنتسملایعمج �ىل دیلااوـعض ینٔأمهلقحيامك

اكمحٔ�ًاقفوةزوجاحملوبیر هتمرجؤأةفلاخمئأيفةمد�ت�سملاقلنلاطئاسوو اتودٔ�او ادوملاو ئعاضبلانع اجرفٕالار� للمد-ب
اهميدقتواهيففترصلادم �نامضلمرجلااكب�رارخياتبةردقملااهتميقبيف مرصؤأيدقننئمآتميدقتبلاقمةادملاهذهنم)ٔأ(ةرقفلا
زجحلاةراشٕاضعوبنئمآتلالدبتس�نا �ف ةیندرٔ�اقلنلا طئاسولةب�سنل � امٔأ ،اهصوصخب ةرادصلا اكمحٔ�ايذ نفتل ب طل ال ندع

 .ةصت�ا ر�اوا� ى� اهدويق �ىل

ات مار غٔيآبةر�اا� �اتط صخش ئ� ةدئاعلاو� قنملاري�و و� قنملالاوم� ىل � يفظ تحلازجحل � رارق رادصٕاامعلابئانلل-ج
لغابملافع دني�ىلٕانوناقلااكمحألفاخي علفيأبك�راوأرانی د الفأةرشعلا �ىل دیز�بئارضوأموسروأةيبی رضویة أ�مجر ٔٔٔآٔٔٔ

صخشلااذهٔنآبةيف اك ئلال دةر�اا� ى �ترفاوتاذٕا،اهببلا ملطالغابملادود�يفواهبرارقرودصؤألاعفٔ�اهذه �ىل ةبترتملا
 .لاكشٔ�ا نم لكشٔيآباهيل � ذيفنتلانعم دصقب اهب فترصلاؤأ�اومٔأبیرهت�موق ی دق

ةیئادبلاكراامجلةمكحمى �نعلطلًالباقةادملاهذهنم)ج(ةرقفلا اكمحٔ�ًاقفويفظحتلازجحلاءاقلٕ �رادصلارارقلانوك�-د
. (*)زجحلارارقیهمل � رخي � نمًامو ی رشع ةسمخ لال�

. 2019ةن�سل ) 10( رمق نوناقلا نم ) 3(ةادملابجومب)(د و)(ج نيترقفلاةفاضٕ �ةادملاهذه دیلعتمت (*)

)يطایتح� سبحلا( فيقوتلا:يناثلامسقلا

 192 دة اامل

 :ةیلاتلا التاحلا يف الٕاصا�شٔ�ليطایتح� يفقوتلا زوجي ال-ٔأ

دوهشملابیرهت�ا مرج تالا� يف-1

 .مكهحيف او مٔب أیهتر ا�ميةجريف ق يحقتلایقتعيتلاةملامنعالعامٔآ بمياقلادنع-2

 .هيمل � اهب مكحي نٔأنكمي يتلااتضیوعتلاو اتءازجلاو و�تقعلا نم ا�صلخت هيمراوتؤأ صا�شٔ�ا رارف خيىش امدنع-3

�قاب م�اةعب�س �ىل دیز� ال ةدمل ام علايعدملانع ةادملاهذه نم )ٔأ( ةرقفلايف اهي�ٕاراشملاالتاحلايف يفقوتلارارق ردصی-ب
 (*)ة د ا�وة ملرو ث� ا دة مم د ملی متد لل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 40(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

بیرهت�ا نع نيلوؤسملاو نيفلا ا� رفس نعم :ثلاثلا سمقلا

 193 دة اامل



                   
                   

              

                    
  

                  
         

                 

  
    

   

  

             
  

  

                
    

 

   

               

                 
     

            

  

داوملاةایفك دم� ا�� يف الدبلاةر اد غم نم بیرهت�انع نيلوؤسملاونيفلاا� نعم ةصت�ااتلطسلانم بل یط نٔأر�دملل قحي
ةيكنبا�فكبیرهت�انعلوؤسملاؤأفلاا� دمقاذٕابللطااذهءاغلٕارد�ملا�ىلو اتمارغلاوبئالرضاوموسرلاةیغطتلةزجتحملا
 .غالبملاه ذ یة هطغتليفك�الةزجتحملالاومٔ�انٔأنيبتاذٕااهببلا یطدقيتلالغابملالادعت

اتودٔ�اامد�ت�س �هيفنيلماعلانمئأؤأهترادٕانعنيلوؤسملانمئأؤأهباحصٔأبك�رايا� احملل قلغ ینٔأامعلابئانلل-ب
ٔ رث ك� ظة �ه م وسعة لرضاو �ٔأةوصحمو ٔنة أیعم �ة ونممو ٔة أ�ونممعئاضبليك مجلرب ایم ا�هترجر به احصٔ�و ٔعه أباوتو ٔ أل�للم ئدة اعال

ةمكحم ى � نعطللًالباق رارقلانوك�و اهصوصخب ةرادصلاةیئاضقلااكمحٔ�اذيفنتؤأ ةیلحصلا ةیوستلاءارجٕاني� ىلاو نيترم نم ٕ
 (*)هرودص رخي � نمًامو یرشع ةسمخ لال� ةیئادبلا كراامجل

. 2019ةن�سل ) 10( رمق نوناقلا نم ) 4(ةادملابجومباهي�ٕا)ب(ةرقفلاةفاضٕ �ةادملاهذه دیلعتمت (*)

ثالثلال صلفا
اهت�وقعو ةی�رمجلاتافلا�ا
هما � ماكٔحأ:لؤ�امسقلا

 194 دة اامل

فولعانيانقومحاكٔأهالمش� والةرا�ل�یاندمضای تعو قانونلااذه يفهيال�صوصنملاتادراصملا وةی�رمجلاتماارلغاتربتع
) (15 .ملعاا

 195 دة اامل

ضعبباهضعبابطترم تافلاا� تن اكاذٕا دشٔ�ا ةمارغل � ىفتك�و هد� ىل � هفلاخم لك نع تامارغلابجوتتاتفلاا� ددعت دنع
 .ةئزجتلامتلحي ال لكش�

مورسلا

) 196 (*)(16 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 41(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

اهيف امب ىرخ� بئالرضاو موسرلاو ةی�رامجل موسرلا اهنم ةنیعم ةب�سنبةی�رمجلا ةمارغلا ضرف �ىل صنلاردو ای� موسرل � دصق ی.ٔأ
 .ةصاخلاةبیلرضاو تاعیبملا �ىل ةماعلا ةبی لرضا

 .تیزانرتلات�یاب�مامع ر�دصتلاةد�إات�یابلم تعا قانونلااذهمحاكٔأیقبطتت�لغا ب.

ةما� مٔحاك أ



  

         

                   

             
                     

              

  

  

                    
    

            

                       
      

                  
        

                
 

                 
            

                    
              

                  
                 

 197 دة اامل

 يل:یام �ىل موسرلاثلم �ىل دیز�الهی�مجر مةاغر ض تفر

 .ةنیعملاة�ونمملا ئعاضبلانم نك� ومل رانید 100�ىل اهتميق دیز� الو ابیرهت ةردصملاؤأةردوت�سملائعاضبلا-ٔأ

 ح یرصالونارید 500هتاميقزت�اوت اليتلان�رفسامل�ةخلاصا�ادهلا وتادؤ�ا و خيصشلالتعامس�اللةدملعاداملوا وةتعمٔ�ا-ب
اهباحصٔأىلٕا ةزوجحملائعاضبلاةاد�ٕانيتلاحلايف زوجيو .موسرلانم ةافعم نك� ومل اجرخٕالاؤألا�دٕالادنع يكرامجل زكرملا يف اهنع

 .ةذفانلاصوصنلااهب يضقتيتلادويقلا�ذ يف ىعار� نٔأطرشاءزج ؤأ �

ةما� مٔحاك أ

 198 دة اامل

موسرلاصفن�ىل دیز� ال ةمار غ ضرفت،نوناقلااذه نم 204ةادمل � و� مشملاو بیرهت�ا مك ح يفربتعتيتلاالتاحلااد� ف�-ٔأ
 :یيل ام �ىل ةبجوتملابئالرضاو

 .هماقم موق یام ؤأيربحلاو� محلانایب يفرج دٔأامع رربملاري � صقنلا-1

ؤأددعلاؤأنزولا نم % 10ؤأا�هب فرتعملاةميقلا نم% 10 �ىل دیز�الة�يقيقحلاةميقلانٔأهيفققتحیيا� لفاا� نایبلا-2
 .ة�ونمملائعاضبلانم نوك� الٕا �ىل سايقلا

نيمادقلامعةدراولاةیلزنملااتودٔ�اويلزنملا�ثٔ ��ةقلعتملاوعونلاؤأددعلاؤأةميقل�ةفلاا�كالهت�س�يفضعولاا�تیب-3
. (*) یةراجت ة صفاهلتسيلو ةكلمملايف ةمئاا� ةماقٕالل

نة�سل )  10( مقر نوناقلا نم ) 6(ةادملابجومباهيفةدراولا �"معت�سملا "و مل"عت�سملا "يتم لكءاغلٕ�ةرقفلاهذه دیلعتمت (*)
.2019 

 �ىل اهلمجم يف دیز� ال همار غ ضرفت،نوناقلااذه نم ) 204( ةادمل � و�مشملا بیرهت�ا مك ح يف ربتعتيتلاالتاحلااد � ف�-ب
 :ةیلاتلااتفلاا� نع ذ�و قلااهئأةا�ضبلا ةميق صفنؤأموسرلا ثيلم

ضعوتحتئعاضبدوـيقددیس�ؤأبئارضؤأموسراددرتسانمةادفت�س�ىلٕايدؤ ینٔأهناشنميا� لفاا�نایبلا-1
 .حق ه� و نود نارید )500( ا�وسر زوا�تتر�دصتلاو یعنصتلادصقب��دم ئعاضبؤأتقؤملالا�دٕالا

ااهتذ امقرٔ�او ات مالعلالمحت ودرط ة�دزلايف رهظاذاو ،هماقم موق یام ؤأو�محلانایب يفرج دٔأ امرة عرب ري امل � ة د�الز-2 ٕ
 .نعملا اكمحٔأاهلوانتتيتلا�تؤأ�ىلٔأموسرلضعختيتلا�تةدئازلا ودرلطاربتعتفىرخٔأودرطىل �ة�وضوملا



                       
   

                    
             

                      
            

 

           

                      
                     

 

   

               

                   
      

            

                    
             

                

             

               

                  
       

يف ؤأا�هتوتحم يف ؤأودرطلادد � يف ءاوس هماقم موق یام ؤأيوجلاؤأيربلاو� محلانایب يف جردٔأ امع رربملاري � صقنلا-3
 .ةطرفنملا عئاضبلا اتیمك

ؤأاهعیبؤأاهلیدبتؤأ��انمتردوت�ساي�ادفهلاؤأةایغلاري �يفهضفخمهفیرعتبؤأءافعٕال � و�مشملا ادوملالامعت�سا-4
 .ةبجوتملاالتماعملاميدقتنودو ةقب�سملاةر�ا�اةقفاوم نودو ينوناق ري � ه�و�ىل اهب فترصلا

نم تل�دٔأيتلاةصاخلاهوجولارـيغ يف ؤأاهب حومسملان�امٔ�اجرا� اهلامعت�سا ؤأموسرللقلعم ضعو يف و�بقملا عئاضبلایع ب-5
تالماعملاميدقتو ةر�اا� الم�ٕا بلقو-هینوناق ري � هروصب- اهبفصـرتلاو ٔا أهلبدإو أا أهل�دة عیة امل اغري الغا لهصیصختو ٔا أه�لا
 .بةجوتملا

 .حق ه� وندو رناید 500هتاميقزت�اوتبائرضؤأمسورداداسرت-6

الو بئالرضاو موسرلاصفننع قلتال ةمار غ ضرفتنوناقلا اذه نم ) 199(ةادملانم)(ث ةرقفلايف ردوامةاا�رم مع-ج
).17 (ٔآشنملاؤأسايقلاؤأنزولاؤأددعلاؤأعونلاؤأةميقلايف ةفلاا� تیزنارتلاتا�یب نع اهلثم�ىل دیز�

ةامغرلا

 (*) 199 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 42(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

نارید ) 100( نع قلتال ةمار غ ضرفتنوناقلا اذه نم ) 204( ةادملا يفو�مشملاو بیرهت�امك ح يف ربتعتيتلاالت احلااد � ف�
 :ةیلاتلااتفلاا� نع رانی د ) 1000( ىل � دیز� الو

 .رد�صتلاةزا�ٕاديقنمصل�تلاىلٕايدؤ یيا� لفاا� رد�صتلانایب –ٔأ

ضعوتحتئعاضبدويقددیس�ؤأبئارضؤأموسراددرتسانمةادفت�س�ىلٕايدؤ ینٔأهناشنمي�الفاا�نایبلا-ب
 .نارید 500ا�وسر زوا�جتتال رد� صتلاو یع نصتلادصقب ��دم ئعا�ضبؤأتقؤملالا�دٕالا

 .ةمنظٔ�اونيناوقلااكمحٔ�هفلاخمهروصبموسرللقلعمضعويفو�بقملااترای�سل �ةكلمملا�لا دئعاضبلاؤأن�رفاسملاقلن-ج

 .ةر�اا� ةقفاوم نو د ر�دصتلا ةاد�ٕاؤأتیزنارتلا نایبيف دداحمل �سملاريیغت – د

 .رد�صتلاةاد�ٕاؤأتیزنارتل� �سرملائعاضبلانعة�ي�رامجل امتخٔ�اعزنؤأرارزٔ�اؤأصاصرلا قطع –هـ

موسرللقلعملايل�اا� یعنصتلاؤأتقؤملالا�دٕالا تادهعتؤأتیزنارتلا ا�تیبددیس�و ءار�ٕال ةمزاللاةدداحمل اتادهشلاميدقت-و
 . �� ةددحملاهلملايضمدعبرد�صتلاةاد�ٕاؤأ



                    
     

        

             

                   
 

          
                   

   

                   

           

                   
       

           

                    
                 

                 
 

                  
   

                   
       

                 

يف ةدراولاؤأةینوناقلار�دصتلاةاد�ٕاؤأتقؤملالا�دٕالاؤأيل�اا� یعنصتلاؤأتیزنارتلاطورشو اكم حٔأنمٔيآبلال�ٕالا-ز
 .قانونلا اذه بجمبو ةدرصالاةمظنٔ�ا

 .تا�دوت�سملاي مثرتسمؤب أاحصٔمن أ امةغره الذل هصحتوصة ااخلوةماعلاتاد�وت�سملااكمحٔأاتفلاخم-ح
ٔ  .ةقالعلاابحصٔأ ةزايح يف هماقم موق یام ؤأ�ومح نایب نمكرث أ دو وج-ط

دن�سنومضم لفاخيلكش�ؤأهینوناقري �هروصباقنطلااذهةبطاضلةعضاخلائعاضبلليكرامجل اقنطلانمض قلنلاؤأةزایحلا-ي
 .قلنلا

�ةونملم و أظة أ�ه م وسلر عة ضا و اخلٔ�ة أونملمو أرة أوصحمل اعئاضبلل اقنبي حبر طن 200نع اهت�ومح قلتيتلانفسلا مياق-ك
ري � يف اقنطلا ذ� �لا د اهريس ة�و یل دبتؤأ،ر�ذت مل ؤأو�محلا نایبيف تر�ذٔأ ءاوس .يربحلايكرامجل اقنطلانمض ةنیعملا
 . ةرهاق ةوقؤه أیحبر ئ راو ط ئة عن�شانل ف اوظرال

 .ةر�اا� اهب صخر� يتلاو اهلةدداحمل ن�امٔ�اري � يف ىرخٔ�اقلنلاطئاسو فوقو ؤأاتر�الطاطوبه ؤأنفسلا وسر-ل

 .ةرا��انم يصخر � ندو يكرمجلامرحل لؤأٔآفرمل لىرخٔ�القنلاسائط و ؤأتارطا�لا و نفسلا ةدرمغا-م

ةادی علاالتاحلايف ك�لذ ن اك ءاوس �� ةدعملااتراملطاؤأ�ارملا ري � يف اتر�الطاطوبهو تن اك �ومح ئأنم نفسلا وسر-ن
 .�بذ ريك مج ز كمربرقٔأالم�ٕاىلٕاراص ینٔأنو د ةئرالطاؤأ

 .صويلٔأيصخر �ؤأیانبندو هار�د تصةد�إاؤأىرخٔأىلٕالق نةطاس ونمة�ضا بلقن-س

ؤأةر�اا� نم صيخر� نو د ئع اضبلابحس ؤأاهغیرفتؤأقلنلاطئاسو نماهري � ؤأاترای�سلاؤأات نحاشلاؤأنفسلا یلمحت- ع
 . �� ةصصا� ن�امٔ�اري � يف اهغیرفتؤأةر�اا� اهددحت يتلاوطرشللافال� ؤأ �� ة دداحمل اتا� سلاجرا� ؤأاهيفظوم ابیغب

فقولو�مهبلطىلٕاثالتم�مد� وةنیملعاا و يققدتلاوشيتفتلايفهمقحةسراممنعو اهتمبجاوباميقلانعةر�اا�يفظومةقا�ٕا-ف
 .الفة�اه ك هبذراش لك من ق حب امة غرل ه ا ض هذتفرو

ؤأنوناقلااذه نم 183ةداملايف ةدد�احمل �هملالال� اهمكح يف امو اتدنتسملاو قئو�لاو تال�سل � ظافتح� دم�-ص
 .اهميدقت نع عانتم�

ددصلااذهب ردصتنٔأنكمي يتلاة�يكلسملاو�تقعلاىلٕاةفاضٕال � اهتمبجاو ددحت يتلا ةمنظٔ�انيی�رمجلا نيصلا� عابتٕا دم�-ق
 .نوناقلااذه نم 168ةدملاامحاكٔأ فقو

 .هميلس هیرهاظ �احب تملت�سادق نوك� نٔأدعبنزاا� يف ةدوجوملائعاضبلايف هنم ققتحملاصقنلا- ر



                 
  

          

                

                    
               

                

   

               

            

                

                   
      

                    
                

                

                     
 

           

                  
 

      

       

نع ةفلاا� هذه �ىل ضرفتيتلاةمارغلا قلتالو ،اهعونؤأاهتیمك ؤأ اهتميق د دیحت رذعتیاليتو جز حلاية من جانل ا�ةاضبلا-ش
 .نارید )500 (

 .حق ه� وندو نارید) 500(هتاميقزت�اوت البائرضؤأمسو رداداسرت-ت

 .جوك اخلرمجر كز رمى � ةفشتكملاؤآشنملاؤأسايقلاؤأنزولاؤأددعلاؤأةميقلايف ةفلاا� تیزنارتلاتا� یب- ث

يف ؤأنوناقلا اذه يف اهيل � صوصنملادیيقتلاو نعملااكمحٔ� افال� اهلیلحت اجئتنروهظ بلق اهنع جرفملا ئعاضبلا يف فترصلا-خ
 ة�صلاىل �رئثآتةفلا ا� �تلنوك �نانو دةدمتعملاةینفلادا�وقلاواةی�سايقلااتفصاومللةفلاخمتن اكاذٕاةذفانلاتاعیرشتلا
 .رانی دةئامسمخنع ا�حلاهذهيفةمارغلاقلتالناىل�وبئالرضاوموسرلاة�وفدمتن اكناوةماعلاةمالسلاو

 (*) 200 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 43(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 :ةیلاتلااتفلاا� نع رانی د ) 50-500 ( نمةمار غ ضرفتبیرهت�ا مك ح يف ربتعتيتلاالت احلااد � ف�

حملرصانمةمارغلاهذهىفوت�س�وهبةقفرملاقئو�لالفاخيامبنایبلا�ىل حي ترصلا-ٔأ

ةادملااكمحٔأةا�ارم مع د�او درط اهنٔأ �ىل هماقم موق یا�م ؤأو�محلانایبيف ت�ن اك هقیرط ٔيآبه�و مجم �فقم ودرط ةد � رـكذ- ب
 .تارطوقملا و تیالبطلا و تباعتوس�ملأنآش�قانونلااذه نم )60 (

ؤألا�دٕالاى � نوناقلااذه نم 43ةادملايف اهي�ٕا راشملاىرخٔ�اتادنتسملاو هماقم موق یام ؤأو�محلانایبميدقت دم�-ج
 .ااهتذ ةادملايف اهيل � صوصنملاةدملانع هماقم موق یام ؤأو�محلانایبميدقتيف رئ�آتلا ذ�كوج.ارخٕ اال

 .و�محلاةقيقحل را�غم �ومح نایبدوجو ؤأهماقم موق یام ؤأ يلوصٔأ �ومح نایب دوجو دم�-د

اذه اكمحٔأبسح رئشآتلااذه اهيف بجوتیيتلالاوحٔ�ايف نشحلاناكم يف ةی�رامجل ات لطسلانم و� محلانایبرئشآت دم�-هـ
 .قانونلا

 .هماقم موق یام ؤأو� محلانایبيف ه�اردٕابجي ام لافغٕا- و

ةیلوا�وةیبرعلاةدییربلااتيقافتالااكمحٔ�افال�ةیلوصٔ�ااتقابطلاملحتالبل �ؤأ�فقمزمرلدیربلاقیرطنعادريت�س�-ز
 .افذة نلایة �ل�ایة انوناص القوصنللو

 .حق ه� وندو ببائرضؤأمسو رداد�سرت وعرشلا-ح

 .� ةذفنملال�تعتلاو تارارقلاو ةمنظٔ�او نوناقلا ا هذ ماكحٔ� ى خرٔأ الفه خم لك -ط



                    
                 

  

   

               

                   
                   

 

  
    

   

               

                   
                 

 

 

   

                  
                  

             

   

               

       

           

يف ؤأنوناقلااذه يف اهيل � صوصنملا دیيقتلاو نعملا اكمحٔ�ًافال� اهلیلحت اجئتنروهظ بلق اهنع جرفملائعاضبلا يف فترصلا-ي
 .بئالرضاوموسرلاة�وفدمتناكويلاحمل كالهت�س�يف ئعاضبلا�تضعوبحمس�یلل�تلا اجئتنتن اكناوةذفانلاتاعیرشتلا

رئ�آتلاتافلاخم

 (*) 201 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 44(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

دصقملاب�تكم ىلٕاؤأوجرخلابتكم ىلٕا ر�دصتلاةاد�ٕاؤأتیزنارتل� ة�لسرملائعاضبلاميدقتيف رئ�آتلااتفلاخم نع ضرفت
فصنةمارغلازوا�تتال ناىل � رئ�آتمو یلك نع رانید) (20-10نم ةمار غ ا�تیبلا يف اهلةددحملاهلملاءاضقنادعبيل�ا ا�
 .�ة اضبلا مية ق

 عبارال ل صلفا
هت�قوع و بیرهت�ا-لؤ�امسقلا

 (*) 202 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 45(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

ةمار غ ا�تیبلايف اهلةدداحمل هلملاءاضقنادعبعینصتلادصقب��دملاو اتقؤم �� دملائعاضبلاةاد�ٕايف رئ�آتلااتفلاخم نع ضرفت
ال نٔأ �ىل هنم ءزج ؤأعوـبسٔأ لك نع ،رانی د ) 15-30( نم ةمارغلانوك� ثيح اترای�سلاءانثت�س � رانی د ) 10-20 ( نم
 .�ةاضبلامية ق ف صنامة غرز الوا�تت

بریهت�ا

(18 دة اامل 203 (

موسرلاو ةی�رمجلاموـسرلاءادٔأنو د اهب لومعملااتعیرشتللةفلاخم ةروصباهنم اا�رخٕاؤأالدبلاىلٕائعاضبلالا�دٕاوه بیرهت�ا
ثىن ت�س�و ى خرٔ�ا ظمة نٔ�او نيناوقلايف ؤأنوناقلااذه يف ةدراولادیيقتلاو عنملااكمحٔ� افال� ؤأا�يئزج ؤأایلك ىرخٔ�ابئالرضاو
 .نوناقلااذه نم ) 197( ةادملايف اهي�ٕاراشملاعئاضبلاةداملاهذه اكم حٔأ نم

 (*) 204 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 46(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 :یيل ام ةصا� ةروصببیرهت�امك ح يف �لدی

 .يكرمج زكرم لؤأىلٕالا�دٕالادنع عضائبل� ه�تولا مد�-ٔأ



        

                    
     

                  
    

                   
     

            

                     
   

                    
                 

    

                  
 

                

                      
            

                  
                      

 

               

             

          

ٕ .اا�رخاو ئعاضبلالا�دٕايفةددحملاقرلطاعابتا دم�-ب

ؤأاهلیمحت ؤأهی�رمج زكارم اهيف د�وتال يتلاطئاوشلاىل � ةمنظٔ�لةرا� غم ةروصباهيل � اهلیمحت ؤأنفسلانم ئعاضبلایغرفت-ج
 .يربحلايكرامجل اقطنلايف اهغیرفت

مع يوجلاقلنلاءانثٔأئعاضبلاءاقلٕاؤأةیمسرلاتاراملطاجرا�هو�رشمري �ةروصباهيل �اهلیمحتؤأتار�الطانمعئاضبلایغرفت-د
 .نوناقلااذه نم ) 53دة (ا امل م اكحٔ أاة�ا مر

هبصحیام ذ� يف �لدیو و�مح نایبنو د ةرادصلاؤأةدراولا ئعاضبلا نع اجرخٕالاؤأ لا�دٕالا بتكم يف رصحيتلا دم�-هـ
 .نوناقلااذه نم ) 197دة (اامل م اكحٔ أاة�ا مر عن م وافرسملا

 .اهنع ترصحيلانود ةی�رامجل زكارملااجرخٕالاؤألا�دٕالايف ئع اضبلا زواجت- و

ةصصخمنوك�التاا�رفؤأاتوجفيفؤأاهئافخٕادصقب�اخميفة�وضوميـكرمجلازكرملايفاهنعحرصمري � ئعاضبافشتكا- ز
 .عئاضبلا ه ذه لثم ءاتوح ال ةد�ا

سادسلا اببلايفهیل�صوصنملاموسرللقلعمضعويفو�بقملاا�هتوتحميفوودرلطادد �يف دیلبتلاؤأصقنلاؤأة�دزلا-ح
�ماعم نو د ؤأابیر هت الدبلاترب � يتلائعاضبلامكحلااذه �لمش�و لا�دٕالازكرم ةا�ضبلاةرادغم دعبةفشتكملاو نوناقلااذه نم
 .ذ� ةیلوؤسم لقانلالمحتیو

اذه نم سادسلااببلايف اهيل � صوصنملاموسرللةقلعملاعاضؤ�ات ا�یبءار�ٕال ةر�اا� اهددحت يتلاتا�بثٕالاميدقت دم�-ط
 .قانونلا

 .هی�رمج �ماعم نو د ةی�رامجل ةقنطملا ىلٕااتد�وت�سملا ؤأةی�رامجل نزاا� ؤأةرحلاقطانملانم ئعاضبلا اجرخٕا-ي

ادريت�سا اهنم دصق يتلاؤأةروـصحم ؤأة�ونمم ؤأةنیعم ة�ونمم ئعاضبرد�صتؤأادريت�سااهنم دصق يتلاةبذاك�اا�تیبلاميدقت-ك
 .ةذفانلاصوصنلايف ةددحملا ةیدقنلااتصص�اراد�قم زوا�تلةميقل� بعالتلاقـیربط ئعاضب

ؤأةی�رامجل موسرلاةدیٔآتنم صل�تلادصقبةبذ اك تامال � ضعو ؤأ ةعنصطم ؤأةروزم ؤأ ةبذ اك مئاوق ؤأاتدنتسم ميدقت-ل
اذه نم ) ج ،ٔأ/ 198(ةادملايف ردوامةاا�رم مع ،حلرصاؤأنعملااكمحٔأزواجتدصقبؤأایئزجؤأایلكىرخٔ�ابئالرضاوموسرلا
 .قانونلا

 .هيمظا نةرصو بهاداتريس�ا دیؤ تت�باثٕاميدق ت ندوةروصاحمل ؤأة�ونمملاؤأةنیعملاة�ونمملائعاضبلاةزايح ؤأقل ن- م

 .ايم نظدنتسمنو د اقنطلااذهن مضيكرامجل اق نطلاةبطاضلةعضاخلائعاضبلاةزايحؤأقلن-ن

 .تاكن ةی�ائ�تاقؤمةدرملصا وهار�دص تعنومملاعضائبلاداتريس�اةد�إامد�- س



         
    

                    
                

                  
 

    

  

  

                  
    

    

     

   

    

      

                

   

   

               

           

                  
      

ؤا أهیلمحتو ٔه أی�مجرز اكا مرهيف�د وتال ليت ا�ن امٔ�يف ا ةظمنٔ�ة ل�راغمرة وصباهيل �اهلیمحتؤأاتراقطلانمئعاضبلایغرفت-ع
 .يكرامجل اقطنلايف اهغیرفت

يف ؤأنوناقلا اذه يف اهيل � صوصنملادیيقتلاو نعملااكمحٔ� افال� اهلیلحت اجئ تنروهظ بلق اهنع جرفملائع اضبلايف فترصلا-ف
كالهت�ساللةحلاص ري � اهنوكليلاحمل كالهت�س� يف عئاضبلا �تضعوبحمس� ال لیل�تلااجئ تنتن اكاذٕاةذفانلاتاعیرشتلا
ناو ة�ونمملاعئاضبلا�ماعم ةمارغلاضرف �تاغلا�حلاهذه يف ئعاضبلاملاعتو ةماعلاةمالسلا �ىل ةروخط لكش�ؤأيرشبلا

 .بئارضالو م وس�ة الرو ت مدفناك

ةیئازجلاةیلوؤسملا:يناثلامسقلا

ةیئااجلز ةیلوسؤ ملا

 205 دة اامل

،اهب لومعملاةیئازجلاصوـصنلا ةیلوؤسملاهذه دیدحت يف ىعار�و ،دصقلارفوتبیرهت�امرج يف ةیئازجلاةیلوؤسملايف طرتش�
 :ایئازج الوؤسم ربتعی و��

 .یونلصٔ�الون�فالا –ٔأ

 .مرجلايف ءاكرشلا- ب

 .ضونرحملا و ون ل�دتملا- ج

 .بةهرملد ااوملااوز�ا� – د

 .مهنؤوآعم و هاقوسائ و بیرهت�ا يف تمدت�س�ايتلالقنلاسائط و بحصأأ –هـ

 .اهبنوعفتنملاؤأةبرهملا ادوملااهيفتعدؤأيتلان�امٔ�اؤأالتاحملاورٔجآت�سمؤأابحصٔأ – و

ت�وقعلا:ثلاثلامسقلا

 (*) 206 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم )47(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 :یيل امب امهنم ئأيف عورشلا�ىلو همك ح يف امو بیرهت�ا �ىل بقاعی

ةن�س نع قلتال ةدمل سبحل � بقاع یراركتلادنعو رانی د ) 10000( ىل � دیز� الو رانی د ) 1000(نع قلتالةمارغب-1-ٔأ
 .نارید) (5000نع قلتال ةمارغبو



                  
                      

 

          

             

               

                      
               

              

                   

                 
          

                     
                     

  

                  
                

   

           

   
  

    

  

ءافخٕ � ةقلعتملايمكحلابیرهت�اتالا� ةرقفلا هذه نم) (1دنبلايف اهيل� صوصنملاراركتلاالت ا� يف سبحل � مكحلاىنثت�س�-2
ةفیرعتلادنبقفو ةيقيقحلااهتیمستبةا�ضبلاعوننع ترصحيلامت دق نوك �ناةیطرشٔآشنملاؤأسايقلاؤأنزولاؤأددعلاؤأةميقلا

 .يسيئ الر

 :يلاتلاونحلا �ىل ةر�ا�ليندم ضیوعتةباثمب ةی�رمج ة امغر- ب

 .ةنیعملا ة�ونمملائع اضبلا نع ةميقلا لاثمٔأةت�س ىلٕاةميقلالاثمٔأةثالث نم-1

 .ةروصاحمل ؤأة�ونمملائعاضبلانع موسرللةفاضٕا ةميقلالاثمٔأةثالثىلٕاةميقلا يلثم نم-2

صفننع قلتال نٔأ �ىل ةروصحم ؤأة�ونمم نك� ملاذٕاموسرللةعضاخلائعاضبلا نع موسرلالاثمٔأةعبرٔأىلٕاموسرلا يلثم نم-3
. (*)ةهظ � موسرلةعضا� ةا�ضبلا تن اك اذٕاموسرلا لاثمٔأةثالثنع ةمارغلاقلتال نٔأ �ىلو اهتميق

. 2019ةن�سل ) 10( رمق نوناقلا نم ) 7( ةادملابجومب ةرقفلاهذه دیلعت مت (*)

 .ةروصحم ؤأة�ونمم نوك� الو بئارض ؤأموسر ئ� ةعضاخلاري � ئعاضبلانع ةميقلا لثم ىلٕاةميقلاصفن نم-4

ةصاخلاوةماعلاتاعیبملا �ىلةيبیلرضاوةی�رامجلموسرلا�ىل�مت�شماهتميقلادع یامبمكحلاؤأبیرهت�اعوضومئعاضبلاةرادصم-ج
 . جزاحلنمااهتجنؤأاهزجح دم�دنعىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاو

ئع اضبلا ةميق نم %) 25(نع قلتالةمارغبؤأبیرهت�ايفتل�معت�سايتلاادوملاو اتودٔ�او قلنلاطئاسوةرادصمبمكحلا-1-د
اذهلترجؤت�ساؤأدت �ٔأدق نك� مل ام اتراقطلاو اتر�الطاو نفسلااد� ف� ذ�و قل نلاةسطاو ةميق �ىل دیز� ال ثیحب ةبرهملا
 .جزاحل ا من هتاجنؤا أهز جحم�د ند عا ميهتقل داعیا مبحلمك و أ أضغـر ال

ري �اهكلامن اكؤأ،بیرهت�ايفتلمعت�سايتلاادوملاو اتودٔ�او قلنلاةسطاوةرادصمبيع قطلايئاضقلامكحلاذيفنترذعتاذٕا-2
 .علفلااكب�را خيراتبةيقوسلااهتميق بسح اهنم ئأةميق لادع یام ءافيتساةر�ا�لف بیرهت�ا مرجب هیل� موكحم

) 207(19 دة اامل

 .هيمل � لالدت�س� دم � ؤأنيبرهملارارف ا�� يف ةزوجاحمل ئع اضبلاةرادصم ررق ینٔأرد�ملل

سماخلالصفلا
تاقحالملا

ةیرادٕالاةقحالملا:لؤ�امسقلا

 208 دة اامل



                   
                  

                 
                    

              
                

   

                   
               

         

  

                   
             

                  
              

   

       

  

                      

      
   

  

                      
                 

        

نٔأىل �اهلیصتحبةر�اا� موقتيتلااتمارغلاوبئالرضاوموسرل �ةبلاملطا�لجانمارارقردص ینٔأهضوفینمؤأر�دمللزوجي-ٔأ
�ىلو.يع قط ةمكحمرارقؤأةیلحصةیوس�دهعتؤأو�فكمتادهعتبجومبءادٔ�اةقتح�سمراد�قملاةتب � لغابملاهذهنوك�
ل�انم لیصحت رارق رادصٕارد�ملل- ب .رارقلا هغلبترخي � نم امو ینيثالثلال� ،ةبلاملطاةیسوتلةرا��ا ةاجعرم فمللكا
 .ةادملاهذهنم)ٔأ(ةرقفلايفاهي�ٕاراشملاةدملالال�ةعجارمل� لكفملا قم یملاذٕااهببلاملطاتامارغلاوبئالرضاوموسرلاءافيتسا

فقو یال ذ� نٔأري � ،یغلبتلارخي � نم امو ینيثالثلال� ةصت�اة�مكحملاى � یلصتحلا اترارق �ىل اضرت �� لكف ملل-ج
).20 (اهبةيكنبا�فك دمقؤأنيماتلايلبس �ىل اهببلا ملطالغابملانم% 25ضرـتعملافع داذٕاالٕاذيفنتلا

) 209(21 دة اامل

ؤأتا �� لفاا� لغبی- ب .هضوف ینم ؤأر�دملا نمرارقباب بلااذه نم ثلاثلاصلفلايف اهيل � صوصنملااتمارغلاضرفت-ٔأ
رخي � نم امو ینيثالثلال� تامارغلافع د فلاا� �ىلو .�لسملادیربل � ؤأ يخط راعشٕا بجومب هیل� ةضورفملاةمارغل � �ثمي نم
 .یغلبتلاراعشٕا�ىل يعقوتلاضفر ؤأاهب هغیلبت

 210 دة اامل

رز�وللو .اهيف ةدداحمل ةدملالال� نوناقلااذه نم 209ةاد ملاىضتقمب ةرادصلا ميرـغتلااترارق �ىل رز�ولا ى � اضرت �� زوجي-ٔأ
 .ذ� ررب یام � نيبتاذٕاةمارغلاضيفخت ؤأهؤاغلٕاؤأميرغتلارارق تيبثت

نم امو ینيثالث لال� ةی�رامجل ةمكحملاى � نعلطلالباق ة اد ملاهذه نم )ٔأ( ةرقفلا بجومب هردص یيا� رز�ولا رارق نوك�-ب
لعدتو ٔید أتؤ ن ٔمكة أحللمور انید)  500( دت�و نٔأةرادصملائعاضبلا ةميق ىلٕا ةفاضم ةضورفملاةمارغلازوا�تتامدنع هغیلبت رخي�
).22 (اهيغ تل و ٔ أ امةغرال

بیرهت�امئارجل ةب�سنل� ةیئاضقلاةقحالملا:يناثلامسقلا

 211 دة اامل

).23 (هبایغ دنع هماقم موقینم ؤأ ر�دملا نم يخط بلط ىل � ءانبالٕابیرهت�امئارجيف ىوعا� كیرحت زوجي ال

ةقحالملاقح طوقس :ثلاثلامسقلا
ةحلاصملاةقیرطبةیوستلا

 212 دة اامل

اهيف رنظلالال� ؤأىوعا� ةماقٕابلق ءاوس همك ح يف ام ؤأبیرهت�امئارج يفةیلحصلاةیوستلادقع هضوف ینم ؤأرز�ولل-ٔأ
مل اك نع هم ضعبمع ؤأبیرهت�انع نيلوؤسملایعمج مع ذ�و ةیعقطلا ة�را� ىوع �� رادصلايئاضقلامكحلاابستكا بلقو
. (*)ةحلاصملا دقع يف ةدراولاطورشلا نمضو مرجلا



              

                      
                   

             

              

  

           
     

            

           

                 
            

                    
           

            

  

  

   
 

  

                     
                

     

. 2019ةن�سل ) 10( رمق نوناقلا نم ) 8( ةادملا بجومب ةرقفلاهذه دیلعت مت (*)

اهيف رنظلالال� ؤأىوعا� عفر لبق همك ح يف ام ؤأبیرـ هت مرـج ؤأهفلاخم ةیٔأنع زوا�تینٔأرد� ملانم بيسنتبرز�ولل- ب
لاوحٔ�ایعمج يفو رانی د )500( اهلةررقملاات مارغلارادقم زوا�تتال يتلاو ،هرربم ابب�سٔأدوجو دنع يئادبلامكحلا رودص بلقو
 .يصشخلا هلما�معت�س � قلعتیامب ن�رفاسملا�اضقبالصتم ن اك ام الٕاةرربملاابب�سٔ�ا نم نوك� ال

 .ةیمسرلاتاهجلاالتماعمب ةقلعتملاةی�رامجل �اضقلانع زوا�تینٔأرد� ملانم بيسنتبرز�ولل-ج

 213 دة اامل

دةايف امل الهي�ص وصـنملایة �مجلرات ا امغرالوت اءاجلزضة عن ا اعت�س�یة حصللاةیوستلادقعدنعهضوف ینمؤأرز�ولل-ٔأ
 : یيل امب نوناقلااذه نم )206 (

 .يندملا ضیوعتللىندٔ�ادحلا نم % 50نع قلتال هی�رمج همارغ-1

 .اهرد�صتؤأاهادريت�سا عونمملائعاضبلاو ةنیعملاة�ونمملائع اضبلا ةرادصم-2

ةبجوتملاىرخٔ�ابئالرضاوموـسرلاوةی�رامجلموسرلاءافيتساوةزوجاحملة�عاضبلاةاد�ٕاةیلحصلاةیوستلادقعنمضتینٔأزوجي-3
 .حلرصاة � ةقفاوم ةیطرش اهادريت�ساروصاحمل ئعاضبلاؤأاهر د�صتؤأاهادريت�س � حومسملائعاضبلا نع

% 20نع قلتالهمار غءاقلبیرهت�ايفتمد�ت�سايتلاادوملاو قلنلاطئاسوةاد�ٕاةیلحصلاةیوستلادقعنمضتینٔأزوجي-4
 .قلنلاةسطاوةميقنم% 50 �ىل دیز� الو ةبرهملاة�اضبلا ةميق نم

 .ةیمسرلاةدیرجلايف رشنینٔأ�ىل ةیلحصلا�توستللالیل د ردص ینٔأرز�ولا �ىل –ب

 214 دة اامل

 .ا �لهي احلة ص امل اءجرٕند ا عى و�عط اسق �

سداسلالصفلا
نامضتلاو یة لوؤسملا

 215 دة اامل

ةیحض ن اك هناتبثانم ةیلوؤسملانم ىفع یهناالٕا،اهناكرٔأرفاوتببیرهت�امئارج يف ةیندملاةیلوؤسملابترتتامك ةفلاا� نوكتت-ٔأ
يف ت بب�س�و ٔ أبیهتر مية ا�جر و ٔأةفلاا� تنو�يتلا لاعفٔ�انم علف ئأ اكب�راىل� دمق ی مل هنا تبثا نم ذ�كو ةرهاق ةوق
 .اهباك�راىلٕادتٔأؤأ اهعوقو



                
      

       

  

                  
               

               

  

                 
     

  

                    
       

           

  

                 
              

  

                

  

                 
            

 

عوضوم ة ا�ضبلااب حصٔأو نيل�دتملا،نيیلصٔأنيلا�فك بیرهت�امئارجو تا�فلا ا� يبك�رم ىلٕاةفاضٕاةیندملا ةیلوؤسملاملش�-ب
ئعاضبلاسيلرمونيعفتنملاون�ز�احلاونيلقانلاوني�ربتملاو لكني واملو اء طسوالو الء الكفو لني وملماو اكء رشلاوب یهتر مية ا�جر و ٔ أالفة�ا

 .عل فلاعوقو يف هتیلوؤسم دود� يف �

 216 دة اامل

اورمثتسم امٔأ .اهنع نيلوؤسم بیرهت�اةميرج ؤأ ةفلاا� عوضوم ئعاضبلا اهيف عدوتيتلاةصاخلا ن�امٔ�او تالاحملاورمثتسم ربتعی
مد� اتوبثی مل ما لونوؤسم مهف مهنومعاو و هاوقسائ و ةملعااباكرلالق نطئ سا و بحصأأذ�كو اهوفظومو ةماعلان�امٔ�او التاحمل
 .ذ�بهلم ةرشابم ري � ؤأةرشابم ه�لصم دوجو دم�و بیرهت�اؤأةفلاا� عوضوم ئعاضبلادوجوب هممل�

 217 دة اامل

نماهري�و اتمارغلاوبئالرضاوموسرلا فعدثيحنمنویلصٔ�انومزتلملااهبلاُس�يتلاااهتذةفصل �نيلوؤسمءالفكلانوك�
 ).24 ( مهتالافك دودحب ةبجوتملالغابملا

 218 دة اامل

اذٕاف ،ةی�رامجل �تایبلايف �بق نم نيضوفملاهيمد�ت�سم نم ئأ ؤأوه اهبك�ر�يتلااتفلاا� نع الوؤسم يكرامجل صلا� نوك�
یة �مجلر �ت اایبل ايفمة قدت املاهدعتلا امٔ، أةیلوسؤملاید حتدوا  فهيلصالف مكة حفللمبیرهت�امئارجىلٕايدؤتاتفلاا��تتناك
 .اهيدهعتم فلك ؤأاهب صلا� دهعتاذٕاالٕااهنع لاس� الف

 219 دة اامل

 موس�لرقلعتیف� هتمحلصمل نيلماعلا یعمجو هيممد�ت�سم لامعٔأنع نيلوؤسم ئعاضبلااولق و� ملعلابر�ٔأو ئعاضبلاابحصٔأنوك�
 .لامعالٕا�تنعةجتانلاونوناقلااذهيفاهيل �صوصنملااترادصملاوتامارغلاوةر�اا�اهيفوت�س�يتلابئالرضاو

 220 دة اامل

 .هكرتلانم هنمم لك بيصندود� يف ىفوتملا�ىل ةبترتملالغابملاءادٔأنع نولوؤسم ةثرولا

 221 دة اامل

اقفو ذ�وبیرهت�انعنـيلوؤسملاؤأنيفلاا� نم فلاكتلاونماضتل �اهبموكاحمل ؤأةررقملااتمارغلاوبئالرضاوموسرلا صلحت
غلباملاءفايتس ال� ضام هازجحؤأهادجو ودنعلقنلا وسائط وعضائبلاونك� و ة،یمرئ�الامؤ�الیصحت قانون يفةعبتملالصؤ ل�
 .بةوطل امل



   
       

   

     

               

                    
   

      

          

            
       

                 
         

            

             

            
                     

           

                   
         

                   
               

         

               

بعاسلالصفلا
اهي� تامكاحملا لوصاو ةی�رمجلامكاحملاءاش�ا

ةیئادبلاكرامجلا ةمكحم

) 222 (*) (25 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 48(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

نيلماعلا ةاضقلانم يئاضقلا سلا� هنمیعیةاضقلانم دد�و سيئر نم لفؤت)ةیئادبلاكراامجل ةمكحم( ىمس�ةایدبةمكحم اشنت .ٔأ
 .يئاضقلازاهجلا يف

 : یيل ف� رنظل � ةیئادبلا كراامجل ةمكحم صتخت .ب

قانونلااذهمحاكٔ�اقفو همك ح يف �لد یامو بیرهت�ا مئارج.1

ونقان و�رتس�عیشج�قانون ور�دصتلا وداتريس��نيانقو و قانونلااذهمحاكٔ�افال�بك�ر�يتلاتافلاا�ومئارجلا.2
 .اهبجومبةرادصلال�تعتلاوةمنظ�وتاعیبملا �ىل ةماعلاةبیلرضا

قلعتیه�ونن اك ام � قع یالف� ئأ يفوةكلمملااهب طبتر� يتلا ةیلوا� ةیرا�تلاتايقافتالاقیب تط نع ةمجانلااتفالخلا.3
 .ةرقفلا هذه نم ) 2(دنبلا يفةرذ�وملاةمظ�ن ونيانقولایقبطتب

ٔل  .نوناقلااذه نم ) 208 (دة ااملمحاكآبال مع یلصتحااترارق �ىلةمدقملااتضارت��.4

 .نوناقلااذه نم ) 210( ةادملامحاكٔ�اقفو ميرغتلا اترارق �ىل ةمدقملانوعلطا.5

 ة قر الف ههذ من )2 (و )1 (ن�دنبلايفاهيل �صوصنملااتفلاا�ومئارجلاباك�ر �نيقالح ملاصا�ش� يلبسةیلختو يفقوت.6
نوناقلااذه بجومب اهتم صخش ئأنم بل یط ناةمكاحمل سيئرلزوجي دعبةمكحملاىلاردتو دق ةیضقلانك� مل يتلاالت احلا يفو
 .ا�فكلا�تمدق یوا ةیضقلاييهتنتىت ح هفيقوتررق ی�و ةمكحملل هروض ح نامضلا�فك دمق ینا

ئط اسو نع اجرف� ذ�كو ئعاضبلا هذه ةميق لادعتةيفمرص ا�فك ءاقلاهي � ةرونظ ملا �اضقلايف ةزوجحملائعاضبلا نع اجرف�.7
 .ةصت�ار�اوا� ى � اهيل� زجحلاةراشاضعو دعبةزوجاحمل قلنلا

صا�شٔ�ا ىل � تامارغلاو يندملاضیوعتلا�اضق رنظبةیئادبلاكراامجل ةمكحم صتخت ،رٓخأیعرش�ئأيف ردو امم مغرلا �ىل-جـ
 .نوناقلااذهيفاهيل �صوصنملاو�تقعلاهيمل �قبتطواهي�ٕانيب�ستنملااتهجلاؤأاهتمفصنعرنظلاضغبنيقالحملا

 .درفنم اضق نم ةیئادبلاكراامجل ةمكحم دقعنت .د

 .ةكلمملا�لا د هار� رخاناكم ئأ يف وانامع يف ااهتسل� كرا امجل ةمكحم دقعت.ـه



   

  

          

             

                  
         

                
           

            

              

               

                     
            

  

  

                    
                   

        

                 

              

               

  

  

كرامجلافانئت�سا ةمكحم

 223 دة اامل

 :ةیلتالا تصاصاتخ� ةیئادبلاكمجلاراة حممك توىلترٓخأقانون ئأ يف در و مما مغرل�

 .قانونلا اذهاكمحٔ� اقفو همك ح يف �لد یامو بیرهت�امئارج یعمج يف رنظلا-ٔأ

ادريت�س�و احمليل اجتنٕالاوسوكملاةمنظٔأونيناوقونوناقلااذه اكمحٔ�ا�فال�بك�ر�يتلااتفلاا�ومئارجلایعمجيفرنظلا-ب
 .هباجمبو ةدرلصاات�لتعلا و ةمظنٔ�ا و تعایبملاىل� ةملعااةبیرضلانوناق و �رتس� عیشج�ـونقان و ر�دصتلاو

ه�ونن اك ام � عق یفال� ئأيفو ة�كلمملااهب طبتر� يتلاةیلوا� ةیرا�تلاات يقافتالاقیبتط نع ةمجانلا ات فالاخل يف ظر نلا-ج
 .ةداملاهذهنم)(ب ةرقفلايفةرو�ذملاةمنظٔ�اونيناوقلاقیبتطبقلعتی

 .نوناقلااذه نم ) 208(ةادملااكمٔحآبال مع یلصتحلااترارق �ىل اتضارت�� يفرنظلا-د

 .نوناقلااذه نم ) 210(ةادملا اكمحٔ�اقفوميرغتلااترارقىل �ةمدقملانوع لطايفرنظلا –هـ

 .ةیئازجلاامتكاحملالوصٔأنوناقيفاهيل �صوصنملادا�وقلابسح اتفلا ا�ومئارجلاهذهيفةیل�تلاو يفقوتلا-و

اذه بجومب اهتم صخش ئأنم بل یط نٔأ ةمكاحمل سيئرلزوجي ،دعبةمكحملا ىلٕاردتو دق ةیضقلا نك� مل يتلا التا�حلا يفو
ٕ .ا�فكلا�تدمق یؤأةیضقلاييهتنتىت ح هفيقوتررق یالاو ةمكحمللهروض ح نمضیاليفك دم ق ینٔأ نوناقلا

نوطعلارظن

 224 دة اامل

سل�اهنمیعینييمانظ ةاضق ةثالثنم هفلؤم ةصا� هيفانئت�ساكرامج ةمكحم ىلٕاةیئادبلا كراامجل ةمكحم اكمحٔأافنئت�سا زوجي-ٔأ
رز�ولزوـجي ،رٓخأببس ئأؤأابیغلا ب�بس�هتفیظوباميقلانم مهد�ٔأنكمت دم � ا�� يفو ،ا�سيئر مهد�ٔأيمس�و يئاضقلا
 .ةفیظولا هذهب اميقللرٓخأایضاق دبتنینٔألدعلا

 .هار� يا� ناكملايف ؤأرز�ولااهلهنیعیيا� ناكملايفو نامع يف ةمكحملاهذه دقعنت-ب
ٔ  .ةیرثك�اؤأعامجٕال � ااهترارق ردصتو ةعفارم ؤأاقيقدتاهي � ة�وفرملا ىوا��ا يف ةمكاحمل هذه رنظ ت- ج

 .ایها�و ناكاذٕاهمهفترخي � نمو ایبایغ ن اكاذٕايئادبلامكحلایغلبترخي � نم امو ینوثالثافنئت�س� ةدم-د

 محاك�زيیمت

 225 دة اامل
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زيیمتلل�باق ةیئازجلاؤأةيقوقحلاىواا�� يف افنئت�س� ةمكحم نع ةرادصلااكمحٔ�ا نوك�

 .رانی د يفلٔأنع قل یال هبموكاحمل لغبملان اكاذٕا-ٔأ

هما � ةیمهٔأ �ىل يوـنطتؤأديقعتلانم بنا� �ىل ؤأ هثد�ت�سم ةینوناق ةقطنلو ح ىرخٔ�ااكمحٔ�ايف الفخلان اكاذٕا-ب
 .ةی�رامجل افنئت�س� ةمكحم رارق یغلبترخي � نم �مٔأةرشع لال� نذٕالابلط دمقیو . ذ�بةی�رامجل افنئت�س� ةمكحم تنذٔأو

زيیمتاةمكحمسيئرىلٕانذٕالابلبط دمقتینٔأهبلالطقحيفزيیمت �نذٕالاءاعطٕاةی�رامجل افنئت�س�ةمكحمتضفراذٕا- ج
 .ضفرلارارق هغیلبترخي � نم �مٔأ ةرشع لال�

لال� زيیمت�اةحئال ميدقتزيمملاىل � بترتيف زيیمت�ا ةمكحم سيئر نم ؤأةی�رامجل افنئت�س� ةمكحم نم نذٕال � رارقلاردصاذٕا- د
.نذٕالارارق هغیلبت رخي�نم م�ٔأ ةرشع

 مكزي احل یمتمدة 

 226 دة اامل

 .هغیلبتهخير � نم �مٔأةرشع لال� يبایغلامكحلا �ىل ضرتع ینٔأ هیل� موكمحلل-ٔأ

اهصاصتخانمض بلالطا ةماقٕاقعتيتلا ةمكحملاىلٕاؤأمكحلاتردصٔأيتلاةمكاحمل ىلٕا فانئت�س� ؤأاضرت�� ةحئال دمقت-ب
 .صاصتخ� اتذ ةمكحملاىلٕااهعفرل

 .زيیمتاةمكحمىلٕاىوعا� اقرؤأ مع اهعفرتلمكحلاتردصٔأيتلا افنئت�س�ةمكحمىلٕاؤأزيیمتاةمكحمىلٕازيیمتاةحئال دمقت-ج

 .ایبایغ ن اك اذٕاهغیلبتؤأمكحلاهميفترخي � نم امو ینوثالثزيیمتاةد�م

ةقرفتم محاكٔأ

 (*) 227 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 49(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت(*)

. (*)ةيما نظلامكااحمل يلكش�نوناق بجومب ةی�رمجلاةماعلاةباینلا لكش�-ٔأ

. 2019ةن�سل ) 10( رمق نوناقلا نم ) 9(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

 228 دة اامل

ةزو حيفتلازام ئعاضبلىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرللة�بسنل �ةی�رمجلامكااحمل ى �ةبلاملطا نعمىوا د� بلقتال
 .هيال� یصلت�لاديق وةرا��ا
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 (*) 229 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 50(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

مث نمو هيف قيقحتلا هیلعف لاومٔ�اسل غ مرجب قلعتیعلف دوجو ةی�رامجل �اضقلا نم ئأيف قيقتحلاءانثٔأ امعلا يعدمللنيبتاذٕا-ٔأ
. (*)صتخم ام �عدمنعةرادصاهنٔ�وصوصخلااذهبهتاقيقحتربتعتوهٔنآش�اتءارجٕالالامكت�سالصت�اامعلايعدملاىلٕاهتلا�ٕا

. 2019ةن�سل ) 10( رمق نوناقلا نم ) 10( ةادملابجومب ةرقفلاهذه دیلعت مت (*)

نم امو ینيعس�لال� اهدیدجت یمت ومل رٓخأببس ئ� ؤأاب یغللةی�رمجلا ةمكاحمل مامٔأةرونظملا ىوعا� طاقسٕا ررقتاذٕا-ب
 .عنطالقطرنمٔيآبنعلطلبلاقري�وًایئاهنطاقسٕال �رادصلارارقلاربتعيف،رارقل �يعدملایغلبت رخي�

اذهيفصنهیل�در � ملام ف� زيیمتاةمكحموةيفانئت�س�كراامجل ةمكحموةیئادبلاكراامجل ةمكحمو امعلايعدملانملكقبیط-ج
اكماح مع ضراعتیال ف� ذ�و ةیندملاامتكااحمل لوصانوناقو ةیئازجلاامت كااحمل لوصانوناق نم لك يف ةدراولااكم�ح نوناقلا
 .قانونلااذه

ات غیلبتلا

 230 دة اامل

عیمجةم�اةروصب ومحاكٔا� وتیغالبتلا وء�ادتس��قارؤأمهسفٔنآباـولغبی واموظنینٔأهتاط ضاب ل�ار وةرا��ايفظملوزجيو
 .ميرغتلاو یلصتحلااترارق �ذ يف امب ةمكا احمل لؤصآبةقلعتملااقرؤ�ا

 231 دة اامل

 :نيتیلاتلا نيتلاحلاةاا�رم عم ةیندملاتامكااحمل لوصٔأنوناق يف ةدداحمللوصٔ�اقفو غیلبتلا يرجي-ٔأ

،ذ�بایخط ةر�اا� الم�ٕانو د هقحب نظمملاطبضلا حمرض رخي � دعب� مع ناكم ؤأرات�اهتماقٕاناكم هغیلبتبولملطاري � اذٕا-1
�تال�ٕالاة�وليفورات�اؤأفورعملاؤأري�ٔ�ا� معناكمؤأهتماقٕاناكم �ىل قیلعتل� یغلبتلايرجي ذ� اك ا�ونعىـعطٔأاذٕاؤأ

 .صت�يك ا مجلر كز ارللم

غیلبتلايرجيف را�نی د ) 200( ىل� دیز� ال بیرهت�اعوضوم ةا�ضبلاةميق تناكو ةماقٕالاحمل لوهجم هغیلبتبولملطا ن اك اذٕا-2
رانی د ) 200( زوا�تتبیرهت�اعوضوم ةا�ضبلاةميق تن اكاذٕاامٔأ. بطض مبحرض ذ� تبثیو ةمكاحمل ت�ال�ٕاة�وليف قیلعتل�
 .قلٔ�ا�ىل ةد�او ةرملو هيمویةفیحص يف نال�ٕالاو ة�مكاحمل ال�ت�ٕاة�ول �ىل قیلعتل � یغلبتلا يرجيف



                      
                 

  

   
   

  

                
                  

 

                 

    

  

                 
                   

               

   

  

  

               

    

  

                  

  

نيم �عادیٕ �امقدقيعدملاناكاذٕاالٕاةی�رمجلامكااحملى �ةنیزخلادضىوع دئأمعس�ال،رٓخأنوناقئأيفردوامم رمغل�- ب
امهئأ�بقنمهبفرتعملاغلبملاؤأ،اتمارغلاوموسرلا�ذيفامبهنمةبولملطالغابملانم% 25ل داعتيه فرص� م ا كف ؤ نقدي أ

 ).26(كرثٔأ

نماثلالصفلا
ميرغتلا و لیصحتلاتااررق و ماكحٔا� ذيفنت

 232 دة اامل

 �ىل ذيفنتلا ئلاسو عیمجب ةیعقطلاة�را� اهباستكا دعبةی�رمجلا�اضقلايف ةرادصلامحاكٔ�ا و ميرتغلا و لیصحتلاتااررق ذفنت-ٔأ
�تنم يفك �ام ىل � زجحلاءاقلٕارز�ولا�ىلو ،ةیريمٔ�الاومٔ�ایل صحت نوناقلاقفو ة�لوقنملاري� ؤأو�قنملانيفلكملالاومٔأ
 .بةوطلامل غ البمل ید اسد تلل اومٔ�ا

 .رو�ذملانوناقلايفاهيل �صوصنملاةیريمٔ�الاومٔ�ایلصحتةنجلويرادٕالامكاحلاىلٕاو� ا� اتيحالصلا یعمجرد�ملاسرامي-ب

يدقنلاءازجلاةٔدیآت مد�

 233 دة اامل

 ربتعتو ةررقملا اتر اد صملو� بیرهت�ا نع نيلوؤسملا ؤأ نيفلاا� ىل� ةبترتملاات مارغلاو موسرل � ةر�اا� ق ح يف سبحلا ذيفنتر�ؤ ی ال
. (*)ةماعلالاومٔ�ااهب صلحتيتلاةقیرلط� صلحتوةر�ا�ليندمضیوعتةباثمبلاوحٔ�ایعمجيفاهبموكاحمل ةی�رامجل اتمارغلا

. 2019ةن�سل ) 10( رمق لدعملانوناقلا نم ) 11(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

سبحلاتارارق ذيفنت

 234 دة اامل

 . (*) اةغمل

. 2019ةن�سل ) 10( رمق لدعملانوناقلا نم ) 11(ةادملابجومبةادملاهذهءاغلٕامت(*)

ذيفنتلاتارارق نم ءافع�

 235 دة اامل

 .ذ� نوناقلااهيف ضرف یيتلالاوحٔ�ایعمج يف نيماتلاؤأا�فكلاميدقتنمو ذيفنتلاتاقفنیعمج نم ةر�اا� ىفعت

ــــــ ــــــــ ـــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ



                                     

        

                               
                               

                                  
                 

                         
                             

                             
                  

                                    
                                      

                                      
                                    

  

                                   
                                        

            

                                       
            

                              
                               

                    
                                        

                     

                                    
                                       

                                   
                                        

                                     
                                     

               

                                   
                                       

      

                                        
                                        

           

                                    
                                    

      

                             
                                

                                  

در�الببسلااذهنٕافهیل�و.هالنطبلًاببسربتعیالوًایلكشًاصق نربتعیت�اخلاعضبةئبعتيفناصقنلانٕافكرامجلانوانق من 185ةداملا حاكمٔأو قفتیامب ةمظنم طبضلا ةقرو تاكناذا " 2007/1050رمق زيیمت�ا ةمكحم رارق)14 (

 ."هدر نيعتیو هيف نوعطملارارقلا �ىل

�یٔأموسر�ل دوص ملق انٔأ 1998نةس� ل 20 رمق كرامجلانوانق من )194(ةداملا حاكمٔأ مندافت�سملأنآباهنعةرداصلاتارار القنمدیدع اليفرتق�س ادقزيیمت� اةمكحمليئاضالق ادجهت�نٕا" 2015/261رمق ةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق) (15
بئارضلاو موسر ال تدد � دق 1997نةس� ل 7رمق بئارضلاوموسرلاديحوتنوانق من ) 2(دة املانٕاوعایضللتضرعتدقنو �ك ليتاىرخٔ�ابئارضلاوموسرلاوةی�رمجلاموسرلااهنمةنیعمةب�سنبةی�رمجلاةمارغلاضرف �ىل نصلادرو
حلمك اى �كرامجلانوانق من )ج/ 206(ةداملايفةدراولاموسرلا = مضن= ل�دتالاهي�ٕاراشملاةبیرضلانٕاامك.تاعیبملا�ىل ةماعلاةبیرضلانوانقلعضخت ليتاوتاعیبملا �ىل ةماعلاةبیرضلااهنم يسلهنٔأوعئاضبلا �ىل ققحتتليتاىرخٔ�ا
 ."نوناقلاحاكمٔأو قفتیو �حم يفًاعقاو ةيفانئت�س� كرامجلا ةمكحم هیلٕا تلصوتام نو�ك يلاتل�و ةرداصملا لدبب

موسرالوةی�رمجل اموسر الامهنةنیعمةب�سنبةی�رمجل اةمارغ الضرفىل �صنل اردوی�ٔأموسرل�دصقی(تص ندق 1998نةس� ل 20رمق كرامجلانوانق من 196ةادمل انٕ ا" 2015/316مق ر ايئز/ج ةیند�ر زيیمت�ا ةمكحم اررق) (16
ىل � تحققتيت ال ىرخٔ� ا بئارضالو موسر ال تدد � دق 1997نةس� ل 7رمق اهر�دصتداعملاوةدروت�سملاعئاضبلا من ىفوت�س�ليتابئارضلاوموسرلاديحوتنوانق من ) 2( ةداملا نٕاو ). عایضللتضرعتدق نو �ك ليتاىرخٔ�ا بئارضلاو
يئاضلق اادجهت�نٔ أىلٕ اةفاضٕ ا.ةرادصمل ادلببحلمك اى �كرامجل انوناقنمج/ 206ةداملا يف ةدراولاموسرلا مضن ل�دتال اهي�ٕاراشملا ةبیرضلا نٔأ امك .اهبصا�نوانقاهمكحي ليتاوتاعیبملا �ىل ةماعلاةبیرضلااهنيبمن يسلوعئاضبلا
 ."نوانقلا حاكمٔأوًاقفتماهرارقنويكف�ذىلٕاةيفانئت�س�كرامجلاةمكحمتلصوتثيحو�ذ �ىل تارارقلا من دیدع ال يفرتق�سم

ؤأ موسرلا قلعم عضو يف �وبقملا ة�اضبلا عیب-5 ( عن �ذوةمار غضرف �ىل نصتكرامجلانوانقنم 5/ب/198ةداملانٔأو موسرلا ةقلعم ةرای�سلا نٕاو رمي غترارقبقلعتیرمٔ�ا ناك اذٕا " 2014/3723رمق ،زيیمت�ا ةمكحم رارق) (17
فرصتلامتثيحو.)ةبجوتملاتالماعملادميقتوةر�ا�ا الم�ٕالبقوةینوانقري�ةروصباهبفرصتلاؤأاهلادبٕاؤأاهلةدعملاةیاغلاريغلاهصیصختؤأاهل�ٔأ من تل�دٔأ ليتاةاصخلاهوجولاري�يفؤأاهبحوسمملا �نامٔ�اجرا�اهلامعت�سا

ٕ ذ�تی ملو ��س ةیلوسؤملا من فيعی ال ةقرسل� اء�د� ناو �.حم يفًاعقاو رميغتلا رارقو ةمئاق عيدملا ةیلوسؤم من لعجي امم كرامجلاةر�اد ى� اهدويق دیدس�و اهريصم تابثٕا متیملو ر��ا ةفلاس ةداملا حاكمٔ�ًافال� ىوع�اعوضو م ةب�رمل�
ة�یحص ةبلاطملا من لعجي اممًاعقوتمًارمٔأ�ذ ةحص ضرف �ىل ةقرسلا نو�ىوع�ا هذه عوضوم �ىل قبطنتال ةرهاقلاةوقلانٔأ ىلٕا ةفاضٕا ة�وتفم اهكر � دم�وٓمنأ نماك يف اهعضوو هترای�س �ىل ظافحللةمزاللا تاطایتح� يعملد ا
 ."نونالق لةفقاومو

ليتا تانيبلا تـاكن اـملو . 1998نةس� ل 20 رمق كرامجلانوانق من 205 و 203نيتداملاقفوبیرهت�ادصق �ىل لیل�ا اميقواهلةینوانقلاناكرٔ�ابیرهت�اةميرجبلطتت"2009/1496 مقر )اءزج( ةیندر� زيیمت�اةمكحم رارق)18 ( ) (
 ةاصف متاد�وت�سمىلٕاةبقعلا من صاصرلا من يلاخلا �نزنبلاةیمكلقنلامعلالقنلللازغلاةكرشعماهقافتادرجمناويكرمجلابیرهت�امرج شلك�ليتالاعفٔ�ا من لعفٔيآبةزيملما امـيقتبثیاماهيفدر�ملةی�رمجلاةماعلاةباینلااهتمدق
ةرو�ذملالاـعفٔ�ا من لعف ئأ شلك�ال اءقرزلا يف ةیندرٔ�الورتبلا

يمرجلا دصقلا هعم فيتنیامم اماءهتر� نال�ٕا يضتقیهنٕاف ، امهل بوسنملا لعفل� ام ق من وه امهد�ٔأ ؤأ نينینظلا نٔأ تبثتةنيبئأ دمقتمل اذٕاف ل�افلا ىلٕا لعفلا ةب�س� بجوتی " 2011/1468رمق )اءزج( ةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق) (19
 . كرامجلانوانق من 207ةداملا حاكمٔ� اقبط ةیئازجلا ةیلوسؤملا ساسٔأ وه ي�ا

نو �ك نٔأ-1: ويه لیصتحلارارقرودصباهي�ٕادنتس�ليتاتامارغلاوبئارضلاوموسرل �ةبلاطملارادصٕار�دلملقحي حىت ةددحمتالا�ىد�ٕاققحتكرامجلانوانق من 208ة اد مل ا تطرتش ا " 2015/3826 رمق زيیمت�اةمكحم رارق) (20
رفوتدم� ىلٕا ةیئادبلا كرامجلا ةمكحم اهلبق منو ةيفانئت�س� كرامجلا ةمكحم تلصوت املو .عيطق ةمكحم مكح ىلٕا رارقلادنتس�نٔأ-3.ةیلحص ةیوس�دهعتىلٕ ا رار القدنتس�نٔأ-2�.وكفمتداهعتبجومبءدأ� اةتحق�سمرادملق اةتب�غالبملا
ةر�ا�انيبعاز نلحمتلازال رميغتلارارقرد صاهئو ض �ىل ليتاوتقملؤالا�دٕالاتا�يببفرصتلايهوةیعدمل لةبوسنمل اةلفا� انٕ اذٕ اةيكيتسالبلاوةيقرو التاا�نصلليبه ا�لا�سل اةكرشةیعدمل ا حبق هال�ٔ أطورشل انمئأ
مك ح ردصی مل هنٔأ امك اءدٔ�ا ةقحت�سم تسيلغلابملا نٔ� اهناؤ� ةقباس ةیعدملا ةبلاطم نٔأ هیل� بترتی اممًامئاق ةفلا�ا ٔنآش�ةیلاملا ر�زو رارق �ىل ضارت�� ق ح ةیعدلمللاز ام هنٕا ذٕا ةصت�ا ةمكحملا عن عيطق مكح اهب ردصی ملو ةیعدملاو
 ."اهدرنيعتیوزيملمارارقلا �ىلةدراوري�باب�سٔ�اهذهنو�كوهیلٕاتهتانامباو ص �ىلاهرق ناننٕافةصتخمامكحم عنرداص عيطق

عمضراعتیالىوع�ايفلصفلانيحلةدملالماكلشم�ىوع�ايفلصفلالبقاهدیدجتمث منوىوع�ايفريسلا اءنثٔأةینمزةرتفلةينكبلا�افلكادیدجتعاطقاننا. 2012/1080 "1رمق )قوق(ح ةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق) (21
 ) 209( ةداملا حاكمٔ�ًاقفو ةرداصلا تارارقلا ردصت . 2.ة�وسممري�اهلعجيالوعطقناي�ا مينٔ�الاصفللاهتیطغتواهيفمك حرود صلبقوىوع�ايفرظنلااءنثٔأ�افلكادیدجتمتهنٔأاملاطكرامجلانوانق من)ب/ 231( ةداملا حاكمٔأ

ًافال�موسرلاةقلعمة�اضبيهويكرمجلانایبلات�وتحميففرصتلايهميرغتل ارارقا�هيٕ اًداانتساردصيتلاةفلا�انٕاثيحوثلاثلابابلا منثلاثلالصفلايفاهيل�صوصنملاتافلا�ا منةفلاخمب�اكرا�ا�يفكرامجلانوانق من
 ) 209(ةداملا حاكمٔ�ًاقفوهضوفی من ؤأكرامجلا ام�ر�د ميهميرغتلارارقرادصٕ�ةصت�اةهجلانٔأورشعثلاثلابابلا من ثلاثلالصفلايفاهيل�صوصنملاتافلا�ا مضن من يهوكرامجلانوانق من ) 5ب//198( ةداملا حاكمٔ�

نيمزتلملاةيقبعماومهاس�ملمٔألعفلاعوقوباومهاس اءوسةضرتفم الءفلكاةیلوسؤمنٔأكرامجلانوانق من) 217 ( ةداملا من دافت�س� . 3.نوانقللقفاوماهرارقنٕافة�يتنلاهذهىلٕاكرامجلاةمكحمتلصوتثيحوكرامجلانوانق من
ٕ كرامجلا ةمكحم هیلٕا تلصوتي�ا غلبملا لماك عن مناضتلاو لفتاكل� نيیلصٔ�ا نيمزتلملا ةيقبعم ةزيملما �افك نوتكف ةقلطم تاء� امناو ةددحم ري� ةزيملما �افك نٔأ دجن يكرمجلا نایبلا ىلٕا عوجرلا منو اننٕا الٕا مهت�افك دودحب لكنو نيیلصٔ�ا

 ."كرامجلانوانق حاكمٔأعمقفتیةيفانئت�س�كرامجلاةمكحمهیلٕاتبهذامنٕافيلاتل�وةيفانئت�س�

��اكولا تنضمت ثيحو-لوصٔ�ا بسح ةیلاملا ر�زو ى� ضارت�� مت دقو-رمي غتلارارق �ىل ضارت�� عنطلا لحم �اكولا تنضمتاذا " 2010/1522رمق )قوق(ح ةیندر� زيیمت�اةمكحم رارق) (22 ةیلاملار�زو رارق �ىل ضارت�
 نوانق من210ةداملا حاكمٔأالةقفاوماهناف رميغتلارارقتيبثتر�زولارارق �ىل ضارت��تنضمتليتاو�اكولايف اء�امىلٕادنتساىوع�اةحئاليف اء�امقفوىوع�اعوضومنٔأثيحو،هیلٕاراشملا رميغتلارارقتيبثت من تضملا
 ." 1998نةس� ل 20 رمق كرامجلا

هماقمموـقیمن ؤأر�دملانم ـيطخبلط ـىل� اءنبالٕاة�يئازجىوعدئأكیرحت�ميال امعلا عيدملانا 1998نةس� ل 20 رمق كرامجلانوانق من )211 ( ةداملا من دافت�س� " 2011/1971رمق )اءزج( ةیندر� زيیمت�اةمكحم رارق) (23
 ةبیرض ضمنتیملوكرامجلانوانق من )204 ،203(نيتداملا حاكمٔأةفلاخم �ىلرصتقاةیئازجلاىوع�اكیرحتبلط منحضتیامكوماعلا عيدملامنر�دملابلطنٔأثيحو ).زوجيال(عانم نصبٔأدتبا نصيفعسوتلازوجيالوهبایغدنع
 ."ر�دملا بلط عن جرخي نٔأ امعلا عيدلمل زوجي الف ،تاعیبملا

217 ةداملامن دافت�س� " 2012/1080رمق زيیمت�اةمكحم رارق) (24 ىلٕاعوجرلامنواننٕاالٕامهت�افكدودحب لكنونيیلصٔ�انيمزتلملاةيقبعماومهاس�ملمٔألعفلاعوقوباومهاس اءوسةضرتفم الءفلكاةیلوسؤ منٔأكرامجلانوانق من ) (
ٕ  رك امجلا ةمكحم هیلٕا تبهذ ام نٕاف يلاتل�و ةيفانئت�س� كرامجلا ةمكحم هیلٕا تلصوتي�ا غلبملا لماك عن مناضتلاو لفتاكل� نيیلصٔ�ا نيمزتلملاةيقبعم ةزيملما �افك نوتكف ةقلطم تاء � امناو ةددحم ري� ةزيملما �افك نٔأدجن يكرمجلانایبلا

 .كرامجلانوانق حاكمٔأعمقفتیةيفانئت�س�

يف رظنل� صاصتخ� ةبحا ص ةیئادبلاكرامجلاةمكحم نٔأ �ىل 2007/1/25خي ارتب) (2791/2006رمق زيیمت�اةمكحمل ةماعلا ةئیهلا رارق رصدو نذم ايئ ضقلا داهت�ج ىر ج . 2011/3270 " 1رمق ةیندر� زيیمت�اةمكحم رارق) (25
كرامجلاةمكحم �ىل بجوتیناكهانفةموصخلادمعلرجحلاموسروريهطتلاموسر�ةبلاطملاةیئادبلاكرامجلاةمكحمتدراذا. 2،كرامجلانوانق من ) 3/ب/222 (ةدملااماكٔحآبًمعال یةلو�ا یةر�اتلاتياقفاتالاقیبطتنع ئةش�نالاتخلالفاا

 ."ةهجلاهذه من قضنللبجوت�سمهارارقنٕ فا علفتملثيحو،قشلااذهيفًا�وضومىوع�ارظنلىلؤ�اة�ر�اةمكحمىلٕاىوع�اةدا�ٕابجوتليتاةیندملاتامكاحملالوصٔأنوانق من ) 5/188 (ةدملااماكحٔأقیبطت يةفنائتس��



                                    
                                    

                               
                                      

                                            
                                      

                                  
                       

       

   

   

               

                        
     

                   
                  

                     
           

                  
                  

                  

                     
                

                   
               

     

  

    

يفرظنلاو ... نوانقلااذهيفاهيل�صوصنملامئارجلاعیمجيفرظنل�هیئادبلاكرامجلاةمكحم تصخت(نا�ىل نصتتاعیبملا�ىل هماعلاهبیرضلانوانق منٔأ/ 37هادمل انا" 2002/1207رمق ةيقوقحلااهتفصبةیندر� زيیمت�ا ةمكحم رارق) (26
 عن اما . اخل …كرامجلانوانقيفاهيل�صوصنملاتامكاحملالوصاهيفانئت�سٕالاوهیئادبلاكرامجلااتمكحمقبطت)نا �ىل رو�ذملانوانقلا من د�عملأأ/ 39هداملا نصتامك،)نوانقلااذه احاكم قیبطتعنهامجنلاتافالخلاوهيقوقاحل�اضالق
نعئهش�نالاتخلالفا�هاصصاتخاىل�صنلادرودق فهيا�تامحملاكالوصاوهتاصاصاتخاویه�رامجلمكحملاايلكش�نهم 231 – 222داومل� ضمنتدقنوانقلااذهنادجن 1998نة�سل 20 رمق كرامجل ا نوناقبةدراول ا هینونا الق ماكح�

� ب/ 231هدامل � یيل ام هی�رمجلا امكحملا ى� هنیزخلادض ىوع�ا ميدقتطورش قای�س يف ضمنت امك ، ب/ 222هدامل�هبجومبةرداصلاتل�عتلاوهظم�نوتاعیبملا�ىل هماعلاهبیرضلانوانققیبطت ال،رخانوانقئأيفدروامم رمغل (
(رثكا امهيا �بق من هبفرتعملاغلبملا وا ، تامارغلاو موسرلا�ذ يف امب هنم هبولطملا غلابملا من %25لداعتهيفرصم ا�فك وا يدق ننئمآتعادی� امق دق عيدملا ناك اذا � هی�رمجلاامكحملاى� هنیزخلا د ض ىوعد ئأ عسم � . نا يثح *
� ةرابع ضمنتدقهرو�ذملاهداملاعلطمناوتاعیبملا �ىل هماعلاهبیرضلانوانقلهب�سنل�هرود صيفقالح نوانقوهكرامجلانوانق ا�فلكا دميقتبوجوصوصخبهنمب/ 231 هدامل �دروامنويكف)رٓخأنوانقئأيفدروامممغرل(
 ةداملامك ح�ذنوك�واهيل�عزانتملاغلابمل�هیلدعلا ا�فلكادميقتىوع�ا دميقترخياتبطرتش�تاكن ليتاتاعیبملا �ىلهماعلاه�بیرضلانوانق منج/ 37هدامل � درو ام خس�دق ىوع�ا لوبقلطرشك يدقنلا نئمآتلا عادای وا هيفرصملا

".قضنل�يرحهنٕاف�ذفال�ىلابهذيفانئت�سٕالارارقلاناثيحو،ىوع�ا �ىل قیبطتلابجاولاوهكرامجلانوانق من ب/ 231 . 

ئعاضبلایع ب-رشع بعارلابابلا

ةزوجحملائعاضبلایع ب

 (*) 236 دة اامل

. 2018نة �سل)33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 51(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

ةمالس يف ر�ؤتنٔأاهناش نم ا� � يف تن اك ؤأبرستلاؤأفلتلل�باق �عئاضبؤأا�تويح نم ةزوجحملائعاضبلايعبتنٔأةر�ا�ل-ٔأ
 .ادة فهيوجواملٓتشآنملاؤأىرخٔ�ائع اضبلا

 یمت ةاد ملاهذهلاذيفنتو ظو لحم لكش� اهتميق ناصقنلضرعتتيتلاةزوجاحمل ئع اضبلایعبهضوف ینم ؤأرد�ملانم صيخرتب زوجيو-ب
ةصت�اةمكاحمل نم مك ح رودص راتظنا ىلٕاة�ا� نو د اهعیبلةیعاا� باب�سٔ�او ةا�ضبلاا� � هيف تبثتحمرض ىلٕااادنتسایعبلا

فعداهباحصٔأىلٕاةا�ضبلاهذهةاد�ٕ �يضق یناكودعبف� مكحلااذهردصاذٕاف.ذ� نكمٔأاملكةا�ضبلاب احصرعش�نٔأ �ىل
 .اهيل � ةقتح�سم بئارض ؤأموسر ئأعاتطقا دعبة�ابملا ة�اضبلا نمث هلم

راتظنانو داهرد�صتؤأاهادريت�ساعونمملاةطوبضملائعاضبلا الفتٕاؤأةرادصمررقینارد�ملابيسنت �ىلءانبرز�ولل-1-ج
 �ىل ءانبذ�و اهنم ادفت�س�الو ةفل � اهناؤأنينطاومللةماعلاةمالسلا �ىل ارخط لكش�اهنا � تبثاذٕا يئاضق مك ح رودص
 .نعمل �ةینعملاةر�اا�وةب�سااحمل ناودیويندملاعاف�لةماعلاةیرد�ملاو امعلانمٔ�اةیر�دموكراامجل ةر�ا دنملكش�ةینفةنجلةیصوت

اهفالتٕامتدقناكو،همك حيفامؤأبیرهت�امرجلكش�ال علفلانو�اهباحصٔ� ئعاضبلاةاد�ٕ �يضق یناكومكحلاردصلا�يف-2
 .اهفالتٕاؤأاهترادصم دنع اهت�احب ةر�اا� نم ةردقملااهتميق اهباحصٔ� فعديف ةيموكحلااتهجلانم اا�د�ت�ساؤأ

اتقفنو اه بطض رخي � نم ظفحلااتقفنفعدبئع اضبلاباحصٔأمزليف ةبر� ةطوبضملائعاضبلارابتع� مكحلا ردص لا� يف-3
 .ةماعلالاومٔ�ایلصحت نوناق يف ةررقملا لوصٔ�لاقفو هنمم لصحتو ةصت�اات هجلانم ةدداحمل الفتٕالا

اهيف یعبلازوجي يتلاتالاحلا

 237 دة اامل

 : یيل ام عيبتنٔأةر�ا�ل



                    
      

                 

                       
                   
                    

      

  

     

                  
      

                 
   

          

  

  

                    
            

     

  

                     
  

                   
             

ىل � اكمحٔ�اهذهقبتطواهن�زخت �ىل رهشٔأةثالثيضمدعبهتفصرٔأويكر امجل مرحلاات�اسيفؤأنزاا� يفةدوجوملا ئعاضبلا-ٔأ
 .ةی�رامجل زكارملايف نورفاسملااهكرت یيتلائعادولا

 .اتئیهلا�تةمنظٔأونيناوق اكم حٔأبجومبةدداحمل هلملاءاهتنادعبةرمثتسملااتئیهلاات�اسونزاخميفةدوجوملائعاضبلا-ب

�� لال� يكرمجلا مرـحلايف ةدوجوم نوك� امدنع نوناقلااذه نـم ) 236( ةادملانم )ٔأ( ةرقفلا يف ةنيبملاعاونٔ�انم ئعاضبلا- ج
بجومب ذ� تبثینٔأ �ىلٓتشآ نملاؤأىرـخٔ�ا ئعاضبلاةمالس�رارضٕالاؤأ ادسفلاؤأضرملارادوباهيل �ترهظاذٕاظفحلا

ٕ .یعبلابلق ذ�وصت�ايكرامجل زكرملايفقلع ینال�ٕ �الاو ذ� نكمٔأاذٕاهملثمينمؤأئعاضبلاابحصٔأرخيط نٔأ �ىلو حمرض

ةر�ا�لاهتيكلم تآلأيتلائعاضبلایع ب

 238 دة اامل

 : یيل ام یعباضیٔأ ةر�اا� ىلوتت

قاف وةدرصامل�ؤأيط خلنازتؤأهیحلصةیسو�ؤأمكحةي�تنهالیائهنا �اكمتحبصٔأيتلالقنلاوسائط وداملوا وعضائبلا-ٔأ
 .ٓخرأين وناب ق بس ي ٔ� ة �ر�ا لا يهتملك ت آلأو اليتٔأ ن وناقلااذه نم ) 207دة (املل

) 119 ( ،)112( ادوملااكمحٔ�اقفوعابتيتلاوةینوناقلاهلملانمضة�صاخلاوةماعلاتاد�وت�سملانمبسح� مليتلائعاضبلا-ب
 .نوناقلااذه نم

 .ظفحلا �� لال�د�ٔأاهببلا یط ملواهباحصٔأفرع ی مليتلاادوملاو ئعاضبلا- ج

رضرلاو لطعلا

 239 دة اامل

اذه نم ) 238 ،237 ، 236( ادوملا اكمحٔأبجومباهعيببموقتيتلا �عئاضبلانعرلرضاؤأعطلل �ةیلوؤسمئأةر�اا� ملتحتال
 .یعبلا ةیلمع ءارجٕايف انيباخط تبك�رااهنٔأتبثاذٕاالٕانوناقلا

ةروص احمل واة�ونمملاةا�ضبلایع ب

 240 دة اامل

ة�ونمملائع اضبلانم هعیبزوجي ام ىل � نوناقلااذه نم ) 238( ،)237( ،)236( ادوملايفاهيل �صوصنملا یعبلا اكمحٔأقبطت-ٔأ
 .ةروصاحمل ؤأ

ادزمل � بابلااذه يف اهيل � صوصنملایع بلااتیلمع يرجت نوناقلااذه نم ) 248(ةادملانم)(ب ةرقفلااكمحٔأةاا�رم مع-ب
 .ةیمسرلاةدیرجلايفرشنیرز�ولانمرارقبددحتيتلادا�وقلاوطورشللاقفووينلعلا



                   
  

   

  

        

      

        

  

           

               

    

      

                  
                

 

                  
            

               

    

   

               

نا�� ت�� بلاو ال�ا�يمسراد�ىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجلموسرلانمةصلا� قلنلاطئاسوو ادوملاو ئعاضبلاعابت- ج
 .يشرتملا هالمحتی

یعبلالصا� زیعوت

 241 دة اامل

 :تايللابيتلرت لاقفو یعبلاصلا� عزوی-ٔأ

یعبلاةیلمع اتقفن-1

 .تن اك عونئأنم ةر�اا� اهتفرص يتلاتاقفنلا-2

 .یة�مجلرم اوسالر-3

 .اهب صاخلایعرشتلا رودص رخي � يف اهتيقب�سٔأقفو ىرخٔ�ابئالرضاو موسرلا-4

 .هاري�و �اتعو قلنو یفلغتو حتف نم اتد�وت�سملاو ةی�رامجل نزاا� يف فظحلاات قفن-5

ن�زتخلامسر-6

 .ءاضتق� دنع )نولوانلا( قلنلاةرجٔأ-7

)ٔأ(ةرقفلايفاهيل �صوصنملالغابملاعا تطقادعبیعبلامو یيفاهادريت�س �حومسملا ئعاضبلا یعبصلا�نميقبتملادیصرلاعدوی-ب
ٕ اقححبصٔأالاویعبلارخي �نم اتون�س الثثلال�هاددرتس �اوبلا یطنٔأةقالعلاباحصٔ�وةر�اا�ى �ةنامٔأةادملاهذهنم
 .نةیحز لل

عئاضبلاامٔأو ةنیزـلخلاق ح اهعیبلصا� نم يقبتملادیصرلاحبصيف ا�هادريت�س � حومسم ري � ؤأة�ونمم نوك� يتلائع اضبلاامٔأ- ج
و ٔ أغرميتر او قرٔ أیهحصل یة وستل�ة يتنعابتيـتلاواهادريت�س �حومسملاؤأةروصاحملؤأة�ونمملاعاونٔ�انمتناكٔأءاوسىرخٔ�ا

 .نوناقلااذه نم ) 242( ةادملااكم حٔ� اقفو يقبتملادیصرلاعزويف بیر هت ةميرج يف ردص يئاضق مكح

ةی�رمجلاتامارغلالغابمآلآم

 (*) 242 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 52(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)



                 
                  

   

  

  

                   
                  

                  
   

   

  

                  
             

                 
 

                       
           

                   
                    

          

                 

     

    

و�ا�ةنیزخىلاموسرلاوبئالرضاوتاقفنلاصمخدعبةرادصملاقلنلاطئاسوو ئعاضبلاو ادوملاةميقوةی�رمجلااتمارغلا لغابمل وتؤ
ٔ نيلماعلادو � اهعیزوتيف ىعار �نا �ىل ةایغلا هذهلردصیامنظ قفو اهعیزوتزوجي يتلااتيمار��افع � ثلثلا اهنم تطعقینا �ىل

 .هاقيقحت يفةبارشملا

تضایوتعلاوتماارلغا

 243 دة اامل

ةا�تط�سايف نوك �الو ةدیهز تاضیوعتلا ؤأ اتمارغلاهذه نوك� ا�مدنع ؤأاتضیوعتؤأاتمار غ اهيف صلحت ال يتلاالتاحلا يف
ئع اضبلایع بصلا� زیعوتبنوناقلااذه نم ) 242( ةداملااكمحٔ� افال� نٔذآ ینٔأرز�وللف ن�زجاحلاو ن�ربا� �اك� نٔأةر�ا ا�
نم لغبم فعدبؤأةقباسلاةادملايف ةنيبملاةب�سنلاو قفتیامب رد�ملااحرتقاىل � ءانباهار �يتلاةقیرطل � قلنلاطئاسوو ةرادصملا
 .اءرزوس الجمل افقةو�ر مبزو ال هد حيد نةیخلز ا

كرامجلاةر�اد زایتما

 244 دة اامل

تامارغلا�ذكواهلیصحتبلكف�يتلاىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرلایعمج یلصحت �لانمةر�ا ا� تعمت�-ٔأ
 �ىل ةیلضفٔ�و� سالفٕالاا�� ىتح و�قنملاري�و و�قنملانيفلكملا لاومٔأ�ىل ام � زا�يتم � اتاددرتس�و اترادصملاو اتضیوعتلاو
لاومٔ�ا�ىل ام �زایتمااهليتلانوا�یونورٓخ�ااد�قیيتلاءاضقلایفراصمو ادوملاةنایصباهنمةقلعتملااد �نوا�ی یعمج
 .�قونملا

ةيفصتئأنع لوؤسم صخش ئأؤألاحلايضتقم قفو راسعٕالاؤأةی�سيلفتیل�و ؤأةكر� ؤأةكرش ئ� صفم لك �ىل- ب
ىخرٔ أتاءاجرٕاي ٔأؤأراسعٕالاواسالفٕالارهش�ؤأةيفصتلااتءارجٕا ءبدبًایطخ �ر املد غ بلین ٔع أوني ٔأیة من وس�و ٔ اهبة أشم
ًالوؤسمصا�شٔ�اكئلؤأنملكربتعیذ� نعفل�تلالا�يفواهتيبثتوةر�ا�لةقتح�سملالغابملانایبللاحلاىضتقمبسح
ئأنمغلابملافع دنمةثرولامكحلااذهيفعیالنٔأ �ىل نوناقلااذه اكمحٔأقفو لغابملا�تفع دنعةیصخشوةرشابمةیلوؤسم
. (*)ةكرتلانم هيم�ٕاتآلأو�قنم ؤأو� قنم لاومٔأ

. 2019نة �سل )10( رمق لدعملانوناقلا نم ) 12(ةادملابجومباهي�ٕا)ب(ةرقفلاةفاضٕ �ةادملاهذه دیلعتمت (*)

مدقاتلا-رشع سداسلابابلا

(29 ةدام 245 (



                     
                  

       

               

                
                  

                   
         

                

  

                
                  

  

                  
  

                     
     

            

 
                                 

                                     
                                    

                                        
                

     

   

صقنبتيفوت�سا اهنٔأؤأفوت�س� مل ةا�ضبةیٔأ �ىل نوناقلااذه بجومب ةبجوتملاات مارغلاو موسرلانٔأتقو ئأيف رهظاذٕا-ٔأ
ةیريمٔ�ا لاومٔ�ا لیصحت نوناق اكمحٔأقفو �لصاحلاصقنلاؤأ ات مارغلاو موسرلاةر�اا� لصتحف ابب�سٔ�انم ببس ئ� ذ�و
 .نایبلازاجنٕارخي � نم اتون�س الثثلال� ذفانلا

ٔ  .اتون�سثالثنمكرثأاهتد�ٔآت�ىل ىضم اتمار غؤأبئارضؤأموسر اددرتس �ىودع ؤبة ألاطي مٔ أعسم��ال -ب

ميدقتبةقالعلا اب حصٔأقم ی ملاذٕا ةنیزخلا ىلٕا ةیئاهن ةروصبو امك ح لوتحف اهعاونٔأالفتخا�ىل ة دیقنلاات�نئمآتلاامٔأو-ج
ٕ .نوناقلااذه يف ةدداحمل هلملا لال� ذ�واتنئمآتلاهذه ضعو ددیحت نم نكمت يتلاةبولملطاطورشلازاجناو تادنتسملا

ثالثيضمدعبىرخٔ�ابئالرضاوموسرلاوةی�رامجل موسرلاىلٕا�یوحتمتامعيقبتملادیصرل �ةبلا ملطازوجياللاوحٔ�ا یعمجيفو
 .ةر�اا�نعامج�رئ�آتلان اكاذٕاالٕانيماتلاغلابمفع د رخي � �ىل اتون�س

 .نوناقلااذه ىضتقمب ىواا�� ميدقت�تاغلة�وفدملاتانئمآتلاىل � نيتقباسلانيترقفلااكمحٔأيرس� ال- د

 246 دة اامل

ؤأاهئاهتناىل � تاون�س سمخ ىضم دعبهن�س ئ� ةدئاعلا ىرخٔ�اتادنتسملاو ا�تیبلاو التاصیٕالاو الت�سلاالفتٕاةر�ا�ل
 .اهنمروصؤأخس�ئأءاعطٕاؤأ اتهجلانمة �ئ�ةدملا�تءضاقان د بع هاازر�ٕ�ةمزلم كون � وال هنامءهتا�ن ىل�

 247 دة اامل

 ملاذٕاعلفلاعوقو رخي �نم اتون�س الثثيضمبنوناقلااذهيفاهيل �صوصنملااتفلاا�ومئارجلايف امعلاقحلاىوع د قطس�-ٔأ
 .نهٔآش� حقة مال جتر

مكحلايفو هرودص رخي � نم يها�ولامكحلايف اتون�س سمخ يضمب ذفنت ملاذٕانوناقلااذه بجومب اهب موكاحمل ةبوقعلا طقس�-ب
 .هیل� موكحملایغلبترخي � نم يبایغلا

 .ةیلاملا ةر�اا� قوق ح ىل � يندملانوناقلايف اهيل � صوصنملاهلملاو ادمقتلااكمحٔأيرس�- ج

ـــــــــــ ــــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــ
 اءفيتس�اهقحنٔأو قصنبتيفوت�ساؤأفوت�س�مليتلاواهؤافيتسابجوتملاتامارغلاوموسرلالیصحتبقحلاكرامجلاةر�ا�نٔأكرامجلانوانق من 245ةداملامن دافت�س� " 2011/2135رمق )قوق(ح ةیندر� زيیمت�اةمكحم رارق) (29

لشم�ال هیلٕا راشملا نصل� درو ام ناو ،اهت�ٔدآت�ىل تاون�س ثالثرورمب بئارضلاو موسرلا هذه دادرتس � ىوعد ؤأ ةبلاطم ئأ عسم�ال نٔأ ىلٕا ةفاضٕال� يكر مج نایبرٓخأ رخي� من تاون�س ثالثرورمب طقس�تامارغلاو موسرلا هذه
يضنقیال ) :هٔنآبيضقتيتالويندمل انونا القنم 449ةداملا يف هیل� صوصنملالیوطلادماقتلا وه ىوع�ا هذه عوضوم ةبلاطملامكحي ي�ا دماقتلانٕاف يلاتل�و ، ةبلاطملا عنم وه ىوع�ا هذه عوضوم ناك اذا .2. ةبلاطملا عنم ىوا�د
. ةاص� حاكمٔأهيفتدروامةا�ارمعم عيرشرذ�نودبةن�سةرشع مخس اءضق�ن رنكملا �ىل هبىوع�اعسم�ال لكنونامزلارورمبقحلا من زيملمااهرارقنٕافة�يتنلاهذهتا�تلصوتدقةيفانئت�س�كرامجلاةمكحمنٔأثيحو )
 .امهدرهیل�نيعتیاممهیل�نادر �الزيیمت�ابيبسنٕافيلاتل�ونوانقلاولوصٔ�لًاقفاومنو�ك ةيحانلاهذه

امه� م اكحٔأ-رشع بعاسلابابلا

ر�او�ا و تارازولاءانثت�سا ةيحالص



   

               

                   
                   

                 
     

                
               

                   

              
     

    

   

               

                

  

  

               

                    
                

                  
                

 (*) 248 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 52(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)

يف امب اهلامعٔ� الیهس�اتءارج� ضعبنم ةماعلاةیمسرلاتاسسؤملاو ةيموكحلا ر�او�او اترازولاينثت�س�نٔأرز�ولل قحي-ٔأ
اهيضتقتىرخٔأ اتقفنئأو نئمآتلاو قلنلاروجٔأاهي�اافاضم )مئاوقلا( ريتاوفلايف ةنيبملاو اهردوت�س�يتلا ئعاضبلا ةميق لوبق ذ�

ناك ءاوس اهب لومعملانيناوقللاقفو ةبجوتملابئالرضاو موسرل � ساسملاىلاءانثت�س�اذه يدؤ یال نٔأ ةیط رش داتريس�� ةیلمع
 .هتابس� يف ثرئآتل�ؤأءفاع�ال �ذ

ةعباتلا ةماعلااتسسؤملاو ةیمسرلار�او�او اترازوللةنیزلخلاق ح تبحصٔأيتلائعاضبلایعبرد�ملانم بيسنتبرز�ولل-ب
 .هنم بيسنتبو ءارزولاسل جم نم رارقببلاقم نودباهلاهنع لزانتلاؤأاب�سانم هار � يا� غلبمل � ةمكوحلل

 .ًاددحموًایخط ضیوفتلا نوك �نٔأ �ىل ر�دملا ىلٕانوناقلااذه يف اهيل � صوصنملاهتايحالص نم ئأضیوفترز�ولل-1-ج

صاصتخ�و ةقالعلايوذ نم ةر�اا� يفظوم نم ئأىلٕانوناقلايف هذا ا�لهي ص وصنملاته ايحصال من ئض أیو تف �ر للمد--2
 .اددحمو ایطخ ضیوفتلانوك �نا �ىل

ةذیيفنتلاةمظن� رادصا ةيحالص

 (*) 249 دة اامل

. 2018ةن�سل ) 33( رمق لدعملانوناقلا نم ) 53(ةادملابجومبةادملاهذه دیلعتمت (*)
لدعملانوناقلابجومباهيل �صوصنملاةمنظٔ�ارودصني�ىلٕانوناقلااذهاكماحبجومبةرادصلال�تعتل � ملعلارمت�س�

ةقرفتم محاكٔأ

 250 دة اامل

- :تهیالعدتو 1994ةن�سل ) 6(رمق اتعیبملا �ىلةماعلاةبیلرضانوناقيفردوامم رمغلا �ىل

اهيل� صوصنملاهمك ح يف امو بیر هت مرج واةی�رمج ةفلاخم أهنآش�تبك�رايتلاةدراولا ئعاضبلا �ىل نوناقلااذه اكماح يرس�-ٔأ
 .اتعیبملا�ىل ةصاخلاةبیرضلاواةماعلاةبیلرضايفعایضاهنميانع جنمونوناقلااذهيف

ةیوستلاات ءارجا ثيح نم همك ح يفامو بیر هت مرج واةی�رمج ةفلاخمٔيآبةقلعتملااتءارج� یع مجب ام يقلاةر�اا� ىلوتت- ب
 .نوناقلااذه يف اهيل� صوصنم ىرخااتءارجاو ات يحالص ياو ةیرا�د ةقالحملاواةیئاضقلاةقالحملا واةیلحصلا



                   
                   

    

                    
             

                    

                    

                

  

           

           

 

  

                 
                  

           

                 
                

               

    

 

       

 

 ةدملااهذه نم )ٔأ( ةرقفلامحاكٔ�ًاقفو ةماقملاىوا ا�� یعمج يف رظنل � ةيفانئت�س� كراامجل ةمكحمو ةیئادبلا كراامجل ةمكحم صتخت-ج
ةیادبلاةمكحم صاصتخان مض نوناقلااذه اكم اح ذافنلبق �لدتتن اك يتلاو اهيفًافرط ةر�اا� نوك� يتلا �ت ذ� يف امب
 .ةيبیلرضاافنئت�س�ةمكحموةيبیلرضا

 ةرونظ ملاو اهيف افرط اتعیبملاو �لا� ةبیرض ةر�ا د نوك� يتلاو ةادملا هذه نم )ٔأ( ةرقفلامحاكٔ�ًاقفو ةماقملا ىوا ا�� یعمج لاحت-د
- :تايللاونحلا �ىل ذ�و،صلفللةدعمنك� ملام،نوناقلااذهاكماحن�رس رخياتب

اهي�اتلصويتلاةقطنلانماهيفريسلاةعباتملةیئادبلاكراامجل ةمكحمىلاةيبیلرضاةایدبلاةمكحمى�يتلا�ت •

 .ا�هيٕاتلصويتلاةطقنلانماهيفريسلاةعباتملةيفانئت�س�كراامجل ةمكحمىلاةيبیلرضاافنئت�س�ةمكحمى�يتلا�ت •

 . 2009ةن�سل ) 29(رمق اتعیبملا �ىلةماعلاةبیلرضانوناقللدعملانوناقل � ملعلارخي �نمارابتعاةادملاهذهاكماحيرس�

 251 دة اامل

 .قانونلااذه اكمحٔأذيفنتلةمزاللاةمنظٔ�ارادصاءازرلوا لس�-ٔأ

 .ةیمسرلاةدیرجلايف نوناقلااذه اكم حٔأبجومب ةرادصلال�تعتلارشنت-ب

تاءلغإا

 252 دة اامل

ةرداصلاتل�عتلاوةمنظٔ�اىقبتنٔأ �ىل ،هیل�تل�دٔأيتلاالتدیعتلاو 1962ةن�سل ) 1( مق ر سوكملا و كمجلارا قانون ىلغ ی-ٔأ
اهؤاغلا یمت نا ىلا لوعفملاةیراس 1983ةن�سل ) 16(رمقتقؤملاكراامجلنوناقىضتقمبةرادصلاتل�عتلاوةمنظٔ�ا ذ�كوهبجومب

 .هرشٔأةت�س اهاصقاةدم لال� نوناقلااذه محاكا بجمبو هالید تع او

16رمق تقؤملانوناقلاو 1962نة �سل1مق رسكوملا وكمجلاراقانون محاكا تىضقمبءازرلوا لسجمنعةدرصالاتااررقلاىقبت-ب
 .قانونلاذافن رخي � نمهرشٔأةت�س اهاصقاةدم لال� اهد دیجت وااهؤاغلا یمت ناىلالوعفملاةیراس 1983نة �سل

 .نوناقلااذه اكمحٔأعم هماك اح ضراعتتيا� ىدملا ىلارٓخأ یعرش�ئأ اكماح ىغلت-ج

نوناقلاماكحاذيفنتبنوفلكملا

 253 دة اامل

 .قانونلااذهمحاكٔأذيفنتبفونملك ءازرلوا وءازرلوايسئر
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