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 يُّ، 26ثُبء ػهٗ انذعزٕس ٢ٔعًٛب انفقم 

انًزؼهك ثًشالجخ يجٛذاد  42.95 ُٚفز ُٔٚؾش ثبنغشٚذح انشعًٛخ ػمت ظٓٛشَب انؾشٚف ْزا انمبٌَٕ سلى

 دٚغًجش 19 )1417 ؽؼجبٌ 8اٜفبد انضساػٛخ ٔرُظٛى ا٢رغبس فٛٓب، انقبدس ػٍ يغهظ انُٕاة فٙ 

1996.) 

 *

 * *

ٌخعلق بوساقبت هبٍداث اَفاث الززاعٍت وحٌظٍن االحجاز فٍها  42.95 قاًىى زقن

الباب األول 

هساقبت هبٍداث اَفاث الززاعٍت 



 

  األولىالوادة

: ٚشاد فٙ ْزا انمبٌَٕ ثًجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ ٔانٕاسدح ثٓزا ا٢عى فًٛب ٚهٙ يٍ ْزا انُـ 

ٕاد انُجبرٛخ ؛ - 1 انًيٓشاد ٔينبداد اٞيشاك انفيشٚخ انًؼذح نٕلبٚخ انًضسٔػبد ٔاًن

يجٛذاد اٞػؾبة انًنشح ثبنًضسٔػبد ؛ - 2

يٕاد انٕلبٚخ يٍ انفمشٚبد ٔان٣فمشٚبد انًنشح ثبنًضسٔػبد ٔثبنًُزغبد انف٣ؽٛخ ؛ - 3

يٕاد ٔلبٚخ انُجبربد يٍ ئفبثبد انجكزٛشٚب ٔانفٛشٔعبد ٔكم يبدح أخشٖ غٛش انًخقجبد ٔيمٕٚبد - 4

انًضسٔػبد انًؼذح نهزأصٛش ػهٗ انُجبربد ٔانزشثخ ؛ 

ؼذح نًؾبسثخ اٞؽٛبء انؾٕٛاَٛخ أٔ انُجبرٛخ انُبلهخ ٞيشاك ثؾشٚخ أٔ - 5 انًٕاد انًغزؼًهخ فٙ انف٣ؽخ ٔاًن

ؽٕٛاَٛخ فٙ يشؽهخ غٛش يشؽهخ انزيفم، ثبعزضُبء اٞدٔٚخ ؛ 

شافك - 6 ٕامغ ٔاًن ؼذاد ٔانؼشثبد ٔاًن انًٕاد انًؼذح نهزيٓٛش ٔانؼ٣ط يٍ ىفٛهٛبد اٞيبكٍ ٔاًن

: انًغزؼًهخ نًب ٚهٙ 

َمم انؾٕٛاَبد اٞنٛفخ ٔاعزمجبنٓب ٔانؼُبٚخ ثٓب ٔئٕٚاؤْب أٔ رؾنٛش َٔمم أغزٚزٓب، ثبعزضُبء انًٕاد  (أ

انًيٓشح انًغزؼًهخ ئيب مذ اٞيشاك انًؼذٚخ نهًبؽٛخ أٔ مذ اٞيشاك انزٙ رؾًهٓب انؾ٣ًد 

انٕلبئٛخ انزٙ رُظًٓب انذٔنخ ؛ 

عًغ انًُزغبد يٍ أفم ؽٕٛاَٙ أٔ َجبرٙ َٔمهٓب ٔخضَٓب ٔرؾٕٚهٓب فُبػٛب ٔرغٕٚمٓب ؛  (ة

ْشيَٕبد ا٢فزغبل ٔرفشٚظ انضًبس ٔيٕاد )انًٕاد انًؾنشح يٍ ػُبفش رإصش ػهٗ فضٕٚنٕعٛب انُجبربد - 7

؛  (انؾفظ ٔيضجيبد ا٢َزبػ

ؼذح نزؾغٍٛ ظشٔف اعزؼًبل انًٕاد - 8 انًٕاد انًغبػذح انزٙ رجبع خبنقخ أٔ يخهٕىخ ثًٕاد أخشٖ ٔاًن

. انًؾذدح أػ٣ِ

 2الوادة 

ًُٚغ اعزٛشاد يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ أٔ فُؼٓب أٔ ؽٛبصرٓب لقذ انجٛغ أٔ ػشمٓب نهجٛغ أٔ رٕصٚؼٓب ٔنٕ 

ثبنًغبٌ ئرا نى ٚقبدق ػهٛٓب أٔ ٚشخـ نٓب ثبنجٛغ أٔ نى ركٍ يؼفبح يٍ انًقبدلخ ٔرنك ٔفك انؾشٔه 

. انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕ

  3الوادة 

٢ ٚغٕص أٌ رقبدق ا٠داسح ئ٢ ػهٗ يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ انزٙ خنؼذ ٢خزجبس ٚٓذف ئنٗ انزؾمك يٍ 

ٔٚزى انزؾمك انًزكٕس ػهٗ . فؼبنٛزٓب ٔػذو ئمشاسْب ثب٢َغبٌ ٔانؾٕٛاٌ ٔثٛئزًٓب اػزجبسا نغشك يؼٍٛ

انخقٕؿ ثًشالجخ عهٕكٓب انفٛضٚبئٙ أٔ انكًٛٛبئٙ أٔ اٞؽٛبئٙ أٔ انغًٙ ٔٚزًى، ئٌ الزنٗ انؾبل ثزغبسة 

قبنؼ انًخزقخ . أؽٛبئٛخ رمٕو ثٓب انًخزجشاد ٔاًن



ٔػُذ اَقشاو ْزا اٞعم، ًٚكٍ رغذٚذْب نُفظ انًذح ٔثيهت . ركٌٕ انًقبدلخ فبنؾخ نًذح ػؾش عُٕاد

. يٍ انًؼٍُٛٛ ثبٞيش ثؼذ ئعشاء اخزجبس عذٚذ

  4الوادة 

ُٔٚزٓٙ انؼًم ثٓزِ انشخـ ثؼذ . ٚغٕص ن١داسح أٌ رغهى سخـ ثٛغ انًٕاد انًٕعٕدح فٙ ىٕس انًقبدلخ

. اَقشاو أعم أسثغ عُٕاد، ػهٗ أَّ ًٚكٍ رًذٚذ ْزا اٞعم لجم اَزٓبئّ نًذح ٢ رضٚذ ػهٗ عُزٍٛ

٢ ًٚكٍ رغهٛى انشخـ انًزكٕسح ئ٢ ػٍ انًٕاد انًغزٕسدح يٍ انجهذاٌ انزٙ سخـ فٛٓب ثؼشك انًٕاد 

انًؾبس ئنٛٓب أػ٣ِ نهجٛغ ثؼذ خنٕػٓب ٢خزجبساد يٍ َفظ ىجٛؼخ ا٢خزجبساد انزٙ رفشمٓب انُقٕؿ 

. انزؾشٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انًغشثٛخ ٞعم انًقبدلخ

ئرا فذس فٙ ؽأٌ يبدح يغزفٛذح يٍ سخقخ انجٛغ لشاس ٚمنٙ ثشفل انًقبدلخ ػهٛٓب نؼذو فؼبنٛزٓب أٔ نًب 

رهؾمّ يٍ رغًى ثبنُجبد أٔ ثب٢َغبٌ ٔانؾٕٛاٌ ٔثٛئزًٓب، ٔعت ٔلف اعزٛشاد انًبدح انًزكٕسح أٔ فُؼٓب أٔ 

. ؽٛبصرٓب لقذ انجٛغ أٔ ػشمٓب نهجٛغ أٔ رٕصٚؼٓب ٔنٕ ثبنًغبٌ اثزذاء يٍ ربسٚخ رجهٛغ انمشاس اَٜف انزكش

رؼفٗ يٍ انًقبدلخ انًٕاد انقُبػٛخ انجغٛيخ يضم عٕنفبد انُؾبط ٔانؾبيل انكجشٚزٙ ٔانغٛش انؾٙ 

. ٔانفٕسيٕل ٔكهٕساد انقٕدٕٚو

  5الوادة 

رغؾت انًقبدلخ أٔ سخـ انجٛغ ئرا رجٍٛ ػهٗ ئصش ٔالؼخ عذٚذح أٔ ػُذ اعزؼًبل ئؽذٖ انًٕاد ثؼذ ئعشاء 

اخزجبس عذٚذ ػهٛٓب ئٌ الزنٗ انؾبل أَّ اَزفٗ يُٓب ؽشىب انفؼبنٛخ ٔػذو ا٠مشاس ثب٢َغبٌ ٔانؾٕٛاٌ 

. ٔثٛئزًٓب

ٚغت أٌ ٚقذس عؾت أٔ ئنغبء انًقبدلخ أٔ انزشؽٛل انًُقٕؿ ػهًٛٓب فٙ انفمشح اٞٔٗن يٍ ْزِ انًبدح 

. ثمشاساد يؼههخ

  6الوادة 

ٚغت أ٢ رغزؼًم فٙ أ٘ ؽبل يٍ اٞؽٕال انهفبئف أٔ انجشايٛم أٔ اٞٔػٛخ انزٙ عجك أٌ اؽزٕد ػهٗ 

ٔٚغت أٌ ٚزى ئر٣ف ْزِ انهفبئف . يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ ٢ؽزٕاء يٕاد يؼذح نزغزٚخ ا٠َغبٌ أٔ انؾٕٛاٌ

٘ ثبنًقبدلخ أٔ  ؾبس ئنٛٓب فٙ انمشاس ا٠داس أٔ انجشايٛم أٔ اٞٔػٛخ ٔفك انؾشٔه انًزؼٍٛ ا٢نزضاو ثٓب ٔاًن

. فٙ ا٠رٌ ثبنجٛغ، ٔرنك نزغُت أ٘ خيش لذ ٚزؼشك نّ ا٠َغبٌ ٔانؾٕٛاٌ ٔانجٛئخ

  7الوادة 

شخـ  ٚغت أٌ ركزت ثقٕسح ٔامؾخ ػهٗ نفبئف أٔ نقبئك انًٕاد انًؾذدح فٙ انًبدح اٞٔٗن أػ٣ِ ٔاًن

( 1922 دٚغًجش 2 )1341 يٍ سثٛغ اٜخش 12ثجٛؼٓب، اٞؽكبو انٕاسدح فٙ انظٓٛش انؾشٚف انقبدس فٙ 

 يُّ ٔكزا 36 4ٔثزُظٛى اعزٛشاد انًٕاد انغبيخ ٔا٢رغبس فٛٓب ٔؽٛبصرٓب ٔاعزؼًبنٓب ٢ٔعًٛب انفقهٍٛ 

اٞؽكبو انٕاسدح فٙ انُقٕؿ انقبدسح نزيجٛك ْزا انمبٌَٕ خقٕفب يب ٚزؼهك يُٓب ثبنًمبدٚش ٔىشق 

كًب ٚغت أٌ رضجذ ػهٛٓب اؽزٛبىبد ا٢عزؼًبل ٔؽب٢د ػذو . ا٢عزؼًبل ٔسلى انًقبدلخ أٔ سخقخ انجٛغ

. ا٢عزؼًبل ٔينبداد انغى ئٌ ٔعذد



  8الوادة 

كم رغٛٛش ىبسب ػهٗ رشكٛت يبدح يقبدق ػهٛٓب أٔ يشخـ نٓب ريجٛمب ٞؽكبو ْزا انمبٌَٕ أٔ ػهٗ 

خقبئقٓب انفٛضٚبئٛخ أٔ انكًٛٛبئٛخ أٔ ا٠ؽٛبئٛخ ٚغت أٌ ٚمذو فٙ ؽأَّ ىهت يقبدلخ عذٚذ لجم أٚخ ػًهٛخ 

. اعزٛشاد أٔ ػشك نهجٛغ أٔ رٕصٚغ ٔنٕ ثبنًغبٌ

  9الوادة 

ٚغٕص ٔمغ لٕٛد ػهٗ اعزؼًب٢د انًجٛذاد انًؾبس ئنٛٓب فٙ انًبدح اٞٔٗن أػ٣ِ فٙ انًقبدلخ أٔ ا٠رٌ 

. ثبنجٛغ ٔرنك نهٕلبٚخ يًب لذ ُٚؾأ ػُٓب يٍ أمشاس يجبؽشح أٔ غٛش يجبؽشح ثب٠َغبٌ ٔانؾٕٛاٌ ٔثٛئزًٓب

  10الوادة 

ًُٚغ انمٛبو فٙ أ٘ يؾم يغزؼًم نزخضٍٚ انًٕاد انًؼذح نزغزٚخ ا٠َغبٌ أٔ انؾٕٛاٌ أٔ ن٣رغبس فٛٓب أٔ 

نًُبٔنزٓب، ثجٛغ عًٛغ يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ أٔ رخضُٚٓب أٔ ئٚذاػٓب عٕاء كبَذ يؾنشح أٔ يقُٕػخ 

. يؾهٛب أٔ كبَذ يغزٕسدح

ٚغت أٌ رغزٕفٙ انًؾ٣د ؽٛش رضأل رغبسح يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ أٔ انًغزؼًهخ ٠ٚذاػٓب ؽشٔه 

. انغ٣يخ انًؾذدح ثُـ رُظًٛٙ

  11الوادة 

رًُغ ؽٛبصح يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ ثغشك انجٛغ ٔػشمٓب نهجٛغ ٔثٛؼٓب ٔرغهًٛٓب ٔئسعبنٓب ٔرٕصٚؼٓب ٔنٕ 

ثبنًغبٌ عٕاء كبَذ يؾنشح أٔ يقُٕػخ يؾهٛب أٔ يغزٕسدح ئ٢ ئرا كبَذ يؼجأح فٙ نفبئفٓب اٞفهٛخ انزٙ 

. ُٚجغٙ أٌ ركٌٕ يؾكًخ ا٠غ٣ق ٔػبصنخ ٔيزُٛخ

  12الوادة 

ًُٚغ انمٛبو ثأ٘ ئػ٣ٌ رغبس٘ ثؾأٌ يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ انزٙ نى رغجك انًقبدلخ ػهٛٓب أٔ انزشخٛـ 

. ثجٛؼٓب أٔ ئػفبؤْب يٍ انًقبدلخ

ًُٚغ كزنك كم ئػ٣ٌ ٚزؼهك ثًجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ ٚؾبس فّٛ ئنٗ ئيكبَبد أٔ ؽشٔه اعزؼًبل غٛش 

يُقٕؿ ػهٛٓب فٙ لشاساد انًقبدلخ أٔ انزشخٛـ ثبنجٛغ أٔ ا٠ػفبء يٍ انًقبدلخ أٔ فٙ انُقٕؿ 

. انقبدسح نزيجٛك ْزا انمبٌَٕ

الباب الثاًً  

هزاولت ًشاطاث اسخٍساد هبٍداث اَفاث الززاعٍت وصٌعها واالحجاز فٍها 

  13الوادة 

رغهى ا٠داسح سخقخ ٢ ًٚكٍ دَٔٓب يضأنخ َؾبىبد فُبػخ يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ انًزكٕسح فٙ انًبدح 

. اٞٔٗن أٔ اعزٛشادْب أٔ ثٛؼٓب أٔ ػشمٓب نهجٛغ أٔ رٕصٚؼٓب ٔنٕ ثبنًغبٌ

  14الوادة 



ثاًٍت هي الظهٍس الشسٌف زقن) قعدة 15 بخازٌخ  1.01.350 غٍسث بالوادة ال قاًىى (2002 ٌٌاٌس 29 )1422 ذي ال صادز بخٌفٍر ال  ال

 ( :2002 فبساٌس 11بخازٌخ . ز.  ج - 32.00

 أٌ 13ُٚجغٙ نٟؽخبؿ انيجٛؼٍٛٛ أٔ انًؼٍُٕٚٛ انشاغجٍٛ فٙ يضأنخ انُؾبىبد انًزكٕسح فٙ انًبدح 

: ٚغزٕفٕا انؾشٔه انزبنٛخ 

ثبنُغجخ ئنٗ اٞؽخبؿ انيجٛؼٍٛٛ، أٌ ٚكَٕٕا ؽبفهٍٛ ػهٗ ئؽذٖ انؾٓبداد انًؾبس ئنٛٓب ثؼذِ أٔ أٌ  -

ثؼذِ ؛  (ط)ٔ (ة)ٚضجزٕا رٕظٛفٓى انفؼهٙ نؾخـ ؽبفم ػهٗ ئؽذٖ انؾٓبداد انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ 

ثبنُغجخ ئنٗ اٞؽخبؿ انًؼٍُٕٚٛ، أٌ ٚضجزٕا رٕظٛفٓى انفؼهٙ ٞؽخبؿ ؽبفهٍٛ ػهٗ ئؽذٖ انؾٓبداد  -

. انًزكٕسح ٔيغُذح ئنٛٓى يغإٔنٛبد فٙ ؽظٛشح انًُؾأح ثؾغت َٕػٛخ َؾبىٓب

: انؾٓبداد انًؾبس ئنٛٓب أػ٣ِ ْٙ 

ؽٓبدح يُٓذط كًٛٛبئٙ أٔ ؽٓبدح يؼزشف ثًؼبدنزٓب نٓب فًٛب ٚخـ فُغ يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ ؛  (أ

ؽٓبدح يُٓذط صساػٙ يغهًخ يٍ يؼٓذ انؾغٍ انضبَٙ نهضساػخ ٔانجٛيشح أٔ انًذسعخ انٕىُٛخ  (ة

نهف٣ؽخ ثًكُبط أٔ ؽٓبدح يؼزشف ثًؼبدنزٓب نٓب فًٛب ٚخـ اعزٛشاد ٔرٕصٚغ يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ 

ثبنغًهخ َٔقف انغًهخ ؛ 

: فًٛب ٚخـ ا٢رغبس ثبنزمغٛو فٙ ٔاؽذ أٔ أكضش يٍ يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ  (ط

ؽٓبدح يُٓذط صساػٙ يغهًخ يٍ يؼٓذ انؾغٍ انضبَٙ نهضساػخ ٔانجٛيشح أٔ انًذسعخ انٕىُٛخ 

نهف٣ؽخ ثًكُبط أٔ ؽٓبدح يؼزشف ثًؼبدنزٓب ؛ 

أٔ ؽٓبدح انًٛزشٚض  (عًٛغ ا٢خزٛبساد)ؽٓبدح انًٛزشٚض فٙ انؼهٕو انزخققٛخ، رخقـ انجٕٛنٕعٛب 

انًغهًخ يٍ ىشف كهٛبد  (عًٛغ ا٢خزٛبساد)فٙ انؼهٕو ٔانزمُٛبد، رخقـ انُٓذعخ انكًٛٛبئٛخ 

انؼهٕو ٔانزمُٛبد ثؼذ خنٕع ؽبيهٙ ْزِ انؾٓبداد نزكٍٕٚ ٔايزؾبٌ رأْٛهٙ ٔفك ؽشٔه انزُظٛى 

رؾذدْب ا٠داسح ؛ 

ؽٓبدح يُٓذط ريجٛك فٙ يغبل ٔلبٚخ انُجبربد أٔ انجغزُخ أٔ انضساػخ ؛ 

أٔ ؽٓبدح  (عًٛغ ا٢خزٛبساد)فشع انجٕٛنٕعٛب )ؽٓبدح ا٠عبصح فٙ انؼهٕو، رخقـ انؼهٕو انيجٛؼٛخ 

انًغهًخ يٍ ىشف كهٛبد انؼهٕو ثؼذ  (فشع انكًٛٛبء)ا٠عبصح فٙ انؼهٕو، رخقـ انؼهٕو انفٛضٚبئٛخ 

خنٕع ؽبيهٙ ْزِ انؾٓبداد نزكٍٕٚ ٔايزؾبٌ رأْٛهٙ ٔفك ؽشٔه انزُظٛى رؾذدْب ا٠داسح ؛ 

ؽٓبدح رمُٙ فٙ يغبل ٔلبٚخ انُجبربد أٔ انجغزُخ أٔ ؽٓبدح رمُٙ يزخقـ فٙ انزمُٛخ انزغبسٚخ نٕلبٚخ 

انُجبربد أٔ ؽٓبدح يغبػذ رمُٙ فٙ يغبل انجغزُخ أٔ انضساػخ أٔ ؽٓبدح ػٌٕ رمُٙ ف٣ؽٙ ثؼذ 

 خنٕع ؽبيهٙ ْزِ انؾٓبداد نفزشح ركٍٕٚ ٔايزؾبٌ رأْٛم رؾذد ا٠داسح ؽشٔه رُظًٛٓب ؛

ٚغت أٌ رغزٕفٙ انًؾ٣د انًغزؼًهخ نقُبػخ انًجٛذاد انًزكٕسح فٙ انًبدح اٞٔٗن أػ٣ِ أٔ نزخضُٚٓب -  -

أٔ ثٛؼٓب أٔ ػشمٓب نهجٛغ أٔ رٕصٚؼٓب ٔنٕ ثبنًغبٌ ؽشٔه اٞيبٌ ٔانغ٣يخ انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ 

. انُقٕؿ انزؾشٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ انًؼًٕل ثٓب



 الوكسزة 14الوادة 

ثاًٍت هي الظهٍس الشسٌف زقن) قعدة 15بخازٌخ  1.01.350 أحدثج بالوادة ال قاًىى (2002 ٌٌاٌس 29 )1422 ذي ال صادز بخٌفٍر ال  ال

  ((2002 فبساٌس 11بخازٌخ . ز.  ج - 32.00

 انُؾبىبد انًؾبس ئنٛٓب فٙ انًبدح 2000 يب٘ 14ًُٚؼ ثقفخ اَزمبنٛخ نٟؽخبؿ انزٍٚ ًٚبسعٌٕ ئنٗ غبٚخ 

انغبنف انزكش أعم عُزٍٛ اصُزٍٛ ٚجزذب يٍ ربسٚخ َؾش ْزا انمبٌَٕ ثبنغشٚذح  42.95  يٍ انمبٌَٕ سلى13

. ، كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرز42.95ًًّٛ انشعًٛخ نهزمٛذ ثأؽكبو انمبٌَٕ سلى

  15الوادة 

. ٚؾك ن١داسح انمٛبو ثزٕلٛف عشٚبٌ انشخقخ أٔ عؾجٓب ئرا اَزفٗ أؽذ انؾشٔه ان٣صيخ نزغهًٛٓب

الباب الثالث 

أحكام جٌائٍت 

  16الوادة 

 دسْى كم يٍ اعزٕسد يجٛذاد نٝفبد انضساػٛخ غٛش يقبدق 30.000 ئنٗ 10.000ٚؼبلت ثغشايخ يٍ 

ػهٛٓب أٔ غٛش يشخـ ثٓب أٔ غٛش يؼفبح يٍ انًقبدلخ أٔ لبو ثقُؼٓب أٔ ؽٛبصرٓب ثغشك انجٛغ أٔ ثؼشمٓب 

. نهجٛغ أٔ ثزٕصٚؼٓب ٔنٕ ثبنًغبٌ

  17الوادة 

 5 أٔ انًٕاد 4 دسْى كم يٍ خبنف أؽكبو انفمشح انضبنضخ يٍ انًبدح 30.000 ئنٗ 5.000ٚؼبلت ثغشايخ يٍ 

.  يٍ ْزا انمب11ٌَٕ 8ٔٔ

  18الوادة 

.  أػ12ِ٣ 7ٔ دسْى كم يٍ خبنف أؽكبو انًبدرٍٛ 20.000 ئنٗ 5.000ٚؼبلت ثغشايخ يٍ 

  19الوادة 

دٌٔ ا٠خ٣ل ثؼمٕثبد أؽذ ُٚـ ػهٛٓب انمبٌَٕ انغُبئٙ أٔ انزؾشٚؼبد انخبفخ ٢ٔعًٛب يُٓب يب ٚزؼهك 

 ئنٗ 1.200ثضعش انغؼ أٔ ثبنًٕاد انغبيخ، ٚؼبلت ثبنؾجظ نًذح رزشأػ ثٍٛ ؽٓش ٔعُخ ٔاؽذح ٔثغشايخ يٍ 

:  دسْى أٔ ثاؽذٖ ْبرٍٛ انؼمٕثزٍٛ فمو 30.000

كم يٍ اعزخذو انهفبئف أٔ انجشايٛم أٔ اٞٔػٛخ انزٙ عجك أٌ اؽزٕد ػهٗ يجٛذاد نٝفبد انضساػٛخ - 1

نزنى يٕاد يؼذح نزغزٚخ ا٠َغبٌ أٔ انؾٕٛاٌ ؛ 

 ثجٛغ أٔ رخضٍٚ أٔ ئٚذاع يجٛذاد نٝفبد انضساػٛخ 10كم يٍ لبو خ٣فب ٞؽكبو انفمشح اٞٔٗن يٍ انًبدح - 2

. فٙ يؾ٣د يغزؼًهخ ن٣رغبس فٙ يٕاد يؼذح نزغزٚخ ا٠َغبٌ أٔ انؾٕٛاٌ أٔ نزخضُٚٓب أٔ يُبٔنزٓب

  20الوادة 



كم يٍ لبو ثقُبػخ يجٛذاد نٝفبد انضساػٛخ انًزكٕسح فٙ انًبدح اٞٔٗن أػ٣ِ أٔ لبو ثبعزٛشادْب أٔ ثٛؼٓب 

 يٍ 13أٔ ػشمٓب نهجٛغ أٔ رٕصٚؼٓب ٔنٕ ثبنًغبٌ دٌٔ انزٕفش ػهٗ انشخقخ انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ انًبدح 

 40.000 ئنٗ 10.000ْزا انمبٌَٕ، ٚؼبلت ثبنؾجظ نًذح رزشأػ ثٍٛ ص٣صخ أؽٓش ٔعُزٍٛ ٔثغشايخ يٍ 

. دسْى أٔ ثاؽذٖ ْبرٍٛ انؼمٕثزٍٛ فمو

  21الوادة 

 أػ٣ِ فٙ ؽبنخ انؼٕد ئنٗ 20 ئنٗ 16رنبػف ػمٕثخ انؾجظ أٔ انغشايبد انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ انًٕاد يٍ 

اسركبة يخبنفخ راد ركٛٛف يًبصم داخم أعم ا٠صُٙ ػؾش ؽٓشا انًٕانٛخ نهزبسٚخ انز٘ فبس فّٛ انؾكى 

. اٞٔل ثب٠داَخ َٓبئٛب

  22الوادة 

ؼبُٚخ فٙ ؽأٌ  ٚخٕل نٟػٕاٌ رٔ٘ انق٣ؽٛخ فٙ يغبل صعش انغؼ ٔٔلبٚخ انُجبربد انمٛبو ثبنجؾش ٔاًن

انًخبنفبد انزٙ رًظ أؽكبو ْزا انمبٌَٕ ٔانُقٕؿ انقبدسح نزيجٛمّ ٔفك انًغيشح انًُقٕؿ ػهٛٓب فٙ 

 1.83.108 انًزؼهك ثضعش انغؼ فٙ انجنبئغ انقبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انؾشٚف سلى 13.83 انمبٌَٕ سلى

(. 1984 أكزٕثش 5 )1405 يؾشو 9ثزبسٚخ 

الباب السابع  

أحكام اًخقائٍت 

  23الوادة 

ٚزؼٍٛ ػهٗ اٞؽخبؿ انيجٛؼٍٛٛ أٔ انًؼٍُٕٚٛ انزٍٚ ٚضأنٌٕ َؾبىبد فُبػخ يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ أٔ 

اعزٛشادْب أٔ ثٛؼٓب أٔ ػشمٓب نهجٛغ أٔ رٕصٚؼٓب ٔنٕ ثبنًغبٌ أٌ ٚهزضيٕا ثأؽكبو ْزا انمبٌَٕ داخم اٜعبل 

: انزبنٛخ 

ٚؾذد ْزا اٞعم فٙ عُخ ٔاؽذح ٔٚجزذب يٍ ربسٚخ َؾش ْزا  : (7انًبدح )فًٛب ٚخـ ٔمغ انهقبئك  -

انمبٌَٕ ؛ 

ٚؾذد ْزا اٞعم فٙ عُزٍٛ ٔٚجزذب يٍ ربسٚخ َؾش ْزا انمبٌَٕ ؛  : (7انًبدح )فًٛب ٚخـ انهفبئف  -

فًٛب ٚخـ انًقبدلخ ػهٗ يجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ انًغزفٛذح يٍ يقبدلخ ينٗ ػهٛٓب أكضش يٍ ػؾش  -

عُٕاد فٙ ربسٚخ دخٕل ْزا انمبٌَٕ ؽٛض انزُفٛز، ٚؾذد ْزا اٞعم فٙ ص٣س عُٕاد ٔٚجزذب يٍ ربسٚخ 

. َؾش ْزا انمبٌَٕ

ٔٚنشة نٟؽخبؿ انيجٛؼٍٛٛ أٔ انًؼٍُٕٚٛ انًضأنٍٛ فٙ ربسٚخ َؾش ْزا انمبٌَٕ نهُؾبىبد انًؾبس ئنٛٓب 

فٙ انفمشح انغبثمخ أعم يذرّ ص٣س عُٕاد ٚجزذب يٍ انزبسٚخ انًزكٕس ن٣نزضاو ثأؽكبو انجبة انضبَٙ يٍ ْزا 

. انمبٌَٕ

 



 


