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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد    ب  اعادني، و فضل ددص اعودمت  فضس اع عدد سي ان دم  ددس ا نمد   ددنيس اني، سدنيى فا،  دد  و فان دم  عدد   

 .  فمن ت ع ه اهي إبحعنين إىل يوم اع ين.فصح   ضمجا و فاع نيبا
 اإلعالن الرمسي

 .انن اعنص اع مسي اع نييل كمسثنيق ،ؤمت  اعف وى فضوابطهني  د  ن مبؤمت  اعف وى فضوابطهنييحنن ا،ؤمت  ،ا ن د 
 
 

 2009حت ب يف يننيي   
 .انن مؤمت  اعف وى  فضوابطهني
 . انن اجملمع اعفقهي اإل متمي
 . انن بابطة اعانيمل اإل متمي
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 د ـهيـمت
ص انيمددوب اععددمواو فانيب و ف دد   فاإلل ددنيى مط فحددة ف قسددة مددني بقسدد  اعف ددوىق ددسة  دد  ص 

 اعد يناعا مدنيى ت سدنين ضحمدنيم مدن فابد    في جد دفنو ف دس قم  مع ج   منيدام اعندني  ي واعد فن
 .)سألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلموناف(ع نني  حتقسقني عقوع  تانيىل: 

لهدي فبةدة اني، سدنيىو فاعقددني مون اددون اندن ع تادنيىلو فا،ف دون موق   اعف دوى بسدنين ع حمدي اعيد انيو ف 
ّ  صد م ع ان سد  ف د  يو فا، ودني ُ  ي عإلل دنيى لد   ان دم اعمفنييدةو فا د ف ني هي يف انيم ة مقنيم اعند

 من اعنوازل م ا  ان م من ،زع  ب  هذه اعننيزعة. لسمني جي   
اإل دددمتا فاعودددوا و لهمدددني ا ننيحدددنين اال ددد ف نيى ك دددأه مدددن ضانمدددنيل ا،م فددد  ال بددد  عددد  مدددن ف  

مني انيانمنيل إىل اعد   بدص فاندمتو فعمدي ي حقد   عدمل يف اندنيمل اعف دوى ال بد  عد   اع ذان تطأ  
 من مسثنيق جي مع ان س  ان منيى انيمةو فمن مث كنين هذا ا،سثنيق يف هذين اعقعم :

ني متقسنيو عام سدنيو ا، نيدئ اني ني سة اعيت ت ي ا،انيين فا،فنيهسي فا، تمزاو فا  القسم األول:
 .فاع نيية اعمربى من هذا ا،سثنيق ةاإل متمس اع متد اعف وى يف

 حي وى ان م اجملنيالو فاآلعسنيو اعيت ين  ي ضن ي  زم  ني ا،وقاون يف هذا ا،سثنيق.  القسم الثاين:و 
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 القسم األول 

 وأساسيات مبادئ الباب األول: 

اَب َوِإذَ (قددنيل ع تاددنيىل: ؛  اعف ددوى مسثددنيق _1املــاد : ــَ ــموَا اَلِكت ِذوَن أموت ــ  اَق ال ــَ ُ م ِميث َذ ا  َأخــَ
بَـيِ نـمن هم لِلن اِس َوالَ َتَكتمممونَهم فـَنَـَبذموهم َورَاء ظمهمورِِهَم َواَشََتََوَا ِبِه ََثًَنا قَِليال فَِبَئَس َما -)َوَشََتمونَ  لَتـم

ا(قدنيل تادنيىل: ف   .[187 ل انم ان:  ] وَن مــَ ا  ِإن  الــ ِذوَن َوَكتممــم ِد مــَ ن بـَعــَ َن اَلبَـيِ نـَـاِت َوا ــَمَدى مــِ أَنَزَلنـَـا مــِ
  ُ  .[159اع ق  :   ].)َووـََلَعنـمهممم الالِعنمونَ  بـَيـ ن اهم لِلن اِس ِف اَلِكَتاِب أمولَِئَك وَلَعنـمهممم ا

 فان م اعم منين.  وفق  ض ذ ان م ضم ين مهني: اع سنين واعاه  ا،ؤك  :فا،سثنيق
اع سدنين  و ضف حت يد  وفي د . فففسفدةُ   ، د  فإي دنيح و فاند م إمجدنيل ماني،سدفاع سنين يق  ي اعا ي  

 اعواضح هي ففسفة اعا منيىو فهي مننيلسة ع جهص فاهلوى.
 

إهنددني  : ت سدد  احلمددي اعيدد اني انددن دعسددص ،ددن  دد ل انندد .اعف ددوى اعدديت ،اددي  ددني هددي_2املــاد :
 إ  نيب انن ع تانيىل لني،فيت كني،رتبي.

 
 وى ان م ض دس اعقد  ن اعمد ا فاععدنة ا،طهد   فانيدعدة اني د ى ا، فد ت   س اعف _3املاد :
 يف جمموانهني ب  ان منيى انيصول. ان سهني

 
، نيم اعف وى بزى ال ي جدزض يف احلفدنيع ان دم هدذا اعد ينو فدرومدة ب دنيعة اإل دمتم _4املاد :
 اخلنيع  .

 
 

 اعف وى انن اعق نيى مبني ي ي:تفرتق  _5املاد :
 لهي ت  ص يف كص ضبوا  اعي ياة. و   تفرتق انن اعق نيىضن اعف وى باموم ا، ا -1
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فإقنيمدددة  وع خودددوم ضهندددني ال تعددد امص انيدفاو اعددديت تعددد امص يف اعق دددنيى مدددن تددد ا    -2
فتوبسدد  ضرددنين فإصددد اب ضحمددنيمو لددني،فيت يم فددي  ع حقسددد  مددن صددس ة اععدددؤال  وبسنددنيو 

 ع . نيعسمون بواب  مطنيبق  
فإن كني،ددد  م زمدددة  ومدددن    اإلعدددزامكمدددني ضن اعف دددوى مدددن    اإلاندددمتم فعسعددد    -3

 داي،ة ،ن اان ق  ضهنني ح .

 ص.ضهنني ت ا ى مع عة اععني ص إىل مني رنية هني خبمتف حمي اعقنيضي لهو ميخ   -4
اعف دوى هلدني ند ن ان ددسي يف اإل دمتمو لهدي  متلددة تممددن يف ضن   طدوب  اعف دوى _6:املــاد 
 سدددنين اندددن ع تادددنيىلو ل قددد ب نددد لهني يف ففسفدددة مدددن ففني فددد  يف اع د صددد م ع ان سددد  ف ددد ي د ع ندددّ

ُ  ُُكَي  فضنبيدد هننيو  فهلددذا فبد اعوانسدد  وفضب هددني يمددون  ط هددني ففزبهددني ،ددن ي والهددني ب ددأ ان ددي "ضبددَ
ُسني ُضَبُ  ُُكَي اُنُ م اعن نيب ". ُ ب ُفَ سني م َن غُ "فاُنُ م اعُف دَ  لُإ َُنني إ َْثُُ  اُنُ م ُمَن ضُلَدُ نيُه".  أ  ةُدَ    ُمَن ضَُليت 

 
لهدو لد   كفنييدة إ ا قدنيم بد  بادس اعندني   دق   ونيحمي اعف وى اعوبو  كفني سد  _  7:اد امل

إ ا كددنين اعفقسدد  مددؤهمت فمل يوبدد   نيفعمنهددني  دد  انسندد   وانددن اعدد اس اآل دد  ندد ن لدد ف  اعمفنييددة
 غأه.  مف   

 .ان س  انيمة قطاسني  فبو  االع زام مبني ضمجا_ 8املاد :

عا مسدددة اعوابددد  توال هدددني يف اعقدددني ي  مدددوب ضددد فب  اك مدددنيل اع حقددد   ،دددؤهمتو ا_9املـــاد :
 .اإلل نيى
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 الباب الثاين: األهداف 
اع ددد   مدددن إانددد اد هدددذا ا،سثدددنيق توتسددد  اعوددد ة بددد  ا،ف ددد  فا،عددد ف   فتنعدددس   _1املـــاد :

 .اعف نيفى فمنع اع  نيب  فاع  نيد
ــاد :  واعانيمدددة اع  كسددد  إىل إبقدددنيى انندددنيفين هدددذا اعددد ينمدددن ضهددد اف هدددذا ا،سثدددنيق ف  _2املـ

فضن  ضم  ندددني  ددأ ضمددة  وفديددن اع  ددة ع اددني،  وفاإلحعددنين وفاإل ددمتم واإلرددنين : ددنيمسنهنيو فهددديفم
هددي اععدمة  فبقني هدني فهد ى فب دةو ويف اعود فب فنفنيى ،ني  وموان ة  :فهنجهني  وض  ب  ع نني 

مددن غددأ  واإل ددمتم احل ددنيبية يدد النيو ا  إىل  فاحلفددنيع ان سهددني ،قدددس ة داانسددة واع ددنيه   ان ددم غأهددني
 .اع سنيباو اع نيعسة لس  ضف ا نيلسة انن ب ق يدي  وعووبهتني تيوي 

ــاد :  وفضمدددددواهلي وان دددددم باننييدددددة ح مددددددة دمدددددنيى ا،عددددد م  اع يددددد ي  فيهددددد ف ا،سثدددددنيق _3املـــ
فاع ادددددنيفن يف مواضدددددع  واال ددددد متففبدددددح  بف   واعرتكسددددددز ان دددددم توحسددددد  اعودددددفوفف  وفضان اضدددددهي
فانيطمددني   واحلزبسددة غدد ا فاع عددنيمي انددن اني واال دد متف انيانددذاب انندد  فاع مددني  واالتفددنيق

 .اعيخوسة
اعننيب دة مدن غدأ مدأا   وفاآلباى اعيدني    واحلذب من ضح فاثو انيلمنيب ا،  وطدة _4 املاد :

يف تمفددأ اعامددوم مددن ضهددص  مثددص اع  ددو واعننيزانددة إىل نددط  مددن  دديى احل ددوع واعن ددو  اوفددوع
فال إاندذاب  وخدنيعف  ب دأ بفيد ةا، ضحمدنيم اعد د  ان دم فاق حدنيم وهي فا،عنيبانة يف دمدني  واعيهنيدت 

 .ماذفب صنيح   ن انني فمن غأ ق ول ع  فيص واان  نيبهمبني يوب  اعي   
  فاضدددط ب فبددود هدددذا ا،سثدددنيق يف زمددن ا،ف  ددد  لسددد  اعف ددوى فا   ددد   ا،دددوازينو _5املـــاد :
 ا،فنيهسي.
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 املؤهالت واألخالقيات  الثالث:الباب 
  اانة إعس و فص ق اع وكص ان س و لإَنني انيانمدنيُل   ي  اعقو    تانيىلو فدفام اع  _1:املاد 

 عنس نيوو فإَنني عمص ام ئ مني ،وى. فمني    نين بني انين ضب مت يف غني  لع  هلني من ح ا ا، ى 
 ،وب.  كمتم ان م ا،نيل فاعي ف ع ين و فمن مل تمن ع  ،س ٌة مل يمن ان س  ،ُوٌبو ف ال ان م  

 ؛ل مددن اع  ددو فل ددول اع ددحمل فاعا ددح فحنددوهاع ددوق  فاحل ددي فاععددمسنةو فاإلقددمت _2املــاد :
  وى فتا سمني عياني   ع انز فبص.صسني،ة ،قنيم اعف

صددسني،ة اعف ددوى مددن اع دد ة   نيهددواى احلزبسددة ضف اع ن سمسددةو فاحلددذب مددن اال دد  با   _3املــاد :
 نيهواى اعاوام كنيحلذب من اال   با  نيهواى اععمتط . 

سُدني   إال  اع ث د  يف اعف سدنيو لدمت يفديت  _4املاد : باد  إيقدنين فإتقدنينو لدإن ُضبدَ ض اعندني  اُن ُدم اَعُف دَ
 هَي اُنُ م اعن نيب .  ُ هي ان م اعف سني ُضَب ُ   ضق هي ان منيو فضب  

 ندد  اعطاددن يف ا،خددنيع  عدد  مددن ضهددص اعف ددوىو فاحلددذب مددن اع ادد يس  ددي يف _ 5املــاد :
هدنيدو فال حد   يف تاقس د  جم ع و ضف اال  ا اى ان سهي يف ل واهو لإ،  ال إ،مدنيب يف معدني ص االب 

 مةو ف  فبني من إمث ك منين اعا ي.ان م مني يا ق ه جمني، ني ع ووا  ترب ة ع ذمةو ف،وحني عأل

او فمن مل يقو ان م قول احل  لمت ضقص من ضن يوم  لدمت قول احل  فعو كنين م     _6املاد :
 ينط  ب نيطص.

سُدني اع ث   يف اعف سدنيو لدمت يفديت إىل باد  إيقدنين فإتقدنينو   _7املاد : لدإن ُضبدَ ض اعندني  اُن ُدم اَعُف دَ
 هَي اُنُ م اعن نيب . ُ هي ان م اعف سني ُضَب ُ   ضق هي ان منيو فضب  

 نددد  اإلمجدددنيل ضف اع امسمدددنيو اعددديت توقدددع يف اإليهدددنيمو فمدددن  عدددمل ضن يدددوهي  _01املـــاد :
  ،اقنيد إمجني  لسمني مل يناق  لس  إمجني .
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 ددص اعاددوام ان ددم ا،اهددود اعو دد  مددن ضقددوال ضهددص اعا دديو ف ندد  ا،يدد ه او  _11املــاد :
 فغ ا   انيقوال.

  ندد  اع عددنيهص يف اعف سددني ب   ددع اعدد  ص ضف  ع  فسدد  ا،ددذمومو لددإن مددن اندد ف _52املــاد :
 بذعمل ح م ا  ف ني ه فتق س ه.
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 القسم الثاين 
 واجملاالت  الباب الثالث: ِف اآلليات 

ا،ف دد  ا ه ددةو فمددن ضلددري منددني ب ددأ ان ددي فضت دد  لا سدد  مددع اع اددنيفن ،  ددزم بادد م  _1املــاد :
 اع منين.
  ن فط ا  ممنيل مؤهمتو اعف وى هي: _2املاد :

   .    ال يُ فمن مل يُ  وا ي ال يُا ياننو  اعا ي؛ لمن ال يُ  •
 ع تفنيصس   ع مون مطنيبقة ع .سما لة اعواقع جبم •

فغددددأه يف احلنيضدددد   اعقدددد ب  ان ددددم تقدددد ي  وةددددأ اعف ددددوى ان ددددم ا،عدددد فيت •
فا،عدد ق صو ثسددح يقدد ب ا،وددنيد فا،فني دد  اعدديت قدد  تنيدد  انددن اعف ددوى 

 .ني  سم   افاعننيتج فا،آالو تق ي   

االتونيل  عوفنيو اعيخوسة اعانيصمة من االحن اف كنيع اي،دة اعوازاندة  •
 فاعا اعة ا، ممنة فاع زا،ة فاحلونيلة.

عندني  ان دم ا،اهدود اعو د  لسمدني ي سد  ا ف عدمل ثمدص  و،  زم  عو دطسة يف اعف دوى  _3املاد :
   مهوبو لمت يذه   ي مذه  اعي  و فال رسص  ي إىل ط ف االحنمتل.

  ع احلسص او وب  ضف فان س  لمت ،  ومنقوة فمذمة  غأ ا،ن     عي    اع عنيهص  _4ملاد :ا
مددن ي يدد   ان ددم ضف اع   ددس  وع رت ددسص ان ددم مددن يدد فم ،فادد  ني   ط  دد  فاع معددمل  عيدد   وا،م فهددة

يف اعف سدني ب   دع اعد  ص ضف   ند  اع عدنيهصُ و لسجد   فمن لاص  عمل لقد  هدنين ان سد  ديندُ   وض ه
  ع  فس  ا،ذمومو لإن من ان ف بذعمل ح م ا  ف ني ه فتق س ه. 

فعمن ا،عئوعسة    وضم  مط و  يف ا،فيت  اإلل نيى فاعو احة يف    اع ا أإن ح ية     _ 5املاد :
احل   هذه  ،منيب ة  ض ني ي  ثسح  ية  ن ط  اعو احة  جمنيل  آل  ينت    ال  فهذه  فبف ح  و 

 ع ف نة.
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 ن  اإلمجنيل ضف اع امسمنيو اعيت توقع يف اإليهنيمو فمن  عمل ضن يدوهي  ،اقدنيد   _6املاد :
 إمجني  لسمني مل يناق  لس  إمجني .

ــاد :  دددص اعادددوام ان دددم ا،اهدددود اعو ددد  مدددن ضقدددوال ضهدددص اعا ددديو ف نددد  ا،يددد ه او  _7املـ
 وال.فغ ا   انيق

احلددد ا ان دددم اع يدددنيفب مدددع ضهدددص اعف دددوىو فإحنيعدددة اعف دددنيفى اعددديت حت دددني  إىل ، ددد  _ 8املـــاد :
 مجنياني إىل  نين اعف وى ضف اجملنيمع اعفقهسة.

عدد  ق ددو ي ان ددم طنيانددة ع فب ددوع و فاعوددرب اع لدد   ،عدد ف  و فاحلدد ا ان ددم آ _9املــاد :
اع  ا ص ا،ي فانة إ ا تا د  اال د ف نيى ان م ا  ف نيىاهتي مهمني ب و يعأ  فمانيد و فاإلبننيد إىل 

 ب و لنيو ضف انقود غأ مي فانة.

ــاد :  إصدددد اب اعف ددددنيفى يف اخلوددددومنيو اعقني مددددة ق ددددص اإلحنيطددددة  ندددد  اعاج ددددة يف _10املــ
مبمتبعنيهتنيو فاال  مني  اع قس  إىل خم    ضط الهنيو لإن اإلل نيى ق  يقرت  من اعق دنيى يف بادس 

 وومنيو.ا،واقع من حسح إعزام  فلو   يف اخل

يف ،فدو  ا،عد ف  و فال  اإلت ني داني اعف وى  ع عسص مني ضممنو تامسقني ،اىن   _11املاد :
 . سمني لسمني فبدو لس  ضدعة م نين   من انيق سنيو فاعنوازل

ني  ا،ممندددة انم سددد  أا،وقادددة يف هدددذا ا،سثدددنيق مجسدددع اع ددد اب انيطددد افت خدددذ مجسدددع  _21املـــاد :
 عونيدب  منهني.فان نني يف  نيية فباننيية اعف نيفى ا

 .اإلل نيىحنرتم ضان اف اعنني و ف، ب هني ق ص _ 31املاد :

 ددنيب  ب دد هي مددني مل ي باددوا إىل  اإلل ددنيىال جيددوز ع مددوقا  ان ددم هددذه اعوةسقددة  _41املــاد :
 . متدت مل اع فمف سيضباى ان منيى 
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؛ فهددي ن انيحددوال إال يف جمددنيالو االب هددنيدال جيددوز اعف ددوى يف ضل حددنيل مدد  _51املــاد :
 و ضمني اعنووا اعقطاسة ل سع  نمت عمتب هنيد.اعي انسة اع نسة فاعقسني سة انيحمنيم

و  ال تودددد ب اعف ددددوى يف جمددددنيل مددددني إال بادددد   ددددؤال ضهددددص اخلددددرب  فاال  وددددنيا  _61املــــاد :
 لسج مع ان م اعف وى ان منيى اعي  و ف رباى اعواقع.
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 الصفات الشخصية ِف املفيتو الباب الرابع: الشروط 
  ننيى انددن اآل دد ينو صددسني،ة ،قددنيم اعف ددوى انددن اع يددوف إىل مددني يف اعمفنييددة فاال دد _1املــاد :

ا  هي لسمددني يدد فبفن يف ل مدد  مددن ضمددوب د،سددنيهي فإن كددنين مددن ضيدد ل ا،عدد ف  و فاعرتلددع انددن مددز 
 .ا، نيحنيو 

اع ج د عط   احلمي اعيد انيو ف ند  اععداي إل د نيش ا،يد فانسة ان دم انيهدواى.   _2املاد :
   انن داانسة هواه حري يمون ان  ا ،واله.لإن حقسقة اع م س  إ  ا  ا،م  

اع لدد   ،عدد ف  و فاحلدد ا ان ددم وعدد  ق ددو ي ان ددم طنيانددة ع فب ددوع و فاعوددرب  _3املــاد :
ان م ا  ف نيىاهتي مهمني ب و يعأ  فمانيد و فاإلبننيد إىل اع  ا ص ا،ي فانة إ ا تا د  اال د ف نيى 

 .ب و لنيو ضف انقود غأ مي فانة

ــاد :  إصددددد اب اعف دددددنيفى يف اخلودددددومنيو اعقني مدددددة ق دددددص اإلحنيطدددددة يف نددددد  اعاج دددددة  _4املـــ
مبمتبعنيهتنيو فاال  مني  اع قس  إىل خم    ضط الهنيو لإن اإلل نيى ق  يقرت  من اعق دنيى يف بادس 

 .ا،واقع من حسح إعزام  فلو   يف اخلوومنيو 

ني  ق  باص بسند  فبد  اعند وفال ي وىل اإلل نيى من اننيش منازال انن اعنني  م قوقاني  _5املاد :
حجددني  معدد وبا ال يدد اهي فال ي ف،دد و فال ياددسال فاقاهددي فال ي ادد ف ان ددم ميددممتهتيو فال يدد ب  

 م ى حنيب هي عامت  ق نيايهي فحص ميممتهتي.
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 : ضوابط الفتوىاخلامسالباب 
آل د ينو ضف ضن تود ح عإلضد اب  ضدا     هلدني انند مني تمدونصسني،ة    اعف وى جن   يُ   _1املاد :

 .ني مةفقودا ع ف نة يف  وومة ق
يف ،فدو  ا،عد ف  و فال   ت دني االداندي اعف دوى  عد عسص مدني ضممدنو تامسقدني ،ادىن      _2املاد :

 . سمني لسمني فبدو لس  ضدعة م نين   من انيق سنيو فاعنوازل
كددون اع نييدة مددن اال د ف نيى بلددع بهنيعدة ضف إزاعددة ند هةو فعددسس جمد د اإلاننددنيو ضف  _3املــاد :

 .انيفقنيو   سسعت
 . قي ان منيى اإل متم ،    احرتام فتق ي ،ن   إىل  _4املاد :

ب مفددأ فتفعددس  ا،عدد م  اآل دد ينو ضف بمددسهي بدد هي  اإلل ددنيى  ن ددني امددني، جندد   _5املــاد :
اخلسني،ددةو فاعنفددنيقو مددني مل ي هدد  مددنهي مددني يدد ل ان ددم  عددمل بهدد   عددسس لسدد  نمددص ف مثددص اع  انددةو 

 نمل.
 دنيفى ت ا د  بد منيى فإ ا كني،د  اع  هلدواىم نيند   ان دم اا،نفد د    اإلل دنيىال جيدوز اع  دة    _6املاد :

 و ضف كني،  ضمن ل نيفى انيمة اعيت جي مع هلني اجملنيمع.اعنني  فضان اضهي فضمواهلي
 .نيفي   بياة عمتهتنيم اآل  ين ضف اإلض اب  ي ال جيوز ع مفيت اختني  ل _7املاد :

سطددة خبددس  قسددة ع مفدديت  ن ال تمددون ل ددواه خمفاني مت ةتق  ددي ا،عددؤفعسة اع ينسدد _8املــاد :
 ضف انيغ ا  اعيخوسةو ضف ا،ونيد ا،وهومة. ةا،و حة اع ،سوي

 د نم ضدا  عني  اعف س ة فاع  ي دة لإ،ندني د حندن ا،انيهد يإ ا كني،  اعوحنيلة فاإلانمت  _9املاد :
يف اعق دنياي اعديت تفد ح    اال د متف بد  اعا مدنيى ضف تامدص ب   دة   اإلل دنيىحنجي يف اع ع   يف  

 .ب  اننيمة اعنني 
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 : القبول واالنضمامالسادسالباب 
إىل مسثنيق مص اننيمل مع ي بغ  يف اال، منيم ان م هذا ا،سثنيق ب  ي ح  ا،وقاون  _1املاد :

 .مؤمت  اعف وى
 .يق م ط    عإلم نيى انن  انيم  اعانيم جملمع اعفقهي اإل متمي _2املاد :

جيدددوز   دددوىو هلدددذا البا هدددني فلم هدددني يف اعفهدددذا ا،سثدددنيق نيبدددص توحسددد  انيمدددةو ف  _ 3املـــاد :
 اال،عحني  من  اع  ة.

ضمددنيم عو فض،دد  جيدد   معددئولهلددذا ا،سثددنيق لهددو   ددمتال خمنيعفددةإ ا بضل ضل مفدديت  _4املــاد :
 إ طنيب انيم  اعانيم جملمع اعفقهي اإل متمي.

ا،انيصدد   ان ددم  ددمتف اإلمجددني  ضف اعقوااندد  ضف  اعف ددنيفىال جيددوز ثددنيل ضن تمددون  _5املــاد :
 عنيمل انن ا،انيب  اع ابح .اعقسني  ا  ي اع

ــاد : يعدددني ص كدددص مفدددري إ ا ض دددص مبدددواد هدددذا حيددد  عمدددص موقدددع ان دددم هدددذه ا،سثدددنيق ضن  _6املـ
 .ا،سثنيق

،طددنيق هددذا ا،سثددنيق عددص كددص ان ددو يف بابطددة اعاددنيمل اإل ددمتميو ضف موقددع مددن   _7املــاد :
  نيبب .
 و اعف وى:انم سنيحي ا ان م توال  اعي فط اآلتسة إلب اى  ان م ا،فيت ضن _8املاد :
 ضن ي ه  من  ؤال ا،ع  فيت  ط   االزدايد من ا،ا لة. -
 .ضن يفيت يف ف ف فق  اط ع ان م مجسع ا،ع عة -

 .ضن يقول ال ضان ي لسمني ال يا ي يع حسيضن ال  -

 ين فا،ف دد  فكددص ت دد ع  هسئددة مسثددنيق مددؤمت  اعف ددوى مددن مدد ي   اهلسئددة فمجسددع ا،ددؤمت _9املــاد :
 ي إىل ا،سثنيق.اعوابد  من ق صو فق  ا،  اإلل نيى   لس  ن فطاننيمل مفيت ت حق

 .ت سأ ل واه إ ا  نيعف  اجملمع يف  عمل  ي  زم ا،فيت ب ا يص ضف _10املاد :

 .يانيد اعن   يف هذا ا،سثنيق م   كص  نة انن  ا،اقنيد ا،ؤمت  احل ي  _11املاد :
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 ب عة ا،ؤمت .ال يا ل ،ص ا،سثنيق إال يف  _21املاد :
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