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 احملٛص األٍٚ : ايكٛاعز ايعا١َ اييت ؼهِ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ

 

 أٚال: تعضٜـ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ : ـ 

       

ٖـ أٟ تعضٜـ يًٛصق١ 11/10/1383( ٚتاصٜذ  37مل ٜضر يف ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ ايصارص باملضعّٛ املًهٞ صقِ )        

ايتذاص١ٜ ٚإٔ نٌ َا أٚصرٙ ايٓعاّ الٜعزٚ إٔ ٜهٕٛ بٝإ يًؾضٚط ايؾه١ًٝ اـاص١ بهٌ ؽهٌ َٔ أؽهاٍ 

 ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ع٢ً ايٓشٛ ايشٟ عرير بٝاْ٘ السكا . 

 

إٔ نٌ َا ٚصر َٔ تعضٜؿات يًٛصق١ ايتذاص١ٜ إمنا ٖٛ َٔ قبٌٝ اعتٓباط َٔ ايؿك٘ أٚ ايكطا٤ ملا متٝظت ب٘ ٚ        

ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ خصا٥ص أٚ َا تكّٛ ب٘ َٔ ٚظا٥ـ ، ٚع٢ً سيو ٜهار ٜغتكض ايؿك٘ ٚايكطا٤ ع٢ً تعضٜـ 

يزؾع مبذضر االطالع أٚ بعز أدٌ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ بأْٗا ) صهٛى قاب١ً يًتزاٍٚ متجٌ سكا ْكزٜا ٚتغتشل ا

 َعني ٚجيضٟ ايعضف ع٢ً قبٛهلا نأرا٠ ٚؾا٤ ( 

 

ٚبٓا٤ ع٢ً تعزر ٚظا٥ـ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٚخصا٥صٗا نإ يظاَا إٔ تتعزر أؽهاٍ ٚأْٛاع ايٛصق١ ايتذاص١ٜ         

َا ٚصر يف  اييت تتؿل َع اـصا٥ص تًو ٚقز عاصت أنجض األْع١ُ يف ؼزٜز أؽهاٍ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ إىل

اتؿاق١ٝ دٓٝـ ٚاييت سزرت األٚصام ايتذاص١ٜ إىل ثالث١ أْٛاع ) ايهُبٝاي١ ـ ايغٓز ألَض ـ ايؾٝو ( ٚقز تضنت 

 االتؿاق١ٝ اؿض١ٜ يًزٍٚ يف تٓعِٝ أؽهاٍ أخض٣ الؽضز عٔ ؽضٚط ٚخصا٥ص ٚٚظا٥ـ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ . 

 

 / ايهُبٝاي١ : ـ 1   

صو َهتٛب ٚؾكا يؾهٌ َعني حيزرٙ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ ٜتطُٔ أَضا ٜعضف ايؿكٗا٤ ايهُبٝاي١ بأْٗا ) 

َٔ ؽدص ٜغ٢ُ ايغاسب إىل ؽدص ٜغ٢ُ املغشٛب عًٝ٘ بإٔ ٜزؾع إىل ؽدص ثايح ٜغ٢ُ املغتؿٝز َبًػا 

 َعٝٓا َٔ ايٓكٛر يف تاصٜذ َعني أٚ قابٌ يًتعٝني أٚ مبذضر االطالع (. 

 

 / ايغٓز ألَض : ـ 2

) صو َهتٛب ٚؾكا يؾهٌ َعني حيزرٙ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ ٜتعٗز ؾٝ٘ ؽدص ٜغ٢ُ  بأْ٘ ٤ٜٚعضؾ٘ ايؿكٗا

احملضص " املتعٗز " بإٔ ٜزؾع َبًػا َعٝٓا َٔ ايٓكٛر مبذضر االطالع أٚ يف َٝعار َعني أٚ قابٌ يًتعٝني يؾدص آخض 

 ٜغ٢ُ املغتؿٝز ( 

 

 / ايؾٝو : ـ 3

ٌ َعني حيزرٙ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ ٜتطُٔ أَضا َٔ ٜٚعضؾ٘ ايؿكٗا٤ بأْ٘ ) بأْ٘ صو َهتٛب ٚؾكا يؾه

ؽدص ٜغ٢ُ ايغاسب إىل ؽدص ٜغ٢ُ املغشٛب عًٝ٘ " بٓو " بإٔ ٜزؾع مبذضر االطالع عًٝ٘ َبًػا َعٝٓا َٔ 

 ايٓكٛر يؾدص ثايح ٖٛ املغتؿٝز أٚ ألَضٙ أٚ يًشاٌَ أٚ ألَض ايغاسب ْؿغ٘ ( .
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 :  ثاْٝا : ايكإْٛ ايشٟ حيهِ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ

 

اعتكض عٓز ؾكٗا٤ ايكإْٛ إٔ َاحيهِ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٖٛ قإْٛ ٜعضف باعِ قإْٛ ايصضف ٖٚٛ ) فُٛع١ َٔ    

ايكٛاعز اييت ؼهِ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ( ٚإٔ ٖشا االصطالح ٜٓصضف يف املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ إىل ْعاّ 

 األٚصام ايتذاص١ٜ . 

 

خيتًـ ؾٝ٘ عٔ ايكٛاعز ايعا١َ ألٟ ايتظاّ ٚيعٌ أبضط َا ميٝظ قإْٛ ايصضف ٚجيعً٘ َتؿضرا بطابع اعتجٓا٥ٞ      

ٚتهٕٛ أسهاَ٘ قا١ُ٥ ع٢ً أعػ متهٔ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ أرا٤ ٚظا٥ؿٗا االقتصار١ٜ نأرا٠ ٚؾا٤ ٚأرا٠ 

 ا٥تُإ ٖٛ أْ٘ متٝظ ببعض َٔ اـصا٥ص ٖٚٞ : ـ 

 

 / ايؾه١ًٝ : 1

مبع٢ٓ إٔ األٚصام ايتذاص١ٜ ٖٞ قضصات ؽه١ًٝ تهؿٌ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ بتشزٜزٖا ؼزٜزا رقٝكا              

ٜرتتب ع٢ً عزّ تٛاؾضٖا ؾكزإ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ يطبٝع١ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٚؼًٜٛٗا إىل عٓز رٜٔ عارٟ خيطع 

 يًكٛاعز ايعا١َ. 

      

ايٓعاّ قز اؽرتط الْعكار صش١ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ إٔ تضر يف ايؾهٌ ٚايكايب ايشٟ ٖٚشا ٜعين بعباص٠ أخض٣ إٔ       

سزرٙ ايٓعاّ ، ٖٚشا األَض ٜٓصضف ع٢ً نٌ َاٜضر ع٢ً ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ تصضؾات نايتعٗري ٚايكبٍٛ 

 ٚايطُإ ، ؾكز دعٌ ايٓعاّ ٚدٛر ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َضْٖٛا بايؾهٌ ٚايكايب احملزر يف ايٓعاّ  

 

إٔ ؼٌُ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ طابعا َعٝٓا بهتاب١ بٝاْات َع١ٓٝ ؽتًـ تبعا يٓٛع ايٛصق١ ٚايؾه١ًٝ تعين : ـ      

 ايتذاص١ٜ 

 

 / اعتكالٍ ايتٛقٝعات : 2

ع٢ً ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٜهٕٛ َغتكال عٔ ايتٛقٝعات ايغابك١ ٚايالسك١ ٜٚكصز بٗشا املبزأ  إٔ نٌ تٛقٝع              

 يػريٙ َٔ املٛقعني ع٢ً ايٛصق١ ايتذاص١ٜ . 

مبع٢ٓ أْ٘ إسا نإ ايتظاّ أسز املٛقعني ع٢ً ايٛصق١ ايتذاص١ٜ باطال يٓكص أًٖٝت٘ أٚ اْعزاَٗا أٚ يعٝب اعرت٣ 

ايبطالٕ ٜكتصض عًٝ٘ ٚسزٙ رٕٚ إٔ ميتز إىل  صضاٙ أٚ الْتؿا٤ عبب ايتظاَ٘ أٚ عزّ َؾضٚعٝت٘ ؾإٕ أثض

 االيتظاَات ايٓاؽ١٦ عٔ ايتٛقٝعات األخض٣ ٚسيو باعتباص إٔ يهٌ َٓٗا نٝاْا قا٥ُا بشات٘ 

 

 / ايهؿا١ٜ ايشات١ٝ : 3

ٜٚكصز مببزأ ايهؿا١ٜ ايشات١ٝ " ٚدٛب إٔ ٜهٕٛ اؿل ايشٟ تتطُٓ٘ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ قزرا أٚ إٔ ٜتبني        

ٙ ٚأٚصاؾ٘ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ساتٗا عٝح ميتٓع ايضدٛع إىل أٟ قضص آخض أٚ أ١ٜ صابط١ قا١ْْٝٛ نٌ عٓاصض

 أخض٣ عابك١ أٚ السك١ ع٢ً ْؾ٤ٛ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ . 
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يألٚصام ايتذاص١ٜ ٚاييت ْصت يف إسز٣ قضاصاتٗا بأْ٘ ) البز إٔ ٚع٢ً ٖشا املبزأ اعتكض عٌُ ايًذ١ٓ ايكا١ْْٝٛ       

صق١ ايتذاص١ٜ َهتؿ١ٝ بشاتٗا ؾال ؼٌٝ أٚ تغتٓز إىل عٓصض خاصدٞ أٚ ٚاقع١ خاصد١ٝ أٚ أٟ عالق١ تهٕٛ ايٛ

قا١ْْٝٛ أخض٣ عٛا٤ أناْت عابك١ أٚ السك١ ع٢ً إْؾا٤ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٖٚشا َا ٜعضف بؾضط ايهؿا١ٜ ايشات١ٝ 

(   90قضاص صقِ ) غٗٛي١ تزاٚهلا ( . يًٛصق١ ايتذاص١ٜ ٖٚٛ َٔ ايؾضٚط املضتبط١ بؾه١ًٝ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٚالطّ ي

 ٖـ22/7/1406ٖـ ٚتاصٜذ  1406يغ١ٓ 

 

 ٖٚشا املبزأ ٜضر عًٝ٘ اعتجٓا٤ات ٚؾكا يألسٛاٍ ايتاي١ٝ : 

(  14/ دٛاط إٔ ٜضر ايتعٗري ع٢ً ٚصق١ أخض٣ تتصٌ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ تغ٢ُ " ايٛص١ً " ، ٖٚشا َاقضصت٘ املار٠ ) 1

ييت ْصت ع٢ً أْ٘ " ٜهتب ايتعٗري ع٢ً ايهُبٝاي١ أٚ ساتٗا أٚ ع٢ً ٚصق١ أخض٣ ٚأَ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ 

 َتص١ً بٗا ٜٚٛقع٘ املعٗض ( .

( َٔ سات ايٓعاّ ، ٚع٢ً ايؾٝو  81ٖٚشا اؿهِ ٜغضٟ ع٢ً ايغٓز ألَض بزالي١ ْص ايؿكض٠ " ب " َٔ املار٠ ) 

 ( َٔ ايٓعاّ ْؿغ٘ .  117بزالي١ ْص املار٠ ) 

اطٞ : إس جيٛط إٔ ٜضر ع٢ً سات ايٛصق١ ايتذاص١ٜ أٚ ع٢ً ٚصق١ َتص١ً بٗا أٚ ٚصق١ َغتك١ً ٚسيو / ايطُإ االست2ٝ

ع٢ً  االستٝاطٞ( َٔ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘ ) ٜهتب ايطُإ  36تأعٝغا ع٢ً ْص املار٠ ) 

اطٞ أٚ أ١ٜ عباص٠ أخض٣ تؿٝز ساتٗا أٚ ع٢ً ايٛصق١ املتص١ً بٗا ٜٚؤر٣ بصٝػ١ َكبٍٛ نطُإ استٝ ١ايهُبٝاي

َٚع سيو جيٛط إعطا٤ ايطُإ االستٝاطٞ يف ٚصق١ َغتك١ً ٜبني ؾٝٗا املهإ ايشٟ ٜتِ ؾٝ٘ ْؿػ املع٢ٓ ......... 

 ٖشا ايطُإ ٚالًٜتظّ ايطأَ االستٝاطٞ يف ٖشٙ اؿاي١ إال قبٌ َٔ صزص يصاؿ٘ ايطُإ ( 

 ٖٚشا اؿهِ ٜغضٟ ع٢ً ايغٓز ألَض ٚايؾٝو ٚؾكا ملا ٖٛ َؾاص إيٝ٘ يف املارتني ايغابكتني . 

 

 / ايؾز٠ يف َعا١ًَ املزٜٔ : ـ 4

ؽزر ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ يف َعا١ًَ املزٜٔ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٚسيو ضُاْا ؿكٛم اؿاٌَ ، ٚسيو بإٔ             

ْات غاٜتٗا تٓؿٝش االيتظاّ ايصضيف يف تاصٜذ االعتشكام ، ٚيعٌ أبضط صٛص أساط ساٌَ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ بطُا

( َٔ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ اييت أٚدبت إثبات اَتٓاع املزٜٔ عٔ 54ايؾز٠ يف َعا١ًَ املزٜٔ َاْصت عًٝ٘ املار٠ ) 

ص ايؾز٠ يف املعا١ًَ ايٛؾا٤ بإدضا٤ ٜٓطٟٛ ع٢ً ايتؾٗري باملزٜٔ بتشضٜض ٚصق١ استذاز بعز ايزؾع ، نُا تعٗض صٛ

 ( َٔ ايٓعاّ َٔ عزّ دٛاط َٓح ١ًَٗ يًُزٜٔ ٖٚٞ امل١ًٗ ايكطا١ٝ٥ .  63ؾُٝا قضصت٘ املار٠ ) 

 

( َٔ ايٓعاّ بتكضٜض َغ٦ٛي١ٝ املٛقعني ع٢ً ايٛصق١ ايتذاص١ٜ يف ايٛؾا٤ بك١ُٝ  58ٚأٜطا َاْصت عًٝ٘ املار٠ ) 

 ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ع٢ً ٚد٘ ايتطأَ . 
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 ثايجا: خصا٥ص ايٛصق١ ايتذاص١ٜ : ـ 

 

ٚتعٗض خصا٥ص ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ خالٍ ٚظا٥ؿٗا اييت تؤرٜٗا يف االيتظاّ ايشٟ ٜضر عًٝ٘ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ         

 ٚقز اعتكض ايؿك٘ ع٢ً بٝإ ٚظا٥ـ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٚؾكا يألتٞ : ـ 

 

  / أرا٠ يتٓؿٝش عكز ايصضف : 1

اصخيٞ يًهُبٝاي١ ؾإْٗا اعتدزَت بارئ سٟ بز٤ يزص٤ كاطض ْكٌ ايٓكٛر يتٓؿٝش عكز تأعٝغا ع٢ً ايتأصٌٝ ايت

ايصضف املغشٛب ، ٖٚٛ عكز مبكتطاٙ ٜتغًِ اسز ايطضؾني املتعاقزٜٔ ْكٛرا يف َهإ ٜٚتعٗز بإٔ ٜكزّ َا 

 ٜكابًٗا يف َهإ آخض ٖٚٛ غري ايصضف ايٝزٟٚ ايشٟ ٜكّٛ ع٢ً َباري١ ايٓكٛر يف سات املهإ . 

 ٖشٙ ايٛظٝؿ١ بزأت تتكًص يف ايعصض اؿزٜح بؾهٌ نبري دزا ْتٝذ١ يتطٛص ٚعا٥ٌ ْكٌ ايٓكٛر . ٚ

 

 / أرا٠ ٚؾا٤ : 2

ؾايٛصق١ ايتذاص١ٜ تكّٛ َكاّ ايٓكٛر متاَا ٚسيو عٔ طضٜل تزاٚهلا يًػري يتغ١ٜٛ ايٓكٛر اييت ْؾأت يف األصٌ بني 

 قز ٜغتدزَٗا املغتؿٝز يف ايٛؾا٤ مبا عًٝ٘ َٔ رٜٕٛ .  ايغاسب ٚاملغتؿٝز أٚ بني ايغاسب ٚاملغشٛب عًٝ٘ ، نُا

إال إٔ ؼضٜض ايٛصق١ ايتذاص١ٜ يًُغتؿٝز أٚ تعٗريٖا يًشاٌَ الٜعز يف سات٘ ٚؾا٤ نُا ٖٛ اؿاٍ يف تغًِٝ ايٓكٛر 

ُا ٖٛ بٌ الٜعترب ايٛؾا٤ قز مت إال إٔ ؼضٜض ايٛصق١ ايتذاص١ٜ يًُغتؿٝز أٚ تعٗريٖا يًشاٌَ الٜعز يف سات٘ ٚؾا٤ ن

اؿاٍ يف تغًِٝ ايٓكٛر بٌ الٜعترب ايٛؾا٤ قز مت إال بزؾع ق١ُٝ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ْكزا ألٕ أرا٤ ايٛؾا٤ ؽ٤ٞ ٚٚقع 

 ايٛؾا٤ بايؿعٌ ؽ٤ٞ آخض. 

 

 / أرا٠ ا٥تُإ قصري٠ األدٌ : ـ 3

كض ايعضف عًٝٗا ٚتعترب ايٛصق١ ايتذاص١ٜ أرا٠ يال٥تُإ قصري٠ األدٌ ،ٚاملكصٛر باألدٌ ايكصري املز٠ اييت ٜغت

 نبطع١ أؽٗض أٚ ع١ٓ . 

ٖٚشٙ ايٛظٝؿ١ تكتصض ع٢ً ايهُبٝاي١ ٚايغٓز ألَض رٕٚ ايؾٝو ايشٟ ٜعترب أرا٠ ٚؾا٤ ألْ٘ َغتشل ايزؾع مبذضر 

 االطالع . 

 

 ٚاعتٓارا ع٢ً سيو ؾإْ٘ باإلَهإ اـًٛص إىل إٔ أِٖ َاميٝظ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ خصا٥ص ٖٞ : ـ     

 

 / قابًٝتٗا يًتزاٍٚ : ـ 1

ٜٚهٕٛ إَا بايتعٗري إسا تطُٓت ؽضط األَض أٚ بايتغًِٝ إسا ناْت يًشاٌَ ، ٚتبعا يشيو خيضز عٔ عزار 

 ايٛصق١ ايتذاص١ٜ )  نٌ صو الٜكبٌ ايتزاٍٚ بايطضم ايتذاص١ٜ ندطاب ايطُإ ٚايؿٛاتري ايتذاص١ٜ ( 

 

 / قًٗا ايٛؾا٤ مببًؼ َعني َٔ ايٓكٛر : ـ 2

َٔ األٚصام ايتذاص١ٜ ايصهٛى اييت ميجٌ اؿل ؾٝٗا تغًِٝ بطاع١ أٚ عٌُ ؽ٤ٞ َعني نغٓز ايؾشٔ  تعتربؾال 

 ايبشضٟ ايشٟ ميجٌ ايبطاع١ املٓكٛي١ . 
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ٚتتطًب ٖشٙ اـاص١ٝ إٔ ٜهٕٛ املبًؼ قزرا ع٢ً ٚد٘ ايزق١ ٚغري َعًل ع٢ً ؽضط ٚاقـ أٚ ؾاعذ أٚ ع٢ً أدٌ 

ٟ إىل ايتؾهٝو يف َكزاص اؿل ايجابت ؾٝٗا َٚٔ ثِ حيٌُ ع٢ً ايرترر يف رٕٚ ؼزٜز ٖشا األدٌ ، ست٢ الٜؤر

 قبٛهلا يف ايتعاٌَ . 

ٖٚشٙ اـاص١ٝ تربط أِٖ َاميٝظ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ عٔ غريٖا َٔ ايغٓزات َٔ سٝح إٔ هلا ْؿػ ق١ُٝ ايٓكٛر 

 ايغا٥ز٠ . 

 

 / ٚادب١ ايزؾع يف أدٌ قصري : ـ 3

ٝٓٗا ٚبني األٚصام املاي١ٝ  " األعِٗ ٚايغٓزات " اييت تصزصٖا ايؾضنات أٚ ايزٚي١ ٚتبزٚ ٖشٙ اـاص١ٝ يف ايتؿضٜل ب

 ٚاييت تعترب صهٛنا ط١ًٜٛ األدٌ تصزص ملز٠ سٝا٠ ايؾضن١ أٚ ملز٠ َع١ٓٝ عغب ؽهٌ ايصو . 

 

 / جيب إٔ جيضٟ ايعضف ع٢ً قبٛهلا نأرا٠ ٚؾا٤ : ـ 4

مبع٢ٓ إٔ جيضٟ ايعضف ع٢ً تغ١ٜٛ ايزٜٕٛ بٛاعط١ األٚصام ايتذاص١ٜ ، ؾبعض ايصهٛى َجٌ قغا٥ِ أصباح 

األعِٗ ع٢ً ايضغِ َٔ إٔ قًٗا ايٛؾا٤ مببًؼ َعني َٔ ايٓكٛر ٚي٘ ق١ُٝ ثابت١ ٚجيٛط ايتٓاطٍ عٓٗا بايتزاٍٚ إال 

 إٔ ايعضف مل جيضٟ ع٢ً اعتباصٖا أٚصاقا ػاص١ٜ 

 

 ص١ٜ قضص َهتٛب ٚؾكا ألضاع ؽه١ًٝ حيزرٖا ايٓعاّ : ـ / ايٛصق١ ايتذا5

األصٌ إٔ ايعكز ٜٓعكز بتٛاؾل اإلجياب ٚايكبٍٛ ، إال إٔ األَض كتًـ بايٓغب١ يًٛصق١ ايتذاص١ٜ ؾٗٛ عكز ؽهًٞ  

ْات َع١ٓٝ ٜرتتب ع٢ً إغؿاهلا أٚ ٜتطًب ايٓعاّ إؾضاغ٘ يف قضص ٜغتٛدب إٔ ٜتطُٔ ــ مبٛدب ايٓعاّ ــ بٝا

إىل إٔ تؿكز ايٛصق١ ايتذاص١ٜ قُٝتٗا أٚ تصبح ٚصق١ ػاص١ٜ َعٝب١ تهٕٛ مبجاب١ عٓز رٜٔ عارٟ خيطع  عطٗاب

 يًكٛاعز ايعا١َ . 
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 صابعا: ؽضٚط ايٛصق١ ايتذاص١ٜ : 

 

 ايؾضٚط يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ تٓكغِ إىل قغُني :

 

 / ايؾضٚط املٛضٛع١ٝ : ـ 1

 .  ٚاأل١ًٖٝ  ٚتتُجٌ يف ايضضا ٚاحملٌ ٚايغبب

 

 أ ـ ايضضا : ـ 

عبل ٚإٔ مت اإلؽاص٠ إىل إٔ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٖٞ تصضف ٖٚٛ مبجاب١ عكز مما ٜهٕٛ َٔ ايالطّ العتباصٖا قز دا٤ت 

صشٝش١ إٔ ٜتٛاؾض ؾٝٗا ؽضط ايضضا ٖٚٛ تٛاؾل اإلصارتني ، ٖٚٛ األعاؼ ايشٟ قّٛ عًٝ٘ ايعكز ؾال ٚدٛر هلشا ايعكز 

 ؾٝ٘ . إسا مل ٜتٛاؾض ايضضا 

 

ٚيهٞ نٕٛ ايضضا صشٝشا ؾإٕ جيب إٔ ٜهٕٛ َٛدٛرا ٚخايٝا َٔ ايعٝٛب ٚع٢ً سيو ؾإٕ يًغاسب أٚ املًتظّ 

بايٛصق١ ايتذاص١ٜ اؿل يف االستذاز بايبطالٕ يف َٛاد١ٗ ساٌَ ايٛصق١ " را٥ٓ٘ املباؽض " ، إال أْ٘ الٜغتطٝع 

 ٗري ايزؾٛع . االستذاز بٗشا ايبطالٕ يف َٛاد١ٗ اؿاٌَ سغٔ اي١ٝٓ طبكا ملبزأ تط

 

 ب ـ احملٌ : 

ال ٜجري احملٌ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ أٟ صعٛب١ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ؾٗٛ ٜٓشصض را٥ُا يف رؾع َبًؼ َٔ ايٓكٛر ٚيشيو 

را٥ُا ٜهٕٛ ممهٓا َٚؾضٚعا ، ؾًٛ  نإ ٖشا احملٌ غري املبًؼ ايٓكزٟ نأرا٤ عٌُ َجال ؾإٕ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ 

 رٜا خيطع يًكٛاعز ايعا١َ.  تؿكز صؿتٗا ٚتصبح عٓزا عا

 

 ز ـ ايغبب : 

ٜعضف ايؿكٗا٤ ايغبب بأْ٘ ) ايػضض ايشٟ ٜكصز املًتظّ ايٛصٍٛ إيٝ٘ ٚصا٤ صضا٥٘ ايتشٌُ بايتظاّ ، ٚمبع٢ٓ أخض 

 ايػا١ٜ اييت ٜغتٗزف املًتظّ ؼكٝكٗا ْتٝذ١ ايتظاَ٘ ( 

 

ضٚعا ٚإال بطٌ االيتظاّ الْعزاّ عبب٘ أٚ ٚيف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٜؾرتط يف ايغبب إٔ ٜهٕٛ َٛدٛرا ٚإٔ ٜهٕٛ َؾ

 يعزّ َؾضٚعٝت٘ . 

 

 

 ر ـ األ١ًٖٝ : ـ 

( َٓ٘ بأْ٘ ) تتشزر أ١ًٖٝ املًتظّ بايٛصق١ ايتذاص١ٜ بايهُبٝاي١ ٚؾكا  7ْص ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ يف املار٠ ) 

١ْٝ عؾض ع١ٓ ، ٚإسا نإ يٓعاّ َٛطٓ٘ ، َٚع سيو الٜعترب ايغعٛرٟ أٖال ياليتظاّ إال إسا بًؼ َٔ ايعُض مثا

ايؾدص ْاقص األ١ًٖٝ ٚؾكا يٓعاَ٘ ايٛطين ؾإٕ ايتظاَ٘ ٜعٌ َع سيو صشٝشا إسا ٚضع تٛقٝع٘ ؾٝػ إقًِٝ رٚي٘ 

 ٜعتربٙ ْعاَا ناٌَ األ١ًٖٝ ( . 
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 ٚايغؤاٍ ٜزٚص سٍٛ َا إسا نإ َٛقع ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ْاقص األ١ًٖٝ أٚ عزميٗا ؾُا ٖٛ اؿهِ يف سيو ؟ 

قضصٙ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ يف املار٠ ايجا١َٓ َٓ٘ إس ْصت ع٢ً اآلتٞ ) ايتظاَات ايكصض ايشٜٔ يٝغٛا ٖشا اؿهِ 

ػاصا ٚايتظاَات عزميٞ األ١ًٖٝ ايٓاؽ١٦ َٔ تٛقٝعاتِٗ ع٢ً ايهُبٝاي١ تهٕٛ باط١ً بايٓغب١ إيِٝٗ ؾكط 

 ١ٝٓ ( .ٚجيٛط هلِ ايتُغو بايبطالٕ يف َٛاد١ٗ نٌ ساٌَ يًهُبٝاي١ يٛ نإ سغٔ اي

 

أَا يف ساٍ َا إسا نإ بعض املٛقعني عزِٜ األ١ًٖٝ أٚ ْاقص األ١ًٖٝ ٚايبعض ناٌَ األ١ًٖٝ ؾإٕ َٔ ٚقع 

ايٛصق١ ايتذاص١ٜ  ٖٚٛ ْاقص األ١ًٖٝ أٚ عزميٗا ٖٛ ؾكط َٔ ي٘ سل ايتُغو بايبطالٕ يف َٛاد١ٗ اؿاٌَ 

يٓعاّ ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘ ) إسا محًت  ايؾضعٞ يًٛصق١ ايتذاص١ٜ ٖٚشا اؿهِ قضصٙ ْص املار٠ ايتاعع١ َٔ

ايهُبٝاي١ تٛقٝعات أؽداص يٝغت هلِ أ١ًٖٝ االيتظاّ بٗا أٚ تٛقٝعات َظٚص٠ أٚ تٛقٝعات ألؽداص ُٖٚٝني أٚ 

تٛقٝعات التًظّ  ألٟ عبب أخض األؽداص ايشٜٔ ٚقعٛا ايهُبٝاي١ أٚ ايشٜٔ ٚقعت بأمسا٥ِٗ ؾإٕ ايتظاَات غريِٖ 

 صشٝش١ ( .  َٔ املٛقعني تعٌ َع سيو 

 

( َٔ ايٓعاّ إٔ ايكاصض املأسٕٚ ي٘ بايتذاص٠ غري َؾٍُٛ بٗشا اؿهِ إس إٔ ايكاصض  8ٜٚغتؿار َٔ ْص املار٠ ) 

إسا تٛقـ عٔ رؾع رْٜٛ٘ ايتذاص١ٜ اإلؾالؼ  يكٛاعزاملأسٕٚ ي٘ بايتذاص٠ جيٛط ي٘ إٔ حيضص ا،صام ايتذاص١ٜ ٚخيطع 

 يف سزٚر اإلسٕ إسا نإ َكٝزا . 

   الجيٛط يًكاصض إٔ ٜٚكّٛ بتشضٜض ايٛصق١ ايتذاص١ٜ يتغ١ٜٛ أٟ َٔ رْٜٛ٘ اـاصد١ عٔ سزٚر ػاصت٘ .َٚع سيو 

 

 

 / ايؾضٚط ايؾه١ًٝ : ـ 2

عبل ٚإٔ مت ايتطضم إىل إٔ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ تتطًب إٔ تصاؽ ٚؾكا يًكايب ٚايؾهٌ ايشٟ سزرٙ ايٓعاّ ٚع٢ً 

ع٢ً ايؾضٚط ايؾه١ًٝ اييت جيب إٔ تتٛاؾض يف نٌ ٚصق١ ٚؾكا  سيو ؾإٕ األَض ٜتطًب بايطضٚص٠ إٔ ٜٓص ايٓعاّ

يطبٝعتٗا ٚاألٚصام ايتذاص١ٜ تهار تتؿل يف نجري َٔ ؽضٚطٗا  ٚسيو ع٢ً ايٓشٛ ايشٟ عٛف ٜضر بٝاْ٘ َع بٝإ 

 األثض املرتتب ع٢ً ؽًـ ٖشٙ ايؾضٚط . 

 ٖٚشٙ ايؾضٚط ٖٞ : ـ  

 

 يصو ٚبايًػ١ اييت نتبت بٗا ايٛصق١ ايتذاص١ٜ : ـ / ن١ًُ ) نُبٝاي١ ٚعٓز ألَض ٚؽٝو (  يف َنت ا1

 

ٖٚشا ايؾضط قز ْص عًٝ٘ ايٓعاّ يف ايؿكض٠ ) أ ( َٔ املار٠ األٚىل َٔ ايٓعاّ ، ٚايؿكض٠ ) أ ( َٔ املار٠ ايغابع١ 

 ( َٔ ايٓعاّ .   91ٚايجُاْني َٔ ايٓعاّ ، ٚايؿكض٠ ) أ ( َٔ املار٠ ) 

 

ٚيف ايهُبٝاي١ يٝػ يًغاسب إٔ ٜغتدزّ ن١ًُ غري ن١ًُ ايهُبٝاي١ نُا إٔ يٝػ ي٘ إٔ ٜغتدزّ ٖشا 

ايًؿغ يف غري َنت  ايٛصق١ ٚبايًػ١ اييت نتبت بٗا بٝاْات ايهُبٝاي١ رٕٚ يػ١ ايبًز اييت مت ؼضٜضٖا ؾٝ٘ ٚتػين 

ذاص١ٜ ؾإٕ سيو ٜعين إٔ ايغاسب ٖشٙ ايه١ًُ عٔ ؽضط األَض ؾُت٢ َا سنضت ٖشٙ ايه١ًُ يف َنت ايٛصق١ ايت

تؿكز صؿتٗا نهُبٝاي١ إال إسا ْص صضاس١ ؾٝٗا ع٢ً عزّ دٛاط تزاٚهلا نإٔ  قز إٔ ٜتِ تزاٚهلا بايتعٗري ٚال
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ٚإسا ٚضع ايغاسب عباص٠ يٝغت ألَض ؾإٕ سيو ٜعين  ٜهتب بٗا ) بزٕٚ أَض ( أٚ أ١ٜ عباص٠ أخض٣ تؿٝز ٖشا املع٢ٓ

 ص١ٜ إال ٚؾكا ألسهاّ سٛاي١ اؿل تطبٝكا ألسهاّ املار٠ ايعاؽض٠ َٔ ايٓعاّ أْ٘ الٜتِ تتزاٍٚ ايٛصق١ ايتذا

 

أَا يف ايغٓز ألَض ؾإٕ ايٓعاّ ٜتطًب إَا ٚدٛر ن١ًُ ) عٓز ألَض ( أٚ ) ؽضط األَض يف َنت ايٛصق١ ايتذاص١ٜ 

 ٚاألَض ع٢ً ايتدٝري يف ٖشٙ اؿاي١ ؾٛدٛر أسزُٖا ٜػين عٔ األخض 

ايغٓز ألَض َٔ ن١ًُ ) عٓز ألَض ( أٚ ؽضط األَض ؾإْ٘ ٜتشٍٛ َٔ ٚصق١ ػاص١ٜ إىل عٓز ٚأْ٘ يف ساٍ َا إسا خال 

خًٛ ايغٓز ألَض َٔ ؽضط  ) ١ اييت قطت يف إسز٣ قضاصاتٗا بإٔرٜٔ عارٟ  ٚع٢ً سيو اعتكض عٌُ ايًذ١ٓ ايكاْْٛٝ

اْات اؾٖٛض١ٜ ٜؿكز ايصو األَض أٚ عباص٠ عٓز ألَض َهتٛب١ يف َنت ايغٓز ٚبايًػ١ اييت نتب بٗا ٖٚٛ أسز ايبٝ

  ؽتص بٓعضٙ دٗات ايؿصٌ يف َٓاطعات األٚصام ايتذاص١ٜ (  صؿت٘ ايتذاص١ٜ ٚحيٛي٘ إىل عٓز رٜٔ عارٟ ال

 

ؽٝها يف  ٖٚشا األَض ٜٓصضف ع٢ً ايؾٝو أٜطا إس البز َٔ سنض ن١ًُ ؽٝو يف َنت ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٚال ٜعترب

نض ؽضط األَض عٓز سيو ٚجيٛط عٓز٥ش تزاٍٚ ايؾٝو بايتعٗري إال ساٍ َا إسا مل تضر ٖشٙ ايه١ًُ ٚال ساد١ يش

 إسا ْص صضاس١ ع٢ً سعض ايتعٗري أٚ أ١ٜ عباص٠ بٗشا املع٢ٓ . 

 

 / أَض أٚ تعٗز غري َعًل ع٢ً ؽضط بٛؾا٤ َبًؼ َعني َٔ ايٓكٛر : ـ 2

  

ٛب عًٝ٘ بزؾع املبًؼ ؾؿٞ ايهُبٝاي١ باعتباص أْٗا تتطُٔ ثالث١ أطضاف ؾإْٗا تهٕٛ بأّ َٔ ايغاسب يًُغش

 يًُغتؿٝز أٚ ألَضٙ ٖٚشا األَض ٚادب ايتطُني يف ايهُبٝاي١ يهٞ تؤرٟ رٚصٖا ٚٚظٝؿتٗا نأرا٠ ا٥تُإ ٚٚؾا٤ . 

 

ٚيف ايغٓز ألَض ٜضر ع٢ً صٛص٠ تعٗز ٚيٝػ بصٛص٠ أَض ٚسيو باعتباص إٔ ايغٓز ألَض ٜهٕٛ ثاْٞ األطضاف أَا يف  

ٜغضٟ ع٢ً ايهُبٝاي١ ٜغضٟ ع٢ً ايؾٝو ٚسيو باعتباص إٔ ايؾٝو سٚ  ايهُبٝاي١ ؾٗٞ ثالث١ األطضاف ، َٚا

 ثالث١ أطضاف . 

 

ٜٚؾرتط يف األَض إٔ ٜهٕٛ صضحيا ٚٚاضشا ٚأال ٜهٕٛ َعًكا ع٢ً ؽضط ٚاقـ أٚ ؾاعذ ٚسيو ؼكٝكا ملبزأ 

 ايهؿا١ٜ ايشات١ٝ . 

 

 ٝا يًذٗاي١ . نُا ٜؾرتط إٔ ٜهٕٛ األَض قز اْصب ع٢ً َبًؼ َٔ ايٓكٛر قزرا ؼزٜزا َٓاؾ

إٔ تتطُٔ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ عز٠ رٜٕٛ ٚإٔ  طنُا جيب إٔ ٜهٕٛ املبًؼ ٚاسزا طبكا ملبزأ ٚسز٠ ايزٜٔ ؾال جيٛ

 ٜهٕٛ املبًؼ َكغطا . 

ٚقز دضت ايعار٠ إٔ ٜتِ نتاب١ املبًؼ َض٠ باؿضٚف َٚض٠ باألصقاّ ٚقز خيتًـ املهتٛب باؿضٚف عٔ األصقاّ ٚقز 

شا االختالف : أسزاٖا ذاص١ٜ ساي١ االختالف ٖشٙ ؾٓصت املار٠ اـاَغ١ َٓ٘ ع٢ً سايتني هلعاجل ْعاّ األٚصام ايت

: أْ٘ إسا نتب املبًؼ باؿضٚف ٚاألصقاّ َعا ؾإٕ ايعرب٠ باملهتٛب اؿضٚف  ٚيعٌ اؿه١ُ يف سيو إٔ ايهتاب١ 

 .  باؿضٚف عار٠ تهٕٛ ٖٞ األٚثل ست٢ ٚيٛ ناْت ٖٞ األنجض 

ايجا١ْٝ : إسا متت نتاب١ املبًؼ عز٠ َضات باؿضٚف ٚباألصقاّ ؾتهٕٛ ايعرب٠ عٓز االختالف باملبًؼ األقٌ ٚسيو 

 باعتباصٙ ٖٛ املتٝكٔ ٚتطبٝكا يكاعز٠ ) ايؾو ٜؿغض يصاحل املزٜٔ ( .  
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ٜهٕٛ بايع١ًُ  يف املبًؼ إٔ ٜهٕٛ بايع١ًُ ايغعٛر١ٜ ٚإمنا جيٛط إٔ ٜهٕٛ بأٟ ع١ًُ إال إٔ ايٛؾا٤ طٚال ٜؾرت

 ( َٔ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ. 46ايٛط١ٝٓ . ٚسيو تأعٝغا ع٢ً ْص املار٠ ) 

 

 / اعِ َٔ ًٜظَ٘ ايٛؾا٤ ) املغشٛب عًٝ٘ ( : ـ 3

 

ٖٚشا ايبٝإ الطّ ٚٚادب يف ايهُبٝاي١ ٚايؾٝو ٖٚٛ ضضٚصٟ يتُهني املغتؿٝز َٔ ايضدٛع إيٝ٘ يًكبٍٛ ٚطًب 

 ٓؿٞ اؾٗاي١ . ايٛؾا٤ ، ؾٝذب إٔ ٜتعني تعٝٓا ٜ

ٚيف ايهُبٝاي١ ٜعٌ املغشٛب عًٝ٘ أدٓبٝا ٚخاصدا عٔ إطاص ايعالق١ ايصضؾ١ٝ إىل إٔ ٜتِ قبٍٛ ايهُبٝاي١ َٓ٘ 

 ؾٝصبح عٓز٥ش املزٜٔ األصًٞ يف ايٛؾا٤ بك١ُٝ ايهُبٝاي١ . 

 

ؽدص ٚيف ايهُبٝاي١ جيٛط إٔ تغشب ألَض ايغاسب ْؿغ٘ ٚجيٛط عشبٗا ع٢ً عاسبٗا ٚجيٛط عشبٗا ؿغاب 

َٔ ايٓعاّ ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘ ) جيٛط عشب ايهُبٝاي١ ألَض ايغاسب  ١أخض ٚسيو ٚؾكا ملا ٚصر يف املار٠ ايجايج

 ْؿغ٘ ، ٚجيٛط عشبٗا ع٢ً عاسبٗا ٚجيٛط عشبٗا ؿغاب ؽدص أخض ( . 

يف سات ٖٚشا األَض قز ٜرتتب عًٝ٘ اؼار ايؾدص١ٝ يف ايهُبٝاي١ عٝح ٜهٕٛ عاسبا َٚغتؿٝزا َٚغشٛبا عًٝ٘ 

ايٛقت )نُا حيزخ عار٠ عٓز عشب بٓو أٚ َؤعغ١ َصضؾ١ٝ نُبٝاي١ ع٢ً ؾضع هلا ؿغابٗا أٚ ؿغاب ايؿضع 

 ْؿغ٘ أٚ سغاب ؾضع ثإ هلا (. 

  

أَا يف ايؾٝو ؾٛدٛر املغشٛب عًٝ٘ أَض ضضٚصٟ ٚالطّ إال أْ٘ خيتًـ عٔ ايهُبٝاي١ َٔ سٝح إْ٘ جيب إٔ        

( َٔ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ  ٚاييت ْصت بأْ٘ ) الجيٛط عشب ايؾٝهات  93ار٠ ) ٜهٕٛ بٓها ٚقز أنزت سيو امل

ايصارص٠ يف املًُه١ ٚاملغتشك١ ايٛؾا٤ ؾٝٗا إال ع٢ً بٓو ، ٚايصهٛى املغشٛب١ يف صٛص٠ ؽٝهات ع٢ً غري بٓو 

 تعترب صشٝش١ ( .  ال

 

ا يف ايهُبٝاي١ ّإس أْ٘ جيٛط ميهٔ ؼكل اؼار ايؾدص١ٝ يف ايؾٝو بصٛص٠ َطًك١ ناييت عًٝٗ نُا أْ٘ ال

عشب ايؾٝو ألَض ايغاسب ْؿغ٘ ، ٚجيٛط عشب٘ ؿغاب ؽدص أخض ، إال أْ٘ الجيٛط عشب٘ ع٢ً ايغاسب ْؿغ٘  

َامل ٜهٔ َغشٛبا بني ؾضٚع ٜغٝطض عًٝٗا َضنظ ص٥ٝغٞ ٚاسز ٜٚؾرتط أال ٜهٕٛ ايؾٝو َغتشل ايٛؾا٤ 

   . ( َٔ ايٓعاّ  96ؿاًَ٘ . ٚسيو ٚؾكا يٓص املار٠ ) 

 

َٚٔ األَٛص اييت خيتًـ ؾٝٗا ايؾٝو عٔ ايهُبٝاي١ إٔ ايؾٝو الٜكزّ يًكبٍٛ ٚسيو ع٢ً اعتباص إٔ ايؾٝو 

َٚت٢ َا مت ايتأؽري ع٢ً َغتشل ايٛؾا٤ ٚٚادب ايزؾع مبذضر االطالع ٜٚكزّ يًُغشٛب عًٝ٘ يًٛؾا٤ ال ايكبٍٛ 

ٔ املغشٛب َ ٜهٔ  َٚع سيو جيٛط ايتأؽري ايؾٝو َٔ املغشٛب عًٝ٘ مبا ٜؿٝز ايكبٍٛ اعترب ايكبٍٛ نإٔ مل 

 عًٝ٘ ع٢ً ايؾٝو بٛدٛر َكابٌ ايٛؾا٤ يزٜ٘ ٚقت ايتأؽري . 

 

ٜتصٛص ؾٝ٘ ٚدٛر اعِ املغشٛب عًٝ٘ ٚسيو ألْ٘ يف األصٌ ٜكّٛ ع٢ً طضؾني ٚال ٜٛدز طضف  أَا ايغٓز ألَض ؾال

 ثايح يف ايغٓز ألَض . 
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  االعتشكام:/ َٝعار 4

ٖٚٛ ايٛقت ايشٟ جيب إٔ ٜتِ ايٛؾا٤ بك١ُٝ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ يًشاٌَ ايؾضعٞ هلا ٜٚتطًب ايٓعاّ إٔ ٜشنض ٖشا 

حيتٌُ ايؾو ؾال جيٛط تعًٝك٘ ع٢ً ؽضط ٚاقـ أٚ ؾاعذ أٚ دعً٘ َكرتْا بأدٌ غري  املٝعار ع٢ً ٚد٘ ٜكٝين ال

 َعني نٛؾا٠ ؽدص َا . 

  

( َٔ  38ٍٚ: إٔ ٜهٕٛ قزرا ع٢ً ٚد٘ ايتشكٝل ٚقز سزرت املار٠ ) ٜٚؾرتط يف َٝعار االعتشكام ؽضطإ : ـ األ

/ 1يف ايهُبٝاي١ ٖٚٞ ع٢ً عبٌٝ اؿصض : ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ ايطضم اييت ٜتِ بٗا تعٝني َٝعار االعتشكام 

 يز٣ االطالع . 

 / بعز٠ َز٠ َع١ٓٝ َٔ تاصٜذ اإلْؾا٤ . 3/ بعز َز٠ َع١ٓٝ َٔ االطالع    ، 2

 َعني  ٖٚشٙ ٖٞ اؿاي١ ايػايب١ عًُٝا .  / يف 4ّٜٛ

 

تغضٟ ع٢ً ايؾٝو ٚسيو ألْ٘ ال ٜٛدز َٝعار اعتشكام يف ايؾٝو ايشٟ  ٖٚشٙ ايكٛاعز تغضٟ ع٢ً ايغٓز ألَض ٚال

 ٜعترب َغتشل ايٛؾا٤ مبذضر االطالع . 

  

ط هلِ تعٝني َٝعار ) ٚألصشاب ايؾإٔ يف ايهُبٝاي١ سض١ٜ اختٝاص أ١ٜ طضٜك١ َٔ ٖشٙ ايطضم األصبع ٚيهٔ الجيٛ

اعتشكام بطضٜك١ أخض٣ ٚإال ناْت ايهُبٝاي١ باط١ً َجاٍ سيو ايزؾع عٓز متاّ ايصؿك١ أٚ تغًِٝ ايبطاع١ ، 

 أٚ إسا تطُٓت ايهُبٝاي١ َٝعار اعتشكام خٝايٞ أٚ غري دزٟ ( 

 

سا اؽتًُت ايجاْٞ َٔ ايؾضٚط : إٔ ٜهٕٛ َٝعار االعتشكام ٚاسزا ٖٚشا َاٜعضف مببزأ ٚسز٠ االعتشكام ؾإ

األَض أٚ ايتعٗز بايزؾع يف ّٜٛ َعني َبًؼ  ٚيف ّٜٛ  ٔايٛصق١ ايتذاص١ٜ ع٢ً َٛاعٝز اعتشكام َتعاقب١ نإٔ ٜتطُ

َعني أخض َبًؼ أخض ... ٖٚهشا  ، ؾإٕ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ تهٕٛ قز تطُٓت أنجض َٔ َٝعار اعتشكام ؾإْٗا 

ٖٚشا َاقضصت٘ ايًذ١ٓ  ع يًكٛاعز ايعا١َ تهٕٛ باط١ً نٛصق١ ػاص١ٜ ٚتتشٍٛ إىل عٓز رٜٔ عارٟ خيط

ايكا١ْْٝٛ يف أسز َبار٥ٗا سٝح ْصت ع٢ً أْ٘ ) الجيٛط تعٝني َٝعار االعتشكام بطضٜك١ أخض٣ ـ إسا ْص ايغٓز 

ألَض ع٢ً تعٝني َٝعار االعتشكام يف تاصٜذ َعني ع٢ً ٕ ٜؤدٌ إىل تاصٜذ آخض ؾإْ٘ ٜهٕٛ قز تطُٔ أنجض َٔ 

تب عًٝ٘ بطالْ٘ نٛصق١ ػاص١ٜ ٚؼٛي٘ إىل فضر عٓز رٜٔ عارٟ ـ عزّ اختصاص َٝعار يالعتشكام مما ٜرت

  دٗات ايؿصٌ يف َٓاطعات األٚصام ايتذاص١ٜ بٓعض املٓاطع١ املتعًك١ ب٘ (. 

 

جيٛط تطُني ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ع٣ٛ َٝعار اعتشكام  نُا إٔ َبزأ ٚسز٠ االعتشكام ٜكتطٞ بايطضٚص٠ أْ٘ ال

ٚاسز ٚإسا دظ٤ٟ َبًؼ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ إىل أقغاط ٚدعٌ يهٌ قغط َٓٗا َٝعار خاص ب٘ تبطٌ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ 

ايضدٛع  بايٓغب١ ملباؽض٠ اؿاٌَ ؿك٘ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٚا ٜجريٙ سيو َٔ صعٛب١ يتزاٍٚملا يف سيو َٔ إعاق١ 

 . زع٢ً املٛقعني عٓز عزّ ايٛؾا٤ يف اسز املٛاعٝ
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ٚيٛ خًت ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٚخاص١ ؾُٝا ٜتعًل بايهُبٝاي١ ٚايغٓز ألَض َٔ َٝعار االعتشكام ؾإْٗا تهٕٛ 

تؿكز صؿت٘ نٛصق١ ايتذاص١ٜ ٚتعٌ صشٝش١ ٚتؤرٟ ٚظا٥ؿٗا املكضص٠  ؾإْٗا ال َٞغتشك١ يز٣ االطالع ٚبايتاي

 ْعاَا 

 

 / َهإ ايٛؾا٤ : 5

ٖٚشا ايبٝإ ٜغتٟٛ ؾٝ٘ ايهُبٝاي١ ٚايغٓز ألَض ٚايؾٝو ؾتتؿل ؾٝ٘ األٚصام ايجالث١ يف ضضٚص٠ تٛاؾض ٖشا ايبٝإ 

، ٚتتؿضر ايٛصق١ ايتذاص١ٜ العتٝؿا٤ قُٝتٗا ؾٝكضص ايٓعاّ ضضٚص٠ سنض َهإ ايٛؾا٤ ٖٚٛ املهإ ايشٟ تكزّ ؾٝ٘ 

 ايهُبٝاي١ عٔ ايغٓز ألَض ٚايؾٝو بإٔ َهإ ايٛؾا٤ ٜهٕٛ ٖٛ املهإ ايشٟ تكزّ ؾٝ٘ ايهُبٝاي١ يًكبٍٛ . 

ٜٚكضص ايؿك٘ أْ٘ جيب إٔ ٜهٕٛ املهإ قزرا بؾهٌ ٚاضح يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ميهٔ اؿاٌَ َٔ االٖتزا٤ 

 إيٝ٘. 

 

 ٤ايؿكٗاايٛؾا٤ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ؾإٕ ايٓعاّ ايغعٛرٟ مل ٜتطضم إىل سيو ٜٚكضص بعض ٚإسا تعزرت أَانٔ 

عًٝ٘ أٚ املتعٗز ،  صش١ ايهُبٝاي١ َع اؽرتاط إٔ ٜهٕٛ سض١ٜ االختٝاص يًشاٌَ رٕٚ ايغاسب أٚ املغشٛب 

إٔ ٖشا ايضأٟ ٜتعاصض َع َا ٚصر يف ْص ايؿكض٠ ) ب ( ايٛاصر٠ يف املار٠ ايجا١ْٝ َٔ ايٓعاّ ألٕ  ٤ٚايبعض َٔ ايؿكٗا

املٓعِ مل ٜٛصر دٛاط تعزر أَانٔ ايٛؾا٤ يٛ أصار دٛاط سيو يٓص صضاس١ ، ٚع٢ً ايٓكٝض ؾإْ٘ ْص صضاس١ ع٢ً 

سيو ٜشٖب ايضأٟ إىل عزّ دٛاط  ( َٔ ايٓعاّ ٚع٢ً 92دٛاط تعزر أَانٔ املغشٛب عًٝ٘ يف ايؾٝو يف املار٠ ) 

تعزر أَانٔ ايٛؾا٤ يف ايهُبٝاي١ ٚايغٓز ألَض ٚإال اعتربت خاي١ٝ َٔ َهإ ايٛؾا٤ ٚتؿكز صؿتٗا نٛصق١ 

 ػاص١ٜ . 

 

ٚيعًٞ أص٣ إٔ تعزر أَانٔ ايٛؾا٤ يف ايهُبٝاي١ ٚايغٓز ألَض أَض الٜؤثض ع٢ً صشتٗا ٚإٔ يًشاٌَ اؿل يف 

ٝػ ي٘ سل تػٝري املهإ َض٠ أخض٣ ملا يف سيو َٔ تٛاؾل َع خاص١ٝ قإْٛ ايصضف اختٝاص إسز٣ ٖشٙ األَانٔ ٚي

 . يف ايؾز٠ يف َعا١ًَ املزٜٔ 

 

ٚيهٔ إسا خًت ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ َهإ ايٛؾا٤ ؾإٕ املهإ املبني ظاْب املغشٛب عًٝ٘ ٜعترب ٖٛ َهإ ايٛؾا٤ 

( ، ٚايؿكض٠ ) أ ( َٔ  88عاّ ، ٚايؿكض٠ ) ب ( َٔ املار٠ ) ٚسيو بزالي١ ْص ايؿكض٠ ) ب ( َٔ املار٠ ايجا١ْٝ َٔ ايٓ

 ( .  92املار٠ ) 

 

 / اعِ َٔ جيب ايٛؾا٤ ي٘ أٚ ألَضٙ : 6

َا ٜعضف باعِ املغتؿٝز ٖٚٛ ايؾدص ايجايح يف ايهُبٝاي١ ٚرا٥ٔ ايغاسب ٖٚٛ ايؾدص ايجاْٞ يف ايغٓز ألَض ٖٚٛ 

 أٚ ألَضٙ أَض رؾع ايٓكٛر يف ايؾٝو .َٔ صزص ي٘ ايتعٗز ٚأٜطا را٥ٔ ايغاسب َٚٔ صزص ي٘ 

 

ٚحيضص اعِ املغتؿٝز أٚ ألَضٙ يف ايهُبٝاي١ ٚجيٛط إٔ تهٕٛ ايهُبٝاي١ ؿاًَ٘ ٚسيو رص٤ا ملداطض ايطضٜل ٖٚشا 

 اؿهِ ٜغضٟ ع٢ً ايغٓز ألَض أٜطا 
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زالي١ ٘ ٚسيو بساد١ يشنض اعِ املغتؿٝز ألْ٘ أسا مل ٜتطُٔ اعِ املغتؿٝز اعترب ؿاًَ أَا يف ايؾٝو ؾإْ٘ ال

 ٚايغٓز ألَض يف ٖشا ايؾضط .  ١ؾإٕ ايؾٝو ٜتدًـ عٔ ايهُبٝاي ٞ( َٔ ايٓعاّ ٚبايتاي 95ْص املار٠ ) 

 

 / تاصٜذ َٚهإ اإلْؾا٤ : ـ 7

 

تربط يف أ١ُٖٝ َعضؾ١ أ١ًٖٝ ايغاسب ٚقت ايغشب أٚ احملضص يًٛصق١ ايتذاص١ٜ ، ٚأٜطا ٖٚشا ايبٝإ ي٘ أ١ُٖٝ نرب٣ 

يف ؼزٜز َٝعار اعتشكام ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ؾُٝا ٜتعًل يف ايهُبٝاي١ ٚايغٓز ألَض يف ساٍ َا إسا ناْت 

 َغتشك١ بعز َز٠ َع١ٓٝ َٔ تاصٜذ اإلْؾا٤ . 

صٜذ اإلْؾا٤ ٖٚٛ يف سات ايٛقت ٜعترب تاصٜذ ايٛؾا٤ ألٕ ايؾٝو ٚيف ايؾٝو ٜتطًب ايٓعاّ ضضٚص٠ إٔ ٜتِ نتاب١ تا

 ٜغتشل مبذضر االطالع . 

 

أَا ؾُٝا ٜتعًل مبهإ اإلْؾا٤ ؾإْ٘ بٝإ ٚادب يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٖٚٛ عار٠ َا ٜكرتٕ بتاصٜذ اإلْؾا٤ يشا مت 

 إٜضارُٖا يف ايٓعاّ َكرتْني رٕٚ ايؿصٌ بُٝٓٗا . 

يف تعٝني ايٓعاّ ايٛادب ايتطبٝل عٓز ٚقٛع ايتٓاطع بني األْع١ُ بؾإٔ صش١ ايٛصق١  ٜٚغاعز بٝإ َهإ اإلْؾا٤

 ايتذاص١ٜ َٔ سٝح ؽهًٗا . 

 

ٚيف ساٍ َا إسا خًت ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ بٝإ َهإ اإلْؾا٤ ؾإٕ املهإ املبني ظاْب ايغاسب أٚ احملضص ٜعترب ٖٛ 

 . ( َٔ املار٠ ايجا١ْٝ َٔ ايٓعاّ َهإ اإلْؾا٤ ٚسيو ٚؾكا ملا ْصت عًٝ٘ ايؿكض٠ ) ز 

 

 / تٛقٝع َٔ أْؾا٤ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ) ايغاسب ، املتعٗز ( : ـ8

ؾايغاسب يف ايهُبٝاي١ ٚايؾٝو ٚاملتعٗز يف ايغٓز ألَض  " احملضص " ٚجيب إٔ تهٕٛ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٛقع١ َٔ 

عاسبٗا أٚ قضصٖا غط ٜزٙ ؾُذضر ٚدٛر اعِ ايغاسب أٚ احملضص رٕٚ ايتٛقٝع الٜؿٞ بايبٝإ املطًٛب إال إسا 

 .نتب٘ غط ٜزٙ ٚنإ َتدشا َٔ فضر امس٘ تٛقٝعا ي٘ 

ط يف ايتٛقٝع إٔ ٜضر يف َهإ َعني ٚإمنا جيٛط إٔ ٜكع يف أٟ َهإ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ، ٚقز دضت ٚال ٜؾرت

عًِ احملضص أٚ ايغاسب بهاؾ١ ايبٝاْات اييت مت ايعار٠ إٔ ٜتِ ايتٛقٝع أعؿٌ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ألٕ سيو ٜؿٝز 

بأٟ َٔ ٖشٙ اؿاالت ، ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ايتٛقٝع ع٢ً ايتٛقٝع عًٝٗا ، ٜٚكع ايتٛقٝع بايبص١ُ ٚاإلَطا٤ ٚاـتِ 

 ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ْؿغٗا ، ٚإسا ٚقع تظٜٚض يف ايتٛقٝع ؾال ًٜظّ ايغاسب ٚاحملضص مبا ٚصر يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ . 

  

 خاَغا: تزاٍٚ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ : ـ 

زاٚهلا بني األؽداص ، ٖٚٞ تهٕٛ َٔ أنجض َا ميظ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ عٔ غريٖا َٔ ايغٓزات األخض٣ ٖٛ عٗٛي١ ت

َعز٠ يف األصٌ يًتزاٍٚ بايتعٗري ٚيٛ مل ٜشنض ؾٝٗا صضاس١ أْٗا َغشٛب١ ألَض ، إال أْ٘ يف ساٍ َا إسا ٚضع 

ؾٝٗا عباص٠ يٝغت ألَض أٚ أ١ٜ عباص٠ مماث١ً ؾإْٗا التتزاٍٚ إال عٔ طضٜل أسهاّ سٛاي١ اؿل ٚسيو تطبٝكا 

ّ األٚصام ايتذاص١ٜ اييت دا٤ ؾٝٗا ) جيٛط تزاٍٚ ايهُبٝاي١ بايتعٗري ٍٚ مل ( َٔ ْعا 12ألسهاّ ْص املار٠ ) 

ٜشنض ؾٝٗا صضاس١ أْٗا َغشٛب١ ألَض ، ٚالجيٛط تزاٍٚ ايهُبٝاي١ اييت ٜطع ؾٝٗا عاسبٗا عباص٠ يٝغت ألَض 

 ٚأ١ٜ عباص٠ مماث١ً إال ٚؾكا ألسهاّ سٛاي١ اؿل .... ( . 
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ايغٓز ألَض ٚايؾٝو ع٢ً إٔ ايؾٝو ي٘ أؽهاٍ يف ايتزاٍٚ ٚؾكا يًؾهٌ ٖٚشٙ األسهاّ ٜتؿل ؾٝٗا ايهُبٝاي١ ٚ

  .ايشٟ ٜصاؽ ؾٝ٘ 

 

ٚعٛف ٜتِ تٓاٍٚ اؿزٜح عٔ أْٛاع ايتعٗري باعتباصٙ ايطضٜك١ اييت ٜتِ ؾٝٗا تزاٍٚ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ باعتجٓا٤ 

 ايؾٝو ايشٟ ميهٔ إٔ ٜتِ تزاٍٚ بايتغًِٝ ٚؾكا ملا عرير بٝاْ٘ .

 

 يًًُه١ٝ :   ايتعٗري ايٓاقٌ

ٖٚٛ تصضف قاْْٛٞ دزٜز يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٜتِ مبٛدب٘ ْكٌ اؿل ايجابت يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ إىل ايػري ، ٜٚتعني 

 ٚأ١ًٖٝ املعٗض . إٔ تتٛاؾض ؾٝ٘ ايؾضٚط املٛضٛع١ٝ َٔ صضا ٚقٌ ٚعبب 

 

 ٜٚتؾضط يف ايتعٗري ايٓاقٌ يًًُه١ٝ ؽضٚطا ؽه١ًٝ ٖٚٞ : ـ 

/ إٔ ٜهٕٛ ايتعٗري باتا َٚٓذظا غري َعًل ع٢ً ؽضط ٚيف ساٍ دا٤ ايتعٗري دظ٥ٝا ع٢ً دظ٤ َٔ َبًؼ ايٛصق١ 1

 ايتذاص١ٜ ؾإْ٘ ٜكع باطال ٚغري صشٝح ٚتعٌ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ قا١ُ٥ ٚصشٝش١ َامل تهٔ َؾٛب١ ٜعٝب آخض . 

 ري صشٝشا َٚٓتذا آلثاصٙ ٖٚشا َاأَا يف ساٍ َا إسا عًل ايتعٗري ع٢ً ؽضط ؾإْ٘ ٜبطٌ ايؾضط ٜٚعٌ ايتعٗ

( َٔ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘ ) جيب إٔ ٜهٕٛ ايتعٗري خايٞ َٔ نٌ ؽضط  13قضصت٘ املار٠ ) 

ٚنٌ ؽضط عًل عًٝ٘ ايتعٗري ٜعترب نإٔ مل ٜهٔ ، ٚايتعٗري اؾظ٥ٞ باطٌ ٜٚعترب ايتعٗري يًشاٌَ تعٗريا 

 ع٢ً بٝاض ( 

 

 َهتٛبا ع٢ً ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ساتٗا أٚ ع٢ً ٚصق١ أخض٣ َتص١ً بٗا . / إٔ ٜهٕٛ ايتعٗري 2

 . / تٛقٝع املعٗض ع٢ً ايتعٗري 3

( َٔ ايٓعاّ ٚاييت قطت بإٔ ٜهتب ايتعٗري ع٢ً ايهُبٝاي١ ساتٗا أٚ ع٢ً ٚصق١  14ٚسيو تطبٝكا ألسهاّ ) 

 أخض٣ َتص١ً بٗا ٜٚٛقع٘ املعٗض .

 

ع٢ً ظٗض ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ؾكط ٖٚٛ َاٜغ٢ُ بايتعٗري ع٢ً بٝاض ،  ٚجيٛط إٔ ٜهٕٛ ايتعٗري بتٛقٝع املعٗض

ٚجيٛط عٓزٖا يًُعٗض إيٝ٘ إٔ ميأل ايبٝاض بهتاب١ امس٘ أٚ اعِ ؽدص آخض ٚإٔ ٜعٗض ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ 

دزٜز ع٢ً بٝاض يؾدص آخض أٚ إٔ عًِ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ يؾدص آخض رٕٚ إٔ ميأل ايبٝاض ٚرٕٚ إٔ ٜعٗضٖا 

 ( َٔ ايٓعاّ .  14عًٝ٘ املار٠ )  ْصت ٖٚشا َا

 

ٚاألصٌ يف ايتعٗري إٔ ٜكع يف َٝعار االعتشكام ، ٚيهٔ يٛ أْ٘ سصٌ بعز َٝعار االعتشكام ؾإْ٘ إَا إٔ ٜكع 

استذاز عزّ ايزؾع بعز َٝعار االعتشكام ٚيف ٖشٙ اؿاي١ ؾإْ٘ ٜضتب آثاص ايتعٗري ايغابل ي٘ ،ٚإَا إٔ ٜكع بعز 

تب آثاص سٛاي١ اؿل ،ٚيف ساٍ َا إسا خ٢ً ايتعٗري َٔ ايتاصٜذ اعترب اْ٘ مت قبٌ اْكطا٤ ٚيف ٖشٙ اؿاي١ ؾإْ٘ ٜض

املٝعار احملزر يالستذاز َامل ٜجبت غري عهػ سيو ، ٚال جيٛط تكزِٜ تاصٜذ ايتعٗري ٚإسا ٚقع ؾإْ٘ ٜعترب تظٜٚضا 

 ( َٔ ايٓعاّ  .  20ٚسيو تأعٝغا ع٢ً ْص املار٠ ) 

 

 اآلثاص املرتتب١ ع٢ً ايتعٗري ايٓاقٌ يًًُه١ٝ : ـ 
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 ـ ْكٌ ًَه١ٝ اؿكٛم ايجابت١ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ :ـ 1

ْص٘ ) ٜٓكٌ ايتعٗري مجٝع اؿكٛم ايٓاؽ١٦  ( َٔ ايٓعاّ سٝح دا٤ ؾٝٗا َا 17ٖٚشا األثض قز ْصت عًٝ٘ املار٠ ) 

ر ع٢ً ساًَٗا بايزؾٛع املب١ٝٓ ع٢ً عالقت٘ عٔ ايهُبٝاي١ ، ٚيٝػ ملٔ أقُٝت عًٝ٘ رع٣ٛ بهُبٝاي١ إٔ حيت

ايؾدص١ٝ بغاسبٗا أٚ عاًَٝٗا ايغابكني َامل ٜهٔ قصز اؿاٌَ ٚقت سصٛي٘ ع٢ً ايهُبٝاي١ اإلضضاص باملزٜٔ 

. ) 

 

 ـ ايتظاّ املعٗض بايطُإ : 2

١ ٚٚؾا٤ٖا َامل ( َٔ ايٓعاّ ع٢ً سيو سٝح دا٤ ؾٝٗا َاْص٘ ) ٜطُٔ املعٗض قبٍٛ ايهُبٝاي 15ٚقز ْصت املار٠ ) 

ٜؾرتط غري سيو ، ٚجيٛط ي٘ تعٗريٖا َٔ دزٜز ٚيف ٖشٙ اؿاي١ الٜهٕٛ ًَظَا بايطُإ ملٔ تؤٍٚ إيِٝٗ 

 ايهُبٝاي١ بتعٗري السل ( . 

( ع٢ً اآلتٞ : ) عاسب ايهُبٝاي١ ٚقابًٗا َٚعٗضٖا ٚضآَٗا االستٝاطٞ َغ٦ٛيٕٛ  58نُا ْصت املار٠ ) 

طايبتِٗ َٓؿضرٜٔ أٚ فتُعني ٚرٕٚ َضاعا٠ ألٟ تضتٝب ، ٜٚجبت ٖشا اؿل بايتطأَ حنٛ ساًَٗا ٚيًشاٌَ َ

يهٌ َٛقع ع٢ً ايهُبٝاي١ ٚؾ٢ بكُٝتٗا ػاٙ املغ٦ٛيني حنٛٙ ، ٚايزع٣ٛ املكا١َ ع٢ً أسز املًتظَني الؼٍٛ رٕٚ 

 َطايب١ ايباقني ٚيٛ نإ ايتظاَِٗ السكا ملٔ ٚدٗت إيٝ٘ ايزع٣ٛ ابتزا٤ ( . 

ٜطع املعٗض عباص٠ تؿٝز عزّ ايطُإ ٚقز أؽري إىل سيو عٗري ع٢ً ؽضط عزّ ايطُإ عٝح ٚجيٛط ايٓص يف ايت

 ( َٔ ايٓعاّ .  15يف املار٠ ) 

ٖٚشا ايؾضط ٜطع٘ أٟ َٔ املعٗضٜٔ يًٛصق١ ايتذاص١ٜ ) ٚجيٛط يًغاسب إٔ ٜؾرتط عزّ ايطُإ ٜٚرتتب ع٢ً ٖشا  

ٕ ايٛؾا٤ ايشٟ ٜعٌ ايغاسب ًَتظَا ب٘ ألْ٘ املزٜٔ ايؾضط إيػا٤ ضُإ ايكبٍٛ أصال َٔ ايهُبٝاي١ رٕٚ ضُا

األصًٞ مببًؼ ايهُبٝاي١ ٖٚٛ املغ٦ٍٛ عٔ إصزاصٖا ٚايهُبٝاي١ بٛصؿٗا تصضؾا ْعاَٝا تضتب يف س١َ ايغاسب 

ايتظاَا بطُإ ٚدٛر اؿل ٚبايٛؾا٤ مببًؼ ايهُبٝاي١ ، ؾإسا أعؿ٢ ايغاسب ْؿغ٘ َٔ االيتظاّ بايٛؾا٤ ؾكزت 

ا ايٓعاَٞ ألْٗا مل تضتب أثضا ْعاَٝا يف س١َ ايغاسب ، ٚع٢ً سيو ٜبطٌ اؽرتاط ايغاسب ايهُبٝاي١ نٝاْٗ

 عزّ ضُإ ايٛؾا٤ ( .

 

ٚإسا ٚضع ٖشا ايؾضط ايغاسب ؾإْ٘ ٜغتؿٝز َٓ٘ مجٝع املعٗضٜٔ أَا إسا ٚضع٘ أسز املعٗضٜٔ ؾإْ٘ الٜغتؿٝز َٓ٘ 

 عٝغا ع٢ً َبزأ اعتكالٍ ايتٛقٝعات يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ . تأإال َٔ ٚضع٘ ٚسيو 

 ـ تطٗري ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ ايزؾٛع : ـ 3

َٚكتط٢ ٖشا املبزأ أْ٘ الجيٛط يًُزٜٔ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ إٔ ٜتُغو يف َٛاد١ٗ اؿاٌَ سغٔ اي١ٝٓ بايزؾٛع 

( َٔ ايٓعاّ  17ا َاْصت عًٝ٘ املار٠ ) اييت نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜتُغو بٗا يف َٛاد١ٗ ايغاسب أٚ ساٌَ عابل ٖٚش

ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘ ) ٜٓكٌ ايتعٗري مجٝع اؿكٛم ايٓاؽ١٦ عٔ ايهُبٝاي١ ٚيٝػ ملٔ أقُٝت عًٝ٘ رع٣ٛ 

إٔ حيتر ع٢ً ساًَٗا بايزؾٛع املب١ٝٓ ع٢ً عالقت٘ ايؾدص١ٝ بغاسبٗا أٚ عاًَٝٗا ايغابكني َامل بهُبٝاي١ 

 .  هُبٝاي١ اإلضضاص باملزٜٔ ( ٜهٔ قصز اؿاٌَ ٚقت سصٛي٘ ع٢ً اي
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 ٜٚضر ع٢ً َبزأ تطٗري ايزؾٛع اعتجٓا٤ات ٖٚٞ : 

 ا ـ ايزؾٛع ايؾه١ًٝ : ـ ٖٚٞ ايزؾٛع املغتُز٠ َٔ ؽهٌ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٚا ؽابٗا َٔ عٝٛب. 

ايتذاص١ٜ  ب ـ ايزؾٛع املغتُز٠ َٔ َطُٕٛ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٚاملب١ٝٓ ع٢ً ايبٝاْات االختٝاص١ٜ املشنٛص٠ يف ايٛصق١

نبٝإ ؽضط عزّ ايطُإ ٚؽضط ايضدٛع بال َصاصٜـ أٚ إسا تطُٓت ايٛصق١ ايتذاص١ٜ كايص١ بكُٝتٗا نًٗا 

 أبٛ بعطٗا 

 ز ـ ايزؾٛع ايٓاؽ١٦ عٔ ْكص األ١ًٖٝ أٚ اْعزاَٗا  . 

نايتٛقٝع  ر ـ ايزؾع باْعزاّ اإلصار٠ َجٌ ايزؾع بايتظٜٚض يف َٛاد١ٗ ايزا٥ٔ ايصضيف أٚ ايزؾع باْعزاّ ايغًط١

 بزٕٚ تؿٜٛض . 

 

 

 ايتعٗري ايتٛنًٝٞ : ـ 

ٖٚٛ تصضف ْعاَٞ صارص َٔ املعٗض ) املٛنٌ ( إىل املعٗض إيٝ٘ ) ايٛنٌٝ ( يف ؼصٌٝ ق١ُٝ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ 

عٓز سًٍٛ َٝعار اعتشكاقٗا يصاحل املعٗض ٚايػضض َٔ سيو ٖٛ فضر تٛنٌٝ املعٗض إيٝ٘ يف قبض ق١ُٝ اؿل 

 ٝاي١ رٕٚ إٔ ٜرتتب ع٢ً سيو ْكٌ ًَه١ٝ ٖشا اؿل إيٝ٘ . ايجابت يف ايهُب

 

 

 ؽضٚط ايتعٗري ايتٛنًٝٞ : ـ 

ـ جيب إٔ ٜتطُٔ إىل داْب ايتٛقٝع عباص٠ ٚاضش١ تؿٝز ايتٛنٌٝ َجٌ عباص٠ ) ايك١ُٝ يًتشصٌٝ ( أٚ ) ايك١ُٝ 1

 يًكبض ( أٚ ) بايتٛنٌٝ ( أٚ أ١ٜ عباص٠ مماث١ً يشيو . 

 

ـ إٔ ٜضر ايتعٗري ايتٛنًٝٞ ع٢ً سات ايٛصق١ ايتذاص١ٜ أٚ ع٢ً ٚصق١ َتص١ً بٗا ٚسيو تطبٝكا ملبزأ ايهؿا١ٜ  2

 ايشات١ٝ . 

 

 آثاص ايتعٗري ايتٛنًٝٞ : 

/ يف ايعالق١ بني املعٗض ٚاملعٗض إيٝ٘ : تعترب ايعالق١ ؾُٝا بُٝٓٗا عالق١ ٚناي١ ٚبايتايٞ ؾإْ٘ ٜتِ تطبٝل 1

تظّ املعٗض إيٝ٘ ) ايٛنٌٝ ( بتٓؿٝش ايٛناي١ ٚؾكا يًتعًُٝات ايصارص٠ َٔ  املعٗض ) املٛنٌ أسهاّ ايٛناي١ ؾًٝ

( َٔ ايٓعاّ ع٢ً سيو إس دا٤ يف ْص ٖشٙ املار٠  ) إسا اؽتـُـٌ ايتـعـٗـٝـض عـ٢ً عـبـاص٠ )  18) ( ٚقز ْصت املار٠ 

باص٠ مماث١ً تؿٝز ايتٛنٌٝ ، ؾًًشاٌَ ايكـٝـ١ُ يًتشصٌٝ ( أٚ ) ايك١ُٝ يًكبض ( أٚ ) بايتٛنٌٝ ( أٚ أ١ٜ ع

 َباؽض٠ مجٝع اؿكٛم ايٓاؽ١٦ عٔ ايهُبٝاي١ ٚإمنا الجيٛط ي٘ تعٗريٖا إال ع٢ً عبٌٝ ايتٛنٌٝ ( . 

نُا ًٜتظّ املعٗض إيٝ٘ بتكزِٜ سغاب يًُعٗض عٔ تٓؿٝش ٚنايت٘ ٚإٔ ٜضر ي٘ املبايؼ اييت قبطٗا ٚحيصٌ ع٢ً 

 املصاصٜـ اييت تهبزٖا . 

ايٛناي١ املغتؿار٠ َٔ ايتعٗري ايتٛنًٝٞ بٛؾا٠ املعٗض أٚ عزٚخ َا خيٌ بأًٖٝت٘ ٚسيو بٗزف تك١ٜٛ  ٞٚال تٓكط

 ( ٚاييت قضصت ٖشا اؿهِ .   18ايجك١ بايهُبٝاي١ ٚتغٌٗٝ ايتعاٌَ بٗا ٚسيو َا قضصٙ عذظ املار٠ )
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يف ؼصٞ ق١ُٝ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ،  / ايعالق١ بني املعٗض إيٝ٘  ٚايػري : ٜٚعترب املعٗض إيٝ٘ مبجاب١ ٚنٌٝ عار2ٟ

َٚٔ ثِ جيٛط يًػري إٔ حيتر يف َٛاد١ٗ املعٗض إيٝ٘ يف ايزؾٛع اييت ميهٔ االستذاز بٗا يف َٛاد١ٗ املعٗض ، ٚال 

 يًػري إٔ ٜتُغو يف ٖشٙ اؿاي١ بايزؾٛع اـاص١ بعالقت٘ باملعٗض إيٝ٘ ايٛنٌٝ.  طجيٛ

 

 ايتعٗري ايتأَٝين : ـ

ي١ ع٢ً عبٌٝ ايضٖٔ ضُاْا يًٛؾا٤ بزٜٔ يف س١َ املعٗض حنٛ املعٗض إيٝ٘ ، ٖٚٛ بٗشٙ ايصٛص٠ ٖٚٛ تعٗري ايهُبٝا

ٜٗزف إىل صٖٔ اؿل ايجابت يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ إىل املعٗض إيٝ٘ ضُاْا يزٜٔ ع٢ً املعٗض أٚ بش١َ ؽدص آخض . 

 ٖٚشا ايٓٛع ْارص ايٛقٛع عًُٝا . 

يت دا٤ ؾٝٗا ) إسا اؽتٌُ ايتعٗري ع٢ً عباص٠ ) ايك١ُٝ يًطُإ ( أٚ ) ( َٔ ايٓعاّ ٚاي 19ٚقز ْصت عًٝ٘ املار٠ ) 

ايك١ُٝ صٖٔ ( أٚ أ١ٜ عباص٠ مماث١ً تؿٝز ايضٖٔ داط ؿاٌَ ايهُبٝاي١ إٔ ٜباؽض مجٝع اؿكٛم ايٓاؽ١٦ عٓٗا ؾإٕ 

يزؾٛع ظٗضٖا اعترب تعٗريٙ ساصال ع٢ً عبٌٝ ايتٛنٌٝ ، ٚيٝػ يًُزٜٔ بايهُبٝاي١ االستذاز ع٢ً اؿاٌَ با

 املب١ٝٓ ع٢ً عالقت٘ ايؾدص١ٝ باملعٗض إال إسا قصز اؿاٌَ ٚقت سصٛي٘ عًٝٗا اإلضضاص باملزٜٔ ( . 

 

 ٜٚؾرتط يف ايتعٗري ايتأَٝين َا ٜؾرتط يف ايتعٗري ايٓاقٌ يًًُه١ٝ ، َٔ ؽضٚط ؽه١ًٝ َٚٛضٛع١ٝ 

 

 اآلثاص املرتتب١ ع٢ً ايتعٗري ايتأَٝين : ـ 

ٗض إيٝ٘ : حيهِ ٖشٙ ايعالق١ قٛاعز ايضٖٔ ٜٚرتتب ع٢ً سيو إٔ يًُعٗض إيٝ٘ ) / ايعالق١ بني املعٗض ٚاملع1

سل عٝين ع٢ً اؿل ايجابت يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ َكتطاٙ سبػ ٖشا اؿل ؿني اعتٝؿا٤ ايزٜٔ َٔ  (  املضتٗٔ

 َبًؼ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ . 

إيٝ٘ ٚإمنا ٜعٌ اؿل يف س١َ املعٗض ، ٚبٓا٤  ٚالٜرتتب ع٢ً سيو ْكٌ اؿل ايجابت يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ إىل املعٗض

ي٘  طعًٝ٘ الجيٛط يًُعٗض غًٝ٘ إٔ ٜربئ س١َ املزٜٔ َٔ َبًؼ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ  ٚال إٔ ميٓش٘ أدال يًٛؾا٤ ، ٚال جيٛ

 تعٗري ايٛصق١ ايتذاص١ٜ تعٗريا ْاقال يًًُه١ٝ أٚ ع٢ً عبٌٝ ايضٖٔ أٚ ايتأَني ٚإمنا ع٢ً عبٌٝ ايتٛنٌٝ . 

 

يٝ٘ ٚايػري : ٜعترب يف سهِ ايتعٗري ايٓاقٌ يًًُه١ٝ ٚبٓا٤ عًٝ٘ ٜهٕٛ املعٗض ضآَا إق١ بني املعٗض ايعال/ 2

 يًٛؾا٤ بك١ُٝ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ يف َٝعار االعتشكام ، ٚتطٗري ايٛصق١ ايتذاص١ٜ َٔ ايزؾٛع . 

 

 عارعا : ايتطأَ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ : ـ

 

قز ٜكّٛ أسز األؽداص بايتٛقٝع ع٢ً ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٚخاص١ ؾُٝا ٜتعًل بايهُبٝاي١ ٚايغٓز ألَض بٛصؿ٘ 

 نؿٝال ألسز املٛقعني عًٝٗا ٜٚغ٢ُ ايهؿٌٝ ) ضأَ استٝاطٞ ( . 

 

ٚايطُإ االستٝاطٞ ٖٛ " نؿاي١ ايزٜٔ ايجابت يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ، ٚايطأَ االستٝاطٞ ٖٛ نؿٌٝ صضيف 

شاٌَ ايٛؾا٤ بك١ُٝ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ يف َٝعار االعتشكام ع٢ً ٚد٘ ايتطأَ َع املٛقعني َت٢ اَتٓع ٜطُٔ يً

 املزٜٔ األصًٞ عٔ ايٛؾا٤ . 
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 ؽضٚط ايطُإ االستٝاطٞ : 

/ ايؾضٚط املٛضٛع١ٝ ايالط١َ يصش١ االيتظاّ ايصضيف إضاؾ١ إىل ايؾضٚط ايؾه١ًٝ ايالط١َ يصش١ ايطُإ 1

 االستٝاطٞ . 

 

/ نتاب١ ايطُإ ع٢ً ايٛص٠م ايتذاص١ٜ ساتٗا أٚ ٚصق١ َتص١ً بٗا أٚ ع٢ً ٚصق١ َغتك١ً عٓٗا ٜبني يف ٖشٙ ايٛصق١ 2

 ( َٔ ايٓعاّ .  36املهإ ايشٟ مت ؾٝ٘ ايطُإ ٚسيو ٚؾكا يًُار٠ ) 

 

صق١ / تأر١ٜ ايطُإ بأٟ صٝػ١ تؿٝز املع٢ٓ ، نُا ٜغتؿار ايطُإ َٔ فضر تٛقٝع ايطأَ ع٢ً صزص اي3ٛ

 ؾٗٛ إمنا إٔ ٜهٕٛ صضحيا أٚ ضُٓٝا . ايتذاص١ٜ 

 

/ تٛقٝع ايطأَ ٚاعِ املطُٕٛ ٚيف ساٍ عزّ ٚدٛر اعِ املطُٕٛ ؾإْ٘ ٜعترب ساصال يًغاسب ٚبايتايٞ ٜطُٔ 4

 ايطأَ االستٝاطٞ مجٝع املٛقعني ع٢ً ايٛصق١ ايتذاص١ٜ .

 

الستٝاطٞ ؾٝذٛط إٔ ٜكع يف أٟ ٚقت عابل ع٢ً / تاصٜذ ايطُإ االستٝاطٞ ٚمل حيزر ايٓعاّ تاصخيا يًطُإ ا5

 تاصٜذ االعتشكام ٚجيٛط إثبات ٖشا ايتاصٜذ بأٟ ٚع١ً َٔ ٚعا٥ٌ اإلثبات .

 

 اآلثاص املرتتب١ ع٢ً ايطُإ االستٝاطٞ : ـ 

 

 ( اآلثاص اييت ترتتب ع٢ً ايطُإ االستٝاطٞ ٖٚٞ :  37( ٚاملار٠ )  36سزرت املار٠ ) 

 ٌ َتطأَ َع املطُٕٛ . / ايطأَ االستٝاطٞ نؿ1ٝ

/ ايتظاّ ايطأَ االستٝاطٞ ايتظاّ صضيف تبعٞ : ٚبرتتب ع٢ً سيو بأْ٘ إسا ٚؾ٢ املطُٕٛ َبًؼ ايهُبٝاي١ أٚ 2

 بض٥ت سَت٘ َٔ املبًؼ ألٟ عبب َٔ األعباب الْكطا٤ ايتظاّ ايطُإ . 

 . م ايٓاؽ١٦ عٔ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ / سًٍٛ ايطأَ املٛيف بك١ُٝ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ قٌ املطُٕٛ يف ناؾ١ اؿك3ٛ

 

  عابعا : عزّ مساع ايزع٣ٛ يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ : 

 

تتؿل األٚصام ايتذاص١ٜ بأْٛاعٗا ايجالخ يف تكضٜض َبزأ عزّ مساع ايزع٣ٛ إآل أْٗا ؽتًـ َٔ سٝح املزر ٚسيو 

 ؾُٝا بني ايهُبٝاي١ ٚايغٓز ألَض َٔ د١ٗ ٚايؾٝو َٔ د١ٗ أخض٣ . 

 

( َٔ ايٓعاّ ع٢ً االتٞ : ) رٕٚ إخالٍ عكٛم اؿاٌَ املغتُز٠ َٔ عالقت٘  84ايهُبٝاي١ ْصت املار٠ ) ؾؿٞ 

األص١ًٝ مبٔ تًك٢ عٓ٘ ايهُبٝاي١ التغُع ايزع٣ٛ ايٓاؽ١٦ عٔ ايهُبٝاي١ ػاٙ قابًٗا بعز َطٞ ثالخ عٓٛات 

عز َطٞ ع١ٓ َٔ تاصٜذ االستذاز َٔ تاصٜذ االعتشكام ٚالتغُع رعا٣ٚ اؿاٌَ ػاٙ ايغاسب أٚ املعٗضٜٔ ب

أٚ بزٕٚ استذاز  تاحملضص يف املٝعار ايٓعاَٞ أٚ َٔ تاصٜذ االعتشكام إسا اؽتًُت ع٢ً ؽضط ايضدٛع بال َصضٚؾا

ٚالتغُع رع٣ٛ املعٗضٜٔ بعطِٗ ػاٙ بعض أٚ ػاٙ ايغاسب بعز َطٞ عت١ ؽٗٛص َٔ ايّٝٛ ايشٟ ٚؾ٢ ؾٝ٘ املعٗض 

 زع٣ٛ عًٝ٘ ( . ايهُبٝاي١ أٚ َٔ ّٜٛ إقا١َ اي
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ٚايغؤاٍ ايشٟ ٜجٛص يف ساٍ نٕٛ ايهُبٝاي١ أٚ ايغٓز ألَض َغتشك١ يز٣ االطالع أٚ دا٤ت بزٕٚ تاصٜذ اعتشكام 

 ؾهٝـ ٜتِ سغاب َز٠ ايجالخ عٓٛات . 

( َٔ ايٓعاّ بإٔ ) ايهُبٝاي١ املغتشك١ ايٛؾا٤ يز٣ االطالع تهٕٛ ٚادب١ ايٛؾا٤ مبذضر تكزميٗا  39ْصت املار٠ ) 

 ب إٔ تكزّ يًٛؾا٤ خالٍ ع١ٓ َٔ تاصخيٗا ، ٚيًغاسب تكصري ٖشا املٝعار أٚ إطايت٘ ٚيًُعٗضٜٔ تكصريٙ ( . ٚجي

 

( َاْص٘ : ) ايؾٝو املغشٛب يف  103ٖشا ؾُٝا خيص ايغٓز ألَض أَا ؾُٝا خيص ايؾٝو ؾكز دا٤ ؾٝ٘ يف املار٠ )      

املًُه١ ٚاملغتشل ايٛؾا٤ ؾٝٗا جيب تكزمي٘ يًٛؾا٤ خالٍ ؽٗض ، ؾإسا نإ َغشٛبا خاصز املًُه١ َٚغتشل 

شنٛص٠ َٔ ايتاصٜذ املبني يف ايؾٝو أْ٘ تاصٜذ ايٛؾا٤ ؾٝٗا ٚدب تكزمي٘ خالٍ ثالث١ أؽٗض ٚتبزأ املٛاعٝز امل

 إصزاصٙ ( . 

 

( َٔ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ بأْ٘ ) التغُع رعا٣ٚ صدٛع اؿاٌَ ع٢ً املغشٛب عًٝ٘  116نُا ْصت املار٠ ) 

ٚايغاسب ٚاملعٗض ٚغريِٖ َٔ املًتظَني بعز َطٞ عت١ ؽٗٛص َٔ تاصٜذ اْكطا٤ َٝعار تكزِٜ ايؾٝو ، ٚالتغُع 

صدٛع املًتظَني بٛؾا٤ ايؾٝو ػاٙ بعطِٗ بعطا بعز َطٞ عت١ ؽٗٛص َٔ ايّٝٛ ايشٟ ٚؾ٢ ؾٝ٘ املًتظّ أٚ َٔ رعا٣ٚ 

 ّٜٛ إقا١َ ايزع٣ٛ عًٝ٘ ( . 

 

َٚبزأ عزّ مساع ايزع٣ٛ ٜكّٛ يف األصٌ ع٢ً َبزأ قض١ٜٓ ايٛؾا٤ َٚؤر٣ ٖشٙ ايكض١ٜٓ ) إٔ عهٛت اؿاٌَ عٔ 

ذاص١ٜ خالٍ املز٠ املكضص٠ ْعاَا إمنا ٖٛ قض١ٜٓ ع٢ً أْ٘ قز اعتٛؾ٢ املطايب عكٛق٘ ايٓاؽ١٦ عٔ ايٛصق١ ايت

 سكٛق٘ ايٓاؽ١٦ عٔ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ( 

ٜٚؾرتط يكٝاّ ٖشٙ ايكض١ٜٓ أال ٜصزص َٔ املزٜٔ َا ٜغتدًص َٓ٘ إٔ سَت٘ التظاٍ َؾػٛي١ بايزٜٔ ، نإٔ ٜعرتف 

 صضاس١ أٚ ضُٓا بأْ٘ مل ٜغبل ي٘ ايٛؾا٤ بايزٜٔ . 

 

 

 اؾٓا١ٝ٥ يًٛصق١ ايتذاص١ٜ : اؿُا١ٜ 

 

يًٛصق١ ايتذاص١ٜ ٖٛ أنجض َا ميٝظ بني األْٛاع يف ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ؾٗٛ َٛدٛر يف ايؾٝو  ١يعٌ اؿُا١ٜ اؾٓا٥ٝ 

 يف ايهُبٝاي١ ٚايغٓز ألَض زٚال ٜٛد

نإ يظاَا إٔ ؾؿٞ ؾرت٠ َع١ٓٝ أْتؾض اعتعُاٍ ايؾٝو نأرا٠ ٚؾا٤ ف باؿٝا٠ ايع١ًُٝ ايتذاص١ٜ ٚاملز١ْٝ ٚيشيو 

 حياط ايؾٝو بٓصٛص ػعٌ ٖشٙ ايٛصق١  تؤرٟ ٖزؾٗا ٚؾكا يًكٛاعز املكضص٠ هلا.

 

ٚيشيو صزص ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ َتطُٓا عكٛبات َتعزر٠ ع٢ً عزر َٔ األؾعاٍ اييت متػ ايؾٝو نٛصق١ 

 ػاص١ٜ تؤرٟ ٚظٝؿتٗا نأرا٠ ٚؾا٤ ؾكط ٚتكٟٛ داْبٗا املايٞ . 

ٖـ ٚايشٟ ؾٝ٘ مت ؼزٜز 12/9/1409/ّ ( ٚتاصٜذ  49رص األَض املًهٞ ايهضِٜ صقِ ) ثِ عزٍ ايٓعاّ سٝح صا

 األؾعاٍ اييت تعبرت كايؿ١ ٚؼُٞ ايؾٝو دٓا٥ٝا ٚايعكٛبات املكضص٠ بٗشا ايؾإٔ سٝح دا٤ ؾٝ٘ : 
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( ٚتاصٜذ 37صقِ ) ( َٔ ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ ايصارص باملضعّٛ املًهٞ 120،  119،  118) أٚاًل : ٜعزٍ ْص املٛار ) 

 ٖـ يتهٕٛ نُا ًٜٞ: 11/10/1383

: َع َضاعا٠ َا تكتطٞ ب٘ األْع١ُ األخض٣ ٜعاقب باؿبػ َز٠ ال تظٜز ع٢ً ثالخ عٓٛات ٚبػضا١َ ال  118املار٠ 

تظٜز ع٢ً مخغني أيـ صٜاٍ أٚ بإسز٣ ٖاتني ايعكٛبتني نٌ َٔ أقزّ بغ٤ٛ ١ْٝ ع٢ً اصتهاب أسز األؾعاٍ 

 اآلت١ٝ : 

( إسا عشب ؽٝهًا ال ٜهٕٛ ي٘ َكابٌ ٚؾا٤ قا٥ِ ٚقابٌ يًغشب أٚ ٜهٕٛ ي٘ َكابٌ ٚؾا٤ أقٌ َٔ ق١ُٝ  أ       

 ايؾٝو . 

 ( إسا اعرتر بعز إعطا٤ ايؾٝو َكابٌ ايٛؾا٤ أٚ بعط٘ عٝح أصبح ايباقٞ ال ٜؿٞ بك١ُٝ ايؾٝو .  ب       

 ز( إسا أَض املغشٛب عًٝ٘ بعزّ رؾع ق١ُٝ ايؾٝو .        

 ر( إسا تعُز ؼضٜض ايؾٝو أٚ ايتٛقٝع عًٝ٘ بصٛص٠ متٓع صضؾ٘ .        

 ٖـ( إسا ظٗض أٚ عًِ ؽٝهًا ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ يٝػ ي٘ َكابٌ ٜؿٞ بكُٝت٘ أٚ أْ٘ غري قابٌ يًصضف .       

ٚ(إسا تًك٢ املغتؿٝز أٚ اؿاٌَ ؽٝهًا ال ٜٛدز ي٘ َكابٌ ٚؾا٤ ناف يزؾع قُٝت٘. ؾإسا عار اؾاْٞ إىل        

صتهاب أٟ َٔ ٖشٙ اؾضا٥ِ خالٍ ثالخ عٓٛات َٔ تاصٜذ اؿهِ عًٝ٘ يف أٟ َٓٗا تهٕٛ ايعكٛب١ اؿبػ َز٠ ا

 ال تظٜز ع٢ً مخػ عٓٛات ٚايػضا١َ اييت ال تظٜز ع٢ً َا١٥ أيـ صٜاٍ أٚ إسز٣ ٖاتني ايعكٛبتني . 

 

٢ َا١٥ أيـ صٜاٍ نٌ َغشٛب : َع َضاعا٠ َا تكطٞ ب٘ األْع١ُ األخض٣ ٜعاقب بػضا١َ ال تظٜز عً 119املار٠ 

عًٝ٘ صؾض بغ٤ٛ ١ْٝ ٚؾا٤ ؽٝو َغشٛب عشبًا صشٝشًا ٚي٘ َكابٌ ٚؾا٤ ٚمل تكزّ بؾأْ٘ أ١ٜ َعضض١ َع عزّ 

 اإلخالٍ بايتعٜٛض املغتشل يًغاسب عُا أصاب٘ َٔ ضضص بغبب عزّ ايٛؾا٤ . 

 مما يزٜ٘ ؾعاًل . ٜٚعاقب بٗشٙ ايعكٛبات نٌ َغشٛب عًٝ٘ صضح عٔ عًِ بٛدٛر َكابٌ ٚؾا٤ ٖٛ أقٌ 

 

 : َع َضاعا٠ َا تكطٞ ب٘ األْع١ُ األخض٣ ٜعاقب بػضا١َ ال تظٜز ع٢ً عؾض٠ آالف صٜاٍ : 120املار٠ 

 ( نٌ َٔ أصزص ؽٝهًا مل ٜؤصخ٘ أٚ سنض تاصخيًا غري صشٝح . أ 

 ( نٌ َٔ عشب ؽٝهًا ع٢ً غري بٓو .  ب 

 ز( نٌ َٔ ٚؾ٢ ؽٝهًا خايًٝا َٔ ايتاصٜذ ٚنٌ َٔ تغًِ ٖشا ايؾٝو ع٢ً عبٌٝ املكاص١ . 

 

 ثاًْٝا : ٜطاف إىل َٛار ْعاّ األٚصام ايتذاص١ٜ املار٠ ايتاي١ٝ :

: جيٛط اؿهِ بٓؾض أمسا٤ األؽداص ايشٜٔ ٜصزص عكِٗ سهِ باإلرا١ْ مبٛدب ٖشا ايٓعاّ ٚحيزر  121املار٠  

 (.  اؿهِ نٝؿ١ٝ سيو  
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 ايكغِ ايجاْٞ : اإلدضا٤ات اـاص١ بايٛصق١ ايتذاص١ٜ

 

مبا إٔ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٖٞ عباص٠ عٔ صو ٜتطًب ايٓعاّ  هلا ؽهال ٚقايبا َعني جيب إٔ تصاؽ ؾٝ٘ يهٞ تؤرٟ 

ٚظٝؿتٗا مما ٜؤرٟ سيو إىل ْؾ٤ٛ املٓاطعات سٝاٍ ٖشٙ ايٛصق١ مما ٜكتطٞ بايطضٚص٠ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى د١ٗ 

 عض املٓاطع١ ايٓاؽ١٦ عٔ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ كتص١ يٓ

 

 

مبا إٔ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ ٖٞ عباص٠ عٔ صو ٜتطًب ايٓعاّ هلا ؽهال ٚقايبا َعني جيب إٔ تصاؽ ؾٝ٘ يهٞ تؤرٟ 

ٚظٝؿتٗا مما ٜؤرٟ سيو إىل ْؾ٤ٛ املٓاطعات سٝاٍ ٖشٙ ايٛصق١ مما ٜكتطٞ بايطضٚص٠ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى د١ٗ 

١٦ عٔ ايٛصق١ ايتذاص١ٜ، ٚيكز نإ االختصاص إىل ؾرت٠ قضٜب١ دزا بٓعض ايٓظاع كتص١ يٓعض املٓاطع١ ايٓاؽ

َٓعكز ملهاتب ايؿصٌ يف َٓاطعات األٚصام ايتذاص١ٜ، ست٢ صزص ْعاّ ايتٓؿٝش مبٛدب املضعّٛ املًهٞ صقِ 

ات ايتٓؿٝش ٖـ ٚايشٟ اعرت األصٚام ايتذاص١ٜ َٔ ضُٔ عٓزات ايتٓؿٝش املؾُٛي١ بإدضا13/8/1433٤( ٚتاصٜذ 53)ّ/

( 9892ايٛاصر٠ يف ٚاحملزر٠ يف ايٓعاّ، ٚنشيو َا ٚصر يف ايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ ايصارص مبٛدب قضاص ٚطٜض ايعزٍ صقِ )

 ٖــ.17/4/1434ٚتاصٜذ 

 ٚاعتعضاضا يًٓصٛص ايٛاصر٠ يف ْعاّ ايتٓؿٝش ٚاييت تتعًل باألٚصام ايتذاص١ٜ ميهٔ إمجاي٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 َٔ ايٓعاّ ع٢ً اآلتٞ: ْصت املار٠ ايتاعع١

 )ال جيٛط ايتٓؿٝش إال بغٓز تٓؿٝشٟ ؿل قزر املكزاص، ساٍ األرا٤، ٚايغٓزات ايتٓؿٝش١ٜ ٖٞ:

 ..............،ب. ............، ز. .............، ر.........األٚصام ايتذاص١ٜ،..........(

. األٚصام ايتذاص١ٜ ٖٞ: ايهُبٝاي١،  9/6ثِ دا٤ت ايال٥ش١ ايتٓؿٝش١ٜ قزر األٚصام ايتذاص١ٜ مبا ْص٘: )

 ايغٓزات ألَض، ايؾٝهات(.

ْصت املار٠ ايجاْٞ َٔ ايٓعاّ ع٢ً اآلتٞ: )خيتص قاضٞ ايتٓؿٝش بايؿصٌ يف َٓاطعات ايتٓؿٝش َُٗا ناْت 

قُٝتٗا ٚؾكًا ألسهاّ ايكطا٤ املغتعذٌ ٚخيتص بإصزاص ايكضاصات ٚاألٚاَض املتعًك١ بايتٓؿٝش،ٚي٘ االعتعا١ْ 

يؾضط١ ٚايك٠ٛ املدتص١، ٚنشيو األَض باملٓع َٔ ايغؿض، ٚاألَض باؿبػ ٚاإلؾضاز، ٚاألَض باإلؾصاح عٔ با

 األصٍٛ ٚايٓعض يف رع٣ٛ اإلعغاص(.

 

 

 

 

 

 


