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 اٌّمذِخ
حًختص اٙؼ٣ادة ٜٞ أ٢ٛ األدٙث ٦ِ اٙسي٤ى اٙجضائ٨ث وال ٧ٝٗٞ ٙٚٔقاء االظخ٠َاء  ي٣٠اا   
٦٣ِ وافدث األ٨ٝ٢ث ظا٤اء ِا٦ اٙخد٨ٔاْ أو اٙٝداٖٝاث   ٖٝاا  أ٣ٟاا د٨ٙا٘  ٠ًٜا٤ي ٧اصحتك 

ٙشا ٓس ح٤ٗن اٙؼ٣ادة ظالخًا ذا خس٧ٞ  خ٨د ح٠ؿُ اٙؼ٣ادة ةا٠ّٙط اٙتؼص٧ث ةٗ٘ حٔٚتاح٣ا 
وحؤدي اٙؼ٣ادة اٙٗاذةاث  إٙا٥ إٙداال اٙقاصر ةاألةص٧ااء   اٙؿادٓث اٙٝو٨ٜ٤ٚٞ وحو٣ص اٙدْ 
  0خٗا٣ٜا ة٨َث  وف٣ًا ٦ِ اٙٝعار اٙؿد٨ح أو٧خ٥ٙ٤ اٙٔا٤ٟن ح٠و٣ٝ٨ا وًٜاٙجث 

و٦ٗٙ ٧خٛ االيخٝاد ي٥ٚ اٙؼ٣ادة اٙؿادٓث ِٔك ٦ِ أخٗاام اٙٝدااٖٛ ٙخد٨ٔاْ اًٙساٙاث  
الةس أن ح٤زن اٙؼ٣ادة ة٨ٝضان وجسان اٙٔاف٦ و٠ٓايخ١ ةؼٗ٘ د٨ْٓ جسًا وٟصى  أن اٙٝؼصع 
ي٤ل ي٥ٚ ٠ٓايث اٙٔاف٦ ٖر٨صًا و٠ٜد١  ظٚمث  ٜمٚٔاث ِا٦ حٔاس٧ص  اٙؼا٣ادة ٣ٟ٤ٗٙاا دٙا٨الً 

واألؾ٘ أن ٜدٗٝث اٙخ٨٨ٝاض ال حصآاب   0ؾدخ٣ا ة٤ٔايس ٜدسدة ٧٤٠ًًٜا ٜٞ اٙؿًب ٨ٓاس 
اٙٔاف٦ اٙجضائ٦ ٦ِ ٠ٓايخ١ و٣٠ٗٙا وةسون  أد٥ٟ ػٕ ال ح٤ا١ِٔ ي٥ٚ رأ١٧ إذا حت٨ٞ ٣ٙا أٟا١ 

وةاٙخاا٦ٙ حٝاارس رٓاةخ٣اا ي٨ٚا١ اظاخ٠ادًا  ٦ِ0 ح٨ّٗصه وح٧٤ٗٞ ي٨ٔسح١ ٓاس رااُٙ ا٠ٝٙماْ 
  0خٗام يادٙث ا٥ ٙٚٔا٤ٟن ةايختار٢ا ؾٝام األٜان  ٤ٚٙؾ٤ل إٙ

وي٠سٜا ٓٝج ةأيساد رمث ٢شا اٙتدد وجست ةأٟا١ ٜاٞ ا٣ٝٙاٛ ًٙٝصِاث ٨ٓٝاث اٙؼا٣ادة  
ا٤ٙاخسة ٦ِ اإلذتات اٙج٠ائ٦ أن أيصج أوالً ي٥ٚ ًٜصِث حًص٧ُ اٙؼ٣ادة وأ٤ٟاي٣ا  وٜٞ ذٛ 

ِا٦  حٔاس٧ص٢ا وٜاٞ  ارؿائؿ٣ا وإجصاءات اٙٝدٗٝث ٦ِ االظخٝاع إ٥ٙ  اٙؼ٣ادة  وظاٚمخ٣
٦ ٤ُٜٓ اٙٔقااء اًٙصآا٦ ٜاٞ اٙؼا٣ادة  ا٤ٙاخاسة  ظاتتًا  واٙؼا٣ادة اًٙٝاضزة ذٛ اٙتدد ِ

ح٠اوٙاج ِا٦  اٙٝتداد األول ٜا٨٢اث    ٙاشا حاٛ حٔعا٨ٛ اٙتداد إٙا٥ ذالذاث ٜتاخاد 0ةٔصائٞ 
اٙؼ٣ادة ٖٝسر٘ ٙٚتدد وٓعٝخ١ إ٥ٙ ٜمٚت٨ٞ ح٠اوٙج ٦ِ اٙٝمٚب  األول حًص٧اُ اٙؼا٣ادة 

أٜااا اٙٝتدااد اٙرااا٦ٟ ِٔااس  0ؿااائؽ اٙؼاا٣ادة وح٠اوٙااج ِاا٦ اٙٝمٚااب اٙرااا٦ٟ ر   وأ٤ٟاي٣ااا
   ِا٦ حٔاس٧ص٢ا ٣ارؿؿخ١ ٙتدد إجصاءات اٙٝدٗٝث ٦ِ االظاخٝاع إٙا٥ اٙؼا٣ادة  وظاٚمخ

ِخ٠اوٙج ٦ِ اٙٝمٚب األول إجصاءات اٙٝدٗٝث ٦ِ االظخٝاع إ٥ٙ اٙؼا٣ادة   وِا٦ اٙٝمٚاب 
ٜدٗٝاث  و٦ِ اٙٝمٚاب اٙراٙاد ح٠اوٙاج رٓاةاث اٙرا٦ٟ ح٠اوٙج ظٚمث اٙٝدٗٝث ِا٦ حٔاس٧ص٢ا

وِا٦ اٙٝتداد  اٙراٙاد ح٠اوٙاج  0اٙخ٨٨ٝض ي٥ٚ ظٚمث اٙٔاف٦ اٙج٠ائ٦ ِا٦ حٔاس٧ص اٙؼا٣ادة 
   ٤ُٜٓ اٙٔقاء اًٙصا٦ٓ ٜٞ اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخاسة ظاتتًا  ٙٚدٗاٛ  واٙؼا٣ادة  اًٙٝاضزة ةٔاصائٞ
   ِخ٠اوٙج ٦ِ اٙٝمٚب األول ٤ُٜٓ اٙٔقاء اًٙصا٦ٓ ٜٞ  اٙؼا٣ادة  ا٤ٙاخاسة ظاتتًا ٙٚدٗاٛ

ا٦ٟ ح٠اوٙاج ٤ٜٓاُ اٙٔقااء اًٙصآا٦ ٜاٞ اٙؼا٣ادة  ا٤ٙاخاسة واًٙٝاضزة و٦ِ اٙٝمٚاب اٙرا
 .ةٔصائٞ ذٛ اٙزاحٝث 
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 ػٕٛاْ اٌجحش

 ) ل١ّخ اٌشٙبدح اٌٛاحذح لٟ األصجبد اٌجٕبئٟ (

 خطخ اٌجحش
 اٌّمذِخ : 

  0ماهيت الشهادة اٌّجحش األٚي : 

  0تعريف الشهادة وأنىاعها اٌّطٍت األٚي : 

  0الشهادة  خصائص اٌّطٍت اٌضبٟٔ :

الشهادة وسلطتها في  إلىإجراءاث المحكمت في االستماع اٌّجحش اٌضبٟٔ : 

  0تقديرها 

  0الشهادة  إلىإجراءاث المحكمت في االستماع اٌّطٍت األٚي : 

 سلطت المحكمت في تقدير قيمت الشهادة  اٌّطٍت اٌضبٟٔ :

رقابت محكمت التمييس على سلطت القاضي الجنائي في تقدير اٌّطٍت اٌضبٌش : 

  0الشهادة 

للحكم  سببامىقف القضاء العراقي من الشهادة الىاحدة اٌّجحش اٌضبٌش : 

  0والشهادة المعسزة بالقرائن 

  0للحكم  سببامىقف القضاء العراقي من الشهادة الىاحدة اٌّطٍت األٚي : 

لعراقي من الشهادة الىاحدة والمعسزة بالقرائن مىقف القضاء ااٌّطٍت اٌضبٟٔ : 

  0للحكم  سببا

 اٌخبرّخ  : 

  0لبئّخ اٌّظبدس ٚاٌمٛا١ٔٓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 



 اٌّجحش األٚي

 ِب١٘خ اٌشٙبدح
 

اٙؼ٣ادة ٦٢ اٙس٨ٙ٘ األٖرص ػ٤٨يا ٦ِ اٙسي٤ى اٙجضائ٨ث وحٗاد ال حز٤ٚ دي٤ى جضائ٨ث  ٜٞ 
وج٤د اٙؼ٣ادة   ٦٣ِ ر٨ص ٜا ٨ً٧ٞ اٙٔاف٦ ٤ٚٙؾ٤ل  إ٥ٙ  اٙد٨ٔٔث ٣ٟ٤ٗٙا  حخعٛ  ةزؿائؽ 
ح٨ٝض٢ا يٞ ةا٦ٓ أدٙث اإلذتات   ٖٝا أ٣ٟا د٨ٙ٘ إ٠ٓاي٦ ٧ٔسره اٙٔاف٦ ةخٝام  اٙدص٧ث حمت٨ٔا 

اٙٔاف٦ ٦ِ االٓخ٠اع واظخزالؾ١ اٙد٨ٔٔث ٜٞ األدٙث اٙٝٔسٜث  إ١٨ٙ وأ٣ٝ٢ا ٙٝتسأ خص٧ث 
  0اٙؼ٣ادة اٙخ٦ ح٠٨٠ًا ٦ِ ٢شا اٙتدد 

ال ٖٝا أن ٙٚؼ٣ادة أ٨ٝ٢ث راؾث ٦ِ اإلذتات اٙج٠ائ٦ رؿ٤ؾا أذا ي٠ٝٚا  إن ٢شا اإلذتات  
ة٤ٓائى  ٜاد٧ث  ةخؿصِات ٓا٨ٟ٤ٟث ٧دخاط ٣ٙا ألصا٣ِا ةاألدٙث  ا٨٣ٝٙأة ٜعتٔا   وإٟٝا  ٧خًْٚ

وّٟع٨ث  ذات لاةى  اظخر٠ائ٦ ألن اٙجص٧ٝث  ٧صحٗت٣ا ٜجص٤ٜن ٤ًٚٝ٧ن  ر٨ّث  و٧داو٤ٙن 
لٝط ًٜاٙٛ اٙجص٧ٝث  وٙٔس ٨ٓ٘  اٙٗر٨ص يٞ  أ٨ٝ٢ث  اٙؼ٣ادة  ٦ِ اإلذتات  اٙج٠ائ٦ وٜٞ ذٕٙ 

٧٤٠ًٝث  أن ٙٚؼ٣ادة  أ٨ٝ٢خ٣ا  ورم٤رح٣ا ٦ِ اٙٝعائ٘ اٙج٠ائ٨ث  إذ أ٣ٟا  إخسى ا٤ٙظائ٘  اٙ ))
اٙخ٦  ٧ًخٝس ي٣٨ٚا ٦ِ حٔص٧ص ٜؿ٨ص اٙٝخ٣ٛ   جٝٚث واخسة  حؿسر ٜٞ اٙؼا٢س ٓس حٔق٦ ي٥ٚ 

ظ٤اء  ةاإليسام  أو اٙعجٞ  أو  اٙخؼ٨٣ص أو إظاءة اٙعًٝث    ٖٝا أ٣ٟا  ٓس  ء  خ٨اة إٟعان ةصى
ح٤ٗن ٦ِ ّٟط ا٤ٙٓج ظتتا ٦ِ ةصاءة ٜشٟب  ٧عخدْ اًٙٔاب اٙؼس٧س وٟوصا أل٨ٝ٢خ٣ا ٢شه 

أؾتدج دراظث اٙؼ٣ادة وػزؿ٨ث  اٙؼا٢س أٜصا فصور٧ا وخ٧٤٨ا ٦ِ ٜجال اٙخد٨ْٔ  ِٔس
((اٙج٠ائ٦ 

وحٔعٛ  اٙؼ٣ادة  إ٥ٙ أٟٝاط  حتًا  ٙٝؿادر  اٙدؿ٤ل ي٥ٚ  ا٤ًٜٚٝٙات ويالٓخ٣ا  0 (1)
ةا٤ٙآًث ٤ٜف٤ع  اٙسي٤ى  وٓس أٓصت اٙخؼص٧ًات  اٙجضائ٨ث ٜتسأ االٙخضام ةأداء اٙؼ٣ادة 

ٜصايات ٙٝؿٚدث جس٧صة ةاٙدٝا٧ث رأى اٙٝؼصع أن ٥ًّ٧ ةًـ  ٨ٟث أوواليختارات  إٟعا
األػزاص  ٜٞ أداء اٙؼ٣ادة ٦ِ خاالت ٠٨ًٜث    و٦ٗٙ ح٤ٗن اٙؼ٣ادة د٨ٙال ٧ٝٗٞ االظخ٠اد 

٦ِ اإلذتات حعخٚضم جٝٚث ػصوط  ةًق٣ا  ٧خًْٚ ةاٙؼا٢س  ٣٠ٜا  أن  ٤ٗ٧ن  اٙؼا٢س   ٣اي٨ٚ
  ق٣ا األرص ٧خًْٚ  ة٤ٝف٤ع اٙؼ٣ادةوةً  ٧دُٚ ا٨ٝ٨ٙٞ ٨ٜٝضا وٜٗخٝ٘ اإلدراك واإلرادة  وان 

و٣٠ٜا أن  ح٠ؿب اٙؼ٣ادة  ي٥ٚ  ٜا أدر١ٖ  اٙؼا٢س ةد٤اظ١ وأن  ح٤ٗن ٜخًٚٔث  ةاٙسي٤ى  وأن 
وٖٝسر٘  ٙٚتدد ٧ٔخق٦  األٜص اٙخًص٧ُ  ةاٙؼ٣ادة  وأ٤ٟاي٣ا   ٤ٗ٧ن ٦ِ  ٤ٜاج٣ث اٙزؿ٤م 

أوال  و٢شا ٜا ظ٠خ٠او١ٙ ٦ِ اٙٝمٚب األول ٜٞ  ٢شا اٙٝتدد  وظ٠خ٠اول ٦ِ اٙٝمٚب اٙرا٦ٟ 
  0رؿائؽ اٙؼ٣ادة 
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  100ألجشاِٟ ، ششوخ أ٠بد ٌٍطجبػخ اٌف١ٕخ ، ثغذاد ،ثذْٚ عٕخ اٌطجغ، ص ا( أٔظش عٍطبْ اٌشبٚٞ ، أطٛي اٌزحم١ك 1) 

(3) 



 اٌّطٍت األٚي
 اٌزؼش٠ف ثبٌشٙبدح ٚأٔٛاػٙب

 اٌفشع األٚي
 رؼش٠ف اٌشٙبدح

 : أٚالً ـ رؼش٠ف اٌشٙبدح ٌغخ     
واٙداؾا٘ ياٞ ٜؼاا٢سة   ثاٙٔالًا تاررأي اال (1)اٙؼ٣ادة ٦ِ اَٙٚث ٠ًٜا٢ا اًٙٚٛ واٙت٨ان 

 (2)وي٨ان ال يٞ حز٨ٝٞ وخعتان ٙشٕٙ ٨ٓ٘ أن اٙؼ٣ادة ٜؼخٔث ٜٞ اٙٝؼا٢سة   و٦٢  اًٙٝا٠٧ث 

َٛ  ))ٓال اهلل حًا٥ٙ ُ٘ه هَٗ ئاِله  ُ أَٔههُٗ اَل ئٌَِه َِٙذ َّللاه أي ٓقا٥ اهلل أن ال اٙا١ أال ٢ا٤   ولاصل   (3) ((َش
و٦ِ اٙعٝاع إذا ٖان ذٕٙ ٜٝا ٧عاٝى ٖاٙٔاش    اًٙٚٛ ةاًٙٝا٠٧ث أذا ٖان اٙٝؼ٤٣د ة١ ٜٝا  ٧ًا٧ٞ

واٙعب وٙشٕٙ ظا٨ٝج اٙؼا٣ادة  ةاٙت٠٨اث   أل٣ٟاا حتا٨ٞ اٙداْ ٜاٞ اٙتالا٘ وٓاس ٧اصاد ةاٙؼا٣ادة 
َِ  ))اٙدق٤ر ١ٙ٤ٖٔ حًا٥ٙ  َْ ٌْفَْجهِش َوهب َْ ا ْه لُْشآ ًُٙٛدائِ أي إن ؾاالة اّٙجاص حدقاص٢ا  (4) (( ْشه
٠َْذس ))وٓس ٧صاد ةاٙؼ٣ادة اٙدُٚ ١ٙ٤ٖٔ حًا٥ٙ   (5)ٜالئٗث ا٨ٚٙ٘ وا٣٠ٙار  ٌَْؼهَزاَة أَْ  ؤاْ َٚ َٙب ا ْٕ َػ

 َٓ ٌَْىبِرث١ِ َٓ ا ِّ ٌَ ُ ِ ۙ ئِٔٗه َٙبَداٍد ثِبَّلله ََٙذ أَْسثََغ َش   وٓس ٧صاد ة٣ا اإلدراك ٤ٖٔٙإ ػا٣ست  (6)  (( رَْش
  0ث أي أدرٖخ٣ا اٙجًٝ

 
 رؼش٠ف اٌشٙبدح اططالحب : صب١ٔبً   

أٜا ٦ِ االؾمالح اٙٔا٦ٟ٤ٟ ِان اٍٚب ا٤ٔٙا٨ٟٞ ٙٛ حقى حًص٧ّا ٜدسدا ٙٚؼ٣ادة  ٜٗخ٨ّث 
ةشٖص اإلجصاءات اٙزاؾث ةٔت٣ٙ٤ا ورةٝا أراد اٙٝؼصع حصك ذٕٙ إ٥ٙ ا١ّٔٙ  واٙٔقاء اٟمالٓا ٜاٞ 

واٙٔقااء أ٧قاا ٙاٛ ٧قاى ٙٚؼا٣ادة حًص٧ّاا وان ٤ٖن ا٠ٙؿ٤ص ٜخ٠ا٨٢ث وا٤ٙٓائى ٨ٍص ٜخ٠ا٨٢ث 
وٜٞ ٢شه اّٙٝاا٨٢ٛ ٖا٤ن   ٖان ٓس أيم٥ ّٜا٨٢ٛ ياٜث ٙٚؼ٣ادة  ي٠س األرش ة٣ا أظاظا ٙٔت٣ٙ٤ا

اٙؼ٣ادة ٠ٜؿتث ي٥ٚ ا٤ٙٓائى اٙٝصاد إذتاح٣ا ٦ِ اٙسي٤ى ا٠ٝٙو٤رة وان ح٤ٗن اٙؼا٣ادة  ٠ٜؿاتث 
 0ي٥ٚ اٙصؤ٧ا أو اٙعٝاع أو اإلدراك ةإخسى اٙد٤اس 
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 أظش ٌغبْ اٌؼشة ألثٟ اٌفضً جّبي اٌذ٠ٓ ثٓ وشَ ثٓ ِٕظٛس، اٌّجٍذ اٌضبٌش، داس ث١شٚد ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، (1)

  0 232، ص 1555ث١شٚد 

 0 111اٌجضء اٌغبدط ػشش، ِطجؼخ اٌغؼبدح ثّظش، صأظش شّظ اٌذ٠ٓ اٌغش خغٟ اٌّجغٛط،  (2)

 0( 12عٛسح آي ػّشاْ ا٠٢خ ) (3)

 0( 82عٛسح اإلعشاء ا٠٢خ ) (4)

  0 240 – 235ٌغبْ اٌؼشة اٌّشجغ اٌغبثك، ص  (5)

 0( 2عٛسح إٌٛس ا٠٢خ) (6)

 

 (4)  



 رؼش٠ف اٌشٙبدح فمٙبً : صبٌضبً 

 
وأوردوا ٣ٙاا حًص٧ّاات إٜا ةا٠ٙعتث ٙؼصاح اٙٔا٤ٟن ِٔس اجخ٣سوا ٦ِ حًص٧اُ اٙؼا٣ادة 

٤ٔ٧ٙا١ اخاس  ٦٢ إذتات وآًاث ٠٨ًٜاث ٜاٞ راالل ٜاا )يسة ٟزخار ٣٠ٜا اٙخًص٧ُ اٙشي ٤ٔ٧ل 
وٖاشٕٙ   (1) (األػزاص يٝا ػا٢سه أو ظ١ًٝ أو أدر١ٖ ةد٤اظ١ يٞ ا٤ٙآًث ةمص٧ْ ٜتاػص 

٧ٗا٤ن ٓاس ر ه أو ظا١ًٝ ة٠ّعا١ أو أدرٖا١ يٚا٥  وجا١  حٔص٧ص اٙؼزؽ ٜٝاا ٤٢) ةأ٣ٟا يص 
حٔص٧ص اٙٝصء ٙٝا ١ًٝٚ٧ ػزؿا٨ا إٜاا ألٟا١ ر ه أو )ويص٣ِا  رصون ةأ٣ٟا   (2) (ةد٤اظ١ ا٤ًٝٙم 
(ظاا١ًٝ  ألٟا١

اٙااشي ٧اس٦ٙ ةاا١ اٙؼاا٢س واٙااشي   اإلٓااصار اٙؼا٤ّي )ويص٣ِاا ٨ٍااص٢ٛ  ةأ٣ٟاا   (3)
 (٧خقٝٞ ٖ٘ ٜا  ٧ًص١ِ ٜٞ حجصةث أو خادذث ظاةٔث ح٤ؾ٘ إ٣٨ٙا يٞ لص٧ْ إخاسى خ٤اظا١ 

ٓاصار ػا٤ّي أو ٖخااة٦ ؾاادر ا )م ٧ٝٗٞ ا٤ٔٙل أن اٙؼ٣ادة ٦٢ وٜٞ رالل اٙخًص٧ُ اٙٝخٔس
ٜٞ ػزؽ ٦ِ ة٨ان وٓائى حخًْٚ ةاٙجص٧ٝث ٜٞ ٟاخ٨خ٣ا اٙٝاد٧ث أو اٙؼزؿ٨ث  وؾٚج إٙا٥ 

    0   (4) (ي١ٝٚ يٞ لص٧ْ إخسى خ٤اظ١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ِطجؼخ جبِؼخ اٌمب٘شح 1أظش اٌذوزٛس احّذ فزحٟ عشٚس ، اٌٛع١ظ فٟ لبْٔٛ اإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ، اٌمب٘شح ، ط (1)

  0 353، ص 1585ٚاٌىزبة اٌجبِؼٟ ، 

،ص2، ط1551ثغذاد ،  أظش حغ١ٓ اٌّإِٓ ،اٌشٙبدح ، (2)
1 

0 

  0 124،ص  1531أظش جٕذٞ ػجذاٌٍّه ، اٌّٛعٛػخ اٌجٕبئ١خ ، اٌجضء أألٚي، ِطجؼخ داس اٌىزت اٌّظش٠خ،  (3)

عٍطبْ اٌشبٚٞ 0أظش د (4)
 

  0 55، اٌّظذس اٌغبثك ، ص 

(5) 



 اٌفشع اٌضبٟٔ
 أٔٛاع اٌشٙبدح

 
ِا٦ اٙٗر٨اص ٜاٞ اٙؼ٣ادة ةايختار٢اا دٙا٨الً ٧٤٠ًٜاًا ٧خٔاصر ِا٦ فا٤ئ٣ا ٜؿا٨ص اٙٝاخ٣ٛ 

إذتاات وػا٣ادة ّٟا٦ واٙا٥ ػا٣ادة  ٜتاػاصة  دةاٙسياوي ٦٣ِ حؿ٠ُ ؤًِا ٙشٕٙ إٙا٥ ػا٣ا
 0وػ٣ادة ٨ٍص ٜتاػصة وظ٠خ٠اول ذٕٙ ةاٙؼصح حتايا 

  
 أٚالًـ شٙبدح اإلصجبد ٚشٙبدح إٌفٟ : 

 ـ شٙبدح اإلصجبد 1

٨ٙا١  ااٙؼ٤٣د فس اٙٝخ٣ٛ ةٔؿاس أذتاات اٙخ٣ٝاث ا٤ٝٙج٣اث  ٦٢ اٙخ٦ ٧س٦ٙ ة٣ا اٙؼا٢س أو
ِؼ٤٣د اإلذتات ٢ٛ اٙش٧ٞ ٧ؼ٣سون  ي٥ٚ  ا٤ٙٓائى  اٙخ٦ ٧عخسل  ٣٠ٜا ي٥ٚ ارحٗاب اٙجص٧ٝث 

وٓاس ٧اسرك  ػاا٢س اإلذتاات وٓاائى  ػا٣ادح١ ةد٤اظا١  اٙؼزؿا٨ث  (1)وٟعتخ٣ا إٙا٥ اٙٝاخ٣ٛ 
٦ِ اٙؼ٣ادة وِْ ٜا ٟؿج اٙٝاادة  و٦٢ األؾ٘ 0و٧صو٣٧ا ٖٝا يص٣ِا او ٖٝا حٔس٣ٜا ذاٖصح١ 

 اًٙٝاسل 1971ٙعا٠ث  (23)اٙٝاصٓٛ  ٜٞ ٓاا٤ٟن أؾا٤ل اٙٝداٖٝاات  اٙجضائ٨اث اًٙصآا٦ (169)
٧جاب ان ح٠ؿاب اٙؼا٣ادة يٚا٥ ا٤ٙٓاائى اٙخا٦ ٧عاخم٨ى اٙؼاا٢س إدرا٣ٖاا  ةإخاسى  ) ١ة٤ٔٙ

ة وٓس حصد ػ٣ادة اإلذتات ي٥ٚ وٓائى ٙٛ ٧سر٣ٖا اٙؼا٢س ةإخاسى خ٤اظا١  ٜتاػاص 0(خ٤اظ١
حّؿا٨٘ ذٙإ  ِا٦  اٙؼا٣ادة ٨ٍاص  د  ٖأن ٧ؼ٣س اٙؼا٢س ةٝا ظ١ًٝ روا٧ث  يٞ  رص٧ٞ  وظا٨ص

اٙٝتاػصة و٧ّخصض ٦ِ ػ٣ادة  اإلذتات ان حصد  ي٥ٚ وٓائى  ذات يالٓث  ةاٙاسي٤ى وجاائضة 
ٜااٞ ٓااا٤ٟن  أؾاا٤ل اٙٝداٖٝااات  اٙجضائ٨ااث اًٙصآاا٦   (أ/64)اٙٔتاا٤ل ٖٝااا أػااارت  اٙٝااادة  

اٙؼ٣ادة  ي٥ٚ  ٜالةعات ٣ٙا  حأذ٨ص ٦ِ ا٤ٙآًاث ٤ٜفا٤ع  اٙاسي٤ى و٧ج٤ز أن حصد (2)اًٙٝسل
ٖاٙؼاا٣ادة  يٚاا٥ ظااًٝث اٙٝااخ٣ٛ  أو خاٙخاا١ األدة٨ااث وال ٧ؼااخصط  ورود    وحٔااس٧ص ا٤ًٔٙةااث

اٙؼاا٣ادة يٚاا٥ اٙد٨ٔٔااث ةأ٣ٖٚٝااا وج٨ٝااى حّؿاا٨الح٣ا  ةاا٘ ٧ّٗاا٦ أن  حااؤدي  اٙؼاا٣ادة  إٙاا٥ 
   0 (3)رصىاٙد٨ٔٔث ةؼٗ٘ ٜٔت٤ل ٧خالءم ٜى ي٠اؾص اإلذتات األ

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1580ـه 1565(أظهش اٌهذوزٛس عهٍطبْ اٌشهبٜٚ ، ػٍهُ اٌزحم١هك اٌجٕهبئٟ ،اٌطجؼهخ األٌٚهٝ ،ِطجؼهخ اٌؼهبٟٔ، ثغهذاد 1)

  0 68ص

( ِهٓ لهبْٔٛ أطهٛي اٌّحبوّهبد اٌجضائ١هخاٌؼشالٟ اٌّؼهذي ػٍهٝ )ال ٠جهٛص رٛج١هٗ أٞ عهإاي ئٌهٝ 64(ٔظذ اٌّبدح )2) 

 اٌشب٘ذ أال ثأرْ اٌمبضٟ أٚ اٌّحمك ٚال ٠جٛص رٛج١ٗ أعئٍخ ئ١ٌٗ غ١ش ِزؼٍمخ ثبٌذػٜٛ ....( 

( أظههش اٌههذوزٛس سؤٚي ػج١ههذ ، ِجههبد3ٜ)
ء 

داس اٌج١ههً ٌٍطجبػههخ،  14، ط اإلجههشاءاد اٌجٕبئ١ههخ فههٟ اٌمههبْٔٛ اٌّظههشٞ 

  0 350،ص 1522اٌمب٘شح ،

(6) 

  



 شٙبدح إٌفٟ  –2

أٜا ػ٣ادة ا٦ّ٠ٙ ٦٣ِ اٙؼ٣ادة اٙخ٦ ٧صاد ة٣ا ٦ّٟ اٙخ٣ٝث يٞ اٙٝخ٣ٛ أو ح٧٤ٔث  ١ّٓ٤ٜ          
٦ِ اٙسي٤ى يٞ لص٧ْ ٦ّٟ وٓا٤ع اٙجص٧ٝاث أو ٟعاتخ٣ا إ٨ٙا١ ٣ِا٦ ػا٣ادة  ٙؿااٙح اٙٝاخ٣ٛ 
وػ٤٣د ا٦ّ٠ٙ ٧ع٤ٝن ػ٤٣د اٙسِاع   أي اٙش٧ٞ ٧ؼا٣سون  يٚا٥  وٓاائى ٧عاخسل ٣٠ٜاا يٚا٥ 

وأن ػاا٢س اٙاسِاع ٖٝاا ٢ا٤ خاال   (1)٧ٝث و٦ّٟ اٙخ٣ٝث ي٠ا١ يسم ٨ٓام اٙٝخ٣ٛ ةإرحٗاب اٙجص
ػا٢س اإلذتات   األؾ٘ إن ٧ٗا٤ن ٜؿاسر يٚٝا١  ةاٙؼا٣ادة ٢ا٤ إدرا٣ٖاا ةد٤اظا١ ٜتاػاصة   
و٦٢ اٙؿ٤رة األؾ٨ٚث ٙٚؼ٣ادة واٙخ٦  ٤ً٧ل ي٣٨ٚا ٖر٨صًا ٦ِ ٦ّٟ اٙخ٣ٝث    ٜٝا ٧خمٚب ٜٞ 

ٝا ٖان ذٕٙ ٠ًٜٗٝا  و٦ِ خاٙث  رِاـ اٙٝدٗٝث إجاةث لٚب اٙٝخ٣ٛ  ٙعٝاع ػ٤٣د دِاي١ وٖٚ
اٙٝدٗٝث  لٚب  اٙٝخ٣ٛ ٙالظخٝاع إ٥ٙ ػ٤٣د دِاي١ ٣٨ًِٚا حعت٨ب ٓصار٢ا حعت٨تًا ٠ًًٜٔا وأال 

  0ٖان  ٜؿ٨ص ٓصار٢ا ا٠ٙٔـ 
وٟوااصًا أل٨ٝ٢ااث ػاا٣ادة اٙااسِاع ِاا٦ حٔص٧ااص ٜؿاا٨ص اٙٝااخ٣ٛ  ِٝااٞ خٔاا١  اٙمٚااب ٜااٞ            

ؼ٣سون يٚا٥ وآًاث حرتاج ةصاءحا١ ٜاٞ  اٙخ٣ٝاث   اٙٝدٗٝث حأج٨٘ اٙسي٤ى إلخقار ػ٤٣د ٧
  0وا٤ٙآى ا٦ًٚٝٙ ٧رتج ان اٙٔقاء ٧ًم٦ األ٨ٝ٢ث  ّٟع٣ا ٙؼ٤٣د اإلذتات  وا٦ّ٠ٙ 

 

 : صب١ٔبًـ اٌشٙبدح اٌّجبششح ٚاٌشٙبدح غ١ش اٌّجبششح 
 
 ـ اٌشٙبدح اٌّجبششح : 1

٧ؼا٣س يٚا٥  وٓاائى  ٦٢ اٙخ٦ ح٠ؿب ٜتاػصة ي٥ٚ ا٤ٙآًث اٙٝاصاد إذتاح٣اا الن  اٙؼاا٢س       
ٓمًا١ يا٧ؼ٣ا ة٠ّع١ ٨ِصو٣٧ا ٖٝا ٧خشٖص٢ا   واٙؼا٢س ٧س٦ٙ ة٣اا ة٠ّعا١ ٜتاػاصة  أي  دون 

اٙٝدْٔ أو اٙٔاف٦   واٙؼ٣ادة  اٙٝتاػصة ٦٢  ا٤ٝ٠ٙذج اٙد٦ٔ٨ٔ ٙٚؼا٣ادة الن اٙؼاا٢س ٜٞ 
٧ؼ٣س ةٝا ر ه أو ظ١ًٝ أو أدر٣ٖا ةد٤اظ١  األرصى   ٖأن ٧اشٖص اٙؼاا٢س اٟا١ ػاا٢س ة٨٠٨ًا١ 
اٙٝخ٣ٛ و٤٢ ٧مْٚ اٙصؾاص ي٥ٚ  اٙٝج٦٠ ي١٨ٚ ٨ِٔخ١ٚ أو ٧شٖص ةأ١ٟ ظاٝى  يتاارات اٙٔاش  

ٜااٞ ٓااا٤ٟن أؾاا٤ل  (169)واٙعااب  اٙخاا٦ وج٣٣ااا  اٙٝااخ٣ٛ ٙٚٝؼااخ٦ٗ وٓااس ٟؿااج اٙٝااادة 
ن ح٠ؿاب ا٧جاب )ي٥ٚ ٜا ٦ٚ٧  اًٙٝسل1971ٙع٠ث (23)اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ اٙٝصٓٛ 

أٜااا ٜدٗٝااث  (اٙؼااا٢س إدرا٣ٖااا ةإخااسى خ٤اظاا١  اٙؼاا٣ادة يٚاا٥ ا٤ٙٓااائى اٙخاا٦ ٧عااخم٨ى
  0 (2)ح٨٨ٝضاًٙصال ِٔس ٓقج ة٤ج٤ب رؤ٧ث اٙؼا٢س ٙٚٝخ٣ٛ

 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   0 68(أظش عٍطبْ اٌشبٚٞ ،ػٍُ اٌزحم١ك اٌجٕبئٟ، اٌّظذس اٌغبثك ، ص1)

،إٌششح  اٌمضبئ١خ ،اٌؼهذد اٌشاثهغ ،اٌغهٕخ  1/8/82فٟ ١٘/82ئخ ػبِخ صب١ٔخ 52(لشاس ِحىّخ ر١١ّض اٌؼشاق اٌّشلُ 2)

  0 244،ص1582اٌضبٌضخ 

(7) 



ذا ٖاٟااج األدٙااث ػاا٣ادح٨ٞ ٨ٍااص  ي٨ا٨ٟااث إ))وِاا٦ ٓااصار ٙٝدٗٝااث اٙخ٨٨ٝااض االحداد٧ااث          
واٙؼ٣ادة ا٤ٙخ٨سة اٙخ٦ ة٦٠ ي٣٨ٚا اٙدٗٛ ٦٢ األرصى ٙٛ حٗاٞ ي٨ا٨ٟاث يٚا٥ وآًاث  اٙٔخا٘ 

و٦ِ خ٨اح٠ا (1) ((وإٟٝا ٜؼا٢سة اٙٝخ٣ٛ ٜى اٙٝج٥٠ ي١٨ٚ ٦٣ِ ال حص٥ٓ إ٥ٙ ة٠اء اٙدٗٛ ي٣٨ٚا 
٠آؼاخ١  واالظخ٨قااح ٠ٜا١ ا٨ًٚٝٙث وٖصجال ٓا٤ٟن ٖر٨صًا ٜا ٟجس إن اٙؼا٢س ةًس أن حخٛ ٜ

٦ِ ٜعأٙث ٠٨ًٜث  اوجاٟب ٜٞ ػ٣ادح١ حزخُٚ  أ٤ٓا١ٙ يٝا أِاد ٦ِ  ػ٣ادح١ ٜعتًٔا و٤ٗ٧ن 
اٙخ٠آـ ٦ِ أ٤ٓا١ٙ  وافدًا  أٜام  اٙٝدٗٝث ٦ِّ ٢شه اٙداٙث  ح٤ٗن اٙٝدٗٝاث ٜصحاةاث ٜاٞ  

  0 ٢شه اٙؼ٣ادة و٨ٍص  ٜمٝئ٠ث ِٗر٨صًا ٜا ح٤ٔم اٙٝدٗٝث  ةإ٢سار ٜر٘ ٢شه اٙؼ٣ادة
ٜا أذا ٖاٟج اٙؼ٣ادة ؾادٓث وحأٖست اٙٝدٗٝاث ٜاٞ ؾاسل اٙؼاا٢س و٢اشا ٧اأح٦ ٜاٞ  ا        

ٜماةٔااث اٙؼاا٣ادة ٜااى ػاا٤٣د  رااص٧ٞ أو ٜماةٔااث اٙؼاا٣ادة ٜااى وٓااائى اٙٔقاا٨ث ٖاا٘ ٢ااشه  
األظتاب و٨ٍص٢ا ٜٞ األظتاب ٦ِ خاٙث حأٖس اٙٝدٗٝث ٜٞ ؾدخ٣ا ِخ٤ٗن اٙؼ٣ادة  ٜماةٔث 

  0ٙٚدٗٛ  وحعخ٨ّس اٙٝدٗٝث ٣٠ٜا ظتتاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  0،لشاس غ١ش ِٕشٛس 30/2/2010فٟ  2010/ا١ٌٙئخ اٌجضائ١خ/246(لشاس ِحىّخ اٌز١١ّض االرحبد٠خ اٌّشلُ 1)

(8) 



 اٌشٙبدح غ١ش اٌّجبششح  -2

٦٣ِ اٙخ٦ ال ح٠ؿب ٜتاػصة ي٥ٚ ا٤ٙآًث ٤ٜفا٤ع اٙاسي٤ى   ِاٙؼاا٢س ٠٢اا ٙاٛ ٧اسرك  
ا٤ٙآًث ة٠ّع١ وإٟٝا يص٣ِا ٜٞ ا٨َٙاص ٣ِا٤ ال ٧اشٖص ةأٟا١ ػاا٢س ا٤ٙآًاث ة٨٠٨ًا١ أو ظا٣ًٝا  
و  ةأذ١٨ٟ وإٟٝا ظ٣ًٝا ٜٞ ا٨َٙص ٧صو٣٧اا ٙا١ و٢اشا ا٨َٙاص ٢ا٤ اٙاشي ػاا٢س أو ظاٝى ة٠ّعا١  أ

أدر٣ٖا ةإخسى خ٤اظ١   وٜٞ ؾا٤ر ٢اشه اٙؼا٣ادة  ٢ا٦ اٙؼا٣ادة اٙعاٝاي٨ث وان اٙخؼاص٧ى  
ٟاصاه   اًٙصا٦ٓ ٤٧خ٦ ةًسم األرش ة٣شه اٙؼ٣ادة وان ٙٛ ٠٧ؽ ؾاصاخث يٚا٥ ذٙإ و٢اشا ٜاا

اٙاشي جااء  اًٙٝاسل ٜٞ ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨اث اًٙصآا٦ (169)٦ِ ٟؽ اٙٝادة 
  (٥ٚ ا٤ٙٓائى اٙخ٦ ٧عخم٨ى اٙؼا٢س إدرا٣ٖا ةإخسى خ٤اظ١ ٧جب أن ح٠ؿب اٙؼ٣ادة ي)١٨ِ 

ٙاسى  )وٓس   اظخٔص ٓقاء ٜدٗٝث ح٨٨ٝض اًٙصال يٚا٥ ياسم األراش ة٣اا   خ٨اد ٓقاج ةأٟا١ 
اٙخس٨ْٓ  واٙٝساوٙث وجاس أن األدٙاث اٙخا٦ حدؿاٚج ِا٦ ٢اشه اٙاسي٤ى ٜاا٦٢ أال ػا٣ادات 

  0 (1) (ظٝاي٨ث  ال ٧ج٤ز األرش ة٣ا ٓا٤ًٟٟا 
ش ةاٙؼا٣ادة ٨ٍاص اٙٝتاػاصة ٙا٨ط ٓم٨ًاًا وان ياسم ٓتا٤ل اٙؼا٣ادة ٨ٍاص أن يسم األرا

إلال١ٓ ٦ِ ٖ٘ االخ٤ال ِٚٗا٘ ٓاياسة ػا٤اذ خ٨اد ٠٢ااك   ي٥ٚ ٧ؤرش اٙٝتاػصة ٧جب إن ال
اظخر٠اءات ٜر٘ اٙؼ٣ادة حدج رؼ٨ث ا٤ٝٙت ِاٙؼزؽ اٙشي ٧خا٥ِ٤ ٓتا٘ أن ٧ؿا٘  إ٨ٙا١ 

ًٓث ٦ِّ ٢شه  اٙداٙث  ٤ٔ٧م اٙٔاف٦ اٙٝدْٔ أو اٙٔاف٦ ٙخسو٧ٞ أ٤ٓا١ٙ يٞ اٙدادذث أو ا٤ٙا
إِادة ٜٞ ٖان ٓص٧ب ١٠ٜ ٜر٘ اٙمت٨ب أو اٙٝقاٝس  اٙؿاد٦  و اٙؼازؽ  أرش٧أو اٙٝدْٔ 

اٙٝصاِْ ١ٙ اٙشي ٓس ظٝى ٜا أد٥ٙ ١٧ اٙٝؿااب ٓتا٘ وِاحا١ ٜرا٘  ٢اشه اٙؼا٣ادة حؤراش ِا٦ 
ٙٝدٗٝاث ا٨ًٝٙار خ٨د  ٤ً٧د األٜص ا٥ٙ ظاٚمث ا ثةًـ اٙداالت و٢شا ٨ٙط ٜٞ األدٙث اٙراةخ

  0اٙخٔس٧ص٧ث وٜتسأ آخ٠اي٣ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، اٌؼههذد اٌضبٌههش ،ِجّٛػههخ اإلحىههبَ اٌؼذ١ٌههخ  1520،/ ر١١ّههض أٌٚههٝ /  852(أظهش لههشاس ِحىّههخ ر١١ّههض اٌؼههشاق سلههُ 1)

  0 88ص  1525اٌغٕخ اٌغبدعخ ، 
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 اٌّطٍت اٌضبٟٔ
 خظبئض اٌشٙبدح

 
حخعٛ اٙؼ٣ادة ٦ِ اٙسي٤ى اٙجضائ٨ث ةزؿائؽ ح٨ٝض٢ا ياٞ ٨ٍص٢اا ٜاٞ أدٙاث اإلذتاات         

 وٜٞ ٢شه اٙزؿائؽ : 
ة٤ؾا٣ّا دٙا٨الً ٧٤٠ًٜاًا ٢ا٦ ػزؿا٨ث ةمت٨ًخ٣اا  خ٨اد  الشهادة  :شخظ١خ اٌشٙبدح:أٚالً 

ألرادة اإلٟعان وأ٤٢ائ١   ٖٝا حزقى ٠ٙضياح١ واًّٟاالح١  و٣ٖٚا أ٤ٜر  ٜخ٨َصة األٜاص حزقى 
اٙشي جً٘ اٙخؼص٧ًات حخج١ إ٥ٙ يسم اٙعٝاح ةاألٟاةث  ٦ِ اٙؼ٣ادة ة٘  حدخٛ ي٥ٚ اٙؼاا٢س 

ٜٞ ٓاا٤ٟن أؾا٤ل اٙٝداٖٝاات اٙجضائ٨اث اًٙصآا٦  (67)أن ٧س٦ٙ ةؼ٣ادح١ ة٠ّع١   ِاٙٝادة 
أو اٙٝدْٔ االٟخٔال ا٥ٙ ٜد٘ اٙؼاا٢س ٙخاسو٧ٞ  ػا٣ادح١ ِا٦ خاٙاث  أٙضٜج اٙٔاف٦ اًٙٝسل

ٜٞ اٙٔا٤ٟن  ّٟع١ ٙٚٝدٗٝاث إن ح٠خٔا٘ إٙا٥  (173)ٜصف١ أويسم خق٤ره   وأجازت اٙٝادة 
ٜد٘ اٙؼا٢س ٙخعٝى ػ٣ادح١ أو ح٨٠ب اخس أيقائ٣ا أو اخس اٙٔقاة ٦ِ ٠ٜمٔث اٙؼا٢س ٦ِ 

اٙؼا٢س ٧جب إن ٧س٦ٙ ةؼا٣ادح١ ة٠ّعا١ خاٙث حًشر خق٤ره أٜا٣ٜا و٣ّ٧ٛ ٜٞ  ٖ٘ ذٕٙ  أن 
  اٙؼ٣ادة أل٣ٟا ػزؿ٨ث و٢شه ٨ٜضة ٜٞ  ٨ٜضات  

ٜٞ ٓا٤ٟن أؾا٤ل اٙٝداٖٝاات  (169)ٟؿج اٙٝادة  :اٌشٙبدح رذسن ثاحذٜ اٌحٛاط : صب١ٔبً 
٧جب أن ح٠ؿب اٙؼ٣ادة ي٥ٚ ا٤ٙٓائى واٙخ٦ ٧عاخم٨ى  )ي٥ٚ ا١ٟ  اًٙٝسلاٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ 

و٣ّ٧اٛ ٜاٞ ذٙإ أن اٙؼا٣ادة ٧جاب  إن ح٠ؿاب يٚا٥ ٜاا  (اٙؼا٢س إدرا٣ٖا ةإخسى خ٤اظ١ 
أدر١ٖ اٙؼا٢س ةد٤اظ١ ٙشا ِأن ٜٞ رؿائؽ اٙؼ٣ادة  إن  ح٠ؿب ٜتاػصًة ي٥ٚ وٓائى ذات 

ٓاائى ٖٝاا ر ٢اا أوظا٣ًٝا ة٠ّعا١ أو ٨ِؼ٣س  اٙؼاا٢س ةا٤ٙ (1)يالٓث ةاٙسي٤ى وجائضة اٙٔت٤ل 
٣ِاشه  ةز٠جاص در٣ٖا ةت٨ٔاث خ٤اظا١   ٖاأن ٧ؼا٣س  ةأٟا١ رأى اٙٝاخ٣ٛ ٧مًاٞ اٙٝج٠ا٦ ي٨ٚا١ا

اٙؼ٣ادة اٙٝتاػصة اٙخ٦  ح٤ٗن ٤ٜفى ذٔث اٙٔقاء أل٣ٟا ح٠ؿب ي٥ٚ وٓاائى أدر٣ٖاا اٙؼاا٢س 
   0ة٠ّع١ 
ٔاده اٙؼزؿا٦   أو  حٔاس٧صه أن حخ٠اول اٙؼ٣ادة  راء اٙؼا٢س   أو ايخ ال ٧ج٤زوي١٨ٚ          

٤ٚٙآًث أو ٜعؤو٨ٙث اٙٝخ٣ٛ أو رم٤رح١   ألن اٙؼ٣ادة ٦٢ إرتار يٞ  ٜؼا٢سة  ِاال ٧ٔتا٘ 
٦ِ اٙخ٨٨ُٗ  أو ٧خسر٘ (2)ٜٞ اٙؼا٢س ا٤ٔٙل إن اٙعٗص ٜاٟى ٜٞ ٤ٜاٟى اٙٝعؤو٨ٙث  اٙجضائ٨ث

ح٠ؿاب ِاأ٤ٓال اٙؼاا٢س ٧ّخاصض إن  0اٙٔا٦ٟ٤ٟ ٙٚجص٧ٝث ألن ذٕٙ ٜٞ ارخؿاص  اٙٝدٗٝث 
  0ي٥ٚ وٓائى أدر٣ٖا ة٠ّع١ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  0 125(أظش جٕذٞ ػجذاٌٍّه ، اٌّظذس اٌغبثك ، ص1)

 1522(أظش اٌذوزٛس ِحّٛد ٔج١ت حغٕٟ ، ششح لبْٔٛ اإلجشاءاد اٌجٕبئ١خ ، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح 2)

  0 454-452ص
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صبٌضبً : اٌشٙبدح حجخ ِمٕؼخ ِٚزؼذ٠خ ٚغ١ش لبطؼخ 
(1 ) 

 

 ـ اٌشٙبدح حجخ ِمٕؼخ : 1

اٙؼ٣ادة د٨ٙ٘ أ٠ٓاي٦ ٧ٔسره اٙٔاف٦ ةٗاٜا٘ خص٧خا١ ٜصاي٨اًا ٜاا ٧دا٨ك ةاٙؼاا٢س ٜاٞ  
ِاٙؼا٣ادة  ِا٦  اٙاسي٤ى  0هصو  وٜؤذصات ٓس حس١ًِ إ٥ٙ اٙزمأ او اٙٗاشب ِا٦ ػا٣ادح١ 
ِاٙٔاف٦  ٧ٝخٕٚ اٙدص٧اث  0اٙجضائ٨ث رؿ٤ؾًا حزقى ةؼٗ٘ حام الٓخ٠اع اٙٔاف٦ اٙؼزؿ٦

ا أو ةًقا٣ا وٙا١ أن ٧أراش ةااأل٤ٓال  اٙخا٦ أدٙا٥ ة٣اا اٙٗاٜٚث ٦ِ األرش ةاٙؼ٣ادة ظ٤اء ٣ٖٚ
أو اٙؼااا٢س ِاا٦ ٜدقااص اٙخد٨ٔااْ اٙااشي ٟوٝخاا١ اٙؼااصلث أو ٜدقااص اٙخد٨ٔااْ  االةخااسائ٦ 

ٖٝا ٙٚٔاف٦ أن ٧أراش  ةاأ٤ٓال اٙؼاا٢س وٙا٤  0ي٣٠ا ج٨ًًٝا ٜا ٙٛ ح٤ٌٗن ٠ٓايث ٙس١٧  ٧عخ٦٠َ
لٝأن اٙٔاف٦ أن ٓا٤ل ألخس اٙزؿ٤م او ؾاخب ٜؿٚدث ٦ِ اٙسي٤ى ٜخ٥  ٜا ا اً ٖان ٓص٧ت

  0اٙؼا٢س ٧ٌٝر٘ اٙد٨ٔٔث ٦٣ِ د٨ٙ٘ ٠ٜٔى و٨ٍص ٜٚضم 
 
 ـ اٌشٙبدح حجخ ِزؼذ٠خ : 2

حًااس اٙؼاا٣ادة خجااث ٜخًس٧اا١   أي أن ٜااا  ٧رتااج ة٣ااا ٧ًااس إذتاحااًا ةدااْ اٙج٨ٝااى   ألن 
اّٙٝصوض ٦ِ اٙؼ٣ادة أ٣ٟا ؾسرت ٜٞ أػزاص يسول ال ٜؿٚدث ٣ٙاٛ ةاٙاسي٤ى أال إٓاٜاث 

ة٤ؾاا٣ّا خجااث ٜخًس٧ااث حخؼاااة١ ةااشٕٙ ٜااى اإلذتااات ةاٙٗخاةااث واٙٔااصائٞ  واٙؼاا٣ادة  اًٙااسل 
خجث ٓاؾصة ال ٨ّ٧س أال اٙٝٔاص ورّٚائا١  األر٨صة اٙٔقائ٨ث    و٣٠ٗٙا حزخُٚ يٞ اإلٓصار ألن

  0ودائ١٨٠ ٙشٕٙ  ٧ٔال ةأن اٙؼ٣ادة خجث ٜخًس٧ث واإلٓصار خجث ٓاؾصة 
 
 اٌشٙبدح حجخ غ١ش لبطؼخ :  -3

أي أ٣ٟاا  ٠ٜٔ0ًث و٨ٍص ٜٚضٜاث   إذن ٣ِا٦ خجاث ٨ٍاص ٓالًاث  ٜا داٜج اٙؼ٣ادة خجث
ذتات اًٙٗط   ألن ٜا ٧رتج ةاٙؼ٣ادة ٓاة٘ إلذتات ١٨ّٟ ةؼ٣ادة أرصى أو ةاأي د٨ٙا٘  الٓاةٚث 
  0 رص 

 
 
 
 
 

 
 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0 214ص 2008(أظش اٌذوزٛس ػظّذ ػجذاٌّج١ذ ثىش ، ششح لبْٔٛ اإلصجبد ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ 1)

 

(11) 



 اٌّجحش اٌضبٟٔ

 0ئجشاءاد اٌّحىّخ فٟ االعزّبع ئٌٝ اٌشٙبدح ٚعٍطزٙب فٟ رمذ٠ش٘ب 
 

اٙؼ٣ادة ٦٢ اٙس٨ٙ٘ اًٙادي ِا٦ اٙٝعاائ٘ اٙج٠ائ٨اث خ٨اد ٧ا٠ؽ اإلذتاات يٚا٥ وٓاائى 
  (1)ٜاد٧ث  ال ٧خأح٥ يادًة إذتاح١ ةاٙٗخاةث 

 
ِاٙؼ٣ادة ٦٢ اٙت٨اٟات أو ا٤ًٜٚٝٙات اٙخ٦ ٧ٔس٣ٜا ٨ٍاص اٙزؿا٤م ِا٦ اٙخد٨ٔاْ و٢ا٦ 

اٙعاا٤اء   اٙمص٧ااْ اًٙااادي إلذتااات ا٤ٙٓااائى اٙٝاد٧ااث ِاا٦ اٙٝعااائ٘ اٙٝس٨ٟااث واٙج٠ائ٨ااث يٚاا٥
واألؾ٘ ٦ِ اٙؼاا٢س ان ٧ؼا٣س يٚا٥ ا٤ٙٓاائى اٙخا٦ ػاا٢س٢ا ة٠ّعا١ ظا٤اء ةاٙصؤ٧اا أو ةاأي  

  0خاظث ٜٞ خ٤اظ١ 
حأد٧ااث اٙؼاا٣ادة أٜااام  اًٙٝااسل ٧اا٠وٛ ٓااا٤ٟن أؾاا٤ل اٙٝداٖٝااات اٙجضائ٨ااث اًٙصآاا٦

اٙؼاا٤٣د  اظااخسياء ة٨ّ٨ٗااثاٙٝدٗٝااث وأٜااام ظااٚمث  اٙخد٨ٔااْ و٢ااشه اإلجااصاءات راؾااث 
وظٝاي٣ٛ و٨ّ٨ٖث أدائ٣ٛ  ٙٚؼ٣ادة وحسو٧ٞ أظٝائ٣ٛ وأ٤ٓا٣ٙٛ ٦ِ اٙٝدقص واَٙصض ٣٠ٜاا 

وح٨ٗٝٞ اٙزؿ٤م واٙٝدْٔ ٜٞ ٠ٜآؼخ٣ٛ و٤ٜاج٣خ٣ٛ ٨ِٝا  ٤٢0 يسم اٙخأذ٨ص ي٥ٚ  اٙؼ٤٣د 
  0ةًس 

و٦٢ ٜٞ اإلجصاءات اٙؼ٨ٚٗث اٙزاؾاث ةٝصخٚخا٦ اٙٝداٖٝاث واٙخد٨ٔاْ و٧ٝٗاٞ اٙٔا٤ل  
   ات ٟوٝاج يٚا٥ ظات٨٘ اإلرػااد واٙخ٤ج٨ا١ ٨ِٚعاج ٤ٓاياس٢ا ج٢٤ص٧اثةأن ٢شه اإلجاصاء

 (2)وٙشٕٙ ال ٧خصحب ي٥ٚ ٜزاّٙخ٣ا ةمالن أال أذا ٖان ٦ِ اٙٝزاّٙث  إجدا   ةد٤ٔل  اٙسِاع 

٧ٔاسر٢ا اٙٔافا٦ ةخٝاام اٙدص٧اث حمت٨ٔاًا   ِتاٙخاا٦ٙ وٙٝا ٖاٟج اٙؼ٣ادة دٙا٨الً ٨ٙ٤ٓاًا إ٠ٓاي٨ااً 
  0 (٠ٓايخ١ خص٧ث اٙٔاف٦ ٦ِ ح٧٤ٗٞ  )ٙٝتسأ 

ة٠اًء ي٥ٚ اخخٝال خؿ٤ل ا٤ٙآًث اٙخ٦ ٧ؼ٣س ة٣ا اٙؼا٢س أو يسم خؿ٣ٙ٤ا   و٨ِٝا أذا 
أراشًا ة٠واص االيختاار اٙواصو   0ٖاٟج ٜزاّٙث ٙٚٝدع٤س وا٤ًٔٝٙل أو يسم ٜزاّٙخ٣ا ٣ٙٝا

  0واٙٝؤذصات اٙخ٦ حؤذص ي٥ٚ اٙؼا٢س ي٠س أدائ١ اٙؼ٣ادة أو ٦ِ وٓج حد١ٚٝ ٣ٙا
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    184، ص 2006(أظش جٛاد اٌشّٟ٘، ئحىبَ اٌجطالْ فٟ لبْٔٛ اطٛي اٌّحبوّبد اٌجضائ١خ ، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ، 1)

،ِطجؼهخ جبِؼهخ اٌمهب٘شح ٚاٌىزهبة اٌجهبِؼٟ 1ط1ِظطفٝ ،اإلصجبد فهٟ اٌّهٛاد اٌجٕبئ١هخ،ط ِحّٛد ِحّٛد 0(أظش د2)

   0  25،ص 1588،عٕخ 
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وٓس خسد اٙٝؼّصع ؾصاخث ظٚمث ٜدٗٝث ا٤ٝٙف٤ع ٦ِ حٔس٧ص اٙؼ٣ادة و٠ٜد٣ا ظٚمث  
ٜٞ ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات  اٙجضائ٨ث  (215)ٜمٚٔث ٦ِ حٔس٧ص اٙؼ٣ادة خ٨د ٟؿج اٙٝادة 

ٙٚٝدٗٝث ظٚمث ٜمٚٔث ٦ِ حٔس٧ص اٙؼ٣ادة ٣ِٚا أن حأرش ة٣ا ٣ٖٚا  )ي٥ٚ ا١ٟ  اًٙٝسلاًٙصا٦ٓ 
اٙشي ٦ِ ٜدقص اٙخد٨ْٔ  ة٣ا اٙؼا٢سد٥ٙ احأرش ةاأل٤ٓال اٙخ٦  ناو أأو ةًق٣ا أو حمصخ٣ا 

ٓاٜج ة١ اٙؼصلث أو ٜدقص اٙخد٨ْٔ االةخسائ٦ أو أٜام ٜدٗٝث  أرصى  ٦ِ  اٙسي٤ى ذاح٣اا 
  0 ( ال حأرش ةأ٤ٓا١ٙ ج٣ً٨ٝاً  أن أو
 

ويٚاا٥ ذٙاإ ِٚٝدٗٝااث ا٤ٝٙفاا٤ع ظااٚمث واظااًث ِاا٦ وزن أٓاا٤ال اٙؼاا٤٣د وحٔااس٧ص  
٣٨ِا ػ٣ادح٣ٛ واظخزالص ٨ٓٝث ٢شه اٙؼ٣ادة  و٤ٓح٣اا  ٖاس٨ٙ٘ ِا٦ اٙوصو  اٙخ٦ ٧ؤدون 

اٙسي٤ى اٙجضائ٨ث و٢اشه اٙعاٚمث ر٣ٙ٤ّاا اٙٔاا٤ٟن ٙٝدٗٝاث ا٤ٝٙفا٤ع    ٣ِٚاا أن حأراش ةٝاا 
حمٝئٞ إ١٨ٙ ٜٞ اٙؼ٣ادة وحخصك ٜا ال حصحاح أ١٨ٙ ٣٠ٜا دون أن  ح٤ٗن ٜٚضٜث ةت٨اان األظاتاب 

ن ٢شا األٜاص ٜخاصوك ال حصاه  ٠ًًٜٔا ٜٞ اٙؼ٣ادة   أل اٙخ٦ ديخ٣ا إ٥ٙ األرش أو حصك ٜا حصاه أو
  ٤٣ِ ٨ٍص ٜٚضم  ةاٙٗؼُ يٞ أظتاب إيمائ١ ٨ٓٝث ٠٨ًٜث ٙٚؼ٣ادة وإذا ذٖاص ٠ٔٙايث اٙٔاف٦

  (1)ذٕٙ اٙعتب ِال  ٧خ٠آغ ١٨ِ 
وي٥ٚ ٢شا ظ٠خ٠اول ٦ِ ٢شا اٙٝتدد إجصاءات اٙٝدٗٝث ِا٦ االظاخٝاع إٙا٥ اٙؼا٣ادة 

و٦ِ اٙٝمٚاب اٙراٙاد   ٦ِ حٔس٧ص٢ا ٦ِ اٙٝمٚب اٙرا٦ٟ اٚمخ٣وذٕٙ ٦ِ اٙٝمٚب األول  وظ
  0ظ٠خ٠اول رٓاةث ٜدٗٝث اٙخ٨٨ٝض ي٥ٚ ظٚمث اٙٔاف٦ اٙج٠ائ٦ ٦ِ حٔس٧ص اٙؼ٣ادة 
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  0 462ِحّٛد ٔج١ت حغٕٟ ، اٌّظذس اٌغبثك ، ص  0( أظش د1) 
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 اٌّطٍت األٚي
 ئجشاءاد اٌّحىّخ فٟ االعزّبع ئٌٝ اٌشٙبدح

االظخٝاع إ٥ٙ اٙؼ٣ادة وأداؤ٢ا ٧ٝص ةٝصخٚخ٨ٞ : اٙٝصخٚث األو٥ٙ : ٦٢ ٜصخٚث اٙخد٨ٔاْ 
ِّا٦ اٙٝصخٚاث األوٙا٥ ٧اخٛ االظاخٝاع إٙا٥   0االةخسائ٦   واٙرا٨ٟث : ٢ا٦ ٜصخٚاث اٙٝداٖٝاث 

اٙؼ٣ادة ٦ِ دور اٙخد٨ْٔ االةخسائ٦ اٙشي ٧ٔا٤م  ةا١ ٓافا٦ اٙخد٨ٔاْ أو اٙٝدٔٔا٤ن حداج 
تااع ٜج٤ٝياث  ٜاٞ  اإلجاصاءات خاسد٢ا اٙٝؼاّصع اًٙصآا٦ ِا٦ إػصا  ٓاف٦ اٙخد٨ْٔ ةأح

  إذ ٧ؼاصع ِا٦  اًٙٝاسلٜٞ  ٓا٤ٟن أؾ٤ل  اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث اًٙصآا٦  ( 68 -58)ا٤ٝٙاد 
اٙخد٨ْٔ ةخسو٧ٞ إِادة اٙٝؼخ٦ٗ أو اٙٝزتص أوالً ذٛ  ػا٤٣د اإلذتاات ارراص٧ٞ وٜاٞ ٧مٚاب 
اٙزؿ٤م ظٝاع ػ٣ادح٣ٛ وٖشٕٙ ػ٣ادة ٜٞ ٧خٔسم  ٜٞ حٚٔاء ّٟعا١ ٙاالدالء ة٤ًٜٚٝاحا١ إذا 
ٖاٟج ح٨ّس اٙخد٨ْٔ وػ٣ادة األػزاص اٙش٧ٞ ٧ؿ٘ إ٥ٙ يٚٛ اٙٔافا٦ أو اٙٝدٔاْ أن ٖاان 

  0ت حخًْٚ ةاٙدادث ٣ٙٛ ٤ًٜٜٚا
 

٧ااسي٤ ٓافاا٦ اٙخد٨ٔااْ أو اٙٝدٔااْ اٙؼاا٤٣د ٙٚدقاا٤ر إذ٠اااء اٙخد٨ٔااْ ة٤رٓااث ح٨ٚٗااُ 
  و٦ِ اٙجصائٛ اٙٝؼ٤٣دة ٧جا٤ز ديا٤ة اٙؼاا٢س ػا٧٤ًّا   وإذا حاٛ حت٨ٚاٌ  اٙؼاا٢س ةاٙدق٤ر

ُّٚ يٞ اٙدق٤ر ٧ج٤ز ٙٔاف٦ اٙخد٨ْٔ أن ٧ؿسر أٜصًا ةاٙٔتـ  ي٨ٚا١ وإخقااره جتاصًا  وحز
وإذا ٖان اٙؼا٢س ٜص٧قًا أوٖان ٙس١٧ ٜا ١ً٠ٝ٧ ٜٞ اٙدق٤ر ٥ًِٚ اٙٔاف٦  0(1)ألداء اٙؼ٣ادة

 0(2)أو اٙٝدْٔ االٟخٔال إ٥ٙ ٜد١ٚ ٙخسو٧ٞ أ٤ٓا١ٙ 
وإذا خقص اٙؼا٢س أٜام ٓاف٦ اٙخد٨ْٔ أو اٙٝدْٔ ٧عأل يٞ اظ١ٝ وٙٔت١ وؾ٠ايخ١ 

ٜاٞ أ٨ٝ٢اث وٜد٘ ي١ٚٝ ويالٓخ١ ةألصا  اٙسي٤ى   وال ٜع٤غ إلظٔاط يٝص اٙؼا٢س ٙٝا ٙا١ 
  ٦ِ0 ًٜصِث ٓسرح١ ي٥ٚ حدٝ٘ وأداء اٙؼ٣ادة 
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  0ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّحبوّبد اٌجضائ١خ اٌؼشالٟ اٌّؼذي 55( اٌّبدح 1) 
  0ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّحبوّبد اٌجضائ١خ اٌؼشالٟ اٌّؼذي  68( اٌّبدح 2) 
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وٓت٘ اٙتسء ةأداء اٙؼ٣ادة ٧دُٚ اٙؼا٢س اٙشي أحٛ اٙزاٜعث يؼص ٜٞ يٝصه ٠٨ٝ٧اًا ةاأن  
ٙدْ   أٜا ٜٞ ٙٛ ٧خٛ اٙعٞ اٙٝش٤ٖر ٨ِج٤ز ظٝاي١ ي٥ٚ ظت٨٘ االظخسالل ٜاٞ  ٨ٍاص ةا٧ؼ٣س 
واالظااخسالل ِاا٦ دور اٙخد٨ٔااْ االةخااسائ٦ ٓااس ٣٧ااسي إٙاا٥ د٨ٙاا٘ أرااص وِاا٦ دور  0 (1)٧ٝاا٨ٞ 

اٙخد٨ٔاْ اٙٔقاائ٦ واٙٝداٖٝاث ٓاس ٧ٔا٤ي اٙااس٨ٙ٘ ارراص فاس  اٙٝاخ٣ٛ  أو  ٧قا١ًّ خعااب 
ٖشٕٙ ٓس ال حمٝئٞ اٙٝدٗٝث إ٥ٙ ػ٣ادة اٙؼاا٢س أذا ٖاٟاج  ٙس٧ا١ رؿا٤ٜث ٜاى  (2)األخ٤ال 

ٖشٕٙ  00000)ا  ٤٠٨ٟى ةؿّخ٣ا اٙخ٨٨ٝض٧ث اخس إلصا  اٙسي٤ى وةشٕٙ ٓقج ٜدٗٝث اظخئ٠
(٤ٜات ة٣٠٨ا وة٨ٞ ل٣ٔ٨ٚا اٙٝخ٣ٛ ال ٧ٝٗٞ اٙص٤ٖن إ٣٨ٙا ٤ٙج٤د  رؿ (أ 0ك)إِادة اٙؼا٢س 

(3)  
وة٣اشا   0 (4)وٜٞ ٓت٨٘ اٙعٚمث اٙخٔس٧ص٧ث ٙٚٝدٗٝث ٦ِ حٔس٧ص اٙؼ٣ادة جا٤از حجضئخ٣اا 

ادة ِخأراش ةااٙجضء  اٙاشي ٙٚٝدٗٝث أن حجضء  اٙؼ٣)اٙؿسد ٓقج ٜدٗٝث ح٨٨ٝض اًٙصال ةأن 
  0 (5) (حٔخ٠ى ةؿدخ١ 
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 /ة ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّحبوّبد اٌجضائ١خ 60(اٌّبدح 1)

   55، ص2005(أظش جّبي ِحّذ ِظطفٝ ، ششح لبْٔٛ أطٛي اٌّحبوّبد اٌجضائ١خ ، ثغذاد 2)

 غ١ش ِٕشٛس  15/10/2005فٟ  2005/د ط/  61، 62(اٌمشاس اٌّشلُ 3)

عهههبِٟ إٌظهههشاٚٞ ، دساعهههخ فهههٟ أطهههٛي اٌّحبوّهههبد اٌجضائ١هههخ ،ط 0( أظهههش د4)
2 

، ِطجؼهههخ داس اٌغهههالَ ، ثغهههذاد 

   145،ص1586

ِٕشٛس فٟ سعبٌخ اٌذوزٛساٖ ٌفإاد ػٍٟ ع١ٍّبْ، اٌشٙبدح فٟ اٌّٛاد اٌجٕبئ١هخ  5/8/1585ف382ٟ( اٌمشاس اٌّشلُ 5)

   0 2،٘بِش سلُ 301،ص1525،ثذْٚ روش اٌّطجؼخ، ثغذاد ،عٕخ 
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 اٌّطٍت اٌضبٟٔ
 عٍطخ اٌّحىّخ فٟ رمذ٠ش اٌشٙبدح
اٙج٠ائ٦ ِا٦ حٗا٧٤ٞ ٠ٓايخا١   حزقى اٙؼ٣ادة ٦ِ ا٤ٝٙاد اٙجضائ٨ث ٙٝتسأ خص٧ث اٙٔاف٦

ٜاٞ ٓاا٤ٟن أؾا٤ل اٙٝداٖٝاات  (أ/213)ػأ٣ٟا ٦ِ ذٕٙ ػأن  ة٨ٔث األدٙث   إذ ٟؿاج اٙٝاادة 
حدٗٛ اٙٝدٗٝث ٦ِ اٙاسي٤ى ة٠ااًء يٚا٥ آخ٠اي٣اا اٙاشي )ي٥ٚ أ١ٟ   اًٙٝسلاٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ 

٦ أإلٓاصار ح٤ٗن ٙس٣٧ا ٜٞ  األدٙث اٙٝٔسٜث ٦ِ أي دور ٜٞ أدوار اٙخد٨ٔاْ أو اٙٝداٖٝاث و٢ا
وػاا٣ادة  اٙؼاا٤٣د وٜدافااص اٙخد٨ٔااْ واٙٝدافااص واٙٗؼاا٤  اٙصظاا٨ٝث األرااصى وحٔااار٧ص 

أن اٙؼا٣ادة ٜاٞ اةاصز ٨ٜااد٧ٞ   (اٙزتصاء  وا٨٨٠ّٙٞ واٙٔصائٞ واألدٙث األرصى اٙٝٔصرة ٓا٤ًٟٟا 
حمت٨ْ ٢شا اٙٝتسأ   أل٣ٟا د٨ٙ٘ ٤٠ًٜي ٜٞ اًٙع٨ص ٨ٓاس ؾدخ١  ةٔاياسة  ٜداسدة  ٧قا٣ًا 

ا ٧خصك ٙٚٔاف٦ خص٧ث  ٖاٜٚث ٦ِ حٔس٧ص  ٨ٓٝث اٙؼا٣ادة  و٢اشا  ٜاا ٟؿاج ي٨ٚا١ اٙٝؼصع   ٙش
 ٙٚٝدٗٝاث )ة٣ٙ٤ٔاا  اًٙٝاسلٜٞ ٓا٤ٟن أؾ٤ل  اٙٝداٖٝاات  اٙجضائ٨اث اًٙصآا٦  (215)اٙٝادة 

٣ٖٚا أو ةًق٣ا أو حمصخ٣ا  أو أن حأراش  ظٚمث ٜمٚٔث ٦ِ حٔس٧ص اٙؼ٣ادة ٣ِٚا أن حأرش ة٣ا
ةاأل٤ٓال  اٙخ٦ أد٥ٙ ة٣ا اٙؼا٢س ٦ِ ٜدقص اٙخد٨ْٔ اٙشي ٓاٜاج  ةا١ اٙؼاصلث  أو  ٜدقاص  
 (اٙخد٨ْٔ االةخسائ٦ أو أٜام ٜدٗٝث أرصى ٦ِ اٙسي٤ى ذاح٣ا أو إن ال حأرش ةأ٤ٓا١ٙ  ج٨ًًٝا 

وٜاسى  ٤ٓح٣اا ِا٦  ِاٙٔا٤ٟن ر٤ل اٙٔاف٦ ظٚمث واظًث ِا٦ اظاخزالص دالٙاث اٙؼا٣ادة
  0 (1) (ي٨ٞ اٙٔاف٦ وأذا١ٟ )االٓخ٠اع ةد٨ٔٔث وآًث ٠٨ًٜث   ٙشا ٨ٓ٘ اٙؼ٣ادة 

ٛ اٙؼ٣ادة ٧جب أن ال ح٤ٗن ة٨ًاسة ياٞ اٙٝالئٝاث ٜاى ة٨ٔاث األدٙاث  اٙخا٦ رظاٛ  ٨ن ح٨ٔأ      
وحٔس٧ص اٙؼ٣ادة أٜص ٜخصوك ٙٚٝدٗٝث و٨ٙط ٠٢اك أ٨ٝ٢اث   ة٤ٝجت٣اٙالذتات اٙٔا٤ٟن خسودًا 

 0 (2) (اٙؼ٣ادة ح٤زن  وال حًاس  )و٦ِ ذٕٙ ٤ٔ٧ل اًٙالٜث ة٠خام   صة يسد اٙؼ٤٣د أو ٓٚخ٣ٛٙٗر
ةًااـ  اظااخًصاضوحخجٚاا٥ ا٨ٔٙٝااث اٙد٨ٔ٨ٔااث ٙٚؼاا٣ادة  ِاا٦ األذتااات  اٙج٠ااائ٦ ٜااٞ رااالل 

ِٔس أظخٔص اٙٔقاء ي٥ٚ اٙخ٧٤ً٘  ي٥ٚ اٙؼ٣ادة   ٓصارات ٜدٗٝث اٙخ٨٨ٝض االحداد٧ث ا٤ٝٙٓصة
يسم االلٝئ٠ان إ٥ٙ اٙؼ٣ادة اٙٝخأرصة إ٥ٙ وٓج ل٧٤٘ خ٨اد ٓقاج األٓصب إ٥ٙ اٙدادث و

إن اٙؼ٣ادة األٓصب ٙٚدادث اٙخ٦ حؤ٧س إن اٙٝخ٣ٛ  ٖان فٝٞ  اٙٝخ٨ٝ٣ٞ اٙش٧ٞ آخد٤ٝا دار )
(جص٧ٝث ٓخ٘ اٙٝج٥٠ ي١٨ٚاٙٝج٥٠ ي١٨ٚ وٖان ٧دٝ٘ ظالخًا ح٦ّٗ ألداٟخ١ ٙالػخصاك  ٦ِ 

(3)  
ة يٞ حأر٧ذ اٙدادث و٨ٍاص ي٨ا٨ٟاث وٜت٨٠اث يٚا٥ أذا ٖاٟج اٙؼ٣ادات ٜخأرص)وٓقج أ٧قًا 

اٙعٝاع وان االيخصا  ا٠ٝٙع٤ب ٙٚٝخ٣ٛ ٙٛ ٧ٗٞ أٜام ظٚمث ٜزخؿث وال ٨ٓٝاث ٓا٨ٟ٤ٟاث ٙا١ 
  0 (4) (ي٠سئش ح٤ٗن األدٙث ٨ٍص ٜخ٤ِصة ٙٚدٗٛ ةاإلداٟث 

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  0 454ِحّٛد ٔج١ت حغٕٟ ، اٌّظذس اٌغبثك ، ص  0(أظش د1)

  143، ص 2004(أظش جّبي ِحّذ ِظطفٝ ، اٌزحم١ك ٚاإلصجبد فٟ اٌمبْٔٛ اٌجٕبئٟ ، ثغذاد ، 2)

  0، غ١ش ِٕشٛس 13/5/2002فٟ  ١٘/2002ئخ ػبِخ/522( لشاس ِحىّخ اٌز١١ّض االرحبد٠خ اٌّشلُ 3)

  0، غ١ش ِٕشٛس 30/2/2010فٟ  ١٘/2010ئخ ػبِخ /102(لشاس ِحىّخ اٌز١ّض االرحبد٠خ اٌّشلُ 4)

                                                           (16  ) 



 اٌّطٍت اٌضبٌش

 سلبثخ ِحىّخ اٌز١١ّض ػٍٝ عٍطخ اٌمبضٟ اٌجٕبئٟ فٟ رمذ٠ش اٌشٙبدح

يٚاا٥ حٔااس٧ص اٙؼاا٣ادة ٜاٞ رااالل ٟااؽ اٙٝااادة خ٨اد حّااصض ٜدٗٝااث اٙخ٨٨ٝااض رٓاةخ٣اا 
واٙاشي حقاٝٞ ؾاصاخث  اًٙٝاسل ٜٞ ٓا٤ٟن أؾا٤ل اٙٝداٖٝاات اٙجضائ٨اث اًٙصآا٦ (أ/249)

اإلػارة  إ٥ٙ أن حٔس٧ص األدٙث ٜٞ فٝٞ ٜا ٧مًاٞ ةا١ ٙاسى ٜدٗٝاث اٙخ٨٨ٝاض وذٙإ اذا وٓاى 
ادة ٢ا٦  رمأ  ج٢٤صي ٦ِ ذٕٙ اٙخٔس٧ص وٖان اٙزمأ ٜؤذصًا ِا٦ اٙدٗاٛ   وٙٝاا ٖاٟاج اٙؼا٣

يٝاد األدٙث ٦ِ اٙسي٤ى اٙجضائ٨ث   ِأن ٜدٗٝث اٙخ٨٨ٝض حٝارس ظٚمث واظًث ٦ِ   اٙصٓاةث 
   0ي٥ٚ حٔس٧ص٢ا ٜٞ ٓت٘ ٜدٗٝث ا٤ٝٙف٤ع 

وحٝرا٘ رٓاةااث ٜدٗٝاث اٙخ٨٨ٝااض ِاا٦ حٔاس٧ص األدٙااث   و٣٠ٜااا  اٙؼا٣ادة  اٙٝجااال ا٤ٙاظااى  
ِا٦ االٓخ٠ااع  ِا٦  واٙمت٦ً٨ اٙشي حّاصض ٨ِا١ ظاٚمخ٣ا ا٤ٙاظاًث ٤ٙفاى خص٧اث  اٙٔافا٦

إلار٢ا اٙمت٦ً٨ ة٨ًسًا يٞ اٙخدٗٛ وا٤٣ٙى   ال ة٘ ٢ا٦ ؾاٝام األٜاان  ِا٦  فاٝان ؾاسور 
  0أخٗام يادٙث 

وةٝٔخق٥ ٢شه اٙصٓاةث ِٔاس حاصى ٜدٗٝاث  اٙخ٨٨ٝاض  أن اٙؼا٣ادات اٙخا٦ اظاخ٠ست إ٣٨ٙاا      
ٚا٥ ػا٣ادة ٜدٗٝث ا٤ٝٙف٤ع ٦ِ خ٣ٝٗا ال ح٦ّٗ إلداٟث  اٙٝخ٣ٛ   ٖأن حًخٝس ِا٦ خ٣ٝٗاا ي

واخسة ٙٛ حًضز ةأي د٨ٙ٘ أو ٓص٠٧ث  أرصى وةاٙخا٦ٙ ِأ٣ٟا ال ح٦ّٗ ٙخأظ٨ط خ٣ٝٗا ي٥ٚ حٕٚ 
وٙٝااا ٖاٟااج ٢ااشه  )اٙؼاا٣ادة ِٔااس ٓقااج ٜدٗٝااث ح٨٨ٝااض اًٙااصال ة٣ااشا اٙزؿاا٤ص يٚاا٥ إن 

اٙؼاا٣ادة جاااءت ٠ّٜااصدة وان اٙؼاا٣ادة  ا٠ّٝٙااصدة ال حّٗاا٦ ٙٚخجااص٧ٛ ِاا٦ جص٧ٝااث ي٤ٔةخ٣ااا 
ج٠ا٧ااات ةد٣ٝٗااا  اٙٝااش٤ٖر ٓااس أظعااج ٓااصار اٙخجااص٧ٛ يٚاا٥ ٢ااشه اإليااسام وان ٜدٗٝااث اٙ

اٙؼ٣ادة ا٠ّٝٙصدة وي٥ٚ االظخ٠خاج واٙخد٨ْٔ وٙٛ حعخ٠س ي٥ٚ األدٙاث اٙراةخاث واٙخا٦ حٔا٤م 
(000اٙؼإ   ة١ي٥ٚ ا٨ٔ٨ٙٞ اٙخام اٙشي ال ٧ؼا٤

أو إن حجاس   0  ِٔاصرت ٟٔاـ ٓاصار اٙدٗاٛ  (1)
٦ِ خ٣ٝٗا ي٥ٚ ػ٣ادة ي٥ٚ اٙعٝاع ٜٝا ٜدٗٝث اٙخ٨٨ٝض إن ٜدٗٝث  ا٤ٝٙف٤ع ٓس اظخ٠ست 

ٜاا  )٧عخ٤جب ٟٔـ ٓصار اٙدٗٛ   ِٔس ٓقج ٜدٗٝاث ح٨٨ٝضاًٙاصال ة٣اشا اٙؿاسد يٚا٥ أن 
جاء ي٥ٚ ٙعان ةًـ  اٙؼا٤٣د ٜٝاا ٧ٔاسح ِا٦ ظاًٝث وأراالل اٙٝج٠ا٦ ي٣٨ٚاا ال ٧ًاسو إن 

(ٛ  ٨٘ ٓالى ِٔصرت ٟٔـ ٓصار اٙد٤ٗ٧ٗن أ٤ٓاالً ظٝاي٨ث  ح٠آٚخ٣ا األٙعٞ وٙٛ حرتج ةسٙ
(2)  

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، غ١ش ِٕشٛس   3/1552/ 12فٟ  ١٘/58ئخ ػبِخ /283(أظش لشاس ِحىّخ ر١١ّض اٌؼشاق سلُ 1)

  0، غ١ش ِٕشٛس 12/3/1552فٟ  ١٘/52ئخ ػبِخ /42( أظش لشاس ِحىّخ ر١١ّض اٌؼشاق سلُ 2)

(17) 



وٓس حًخٝس ٜدٗٝث ا٤ٝٙف٤ع ٦ِ خ٣ٝٗا ي٥ٚ ػ٣ادات ٧ًخص٣٧ا اٙخ٠آـ اٙج٢٤صي ٜاا 
  ٧ؤدي إ٥ٙ ٟٔـ ٓصار خ٣ٝٗا ٜٞ ٓت٘ ٜدٗٝث اٙخ٨٨ٝض وٓس ٓقج ٜدٗٝث ح٨٨ٝض اًٙصال ة٣اشا

أ٤ٓال اٙٝؼخ٦ٗ ٓس ارخّٚج ٨ِٝا ة٣٠٨ا خعب اٙخّؿا٨٘ اٙٝاش٤ٖر  وجس إن )اٙؼأن ي٥ٚ أن 
ا٨ٟ٤ٟث و٨ٍاص  ٜمٝئ٠اث ااااا٨ًّث ِا٦ ٤ٓح٣اا اٙٔااااااأياله   و٢شا االرخال  ج٣ًٚا ػا٣ادة ف

ِٔصر ٟٔـ ٓصار اٙدٗٛ   وٓقج أ٧قًا ة٣شا اٙؿسد  ٦ِ ٓصار أرص ٣ٙا ي٥ٚ  (1) (000ٙألرش ة٣ا 
س اٙٝخ٣ٝا٨ٞ ٢ا٦  ّٟاط اٙؼا٣ادات اٙا٤اردة يٚا٥ اٙؼ٣ادات اٙخ٦ ذٖصح٣اا اٙٝدٗٝاث فا )أن 

وٙٛ حخ٨َص ٦ِ ٖاِث ادوار اٙخد٨ْٔ  واٙٝداٖٝث وجاءت ٜخ٠آقث وٜزخّٚث  ( 00س)اٙٝخ٣ٛ 
وٜخأرصة وة٨٠ج ي٥ٚ اٙخ٨ٔٚٞ واٙخز٨ٝٞ ال  ٧ٝٗاٞ االظاخ٠اد ي٣٨ٚاا واٙخأظا٨ط يٚا٥ إداٟاث 

(00اٙٝخ٣ٛ ٦ِ جص٧ٝث ي٤ٔةخ٣ا اإليسام 
(2)  

 

٤ٝف٤ع ٦ِ خ٣ٝٗا ي٥ٚ أدٙث ٠٨ًٜث رٍٛ وج٤د ح٠آـ ة٨ٞ حٚإ  وٓس حًخٝس ٜدٗٝث اٙ
األدٙااث واٙؼاا٣ادات اٙٝسوٟااث ودون أن حًٝااس اٙٝدٗٝااث إٙاا٥ رِااى ذٙاإ اٙخ٠ااآـ ٜٝااا ٧زاا٘  
ةؿدث ٓصار٢ا و٧ًصف١ ٠ٚٙٔـ ٜٞ ٓت٘ ٜدٗٝث اٙخ٨٨ٝض   وٓس ٓقج ٜدٗٝث ح٨٨ٝاض اًٙاصال  

ٙٔااا٤ٟن ذٙاإ إن اٙٝدٗٝااث  اٙٔااصار ٨ٍااص ؾااد٨ح وٜزاااُٙ إلخٗااام ا )ة٣ااشا اٙؼااأن يٚاا٥ أن 
اظخ٠ست ٦ِ ٓصار٢ا إ٥ٙ اظخٝارة اٙخؼص٧ح اٙمت٦ اًٙس٦ٙ وذٖاصت وجا٤د ح٠آقاات ة٣٠٨اا 

  0 (3) (ٜٝا ٧عخ٤جب حّؿ٨٘ أظتاب اٙزال  ٦ِ ٓصار٢ا (ك)وة٨ٞ أ٤ٓال اٙؼا٢سة 
 

ٜٞ ٖ٘ ٜا حٔسم ٟجس أن رٓاةث ٜدٗٝث اٙخ٨٨ٝض ي٥ٚ حٔس٧ص اٙؼا٣ادة ٢ا٦ رٓاةاث  جس٧اث  
٤ٙفى خص٧ث اٙٔاف٦ ٦ِ حٔس٧ص اٙؼ٣ادة ٦ِ إلار٢ا ا٤ٝٙف٤ي٦ ة٨ًسًا يٞ اٙخدٗٛ  وا٤٣ٙى 
و٨ٙت٥ٔ ٢شا االٓخ٠اع ٓائًٝا ي٥ٚ ا٠ٝٙمْ واًٙٔ٘   وان ٢شه اٙصٓاةاث حجاس ظا٠س٢ا  ِا٦ ٟاؽ 

   0اًٙٝسل ؾ٤ل اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ ٜٞ ٓا٤ٟن أ (249)اٙٝادة 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 0، غ١ش ِٕشٛس 2/3/1555فٟ  55/جضاء اٌٚٝ/124(أظش لشاس ِحىّخ ر١١ّض اٌؼشاق سلُ 1)

 0، غ١ش ِٕشٛس 20/5/1552فٟ ١٘/52ئخ ػبِخ /30ِحىّخ ر١١ّض اٌؼشاق سلُ (أظش لشاس 2)

  0، غ١ش ِٕشٛس2/10/1558فٟ 58/جضاء صب١ٔخ / 3050(أظش لشاس ِحىّخ ر١١ّض اٌؼشاق سلُ 3)

 

(18) 



 اٌّجحش اٌضبٌش

 0ِٛلف اٌمضبء اٌؼشالٟ ِٓ اٌشٙبدح اٌٛاحذح عججبً ٌٍحىُ  ٚاٌشٙبدح اٌّؼضصح ثمشائٓ 

 
ةاااٙٔصائٞ  اًٙصآاا٦ ٓااس اظااخٔص يٚاا٥ األرااش ةاٙؼاا٣ادة ا٤ٙاخااسة اًٙٝااضزةأن اٙٔقاااء 

وٜدافااص اٙخد٨ٔااْ واٙٝدافااص واٙٗؼاا٤  اٙصظاا٨ٝث األرااصى وحٔااار٧ص اٙزتااصاء وا٨٠ّٙاا٨ٞ 
 (1)اٙٔاصائٞ ٓالًاث   و٧جب  أن ح٤ٗن  واظخٝارة اٙخؼص٧ح اٙمت٦ اًٙس٦ٙ واٙخٔار٧ص اٙمت٨ث 

٤ُٜٓ اٙٔقاء اًٙصا٦ٓ أٖرص اٟعاجاًٜا  ٜاى  اٙؼاص٧ًث اإلظاال٨ٜث خ٨اد ال ٧ٝٗاٞ  ٢شا وأن 
أذتات جصائٛ اٙدسود ٣٠ٜا اٙٔخ٘ واٙعصٓث أال ةؼ٣ادة  ػا٢س٧ٞ ٖٝا أ٣ٟا أٖرص اٟعاجاًٜا ٜاى 
فٝاٟات اٙٝخ٣ٛ ٦ِ اٙسِاع يٞ ّٟع١ وٜى  خص٧ث  اّٙاصد ِا٦ اٙد٨ااة واٙدص٧اث ا٠ٝٙؿا٤ص 

  0 (2)ي٣٨ٚا ٦ِ اٙسظخ٤ر اًٙصا٦ٓ 
 

ٙشا ظ٠خ٠اول ٦ِ ٢اشا اٙٝتداد ٤ٜٓاُ اٙٔقااء اًٙصآا٦ ٜاٞ اٙؼا٣ادة ا٤ٙاخاسة ظاتتًا 
ٙٚدٗٛ  ٦ِ اٙٝمٚاب األول  وِا٦ اٙٝمٚاب اٙراا٦ٟ ظا٠خ٠اول ٤ٜٓاُ اٙٔقااء اًٙصآا٦ ٜاٞ 

  00000اٙؼ٣ادة  ا٤ٙاخسة واًٙٝضزة ةٔصائٞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  0 224، ص 2006(أظش ، فبضً ص٠ذاْ ِحّذ ، عٍطخ اٌمبضٟ فٟ رمذ٠ش األدٌخ ، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ، طجؼخ 1)

( ػٍٝ ِب ٠ٍٟ ) ٌىً فشد اٌحك فٟ اٌح١هبح ٚاألِهٓ ٚاٌحش٠هخ ٚال 15دح )فٟ اٌّب 2005(ٔض اٌذعزٛس اٌؼشالٟ ٌغٕخ 2)

  طبدس ِٓ جٙخ لضبئ١خ ِخزظخ (. ٠جٛص اٌحشِبْ ِٓ ٘زٖ اٌحمٛق أٚ رم١١ذ٘ب أال ٚفمبً ٌٍمبْٔٛ ٚثٕبًء ػٍٝ لشاس 

 
(15   ) 



 اٌّطٍت األٚي
 ِٛلف اٌمضبء اٌؼشالٟ ِٓ اٌشٙبدح اٌٛاحذح عججبً ٌٍحىُ

 
ايخ٠ااْ اٙٝااش٢ب اٙدااص ِاا٦ اإلذتااات اٙج٠ااائ٦ إذ ٟؿااج اٙٝااادة   أن اٙٝؼااصع اًٙصآاا٦

حدٗاٛ اٙٝدٗٝاث ِا٦ )يٚا٥  اًٙٝسل ٜٞ ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ(أ/213)
اٙسي٤ى  ة٠اًء ي٥ٚ آخ٠اي٣اا اٙاشي حٗا٤ن ٙاس٣٧ا ٜاٞ األدٙاث اٙٝٔسٜاث ِا٦ أي دور ٜاٞ ادوار  

وٜدافااص اٙخد٨ٔااْ واٙٝدافااص اٙخد٨ٔااْ أو اٙٝداٖٝااث و٢اا٦ اإلٓااصار وػاا٣ادة اٙؼاا٤٣د 
واٙٗؼ٤  اٙصظ٨ٝث األرصى وحٔار٧ص اٙزتاصاء وا٨٠ّٙا٨ٞ واٙٔاصائٞ واألدٙاث األراصى اٙٝٔاصرة 

و٧ؼخصط ٦ِ اٙس٨ٙ٘ اٙشي حت٥٠ ي١٨ٚ ٠ٓايث اٙٝدٗٝث إن ٤ٗ٧ن ٜمصوخًا ٠ٝٚٙآؼاث  0(ٓا٤ًٟٟا 
إن ٧دٗاٛ جب اإلػارة إ١٨ٙ ٦ِ اٙجٚعث ٢شا ٜٞ ج٣ث   وٜٞ ج٣ث ذا٨ٟث ال ٧ج٤ز ٙٚٔاف٦ ٧و

  0 (1)ة١ًٝٚ اٙؼزؿ٦ 
وٙٗٞ اٙالِج ٠ٚٙوص إن اٙٝؼاصع اًٙصآا٦ ةًاس إٓاصاره ٙٝتاسأ اإلذتاات اٙداص ِا٦ اٙٝاادة 

٣٠ٜا ٓس ٟؿاج يٚا٥ اٟا١  (ب)ّٙٔصة ٜٞ اٙٔا٤ٟن أياله رصج ي٥ٚ ٢شا اٙٝتسأ   ٦ِّ ا (أ/213)
ًاث أو ةاإٓصار ال ح٦ّٗ اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخسة ظتتًا ٙٚدٗٛ ٜا ٙٛ حؤ٧س ةٔص٠٧ث أو أدٙاث أراصى ٠ٜٔ)

٢شا ا٠ٙؽ ٧ٝر٘ ٨ٓسًا يٚا٥  (ٜٞ اٙٝخ٣ٛ أال إذا رظٛ اٙٔا٤ٟن لص٧ًٔا ٠٨ًًٜا ٨ِجب اٙخ٨ٔس  ة١ 
خص٧ث اٙٔاف٦ اٙج٠ائ٦ ٦ِ االٓخ٠اع و٧ًس اظخر٠اء ٜاٞ  اٙٔاياسة اٙخا٦ ٓصر٢اا اٙٝؼاصع ِا٦ 

ٜٞ ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ ةزؿ٤ص  ظاٚمث  اٙٔافا٦  (أ/213)اٙٝادة 
  ٠0ائ٦ ٦ِ حٔس٧ص األدٙث اٙج

 ٜٞ ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات  اٙجضائ٨اث اًٙصآا٦ (ب/213)أن ا٠ٙؽ ا٤ٙارد ٦ِ اٙٝادة 
٠٧م٤ي ي٥ٚ أٜص٧ٞ أو٣ٙٝا : أن اٙؼ٣ادة  ا٤ٙاخسة ال ح٦ّٗ ظتتًا ٙٚدٗٛ أال إذا ٖاٟج  اًٙٝسل

٨ااض ًٜااضزة ةٔص٠٧ااث أو أدٙااث أرااصى ٠ًٜٔااث أو  ةااإٓصار ٜااٞ اٙٝااخ٣ٛ   وٓقاااء ٜدٗٝااث اٙخ٨ٝ
اًٙٝاضزة ةٔص٠٧اث  اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخسة ٨ٍص )االحداد٧ث  ٜعخٔص ٦ِ ٢شا اٙؼأن ِٔس ٓقج ةأن  

(ال ح٦ّٗ ٙالداٟث
اٙؼا٣ادة اًٙٝاضزة ةااًٙر٤ر )وٓقج ٜدٗٝث ح٨٨ٝاض اًٙاصال أ٧قاًا ةاأن   0 (2)

(ي٥ٚ األورال اٙٝض٧ّث ٦ِ دار اٙٝخ٣ٛ ح٦ّٗ ٙالداٟث 
(3) 0  

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  0/أ(ِٓ لبْٔٛ أطٛي اٌّحبوّبد اٌجضائ١خ اٌؼشالٟ اٌّؼذي213(اٌّبدح )1)

 لشاسغ١ش ِٕشٛس.، 5/2005/ 25فٟ 2005/ ا١ٌٙئخ اٌجضائ١خ /3510(أظش لشاسِحىّخ اٌز١١ّض االرحبد٠خاٌّشلُ 2)

، إٌشههشح اٌمضههبئ١خ ، اٌؼههذد  1583/ 28/2فههٟ  1583/جٕب٠ههبد / 16اٌّههشلُ  ر١١ّههض اٌؼههشاقِحىّههخ  أظههش لههشاس(3)

  0 322اٌضبٌش ، اٌغٕخ اٌشاثؼخ ، ص
 

(20)                                     



 واٙٝالخاان إن اٙٝؼااصع اًٙصآاا٦ ِاا٦ ٓااا٤ٟن أؾاا٤ل اٙٝداٖٝااات اٙجضائ٨ااث اًٙصآاا٦
ٙٛ ٤٧فح ٠ٙا ٦ِ األظتاب ا٤ٝٙجتث حّع٨صًا ٠٨ًًٜا الرخ٨اره  ا٠ٙؽ اٙٝش٤ٖر ٖٝاا ٙاٛ   اًٙٝسل

٤٧فح ٠ٙا اٙٝؿسر اٙشي اظخع٥ٔ ١٠ٜ ذٕٙ   واٙوا٢ص إن اٙٝؼصع اًٙصا٦ٓ أراد ة٣اشا اٙا٠ؽ 
 ٞػاا٢س٧إن ٧جاري ا١ّٔٙ اإلظال٦ٜ ٦ِ ذٕٙ إذ ٧ؼخصط إلذتات اٙدسود واٙٔؿاص ػ٣ادة 

هٓ ))ةاٙؼا٣ادة ا٤ٙاخاسة  إلذتاح٣اا ٓاال حًاا٥ٙ : رش  ؤيس٨٨ٙٞ وال ٧ ِِ  ِٓ ١َِٙذ٠ْ ُِٙذٚا َشه اْعزَْشه َٚ

 ُْ َجبٌُِى ((سِّ
(1)   

 
  وةاألٖرص٧اث  4/7/2005و٦ِ ٓصار ٙٝدٗٝث ج٠ا٧ات ٤٠٨ٟى خ٨د أؾسرت ٓصار٢ا ةخأر٧ذ       

ٜٞ  أوالً /442ؤًِا  ألخٗام اٙٝادة  (أ ب أ)حجص٧ٛ اٙٝخ٣ٛ  2004/ج/٦ِ11104 اٙسي٤ى اٙٝصٓٝث 
وخٗٝج ي٨ٚا١  2003ٙع٠ث  31ٓا٤ٟن ا٤ًٔٙةات وةسالٙث أٜص ظٚمث االئخال  اٙٝؤٓخث  اٙٝصٓٛ 

ةاٙعجٞ ٙٝاسة رٝاط يؼاصة ظا٠ث وإٙضاٜا١  ةخًا٧٤ـ اٙؼاصٖث اًٙاٜاث ٠ٙٔا٘ اٙصٖااب وٓاس 
أظعج اٙٝدٗٝث خ٣ٝٗا اٙٝش٤ٖر ي٥ٚ   أ٤ٓال اٙٝؼخ٦ٗ وٜدقص حؼز٨ؿ١   وًٙسم ٠ٓاياث 

٨٢ئاث /4371و١ٚ٨ٖ وٟخ٨جث اٙخ٨٨ٝض ؾسر اٙٔصار اٙخاا٦ٙ اٙٝاصٓٛ  اٙٝسان ةاٙدٗٛ ِٔس لًٞ ة١ 
  0 ٦ِ24/11/2005   2005 /جضائ٨ث 

 
 اٙٔصار : 

أٟٗااص ارحٗاةاا١ ٙٚجص٧ٝااث حد٨ٔٔااًا   (أ ب أ)ٙااسى اٙخااس٨ْٓ واٙٝساوٙااث وجااس أن اٙٝااخ٣ٛ 
وٜداٖٝااث وٙااٛ حخدؿاا٘ فااسه ظاا٤ى أٓاا٤ال اٙٝؼااخ٦ٗ وٜدقااص اٙخؼااز٨ؽ  وخ٨ااد  إن 
ٜدقااص اٙخؼااز٨ؽ ال ٧قاا٨ُ د٨ٙاا٘ أو ٓص٠٧ااث أال اٟاا١ جااضء ٜااٞ اٙؼاا٣ادة  وان  اٙؼاا٣ادة 

ٜاٞ  (ب/213)ٓت٣ٙ٤اا دٙا٨الً ٙالداٟاث وظاتتًا ٙٚدٗاٛ يٝاالً ةأخٗاام اٙٝاادة   ال ٧ٝٗاٞا٤ٙاخسة 
وان ٜٝر٘ اٙؼصٖث اًٙاٜث  ٠ٙٔ٘ اٙصٖاب اًٙٝسل أؾ٤ل اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ  ٓا٤ٟن

ٜاٞ  (أ/259)ال ػ٣ادة ي٨ا٨ٟث ١ٙ خ٤ل ٨ّ٨ٖث ارحٗاب اٙجص٧ٝث ي١٨ٚ واظخ٠ادًا ٠ٙؽ  اٙٝاادة 
ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ ٓصر ٟٔـ ٖاِاث اٙٔاصارات  اٙؿاادرة ةاٙاسي٤ى 

وإلالل ظصاخ١ ٜٞ  اٙعجٞ إن ٙٛ ٧ٗٞ ٜم٤ٚةًا (أ ب أ)ج ةدْ اٙٝخ٣ٛ وإَٙاء اٙخ٣ٝث واإلِصا
ػا٤ال /22يٞ جص٧ٝث أراصى   وأػاًار اٙاسائصة اٙٝاش٤ٖرة ةاشٕٙ  وؾاسر ةاالحّاال ةخاأر٧ذ 

  0 11/2005 /24ا٤ٝٙاِْ  1426/
 
 

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   0( 222(عٛسح اٌجمشح ا٠٢خ )1)

 

 (21) 



ٜٞ ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝاات  (ب/213)إٜا األٜص اٙرا٦ٟ اٙشي ٠٧م٤ي ي١٨ٚ ٟؽ اٙٝادة 
٤٣ِ أن اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخسة ٧ٝٗٞ أن ح٣٠ـ ظتتًا ٙٚدٗاٛ أذا  ٟاؽ  اًٙٝسل اٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ

ٙٚٝدٗٝث أن  )١٠ٜ ِٔس ٟؿج  ي٥ٚ أ١ٟ  (216)اٙٔا٤ٟن ي٥ٚ ذٕٙ   وٜٞ ٢شه ا٠ٙؿ٤ص اٙٝادة 
ي١٨ٚ حدج رؼ٨ث ا٤ٝٙت ة٠٨ث ٦ِ ٜا ٧خًْٚ ةاٙجص٧ٝاث وٜصحٗت٣اا أو أي  ٥حٔت٘ إِادة اٙٝج٠
                 0 (أٜص أرص ٧خًْٚ ة٣ا 

 
ي٨ٚا١ حداج رؼا٨ث  ٥ن اٙدٗٝث اٙخ٦ خست ةاٙٝؼصع اًٙصآا٦ إٙا٥ ياس إِاادة اٙٝج٠اإ

ا٤ٝٙت ة٠٨ث ٦ِ ٜا ٧خًٚاْ ةاٙجص٧ٝاث وٜصحٗت٣اا ٢ا٦ أن اٙؼازؽ ي٠اسٜا  ٧ًٚاٛ ةاس٤ٟ اجٚا١ 
وّٜارٓخ١ ٙٚد٨اة ٧خ٤اله ٤ٟع ٜٞ اٙض٢س ٦ِ اٙد٨اة و٧خصاءى ١ٙ ٜسى خٔارة اٙؼازؽ اٙاشي 

ٔاس ٧ٗا٤ن  اٙٝدخقاص ذات ّٟاط ػاص٧صة أو اٟا١ ٧ٗشب ٦ِ ٜر٘ ٢شه ا٤ٝٙآُ   وٜى ذٕٙ ِ
ٜس٤ِع ةًّ٘ اٙدٔس واٙٗصا٨٢ث واالٟخٔام ٟد٤  ػزؽ ٨ًٜٞ ٨ِأة٥ أن ٧َاادر اٙد٨ااة ٓتا٘ 
أن ٧ق٨ُ إ٥ٙ أوزاره و ذا١ٜ إذًٝا جس٧سًا ٨ِخ٣ٛ ػزؿًا ةص٧ئًا و٧ٚؿاْ ةا١ ح٣ٝاث ٓخٚا١ ٣ٙاشا 

األراش ة٣اا وإؾاسار اٙعتب ِٔس أيم٥ اٙٔا٤ٟن  ٙٚٝدٗٝث ظٚمث حٔاس٧ص ٢اشه اإلِاادة ٓتا٘ 
   (1)اٙٔصار ا٠ٝٙاظب  ٧ؼأ٣ٟا 

  (216)ٟاؽ اٙٝاادة  ِا٦ اًٙصا٦ٓ ٓس أرخُٚ يٞ ة٨ٔث اٙخؼاص٧ًات اًٙصة٨اثاٙخؼص٧ى أن 
اٙعاةٔث اٙشٖص ِاٙٔقاء اًٙصا٦ٓ ٓس  اًٙٝسل اٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٜٓٞ ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات 

ي١٨ٚ حدج رؼ٨ث ا٤ٝٙت ظتتًا ٙٚدٗٛ خ٨د ٟاؽ اٙٔاصار اٙخ٨٨ٝاضي ذي   ٥ايختص إِادة  اٙٝج٠
ي١٨ٚ و٤٢ حداج رؼا٨ث  ٥حًختص إِادة اٙٝج٠ )ي٥ٚ أ١ٟ  25/1/1975ج٠ا٧ات ٦ِ /2237اٙصٓٛ 

أن إِاادة )وٓقج أ٧قًا   (2) (ا٤ٝٙت د٨ٙالً ٖا٨ًِا ٙالداٟث دون اٙداجث إ٥ٙ حأ٧سه ةس٨ٙ٘ أرص 
ا ٖا٨ِاث ٨ٍاص ّٜخٔاصة ألن حؤ٧اس ةؼا٣ادة  أراصى ي١٨ٚ حدج رؼا٨ث اٙٝا٤ت وخاس٢ ٥اٙٝج٠

  (3) (وحًختص ة٠٨ث ٧ج٤ز األرش ة٣ا ةّٝصد٢ا ٦ِ اإلداٟث 
 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌؼشالههٟ ط(أظههش ػٍههٟ اٌغههّبن ، اٌّٛعههٛػخ اٌجٕبئ١ههخ فههٟ اٌمضههبء اٌجٕههبئٟ 1)

1 
،  1550،ِطجؼههخ اٌجههبحب ، ثغههذاد  

  0 355ص

  0 1565(ِجّٛػخ األحىبَ اٌؼذ١ٌخ، اٌؼذد األٚي، ٌغٕخ 2)

  0 304 – 303( فإاد ػٍٟ ع١ٍّبْ ، اٌّظذس اٌغبثك ، ص3)

 

(22) 



٨ٍص ٜعخٔص ة٣شا اٙزؿا٤ص ِخاارة حًا٤ل ي٣٨ٚاا   وأن ٓقاء ٜدٗٝث اٙخ٨٨ٝضاإلحداد٧ث
٤ٙخس٢ا ٦ِ اإلذتات وحارة أرصى حصى ٨ٙط ٜٞ اٙؿ٤اب األرش ة٣ا ٜجاصدة ٜاٞ أي د٨ٙا٘ أو 

وٜٞ اٙداالت اٙخ٦ أجاز اٙٔا٤ٟن ٣٨ِاا األراش ةاٙؼا٣ادة ا٤ٙاخاسة وياس٢ا   (1)ٓص٠٧ث حسي٣ٝا 
 (20)جاارة اًٙصآا٦  اٙٝاصٓٛ  ٜٞ ٓا٤ٟن ح٠و٨ٛ اٙخ (23/1)ظتتًا ٙٚدٗٛ ٜا ٟؿج ي١٨ٚ اٙٝادة 

ٙٔافا٦ اٙخد٨ٔاْ أن ٧ًختاص اٙخٔص٧اص اٙٝٔاسم  ٜاٞ ٤ٜهاُ  )ِٔس ٟؿاج يٚا٥ أن  1970ٙع٠ث 
٤ٜٖ٘ إ١٨ٙ ح٨ّ٠اش األواٜاص اٙؿاادرة ةٝٔخقا٥ ٢اشا اٙٔاا٤ٟن دٙا٨الً  ٖا٨ِااً   َٙاصض اإلخاٙاث 

ٜى ا٨ٝ٨ٙٞ ٜا  وٙٝدٗٝث ا٤ٝٙف٤ع إن حًختص ذٕٙ اٙخٔص٧ص د٨ٙالً ٖا٨ًِا ٙالداٟث أذا يضز ةؼ٣ادح١
  0 (ٙٛ ٧ٔٛ اٙس٨ٙ٘ ي٥ٚ رال  ذٕٙ 
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  0غ١ش ِٕشٛس 1/6/1551فٟ ١٘/1551ئخ جضائ١خ/ 116(أظشلشاس ِحىّخ ر١١ّض اٌؼشاق اٌّشلُ 1) 
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 اٌّطٍت اٌضبٟٔ
 عججبً ٌٍحىُ  ِٛلف اٌمضبء اٌؼشالٟ ِٓ اٌشٙبدح اٌٛاحذح اٌّؼضصح ثبٌمشائٓ

 
ٜاٞ  (ب)ٓاس ٟاؽ ِا٦ اّٙٔاصة  اًٙٝسل أن ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ

ال ح٦ّٗ اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخسة ظتتًا ٙٚدٗٛ ٜا ٙٛ حؤ٧س ةٔص٠٧ث أو أدٙث أراصى ٠ًٜٔاث )213اٙٝادة 
  0 (أو ةإٓصار  ٜٞ اٙٝخ٣ٛ إال إذا رظٛ اٙٔا٤ٟن لص٧ًٔا ٠٨ًًٜا ٨ِجب اٙخ٨ٔس ة١ 

خٝاد  و٧خقح ٜٝا حٔسم أياله إن اٙٝدٗٝث ال حجً٘ اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخسة ظتتًا ٙٚدٗٛ واالي
ي٣٨ٚا ٖس٨ٙ٘ إذا ٙٛ حؤ٧س ةس٨ٙ٘ أرص أو حًضز ةٔص٠٧ث ٦ٗٙ حعاخم٨ى اٙٝدٗٝاث ٜاٞ رالٙا١  إن 

ٜاى اٙاس٨ٙ٘ أو اٙٔص٠٧اث أذا ٜاا ألٝئ٠اج  ا٤ٙاخاسة  حت٦٠ خ٣ٝٗا وذٕٙ ايخٝادًا ي٥ٚ اٙؼا٣ادة
وٓس ح٤ٗن ٠٢اك ػ٣ادات ٜخ٠آقث وٜجصدة ٜٞ أي د٨ٙا٘ ٓاا٦ٟ٤ٟ ِاال حًخٝاس٢ا  اٙٝدٗٝاث 

  0 (1)ث د٨ٙالَ ٙالداٟ
 

اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخسة وحأرش اٙجضء اٙشي حًخٝسه ٣٠ٜا وٜى د٨ٙا٘ أراص  ئوٙٚٝدٗٝث أن حجض
  0أو ٓص٠٧ث ٦ٗٙ ٤ٗ٧ن ظتتًا ٙٚدٗٛ 

ٜاٞ ٓاا٤ٟن أؾا٤ل  (125)أٜا ػ٣ادة ٜخ٣ٛ ي٥ٚ ٜخ٣ٛ أرص ّٜصٓث ٓق٨خ١ ِاأن اٙٝاادة  
أذا  يااضزت ٓااس أٖااست اٟاا١ ٙٚٝدٗٝااث أن حأرااش ة٣ااا  اًٙٝااسل اٙٝداٖٝااات اٙجضائ٨ااث اًٙصآاا٦

  إال أن اٙٔقاء اًٙصا٦ٓ اظخٔص ي٥ٚ أن ػ٣ادة ٜخ٣ٛ ي٥ٚ ٜخ٣ٛ أرص ال  ٧مٝئٞ أ٣٨ٙا  ةٔص٠٧ث
 0 (2) 1974 /11/ 17ِا٦  73 /ج٠ا٧ات/2953وٖٝا جاء ٦ِ ٓصار ٜدٗٝث ح٨٨ٝض اًٙصال ذي اٙصٓٛ 

اٙاشي جااء ٨ِا١ أن  1989/جاضاء أوٙا6134/٥وٖشٕٙ ٓاصار ٜدٗٝاث ح٨٨ٝاض اًٙاصال ذي اٙاصٓٛ 
ال اٙٝؼخ٦ٗ ة٨ٔام اٙٝخ٣ٛ ٜى اررص٧ٞ ةعصٓث ٤ٟٔده ٜٞ اٙٝد٘ اٙشي ٧ًٝ٘ ٨ِا١ حداج أ٤ٓ)

ةأ٧ث أدٙث  أرصى ٠ًٜٔث وخ٨د أن اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخسة ال  حًضز ٢شه اٙؼ٣ادةح٣س٧س اٙعالح ٙٛ 
٢اشا  0 (اٙخ٣ٝث ا٤ٝٙج٣ث إٙا٥ اٙٝاخ٣ٛ  وإَٙاءح٦ّٗ ظتتًا ٙٚدٗٛ ٓصر ٟٔـ األخٗام اٙؿادرة 

ٜا ايخٝس ي١٨ٚ اٙٔقاء اًٙصا٦ٓ ةًسم األراش ةاٙؼا٣ادة ا٤ٙاخاسة ٠ٜعاجًٝا ٜاى ٟاؽ اٙٝاادة 
  0ٜٞ ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث اًٙصا٦ٓ اًٙٝسل  (ب/213)
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  0، غ١ش ِٕشٛس 22/1/1525فٟ  24- 22،ص25/جٕب٠بد / 1260(أظش لشاس ِحىّخ ر١١ّض اٌؼشاق اٌّشلُ 1)

  0 380ص 1583،  4ط 3( إٌششح اٌمضبئ١خ ،ػذد 2)
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رأ٠٧ااا أن احجاااه  اٙٔقاااء اًٙصآاا٦ ةًااسم األرااش ةاٙؼاا٣ادة ا٤ٙاخااسة ٢اا٤ اٙااصأي  وٖٝااا 
أوٙا٥ /683)اٙٔاصار ذي اٙاصٓٛ  ِا٦ وجااء0حد٨ٔٔاًا ٣ٙاا و اٙؿد٨ح  وا٠ٝٙعجٛ  ٜاى اًٙساٙاث

إن إِااادة  اٙٝج٠اا٦  ي٣٨ٚااا ٜااٞ ٓتاا٘ ّٜاا٤ض اٙخد٨ٔااْ ي٠ااسٜا ٖاٟااج حصٓااس ِاا٦ ) (1993
ا٠ٙار ةجع٣ٝا خ٨د ح٨ِ٤ج  أػً٘ ا٠ّٙك و اٙٝعخؼ٥ّ ٜٞ أن  زوج٣ا ٤٢  اٙشي ظٗب ي٣٨ٚا

ةًس ٜصور  ظخث أ٧ام   ال ح٦ّٗ ٙالداٟاث الن اٙٝاخ٣ٛ أٟٗاص ذٙإ ِا٦ ج٨ٝاى ٜصاخا٘ اٙخد٨ٔاْ 
  0 (واٙٝداٖٝث وٙٛ ٧خأ٧س أ٤ٓا٣ٙا ةأي د٨ٙ٘ أرص 

 
ةا٠ٙعتث ٙٚؼ٣ادة ا٤ٙاخسة ِال حعخم٨ى اٙٝدٗٝث أن حج٣ًٚاا ظاتتًا ٙٚدٗاٛ ٜاا ٙاٛ حؤ٧اس 

صى ٠ًٜٔث أو ةإٓصار ٜٞ اٙٝخ٣ٛ وٓس جاء ةٔصار ٜدٗٝاث ح٨٨ٝاض اًٙاصال ذي ةٔص٠٧ث أو أدٙث أر
ي١٨ٚ اٙٝجاصد ال ٧ؿاح ٙالذتاات  ٥أن ٤ٓل اٙٝج٠)   ٦ِ4/11/1978  78/ج٠ا٧ات  / 616اٙصٓٛ  

  0 (1) (ٜا ٙٛ ٧ؤ٧سه د٨ٙ٘ 
و٧خقح ٜٞ ذٕٙ ا١ٟ ال ٧ج٤ز ٙٚٝدٗٝث أن حت٦٠ ٠ٓايخ٣ا ٙٚدٗٛ ي٥ٚ اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخاسة  

 69/ (2207)٨ضي اٙٝاصٓٛ اااااصال ةاٙٔصار اٙخ٨ٝاااااٝث ح٨٨ٝض اًٙااااااااااحج٣ج أ١٨ٙ ٜدٗو٢شا ٜا 
وحخٚا٥   (اٙٝزتاص اٙعاصي  )وٓس أرشت اٙٝدااٖٛ ةاالظاخٝاع إٙا٥ ػا٣ادة  0 (2) 4/1969/ ٦ِ7 

  ٣ٟ٤ٖاا وا٦ٟ أرى أن ػ٣ادة اٙٝزتص اٙعصي ال حًسو ياٞ  ػ٣ادح١ ةسون ذٖص اظ١ٝ أو ي٤٠ا١ٟ
عاٚمات اٙخد٨ٔ٨ٔاث وال ٧ٝٗاٞ األراش ة٣اا ٖاس٨ٙ٘ ٙٚدٗاٛ ٙٗا٤ن أن ٜرا٘ ٢اشه  أرتار إٙا٥ اٙ

اٙؼاا٣ادة حّخٔااص إٙاا٥ أرٖااان اٙؼاا٣ادة و٤ٜاؾااّاح٣ا ٙااشا أرى أن ال حعااخٝى إٙاا٥ ٜراا٘ ٢ااشه  
اٙؼ٣ادات ٦ِ دور اٙخد٨ْٔ واٙٝداٖٝث وإٟٝا حتٔا٥ ةا٨ٞ اٙٝدٔاْ وإجصاءاحا١ ِا٦ اٙخداصي  

ةس٨ٙ٘ أو ٓص٠٧ث   أو ٙٛ ٧ًضز ٓس يضزت (اٙعصي  اٙٝزتص)يٞ اٙجصائٛ وظ٤اء أن ٢شه اٙؼ٣ادة 
  ٨ِ0جب لصخ٣ا ٜٞ األدٙث ي٠س حٔس٧ص األدٙث وا٠ٙمْ ةاٙدٗٛ 
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  182، ص  1582ٌغٕخ  4(ِجّٛػخ األحىبَ اٌؼذ١ٌخ ، اٌؼذد1)

 0 1580اٌمضبئ١خ اٌؼذد األٚي ، اٌغٕخ األٌٚٝ ،( إٌششح 2)
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 اٌخبرّخ
أل٨ٝ٢ث اٙؼ٣ادة ٦ِ ا٤ٝٙاد اٙجضائ٨ث ٣ٟ٤ٖا حدخ٘ اٙد٨ض األٖتص ٜٞ أدٙث اإلذتاات ِا٦ 

وةًااس ٖخاااةخ٦ ٣ٙااشا اٙتدااد ح٤ؾااٚج اٙاا٥ أ٢ااٛ اٙٝاا٤اد اٙجضائ٨ااث حااٛ ارخ٨ااار ا٤ٝٙفاا٤ع   
 االظخ٠خاجات واٙٝٔخصخات اٙخا٨ٙث : 

 االعزٕزبجبد
ا أن اٙٝؼصع اًٙصا٦ٓ ٙٛ ٤٧رد حًص٧ًّا ٙٚؼ٣ادة ػأ١ٟ ٦ِ ذٕٙ ػأن أٍٚب اٙخؼص٧ًات  و٢شا 1

ا٤ُٝٙٓ ٧دٝس ي١٨ٚ اٙٝؼصع اًٙصا٦ٓ ألن اٙخًص٧ُ ٜٞ ؾا٨ٝٛ يٝا٘ اّٙٔا١ واٙٔقااء وٙا٨ط 
  0ٜٞ يٝ٘ اٙٝؼصع 

أن اٙؼ٣ادة ة٤ؾ٣ّا د٨ٙالً ٧٤٠ًًٜا ٦٢ ػزؿ٨ث ةمت٨ًخ٣ا خ٨د  حزقاى إلرادة اإلٟعاان  -2
٤ائ١   وأن اٙؼ٣ادة ٧جب أن ح٠ؿب ي٥ٚ ا٤ٙٓائى اٙخ٦ ٧عخم٨ى اٙؼا٢س إدرا٣ٖا ةإخسى وأ٢

  0ٓالًث خ٤اظ١ وان اٙؼ٣ادة ٦٢ خجث ٠ًٜٔث وٜخًس٧ث و٨ٍص 
ٜٞ  ٓا٤ٟن (169)أن اٙٝؼصع اًٙصا٦ٓ ٓس ايخٝس ي٥ٚ اٙؼ٣ادة اٙٝتاػصة وِْ ٟؽ اٙٝادة  -3

٧جاب أن )يٚا٥ أٟا١  1971ٙعا٠ث  (23)رٓاٛ اًٙٝاسل  أؾ٤ل اٙٝداٖٝاات اٙجضائ٨اث اًٙصآا٦ 
  (ح٠ؿب  اٙؼ٣ادة ي٥ٚ ا٤ٙٓائى اٙخ٦ ٧عخم٨ى اٙؼا٢س إدرا٣ٖا ةإخسى خ٤اظ١ 

ٜٞ ٓاا٤ٟن  أؾا٤ل (أ/213)أن اٙٝؼصع اًٙصا٦ٓ ةًس إٓصاره ٙٝتسأ اإلذتات اٙدص ٦ِ اٙٝادة  -4
  أال اٟاا١ رااصج يااٞ ٢ااشا اٙٝتااسأ وِااْ ٟااؽ اٙٝااادة اًٙٝااسل  اٙجضائ٨ااث اًٙصآاا٦اٙٝداٖٝااات 

ال ح٦ّٗ اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخسة ظتتًا ٙٚدٗٛ ٜا ٙٛ حؤ٧س ةٔص٠٧ث أو )اٙخ٦ ٟؿج ي٥ٚ أ١ٟ   (ب/213)
أدٙث  أرصى ٠ًٜٔث أو ةإٓصار ٜٞ اٙٝخ٣ٛ أال إذا رظاٛ اٙٔاا٤ٟن لص٧ٔاًا ٠٨ًٜاًا ٨ِجاب  اٙخ٨ٔاس  

  0 (ة١
 اٌّمزشحبد

ٜاٞ ٓااا٤ٟن أؾا٤ل اٙٝداٖٝااات اٙجضائ٨اث اًٙصآاا٦  (213)ٝاادة ٜااٞ اٙ (ب)اا حًاس٧٘ ٟااؽ اّٙٔاصة 1
اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخاسة ظاتتًا ٙٚدٗاٛ ٜاا ٙاٛ حؤ٧اس ةٔص٠٧اث أو أدٙاث  ال ح٦ّٗ )اٙخ٦ ح٠ؽ ي٥ٚ أ١ٟاًٙٝسل 

وج٣ًٚاا  (ةإٓصار ٜٞ اٙٝخ٣ٛ إال إذا رظاٛ اٙٔاا٤ٟن لص٧ٔاًا ٠٨ًٜاًا ٨ِجاب اٙخ٨ٔاس ةا١ ارصى ٠ًٜٔث او
ة ٨ٍص ٖا٨ِث  ٙالداٟث ٦ِ اٙج٠ا٧ات وٖا٨ِث ٙالداٟث ٦ِ اٙٝزاّٙاات اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخس)ةاٙؼٗ٘ اٙخا٦ٙ 

خ٨اد أن االظاخ٠اد يٚا٥  (أذا ٜا ألٝأن أ٣٨ٙاا اٙٔافا٦ وح٤ٙاست  ٙس٧ا١ ا٠ٔٙاياث اٙٗا٨ِاث ةؿادخ٣ا 
اٙؼ٣ادة ا٤ٙاخسة ٦ِ اٙٝزاّٙات  ٧عايس ٦ِ ظصيث خعٛ اٙٗر٨ص ٜٞ اٙاسياوي اٙجضائ٨اث خ٨اد أن 

  ٤0ف٦ً ٦٢ اَٙصاٜث و٨ٙط اٙعجٞ أو اٙدتط ي٤ٔةث اٙٝزاّٙات ٦ِ اٙٔا٤ٟن اٙ
اٙاشي خؿاص اًٙٝاسل ٜٞ ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝاات اٙجضائ٨اث اًٙصآا٦  (169)ا حًس٧٘ ٟؽ اٙٝادة 2

ٝتاػاصة ِا٦ اٙاإلذتات ةاٙؼ٣ادة اٙٝتاػصة ِٔك وذٕٙ ةااليخٝاد ِا٦ اإلذتاات يٚا٥ اٙؼا٣ادة ا٨َٙاص 
   0ٓقا٧ا اٙج٠ح واٙٝزاّٙات ِٔك أذا ٖاٟج ًٜضزة ةٔصائٞ أو أدٙث أرصى  ٠ًٜٔث 
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    :اٌّظبدس ٚاٌّشاجغ
 
  اٌىش٠ُ  اٌمشآْــ 

 :  أٚالً ــــ اٌىزت ٚاٌجحٛس ٚاٌشعبئً 
ٜمتًاث  1اخٝس ِخد٦ ظصور   ا٤ٙظ٨ك ٦ِ ٓا٤ٟن اإلجاصاءات اٙج٠ائ٨اث   اٙٔاا٢صة  ج 0ا د1

  0 1979جاًٜث اٙٔا٢صة واٙٗخاب اٙجا٦ًٜ   
ااا ج٠ااسي يتااس اٙٝٚاإ   ا٤ٝٙظاا٤يث اٙج٠ائ٨ااث  اٙجااضء األول   ٜمتًااث دار اٙٗخااب اٙٝؿااص٧ث 2

  0 1931ةاٙٔا٢صة   
  0 2005ات اٙجضائ٨ث   ةَساد ا جٝال ٜدٝس ٜؿم٥ّ  ػصح ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝدا3ٖٝ
  0 2004ا جٝال ٜدٝس ٜؿم٥ّ   اٙخد٨ْٔ واإلذتات ٦ِ اٙٔا٤ٟن اٙج٠ائ٦   ةَساد 4
ج٤اد اٙص٦ٝ٢   أخٗام اٙتمالن ٦ِ ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث   اٙمتًاث اٙرا٨ٟاث  -5

2006 0  
  0 1951 ةَساد 2خع٨ٞ اٙٝؤٜٞ  اٙؼ٣ادة  ج -6
دار اٙج٨اا٘  14إلجااصاءات اٙج٠ائ٨ااث ِاا٦ اٙٔااا٤ٟن اٙٝؿااصي  طا ءرؤو  يت٨ااس ٜتادى 0د -7

  0 1982ٙٚمتايث  اٙٔا٢صة 
  0 1970  ٜمتًث اًٙا٦ٟ  ةَساد  1ظٚمان اٙؼاوي   يٚٛ اٙخد٨ْٔ اٙج٠ائ٦   ط 0د -8
ػاصٖث أ٧ااد ٙٚمتاياث ا٨٠ّٙاث  ةَااساد ظاٚمان اٙؼااوي   أؾا٤ل اٙخد٨ٔاْ اإلجصاٜا٦   0د -9

    0 100 ةسون ظ٠ث اٙمتى  ص 
 ٜمتًاث دار اٙعاالم 2ظا٦ٜ ا٠ٙؿصاوي   دراظث ٦ِ أؾا٤ل اٙٝداٖٝاات اٙجضائ٨اث ج 0د-10

  0 1976 ةَساد  
 ٜمتًاث  2 ط1ي٦ٚ اٙعٝاك  ا٤ٝٙظا٤يث اٙج٠ائ٨اث ِا٦ اٙٔقااء اٙج٠اائ٦ اًٙصآا٦ ط 0د -11

  0 1990اٙجاخن  ةَساد   
  0 2007يؿٝج يتساٙٝج٨س ةٗص  ػصح ٓا٤ٟن اإلذتات اٙمتًث اٙرا٨ٟث -12
  0 2006ِاف٘ ز٧سان ٜدٝس  ظٚمث اٙٔاف٦ ٦ِ حٔس٧ص األدٙث  دار اٙرٔاِث ٠ٚٙؼص لتًث  -13
 ٜمتًااث جاًٜااث 1ط1ٜدٝاا٤د ٜدٝاا٤د ٜؿاام٥ّ   اإلذتااات ِاا٦ اٙٝاا٤اد اٙج٠ائ٨ااث  ج 0د -14

  00 1977اٙٔا٢صة واٙٗخاب اٙجا٦ًٜ   
ًصة٨اث   دار ا٣٠ٙقاث اٙ –ػصح ٓاا٤ٟن اإلجاصاءات اٙج٠ائ٨اث  –ٜد٤ٝد ٟج٨ب خع٦٠  0د -15

 0 1982اٙٔا٢صة 
ِؤاد ي٦ٚ ظ٨ٚٝان   اٙؼ٣ادة ٦ِ ا٤ٝٙاد اٙج٠ائ٨ث ةاسون ذٖاص اٙٝمتًاث  ةَاساد  ظا٠ث  0ا د16

1989    
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 : صب١ٔبًــــ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ 

 ٜمتًاث اٙعاًادة   ٜؿاص  ةاسون  16ػٝط اٙاس٧ٞ اٙعصرعا٦  ج –ا اٙٝتع٤ط 1
  0ظ٠ث لتى 

 دار ة٨اصوت 3م –ألة٦ اّٙق٘ جٝال اٙس٧ٞ ةٞ ٖصم ةٞ ٠ٜو٤ر  –ٙعان اًٙصب  -2
  0 1955ٙٚمتايث وا٠ٙؼص   ة٨صوت 

 
 صبٌضبًـــ اٌزشش٠ؼبد 

 0 1971ٙع٠ث  23ا ٓا٤ٟن أؾ٤ل اٙٝداٖٝات اٙجضائ٨ث ااا رٓٛ 1
   0 2005دظخ٤ر اٙج٤٣ٝر٧ث اًٙصا٨ٓث االحداد٧ث ٙع٠ث  -2
  

   ساثؼبًــــ ِشاجغ ِزفشلخ ٚدٚس٠بد
  0 1965ا ٜج٤ٝيث األخٗام اًٙس٨ٙث   اًٙسد األول   ٙع٠ث 1
 0 1978ٜج٤ٝيث األخٗام اًٙس٨ٙث   اًٙسد اٙصاةى   ٙع٠ث  -2
   0ٜج٤ٝيث األخٗام اًٙس٨ٙث   اًٙسد اٙصاةى   اٙع٠ث اٙراٙرث  -3
  0ٜج٤ٝيث األخٗام اًٙس٨ٙث   اًٙسداٙراٙد   اٙع٠ث اٙعادظث  -4
  0اًٙسداٙراٙد   اٙع٠ث اٙرا٨ٟث يؼص  ٜج٤ٝيث األخٗام اًٙس٨ٙث   -5
  0ا٠ٙؼصة اٙٔقائ٨ث   اًٙسداٙراٙد   اٙع٠ث اٙصاةًث  -6
  0ا٠ٙؼصة اٙٔقائ٨ث   اًٙسد اٙرا٦ٟ   اٙع٠ث اٙصاةًث  -7
  0ا٠ٙؼصة اٙٔقائ٨ث   اًٙسد اٙراٙد   اٙع٠ث اٙرا٨ٟث  -8
  0ا٠ٙؼصة اٙٔقائ٨ث   اًٙسد األول   اٙع٠ث اٙزاٜعث  -9
   0ٓصارات ٜدٗٝث اٙخ٨٨ٝض ٦ِ اًٙصال اااا ٨ٍص ٠ٜؼ٤رة  يسد ٜٞ -10
  0ا١ّٔٙ اٙج٠ائ٦ ٦ِ ٓصارات ٜداٖٛ اٙخ٨٨ٝض اااا اٙٝجٚس اٙراٙد  -11
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