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بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ  
 

املكس١َ 
 

ٚع٢ً ٖصا االغاؽ انتػبت َطس١ً تٓؿٝص ايعكٛب١ ,إ ايػطض َٔ ايعكٛب١ ٖٞ اقالح ازباْٞ  ٚتأًٖٝ٘ ٚتكٛمي٘
 ٖصٙ املطس١ًيف  غاِٖ تطٛض ايعًّٛ ازبٓا١ٝ٥ يف إسساخ ؾهط٠ ايتسخٌ ايكها٥ٞايػايب١ يًشط١ٜ اٖتُاَا نبرلا ٚقس 

 ؾهط٠إ ,  يًطزع ايٛسٝس٠خاق١ بعس تٓاَٞ ايعاٖط٠ اإلدطا١َٝ بؿهٌ نبرليهٕٛ ايعكٛب١ مل تعس ٚسسٖا ايٛغ١ًٝ

ايتسخٌ ايكها٥ٞ أثٓا٤ تٓؿٝص ايعكٛب١ ْػبٝا ْايت إٖتُاَا بايػا يهْٛٗا تعدل عٔ أسسخ االدباٖات ايؿك١ٝٗ ٚ 
مل ٜعس ٜكتكط األَط ع٢ً إزاض٠ ايػذٕٛ، بٌ أقبح يًكها٤ َتابع١ تٓؿٝص ٚايتؿطٜع١ٝ يف صباٍ َعا١ًَ احملبٛغني 

 .ؾكط  بٗاايٓطليٝؼ األسهاّ ازبعا١ٝ٥ ٚ
شلصا اقبح يٓعاّ االؾطاز ايؿططٞ ا١ُٖٝ نبرل٠ باعتباضٙ اسس اغايٝب تٓؿٝص ايعكٛب١ ايػايب١ يًشط١ٜ اشلازف اىل 

املػذٕٛ دع٤ َٔ ايعكٛب١  ْؿصٟٖٛ ْعاّ َٔ خالي٘ ٚ,االقالح ٚايتكِٜٛ ٚذبكٝل ٖسف ايعكٛب١ َٔ ايطزع ايعاّ ٚ اشبام
ٚشيو ذبت  ايػذٔ ايػايب١ يًشط١ٜ ٚاحملهّٛ بٗا عًٝ٘ زاخٌ املؤغػ١ ايعكاب١ٝ،ٜٚبك٢ ازبع٤ املػتأخطٚاملتبكٞ خاضز

 .ٟ يًعكٛب١ظئاجل ؾطٚط َػبك١ قاْْٛا ٜٚعطف بأغًٛب ايتٓؿٝص

 ايعطاقٞ ايؿططٞ يف ايكإْٛ زل٢ باإلؾطازٟٚ يكس عطف ٖصا ايٓعاّ يف ايتؿطٜعات ايعكاب١ٝ بأزلا٤ طبتًؿ١، 
ايػعٛزٟ،  ٚاملكطٟ ايًٝيب ٚايهٜٛيت ٚايكططٟ ٚ زل٢ باإلؾطاز ذبت ايؿطط طبكا يًتؿطٜعٟ، نُا  ٚايعُاْٞٚاألضزْٞ

ٚباالؾطاز , ٚباالؾطاز املؿطٚط يف ايتؿطٜع ازبعا٥طٟٚ نصيو باإلؾطاز بإغكاط ايعكٛب١ نُٔ ايتؿطٜع ايػٛزاْٞ، 
. بؿطٚط يف ايتؿطٜع ايؿًػطٝين

عٓس تؿطٜع قإْٛ االسساخ  بٓعاّ االؾطاز ايؿططٞ ألٍٚ َط٠ عطاقٞاملؿطع اٍ ٚ متاؾٝا َع ايتؿطٜعات اسبسٜج١ أخص
 يػ١ٓ 23 قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ايعطاقٞ املطقِ  بعس تؿطٜع ٚطبل بؿهٌ ؾا1962ٌَ يػ١ٓ  11ضقِ 

 . املعس1971ٍ
َٚٔ د١ٗ اخط٣ ؾإ دٗاظ االزعا٤ ايعاّ باعتباضٙ دٗاظا ض٥ٝػٝا َٔ ادٗع٠ ايسٚي١ ملطاقب١ املؿطٚع١ٝ ٚاسذلاّ تطبٝل 

ايكٛاْني ٜعتدلَٔ ايسعاَات االغاغ١ٝ يف ايع١ًُٝ ايكها١ٝ٥ ٚ محا١ٜ اسبل ايعاّ عٔ ططٜل اغٗاَ٘ َع ايكها٤ 
ٚازبٗات املدتك١ يف ايهؿـ ايػطٜع عٔ االؾعاٍ ازبط١َٝ ٚاٜكاع ايعكٛبات املكطض٠ شلا َٚطاقب١ سػٔ تطبٝل ايكٛاْني 

شلصا اٚىل املؿطع ايعطاقٞ اٖتُاَا بسٚض ,خاق١ ايكٛاْني ازبعا١ٝ٥ شات ايعالق١ بايكاحل ايعاّ َٚطاقب١ ايػذٕٛ
. االزعا٤ ايعاّ يف االؾطاز ايؿططٞ َٔ َطس١ً تكسِٜ ايطًب َٚطاقب١ املؿطز عٓ٘ يًؿطٚط املؿطٚن١ عًٝ٘ ٚايػا٥٘

َجاٍ شيو قإْٛ االدطا٥ات ,ؾهجرل َٔ ايسٍٚ اعط٢ يالزعا٤ ايعاّ اسبل يف اقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ ٚايػا٥ٗا
. ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب ٚقإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت ٚقإْٛ االسساخ ايهٜٛيت 

َٔ قإْٛ  (22ٚ23ٚ36 7ٚ18ٚ)ٚ ظٗط اٖتُاّ املؿطع ايعطاقٞ بسٚض االزعا٤ ايعاّ يف االؾطاز ايؿططٞ يف املٛاز 
ٚنصيو يف ْل املاز٠ ,َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ (331ٚ332)ٚنصيو يف ْكٛم املٛاز , االزعا٤ ايعاّ

. َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ (120)ٚنصيو يف ْل ؾكطات املاز٠ ,َٔ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ (84)
ؾططٞ ٚزٚض االزعا٤ ايعاّ يف تطبٝك٘ قُٓا بسضاغت٘ زضاغ١ ذب١ًًٝٝ َكاض١ْ يًٛقٛف عًٝ٘  ْعاّ اإلؾطاز اٍأل١ُٖٝٚ 

يصيو ْكػِ ايبشح اىل ثالخ َباسح ْبشح يف ,ٚبٝإ املؿهالت اييت تعذلض غبًٝ٘ ٚزٚض االزعا٤ ايعاّ يف تطبٝك٘
 ٚيف املبشح عٔ ؾطٚط اإلؾطاز ايؿططٞ ٚنٝؿ١ٝ تطبٝك٘املبشح االٍٚ عٔ َؿّٗٛ األؾطاز ايؿططٞ ٚيف املبشح ايجاْٞ 
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زٚض االزعا٤ ايعاّ يف اإلؾطاز ايؿططٞ ٚغبتِ اشبامت١ مبا تٛقًٓا ايٝ٘ َٔ ْتا٥ر ٚاغتٓتادات ايجايح عٔ 
. ٚاقذلاسات بٗسف تطٜٛط ٖصا ايٓعاّ

 
 
 
 
 
 

املبشح األٍٚ 
: َؿّٗٛ األؾطاز ايؿططٞ

 
أٟ إٔ اإلؾطاز عٔ احملهّٛ عًٝ٘ بعكٛب١ غايب١ يًشط١ٜ ٜهٕٛ مبٛدب , يكس دا٤ تػ١ُٝ اإلؾطاز ايؿططٞ َٔ طبٝعت٘ 

. ٚ يًتٛقٌ اىل َؿّٗٛ االؾطاز ايؿططٞ ػبب إٔ ْتٛقٌ اىل تعطٜـ زقٝل ٚؾاٌَ يًتعطف ع٢ً ٖصا ايٓعاّ,ؾطٚط َع١ٓٝ
يكس مت ٚنع عس٠ تعاضٜـ ي٘ َٓٗا اْ٘ ْعاّ قاْْٛٞ إْتكا٥ٞ ٜػذلز مبكتهاٙ احملهّٛ عًٝ٘ سطٜت٘ بعس تٓؿٝصٙ زبع٤ 

ع٢ً إٔ ,َٔ عكٛبت٘ ايػايب١ يًشط١ٜ إشا َاتبني يًػًطات املدتك١ إٔ ٖصا اإلدطا٤ ٜتؿل َٚتطًبات إقالح احملهّٛ عًٝ٘
ًٜتعّ األخرل باشبهٛع يإلؾطاف ٚتٓؿٝص اإليتعاَات اييت تؿطض عًٝ٘ ٚ اييت قس ٜذلتب ع٢ً االخالٍ بٗا إيػا٤ 

أٚ اْ٘ تٓعِٝ ٜػُح يًػًط١ ايعا١َ إخال٤ غبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ قبٌ أْكها٤ نٌ املس٠ احملهّٛ بٗا ,1اإلؾطاز ايؿططٞ
ٚخبالؾ٘ يػٛؤ ايػًٛى أثط إليػا٥٘ ٚإعاز٠ ,بؿطط إٔ ؼبػٔ ايػًٛى ٚايتكطف خالٍ املس٠ اييت بكٝت َٔ َس٠ احمله١َٝٛ

. 2املد٢ً ايػبٌٝ اىل ايػذٔ إلنُاٍ َا تبك٢ َٔ عكٛبت٘
ْعاّ قاْْٛٞ ػبٝع بؿطٚط ضبسز٠ إخال٤ غبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ بعكٛب١ َكٝس٠ يًشط١ٜ قبٌ إنتُاٍ املس٠ : نُا عطف بأْ٘

إخال٤ غبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ قبٌ إْتٗا٤ َس٠ عكٛبت٘ إشا تبني إٔ : ٚقس ٚضز تعطٜـ آخط ي٘ باْ٘, 3احملهّٛ بٗا عًٝ٘
غًٛن٘ أثٓا٤ ٚدٛزٙ زاخٌ املؤغػ١ ايعكاب١ٝ ٜسعٛ اىل ايجك١ يف إقالح ساي٘ ؾطٜط١ إٔ ٜبك٢ املؿطز عٓ٘ سػٔ ايػًٛى 

ٚيف ساي١ طبايؿ١ املؿطز عٓ٘ ايؿطٚط ٜعاز اىل املؤغػ١ ايعكاب١ٝ ,اىل إٔ تٓتٗٞ املس٠ املتبك١ٝ َٔ اسبهِ ايكازض عًٝ٘
إخال٤ غبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ بعكٛب١ غايب١ يًشط١ٜ قبٌ : اٚإْ٘, 4َٔ أدٌ تٓؿٝص املس٠ املتبك١ٝ عًٝ٘ َٔ ّٜٛ اإلؾطاز عٓ٘

إشا تبني يًُشه١ُ أْ٘ إغتكاّ غرلٙ ٚسػٔ غًٛن٘ أثٓا٤ ٚدٛزٙ يف أقػاّ ,إْكها٤ َس٠ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا عًٝ٘
اإلقالح اإلدتُاعٞ مبا ٜسعٛ اىل إقالح ْؿػ٘ ع٢ً إٔ ٜعٌ َػتكِٝ ايػًٛى بعس اإلؾطاز عٓ٘ اىل إٔ تٓكهٞ َس٠ 

. 5ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا عًٝ٘ ٚإال أعٝس اىل أقػاّ اإلقالح اإلدتُاعٞ بػرل ساد١ اىل إٔ ٜطتهب دطمي١ دسٜس٠

                                                 

.  َٚابعس47ٙم ,1981َطبع١ داَع١ بػساز ,زضاغ١ َكاض١ْ,اإلؾطاز ايؿططٞ يف ايعطام,عبساألَرل سػٔ دٓٝح. ز 1
اْعط مجاٍ ,ٚنع ٖصا ايتعطٜـ َٔ قبٌ غتٝؿإ ٚالؾاؾرل ايًصٜٔ ناْا اغتاشٜٔ يف ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايعًّٛ اإلقتكاز١ٜ يف داَع١ باضٜؼ. 2

 .219م ,َطبع١ ايعَإ,2005بػساز ,ؾطح قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥,ضبُس َكطؿ٢ 

 .66م ,ايطبع١ األٚىل,برلٚت/ َهتب١ ايٓٗه١ ايعطب١ٝ,َعذِ املكطًشات ايكا١ْْٝٛ,عبسايٛاسس نطّ.ز .3

. 120م ,بػساز,املهتب١ ايكا١ْْٝٛ,عًِ ايعكاب,ضبُس َعطٚف عبساهلل.ز. 4
. 412م ,1992بػساز /َطبع١ ايعَإ,ايكػِ ايعاّ/ ؾطح قإْٛ ايعكٛبات,ؾدطٟ عبسايطظام قًيب اسبسٜجٞ. ز. 5
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ٚقس دا٤ تعطٜـ ٚذبسٜس َؿّٗٛ اإلؾطاز ايؿططٞ يف بعض ايتؿطٜعات يف إطاض ْكٛقٗا ايكا١ْْٝٛ يهٞ ال تكع يف 
 يػ١ٓ 396سٝح عطف املؿطع املكطٟ اإلؾطاز ايؿططٞ يف إطاض قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ضقِ ,إؾهاالت عٓس تطبٝكٗا 

ػبٛظ اإلؾطاز ذبت ايؿطط عٔ نٌ ضبهّٛ عًٝ٘ ْٗا٥ٝا بعكٛب١ َكٝس٠ يًشط١ٜ إشا أَه٢ يف ايػذٔ ثالث١ :  با1956ْ٘
أضباع َس٠ ايعكٛب١ ٚنإ غًٛن٘ أثٓا٤ ٚدٛزٙ يف ايػذٔ ٜسعٛ اىل ايجك١ بتكِٜٛ ْؿػ٘ ٚشيو َامل ٜهٔ يف اإلؾطاز عٓ٘ 

. 6خطط ع٢ً األَٔ ايعاّ
ط عٔ نٌ ضبهّٛ عًٝ٘ ٚؾطّإؾطاز : بأْ٘ 1995 يػ١ٓ 3ضقِ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ  ٚعطؾ٘ املؿطع ايكططٟ يف إطاض

 ْٗا٥ٝاً بعكٛب١ َكٝس٠ يًشط١ٜ إشا نإ قس أَه٢ يف ايػذٔ ثالث١ أضباع َس٠ ايعكٛب١ ، حبس أز٢ْ تػع١ أؾٗط ، ٚنإ
ٚنصيو عطف , 7غًٛن٘ يف ايػذٔ مما ٜسعٛ إىل ايجك١ بتكِٜٛ ْؿػ٘، ٚمل ٜهٔ يف اإلؾطاز عٓ٘ خطط ع٢ً األَٔ ايعاّ

( 578)املؿطع ازبعا٥طٟ ٖصا ايٓعاّ يف إطاض قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ٚإعاز٠ اإلزَاز اإلدتُاعٞ يًُشبٛغني ضقِ 
إؾطاز ؾططٞ عٔ احملبٛؽ ايصٟ قه٢ ؾذل٠ اإلختباض َٔ َس٠ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا عًٝ٘ إشا نإ :  بأ2005ْ٘يػ١ٓ

( 1/2)ٜٚهٕٛ ؾذل٠ اإلختباض يًُشبٛؽ املبتس٤ٟ بٓكـ,سػٔ ايػرل٠ ٚايػًٛى ٚأظٗط نُاْات دس١ٜ إلغتكاَت٘
 يػ١ٓ 23ٚقس عطؾ٘ املؿطع ايعطاقٞ يف اطاض قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ املطقِ ,8ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا عًٝٗا

ػبٛظ اإلؾطاز ؾططٝا عٔ احملهّٛ عًٝ٘ بعكٛب١ اق١ًٝ غايب١ يًشط١ٜ إشا :   بأ331ْ٘ ٚتعسٜالت٘ يف ْل املاز٠ 1971
ٚتبني يًُشه١ُ أْ٘ إغتكاّ غرلٙ ٚسػٔ غًٛن٘ ع٢ً إ التكٌ املس٠ ,أَه٢ ثالث١ أضباع َستٗا أٚ ثًجٝٗا إشا نإ سسثا 

. 9اييت اَهاٖا عٔ غت١ اؾٗط
ْؿِٗ مما تكسّ بإٔ اإلؾطاز ايؿططٞ ْعاّ قاْْٛٞ ػبٝع بؿطٚط َع١ٓٝ إخال٤ غبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ بعكٛب١ اق١ًٝ 

إشا أَه٢ ايكػـِ األندل َٔ اسبهِ يف ايػذٔ ,غايب١ يًشط١ٜ نايػــذٔ أٚ اسببؼ قبٌ إْتٗــا٤ املس٠ احملهّٛ بٗا عًٝ٘ 
يف ساي١ ذبػٔ غرلت٘ ٚغًٛن٘ أثٓا٤ ٚدٛزٙ يف أقػاّ اإلقالح اإلدتُاعٞ ؾطط إٔ ٜهٌ َػتكِٝ ايػًٛى بعس اإلؾطاز 

ٚعٓس ,عٓ٘ اىل إٔ تٓتٗٞ  املس٠ املتبك١ٝ َٔ اسبهِ ٚعسّ إضتهاب٘ خالٍ َس٠ تأدٌٝ ايتٓؿٝص أ١ٜ دٓا١ٜ أٚ دٓش١ عُس١ٜ 
ٚعٓس اضتهاب٘ تًو ازبطا٥ِ ,إْتٗا٤ َس٠ اإلؾطاز ايؿططٞ ٜعتدل ازبع٤ ايباقٞ َٔ ٖصٙ ايعكٛب١ غاقط١ حبهِ ايكإْٛ 

. اٚ طبايؿت٘ ؾطٚط اإلؾطاز ًٜػ٢ االؾطاز ايؿططٞ ٚ ٜعاز اىل املؤغػ١ اإلقالس١ٝ يتٓؿٝص املس٠ املتبك١ٝ َٔ اسبهِ عًٝ٘
                                         

املطًب األٍٚ 
 : ايتطٛض ايتأضؽبٞ يإلؾطاز ايؿططٞ

زؾع ,إٕ اسباي١ ايػ١٦ٝ اييت ناْت عًٝٗا ايػذٕٛ ايكسمي١ ٚاغايٝب ايتعصٜب ايبسْٞ اييت نإ ٜعاٌَ بٗا ايػذٓا٤ 
املؿهطٜٔ ٚايؿكٗا٤ ٚاملؿطعني باملطايب١ بإقالح ايػذٕٛ ٚايتعاٌَ َعِٗ َعا١ًَ إْػا١ْٝ ٚزعٛا نصيو اىل تسخٌ 

يصيو مل ٜعس األَط ٜكتكط ع٢ً إزاض٠ ايػذٕٛ بٌ أقبح يًكها٤ إَها١ْٝ ايتهؿٌ يٝؼ بإقساض األسهاّ ,ايكها٤ يف شيو
ٚنإ ملرلابٛ تأثرل ٚانح عٔ ,ٚنإ إلعالٕ سكٛم اإلْػإ يف ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ زٚض نبرل ,ٚإمنا مبتابع١ تٓؿٝصٙ أٜها

 ايصٟ زعا ؾٝ٘ اىل إقالح ايٓعاّ ايكاْْٛٞ 1791ططٜل ايتكطٜط ايصٟ قسَ٘ يًذُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ايؿطْػ١ٝ عاّ 
. ايعكابٞ ايؿطْػٞ ٚإقذلح تطبٝل ْعاّ ٜؿطز ؾٝ٘ عٔ ايػذٓا٤ بعس تٓؿٝص دع٤ َٔ عكٛباتِٗ ٚشيو بؿطٚط َع١ٓٝ

                                                 

. املعس1956ٍ يػ١ٓ  396َٔ قإْٛ تٓعِ ايػذٕٛ املكطٟ ضقِ  (52)اْعط ْل  املاز٠ .6
 .1995  يػ3١ٓضقِ َٔ  قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ايكططٟ  (61)اْعط ْل املاز٠ .  7
ايسٜٛإ ايٛطين /  َطبع2005,١يػ١ٓ (578) قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ٚإعاز٠ اإلزَاز اإلدتُاعٞ يًُشبٛغني ازبعا٥طٟ ضقِ  اْعط. 8

 . َٚابعسٖا38م ,يألؾػاٍ ايكا١ْْٝٛ
 . املعس1971ٍ يػ١ٓ 23قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ املطقِ   331َٔ اْعطْل املاز٠ 9
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َٔ ايكإْٛ ايباؾاضٟ يف  (13)َٔ أٚىل ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يٓعاّ اإلؾطاز ايؿططٞ َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 
 اييت ْكت ع٢ً اإلؾطاز عٔ ايػذٓا٤ ؾطط إٔ ٜهْٛٛا سػٔ ايػًٛى ٚأَهٛا َس٠ َع١ٓٝ َٔ 1/10/1813

يهٔ ايتطبٝل ايؿعًٞ ٚاسبكٝكٞ شلصا ايٓعاّ نإ ع٢ً ٜس ايهابنت ايهػٓسض َانْٛٛؾٞ ايصٟ ًٜكب بأب ,عكٛبتِٗ
 ٚنإ سانُا زبعٜط٠ ْٛضؾٛيو االغذلاي١ٝ اييت ناْت َػتعُط٠ 1843االؾطاز ايؿططٞ عٓسَا طبل ٖصا ايٓعاّ عاّ 

سٝح ٜؿطز عٔ ايػذٓا٤ مبطاسٌ تسضػب١ٝ ٚاييت تبسأ بايػذٔ ٚبعسٖا َطس١ً ايػذٔ ٚايعٌُ َٚطس١ً ,بطٜطا١ْٝ 
ٚنإ ٜٗسف َانْٛٛؾٞ , اسبط١ٜ ازبع١ٝ٥ َع قٝٛز ع٢ً ايتٓكٌ َٚطس١ً اإلشٕ باملػازض٠ اييت ربٛي٘ ايػؿط اىل اغذلايٝا

ٚنصيو طبل ٖصا ايٓعاّ يف اٜطيٓسا مبٛدب ,َٔ ٖصا َعازب١ َػا٤ٟٚ إبعاز ايػذٓا٤ َٔ بطٜطاْٝا اىل َػتعُطاتٗا
عٓس 1869ٚطبل يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ مبٛدب قإْٛ غ١ٓ ,1853َٔ قٛاْني ؾهتٛضٜا يعاّ  (99)ايكػِ 

. 10ٚبعسٖا أخصت َععِ ايسٍٚ األٚضٚب١ٝ بٗصا ايٓعاّ,إغتشساخ اقالس١ٝ املرلا يف ٚال١ٜ ْٝٛ ٜٛضى 
ٚنصيو عطؾت ,1897يف زٜػُدل عاّ  (3) ٚؾس عطؾت َكط ْعاّ اإلؾطاز ايؿططٞ مبٛدب األَط ايعايٞ املطقِ 

 ٚاملتهُٔ قإْٛ تٓعِٝ 10/2/1972املؤضر يف  (72/2)ازبعا٥ط ٖصا ايٓعاّ ألٍٚ َط٠ َٔ خالٍ األَط املطقِ 
. 11ايػذٕٛ ٚإعاز٠ تطب١ٝ املػادني

 ايصٟ إغتشسخ 1962 يػ١ٓ 11ٚيف ايعطام عطف ْعاّ اإلؾطاز ايؿططٞ ألٍٚ َط٠ َٔ خالٍ قإْٛ األسساخ املطقِ 
َٓ٘  (48)سٝح ْكت املاز٠ ,1961أْع١ُ إقالس١ٝ بعس َكازق١ ايعطام ع٢ً قٛاعس اسبس األز٢ْ ملعا١ًَ املصْبني عاّ 

ع٢ً دٛاظ إطالم غطاح اسبسخ احملهّٛ عًٝ٘ باسبذط يف املسضغ١ اإلقالس١ٝ أٚ بإٜساع٘ َسضغ١ ايؿتٝإ ازباعبني إشا 
أَه٢ ثًجٞ َس٠ عكٛبت٘ بؿطط إٔ ٜهٕٛ سػٔ ايػًٛى زاخٌ املؤغػ١ اإلقالس١ٝ ٜٚهٕٛ َٔ املتٛقع إٔ ٜػًو غًٛنا 

 111 ٚتؿطٜع قإْٛ ايعكٛبات ضقِ 1918ٚبعس ايػا٤ قإْٛ ايعكٛبات ايبػسازٟ يػ١ٓ  ,12سػٓا خاضز املؤغػ١ 
 َٓ٘ ع٢ً دٛاظ إطالم غطاح اسبسخ احملهّٛ عًٝ٘ باسبذط يف َسضغ١ إقالس١ٝ ٚايصٟ 77ْكت يف املاز٠  ,1969يػ١ٓ 

 . 13أَه٢ ثًجٞ َس٠ عكٛبت٘ ٚؾل ايؿطٚط ايٛاضز٠ يف املاز٠ املصنٛض٠
ٚضز ْعاّ االؾطاز ايؿططٞ يف قإْٛ ضعا١ٜ ,ٚيف أسسخ ايتعسٜالت يف ْعاّ اإلؾطاز ايؿططٞ يف ايكٛاْني ايعطاق١ٝ 

ٚنصيو ٚضز يف قإْٛ أقٍٛ احملانُات ,14( 84ٚ85ٚ86) ٚتعسٜالت٘ يف املٛاز 1983 يػ١ٓ 76االسساخ ضقِ 
ٚنصيو ٚضز يف قإْٛ أقٍٛ احملانُات ,(337اىل 331) ٚتعسٜالت٘ يف ْل املٛاز1971 يػ١ٓ 23ازبعا١ٝ٥ املطقِ 
ٚنصيو ٚضز ْعاّ االؾطاز ايؿططٞ يف قإْٛ ,15(120) ٚتعسٜالت٘ يف ْل املاز1941٠ يػ١ٓ 44ايعػهط١ٜ املطقِ 

. 16( 22ٚ23ٚ24)االزعا٤ ايعاّ يف ْل املٛاز 
 ٚبعسٖا 1791ّْعاّ اإلؾطاز ايؿططٞ ْعاّ عكابٞ َٔ أقٌ ؾطْػٞ ٜعٛز تاضؽب٘ إىل عاّ َٔ ٖصا ٜتهح يٓا إٔ 

ٚإ املؿطع ايعطاقٞ أٚىل إٖتُاَا نبرلا بٓعاّ ,إْتؿط يف َععِ زٍٚ أٚضٚبا ٚأَطٜها ٚ زٍٚ ايعامل ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ
سٝح أخص ب٘ يف قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ٚ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ ٚقإْٛ أقٍٛ احملانُات ,اإلؾطاز ايؿططٞ 

                                                 
 .26املكسض ايػابل م/ اإلؾطاز ايؿططٞ يف ايعطام/  ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح 10

 .َٓتس٣ ايتك١ٝٓ ازبعا٥ط١ٜ :َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ,  اإلؾطاز املؿطٚط يف ايٓعاّ ايكها٥ٞ ازبعا٥ط11ٟ

.  املعس1962ٍ يػ١ٓ 11 َٔ قإْٛ األسساخ املطقِ 48اْعط ْل املاز٠ 12  
 
.  املعس1969ٍ يػ١ٓ 111قإْٛ ايعكٛبات  ضقِ  77اْعطْل املاز٠  13
 
 . املعس1983ٍ يػ١ٓ 76قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ ضقِ   84ٚ85ٚ86َٔاْعطْل املٛاز 14
.    املعس1941ٍ يػ١ٓ 44قإْٛ أقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ املطقِ  َٔ 120 اْعطْل املاز٠ 15

 ..  املعس1979ٍ يػ١ٓ 159قإْٛ االزعا٤ ايعاّ ضقِ   (22ٚ23ٚ24) ْل املٛاز اْعط 16
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ايعػهط١ٜ ٚ قإْٛ االزعا٤ ايعاّ ٚنٌ شيو إمياْا َٓ٘ بهطٚض٠ زَر احملهّٛ عًِٝٗ صبسزا باجملتُع ٚاسبًٝٛي١ زٕٚ 
. عٛزتِٗ اىل ططٜل اإلدطاّ ٚازبٓٛح

 
 

املطًب ايجاْٞ 
: َكاض١ْ االؾطاز ايؿططٞ باألْع١ُ املؿاب١ٗ

 
 ْٚعاّ parole))ْعاّ ايباضٍٚ ,َٚٔ تًو األْع١ُ ,يف ٖصا املطًب ْكاضٕ بني االؾطاز ايؿططٞ ٚاالْع١ُ املؿاب١ٗ ي٘ 

: اإلختباض ايكها٥ٞ ٚإٜكاف ايتٓؿٝص
: َكاض١ْ االؾطاز ايؿططٞ بٓعاّ ايباضٍٚ:  أٚآل

 سٝح ٜٗسف إىل 18ٜعتدل أسس ٚغا٥ٌ ايتؿطٜس ايتٓؿٝصٟ يًعكٛب١ 17(اإلؾطاز بٛعس ايؿطف)أٚ َا ُٜػ٢ُ إٕ ْعاّ ايباضٍٚ 
ٜٚػتعٌُ ٖصا املكطًح يف تؿطٜعات زٍٚ األظبًٛ  ,تػٌٗٝ ططٜل ايتأٌٖٝ ٖٚٛ ٜعتدل قٛض٠ َتطٛض٠ يإلؾطاز ايؿططٞ

 ) ٚأٍٚ َٔ بسأ بتطبٝك٘ ٚال١ٜ  1840ّ تعٛز ؾهطت٘ إىل عاّ ٚ,أَطٜه١ٝ يًسالي١ ع٢ً املككٛز بٓعاّ اإلؾطاز ايؿططٞ
بايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ثِ تبعتٗا بك١ٝ ايٛالٜات األَطٜه١ٝ، ٜٚهجط تطبٝك٘ بؿهٌ عاّ يف أَطٜها  (َاغاؾٛغتؼ

 احملهّٛ عًٝ٘ عٜٔؿطز  مبٛدب٘,ايؿُاي١ٝ ٚزٍٚ سلاٍ ٚغطب أٚضبا ٜٚعهؼ إىل سس نبرل ايؿًػؿ١ ايعكاب١ٝ ايػطب١ٝ
بعس تٓؿٝص دع٤ َٓٗا إشا تعٗس باشبهٛع بعس اإلؾطاز   َٔ املؤغػ١ ايعكاب١ٝ َكابٌ ن١ًُ ؾطف بعكٛب١ غايب١ يًشط١ٜ

تهٕٛ  ٚ,عٓ٘ إلؾطاف ادتُاعٞ ٚباحملاؾع١ ع٢ً غًٛن٘ اسبػٔ ذبت طا١ً٥ اغتهُاٍ ايعكٛب١ عٓس طبايؿ١ ٖصا ايتعٗس
َس٠ ايباضٍٚ أقٌ َٔ اإلؾطاز ايؿططٞ يًتأنس َٔ غًٛن٘، ٜٚهٕٛ خالٍ ٖصٙ ايؿذل٠ املتبك١ٝ َٔ اسبهِ ذبت إؾطاف 

 ملعا١ًَ  ؽبهعٚغًطات املطاقب١ يًعٌُ ع٢ً ضباٚي١ ذبكٝل أندل قسض َٔ تهٝؿ٘ َع اسبٝا٠ يف اجملتُع اشباضدٞ 
اإلؾطاف َؿطف ادتُاعٞ َؤٌٖ   ٜتٛىلسٝحربتًـ عٔ غرلٙ َٔ املؿطز عِٓٗ، ٖٚٓا ؽبتًـ عٔ اإلؾطاز ايؿططٞ،

احملهّٛ عًٝ٘ بااليتعاّ بتعًُٝات ايػذٔ ٚميهٓ٘ ٍ  ٜؿذع ايباضٚٚ عٔ أٚناع٘،آٜٚؤنس تؿاقٌٝ سٝات٘ ٜٚكسّ تكطٜط
. َٔ االْسَاز بػطع١
 ال ميٓشإ إال ٜٚتطًبإ ؾذل٠ يف ايػذٔ ٜٚؿطنإ عكٛب١ غايب١ يًشط١ٜ:  بأُْٗااإلؾطاز ايؿططٜٞتؿاب٘ ايباضٍٚ َع 

. ًٜػٝإ عٓس اإلخالٍ بايؿطٚط ٚبعس ايتشكل َٔ سػٔ ايػًٛى
ايباضٍٚ غا٥س يف ايٓعاّ  ٚنصيو إٔ اإلؾطاف ايكاضّ يف ايباضٍٚ ٚاختباض ايباضٍٚ قكط َس٠:ايؿاضم بُٝٓٗا ٖٛأَا  

. 19ْعاّ ؾطْػٞايؿططٞ اإلؾطاز يف سني  ,أَطٜهٞاالظبًٛ
ايؿططٞ نُا شٖب إيٝ٘ نجرل َٔ ايؿكٗا٤ أَجاٍ  اإلؾطاز ْؿِٗ َٔ ٖصا بأْ٘ يٝؼ ٖٓاى ؾطم دٖٛطٟ بني ْعاّ ايباضٍٚ ٚ

 ايصٟ ٜط٣ أْ٘ ٜػ٢ُ يف ؾطْػا ٚايسٍٚ glaser))ٚنصيو ,ايؿططٞاإلؾطاز ايصٟ ٜط٣ إٔ ايباضٍٚ ٖٛ (غصضالْس)
. 20يف سني ٜػ٢ُ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ٚنٓسا ٚبطٜطاْٝا بايباضٍٚ, ايؿططٞاإلؾطاز ايكاض١ٜ ب

                                                 
 َتاح ع٢ً ,َكاي١ سٍٛ ْعاّ ايباضٍٚ َٔ قبٌ االَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يطعا١ٜ ايػذٓا٤ املؿطز عِٓٗ ٚاغطِٖ,ايطعا١ٜ ايالسك١ 17

 .http://www.pcare.org.sa>: املٛقع االيهذلْٚٞ
داَع١ ؾٓس٣ : َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ, 3م,ايتؿطز ايتٓؿٝصٟ يًعكٛب١, أغعس عبساسبُٝس إبطاِٖٝ  18

<http://www.ush.sd/reaserch.htm .
: َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ, ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ اشبام ٚ عًِ اإلدطآَّتس٣ ازبعا٥ط١ٜ يًكإْٛ ٚاسبكٛم ٚ  19

<http;//forum.lawdz.com. 

http://forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/f32.html
http://forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/f32.html
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 : َكاض١ْ االؾطاز ايؿططٞ بٓعاّ اإلختباض ايكها٥ٞ:ثاْٝآ
 بٗسف إْكاش 1820ؾطبل يف إظبًذلا عاّ ,  أٚالً يف ايسٍٚ شات ايٓعاّ األظبًٛ أَطٜهٞ اإلختباض ايكها٥ْٞؿأ ْعاّ

. األسساخ ازباعبني َٔ زخٍٛ املؤغػات ايعكاب١ٝ ٜٚعتدلاسس ٚغا٥ٌ ايتؿطٜس ايتٓؿٝصٟ يًعكٛب١
ٜطبل ْعاّ االختباض ايكها٥ٞ ع٢ً املتِٗ أٚ احملهّٛ عًٝ٘ خالٍ َس٠ َع١ٓٝ بٗسف تأًٖٝ٘ َٔ خالٍ تهًٝؿ٘ بايتعاَات 

 ؾإشا ,َع تكطٜط ٚنع٘ َس٠ َع١ٓٝ ذبت إؾطاف ٚضقاب١ دٗات َع١ٓٝ, ضبسز٠ ٚاإلؾطاف عًٝ٘ َٚػاعست٘ يتشكٝكٗا
 أَا إشا أخٌ احملهّٛ عًٝ٘ بٗصا .اْكهت َس٠ االختباض زٕٚ إخالي٘ بٗصٙ االيتعاَات اُعتدل االتٗاّ أٚ اسبهِ الغٝا

ٚقس عطؾ٘ ايبعض بأْ٘ ,االيتعاّ خالٍ تًو املس٠ ؾإْ٘ ٜتعني اغت٦ٓاف إدطا٤ات احملان١ُ ٚاسبهِ ع٢ً املتِٗ بايعكٛب١
َعا١ًَ خاق١ يؿطٜل َٔ اجملطَني املٓتكني ٜٗسف اىل دبٓب زخٛشلِ ايػذٔ َع نُإ إعاز٠ تأًِٖٝٗ عٔ ططٜل :

أزا٠ ملعا١ًَ ٚعالز َصْبني َٓتكني :ٚعطؾ٘ املطنع ايكَٛٞ يًبشٛخ االدتُاع١ٝ ٚازبٓا١ٝ٥ بأْ٘ ,21املػاعس٠ االػباب١ٝ
إْتكا٥ا٤ خاقآ ٜتهٕٛ َٔ تعًٝل ايعكاب تعًٝكا َؿطٚطآ َع ٚنع املصْب ذبت ايطقاب١ ايؿدك١ٝ اييت تتهُٔ 

. 22املػاعس٠ ٚايتٛدٝ٘ ٚايعالز ايؿطزٟ
، إىل إٔ أقط 1841ٚقس أخصت بعض ايٛالٜات األَطٜه١ٝ بؿهط٠ ايٛنع ذبت االختباض َٓٗا ٚال١ٜ َاغاؾٛؾتؼ عاّ 

ثِ أخصت تؿطٜعات بعض ايسٍٚ األٚضب١ٝ بٓعاّ  1925 بكؿ٘ عا١َ يف عاّ ايكإْٛ ايؿٝسضايٞ ٖصا ايٓعاّ
1957 ٚايؿطْػٞ عاّ 1953ؾأخص ب٘ ايتؿطٜع األملاْٞ عاّ  ,بؿهٌ َتسضز (االختباض ايكها٥ٞ )

ٚنصيو أخصت ,23
. 26 ٚايبشط25ٜٔٚايهٜٛت 24عسز َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ بٗصا ايٓعاّ َٓٗا َكط

: ٜٚتؿاب٘ االؾطاز ايؿططٞ َع االختباض ايكها٥ٞ بأُْٗا
ٜٗسؾإ اىل إقالح اجملطَني ٚإعازتِٗ اىل اسبٝا٠ ايطبٝع١ٝ نُٛاطٓني قاسبني ٚايعٌُ ع٢ً عسّ عٛزتِٗ اىل .1

. 27ازبطمي١ َط٠ أخط٣
 .ٜكَٛإ ع٢ً أغاؽ إْتكا٥ٞ َٚبسأ ايتؿطٜس ايعكابٞ.2

 .إٕ ازبٗات املػؤي١ عٔ تٓؿٝص نال ايٓعاَني ٖٞ تكطٜبآ ْؿؼ األدٗع٠.3

إٕ ايؿطٚط ٚاإليتعاَات املؿطٚن١ ع٢ً احملهّٛ عًِٝٗ ٚايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً اإلخالٍ بتًو اإليتعاَات َتؿاب١ٗ يف .4
. نال ايٓهاَني

: يف سني ؽبتًـ ايٓعاَإ يف

                                                                                                                                                         

.  َٚابعس56ٙاملكسض ايػابل م  / ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح  20
. 3م,املكسض ايػابل, أغعس عبساسبُٝس إبطا21ِٖٝ
. 62املكسض ايػابل م/ ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح  22

ْؿط يف اقساضات ازبُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ,ايتطبٝكات املعاقط٠ يبسا٥ٌ ايعكٛب١ ايػايب١ يًشط١ٜ قكرل٠ املس٠,امحس يطؿٞ ايػٝس َطعٞ.ز23 
.   1/2/2007سبكٛم االْػإ يف ضٜاض يف 

 :َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ, املعا١ًَ ازبٓا١ٝ٥ يألطؿاٍ,ايتعًُٝات ايكها١ٝ٥,تعًُٝات ايٓٝاب١ املكطٟ 24

<http;//ar,jurispedia.org/index.> 
.  يف ْؿأ٠ االسساخ ايهٜٛيت1983 يػ١ٓ 3  قإْٛ ضقِ 40اْعط ْل املاز٠  25
. 1976 يػ١ٓ 17قإْٛ االسساخ ايبشطٜين ضقِ  11َٔ اْعط ْل املاز٠  26
 :َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ, ايًذ١ٓايٛط١ٝٓ يطعا١ٜ ايػذٓا٤ ٚاملؿطز عِٓٗ ٚأغطِٖ,ايطعا١ٜ ايالسك١ 27

www.pcare.org.sa/articles.php . 

http://www.pcare.org.sa/articles.php
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يف سني ,إٔ اإلؾطاز ايؿططٞ ٜؿٌُ دع٤ َٔ ايعكٛب١ ٚػبب إ ميهٞ احملهّٛ عًٝ٘ َس٠ َٔ اسبهِ ست٢ ٜطًل غطاس٘.1
َٚٔ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ْط٣ ,إٔ االختباض ايكها٥ٞ ميٓح يًُشهّٛ عًٝ٘ عٓس قسٚض اسبهِ أٚ يف بعض االسٝإ قبٌ قسٚضٖا

 .28إٔ اإلختباض ايكها٥ٞ ٜتؿاب٘ أنجط َع ْعاّ إٜكاف ايتٓؿٝص

سٝح ,يهٔ اإلؾطاز ايؿططٞ يٝؼ ؾططا إ متٓش٘ ايػًط١ ايكها١ٝ٥,إٕ احملانِ ربتل مبٓح االختباض ايكها٥ٞ.2
 .ميهٔ يًػطات اإلزاض١ٜ َٓش٘

. أَا اإلؾطاز ايؿططٞ ؾإْ٘ ٜعسٍ يف اغًٛب اسبهِ ,إٕ اإلختباض ايكها٥ٞ ٜعتدل بسٜآل يًعكٛب١ .3 
يهٔ َٓح اإلختباض ايكها٥ٞ ,إ احملهّٛ عًٝ٘ يف االؾطاز ايؿططٞ ي٘ زٚض نبرل يف َٓش٘ عٔ ططٜل سػٔ غرلٙ ٚغًٛن٘.4

يًُشهّٛ عًٝ٘ الٜهٕٛ ع٢ً شيو االغاؽ ٚإمنا ميٓح ع٢ً اغؼ َطتبط١ بعطٚف ازبطمي١  ٚايعطٚف ايؿدك١ٝ 
 .يًُشهّٛ عًٝ٘

يف سني إ االؾطاز ايؿططٞ ,إٕ اإلختباض ايكها٥ٞ ٜطبل ع٢ً طا٥ؿ١ ق١ًًٝ َٔ احملهّٛ عًِٝٗ يف ازبطا٥ِ ايكػرل٠.5
 .ٜطبل ع٢ً طا٥ؿ١ أٚغع َٔ احملهّٛ عًِٝٗ

سٝح ٜطبل اإلؾطاز ايؿططٞ ع٢ً طا٥ؿ١ أٚغع َٔ ,ْط٣ إٔ اإلؾطاز ايؿططٞ أنجط سلٛي١ٝ َٔ اإلختباض ايكها٥ٞ
ٚنصيو إٔ غطض ايطزع ايعاّ ٜتشكل بكٛض٠ أؾهٌ عٓسَا ٜٓؿص ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ دع٤ َٔ ايعكٛب١ نُا ,احملهّٛ عًِٝٗ 

. ٖٛ اسباٍ يف اإلؾطاز ايؿططٞ
: َكاض١ْ اإلؾطاز ايؿططٞ بإٜكاف ايتٓؿٝص:ثايجا

قإْٛ ) 1891 ثِ تبٓاٙ املؿطع ايؿطْػٞ بايكإْٛ ايكازض عاّ 1888 ظٗطٖصا ايٓعاّ يف ايكإْٛ ايبًذٝهٞ عاّ 
1904، َٚٓ٘ اىل َكط يف قإْٛ ايعكٛبات ايكازض يف عاّ  (Bérengerبطظبٝ٘ 

ٜٚعتدل ٚقـ ايتٓؿٝص أسس , 29
ؾٗٛ تعًٝل تٓؿٝص , ٚغا٥ٌ ايتؿطٜس ايتٓؿٝصٟ يًعكٛب١ ٚٚغ١ًٝ يتدؿٝـ اآلثاض ايػًب١ٝ يًعكٛب١ ايػايب١ يًشط١ٜ

 تتعًل بٓٛع ازبطمي١ ٚؾدك١ٝ اجملطّ 30ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا ع٢ً ؾطط َٛقٛف خالٍ َس٠ ايتذطب١ ؼبسزٖا ايكإْٛ
أَا إشا ذبكل , ؾإشا مل ٜتشكل ايؿطط أعؿٞ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ تٓؿٝصٖا  ْٗا٥ٝا, ٚغٛابك٘ َٚس٠ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا

. ْٚؿصت ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا, ايؿطط أيػٞ إٜكاف ايتٓؿٝص 
قس عطف باْ٘ شيو ايٓعاّ ايصٟ ؽبٍٛ ايكانٞ غًط١ اسبهِ بازا١ْ املتِٗ ٚذبسٜس ايعكٛب١ املٓاغب١ ي٘ َع االَط ٚ

بٛقـ تٓؿٝصٖا يؿذل٠ َع١ٓٝ ؼبسزٖا ايكإْٛ تهٕٛ مبجاب١ َس٠ يًتذطب١ ٜطايب احملهّٛ عًٝ٘ ؾٝٗا بإ الٜعٛز اىل 
ؾإ َطت ٖصٙ ايؿذل٠ زٕٚ إ ٜطتهب دطمي١ دسٜس٠ اعتدل اسبهِ نإ مل ٜهٔ ٚتعٍٚ مجٝع ,اضتهاب دطمي١ دسٜس٠ 

 . 31اثاضٙ ازبٓا١ٝ٥
أٚ  يًُشه١ُ عٓس اسبهِ يف دطمي١ بػطا١َ غرل ْػب١ٝ: بأْ٘ (83) املؿطع اإلَاضاتٞ يف قإْٛ ايعكٛبات املاز٠ عطؾ٘

باسببؼ َس٠ التعٜس عٔ غ١ٓ إٔ تأَط يف اسبهِ بٛقـ تٓؿٝص ايعكٛب١ إشا ضأت َٔ أخالم احملهّٛ عًٝ٘ أٚ َانٝ٘ أٚ 
ٚعطؾ٘ ,32غٓ٘ أٚ ايعطٚف اييت أضتهب ؾٝٗا ازبطمي١ َا ٜبعح ع٢ً اإلعتكاز بأْ٘ ئ ٜعٛز اىل إضتهاب دطمي١ دسٜس٠

عٓس اسبهِ يف دٓا١ٜ اٚ دٓش١ بايػذٔ اٚ  ػبٛظ يًُشه١ُ:  بأْ٘ َٔ قإْٛ ايعكٛبات (54)املاز٠ املؿطع األضزْٞ يف 

                                                 

. قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ 144َٔ اْعط ْل املاز٠ 28
. 1م,املكسض ايػابل,امحس يطؿٞ ايػٝس َطعٞ. ز 29
. 544م,1996/زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ,عًِ ايعكاب,ضبُٛز ظبٝب سػين.ز 30
  .469م ,املكسض ايػابل,عًٞ سػني اشبًـ ٚايسنتٛض غًطإ عبساقازض ايؿاٟٚ. ايسنتٛض31
. 167م,2000ايكاٖط٠ ,زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ,بسا٥ٌ ايعكٛبات ايػايب١ سبط١ٜ قكرل٠ املس٠,داغِ ضبُس ضاؾس اشبسِٜ ايعٓتًٞ 32



 -10-  

ٚنصيو يف , 33ٚؾكا يالسهاّ ٚايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصا ايكإْٛ اسببؼ إ تأَط يف قطاض اسبهِ بإٜكاف ايعكٛب١
 َس٠ التعٜس عٔ  اٚ اسببؼغطا١َعٓس اسبهِ يف دٓا١ٜ اٚ دٓش١ باٍ  ػبٛظ يًُشه١ُ:قإْٛ ايعكٛبات املكطٟ بأْ٘ 

 إشا ضأت َٔ أخالم احملهّٛ عًٝ٘ أٚ َانٝ٘ أٚ غٓ٘ أٚ ايعطٚف اييت أضتهب  اسبهِ بإٜكاف ايعكٛب١ ْؿؼ إ تأَط يفغ١ٓ
 . 34ؾٝٗا ازبطمي١ َا ٜبعح ع٢ً اإلعتكاز بأْ٘ ئ ٜعٛز اىل طبايؿ١ ايكإْٛ

يًُشه١ُ عٓس اسبهِ يف دٓا١ٜ أٚ دٓش١  : َٔ قإْٛ ايعكٛبات عطؾ٘ باْ٘ (144)إ املؿطع ايعطاقٞ يف ْل املاز٠ 
باسببؼ َس٠ التعٜس عٔ غ١ٓ إٔ تأَط يف اسبهِ  ْؿػ٘ بإٜكاف تٓؿٝص ايعكٛب١ إشا مل ٜهٔ قس غبل اسبهِ ع٢ً احملهّٛ 

عًٝ٘ عٔ دطمي١ عُس١ٜ ٚضأت َٔ أخالق٘ َٚانٝ٘ ٚغٓ٘ ٚظطٚف دطميت٘ َاٜبعح ع٢ً اإلعتكاز بأْ٘ ئ ٜعٛز اىل 
ٚيًُشه١ُ إٔ تككط إٜكاف ايتٓؿٝص ع٢ً ايعكٛبات األق١ًٝ أٚ دبعً٘ ؾاَآل يًعكٛبات ايتبع١ٝ ,إضتهاب دطمي١ دسٜس٠

ٚإشا سهِ باسببؼ ٚايػطا١َ َعآ داظ يًُشه١ُ إٔ تككط إٜكاف ايتٓؿٝص ع٢ً عكٛب١ ,ٚايته١ًُٝٝ ٚايتسابرل اإلسذلاظ١ٜ 
. 35اسببؼ ؾكط 

ْٚط٣ ,بعس إٔ تعطؾٓا اىل َؿّٗٛ إٜكاف ايتٓؿٝص ْط٣ َٔ ايهطٚضٟ بٝإ أٚد٘ ايؿب٘ ٚاإلختالف بٝٓ٘ ٚاإلؾطاز ايؿططٞ
: إٔ ايٓعاَني ٜتؿابٗإ يف

إٔ نال ايٓعاَني ٜٗسؾإ اىل إقالح احملهّٛ عًٝ٘ ٚإعازت٘ اىل اسبٝا٠ ايطبٝع١ٝ عٔ ططٜل إٜكاف تٓؿٝص .1
. أٚدع٥ٝآ نُا اسباٍ يف اإلؾطاز ايؿططٞ,نًٝآ نُا يف إٜكاف ايتٓؿٝص,ايعكٛب١

إشا إضتهب احملهّٛ عًٝ٘ املؿٍُٛ بُٗا دٓا١ٜ أٚ دٓش١ عُس١ٜ خالٍ َس٠ , ًٜػ٢ اإلؾطاز ايؿططٞ ٚ إٜكاف ايتٓؿٝص.2
. ايتذطب١

. ٜكّٛ نال ايٓعاَني ع٢ً أغاؽ إْتكا٥ٞ.3
ٜذلتب عًٝ٘ ,إشا أخٌ املؿطز عٓ٘ ؾططٝآ أٚ املٛقـ تٓؿٝص ايعكٛب١ حبك٘ بؿطٚط اإلؾطاز ايؿططٞ أٚ إٜكاف ايتٓؿٝص.4

. تٓؿٝص َا أٚقـ تٓؿٝصٙ َٔ عكٛبات
: ْٚط٣ أٚد٘ اإلختالف بني ايٓعاَني ٜتُجٌ يف

. يف سني ٜؿٌُ اإلؾطاز ايؿططٞ ازبطا٥ِ اشبطط٠,إٜكاف تٓؿٝص ايعكٛب١ ٜؿٌُ ازبطا٥ِ غرل اشبطط٠ .1
بُٝٓا ٜكسض قطاض إٜكاف ايتٓؿٝص ٚقت قسٚض اسبهِ ,قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ ٜكسض بعس تٓؿٝص دع٤ َٔ ايعكٛب١ .2

  36ٚايعكٛب١

بُٝٓا قطاض إٜكاف ايتٓؿٝص ,إٕ قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ يٝؼ ؾططآ إٔ ٜكسض َٔ ْؿؼ احمله١ُ اييت أقسضت اسبهِ .3
 .ٜكسض َٔ ْؿؼ احمله١ اييت أقسضت اسبهِ ٚيف ْؿؼ قطاض اسبهِ

يف سني َس٠ ايتذطب١ يف اإلؾطاز ايؿططٞ َتػا١ٜٚ َع املس٠ ,إٕ َس٠ ايتذطب١ يف إٜكاف ايتٓؿٝص أنجط َٔ َس٠ اسبهِ .4
 .املتبك١ٝ َٔ ايعكٛب١

 .بُٝٓا االؾطاز ايؿططٞ ٜعتدل تعسٜال ألغًٛب تٓؿٝصٖا,اٜكاف ايتٓؿٝص ٜعتدل بسٜال يًعكٛب١ بهاًَٗا .5

إ احمله١ُ عٓس اسبهِ بإٜكاف ايتٓؿٝص تًعّ احملهّٛ عًٝ٘ بتكسِٜ تعٗس حبػٔ ايػًٛى خالٍ َس٠ إٜكاف  .6
 .بُٝٓا التٛدس ٖصا ايتعٗس يف االؾطاز ايؿططٞ,ايتٓؿٝص

                                                 

 .196 يػ16١ٓضقِ  قإْٛ ايعكٛبات االضزْٞ َٔ 54 اْعط ْل املاز33٠ 
.  املعس1937ٍ يػ١ٓ 58قإْٛ ايعكٛبات املكطٟ املطقِ  َٔ 55 املاز٠ اْعط ْل 34
.  املعس1969ٍ يػ١ٓ 111 َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقِ 144 املاز٠ اْعط ْل 35
. 69م, املكسض ايػابل,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح 36
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بُٝٓا يٝؼ ٖٓاى إؾطاف ع٢ً املٛقـ ,إٔ املؿطز عٓ٘ يف اإلؾطاز ايؿططٞ ؽبهع يإلؾطاف ط١ًٝ َس٠ ايتذطب١ .7
 .تٓؿٝص ايعكٛب١ حبك٘ 

يهٔ شيو  يف إٜكاف ,إ احملهّٛ عًٝ٘ يف االؾطاز ايؿططٞ ي٘ زٚض نبرل يف َٓش٘ عٔ ططٜل سػٔ غرلٙ ٚغًٛن٘ .8
 .ايتٓؿٝص يٝؼ ي٘ زٚض نبرل

يف سني ٜؿٌُ اإلؾطاز ايؿططٞ اجملطَني ايعا٥سٜٔ بإغتجٓا٤ تؿطٜعات ,إٜكاف ايتٓؿٝص الٜؿٌُ اجملطَني ايعا٥سٜٔ .9
 . 37بعض ايسٍٚ نايعطام 

سٝح ,ٚأخرلآ ْط٣ إٔ ْعاّ اإلؾطاز ايؿططٞ ٜتؿٛم ع٢ً إٜكاف ايتٓؿٝص ألٕ االؾطاز ايؿططٞ أٚغع َٔ سٝح تطبٝكٗا 
ٚنصيو إٔ غطض ايطزع ايعاّ ٜتشكل بكٛض٠ أؾهٌ عٓسَا ٜٓؿص ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ , ٜؿٌُ ؾطؼب١ أندل َٔ احملهّٛ عًِٝٗ

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ٜهٕٛ يًُشهّٛ عًٝ٘ زٚض نبرل يف َٓش٘ اإلؾطاز ,دع٤ َٔ ايعكٛب١ نُا ٖٛ اسباٍ يف اإلؾطاز ايؿططٞ
. ايؿططٞ 

 
 املطًب ايجايح

: أ١ُٖٝ اإلؾطاز ايؿططٞ 
 

اإلؾطاز ايؿططٞ ي٘ أ١ُٖٝ نبرل٠ يف إقالح ٚتكِٜٛ احملهّٛ عًٝ٘ ٚتؿذٝع٘ ع٢ً اإلغتكا١َ ٚسػٔ ايػًٛى ٚت١ُٝٓ إٕ 
ؾاإلؾطاز ايؿططٞ ٜؿذع احملهّٛ عًٝ٘ يهٞ ٜجبت أْ٘ ,ايطغب١ يسٜ٘ باإلقالح ٚاإلقالع عٔ ازبطمي١ ٚتكِٜٛ ايٓؿؼ

َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜؤزٟ ,دسٜط مبعا١ًَ عكاب١ٝ ممٝع٠ مما ٜسؾع٘ اىل ايجك١ بٓؿػ٘ ٚميهٓ٘ َٔ ؾل ططٜك٘ يف اجملتُع 
َٚٔ د١ٗ , 38اإلؾطاز ايؿططٞ اىل ذبٌٜٛ عكٛب١ ايػذٔ املؤبس اىل عكٛب١ َؤقت١ التػتػطم نٌ سٝا٠ احملهّٛ عًٝ٘

أخط٣ ؾإٕ اإلؾطاز ايؿططٞ ي٘ أ١ُٖٝ نبرل٠ يًُذتُع  عٔ ططٜل ايتٛدٝ٘ ٚاملطاقب١ ٚاإلؾطاف اييت ؽبهع ي٘ املؿطز 
ٚنصيو ؾإ اإلؾطاز ايؿططٞ ٜؿٌُ دع٤ َٔ ايعكٛب١ سٝح ػبب إ ميهٞ احملهّٛ عًٝ٘ َس٠ َٔ اسبهِ ست٢ ٜطًل ,عٓ٘

َٚٔ د١ٗ ,ٚبٗصا ٜهُٔ عٓكط ايطزع يًُذطَني مما ٜؤزٟ اىل محا١ٜ اجملتُع َٔ خطط إضتهاب٘ دطا٥ِ دسٜس٠, غطاس٘
أخط٣ إشا أخٌ املؿطز عٓ٘ ؾططٝآ بؿطٚط اإلؾطاز ايؿططٞ أٚ إضتهب دٓا١ٜ أٚ دٓش١ عُس١ٜ خالٍ َس٠ ايتذطب١ ؾإٕ 

. اإلؾطاز ايؿططٞ ًٜػ٢ ٚ تٓؿص َا أٚقـ تٓؿٝصٙ َٔ عكٛبات
 إ اإلؾطاز ايؿططٞ ٜعتدل ٚغ١ًٝ ؾعاي١ يتدؿٝـ إظزساّ ايػذٕٛ بإخطاز َٔ تجبت إغتؿازتِٗ َٔ املعا١ًَ ايعكاب١ٝ 

سٝح ٜطتؿع عسز احملهَٛني غٜٓٛا بؿهٌ نبرل , املتبع١ زاخٌ املؤغػ١ ايعكاب١ٝ ٜٚطنع اإلٖتُاّ ع٢ً باقٞ ايػذٓا٤
 بًؼ عسز احملهَٛني 2009 اىل 2000ؾبُٛدب اسكا١ٝ٥ َسٜط١ٜ اسكا٤ ايػًُٝا١ْٝ  يسا٥ط٠ اقالح ايطداٍ َٔ غ١ٓ ,

ٚ يف ,39ضبهَٛا (662) بؿهٌ نبرل ٚبًؼ 2009ٚقس اضتؿع ٖصا ايعسز يف عاّ , ضبهَٛآ (170 )2000ؾٝٗا يػ١ٓ 
غذٝٓآ َِٓٗ مبٛدب  (103)غذٝٓآ طًبات يإلؾطاز ايؿططٞ ٚاطًل غطاح  (141)زا٥ط٠ اقالح ايطداٍ ؾكط قسّ 

َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜػاعس ,ٚ ٜعتدلٖصا ربؿٝؿآ نبرلآ يعسز ايػذٓا٤ ,قطاضات اإلؾطاز ايؿططٞ َٔ ضبانِ دٓح ايػًُٝا١ْٝ
زٜٓاض َٜٛٝا يهٌ ضبهّٛ عًٝ٘  (4950)ع٢ً ايتكًٌٝ َٔ ايٓؿكات املتعاٜس٠ اييت تكطف ع٢ً ايػذٓا٤ سٝح قطف َبًؼ 

بايتايٞ إ ربؿٝـ عسز ايػذٓا٤ ٜؤزٟ اىل ربؿٝض  ,2009يف إقالس١ٝ ايطداٍ يف ايػًُٝا١ْٝ يًطعاّ ؾكط يػ١ٓ 
. قطف املبايؼ ايهبرل٠ املًكا٠ ع٢ً ناٌٖ ايسٚي١

                                                 
 .9م,1985ْٝػإ ,حبح َكسّ اىل املعٗس ايكها٥ٞ َٔ قبٌ ايطايب ْٗاز دالٍ ضبُس عطا يًػ١ٓ ايجا١ْٝ,اإلؾطاز ايؿططٞ يف ايعطام 37
. 121م,املكسض ايػابل,ايسنتٛض ضبُس َعطٚف عبساهلل 38
 .2009 اىل2000اسكا١ٝ٥ َسٜط١ٜ اسكا٤ ايػًُٝا١ْٝ  يسا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاالسساخ َٔ غ١ٓ  39
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 املبشح ايجاْٞ
ؾطٚط اإلؾطاز ايؿططٞ ٚنٝؿ١ٝ تطبٝك٘ 

 
: ؾطٚط اإلؾطاز ايؿططٞ/ املطًب األٍٚ

َٚٔ ٖصا املٓطًل ؾإ االؾطاز ايؿططٞ الميٓح ,نُا أؾطْا غابكا يف تعطٜـ اإلؾطاز ايؿططٞ بأْ٘ ْعاّ إْتكا٥ٞ
زبُٝع ايػذٓا٤ بٌ ٜطنع ع٢ً اغاؽ إختٝاضِٖ ٚشيو سػب ايؿطٚط ٚاملٛاقؿات احملسز٠ يف ايكٛاْني املتعًك١ 

: ٖٚصٙ ايؿطٚط ْبٝٓٗا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ,باإلؾطاز ايؿططٞ
: إٔ تهٕٛ ايعكٛب١ أق١ًٝ غايب١ يًشط١ٜ/  أٚآل

إٕ ايعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ تتبٛأ َهإ ايكساض٠ بني ايعكٛبات بايطغِ َٔ ايكٛض األخط٣ يًعكاب اييت أخصت بٗا 
ٜٚككس بايعكٛبات األق١ًٝ ايعكٛبات اييت دبٛظ اسبهِ بٗا زٕٚ إٔ تكذلٕ بٗا أٟ عكٛب١ أخط٣ ,ايتؿطٜعات اسبسٜج١

ٖٚٞ اإلعساّ ٚايػذٔ املؤبس ٚايػذٔ املؤقت ٚاسببؼ ايؿسٜس ٚاسببؼ ايبػٝط ٚايػطا١َ ٚاسبذع يف َسضغ١ ايؿتٝإ 
ٚاملككٛز بايعكٛبات ايػايب١ يًشط١ٜ ايعكٛبات اييت ٜذلتب عًٝٗا سطَإ ,40ازباعبني ٚاسبذع يف َسضغ١ إقالس١ٝ 

 تتُجٌ  حبذع احملهّٛ عًٝ٘ يف َهإ ضبسز َع سطَاْ٘ َٔ تٓعِٝ سٝات٘ نُا ٜؿا٤ ٚععي٘ 41احملهّٛ عًٝ٘ َٔ سطٜت٘
ؾٗصٙ ايعكٛب١ تؿطض ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ اسبطَإ َٔ سط١ٜ اسبطن١ اييت ٜتُتع بٗا ,عٔ ب٦ٝت٘ اإلدتُاع١ٝ ايطبٝع١ٝ 

ٚميهٔ تعطٜؿٗا بأْٗا ايعكٛب١ اييت تٓاٍ َٔ سط١ٜ املسإ بإٜساع٘ إسس٣ َؤغػات االقالح ,ايؿدل ايعازٟ

                                                 
 . َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاق85ٞاْعط ْل املاز٠  40
املهتب١ ,بػساز,املباز٤ٟ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات,عًٞ سػني اشبًـ ٚايسنتٛض غًطإ عبساقازض ايؿاٟٚ.ايسنتٛض 41

. 423م,2006/ايكا١ْْٝٛ
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ٚقس شٖبت تؿطٜعات نجرل َٔ ايسٍٚ اىل ,42االدتُاعٞ يكها٤ املس٠ احملسز٠ ي٘ مبٛدب قطاض قها٥ٞ ٚادب ايتٓؿٝص 
َٔ  (61)َجاٍ شيو َاْكت عًٝ٘ املاز٠ ,ذبسٜس ايعكٛب١ بإٔ تهٕٛ غايب١ يًشط١ٜ يهٞ تؿٌُ باإلؾطاز ايؿططٞ

ػبٛظاالؾطاز ذبت ايؿطط عٔ نٌ ضبهّٛ عًٝ٘ ْٗا٥ٝآ بعكٛب١ َكٝس٠ يًشط١ٜ : قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ايكططٟ بأْ٘
43 .,

َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ بإٔ تهٕٛ ايعكٛب١ أق١ًٝ  (أ/331)ٚإٕ املؿطع ايعطاقٞ عٓسَا إؾذلط يف املاز٠ 
ٚيٝؼ ايككس ايعكٛبات ايؿطع١ٝ ,َٔ قإْٛ ايعكٛبات (85)ٜككس بٗا ايعكٛبات االق١ًٝ املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ 

ٚعًٝ٘ ؾاسببؼ بسٍ ايػطا١َ الميهٔ إٔ تطبل ؾٝ٘ قٛاعس االؾطاز ايؿططٞ ألٕ اسببؼ ايبسيٞ ,ايػايب١ يًشط١ٜ
.  44يٝؼ َٔ ايعكٛبات أالق١ًٝ ايػايب١ يًشط١ٜ

: تٓؿٝص احملهّٛ عًٝ٘ زبع٤ َٔ ايعكٛب١/ ثاْٝآ
ؾكس اؾذلط قػِ َٔ ايتؿطٜعات  بإٔ ٜٓؿص ,تبآٜت ايتؿطٜعات يف ذبسٜس َكساض ازبع٤ ايٛادب تٓؿٝصٙ َٔ ايعكٛب١ 

 ٚنصيو َا ْكت ,45َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكطٟ (52)احملهّٛ عًٝ٘ ثالث١ أضباع املس٠ نُا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 
َٔ قإْٛ ايعكٛبات  (172)ٚنصيو املاز٠ ,46 1960 يػ16١َٓٔ قإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت ضقِ  (87)عًٝ٘ املاز٠ 

َٔ قإْٛ  (450)ٚنصيو املاز٠ , 48َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ايكططٟ (61)ٚنصيو املاز٠ ,47 1949ايػٛضٟ يػ١ٓ 
 ْعاّ ايػذٔ  25َٔ ٚنصيو  املاز٠  ,50 َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايًبٓاْٞ 173ٚاملاز٠ ,49االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب

  .51ٚايتٛقٝـ ايػعٛزٟ
نُا ٖٛ اسباٍ يف املاز٠ ,يف سني ْكت تؿطٜعات زٍٚ أخط٣ إ ٜٓؿص احملهّٛ عًٝ٘ غرل ايعا٥س ْكـ َس٠ ايعكٛب١ 

َٔ قإْٛ ايعساي١ االْهًٝعٟ يعاّ  (60)ٚاملاز٠ ,1957َٔ قإْٛ االدطا٥ات ايؿطْػٞ يػ١ٓ  (729)
1967

. 53َٔ قإْٛ االسساخ ايهٜٛيت (43)ٚاملاز٠ ,52
 َٔ قإْٛ  (331)اَا يف ايعطام ؾإ ايؿطٚط املتعًك١ باحملهّٛ عًٝ٘ يهٞ ٜؿٌُ بكطاض االؾطاز ايؿططٞ ٚؾل املاز٠ 

اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ إٔ ٜهٕٛ احملهّٛ عًٝ٘ قس قه٢ ثالث١ أضباع املس٠ احملهّٛ بٗا عًٝ٘ زاخٌ املؤغػ١ 
ٚاشا ناْت ,ٚبصيو ؾطم املؿطع بني األسساخ ٚايطاؾسٜٔ,ٚثًجٞ املس٠ إٕ نإ َٔ األسساخ,ايعكاب١ٝ إٕ نإ ضاؾسآ

ايعكٛبات ايكازض٠ بايتعاقب ؾتشػب املس٠ ع٢ً اغاؽ صبُٛعٗا َُٗا بًؼ ٚيٛ دبــاٚظ اسبس االع٢ً ملا ٜٓؿص َٓٗا 

                                                 
 .52م,املكسض ايػابل,ايسنتٛض ضبُس َعطٚف عبساهلل 42

 .املكسض ايػابل,قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ايكططٟ   61َٔ اْعط املاز43٠

 ٚايصٟ دا٤ 5/2/1974 يف 74/ متٝٝع١ٜ-اؾطاز ؾططٞ/ 163يكطاض ايتُٝٝعٟ حمله١ُ متٝٝع ايعطام املطقِ َجاٍ ع٢ً شيو ا44 
ؾال ٜؿٌُ احملهّٛ عًٝ٘ باالؾطاز ايؿططٞ ألٕ اسهاّ اسببؼ بسي١ٝ ,اشا نإ اسبهِ  قازضآ باسببؼ بسال َٔ ايػطا١َ ايهُطن١ٝ :ؾٝ٘

  (غرل َٓؿٛض)ٚيٝػت اق١ًٝ
 . َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكط52ٟاْعط ْل املاز٠  45
 .1960 يػ16١ٓ َٔ قإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت ضقِ 87اْعط ْل املاز٠  46
. 105م, املكسض ايػابل ,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح 47
 . َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ايكطط61ٟ اْعط ْل املاز٠ 48

 
  . َٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب451 اْعط ْل املاز٠ 49
 . املعس1943ٍ يػ١ٓ 340 قإْٛ ايعكٛبات ايًبٓاْٞ ضقِ  173َٔاْعط ْل املاز٠   50
. ٖـ11/7/1398يف  2729  ْعاّ ايػذٔ ٚايتٛقٝـ ايػعٛزٟ ضقِ 25َٔاْعطْل املاز٠    51
. َٚا بعسٖا105م, املكسض ايػابل,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح 52
 .يف ْؿأ٠ االسساخ ايهٜٛيت1983 يػ١ٓ 3 َٔ قإْٛ ضقِ 43اْعط ْل املاز٠  53
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ٚذبػب َٔ َس٠ ايعكٛب١ اييت ْؿصت َٔ َس٠ ايتٛقٝـ ازبــاضٟ عٔ ْؿؼ ايسع٣ٛ اييت قسضت ؾٝٗا ايعكٛب١ ,قاْْٛا
. 54ٚاشا غكط دع٤ َٔ ايعكٛب١ بايعؿٛ اشبــام اٚ ايعاّ ؾتعتدل املس٠ املتبك١ٝ َٓٗا مبجاب١ ايعكٛب١ ْؿػــٗا .
يًشسخ احملهّٛ بتسبرل غايب يًشط١ٜ اٚ يٛيٝ٘ إ : َٔ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ ع٢ً إ (اٚال/84)ٚقس ْكت املاز٠  

ٜكسّ طًبا اىل ضبه١ُ االسساخ اشا اَه٢ ثًجٞ َس٠ ايتسبرليف ازب١ٗ املعس٠ يتٓؿٝصٙ ع٢ً إ التكٌ عٔ غت١ 
َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ تًو املس٠ بجالث١ أضباع املس٠ احملهّٛ بٗا  (120/1)ٚنصيو سسزت املاز٠ ,اؾٗط
ٚإْٓا ْؤٜس ضأٟ املؿطع ايعطاقٞ عٓسَا إؾذلط بإ ٜٓؿص احملهّٛ عًٝ٘ ثالث١ اضباع َس٠ ايعكٛب١ أٚ ثًجٝٗا إٕ , عًٝ٘

ٚنصيو إٔ بكا٤ ايػذني زاخٌ ,ألٕ اشلسف َٔ شيو ذبكٝل غطض ايعكٛب١ يف ايطزع اشبام ٚايطزع ايعاّ ,,نإ سسثآ
 .املؤغػ١ االقالس١ٝ تًو املس٠ ٜهٕٛ بٗسف اقالس٘

: تٓؿٝص دع٤ َٔ ايعكٛب١ نشس أز٢ْ/ ثايجآ
زبأت ايتؿطٜعات اىل اػباز نٛابط يتُهٓٗا َٔ إبكا٤ احملهّٛ عًٝ٘ زاخٌ املؤغػ١ االقالس١ٝ َس٠ ناؾ١ٝ يهٞ 

. ٜػتؿٝس َٔ ايدلاَر االقالس١ٝ ٚشيو بإؾذلاط تٓؿٝص دع٤ َٔ ايعكٛب١ نشس از٢ْ
ؾكس سسز قإْٛ ايعساي١ ازبٓا١ٝ٥ االْهًٝعٟ مبٛدب ,ٚقس إختًؿت تؿطٜعات ايسٍٚ االخط٣ يف ذبسٜس تًو املس٠

َٚٓٗا َا سسزت تًو املس٠ بتػع١ ,َٔ قإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت تًو املس٠ بػ١ٓ ٚاسس٠ (87)ٚاملاز٠  (60)املاز٠
قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ َٔ  (61)ٚاملاز٠ ,55َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكطٟ (52)نُا ْكت عًٝ٘ املاز٠ ,أؾٗط

ٚ املاز٠  ,  َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايًبٓا173ْٞٚاملاز٠ , َٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب (450)ايكططٟ ٚاملاز٠ 
   .56 ْعاّ ايػذٔ ٚايتٛقٝـ ايػعٛزٟ 25َٔ

َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥  (331)نُا ْكت عًٝ٘ املاز٠ , ٚقس سسز املؿطع ايعطاقٞ تًو املس٠ بػت١ اؾٗط
ٚإْٓا ْؤٜس , َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ (120/1)َٔ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ ٚاملاز٠ (اٚال/84)ٚاملاز٠ 

. ضأٟ املؿطع ايعطاقٞ عٓسَا إؾذلط إ التكٌ املس٠ اييت اَهاٖا عٔ غت١ اؾٗط
ٚاشا ناْت ايعكٛبات قازض٠ بايتعاقب ؾتشػب املس٠ ع٢ً اغاؽ صبُٛعٗا َُٗا بًؼ ٚيٛ دباٚظ اسبس االع٢ً ملا ٜٓؿص 

ٚذبػب َٔ َس٠ ايعكٛب١ اييت ْؿصت َٔ َس٠ ايتٛقٝـ ازباضٟ عٔ ْؿؼ ايسع٣ٛ اييت قسضت ؾٝٗا ,َٓٗا قاْْٛا
. ٚاشا غكط دع٤ َٔ ايعكٛب١ بايعؿٛ اشبام اٚ ايعؿٛ ايعاّ ؾتعتدل املس٠ املتبك١ٝ َٓٗا مبجاب١ ايعكٛب١ ْؿػٗا,ايعكٛب١ 

: إ ٜهٕٛ احملهّٛ عًٝ٘ َػتكُٝآ ٚسػٔ ايػرل٠ٚايػًٛى/ ضابعآ
إ املككٛز بإغتكا١َ ٚسػٔ غرل٠ ٚغًٛى ايػذني ميهٔ إ ٜػتٓتر َٔ سػٔ عالق١ ايػذني َع إزاض٠ ايػذٔ ْٚعين 

ٚنصيو سػٔ عالق١ ايػذني َع ايػذٓا٤ اآلخطٜٔ ٚعسّ ,بصيو تطبٝك٘ ألْع١ُ ٚتعًُٝات ايػذٔ ٚعسّ طبايؿتٗا
يهٔ ٖصا الٜعتدل َعٝاضا زقٝكا ألٕ ايػذٓا٤ ايصٜٔ ٜسخًٕٛ ايػذٔ ألٍٚ َط٠ ال ٜهْٕٛٛ ع٢ً عًِ ,خًل املؿانٌ َعِٗ

ٚزضا١ٜ بأْع١ُ ٚتعًُٝات ايػذٔ ٜٚهْٕٛٛ يف ساي١ ْؿػ١ٝ َهططب١ ٚإْؿعاي١ٝ مما ؽبًل يس٣ إزاض٠ ايػذٔ اْطباعا 
                                                 

 بٓكض قطاض ضبه١ُ دٓح 1/4/2009 يف 2009/ت/89َجاٍ شيو  قطاض ضبه١ُ دٓاٜات ايػًُٝا١ْٝ بكؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  54
 نإ عكٛبت٘ االعساّ ٚقسض حبك٘ ألٕ املصنٛض (ى أ أ) ٚايكانٞ بطؾض طًب احملهّٛ 5/1/2009 يف 2009/ف.أ/ 1ايػًُٝا١ْٝ املطقِ 

ٚألْ٘ اَه٢ عكٛب١ عؿط غٓٛات يف ايػذٔ ٚغكط مخؼ , ٚدعٌ عكٛبت٘ ايػذٔ املؤبس11/11/2000 يف 142قطاض ايعؿٛ اشبام املطقِ 
ٚمل دبس احمله١ُ اغتجٓا٤ عكٛب١ االعساّ يف , ٚبك٢ َٔ عكٛبت٘ مخؼ غٓٛات31/12/1998 يف 127غٓٛات بكإْٛ ايعؿٛ ايعاّ املطقِ 

يصا ؾاْ٘ ,َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥  (ز) ايؿكط٠ 331ساي١ ذبٛشلا اىل عكٛب١ ايػذٔ نُٔ االغتجٓا٥ات ايٛاضز٠ يف املاز٠ 
 . (ايكطاض غرل َٓؿٛض)َٔ املاز٠ املصنٛض٠ ايؿل االخرل  (أ)َؿٍُٛ باالؾطاز ايؿططٞ اغتٓازآ اىل ايؿكط٠ 

: َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ, َٓتس٣ احملاَني ايعطب,َكاي١ سٍٛ االؾطاز ايؿططٞ,سػين غامل احملاَٞ 55
<http://mohamoon.com>. 

 .ٖـ11/7/1398يف  2729  ْعاّ ايػذٔ ٚايتٛقٝـ ايػعٛزٟ ضقِ 25َٔاْعطْل املاز٠   56
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يف سني إ ايػذٓا٤ ايصٜٔ اَهٛا ؾذل٠ ط١ًٜٛ بايػذٔ اٚ ايصٜٔ شلِ خدل٠ غابك١ ,غ٦ٝا عٔ ايػذني
ٜػتطٝعٕٛ إ ٜعٗطٚا ايتعاَِٗ بأْع١ُ ٚتعًُٝات ايػذٔ ٜٚٛيس ؾعٛضا يس٣ ازاض٠ ,ناجملطَني ايعا٥سٜٔ,بايػذٕٛ

ألٕ املككٛز يف ضأٜٓا ,ٖٚصا الٜدلض َٓح االؾطاز ايؿططٞ يًطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ,ايػذٔ باِْٗ ًَتعَٕٛ ٚإ غًٛنِٗ سػٔ
حبػٔ ايػرل٠ ٚايػًٛى ٖٛ ذبكل قالح احملهّٛ عًٝ٘ ٚاغتكاَت٘ مما ٜٛيس ايؿعٛض بايجك١ بتكِٜٛ ْؿػ٘ ٜٚكسّ 

ٖٚصا َا انست عًٝ٘ َععِ ايتؿطٜعات نُا ٖٛ ,نُاْا بإ عٛزت٘ اىل اجملتُع الٜعٛز بايهطض عًٝ٘ اٚ ع٢ً اجملتُع
ػبٛظ اإلؾطاز ذبت ؾطط عٔ نٌ :َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ايكططٟ اييت ْكت باْ٘ (61)اسباٍ يف ْل املاز٠

ضبهّٛ عًٝ٘ ْٗا٥ٝاً بعكٛب١ َكٝس٠ يًشط١ٜ ، إشا نإ قس أَه٢ يف ايػذٔ ثالث١ أضباع َس٠ ايعكٛب١ ، حبس أز٢ْ تػع١ 
َٔ قإْٛ  (450)ٚنصيو َاْكت عًٝ٘ املاز٠,أؾٗط، ٚنإ غًٛن٘ يف ايػذٔ مما ٜسعٛ إىل ايجك١ بتكِٜٛ ْؿػ٘

ػبٛظ اإلؾطاز ذبت ؾطط عٔ نٌ ضبهّٛ عًٝ٘ بعكٛب١ َكٝس٠ يًشط١ٜ إشا نإ قس : االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب باْ٘
ايجك١ بتكِٜٛ ْؿػ٘  ايػذٔ ثالث١ أضباع َس٠ ايعكٛب١، ٚتبني إٔ غًٛن٘ أثٓا٤ ٚدٛزٙ يف ايػذٔ ٜسعٛ إىل أَه٢ يف

َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ٚإعاز٠  (134)ٚأْ٘ غٝػًو غًٛناً سػٓاً بعس اإلؾطاز عٓ٘ ،ٚنصيو َاْكت عًٝ٘ املاز٠ 
ميهٔ احملبٛؽ ايصٟ قه٢ ؾذل٠ اختباض َٔ َس٠ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا :االزَاز االدتُاعٞ يًُشبٛغني ازبعا٥طٟ بأْ٘

ٚنصيو َا ْكت ,عًٝ٘ إ ٜػتؿٝس َٔ االؾطاز املؿطٚط اشا نإ سػٔ ايػرل٠ ايػًٛى ٚاظٗط نُاْات دس١ٜ إلغتكاَت٘
 ػبٛظ يٓٝاب١ االسساخ االؾطاز ذبت ؾطط عٔ :َٔ قإْٛ ْؿأ٠ االسساخ يسٚي١ ايهٜٛت بأْ٘ (43)عًٝ٘ املاز٠ 

قساَه٢ ْكـ املس٠  اسبسخ املٓشطف احملهّٛ عًٝ٘ باسببؼ ٚؾكا السهاّ ٖصا ايكإْٛ بؿطط إ ٜهٕٛ ٖصا اسبسخ
احملهّٛ بٗا عًٝ٘ ، ٚإ ٜهٕٛ قس غًو غًٛنا سػٓا خالٍ ايؿذل٠ اييت قهاٖا يف ٖصٙ املؤغػ١ ٚنإ َٔ املتٛقع إ 

. ٕٙع ٜػًو غًٛنا سػٓا بعس االؾطاز
ػبٛظ :َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥  (أ/331)ٖٚصا َا شٖب ايٝ٘ اٜها املؿطع ايعطاقٞ عٓسَا ْل يف املاز٠ 

سٝح ٜكسّ ايباسح االدتُاعٞ يف ,االؾطاز ؾططٝا عٔ احملهّٛ عًٝ٘ اشا تبني يًُشه١ُ اْ٘ اغتكاّ غرلٙ ٚسػٔ غًٛن٘
زا٥ط٠ اقالح ايهباض بتكسِٜ تكطٜط عٔ غًٛى احملهّٛ عًٝ٘ اىل َسٜط اقالح ايهباض زاخٌ ايػذٔ ٜٚبني ضاٜ٘ سٍٛ َس٣ 

يًُشه١ُ املدتك١ إ  :(أٚآلٚ ثاْٝا/84)ٚنصيو اسباٍ بايٓػب١ يكإْٛ ضعا١ٜ االسساخ يف ْل املاز٠ , اغتكاَت٘
تكطض االؾطاز ؾططٝا عٔ اسبسخ اشا نإ قس غًو غًٛنا سػٓا خالٍ ؾذل٠ اٜساع٘ بتكطٜط ايبـــــاسح االدتُاعٞ 

املػـــؤٍٚ عٓ٘ ٚتأٜٝس عهٛ االزعا٤ ايعاّ  اٚ اشا نإ َٔ املتٛقع إ ٜػًو غًٛنا سػٓا بعس االؾطاز ع٘ 
يًُــــــشه١ُ إ تكطض االؾطاز عٔ : (أ/120)ٚنصيو بايٓػب١ يكإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ يف املاز٠ ,ؾططٝا

.  احملهّٛ عًٝ٘ إشا تبني شلا اْ٘ اغتكاّ غرلٙ ٚسػٔ غًٛن٘
  ٚقس شٖبت تؿطٜعات عس٠ زٍٚ اىل ابعس َٔ شيو عٓسَا ضبط نطٚض٠ سػٔ ايػرل٠ ٚايػًٛى َع نطٚض٠ ٚدٛز ٚظٝؿ١ أٚ 

ٚنصيو نطٚض٠ إٜؿا٤ احملهّٛ ,ٚنصيو نطٚض٠ ٚدٛز ضبٌ اقا١َ ٜأٟٚ ايٝ٘ بعس اطالم غطاس٘ ,عٌُ يًُؿطز عٓ٘ 
َجاٍ شيو ,عًٝ٘ بإيتعاَات٘ املاي١ٝ اييت ْؿأت بػبب ايسع٣ٛ ايكها١ٝ٥ اييت زخٌ احملهّٛ عًٝ٘ ايػذٔ بػببٗا

بإ ٜهٕٛ سػٔ ايػرل٠ ٚايػًٛى ٚإ  (29) يف املاز57٠ بتٓعِٝ ايػذٕٛ يف قطط ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١َٜاْكت عًٝ٘
ٜػع٢ بكؿ١ دس١ٜ يهػب عٝؿ٘ َٔ عٌُ ؾطٜـ ٚإ ٜكِٝ يف ازب١ٗ اييت ٜعٝٓٗا االزاض٠ ٚعسّ تػٝرل ضبٌ اقاَت٘ 

ٚإ ٜكسّ ْؿػ٘ يالزاض٠ اال١َٝٓ ايتابع شلا ضبٌ اقاَت٘ َط٠ نٌ ؾٗط ٚ إ ميهٔ ازبٗات املدتك١ بايطعا١ٜ ٚايتاٌٖٝ 
. َٔ َػاعست٘ يًتانس َٔ تاًٖٝ٘ ٚتهٝؿ٘ َع اجملتُع

                                                 
َتاح ع٢ً املٛقع , َٓتسٜات داَع١ ايكطط,1995 يػ١ٓ 3 املطقِ  بتٓعِٝ ايػذٕٛ يف قططايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ  29َٔاْعط ْل املاز٠   57

 .<http://qatary.com>: االيهذلْٚٞ
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ال ػبٛظ َٓح اإلؾطاز ذبت ؾطط إال إشا ٚؾ٢ : َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكطٟ  (56)  ٚنصيو َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 
احملهّٛ عًٝ٘ بااليتعاَات املاي١ٝ احملهّٛ بٗا عًٝ٘ َٔ احمله١ُ ازبٓا١ٝ٥ يف ازبطمي١ ٚشيو َا مل ٜهٔ َٔ املػتشٌٝ 

إٔ ٜهٕٛ يًُشهّٛ : َٔ قإْٛ االدطا٥ات ايؿطْػٞ (526,849)ٚنصيو َاْكت عًٝ٘ املازتإ ,عًٝ٘ ايٛؾا٤ بٗا
. 58عًٝ٘ ٚغا٥ٌ َٓتع١ُ يًعٝـ ٚإٔ ٜهٕٛ ي٘ عٌُ ٚضبٌ اقا١َ ٜأٟٚ ايٝ٘ 

حمله١ُ االسساخ إ تؿطض : َٔ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ (85)  ٖٚصا َا شٖب ايٝ٘ املؿطع ايعطاقٞ عٓسَا ْل يف املاز٠
. 59ناإلقا١َ يف َهإ َعني أٚ ايكٝاّ بأعُاٍ َع١ٓٝ,ع٢ً اسبسخ املؿطز عٓ٘ ؾطٚط َع١ٓٝ 

: إ الٜهٕٛ ضبهَٛا عًٝ٘ بازبطا٥ِ املػتجٓا٠ قاْْٛا/  خاَػا
ؾكس ْكت بعض ,إ تؿطٜعات ايسٍٚ اختًؿت يف ذبسٜس ازبطا٥ِ اييت ػبٛظ إ ٜؿطز ؾٝٗا عٔ احملهّٛ عًٝ٘  

َجاٍ شيو ,ايتؿطٜعات ع٢ً دٛاظ متتع احملهّٛ عًِٝٗ باإلؾطاز ايؿططٞ زٕٚ اغتجٓا٤ إشا تٛاؾطت ايؿطٚط ايكا١ْْٝٛ
ػبٛظ اإلؾطاز ذبت ؾطط عٔ نٌ ضبهّٛ عًٝ٘ : بأْ٘  ايكططٟ قإْٛ بتٓعِٝ ايػذَٕٛٔ (61)َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

يف سني اغتجٓت تؿطٜعات زٍٚ اخط٣ َطتهيب بعض ازبطا٥ِ َٔ ايتُتع باإلؾطاز  , ْٗا٥ٝاً بعكٛب١ َكٝس٠ يًشط١ٜ
ايؿططٞ ناجملطَني ايعا٥سٜٔ ٚاحملهّٛ عًِٝٗ عٔ دطا٥ِ أَٔ ايسٚي١ ٚاإلختالؽ ٚايتعٜٝـ ٚدطا٥ِ ايؿطف ٚدباض٠ 

َٔ ايال٥ش١ ايساخ١ًٝ يًػذٕٛ املكط١ٜ ايكازض مبٛدب  (86ٚ87)ٚنصيو َا ْكت عًٝ٘ املازتإ ,اخل....املدسضات
. 60سٝح إغتجٓت عسز نبرل َٔ احملهّٛ عًِٝٗ َٔ ايتُتع باإلؾطاز ايؿططٞ ,1961يػ١ٓ  (79)ايكطاض املطقِ 

  إٕ تدلٜط إغتجٓا٤ بعض ايطٛا٥ـ َٔ اجملطَني َٔ ايتُتع باالؾطاز ايؿططٞ ٖٛ إ اطالم غطاح اجملطَني اشبططٜٔ ي٘ 
خطط ع٢ً اجملتُع ٚ إ عٛز٠ اجملطَني اشبططٜٔ يًُذتُع غٝؿهٌ ض٥ٝا غًبٝا يس٣ أؾطاز اجملتُع إشا٤ االؾطاز 

. َٚٔ د١ٗ اخط٣ الميهٔ ازبعّ بؿاع١ًٝ ٚظباح االؾطاز ايؿططٞ عٓس اطالم غطاح اجملطَني اشبططٜٔ ,ايؿططٞ
َٓٗا إ ايػذني الٜهٕٛ َػتعسا ,  يهٔ إغتجٓا٤ بعض ايطٛا٥ـ َٔ اجملطَني َٔ ايتُتع باالؾطاز ايؿططٞ ي٘ َػا٤ٟٚ 

. يكبٍٛ ايدلاَر اإلقالس١ٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ يف ايػذٔ ٚالٜعرلٕٚ إٖتُاَا ٚإْكٝاعا ألْع١ُ ٚتعًُٝات إزاض٠ ايػذٔ 
  ٚيف ايعطام نإ اسهاّ االؾطاز ايؿططٞ عٓس تؿطٜعٗا ألٍٚ َط٠ مل تػتجين اسسا َٔ ايتُتع باإلؾطاز ايؿططٞ ٚمل 

  تػطٟ 1974يػ١ٓ  (34)ٚٚؾل ايتعسٌٜ األخرل يكإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ املطقِ ,ميٝع بني ايػذٓا٤ 
اسهاّ االؾطاز ايؿططٞ ع٢ً َٔ قسضت عًِٝٗ اسهاّ َٔ احملانِ ازبعا١ٝ٥ املؤيؿ١ مبٛدب قإْٛ اقٍٛ احملانُات 

ٜٚػتج٢ٓ َٔ قسضت عًِٝٗ اسهاّ َٔ احملانِ ,ازبعا١ٝ٥ أٚ َٔ احملانِ ازبعا١ٝ٥ املؤيؿ١ مبٛدب ايكٛاْني اشباق١
َٔ املاز٠  (ز)ٚإ ايؿ٦ات اييت اغتجٓتٗا مبٛدب ايؿكط٠ , ايعػهط١ٜ مبٛدب قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ

: ِٖ اسبانَٕٛٛ اآلتٞ بٝاِْٗ  (331)
َٔ  (140)اجملطّ ايعا٥س ايصٟ سهِ عًٝ٘ بأنجط َٔ اسبس األقك٢ يًعكٛب١ املكطض٠ يًذطمي١ ٚؾكا ألسهاّ املاز٠ .1  

. َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايبػسازٟ  (68) ٚاملاز٠ 1969 يػ١ٓ 111قإْٛ ايعكٛبات ضقِ 
احملهّٛ عًٝ٘ عٔ دطمي١ نس أَٔ ايسٚي١ اشباضدٞ أٚ دطمي١ تعٜٝـ ايع١ًُ أٚ ايطٛابع أٚ املػتٓسات املاي١ٝ .2  

. اسبه١َٝٛ
احملهّٛ عًٝ٘ عٔ دطمي١ ٚقاع أٚ يٛاط أٚ إعتسا٤ ع٢ً عطض بسٕٚ ايطنا أٚ دطمي١ ٚقاع أٚ اعتسا٤ بػرل ق٠ٛ أٚ .3  

تٗسٜس أٚ س١ًٝ ع٢ً َٔ مل ٜتِ ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ عُطٙ أٚ دطمي١ ٚقاع أٚ يٛاط باحملاضّ أٚ دطمي١ ايتشطٜض ع٢ً 
. ايؿػل ٚايؿذٛض

                                                 
. 144م , املكسض ايػابل,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح 58
. 1983 يػ١ٓ 76قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ ضقِ  َٔ 85اْعط ْل املاز٠  59
 .86م , املكسض ايػابل,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح  60

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=2771&country=3
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/BrowseLawOption.aspx?LawID=2771&country=3
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احملهّٛ عًٝ٘ باألؾػاٍ ايؿاق١ اٚ ايػذٔ عٔ دطمي١ غطق١ اشا نإ قس غبل اسبهِ عًٝ٘ باألؾػاٍ ايؿاق١ أٚ .4  
. 61ايػذٔ عٔ دطمي١ غطق١ اخط٣ ٚيٛ ناْت قس اْكهت عكٛبتٗا ألٟ غبب قاْْٛٞ

احملهّٛ عًٝ٘ باألؾػاٍ ايؿاق١ اٚ ايػذٔ عٔ دطمي١ إختالؽ االَٛاٍ ايعا١َ اشا نإ قس غبل اسبهِ عًٝ٘ . 5  
باألؾػاٍ ايؿاق١ أٚ ايػذٔ عٔ دطمي١ َٔ ٖصا ايٓٛع أٚ اسببؼ عٔ دطمييت اختالؽ َتعاقبتني أٚ أنجط أٚ عٔ 

. دطمي١ اختالؽ َه١ْٛ َٔ ؾعًني َتتابعني أٚ أنجط ٚيٛ ناْت قس اْكهت عكٛبتٗا ألٟ غبب قاْْٛٞ
َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ ايعطاق١ٝ ع٢ً اغتجٓا٤ طا٥ؿ١ َٔ احملهّٛ  (120/8)  ٚنصيو ْكت املاز٠ 

: عًِٝٗ َٔ ايتُتع باإلؾطاز ايؿططٞ ِٖٚ
. اجملطّ ايعا٥س ايصٟ سهِ عًٝ٘ بأنجط َٔ اسبس األقك٢ يًعكٛب١ املكطض٠ يًذطمي١ .1
 .احملهّٛ عًٝ٘ عٔ دطمي١ نس أَٔ ايسٚي١ أٚ دطمي١ تعٜٝـ ايع١ًُ أٚ ايطٛابع أٚ املػتٓسات املاي١ٝ اسبه١َٝٛ .2

 .احملهّٛ عًٝ٘ عٔ دطمي١ طب١ً بايؿطف .3

 .َٔ قسض قطاض بإيػا٤ قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ عٓ٘ .4

إشا سهِ ع٢ً َٛظـ أٚ َهًـ خبس١َ عا١َ بأ١ٜ عكٛب١ : َٔ قإْٛ ايعكٛبات (ب/321)ٚنصيو َاْكت عًٝ٘ املاز٠
ؾال ٜطًل غطاس٘ بكها٥٘ املس٠ احملهّٛ بٗا َامل تػذلز َٓ٘ ,َكٝس٠ يًشط١ٜ عٔ دطمي١ اختالؽ اَٛاٍ ايسٚي١ 

. 62األَٛاٍ املدتًػ١ ٜٚػتج٢ٓ َٔ اسهاّ االؾطاز ايؿططٞ
 ؾإ احملهّٛ 7/2/1973 يف 73/دعا٤ متٝع190/١ٜٝٚنصيو سػب ايكطاض ايتُٝعٜٞ حمله١ُ متٝٝع ايعطام املطقِ 

الٕ ٖصٙ ايعكٛب١ يٝػت , َٔ قإْٛ ايعكٛبات الٜؿٌُ باالؾطاز ايؿطط93ٞعًٝ٘ باسببؼ بسٍ ايػطا١َ ٚؾل املاز٠ 
. 63اق١ًٝ بٌ عكٛب١ بسي١ٝ ٜػتطٝع احملهّٛ عًٝ٘ ايتدًل َٓٗا بسؾع ايػطا١َ اٚ ازبع٤ ايباقٞ َٓٗا 

آْا ْؤٜس ضأٟ املؿطع ايعطاقٞ باغتجٓا٤ بعض ازبطا٥ِ َٔ ايتُتع باإلؾطاز ايؿططٞ الٕ اطالم غطاح اجملطَني 
اشبططٜٔ غٝؿهٌ خططا ع٢ً اجملتُع ٚ إ عٛزتِٗ يًُذتُع غٝهٕٛ ض٥ٝا غًبٝا يس٣ أؾطازٙ  إظا٤ االؾطاز ايؿططٞ ٚ 

يهٓٓا الْؤٜس اغتجٓا٤ ,الميهٔ ازبعّ بؿاع١ًٝ ٚظباح االؾطاز ايؿططٞ عٓس اطالم غطاح اجملطَني اشبططٜٔ
.  احملهَٛني بعكٛب١ اسببؼ بسٍ ايػطا١َ ٚشيو يعسّ قسض٠ احملهَٛني ايؿكطا٤ َٔ ؾطا٤ سطٜتِٗ بسؾع ايػطا١َ

                                       
 

املطًب ايجاْٞ 
نٝؿ١ٝ تطبٝل اإلؾطاز ايؿططٞ 

                                                 
 بٓكض قطاض ضبه١ُ دٓح 22/2/2009 يف 2009/ت/39قطاض ضبه١ُ دٓاٜات ايػًُٝا١ْٝ بكؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ :  َجاٍ شيو61

بؿُٛي٘ باسهاّ االؾطاز ايؿططٞ ألْ٘ غرل  (ب ٚ أ) ٚايكانٞ بطؾض طًب احملهّٛ 4/12/2008 يف 2008/ف.أ/17ايػًُٝا١ْٝ املطقِ 
احملهّٛ باالؾػاٍ ايؿاق١ اٚ ايػذٔ عٔ )َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ٚضز ؾٝٗا  (331)َٔ املاز٠  (4/ز)سٝح إ ايؿكط٠ , قشٝح

دطمي١ غطق١ اشا نإ قس غبل اسبهِ عًٝ٘ باالؾػاٍ ايؿاق١ اٚ ايػذٔ عٔ دطمي١ غطق١ اخط٣ ٚيٛ ناْت قس اْكهت عكٛبتٗا ألٟ غبب 
ٚع٢ً ن٤ٛ ايؿكطتني اعالٙ ؾاْ٘ يٝؼ باجملطّ ,يف ساي١ اجملطّ ايعا٥س سهِ عًٝ٘ بانجط َٔ اسبس االقك٢  (1/ز)اٚ ايؿكط٠  (قاْْٛٞ

َٔ قإْٛ ايعكٛبات ٚاْ٘ سهِ عًٝ٘ بايػذٔ يف ناؾ١ ايكهاٜا املٓعٛض٠ َٔ قبٌ ضبه١ُ ازبٓاٜات ٚازبٓح زٕٚ  (139)ايعا٥س ٚؾل املاز٠ 
ٚملا ٚضز يف تكطٜطٟ ْا٥ب١ املسعٞ ايعاّ ٚايباسح االدتُاعٞ ,ؾالٜهٕٛ نُٔ االغتجٓا٥ات ايٛاضز٠ ؾٝٗا ,نُا ٚضز يف املاز٠ اعالٙ ,ايػذٔ 

 .(ايكطاض غرل َٓؿٛض)ؾاْ٘ َؿٍُٛ باالؾطاز ايؿططٞ 
 .ٚتعسٜالت1969٘ يػ١ٓ 111قإْٛ ايعكٛبات ضقِ  َٔ 321اْعط ْل املاز٠  62
 .99م , املكسض ايػابل,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح  63
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ٜٚهٕٛ ,قبٌ إٔ ٜكسض قطاض باالؾطاز ايؿططٞ ػبب إٔ ٜعس احملهّٛ عًٝ٘ يهٞ ٜهٕٛ َؤٖآل يًتُتع باالؾطاز ايؿططٞ
شيو عٔ ططٜل زضاغ١ ؾدكٝت٘ يف دٛاْبٗا االدطا١َٝ املدتًؿ١ يًشكٍٛ ع٢ً صبُٛع١ َٔ املعًَٛات اييت تتٝح تٓؿٝص 

ٚبعسٖا ,ايتسبرل احملهّٛ ب٘ ع٢ً ايٓشٛ ايػًِٝ ملعطؾ١ زضد١ خطٛضت٘ ع٢ً اجملتُع َٚس٣ اغتعسازٙ يًتاٌٖٝ ٚايتكِٜٛ
ٜكٓـ ايػذٓا٤ بٗسف ضغِ بطْاَر املعا١ًَ ايصٟ ٜال٥ِ ؾدك١ٝ نٌ ؾطز ٜٓؿص عكٛبت٘ زاخٌ املؤغػ١ ايعكاب١ٝ مما 

ٚتسضؽ َكسضت٘ ,ٜػاعس ع٢ً اػباز بطْاَر ملعا١ًَ ايػذني ٜتكـ بايع١ًُٝ ٜال٥ِ ظطٚف احملهّٛ عًٝ٘ ْٚؿػٝت٘
اٚآل َٔ قإْٛ املؤغػ١ /17سٝح دا٥ت يف املاز٠ ,ايعك١ًٝ َٚس٣ قالسٝت٘ يإلْسَاز االدتُاعٞ بعس االؾطاز عٓ٘

ٜٓؿأ يف نٌ قػِ َٔ اقػاّ االقالح االدتُاعٞ َهإ خام ٜعطف مبطنع االغتكباٍ :ايعا١َ يالقالح االدتُاعٞ 
سٝح خكل ,ٚقس اٚىل سه١َٛ اقًِٝ نٛضزغتإ ا١ُٖٝ خاق١ مبٛنٛع ايتكٓٝـ ,64ٚايتؿدٝل سػب َكته٢ اسباٍ

 يتكٓٝـ ايٓعال٤ 65 2008يػ١ٓ  (1)ايؿكٌ ايجايح َٔ ْعاّ زا٥ط٠ االقالح االدتُاعٞ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ضقِ 
تكّٛ ايًذ١ٓ بسضاغ١ ايتأضٜذ االدطاَٞ يًٓعٌٜ ٚاملٛزع ٚتعني ايكػِ : َٓ٘  (11/2)سٝح مبٛدب املاز٠ ,ٚاملٛزعني 

ٚتكّٛ ايًذ١ٓ بتكػُِٝٗ اىل ,ايصٟ ؼبٍٛ ايٝ٘ بٓا٤ ع٢ً ايسضاغ١ ايع١ًُٝ يهٌ ْعٌٜ َٚٛزع َٚكازق١ َسٜط ايسا٥ط٠
: قػُني 

. ايكػِ ايصٟ ٜسخًٕٛ ايػذٔ ألٍٚ َط٠.1
. ايعا٥سٕٚ اىل ازبطمي١.2

ٚبعس ع١ًُٝ ايؿشل ٚايتكٓٝـ تأتٞ َطس١ً ايتأٌٖٝ املٗين ٚإعاز٠ ايتسضٜب ايػًٛنٞ ٚايجكايف ٚايذلبٟٛ يًٓعال٤ 
سٝح ػبب إ ٜهٕٛ ايعٌُ بٗسف تأٌٖٝ ,ٜٚهٕٛ بتٛؾرل ٚغا٥ٌ األَٔ ايكٓاعٞ يف ضبالت ايعٌُ زاخٌ االقالس١ٝ 

ايٓعال٤ ٚتسضٜبِٗ َٗٓٝا حبٝح ٜهُٔ ي٘ اغباب املعٝؿ١ زاخٌ ٚخاضز االقالس١ٝ يهٞ ٜهْٛٛا َؤًٖني يإلْسَاز 
ٚنصيو ٚنع املٓاٖر ايجكاؾ١ٝ يًٓعال٤ ع٢ً إ تهٕٛ مبػت٣ٛ ضبٛ ,ايتسضػبٞ يف اجملتُع ٜٚهْٛٛا َٛاطٓني قاسبني

ٚنصيو عٔ ططٜل إتاس١ ايؿطق١ زبُٝع ايٓعال٤ مبُاضغ١ ايٓؿاط ايطٜانٞ ,األ١َٝ ٚٚنع بطاَر االؾػاٍ ٚقت ايؿطاؽ
. ٖٚصا َا أنست عًٝ٘ ايؿكٌ ايطابع َٔ ايٓعاّ املصنٛض,ٚايذلؾٝٗٞ يًطاغبني ؾٝ٘

ْبشح ؾُٝا ًٜٞ إدطا٥ات ,بعس إٔ عطؾٓا املطاسٌ اييت ٜعس ؾٝٗا احملهّٛ عًٝ٘ يهٞ ٜهٕٛ َؤٖال يًتُتع باإلؾطاز ايؿططٞ
تكسِٜ طًب االؾطاز ايؿططٞ ٚايتشكل َٔ إغتكا١َ ٚسػٔ غًٛى احملهّٛ عًٝ٘ ٚ ازب١ٗ اييت تكسض قطاض اإلؾطاز 

ايؿططٞ ٚ د١ٗ إقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ يف ايعطام ٚ ايٓتا٥ر اييت تذلتب ع٢ً اقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ ٚ 
: إيػا٤ قطاض االؾطاز ايؿططٞ

: إدطا٥ات تكسِٜ طًب االؾطاز ايؿططٞ/  أٚال
قبٌ إ ٜكسض قطاض االؾطاز ايؿططٞ ٚدبت بعض ايتؿطٜعات نطٚض٠ تكسِٜ طًب َٔ احملهّٛ عًٝ٘ اىل ازب١ٗ اييت 

َٓ٘ ع٢ً نطٚض٠ تكسِٜ  (44)َجاٍ شيو َا ْكت عًٝ٘ قإْٛ األسساخ ايهٜٛيت يف املاز٠ ,تكسض قطاض االؾطاز ايؿططٞ
ٚنصيو ,طًب االؾطاز ايؿططٞ اىل ْٝاب١ األسساخ َٔ اسبسخ املٓشطف أٚ َٔ ٚيٞ أَطٙ أٚ َٔ ١٦ٖٝ ضعا١ٜ األسساخ

يًُشه١ُ َٔ تًكا٤ ْؿػٗا أٚ بٓا٤ ع٢ً طًب : َٔ قإْٛ َػا١ً٥ األسساخ يػًط١ٓ عُإ بأْ٘ (46)َاْكت عًٝ٘ املاز٠ 
نُا ْل قإْٛ تٓعِٝ ,االزعا٤ ايعاّ أٚ اسبسخ ازباْح أٚ املطاقب االدتُاعٞ االؾطاز ذبت ايؿطط عٔ اسبسخ

ٜكسّ طًب االؾطاز املؿطٚط َٔ احملبٛؽ : (137)ايػذٕٛ ٚإعاز٠ اإلزَاز االدتُاعٞ يًُشبٛغني ازبعا٥طٟ يف املاز٠ 
. أٚ يف ؾهٌ إقذلاح َٔ قانٞ تطبٝل ايعكٛبات أٚ َسٜط املؤغػ١ ايعكاب١ٝ,ؾدكٝا أٚ ممجً٘ ايكاْْٛٞ

                                                 
 .1981 يػ١ٓ 104 ضقِ قإْٛ املؤغػ١ ايعا١َ يالقالح االدتُاعٞ َٔ اٚآل/ 17اْعط ْل املاز٠   64
 .2008يػ١ٓ  (1)اْعط ايؿكٌ ايجايح َٔ ْعاّ زا٥ط٠ االقالح االدتُاعٞ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ضقِ  65
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يف سني مل تؿذلط قٛاْني زٍٚ أخط٣ تكسِٜ طًب َٔ احملهّٛ عًٝ٘ نُا ٖٛ اسباٍ يف قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكطٟ 
ٜهٕٛ اإلؾطاز ذبت ايؿطط بأَط َٔ َسٜط عاّ ايػذٕٛ طبكا يألٚناع ٚاإلدطا٥ات : باْ٘ (53)سٝح ْكت يف املاز٠ ,

: َٔ قإْٛ اإلدطا٥ات ازبعا١ٝ٥ ايًٝيب بأْ٘ (452)ٚنصيو َا ْكت عًٝٗا املاز٠ ,اييت تكطضٖا ايال٥ش١ ايساخ١ًٝ
ٚنصيو مل تؿذلط قإْٛ ,ٜهٕٛ االؾطاز ذبت ايؿطط بأَط ٜكسض َٔ ايٓا٥ب ايعاّ بٓا٤ ع٢ً طًب َسٜط عاّ ايػذٕٛ

ٚأيعَت إزاض٠ ايػذٔ بتكسِٜ إقذلاح َٓح  (855)اإلدطا٥ات ايؿطْػٞ تكسِٜ طًب َٔ احملهّٛ عًٝ٘ ٚشيو يف ْل املاز٠ 
ٚربتل اإلزاض٠ ,ٜتعني أال ؼبطّ احملهّٛ عًِٝٗ ازبسٜطٜٔ ب٘ جملطز أِْٗ مل ٜطايبٛا ب٘: اإلؾطاز ايؿططٞ نُا ًٜٞ

 . 66ايعكاب١ٝ بإٔ تكذلح َٔ تًكا٤ ْؿػٗا َٓح اإلؾطاز ايؿططٞ زبُٝع احملهّٛ عًِٝٗ ايًصٜٔ تٛؾطت ؾِٝٗ ؾطٚط٘ 
يًُشه١ُ َٔ (: 46)سٝح دا٥ت يف املاز٠ ,ٚقس دا٤ َٛقـ املؿطع ايعُاْٞ يف قإْٛ َػا١ً٥ األسساخ َٛقؿا ٚغطا 

 املؤمتٔ عًٝ٘ أٚ ٚٚيٝ٘ أٚ ٚقٝ٘ أ,  بٓا٤ ع٢ً طًب االزعا٤ ايعاّ أٚ اسبسخ ازباْح أٚ أسس ٚايسٜ٘ أٚتًكا٤ ْؿػٗا أ
.  اإلؾطاز ذبت ؾطط عٔ اسبسخ احملهّٛ عًٝ٘,املطاقب االدتُاعٞ

أ ع٢ً ٚدٛب تكسِٜ طًب اإلؾطاز /332ٚقس شٖب املؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ يف املاز٠ 
ٚنصيو ,ايؿططٞ َٔ احملهّٛ عًٝ٘ ٚإشا نإ سسثا ؾُٓ٘ أٚ َٔ أسس ٚايسٜ٘ أٚ ٚيٝ٘ أٚ ٚقٝ٘ أٚ َطبٝ٘ أٚ أسس أقاضب٘

ع٢ً نطٚض٠ تكسِٜ  (120)َٔ املاز٠  (ز)سٝح دا٥ت يف يؿكط٠ ,اسباٍ بايٓػب١ يكإْٛ أقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ
ٚنصيو َا دا٤ يف ,طًب اإلؾطاز ايؿططٞ َٔ احملهّٛ عًٝ٘ اىل احمله١ُ اييت أقسضت اسبهِ أٚ احمله١ُ اييت سًت ضبًٗا

َٔ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ سٝح اداظ يًشسخ احملهّٛ بتسبرل غايب يًشط١ٜ اٚ يٛيٝ٘ إ ٜكسّ طًبا اىل  (84)ْل املاز٠ 
. ضبه١ُ االسساخ يالؾطاز عٓ٘ ؾططٝا

ألْ٘ الٜهٕٛ مبكسٚض ايػذني ,يهٓٓا ْؤٜس ٚد١ٗايٓعط ايكا١ً٥ بإٔ عسّ تكسِٜ طًب يإلؾطاز ايؿططٞ يٝؼ نطٚضٜا
ألٕ ؾطط تكسِٜ ايطًب القت َعاضن١ نبرل٠ َٔ ,تكسِٜ  طًب ألغباب نجرل٠ قش١ٝ ناْت أٚ عسّ َعطؾت٘ بايكٛاْني 

ايؿكٗا٤ ألٕ اإلؾطاز ايؿططٞ ْعاّ عكابٞ تكتهٝ٘ َػتًعَات إقالح ٚتأٌٖٝ اجملطَني ٜػتٗسف عالز اجملطّ ٚإقالس٘ 
سٝح َت٢ ٚدست ايػًط١ املدتك١ باإلؾطاز ايؿططٞ إٔ احملهّٛ عًٝ٘ ٚقٌ ,ٚال ٜتٛقـ شيو ع٢ً صبطز املطايب١ ب٘ 

ؾعًٝٗا إٔ تباؾط بع١ًُٝ اإلؾطاز ايؿططٞ غٛا٤ قسّ ,اىل َطس١ً اإلقالح ٚايتأٌٖٝ ٚأْ٘ َػتعس يإلْتكاٍ اىل اجملتُع 
. ايطًب أّ مل ٜكسّ

 مبٛدب قإْٛ ايتعسٌٜ ايجاْٞ عؿط 332َٔ املاز٠  (أ)شلصا ْط٣ إٔ املؿطع ايعطاقٞ نإ َٛؾكا عٓسَا عسٍ ايؿكط٠ 
ع٢ً زا٥ط٠ :  ؾأقبشت ناآلتٞ 20/4/1992 يف 3402 املٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ ايعسز 1992يػ١ٓ   (9)املطقِ 

ٚيإلزعا٤ ايعاّ ايطًب َٔ احمله١ُ املدتك١ ايٓعط يف اإلؾطاز ايؿططٞ عٔ احملهّٛ عًٝ٘ إٕ ,إقالح ايهباض أٚ األسساخ 
بٗصا ايعّ املؿطع ايعطاقٞ ع٢ً زا٥ط٠ إقالح ,إشا تٛؾطت ؾٝ٘ ايؿطٚط املٓكٛم عًٝ٘ يف ايكإْٛ,مل ٜكسّ طًبا بصيو

 ٚنصيو اداظ يالزعا٤ ايعاّ ايطًب َٔ احمله١ُ املدتك١ ايٓعط يف اإلؾطاز ايؿططٞ ٚمل ٜكتكطٙ 67ايهباض ٚ األسساخ
ؾإٕ ٖصا ايتعسٌٜ دا٤ يهُإ سل ايػذٓا٤ يف ايتُتع باإلؾطاز ايؿططٞ ٚبػ١ٝ ايعاّ زا٥ط٠ االقالح ,ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘

بطًب االؾطاز ايؿططٞ عٔ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ احمله١ُ املدتك١ عٓس تٛؾط ايؿطٚط ايكا١ْْٝٛ ٚاداظ يالزعا٤ ايعاّ ٖصا 
. اسبل زٕٚ ايطًب َٔ احملهّٛ عًٝ٘ 

                                                 
 .202م , املكسض ايػابل,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح  66

عٓس ظٜاضتٓا ملسٜط١ٜ اقالح ايهباض َٚسٜط١ٜ اقالح االسساخ يف ايػًُٝا١ْٝ اىل إ ٖٓاى خًطا ازاضٜا ٚشيو بػبب إ غذٔ ايٓػا٤  67
َسٜط١ٜ اقالح ايٓػا٤ ٚاالسساخ يف )يصيو ٜهتبٕٛ عٓٛإ َسٜطٜتِٗ يف ايهتابات  ايطزل١ٝ باغِ ,ٚاالسساخ ػبتُع يف بٓا٤ ٚاسس

َسٜط١ٜ )سٝح ٜٛدس يف نٌ ضباؾع١ ,َٔ ْعاّ زا٥ط٠ االقالح االدتُاعٞ يف اقًِٝ نٛضزغتإ (6)ٖٚصا طبايـ يٓل املاز٠ ,(ايػًُٝا١ْٝ
/ يصيو ػبب إ ٜهٕٛ ملسٜط١ٜ اقالح االسساخ بٓا٤ خام ٜٚؿكٌ عٔ َسٜط١ٜ اقالح ايهباض,(َسٜط١ٜ اقالح االسساخ)ٚ (اقالح ايهباض
. قػِ  ايٓػا٤
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 ايكازض َٔ بطملإ 8/1992/ 31يف   (11)يهٔ ٖصا ايتعسٌٜ الٜطبل يف أقًِٝ نٛضزغتإ اغتٓازآ اىل ايكطاض املطقِ 
سٝح الٜعٌُ بأسهاّ ايكٛاْني ٚايكطاضات ٚاألْع١ُ ٚايتعًُٝات ايكازض٠ ٚاييت غتكسض عٔ غًطات ,ايعطام/نٛضزغتإ

ٚألٕ ٖصا ايكطاض ْؿط يف ,23/10/1991اسبه١َٛ املطنع١ٜ بعس غشب اإلزاضات اسبه١َٝٛ َٔ أقًِٝ نٛضزغتإ يف 
 بٗصا ال ٜهٕٛ ٚادب ايتٓؿٝص يف أقًِٝ نٛضزغتإ إال اشا قازم عًٝ٘ بطملإ 20/4/1992ازبطٜس٠ ايطزل١ٝ بتأضٜذ  

سٝح عٓس ظٜاضتٞ َسٜط١ٜ إقالح ايهباضٚ االسساخ يف ايػًُٝا١ْٝ السعت يف ايؿعب١ ايكا١ْْٝٛ إٔ ايػذٓا٤ ,نٛضزغتإ 
يهٔ ايكػِ ايكاْْٛٞ ٜكسَٕٛ شلِ ايتػٗٝالت املٓاغب١ ٚشيو بعطض أزلا٤ ,ٜكسَٕٛ طًبات اإلؾطاز ايؿططٞ ست٢ اآلٕ

. ايػذٓا٤ املؿُٛيني باإلؾطاز ايؿططٞ ٚذبسٜس ّٜٛ إغتشكاقِٗ
 املٓؿٛض يف ايٛقا٥ع 1992يػ١ٓ   (9)يصيو ْسعٛ بطملإ نٛضزغتإ باملكازق١ ع٢ً ايتعسٌٜ ايجاْٞ عؿط املطقِ 

.   يهٞ ٜهٕٛ ٚادب ايتٓؿٝص يف اقًِٝ نٛضزغتا20/4/1992ٕ يف 3402ايعطاق١ٝ ايعسز 
َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات  (120/4)ٚ َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ٚنصيو املاز٠ /332ٚمبٛدب املاز٠ 

ؾالٜكبٌ دبسٜسٙ اال بعس َهٞ ثالث١ اؾٗط ع٢ً تاضٜذ  ,68اشا ضز طًب االؾطاز ايؿططٞ َٔ قبٌ احمله١ُ,ايعػهط١ٜ
 .قسٚض قطاض ايطز يػبب ؾهًٞ ؾٝكبٌ بعس اغتهُاي٘ ايٓكل ايؿهًٞ

: ايتشكل َٔ إغتكا١َ ٚسػٔ غًٛى احملهّٛ عًٝ٘/ ثاْٝآ
قبٌ إٔ ٜكسض قطاض باإلؾطاز ايؿططٞ َٔ قبٌ ازب١ٗ املدتك١ ٜطًب َٔ إزاض٠ ايػذٔ بٝاْآ عٔ إغتكا١َ ٚسػٔ غًٛى 

نُا أؾطْا إيٝ٘ يف ؾطٚط اإلؾطاز ايؿططٞ اشبام ,احملهّٛ عًٝ٘ ملعطؾ١ َا إشا نإ قس إغتؿاز َٔ ايدلاَر اإلقالس١ٝ
: ْٚط٣ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ْبني ازب١ٗ اييت ًٜذأ إيٝٗا ملعطؾ١ شيو,بإغتكا١َ غرل احملهّٛ عًٝ٘ ٚذبػني غًٛن٘

إٔ ٜهٕٛ قس غًو غًٛنآ سػٓآ خالٍ ايؿذل٠ اييت :  َٔ قإْٛ األسساخ ايهٜٛيت ع٢ً (43ٚ44)ؾكس ْكت املازتإ 
قهاٖا يف املؤغػ١ ٚذبكل ْٝاب١ األسساخ َٔ تٛاؾط ايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف ايكإْٛ َٔ ايتكاضٜط املكس١َ َٔ 

قس أَه٢  إشا نإ: َٔ قإْٛ َػا١ً٥ األسساخ يػًط١ٓ عُإ ع٢ً (46)نُا ْٚكت املاز٠ ,املؤغػ١ عٔ اسبسخ املٓشطف
. ْكـ َس٠ ايعكٛب١ ٚغًو غًٛنا سػٓا خالٍ ايؿذل٠ اييت قهاٖا بساض إقالح االسساخ طبكا يًتكاضٜط املكس١َ عٓ٘

ٚقس سسز املؿطع ايعطاقٞ تًو ازب١ٗ اييت ًٜذأ إيٝٗا ملعطؾ١ إغتكا١َ ٚسػٔ غًٛى احملهّٛ عًٝ٘ يف ْل املاز٠ 
تطًب احمله١ُ َٔ إزاض٠ أٟ َٔ ايػذٕٛ أٚ املؤغػات : سٝح دا٤ ؾٝ٘,َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥  (أ/332)

اإلقالس١ٝ اييت أَه٢ ؾٝٗا احملهّٛ عكٛبت٘ بٝاْا عٔ غًٛن٘ ٚشلا إٔ تطًب َٔ أٟ د١ٗ أخط٣ َا تطاٙ َٔ تكاضٜط 
تتعًل بػًٛن٘ ٚإٔ دبطٟ َا تطتأٜ٘ َٔ ذبكٝل ٜٚػتعني يف ٖصا ايؿإٔ بأٟ د١ٗ شات عالق١ ٚبعس إ تػتُع اىل 

. َطايع١ اإلزعا٤ ايعاّ تكسض قطاضٖا بطز ايطًب اٚ االؾطاز
تسقل احمله١ُ ايتكاضٜط :  ناآلت1992ٞيػ١ٓ  (9)ٚاقبشت ْل املاز٠ املصنٛض٠ مبٛدب ايتعسٌٜ ايجاْٞ عؿط املطقِ 

ٚشلا إٔ دبطٟ َا تطتأٜ٘ َٔ ذبكٝل َػتع١ٓٝ بأ١ٜ د١ٗ شات عالق١ ٚبعس إٔ تػتطًع , ٚايبٝاْات املكس١َ عٔ غًٛن٘
. ضأٟ اإلزعا٤ ايعاّ بسا٥ط٠ اإلقالح املدتك١ تكسض قطاضٖا باالؾطاز ايؿططٞ اٚ بطز ايطًب

ٚؾس سسز قإْٛ األسساخ ازب١ٗ اييت ًٜذأ إيٝٗا ملعطؾ١ إغتكا١َ ٚسػٔ غًٛى اسبسخ احملهّٛ عًٝ٘ بتكطٜط ايباسح 
حمله١ُ األسساخ اييت تكع نُٔ إختكاقٗا املهاْٞ ازب١ٗ اييت ميهٞ ؾٝٗا  (84)سٝح اداظ ْل املاز٠ ,69اإلدتُاعٞ 

: إٔ تكطض اإلؾطاز عٓ٘ ؾططٝآ يف األسٛاٍ اآلت١ٝ, اسبسخ ايتسبرل

                                                 
قطاض باالؾطاز  (31)السعٓا اْ٘ قسض  ,2010االٚىل يػ١ٓ / عٓس اطالعٞ ع٢ً غذٌ االؾطاز ايؿططٞ حمله١ُ دٓح ايػًُٝا١ْٝ 68

غبع١ طًبات َكس١َ اىل ضبه١ُ االسساخ يف ايػًُٝا١ْٝ يػ١ٓ  (7)ٚنصيو ضزت طًب ٚاسس َٔ بني ,طًب ٚاسس ؾكط (1)ايؿططٞ ٚضزت 
2010  .
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إشا نإ اسبسخ قس غًو غًٛنآ سػٓآ خالٍ ؾذل٠ إٜساع٘ بتكطٜط ايباسح اإلدتُاعٞ املػؤٍٚ عٓ٘ ٚتأٜٝس اإلزعا٤ .أ
. ايعاّ

. إشا نإ َٔ املتٛقع إٔ ٜػًو غًٛنآ سػٓآ بعس اإلؾطاز عٓ٘.ب
تطًب احمله١ُ اييت أقسضت اسبهِ أٚ احمله١ُ : َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ  (120/2)يف سني مبٛدب املاز٠ 

اييت سًت ضبًٗا َٔ إزاض٠ أٟ َٔ ايػذٕٛ اييت أَه٢ ؾٝٗا احملهّٛ عكٛبت٘ أٚ َٔ أٟ َٔ املػؤٚيني عٓٗا بٝاْآ عٔ غًٛن٘ 
. ٚشلا إٔ دبطٟ أٟ ذبكٝل تطاٙ بٗصا ايؿإٔ ٚبعس إٔ تػتُع اىل َطايع١ املسعٞ ايعاّ 

َٔ ٖصا ْؿِٗ إٔ املؿطع ايعطاقٞ زبأ يف َعطؾ١ إغتكا١َ ٚسػٔ غًٛى احملهّٛ عًٝ٘ يف ايكٛاْني املصنٛض٠ اىل ايتكاضٜط 
, املكس١َ َٔ إزاض٠ ايػذٕٛ ٚايباسح اإلدتُاعٞ يف املؤغػات اييت أَه٢ ؾٝٗا احملهّٛ عكٛبت٘ ٚأٟ د١ٗ شات عالق١

سٝح عٓس ظٜاضتٓا  ملسٜط١ٜ إقالح ايهباض ٚاألسساخ ,ٚنصيو بعس أغتطالع ضأٟ اإلزعا٤ ايعاّ بسا٥ط٠ اإلقالح املدتك١
ٚايبايػني يف ايػًُٝا١ْٝ تبني يٓا بأْ٘ بعس تكسِٜ ايطًب َٔ قبٌ احملهّٛ عًٝ٘ ٜكّٛ َػؤٍٚ ايكػِ ايصٟ أَه٢ ؾٝٗا 

ايػذني عكٛبت٘ تكطٜطا عٔ غًٛن٘ يف تًو ايؿذل٠ ٜٚبني ؾٝ٘ غًٛى ايػذني زاخٌ ايػذٔ َع ايػذٓا٤ اآلخطٜٔ َٚع إزاض٠ 
ٚبعسٖا ٜكسّ ايباسح اإلدتُاعٞ املدتل يف اإلقالس١ٝ , 70ايػذٔ َٚس٣ تٓؿٝصٙ ألْع١ُ ٚ تعًُٝات إزاض٠ ايػذٔ

تكطٜطا عٔ احملهّٛ عًٝ٘ ٜٚبني ضاٜ٘ سٍٛ ايطًب إَا بتأٜٝسٙ أٚ ضؾه٘ يًطًب ٚشيو ع٢ً اغاؽ زضاغ١ غًٛن٘ زاخٌ 
ايػذٔ ط١ًٝ َس٠ بكا٥٘ َٚس٣ خًك٘ يًُؿانٌ زاخٌ ايػذٔ َٚس٣ تٓؿٝصٙ ألْع١ُ ٚ تعًُٝات إزاض٠ ايػذٔ ٚعسز 

ٜٚػتٓس يف شيو اىل عسّ إزخاي٘ االدٗع٠ ٚاملٛاز املُٓٛع١  زاخٌ ايػذٔ ناشلٛاتـ ,املدايؿات اييت غذًت عًٝ٘
ٚنصيو َس٣ إغتذاب١ احملهّٛ عًٝ٘ يًدلاَر ,71ايٓكاي١ ٚاسببٛب ايطب١ٝ املُٓٛع١ ٚايػهانني ٚغرلٖا َٔ املٛاز املُٓٛع١

ناسبذع اإلْؿطازٟ ٚاسبطَإ َٔ املٛادٗات ,اإلقالس١ٝ ٌٖٚ إٔ احملهّٛ عًٝ٘ عٛقب بإسس٣ ايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ 
ٜٚب٢ٓ ايباسح اإلدتُاعٞ تكاضٜطٙ ع٢ً اغاؽ ظٜاضات٘ ,ايسٚض١ٜ ٚاسبطَإ َٔ املؿاضن١ يف ايؿعايٝات ايطٜان١ٝ

. اي١َٝٛٝ يًػذٓا٤ ٚاإلغتؿػاض َٔ َطاقب ايكاعات عٔ ايػذني ٚغًٛن٘ ٚأخالق٘ زاخٌ ايػذٔ
ٜتٛىل قػِ ايبشح االدتُاعٞ ,(2) املاز٠ 1987يػ١ٓ  (3) مبٛدب  تكػُٝات ٚ إختكاقات زا٥ط٠ إقالح ايهباض ضقِ

ٚايطعا١ٜ ايالسك١ بسضاغ١ إغتُاضات ايٓعال٤ ايًصٜٔ غٝطًل غطاسِٗ قبٌ َس٠ التعٜس عٔ غت١ اؾٗط يػطض تٓعِٝ 
. 72بطاَر ت٦ٝٗتِٗ ادتُاعٝا ْٚؿػٝا يًعٛز٠ اىل اجملتُع

َٓ٘ ع٢ً  (ثاْٞ عؿط/5) مبٛدب املاز٠ 1984يػ١ٓ  (19)نصيو خل ْعاّ املؤغػ١ ايعا١َ يإلقالح اإلدتُاعٞ ضقِ 
قػِ خام ٜػ٢ُ قػِ اإلقالح اإلدتُاعٞ يًإلؾطاز ايؿططٞ  ٜتٛىل ؾؤٕٚ ايٓعال٤ شلصا ايكػِ قبٌ تكطٜط إطالم 

 2008يػ١ٓ  (1)يف سني مل ؼبسز ْعاّ زا٥ط٠ اإلقالح اإلدتُاعٞ يف إقًِٝ نٛضزغتإ املطقِ ,غطاسِٗ بػت١ أؾٗط
قػِ خام بايبشح اإلدتُاعٞ أٚاإلقالح اإلدتُاعٞ يإلؾطاز ايؿططٞ ٚإمنا ْكت يف املاز٠ ايعاؾط٠ َٓ٘ ع٢ً تؿهٌٝ 

                                                                                                                                                         

 
 سٍٛ غًٛى اسبسخ احملهّٛ عًٝ٘ 11/11/2010َجاٍ شيو َاقسَ٘ ايباسح االدتُاعٞ يف َسٜط١ٜ اقالح االسساخ يف ايػًُٝا١ْٝ يف69

يصيو  ٜػتشل االؾطاز ,زاخٌ ايػذٔ باْ٘ اقبح سػٔ ايػرل٠ ٚايػًٛى ٚؾاضى يف زٚضات ايعٌُ ايٝسٟٚ (أ ٙ ر)طايب االؾطاز ايؿططٞ 
  ايؿططٞ

 سٍٛ غًٛى احملهّٛ عًٝ٘ 25/5/2010َجاٍ شيو ايتكطٜط ايصٟ قسَ٘ َػؤٍٚ  قػِ ايػذٔ يف زا٥ط٠ اقالح ايهباض يف ايػًُٝا١ْٝ  يف  70
يصيو   ٜػتشل االؾطاز ,زاخٌ ايػذٔ باْ٘ الؽبًل املؿانٌ ٚسػٔ ايػًٛى ًَٚتعّ بتعًُٝات ازاض٠ ايػذٔ (ر ؽ ر)طايب االؾطاز ايؿططٞ 

 ايؿططٞ

 .1984يػ١ٓ  (19)َٔ  ْعاّ املؤغػ١ ايعا١َ يإلقالح اإلدتُاعٞ ضقِ ( ٕ,ّ )ايؿكطتإ  (6) اْعط ْل املاز٠  71
يف  (3171)ايعسز ,ْؿط يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ  , 1987يػ١ٓ  (3)تكػُٝات ٚ إختكاقات زا٥ط٠ إقالح ايهباض ضقِ 72

 .724م ,12/10/19874
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زب١ٓ ؾ١ٝٓ يهٌ َسٜط١ٜ إقالس١ٝ تتهٕٛ َٔ ايباسجني اإلدتُاعٝني ٚايٓؿػٝني َٔ َٗاَٗا زضاغ١ اسباي١ ايؿطز١ٜ يهٌ 
. 73ْعٌٜ َٚٛزع َٚس٣ خطٛضت٘ ع٢ً اجملتُع َٚس٣ إغتعسازٙ يإلقالح 

ْٚط٣ إٔ ايباسجني اإلدتُاعٝني ٚايٓؿػٝني شلِ زٚض نبرل يف زضاغ١ َٚعطؾ١ ٚ بٝإ ٌٖ إٔ احملهّٛ عًٝ٘ قس إغتكاّ 
ٌٖٚ إْ٘ َػتعس يإلْتكاٍ اىل اجملتُع ٚإ اإلزعا٤ ايعاّ ٚضبه١ُ ازبٓح ٜػتؿٝسإ نجرلا َٔ ضأِٜٗ ,ٚسػٔ غًٛن٘

. ٜٚػتٓسإ عًٝ٘
شلصا ْط٣ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜٓل ْعاّ زا٥ط٠ اإلقالح اإلدتُاعٞ يف إقًِٝ نٛضزغتإ ٚ بؿهٌ زقٝل ٚتؿكًٝٞ ع٢ً زٚض 

 .َٚٗاّ ٚٚادبات ٚططٜك١ عٌُ ايباسجني اإلدتُاعٝني زاخٌ املؤغػات اإلقالس١ٝ ٚزٚضِٖ يف ع١ًُٝ اإلؾطاز ايؿططٞ
: ازب١ٗ اييت تكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ:ثايجا

ٖٓاى إختالف بني ايسٍٚ سٍٛ ازب١ٗ اييت تكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ أٚ باألسط٣ ازب١ٗ اييت أْٝطت بٗا إقساض 
نُا ٖٛ اسباٍ يف بٛيٓسا ,ؾكس شٖبت تؿطٜعات عسز َٔ ايسٍٚ اىل إْاطتٗا بازبٗات ايكها١ٝ٥,قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ

سٝح ربتل ضبه١ُ ايػذٔ أٚ املؤغػ١ ايعكاب١ٝ اييت تٓؿص ؾٝٗا ايعكٛب١ بإقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ أٚ 
 ٚنصيو يف ضٚغٝا ؾإٕ ضبه١ُ املس١ٜٓ,ٚنصيو يف املاْٝا سٝح ربتل ضبه١ُ املٛنٛع يف َٓشٗا,ضؾه٘

((ROYNٚنصيو يف ايدلتػاٍ سٝح ربتل ضبه١ُ تٓؿٝص ,اييت تٓؿص ؾٝٗا ايعكٛب١ ٖٞ املدتك١ بإقساضٖا
 َٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ االٜطايٞ ربتل ضبه١ُ االؾطاف ع٢ً 682يف سني مبٛدب املاز٠ ,ايعكٛبات بصيو

. 75ٚنصيو يف ؾًػطني ؾإٕ ضبه١ُ املٛنٛع طبتك١ بإقساضٖا , 74 اٚ ايػا٥٘ايتٓؿٝص بتكطٜط االؾطاز املؿطٚط
بُٝٓا اْٝطت ٖصٙ امل١ُٗ يف زٍٚ أخط٣ بازبٗات اإلزاض١ٜ نايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ سٝح ٜكسض قطاض اإلؾطاز 

ٚنصيو يف بطٜطاْٝا  سٝح ٜكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ َٔ ,ايؿططٞ َٔ قبٌ صبًؼ ايباضٍٚ سػب اإلختكام املهاْٞ
أَا يف قطط ؾإٕ اإلؾطاز ايؿططٞ  ,77ٚقس اْٝطت ٖصٙ امل١ُٗ يف َكط مبسٜط عاّ ايػذٕٛ  ,76قبٌ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ 

. 79ٚنصيو يف ايػعٛز١ٜ ٜكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ َٔ قبٌ ٚظٜط ايساخ١ًٝ, 78ٜهٕٛ بكطاض َٔ ٚظٜط ايساخ١ًٝ 
َٔ قإْٛ تٓعِٝ  (141)ؾُجال مبٛدب املاز٠ ,يف سني ٖٓاى زٍٚ اخط٣ تأخص بهال ايٓعاَني ايكها٥ٞ ٚاإلزاضٟ

ايػذٕٛ ازبعا٥طٟ ؾإٕ قانٞ تطبٝل ايعكٛبات ٜكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ إشا ناْت املس٠ املتبك١ٝ َٔ ايعكٛب١ 
أَا إشا ظاز عٔ شيو ؾإٕ قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ ٜكسض َٔ قبٌ ٚظٜط ايعسٍ ٚؾل املاز٠ ,ؾٗطا (24)تػاٟٚ أٚ تكٌ عٔ 

ٚنصيو اسباٍ يف ايكإْٛ ايؿطْػٞ  سٝح اْاط قإْٛ اإلدطا٥ات ايؿطْػٞ يف املاز٠  ,80َٔ ايكإْٛ املصنٛض (142)
أَا إشا ظاز ,غًط١ َٓح اإلؾطاز ايؿططٞ بكانٞ تٓؿٝص ايعكٛبات إشا ناْت َس٠ ايعكٛب١ تكٌ عٔ ثالخ غٓٛات  (730)

عٔ شيو ؾإٕ ٚظٜط ايعسٍ أٚ ض٥ٝؼ املؤغػ١ ايعكاب١ٝ اييت تٓؿص ؾٝٗا احملهّٛ عًٝ٘ عكٛبت٘ طبتك١ بإقساض قطاض 
. 81اإلؾطاز ايؿططٞ 

                                                 
 .املكسض ايػابل,2008يػ١ٓ  (1) َٔ ْعاّ زا٥ط٠ اإلقالح اإلدتُاعٞ يف إقًِٝ نٛضزغتإ املطقِ 10 اْعطْل املاز٠ 73
 .1988 يػ١ٓ 447 ضقِ  َٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ االٜطاي682ٞاْعطْل املاز٠    74
 .1936 يػ١ٓ 74ضقِ  ايؿًػطٝين قإْٛ ايعكٛبات َٔ 46اْعطْل املاز٠  75

 
  .208م , املكسض ايػابل,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح76

 , املكسض ايػابل, َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكط53ٟاْعطْل املاز٠  77
.  املكسض ايػابل, َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ  ايكطط65ٟاْعطْل املاز٠   78
 .ٖـ11/7/1398يف  2729  ْعاّ ايػذٔ ٚايتٛقٝـ ايػعٛزٟ ضقِ 25َٔاْعطْل املاز٠    79
 . املكسض ايػابل,قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ  ازبعا٥طٟ 142َٔ 141ٚ املازتإ اْعطْل  80

 
 .208م , املكسض ايػابل,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح81
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نُا ٖٛ اسباٍ يف قإْٛ اإلدطا٥ات ,ٖٚٓاى زٍٚ أخط٣ أْاطت ١َُٗ إقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ باإلزعا٤ ايعاّ 
ٚنصيو  ,82ٜهٕٛ اإلؾطاز ذبت ايؿطط بأَط ٜكسض َٔ ايٓا٥ب ايعاّ  (452)ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب سٝح مبٛدب املاز٠ 
َٔ قإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت ؾإٕ ايٓا٥ب ايعاّ طبتل بإقساضاألَط باإلؾطاز  (91)اسباٍ يف ايهٜٛت سٝح مبٛسب املاز٠ 

يٓٝاب١ االسساخ االؾطاز ذبت ؾطط عٔ  (43)ٚنصيو اداظت قإْٛ االسساخ ايهٜٛيت يف املاز٠ ,83ايؿططٞ ٚإيػا٥٘ 
. 84اسبسخ املٓشطف 

إٕ ٖصا اإلختالف بني ايسٍٚ يف ذبسٜس ازب١ٗ اييت تكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ ٜهعٓا أَاّ تػاؤٍ أٟ َٔ ٖصٙ ايٓعِ 
: ٚيإلداب١ عٔ شيو ػبب بٝإ َعاٜا ٚعٝٛب نٌ ْعاّ,ٖٛ األَجٌ ٚاألؾهٌ يتشكٝل ٖصٙ امل١ُٗ

ؾايسٍٚ اييت تأخص بايٓعاّ اإلزاضٟ تط٣  إٕ إقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ عٌُ َٔ أعُاٍ اإلزاض٠ حبذ١ إٔ ايكها٤ 
تٓتٗٞ زٚضٙ عٓس ايٓطل بايعكٛب١ ألٕ ازبٗات اإلزاض١ٜ َع١ٝٓ بتٓؿٝص ايعكٛب١ سٝح ٜهْٕٛٛ ع٢ً إتكاٍ ٚثٝل َٜٚٛٞ 

باحملهّٛ عًٝ٘ ٚبايتايٞ َعطؾ١ َس٣ تٓؿٝصٙ يألْع١ُ ٚتعًُٝات ايػذٔ َٚس٣ إغتكاَت٘ ٚذبػني غًٛن٘ ٚبايتايٞ سك٘ 
ؾًٝؼ ,يف سني إٔ ايكها٤ ٜهٕٛ إٖتُاَ٘ باألزي١ املتٛؾط٠ ٚتطبٝك٘ اسبطيف يٓكٛم ايكإْٛ,يف اإلؾطاز ايؿططٞ

يًكانٞ إتكاٍ َباؾط باحملهَٛني ٚالٜكّٛ بعٜاض٠ احملهّٛ عًٝ٘ قبٌ إقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ ٚإمنا ٜهتؿٞ 
بايتكاضٜط اييت ٜطغٌ إيٝ٘ َٔ قبٌ اإلزعا٤ ايعاّ اٚ إزاض٠ ايػذٔ اٚايباسجني اإلدتُاعٝني سٍٛ َس٣ داٖع١ٜ احملهّٛ 

َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ تسخٌ ايكها٤ يف أعُاٍ اإلزاض٠ ٜعتدل خطقا ملبسأ ايؿكٌ بني ,عًٝ٘ يًعٛز٠ اىل اسبٝا٠ ايطبٝع١ٝ
. ايػًطات

غرل إٔ َٔ َػا٤ٟٚ ايٓعاّ اإلزاضٟ أْ٘ ٜػُح يإلزاض٠ بايتسخٌ يف عٌُ ايكها٤ عٔ ططٜل تعسٌٜ اسبهِ ايكها٥ٞ 
َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ ازبٗات اإلزاض١ٜ ٜهْٕٛٛ ,بٛاغط١ اإلؾطاز ايؿططٞ ايصٟ الؼبل يػرل ايكها٤ إٔ تعسٍ ؾٝ٘

أٚ ٜهٕٛ ,عطن١ يًتأثرلات ايػٝاغ١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ ٚغرلٖا مما ٜذلتب عًٝٗا َٓح اإلؾطاز ايؿططٞ ملٔ الٜػتشكْٛٗا
َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ ايكطاضات اإلزاض١ٜ الٜهٕٛ بايسق١ ٚايكا١ْْٝٛ ٚاإلغتكالي١ٝ ,بٗسف ايتدؿٝـ َٔ إظزساّ ايػذٕٛ

. اييت تب٢ٓ عًٝٗا ايكطاضات ايكها١ٝ٥
أَا ايسٍٚ اييت اييت تأخص بايٓعاّ ايكها٥ٞ تط٣ إٔ ايكها٤ ٖٛ قاسب ايكٍٛ ايؿكٌ يف تٓؿٝص ايعكٛب١ بإعتباضٖا 

ٚإ ايكطاضات ,دع٤ ض٥ٝػٞ َٔ ايسع٣ٛ ازبعا١ٜ٤ اييت التٓتٗٞ عٓس ايٓطل بايعكٛب١ بٌ تؿٌُ َطس١ً تٓؿٝصٖا 
ايكها١ٝ٥ تهٕٛ َب١ٝٓ ع٢ً ْكٛم قا١ْْٝٛ ٚغٛابل قها١ٝ٥ ٚتأخص بٓعطاإلعتباض َػأي١ سكٛم اإلْػإ ٚسل ايسؾاع 

َٚٔ َػا٤ٟٚ ٖصا ايٓعاّ إٔ ايكها٤ ٜهٕٛ ,ٚسل ايطعٔ يف ايكطاضات بايططم ايكا١ْْٝٛ ٚغايبا َاتهٕٛ دًػاتٗا ع١ًٝٓ
ؾًٝؼ يًكانٞ إتكاٍ َباؾط باحملهَٛني ٚالٜكّٛ بعٜاض٠ ,إٖتُاَ٘ باألزي١ املتٛؾط٠ ٚتطبٝك٘ اسبطيف يٓكٛم ايكإْٛ

احملهّٛ عًٝ٘ قبٌ إقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ  ٚغايبا الٜكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ َٔ قبٌ احمله١ُ اييت أقسضت 
. اسبهِ 

أَا ايسٍٚ اييت تأخص بايٓعاّ ايٓٝابٞ يف إقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ تط٣ إٔ اإلزعا٤ ايعاّ ٖٞ ازب١ٗ  اييت ػبب 
إٔ ٜٓاط بٗا ٖصٙ امل١ُٗ آلٕ عهٛ اإلزعا٤ ايعاّ ايصٟ ٜهٕٛ َكط عًُ٘ يف املؤغػ١ اإلقالس١ٝ ٖٛ األدسض بإقساض ٖصا 

ايكطاض الْ٘ ٜهٕٛ ع٢ً عًِ بايتطٛضات اييت ططأت ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ َٔ إغتكا١َ ٚسػٔ ايػًٛى ٚتٓؿٝصٙ ألْع١ُ 
ٚشيو باألعتُاز ع٢ً ظٜاضات٘ بٓؿػ٘ يًػذٓا٤ ٚنصيو باإلعتُاز ع٢ً تكاضٜط ,ٚتعًُٝات إزاض٠ ايػذٔ ٚعسّ طبايؿتٗا

يف سني إٔ َٔ ,إزاض٠ ايػذٔ ٚايباسجني اإلدتُاعٝني ٜٚهٕٛ قطاضات عهٛ اإلزعا٤ ايعاّ َبٓٝا ع٢ً ْكٛم قا١ْْٝٛ
                                                 

 .املكسض ايػابل,قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب َٔ 452 املاز٠ اْعطْل  82
 .املكسض ايػابل,قإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت  91َٔ  املاز٠اْعطْل83
 .املكسض ايػابل, يف ْؿأ٠ األسساخ ايهٜٛيت1983يػ١ٓ  (3) َٔ قإْٛ ضقِ 43 املاز٠ اْعطْل 84
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ٚبايتايٞ الٜهٕٛ ع٢ً ,َػا٤ٟٚ ٖصا ايٓعاّ ٖٛ عٓسَا الٜهٕٛ َكط عٌُ عهٛ اإلزعا٤ ايعاّ يف املؤغػ١ اإلقالس١ٝ
. إتكاٍ َباؾط باحملهّٛ َٚس٣ إغتكاَت٘

إْٓا ْط٣ إٔ اإلزعا٤ ايعاّ ٖٞ ازب١ٗ اييت ػبب إٔ ٜٓاط ب٘ اقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ ألْ٘ نُا شنطْا غابكا إٔ 
ازبٗات اإلزاض١ٜ ٜهٕٛ عطن١ يًتأثرلات ايػٝاغ١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ ٚغرلٖا مما ٜذلتب عًٝٗا َٓح اإلؾطاز ايؿططٞ ملٔ 

أٚ ٜهٕٛ بٗسف ايتدؿٝـ َٔ إظزساّ ايػذٕٛ ٚ إٕ ايكطاضات اإلزاض١ٜ الٜهٕٛ بايسق١ ٚايكا١ْْٝٛ ,الٜػتشكْٛٗا
َٚٔ د١ٗ أخط٣ يٝؼ يًكانٞ إتكاٍ َباؾط باحملهَٛني ٚالٜكّٛ بعٜاض٠ احملهّٛ عًٝ٘ قبٌ إقساض ,ٚاإلغتكالي١ٝ املطًٛب١

. قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ ٚعاز٠ الٜكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ َٔ قبٌ احمله١ُ اييت أقسضت اسبهِ
شلصا ؾأْٓا ْط٣ إ اإلزعا٤ ايعاّ ايصٟ ٜهٕٛ َكط عًُ٘ زاخٌ املؤغػ١ اإلقالس١ٝ ٖٛ األدسض بإٔ ٜٓاط ب٘ إقساض قطاض 

اإلؾطاز ايؿططٞ ملعطؾت٘ ايسقٝك١ بؿدك١ٝ احملهّٛ عًٝ٘ عٔ ططٜل ايعٜاضات اييت ٜكّٛ بٗا يًُشهّٛ عًِٝٗ ٚتكُٝٝ٘ 
. ٌٖ إٔ احملهّٛ عًٝ٘ اقبح َؤٖآل يًعٛز٠ اىل اجملتُع اّ ال

: د١ٗ إقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ يف ايعطام: ضابعا
 ازب١ٗ اييت تكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ مبشه١ُ ازبٓح 331إٕ قإْٛ أقٍٛ احملانُات ايعطاق١ٝ سسزت يف املاز٠ 

اييت تكع نُٔ إختكاقٗا املهاْٞ ايػذٔ أٚ املؤغػ١ اإلقالس١ٝ اييت ٜكهٞ ؾٝٗا احملهّٛ عًٝ٘ عكٛبت٘ عٓس تكسمي٘ 
. ايطًب ٚيٛ ْكٌ اىل غذٔ أٚ َؤغػ١ إقالس١ٝ أخط٣

ٚقس تهٕٛ ٖٓاى أنجط َٔ ضبه١ُ دٓح يف املٓطك١ يف ٖصٙ اسباي١ ؾإٕ يط٥ٝؼ ضبه١ُ اإلغت٦ٓاف إٔ ؽبكل ضبه١ُ 
ٚتسقل احمله١ُ ايتكاضٜط ٚايبٝاْات املكس١َ عٔ ,85دٓح أٚ أنجط شلصا ايػطض ٜٛظع ايعٌُ ؾُٝا بٝٓٗا ببٝإ ٜكسضٙ 

ٚبعس إٔ تػتطًع ضأٟ اإلزعا٤ ايعاّ ,ٚشلا إٔ دبطٟ َا تطت٦ٝ٘ َٔ ذبكٝل َػتع١ٓٝ بأ١ٜ د١ٗ شات عالق١,غًٛن٘
ٜٚهٕٛ ايكطاض ايصٟ تكسضٙ , بسا٥ط٠ اإلقالح اإلدتُاعٞ املدتك١ تكسض قطاضٖا باإلؾطاز ايؿططٞ أٚ بطز ايطًب

 يس٣ ضبه١ُ ازبٓاٜات خالٍ ثالثني 86احمله١ُ قابال يًطعٔ ؾٝٗا متٝعا َٔ اإلزعا٤ ايعاّ أٚ َٔ طايب اإلؾطاز ايؿططٞ
ٚحمله١ُ ازبٓاٜات عٓس ايٓعط متٝعا يف ايكطاض تكسٜل ايكطاض أٚ ْكه٘ ,َٜٛا تبسأ َٔ ايّٝٛ ايتايٞ يتاضٜذ قسٚضٙ 

ٜٚهٕٛ قطاضٖا باتآ ,ٚإعاز٠ األٚضام اىل ضبهُتٗا يًكٝاّ بأٟ ذبكٝل أٚ إغتهُاٍ أٟ إدطا٤ أٚ تؿكٌ ٖٞ يف املٛنٛع 
87  .

بأْ٘ حمله١ُ األسساخ اييت تكع نُٔ إختكاقٗا املهاْٞ  (84) يف سني إٔ قإْٛ ضعا١ٜ األسساخ ْكت يف املاز٠ 
ازب١ٗ اييت ميهٞ ؾٝٗا اسبسخ َس٠ ايتسبرل إٔ تكطض اإلؾطاز عٓ٘ ؾططٝا بعس تكسِٜ اسبسخ احملهّٛ بتسبرل غايب 

                                                 
تبني يٓا إ طًبات االؾطاز ايؿططٞ املكس١َ َٔ احملهّٛ عًِٝٗ َٔ َسٜط١ٜ اقالح  , 1ٚ2ٚ3ٚ4/عٓس ظٜاضتٓا حملانِ دٓح ايػًُٝا١ْٝ 85

ٚامنا ,نباض ايػًُٝا١ْٝ ٜٛظع بني احملانِ االضبع َٔ زٕٚ إ ٜهٕٛ ٖٓاى بٝإ قازض بصيو ايؿإٔ َٔ ض٥ٝؼ اغت٦ٓاف َٓطك١ ايػًُٝا١ْٝ
يصيو ػبب اقساض بٝإ َٔ ض٥ٝؼ , تكّٛ َٛظؿ١ طبتك١  يف قًِ احمله١ُ بتٛظٜع ايسعاٟٚ ايٛاضز٠ بايتػًػٌ ع٢ً ضبانِ ازبٓح االضبع

 . قإْٛ أقٍٛ احملانُات ايعطاق331١ٝ ٚؾل املاز٠ االغت٦ٓاف يتشسٜس ضبه١ُ ازبٓح اييت تٓعط طًبات االؾطاز ايؿططٞ
. 260م,ازبع٤ ايجاْٞ,ؾطح قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥, ايسنتٛض غًِٝ ابطاِٖٝ سطب١,االغتاش عبساألَرل ايعهًٝٞ 86

 بٓكض قطاض ضبه١ُ دٓح 28/9/2009 يف 2009/ت/331قطاض ضبه١ُ دٓاٜات ايػًُٝا١ْٝ بكؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  87
بؿُٛي٘ باسهاّ االؾطاز ايؿططٞ ألْ٘ غرل قشٝح الٕ ( ٕ ّ ّ)ٚايكانٞ بطؾض طًب احملهّٛ   (2009/ف.ا/124) املطقِ 3/ايػًُٝا١ْٝ

االؾػاٍ ايؿاق١ )َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ سٝح تتهُٔ ايؿكط٠ املصنٛض٠  (4/ز/331)قطاض ايطؾض طبايـ ألسهاّ املاز٠ 
بُٝٓا إ غٛابل املتِٗ ٚتكطٜط االزعا٤ ايعاّ يف َسٜط١ٜ االقالح االدتُاعٞ ٜتهُٔ ,يف ساي١ اسبهِ ايػابل ٚاسبهِ ازبسٜس (ٚايػذٔ

يصا ,َٔ قإْٛ ايعكٛبات ٚنُا إ ايتكطٜط ٜتهُٔ سػٔ غًٛن٘ زاخٌ ايػذٔ  (446)اسبهِ عًٝ٘ سايٝا يف دطمي١ ايػطق١ ٚؾل املاز٠ 
 .(ايكطاض غرل َٓؿٛض)قطضت احمله١ُ ْكض قطاض ايطز ٚسلٍٛ املصنٛض باالؾطاز ايؿططٞ 
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يًُشه١ُ اييت أقسضت  (120)ٚأداظت قإْٛ أقٍٛ احملانات ايعػهط١ٜ مبٛدب املاز٠ , يًشط١ٜ أٚ يٛيٝ٘ طًبأ بصيو
. اسبهِ أٚ احمله١ُ اييت سًت ضبًٗا إٔ تكطض اإلؾطاز عٔ احملهّٛ عًٝ٘

َٔ ٖصا ْؿِٗ إٔ املؿطع ايعطاقٞ أعط٢ سل إقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ يًكها٤ ؾكط َع إختالف ازب١ٗ ايكها١ٝ٥ 
يهٓٓا ْط٣ ٚنُا شنطْا إ ٜٓاط ١َُٗ اقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ يف ,اييت أْٝطت بٗا ٖصٙ امل١ُٗ َٔ قإْٛ ألخط

عهٛ االزعا٤ ايعاّ املٛدٛز يف زا٥ط٠ اقالح ايهباض اٚ االسساخ الْ٘ اقطب اىل احملهّٛ عًٝ٘ ٚانجط َعطؾ١ ايعطام اىل 
َٚس٣ قالسٝت٘ ٚاغتعسازٙ يًعٛز٠ اىل اجملتُع عٔ ططٜل ايعٜاضات اي١َٝٛٝ اٚ ,مبس٣ ايتطٛضات اسباق١ً ع٢ً غًٛن٘

سٝح تب٢ٓ احمله١ُ قطاضات٘ بؿإ ,االغبٛع١ٝ اييت ٜكّٛ ب٘ يًٓعال٤ َٚتابع١ َؿانًِٗ ٚطًباتِٗ اي١َٝٛٝ بٓؿػ٘
. االؾطاز ايؿططٞ ع٢ً َطايع١ ٚضاٟ االزعا٤ ايعاّ

: ايتبًٝؼ بكطاض اإلؾطاز ايؿططٞ: خاَػا
ؾكس اٚدبت ,إشا قسض حبل احملهّٛ عًٝ٘ قطاض باإلؾطاز ايؿططٞ ٜبًؼ بايكطاضذبطٜطٜآ َٔ قبٌ ازب١ٗ املدتك١ بصيو

 َٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب بتبًٝؼ اَط االؾطاز اىل ٚظٜط ايساخ١ًٝ مبذطز قسٚضٙ ٜٚػًِ املػذٕٛ 453املاز٠ 
ٚايعكٛب١  أَط اإلؾطاز ٚع٢ً د١ٗ اإلزاض٠ إٔ تؿطز عٓ٘ ؾٛضاً، ٚإٔ تػًُ٘ تصنط٠ ٜبني ؾٝٗا ازل٘ إىل د١ٗ اإلزاض٠ َع

ؾطط ٜٚصنط ؾٝٗا ايؿطٚط اييت ٚنعت  احملهّٛ بٗا عًٝ٘ َٚستٗا ٚايتاضٜذ املكطض الْكها٥ٗا ٚتاضٜذ اإلؾطاز ذبت
إىل أْ٘ إشا خايـ ايؿطٚط أٚ ايٛادبات املصنٛض٠ أٚ إشا ٚقع َٓ٘ َا  يإلؾطاز عٓ٘ ٚايٛادبات املؿطٚن١ عًٝ٘ ٜٚٓب٘ ؾٝٗا

 , 88، ًٜػ٢ اإلؾطاز عٓ٘ ٜٚعاز إىل ايػذٔ ٜسٍ ع٢ً غ٤ٛ غرلٙ
ز َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ٜبًؼ َٔ قسض حبك٘ قطاض االؾطاز ايؿططٞ ذبطٜطٜا َٔ /332 ٚمبٛدب املاز٠ 

قبٌ إزاض٠ ايػذٔ أٚ املؤغػ١ اإلقالس١ٝ قبٌ إخال٤ غبًٝ٘ ٜٚٓب٘ ؾٝ٘ اىل أْ٘ إشا إضتهب دٓا١ٜ أٚ دٓش١ عُس١ٜ أٚ أخٌ 
ٜٚككس مبس٠ ايتذطب١ ,بايؿطٚط اييت ؾطنتٗا احمله١ُ عًٝ٘ خالٍ َس٠ ايتذطب١ ؾإٕ قطاض اإلؾطاز عٓ٘ ٜكبح ًَػٞ

ز اؾذلط ٚدٛب /332ٚاملاز٠ , املس٠ اييت أٚقـ تٓؿٝص َا بكٞ َٔ َس٠ ايعكٛب١ األق١ًٝ ٖٚٞ تعازٍ املس٠ ايباق١ٝ َٓٗا
 أسس ٚايسٟ ايػذني أٚ ٚيٝ٘ أٚ ٚقٝ٘ أٚ َطبٝ٘ أٚ أسس أقاضب٘ اٚ اٟ ؾدل غرل ٖؤال٤ عٓس تػًُٝ٘ شلِ إ اخص تعٗس َٔ

ٜتهؿٌ املتعٗس مبٛدب٘ باحملاؾع١ ع٢ً سػٔ غًٛى اسبسخ املؿطز ,89مل ٜهٔ اسبسخ قس امت اشباَػ١ عؿط َٔ عُطٙ
   .عٓ٘ ٚإ ٜهٕٛ ٖصا ايتعٗس َكذلْا بهُإ ذبسزٙ احمله١ُ ٜهٕٛ َٓاغبا ملطنع ٖؤال٤ َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ ٚاملاي١ٝ 

ٚيًُشه١ُ إٔ تأَط خالٍ َس٠ ٚقـ ايتٓؿٝص , ؾٝد٢ً غبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ ٜٚٛقـ تٓؿٝص َا بكٞ َٔ ايعكٛبات االق١ًٝ 
بٛقـ تٓؿٝص مجٝع ايعكٛبات ايؿطع١ٝ ايكازض٠ عًٝ٘ أٚ بتأدٌٝ تٓؿٝصٖا أٚ بتٓؿٝص بعهٗا ٚتأدٌٝ ايبعض اآلخط ٚشلا 

ؾتأَط بتأدٌٝ ,إٔ تعٝس ايٓعط يف ٖصا ايكطاض بٓا٤ ع٢ً َطايع١ اإلزعا٤ ايعاّ أٚ إغتٓازآ اىل أ١ٜ َعًَٛات ٚقًت إيٝٗا 
ٚشلا َٓع املؿطز عٓ٘ َٔ ايذلزز خالٍ املس٠ املصنٛض٠ ع٢ً اسباْات أٚ املالٖٞ ,َاقطضت تٓؿٝصٙ أٚ تٓؿٝص َا قطضت تأدًٝ٘

أٚ َٓع٘ َٔ اإلقا١َ يف أَانٔ َع١ٓٝ أٚ َٓع٘ َٔ ايذلزز عًٝٗا أٚ إٔ تؿطض عًٝ٘ أٟ تسبرل أسذلاظٟ آخط مما ْكت عًٝ٘ 
ؾاشا َهت املس٠ اييت ااٚقـ تٓؿٝصٖا َٔ ايعكٛب١ زٕٚ إ ٜكسض قطاض بايػا٤ قطاض االؾطاز , يف قإْٛ ايعكٛبات

. 90ايؿططٞ غكطت عٔ املؿطز عٓ٘ ايعكٛبات اييت اٚقـ تٓؿٝصٖا 
: إيػا٤ قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ: غازغا

إٕ إيػا٤ اإلؾطاز ايؿططٞ ٖٛ إعاز٠ املؿطز عٓ٘ ؾططٝآ اىل املؤغػ١ ايعكاب١ٝ يٝٓؿص نٌ أٚ بعض ايعكٛب١ اييت أٚقـ 
ٚشبطٛض٠ َا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ قطاض اإليػا٤ سٝح ,تٓؿٝصٖا آلغباب تدلض شيو ٚبكطاض قازض عٔ غًط١ طبتك١ بصيو قاْْٛآ

                                                 
 . َٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب453اْعط ْل املاز٠   88
 .257م ,ازبع٤ ايجاْٞ,ايسنتٛض غًِٝ ابطاِٖٝ سطب١,االغتاش عبساألَرل ايعهًٝٞ  89
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ؾكس إؾذلطت ايتؿطٜعات املدتًؿ١ ٚدٛز اغباب َدلض٠ ,ٜٓكٌ املؿطز عٓ٘ َٔ ساي١ ؾب٘ اسبط١ٜ اىل ساي١ غًب اسبط١ٜ 
إشا خايـ املؿطز عٓ٘ :َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكطٟ بأْ٘ (59)َجاٍ شيو َاْكت عًٝ٘ املاز٠ ,شلصا اإليػا٤

ايؿطٚط اييت ٚنعت يإلؾطاز ٚمل ٜكِ بايٛادبات املؿطٚن١ عًٝ٘ ًٜػ٢ اإلؾطاز عٓ٘ ٚأعٝس اىل ايػذٔ يٝػتٛيف املس٠ 
ٜٚهٕٛ إيػا٤ اإلؾطاز ايؿططٞ يف ٖصٙ اسباي١ بأَط َٔ َسٜط عاّ ايػذٕٛ ,ايباق١ٝ َٔ ايعكٛبات احملهّٛ بٗا عًٝ٘

. ٚبٓا٤ ع٢ً طًب ض٥ٝؼ ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ازب١ٗ اييت بٗا املؿطز عٓ٘ ٚػبب إٔ ٜبني يف ايطًب األغباب املدل٠ ي٘
َجاٍ شيو َا ْكت عًٝ٘ ,يف سني إؾذلطت بعض ايتؿطٜعات االخط٣ ٚدٛز اغباب ق١ٜٛ تدلض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ

َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايبٛيٓسٟ سٝح أٚدبت ع٢ً احمله١ُ إيػا٤ اإلؾطاز ايؿططٞ إشا إضتهب املؿطز عٓ٘  (90)املاز٠ 
خالٍ َس٠ ايتذطب١ دطمي١ عُس١ٜ َؿاب١ٗ زبطميت٘ ايػابك١ ٜٚعاقب عًٝٗا بعكٛب١ غايب١ يًشط١ٜ بكٛض٠ ْٗا١ٝ٥ 

َٔ قإْٛ اإلدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب بأْ٘ ًٜػ٢ اإلؾطاز ذبت ايؿطط بأَط َٔ  (455)ٚنصيو َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ ,91
ايٓا٥ب ايعاّ بٓا٤ ع٢ً طًب ض٥ٝؼ ايٓٝاب١ ايعا١َ إشا خايـ املؿطز عٓ٘ ايؿطٚط اييت ٚنعت يإلؾطاز اٚ مل ٜكِ 

بايٛادبات املؿطٚن١ عًٝ٘ أٚ إضتهب دٓا١ٜ أٚ دٓش١ عُس١ٜ ٜٚعاز اىل ايػذٔ يٝػتٛيف املس٠ ايباق١ٝ َٔ عكٛبت٘ َٔ 
. ّٜٛ اإلؾطاز عٓ٘

 يكانٞ تطبٝل ايعكٛبات اٚ يٛظٜط ايعسٍ ايػا٤ 145ٚ147ٚ اداظت قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ازبعا٥طٟ يف املازتإ 
َكطض االؾطاز املؿطٚط اشا قسض سهِ دسٜس باالزا١ْ اٚ مل ؼبذلّ االيتعاَات اشباق١ ٚتسابرلاملطاقب١ ٚاملػاعس٠ 

قإْٛ ايعكٛبات ايًبٓاْٞ باْ٘ ٜعاز اىل تٓؿٝص ايعكٛب١ اٚ ايتسبرل  َٔ 177ٚنصيو ْكت املاز٠ ,املؿطٚن١ عًٝ٘
االسذلاظٟ اشا اضتهب احملهّٛ عًٝ٘ قبٌ اْكها٤ ادًُٗا دطمي١ اخط٣ اٚدبت اسبهِ عًٝ٘ بعكٛب١ دٓا١ٝ٥ اٚ دٓاس١ٝ اٚ 

 . 92ثبت حبهِ اْ٘ خطم سط١ٜ املطاقب١ اٚ خايـ اسس ايٛادبات املؿطٚن١ عًٝ٘ اٚ ؾاعت ي٘ غرل٠ قبٝش١
ٚربتل مب١ُٗ إيػا٤ اإلؾطاز ايؿططٞ ازب١ٗ اييت أقسضت٘ غٛا٤ ناْت د١ٗ إزاض١ٜ أٚ قها١ٝ٥ ألْٗا أعًِ َٔ أ١ٜ د١ٗ 

. ٖٚصا َاْكت عًٝ٘ أغًب ايتؿطٜعات,أخط٣ بأسٛاٍ املؿطز عٓ٘ ٚظطٚؾ٘ اإلدتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ يػبل إطالعٗا عًٝٗا
بؿإ ايػا٤ االؾطاز  (333)اَا يف ايعطام ؾإ املؿطع ايعطاقٞ ؾطم يف قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ يف ْل املاز٠ 

: ايؿططٞ بني سايتني
  اشا سهِ ع٢ً املؿطز عٓ٘ اؾطادا ؾططٝا بعكٛب١ 333َٔ املاز٠  (أ)سٝح مبٛدب ايؿكط٠ , 93ساي١ ايػا٤ ٚدٛب١ٝ.1

غايب١ يًشط١ٜ َس٠ التكٌ عٔ ثالثني َٜٛا يف دٓا١ٜ اٚ دٓش١ عُس١ٜ اضتهبٗا خالٍ َس٠ ايتذطب١ ٚانتػب اسبهِ 
ٚيف ٖصٙ ,ؾتكسض احمله١ُ املدتك١ قطاضا بايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ عٓ٘ ٚ ايكازض٠ َٓٗا, ايكازض ؾٝٗا زضد١ ايبتات

 .اسباي١ ٜهٕٛ قطاض ايػا٤ االؾطاز ٚدٛبٝا

اشا اخٌ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا بؿطٚط االؾطاز  ضغِ  (333)َٔ املاز٠  (ب)سٝح مبٛدب ايؿكط٠ ,ساي١ ايػا٤ دٛاظ١ٜ.2
ؾًًُشه١ُ املدتك١ إ تكطض ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ عٓ٘ , (332)َٔ املاز٠  (ٖـ)االْصاض املٛد٘ ايٝ٘ مبٛدب ايؿكط٠ 

. ايكازض َٓٗا
ؾاشا قطضت احمله١ُ ايػا٤ قطاض االؾطاز ايؿططٞ تكسض قطاض بايكا٤ ايكبض ع٢ً املؿطز عٓ٘ ٚاٜساع٘ ايػذٔ اٚ املؤغػ١ 

اييت اخًٞ غبًٝ٘ َٓٗا يتٓؿٝص َا اٚقـ تٓؿٝصٙ َٔ ايعكٛبات ع٢ً إ ذبػب ي٘ َس٠ ايعكٛبات ايؿطع١ٝ ٚايتسابرل 
. االسذلاظ١ٜ اييت ْؿصت خالٍ َس٠ ايتذطب١

                                                 
 .306م , املكسض ايػابل,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح   91
 .1943 يػ١ٓ 340 َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايًبٓاْٞ ضقِ 177 املاز٠ اْعطْل   92
. 258م,ازبع٤ ايجاْٞ,ايسنتٛض غًِٝ ابطاِٖٝ سطب١,االغتاش عبساألَرل ايعهًٝٞ  93
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اشا قسضت ع٢ً ايؿدل املؿطز عٓ٘ خالٍ َس٠ ٚقـ تٓؿٝص ايعكٛب١ االق١ًٝ عكٛب١ َكٝس٠  (335)ٚمبٛدب املاز٠ 
ؾًًُشه١ُ إ ,يًشط١ٜ التكٌ عٔ غٓتني يف دٓا١ٜ اٚ دٓش١ عُس١ٜ اضتهبٗا قبٌ قسٚض قطاض االؾطاز ايؿططٞ عٓ٘ 

ٚاشا َهت املس٠ اييت اٚقـ تٓؿٝصٖا , تكطض ايػا٤ االؾطاز ٚايكا٤ ايكبض عًٝ٘ ٚتٓؿٝص ايعكٛبات اييت اٚقـ تٓؿٝصٖا
َٔ ايعكٛب١ زٕٚ إ ٜكسض قطاض بايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ غكطت عٔ املؿطز عٓ٘ ايعكٛبات اييت اٚقـ تٓؿٝصٖا 

حمله١ُ االسساخ إ تكطض ايػا٤ قطاض االؾطاز ايؿططٞ اشا  (ب/85)يف سني اداظت قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ يف ْل املاز٠ 
ٖٚٞ ٚنع٘ ذبت َطاقب١ ايػًٛى ملس٠ التكٌ عٔ غت١ اؾٗط ,خايـ املؿطز عٓ٘ ايؿطٚط اييت حمله١ُ االسساخ إ تكطضٙ 

. اٚ إ تؿطض عًٝ٘ ؾطٚطا َع١ٓٝ ناالقا١َ يف َهإ َعني اٚ ايكٝاّ باعُاٍ َع١ٓٝ,ٚالتعٜس ع٢ً غ١ٓ 
َٓ٘ ع٢ً احمله١ُ  (5)ايؿكط٠  (120)ٚنصيو اٚدب املؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ يف املاز٠ 

اييت اقسضت اسبهِ اٚ احمله١ُ اييت سًت ضبًٗا باقساض قطاض ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ اشا سهِ ع٢ً املؿطز عٓ٘ ؾططٝا 
اٚ نإ قس ,بعكٛب١ َكٝس٠ يًشط١ٜ عٔ دٓا١ٜ اٚ دٓش١ عُس١ٜ اضتهبٗا خالٍ َس٠ ايتذطب١ َس٠ التكٌ عٔ ثالثني َٜٛا 

ٚتكسض ,اضتهبٗا قبٌ قسٚض قطاض االؾطاز ايؿططٞ ٚسهِ عًٝ٘ َس٠ التكٌ عٔ غٓتني ٚانتػب اسبهِ ايسضد١ ايكطع١ٝ
ؾاشا َهت املس٠ اييت اٚقـ ,احمله١ُ قطاضا بايكا٤ ايكبض عًٝ٘ ٚاٜساع٘ ايػذٔ يتٓؿٝص َا اٚقـ تٓؿٝصٙ َٔ عكٛبات

غكطت عٔ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا ايعكٛبات اييت ,تٓؿٝصٖا َٔ ايعكٛبات زٕٚ إ ٜكسض قطاضا بايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ
. اٚقـ تٓؿٝصٖا

: ٌٖ ػبٛظ َٓش٘ َط٠ اخط٣؟ ,ٖٚٓا ٜططح غؤاٍ سٍٛ اعاز٠ َٓح االؾطاز ايؿططٞ ملٔ ايػٞ قطاض اؾطاد٘ ايؿططٞ
ؾُٓٗا َٔ اربصت َٛقؿا اػبابٝا َٔ احملهّٛ عًٝ٘ ٚاداظت َٓشِٗ االؾطاز ,  اختًؿت ايتؿطٜعات سٍٛ ٖصا املٛنٛع

ػبٛظ بعس ايػا٤ : َٔ قإْٛ ايػذٕٛ املكطٟ ايصٟ ْل (62)َجاٍ شيو َاْكت عًٝ٘ املاز٠ ,ايؿططٞ َط٠ اخط٣ 
َٔ  (89)ٚنصيو َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ , 94االؾطاز إ ٜؿطز عٔ املػذٕٛ َط٠ اخط٣ اشا تٛاؾطت ؾطٚط االؾطاز ايػابل

. 95قإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت باْ٘ ػبٛظ بعس ايػا٤ االؾطاز إ ٜؿطز عٔ احملهّٛ عًٝ٘ َط٠ اخط٣
َٔ قإْٛ  (ا/455)َجاٍ شيو َاْكت عًٝ٘ املاز٠ ,بُٝٓا اربصت تؿطٜعات زٍٚ اخط٣ َٛقؿا غًبٝا َٔ احملهّٛ عًٝ٘

 .96اشا ايػٞ االؾطاز ذبت ؾطط ؾال ػبٛظ االؾطاز عٓ٘ ذبت ؾطط َط٠ اخط٣: االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب باْ٘

ٖٚصا َا ْكت عًٝ٘ قإْٛ , ٚيف ايعطام مل ػبع املؿطع اعاز٠ َٓح االؾطاز ايؿططٞ ملٔ ايػٞ قطاض اؾطاد٘ ايؿططٞ
الػبٛظ اقساض قطاض باالؾطاز ايؿططٞ عُٔ ايػٞ قطاض : باْ٘ (336)اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ايعطاقٞ يف املاز٠ 

ع٢ً اْ٘  (ز_120/8)سٝح ْكت يف املاز٠ ,ٚنصيو اسباٍ بايٓػب١ يكإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ, االؾطاز عٓ٘
يف سني مل ٜتططم قإْٛ االسساخ اىل ,الػبٛظ االؾطاز ؾططٝا عٔ َٔ قسض قطاض بايػا٤ قطاض االؾطاز ايؿططٞ عٓ٘

. دٛاظ اٚ عسّ دٛاظ االؾطاز عُٔ قسض قطاض بايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ عٓ٘
الٕ ٖسف االؾطاز , آْا الْؤٜس َٛقـ املؿطع ايعطاقٞ بعسّ دٛاظ اقساض قطاض باالؾطاز عُٔ ايػٞ قطاض االؾطاز عٓ٘

اقبح َؤٖال َٚٔ سك٘ ايتُتع باالؾطاز ,ؾاشا اغتكاّ ٚسػٔ غًٛن٘,ايؿططٞ ٖٛ اقالح ٚتكِٜٛ احملهّٛ عًٝ٘ 
يصيو ْطايب بتعسٌٜ ٖاتني املازتني َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ٚ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ,ايؿططٞ

ايعػهط١ٜ ٚدٛاظ َٓح االؾطاز ايؿططٞ َط٠ اخط٣ ملٔ ايػٞ قطاض اؾطاد٘ ايؿططٞ إشا اغتكاّ ٚاقبح سػٔ ايػرل٠ 
. ٚايػًٛى

 

                                                 

 
   املكسض ايػابل,قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكطٟ 94
 .املكسض ايػابل,قإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت  95

 
. املكسض ايػابل,قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب 96
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املبشح ايجايح 
     زٚض االزعا٤ ايعاّ يف اإلؾطاز ايؿططٞ

 
ٜعتدل دٗاظا ض٥ٝػٝا َٔ ادٗع٠ ايسٚي١ ملطاقب١ ,  نُا ٜػ٢ُ يف بعض ايس97ٍٚاٚ ايٓٝاب١, إ دٗاظ االزعا٤ ايعاّ

ٚتدلظ ا١ُٖٝ االزعا٤ ايعاّ ,املؿطٚع١ٝ ٚاسذلاّ تطبٝل ايكٛاْني ٜٚعتدل َٔ ايسعاَات االغاغ١ٝ يف ايع١ًُٝ ايكها١ٝ٥
 عٔ ططٜل اغٗاَ٘ َع ايكها٤ ٚازبٗات املدتك١ يف 98َٔ ايػا١ٜ اييت ٚدس َٔ ادًٗا اال ٖٚٞ محا١ٜ اسبل ايعاّ

ايهؿـ ايػطٜع عٔ االؾعاٍ ازبط١َٝ ٚاٜكاع ايعكٛبات املكطض٠ شلا َٚطاقب١ سػٔ تطبٝل ايكٛاْني خاق١ ايكٛاْني 
ٖٚصا َا ميٝع دٗاظ االزعا٤ ايعاّ َٔ بني ادٗع٠ ايسٚي١  ,99ازبعا١ٝ٥ شات ايعالق١ بايكاحل ايعاّ َٚطاقب١ ايػذٕٛ

. باعتباضٙ ايٛنٌٝ ايؿطعٞ عٔ اجملتُع يف املطايب١ حبكٛق٘ ٚمحاٜتٗا اظا٤ َا ٜكع عًٝٗا َٔ اْتٗانات
 إ اختالف ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ يالزعا٤ ايعاّ َٔ زٚي١ اىل اخط٣ بػبب االختالف يف ذبسٜس َؿّٗٛ  ايػًطات ايعا١َ 

از٣ اىل االختالف يف َس٣ متجٌٝ ٖصا ازبٗاظ ي١٦ًٝٗ ,يًسٚي١ َٚٗاَٗا ٚنصيو بػبب تهٜٛٓٗا ايتاضؽبٞ ٚتكايٝسٖا
االدتُاع١ٝ َٚطنعٖا ايكاْْٛٞ ايصٟ َٔ خالي٘ تتشسز عالقت٘ بػًطات ايسٚي١ ٚطبٝع١ ايٛظا٥ـ ٚايكالسٝات اييت 

. تباؾطٖا
َجاٍ شيو قإْٛ االدطا٥ات , ؾهجرل َٔ ايسٍٚ اعط٢ يالزعا٤ ايعاّ اسبل يف اقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ ٚايػا٥ٗا

. 102ٚقإْٛ االسساخ ايهٜٛيت ,101ٚقإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت ,100ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب 
َٔ ايكإْٛ  (91)ٚيف ايعطام عطف االزعا٤ ايعاّ اٍٚ االَط عٔ ططٜل اغتشساخ ٚظٝؿ١ املسعٞ ايعاّ مبٛدب املاز٠ 

 ظٗط زٚض االزعا٤ ايعاّ يف قإْٛ 1918ٚيف عاّ  , اٜاّ اسبهِ ايعجُاْٞ يًعطام1876االغاغٞ ايعجُاْٞ يػ١ٓ 
 ْل قإْٛ شٌٜ اقٍٛ احملانُات ايبػسازٟ 1931ٚيف عاّ ,اقٍٛ احملانُات ايبػساز١ٜ يف ٚظٝؿ١ ايٓٛاب ايعَُٛٝني

  103.(زا٥ط٠ االزعا٤ ايعاّ) ع٢ً تؿهٌٝ زا٥ط٠ َتدكك١ باغِ 42ضقِ 

                                                 
يف اقً٘ ايتاضؽبٞ اىل َؿٛض املًو اٚ ْا٥ب٘ اٚ ضباَٝ٘ يف ايكإْٛ ايؿطْػٞ ايكسِٜ ايصٟ نإ ميجٌ املًو يف ٜطدع ْعاّ ايٓٝاب١  97

ٚبعس اتػاع غًطات املًٛى عني َٛظؿني عاَني َُٗتِٗ متجٌٝ ايػًط١ املًه١ٝ اٚ اجملتُع   ,ايسعاٟٚ اييت نإ ٜطؾعٗا ٜٚباؾطٖا باغِ املًو
زضاغ١ )ؾطح قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ايًبٓاْٞ , ايسنتٛض عًٞ عبسايكازض ايكٗٛدٞ:اْعط,ٜٚعطؾٕٛ اآلٕ باغِ ايٓٝاب١ ايعا١َ

. 63م,ازبع٤ االٍٚ,(َكاض١ْ
عطف اسبل ايعاّ ع٢ً اْٗا ايتذا٤ اجملتُع ممجال بايٓٝاب١ ايعا١َ اىل ايكها٤ يًتشكل َٔ اضتهاب دطمي١ ٚتكطٜط َػؤي١ٝ ؾدل عٓٗا  98

ؾطح قإْٛ اقٍٛ احملانُات ,اغتاش ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ/  احملاَٞ ايسنتٛض ناٌَ ايػعٝس:اْعط ,ٚ اْعاٍ ازبعا٤ ازبٓا٥ٞ ب٘
 .49م ,زضاغ١ ذب١ًًٝٝ تاق١ًٝٝ َكاض١ْ يف ايكٛاْني االضز١ْٝ ٚاملكط١ٜ ٚايػٛض١ٜ ٚغرلٖا,ازبعا١ٝ٥

.  املعس1950ٍ يػ١ٓ 112 ايػٛضٟ املطقِ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ َٔ 15اْعط ْل املاز٠  99
 .املكسض ايػابل, َٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب452اْعطْل املاز٠ 100

 
  .املكسض ايػابل, قإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت91 اْعطْل املاز101٠
 .املكسض ايػابل,  َٔ قإْٛ ْؿأ٠ األسساخ ايهٜٛيت45-43اْعطْل املٛاز  102
ض٥اغ١ االزعا٤ /صبًؼ ايكها٤ االع٢ً, زضاغ١ َكاض١ْ يف زٚض االزعا٤ ايعاّ يف ايتؿطٜع ايعطاقٞ/ ضنٔ ايعساي١,ٚغاّ اَني ضبُس 103

. 2005ايطبع١ االٚىل , ايعاّ
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إ اٖتُاّ املؿطع ايعطاقٞ بسٚض االزعا٤ ايعاّ بكٛض٠ عا١َ ظٗط اٍٚ االَط عٔ ططٜل تانٝس ايسغتٛض املؤقت يعاّ 
 ٜٓعِ ع٢ً إ (92,91)سٝح ْكت يف املازتإ , ع٢ً ٚدٛب تٓعِٝ سكٛم ٚ ٚادبات االزعا٤ ايعاّ بكإْٛ 1963

 ٚععشلِ ٚؾكاً ّ تعٝني ض٥ٝؼ االزعا٤ ايعاّ ْٚٛاب٘ ٚاْهباط٘ ٚ ٚاختكاقات٘ٙٚظٝؿ١ االزعا٤ ايعاّ ْٚٛاب
بعسَا ناْت ايٓكٛم  (159) بايكإْٛ املطقِ 1979ٚقس غٔ اٍٚ قإْٛ خام باالزعا٤ ايعاّ يف عاّ ,104يًكإْٛ

املتعًك١ باالزعا٤ ايعاّ اييت تهُٓٗا قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ اقبشت قاقط٠ عٔ ذبكٝل ايػا١ٜ املتٛخا٠ 
يهٔ دٗاظ االزعا٤ , َٔ ٖصا ازبٗاظ  بٌ عا٥كا اَاّ تكسَ٘ ٚيهٞ ؼبتٌ َٛقع٘ املٓاغب يالغٗاّ يف بٓا٤ صبتُع دسٜس

ايعاّ ظٌ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ زٕٚ ؾاع١ًٝ ٚمل ٜكٌ اىل َػت٣ٛ ادٗع٠ االزعا٤ ايعاّ يف ايسٍٚ االخط٣ ٚزٚضٖا املؤثط 
سٝح إ ابطظ املآخص اييت تؤخص ع٢ً ٖصا ايكإْٛ ٖٛ تبع١ٝ االزعا٤ ايعاّ يٛظٜط ايعسٍ ايصٟ ٖٛ , يف اعُاٍ احملانِ

الٕ ايتؿطٜعات ايعطاق١ٝ َتاثط٠ بٛنٛح بايٓعاّ ايؿطْػٞ يالزعا٤ ايعاّ َٔ خالٍ ,دع٤ َٔ ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ 
ٚايصٟ ٜتٓاقض َع َبسأ ايؿكٌ بني ايػًطات الٕ االزعا٤ , 105اخهاع اعها٤ االزعا٤ ايعاّ الؾطاف ٚظٜط ايعسٍ

2005 َٔ زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يعاّ 89ايعاّ دع٤ َٔ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ مبٛدب املاز٠ 
ٚنصيو مبٛدب املاز٠ ,106

.   107ايعطام/ َٔ َؿطٚع زغتٛض اقًِٝ نٛضزغتا77ٕ
ٚامنا اْاط٘ يف قإْٛ , إ املؿطع ايعطاقٞ مل ٜعط قالس١ٝ اقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ ٚايػا٥٘ باالزعا٤ ايعاّ

اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ مبشه١ُ ازبٓح اييت ٜكع نُٔ اختكاقٗا املهاْٞ ايػذٔ اٚ املؤغػ١ االقالس١ٝ اييت 
ٚيف قإْٛ االسساخ اْاط٘ مبشه١ُ االسساخ اييت تكع نُٔ اختكاقٗا املهاْٞ ,ٜكهٞ ؾٝٗا احملهّٛ عًٝ٘ عكٛبت٘

ٚيف قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ اْاط٘ باحمله١ُ اييت اقسضت ,ازب١ٗ اييت ميهٞ ؾٝٗا اسبسخ َس٠ ايتسبرل
. اسبهِ اٚ اييت سًت ضبًٗا

َٔ قإْٛ اقٍٛ  (38 اىل 30)ٚ ظٗط اٖتُاّ املؿطع بسٚض االزعا٤ ايعاّ يف االؾطاز ايؿططٞ اٍٚ االَط يف املٛاز 
ٚ يف قإْٛ , َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ (331ٚ332)ٚنصيو يف ْكٛم املٛاز  , 108احملانُات ازبعا١ٝ٥

باْؿا٤ زا٥ط٠ يالزعا٤ ايعاّ يف زا٥ط٠ اقالح  (36)سٝح قهت املاز٠ ,(22ٚ23ٚ36 7ٚ18ٚ)االزعا٤ ايعاّ يف املٛاز 
سٝح ٜتٛىل ايعٌُ ؾٝٗا ْا٥ب َسعٞ عاّ اٚ انجط ٜٛظع ايعٌُ بِٝٓٗ باَط َٔ ض٥ٝؼ ,ايهباض ٚيف زا٥ط٠ اقالح االسساخ

االزعا٤ ايعاّ يًكٝاّ باعساز ايتكاضٜط ايؿك١ًٝ ٚايسضاغات املٝسا١ْٝ عٔ ظاٖط٠ االدطاّ ٚابسا٤ َالسعاتٗا 
ٚمياضؽ ,سٝح,َٚكذلساتٗا ايع١ًُٝ يتاليف ٚقٛع ازبطمي١ ٚتكًٝكٗا ٚاسبس َٔ َؿه١ً دٓٛح االسساخ َٚٓع تؿاقُٗا

بؿإٔ تٓعِٝ زا٥ط٠ االزعا٤ ايعاّ اناؾ١ اىل شيو ٚادبات٘ املٓكٛم عًٝٗا يف ايتعًُٝات ايكازض٠ َٔ ٚظٜط ايعسٍ 
1987يػ١ٓ  (1) املطقِ املسعٞ ايعاّ اَاّ زا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاقالح االسساخ

109 .
ٚنصيو  يف ْل ,َٔ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ (84)ٚنصيو  ظٗط زٚض االزعا٤ ايعاّ يف االؾطاز ايؿططٞ يف املاز٠ 

. َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ (120)ؾكطات املاز٠ 

                                                 
 .1963َٔ زغتٛضايعطام املؤقت يعاّ  (92,91) اْعطْل املازتإ  104
 .159م ,َٓؿٛضات اسبًيب اسبكٛق١ٝ, برلٚت , ايٓٝاب١ ايعا١َ,ْعٜ٘ ْعِٝ ؾالال.احملاَٞ 105
. 2005 َٔ زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يعاّ 89  اْعطْل املاز٠  106
 
 .ايعطام/ َٔ َؿطٚع زغتٛض اقًِٝ نٛضزغتا77ٕاْعطْل املاز٠  107
. 1979 يػ١ٓ 159 َٔ قإْٛ االزعا٤ ايعاّ ضقِ 71 مبٛدب ايبٓس اٚال َٔ املاز٠ 38 اىل 30 ايػٞ املٛاز َٔ  108
-  ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ َٓؿٛض يف,  بؿإٔ تٓعِٝ زا٥ط٠ املسعٞ ايعاّ اَاّ زا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاقالح االسساخ تعًُٝات ٚظٜط ايعس109ٍ

 .8/3/1987يف  3161:ضقِ ايعسز
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يهٔ زٚض ,ْؿِٗ َٔ ٖصا إ زٚض االزعا٤ ايعاّ يف االؾطاز ايؿططٞ ؽبتًـ َٔ زٚي١ اىل اخط٣ َٚٔ قإْٛ اىل آخط
ؾكس اثط شيو ع٢ً َهاْت٘ املطًٛب١ , االزعا٤ ضبسز٠ يف ايعطام بكٛض٠ عا١َ العتباضات غٝاغ١ٝ تتعًل بٓعاّ اسبهِ

. ٚاعبػط زٚضٙ َكاض١ْ بايسٍٚ االخط٣
ْبشح يف االٍٚ زٚض االزعا٤ ايعاّ يف طًب االؾطاز , ٚيػطض َعطؾ١ ٖصا ايسٚضْكػِ ٖصا املبشح اىل ثالخ َطايب

ٚيف ايجايح زٚض االزعا٤ ايعاّ يف ايػا٤ االؾطاز ,ٚيف ايجاْٞ زٚض االزعا٤ ايعاّ يف َطاقب١ املؿطز عٓ٘,ايؿططٞ
: ايؿططٞ

 
 

املطًب االٍٚ 
زٚض االزعا٤ ايعاّ يف طًب االؾطاز ايؿططٞ 

إ قطاض االؾطاز ايؿططٞ نُا شنطْا غابكا التتِ ٚؾكا يبعض االْع١ُ اال بعس تكسِٜ طًب َٔ احملهّٛ عًٝ٘ اىل 
ٚنصيو ؾإ ,يف سني إ بعض االْع١ُ التط٣ نطٚض٠ يف تكسِٜ ايطًب,ازب١ٗ املدتك١ باقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ

ؾكس ْكت بعض ,زٚض االزعا٤ ايعاّ يف طًب االؾطاز ايؿططٞ ربتًـ َٔ زٚي١ اىل اخط٣ َٚٔ قإْٛ اىل آخط
َجاٍ شيو َاْكت عًٝ٘ املاز٠ ,ايتؿطٜعات اْ٘ باَهإ االزعا٤ ايعاّ اناؾ١ اىل احملهّٛ عًٝ٘ طًب االؾطاز ايؿططٞ

يًُشه١ُ َٔ تًكا٤ ْؿػٗا اٚ بٓا٤ ع٢ً طًب االزعا٤ ايعاّ اٚ : َٔ قإْٛ َػا١ً٥ االسساخ يػًط١ٓ عُإ باْ٘ (46)
بُٝٓا يف تؿطٜعات زٍٚ ,110اسبسخ ازباْح اٚ املطاقب االدتُاعٞ االؾطاز ذبت ايؿطط عٔ اسبسخ احملهّٛ عًٝ٘

َجاٍ شيو َاْكت عًٝ٘ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ,اخط٣ ؾإ طًب االؾطاز ايؿططٞ ٜبت ؾٝٗا االزعا٤ بٓؿػ٘
ٜهٕٛ االؾطاز ذبت ؾطط باَط ٜكسض َٔ ايٓا٥ب ايعاّ بٓا٤ ع٢ً طًب َسٜط عاّ : باْ٘ (452)ايًٝيب يف املاز٠ 

سٝح اداظت يٓٝاب١ االسساخ ,(44 43ٚ)ٚنصيو َاْكت عًٝ٘ قإْٛ االسساخ ايهٜٛيت يف املازتإ , ايػذٕٛ
. االؾطاز ذبت ؾطط عٔ اسبسخ املٓشطف احملهّٛ عًٝ٘ بعس تكسِٜ ايطًب ايٝ٘

بتكسِٜ طًب االؾطاز ايؿططٞ  (ا/332)يهٔ املؿطع ايعطاقٞ اٚدب يف قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ يف املاز٠ 
ٚقس عسيت ٖصٙ ,َٔ احملهّٛ عًٝ٘ ٚاشا نإ سسثا ؾُٓ٘ اٚ َٔ اسس ٚايسٜ٘ اٚ ٚيٝ٘ اٚ ٚقٝ٘ اٚ َطبٝ٘ اٚ اسس اقاضب٘

 ٚاقبح مبٛدب٘ 1992/ 20/4يف  (9)مبٛدب قإْٛ ايتعسٌٜ ايجاْٞ عؿط املطقِ  (332)ايؿكط٠ َٔ املاز٠ 
ع٢ً زا٥ط٠ اقالح ايهباض اٚ االسساخ ٚدٛاظٜا يالزعا٤ ايعاّ ايطًب َٔ احمله١ُ املدتك١ ايٓعط يف االؾطاز : ٚدٛبٝا

اشا تٛاؾطت ؾٝ٘ ايؿطٚط ايكا١ْْٝٛ ٚتسقل احمله١ُ ايتكاضٜط ,ٚيٛ مل ٜكسّ طًبا بصيو ,ايؿططٞ عٔ احملهّٛ عًٝ٘ 
ٚايبٝاْات املكس١َ عٔ غًٛن٘ ٚشلا إ دبطٟ َا تطتأٜ٘ َٔ ذبكٝل َػتع١ٓٝ بأ١ٜ د١ٗ شات عالق١ ٚبعس إ تػتطًع 

. تكسض قطاضٖا باالؾطاز ايؿططٞ اٚ بطز ايطًب,ضاٟ االزعا٤ ايعاّ بسا٥ط٠ االقالح املدتك١ مبٛدب َطايع١ ٜكسَٗا
: ٜتهح َٔ ٖصا إ زٚض االزعا٤ ايعاّ ٜٓشكطٚؾل املاز٠ املصنٛض٠ يف

 .دٛاظ تكسِٜ ايطًب اىل احمله١ُ املدتك١ يًٓعط يف االؾطاز ايؿططٞ عٔ احملهّٛ عًٝ٘ .1

. 111تكسِٜ ضأٜ٘ سٍٛ طًب االؾطاز ايؿططٞ مبٛدب َطايع١ ٜكسَٗا يًُشه١ُ .2

                                                 
 .املكسض ايػابل, َٔ قإْٛ َػا١ً٥ األسساخ يػًط١ٓ عُا46ٕاْعطْل املاز٠  110

 
 بتكسٜل قطاض ضبه١ُ 27/9/2009 يف 2009/ت/318قطاض ضبه١ُ دٓاٜات ايػًُٝا١ْٝ بكؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  :َجاٍ شيو111

الْ٘ ,بؿُٛي٘ باسهاّ االؾطاز ايؿططٞ ٚاْ٘ قشٝح (ب ع ف) ٚايكانٞ بطؾض طًب احملهّٛ 2009/ف.أ/134 املطقِ 3/دٓح ايػًُٝا١ْٝ
 إ غرل٠ 16/7/2009 يف 2009/االؾطاز ايؿططٞ/134تبني َٔ نتاب االزعا٤ ايعاّ املٛد٘ اىل ضبه١ُ دٓح ايػًُٝا١ْٝ بايعسز 
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تكسِٜ  (84)يف سني إ قإْٛ االسساخ مل ٜعط زٚض يالزعا٤ ايعاّ يف طًب االؾطاز ايؿططٞ ٚامنا اداظت املاز٠ 
ٚاقتكط زٚضاالزعا٤ , اسبسخ احملهّٛ بتسبرل غايب يًشط١ٜ اٚ يٛيٝ٘ طًبا اىل ضبه١ُ االسساخ يالؾطاز عٓ٘ ؾططٝا

.  َٔ املاز٠ املصنٛض٠ ع٢ً تاٜٝس ٌٖ إ اسبسخ غًو غًٛنا سػٓا خالٍ ؾذل٠ اٜساع٘ (أ/ثاْٝا)ايعاّ مبٛدب ايؿكط٠ 
سٝح ,ٚنصيو اسباٍ يف قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ مل ٜعط زٚض يالزعا٤ ايعاّ يف طًب االؾطاز ايؿططٞ

ٜكسّ طًب االؾطاز ايؿططٞ َٔ احملهّٛ عًٝ٘ اىل احمله١ُ اييت اقسضت اسبهِ اٚ احمله١ُ  (120/2)مبٛدب املاز٠ 
. اييت سًت ضبًٗا

اٚدب ع٢ً االزعا٤ ايعاّ يف املؤغػ١ ايعا١َ يالقالح االدتُاعٞ  (اٚال/ 22)يهٔ قإْٛ االزعا٤ ايعاّ يف ْل املاز٠ 
بؿإٔ نصيو ؾإ مبٛدب ايتعًُٝات ايكازض٠ َٔ ٚظٜط ايعسٍ ,بابسا٤ ايطأٟ يف طًبات االؾطاز ايؿططٞ بكٛض٠ عا١َ

َٔ  (اٚال)يف ايؿكط٠ 1987يػ١ٓ  (1) املطقِ تٓعِٝ زا٥ط٠ املسعٞ ايعاّ اَاّ زا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاقالح االسساخ
 املسعٞ ايعاّ اَاَٗا بٓػذ َٔ طًبات ايٓعال٤ املكس١َ اىل قانٞ  إ تعٚز٥ط٠ اقالح ايهباضا زاٚدب ع٢ً (6)املاز٠

سح ا ٚاملته١ُٓ طًب سلٛشلِ باالؾطاز ايؿططٞ َطؾك١ بتكطٜط ايب(قانٞ ضبه١ُ ازبٓح) االؾطاز ايؿططٞ
 ٚيًُسعٞ ايعاّ اعاز٠ منٛشز االؾطاز ايؿططٞ نًُا ٚدس إ َطايع١ ,االدتُاعٞ َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ ٚثا٥ل اخط٣

بػ١ٝ اعاز٠ ايٓعط ؾٝ٘ مبا ٜؤَٔ , يسضاغ١ املٛنٛع١ٝ اشباق١ بطايب االؾطاز ايؿططٍٞايسا٥ط٠ غرل َػتٛؾ١ٝ 
ن٤ٛ  ع٢ً املسعٞ ايعاّ زضاغ١ طًب االؾطاز ايؿططٞ يفَٓ٘  (ثاتٝا)ٚاٚدبت يف ايؿكط٠ ,ق١متهُاٍ دٛاْبٗا ايٓاؽا

ٜٚكسّ املسعٞ ايعاّ طًبات٘ ذبطٜطٜا , 112ٚي٘ ب٘ َٔ عسَ٘ؾِمتٗٝسا يًتجبت َٔ دس٣ٚ , َا تتهُٓ٘ انباض٠ طايب٘
.  اَاّ احمله١ُ 

يهٔ ضاٟ االزعا٤ ايعاّ مبٛدب املطايع١ اييت ٜكسَٗا اٚ االغتُاع اىل ضاٜ٘ اٚ اخص تاٜٝسٙ يف نٌ االسٛاٍ يٝؼ ًَعَا 
ٚيالزعا٤ ايعاّ سل ايطعٔ بايكطاضايكازضاَاّ ضبه١ُ ازبٓاٜات , يًُشه١ُ ٚميهٔ يًُشه١ُ إ تاخص ب٘ اٚالتاخص ب٘

بكؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ اييت تكع احمله١ُ املدتك١ باالؾطاز ايؿططٞ نُٔ اختكاقٗا املهاْٞ اشا ٚدس يف ايكطاض َا 
ٚحمله١ُ ازبٓاٜات تكسٜل ايكطاض اٚ ْكه٘ ٚاعاز٠ االٚضام اىل ضبهُتٗا يًكٝاّ باٟ ذبكٝل ,ؽبايـ ايكإْٛ

. 113ٜٚهٕٛ قطاضٖا باتا ,اٚ إ تؿكٌ ٖٞ يف املٛنٛع,اٚاغتهُاٍ الٟ ادطا٤
 إ ٜهٕٛ تكسِٜ طًب االؾطاز ايؿططٞ اىل ١٦ٖٝ االزعا٤ ايعاّ املٛدٛز يف 114ٜٚط٣ ايسنتٛض ضبُس َعطٚف عبساهلل 

ٚإ ٜكّٛ االزعا٤ ايعاّ بايتشكل َٔ غًٛى ,ٚيٝؼ اىل احمله١ُ شاتٗا,زا٥ط٠ اختكام احمله١ُ اييت اقسضت اسبهِ
. ٚغرل٠ احملهّٛ عًٝ٘ ٜٚبسٟ َطايعت٘ عٔ ايطًب اىل احمله١ُ ٜٚهٕٛ َا ٚضز يف َطايعت٘ ًَعَا يًُشه١ُ

آْا ْؤٜس ضاٟ ايسنتٛض ضبُس َعطٚف عبساهلل ْٚصٖب اىل ابعس َٔ شيو بإ ٜكسّ طًب االؾطاز ايؿططٞ اىل عهٛ 
: االزعا٤ ايعاّ املٛدٛز يف زا٥ط٠ اقالح ايهباض اٚ االسساخ ٜٚٓاط ب٘ اقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ يالغباب ايتاي١ٝ

َٚس٣ قالسٝت٘ ,الْ٘ اقطب اىل احملهّٛ عًٝ٘ ٚانجط َعطؾ١ مبس٣ ايتطٛضات اسباق١ً ع٢ً غًٛن٘ .1
ٚاغتعسازٙ يًعٛز٠ اىل اجملتُع عٔ ططٜل ايعٜاضات اي١َٝٛٝ اٚ االغبٛع١ٝ اييت ٜكّٛ ب٘ يًٓعال٤ َٚتابع١ 

 .َؿانًِٗ ٚطًباتِٗ اي١َٝٛٝ بٓؿػ٘

                                                                                                                                                         

( 332)عًٝ٘ ؾإ قطاض ضبه١ُ ازبٓح دا٤ قشٝشا َٚٛاؾكا يًكإْٛ اغتٓازا السهاّ املاز٠ ,ٚغًٛى احملهّٛ املصنٛض غرل دٝس٠ زاخٌ ايػذٔ
 .(ايكطاض غرل َٓؿٛض )َٔ االقٍٛ ازبعا١ٝ٥

 .87م ,املكسض ايػابل,ايسنتٛض غًِٝ ابطاِٖٝ سطب١,االغتاش عبساألَرل ايعهًٝٞ  112
 .175م ,املكسض ايػابل,ايسنتٛض ناضٟ خًٌٝ ضبُٛز,االغتاش املتُطؽ عبساألَرل ايعهًٝٞ 113
. 242م ,املكسض ايػابل,ضقاب١, ايسنتٛض ضبُس َعطٚف عبساهلل 114
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 االؾطاز إ ضبانِ ازبٓح ٚاالسساخ يهجط٠ ايسعاٟٚ املعطٚن١ عًٝٗا َٜٛٝا التػتطٝع إ تعطٞ قطاض .2
 . سك٘ ايهاٌَايؿططٞ

َٔ د١ٗ اخط٣ ثبت َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ إ اقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ ػبطٟ بسٕٚ َطاؾع١  .3
يصيو ميهٔ اعطا٤ قالس١ٝ اقساض قطاض االؾطاز ,  ٚبايتايٞ الٜعتدل مبجاب١ ضبان115١ُاقٛي١ٝ

.  ايؿططٞ يالزعا٤ ايعاّ
 

 
املطًب ايجاْٞ 

 زٚض االزعا٤ ايعاّ يف َطاقب١ املؿطز عٓ٘
ػبب إ ْتططم اىل االيتعاَات ٚايٛادبات اييت تؿطض , قبٌ إ ْبشح يف زٚض االزعا٤ ايعاّ يف َطاقب١ املؿطز عٓ٘

: ع٢ً املؿطز عٓ٘ قبٌ االؾطاز عٓ٘
ٖٚصٙ ايؿطٚط تهٕٛ عٔ ططٜل ايعاَ٘ بايكٝاّ , إ االؾطاز ايؿططٞ َٔ تػُٝت٘ ٜهٕٛ َؿطٚطا بؿطٚط ٚايتعاَات 

اٚ َٓع٘ َٔ ايكٝاّ باعُاٍ َع١ٓٝ نُٓع٘ َٔ , ببعض االعُاٍ نتكسِٜ تكاضٜطعٔ غًٛن٘ اٚ اسبهٛض يف اَانٔ ايعباز٠
ٚقس ؾطنت َععِ ايتؿطٜعات ٖصٙ ايؿطٚط ,ايذلزز ع٢ً اسباْات ٚاملالٖٞ اٚ َٓع٘ َٔ االقا١َ يف اَانٔ َع١ٓٝ

: َجاٍ شيو,ٚااليتعاَات ع٢ً املؿطز عٓ٘
ٜكسض بايؿطٚط اييت ٜط٣ املؿطز عِٓٗ ذبت ؾطط : َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكطٟ (57) َا ْكت عًٝ٘ املاز٠ 

َطاعاتٗا قطاض َٔ ٚظٜط ايعسٍ ٚتبني يف االَط ايكازض ايٛادبات اييت تؿطض ع٢ً املؿطز عٓ٘ َٔ سٝح ضبٌ اقاَت٘ 
َٔ قإْٛ االسساخ ايهٜٛيت سٝح اداظت  (44)ٚنصيو َاْكت عًٝ٘ املاز٠ , ٚططٜك١ عٝؿ٘ ٚنُإ سػٔ غرلٙ

ٚنصيو ؾإ املاز٠ ,يٓٝاب١ االسساخ إ تؿذلط ايعاّ اسبسخ املؿطز عٓ٘ بإ ٜػًو غًٛنا سػٓا بعس االؾطاز عٓ٘
َٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب ْكت ع٢ً اْ٘ ٜبني يف االَطايكازض باالؾطاز ذبت ؾطط ايكٝٛز  (ب/452)

ٚػبب إ تؿطض ع٢ً املؿطز عٓ٘ ,اييت ٜط٣ ايعاّ املؿطز عٓ٘ مبطاعاتٗا َٔ سٝح ضبٌ اقاَت٘ ٚططٜك١ عٝؿ٘
َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ٚاعاز٠ االزَاز  (145)ٚمبٛدب املاز٠ ,املطاقب١ َس٠ تػاٟٚ املس٠ ايباق١ٝ َٔ ايعكٛب١

تهُني َكطض ,سػب اسباي١,االدتُاعٞ يًُشبٛغني ازبعا٥طٟ يكانٞ تطبٝل ايعكٛبات اٚ ٚظٜط ايعسٍ ساؾغ االختاّ
 َٔ قإْٛ االسساخ ايػٛضٟ 17ٚ18نُا اداظت املٛاز ,االؾطاز املؿطٚط ايتعاَات خاق١ ٚتسابرل َطاقب١ َٚػاعس٠

إ متٓع اسبسخ َٔ االقا١َ يف اَانٔ َع١ٓٝ ٚاضتٝاز اشبُاضات ٚاملكاَط اشا اضتهب اسبسخ دطَا بػبب اضتٝازٙ املالٖٞ 
داظ يًُشه١ُ إ متٓع اسبسخ َٔ اضتٝاز ٖصٙ االَه١ٓ ٚنٌ َهإ آخط تط٣ املٓع ,اٚ غٛاٖا َٔ االَانٔ ايعا١َ ٚاشباق١

 .   116َٔ اضتٝازٙ َؿٝسا ي٘
 (ب/332)إ ٖصٙ ايؿطٚط ٚااليتعاَات ْكت عًٝٗا  املؿطع ايعطاقٞ يف قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ يف املاز٠ 

ع٢ً اسباْات اٚ ,خالٍ َس٠ ٚقـ تٓؿٝص ايعكٛبات االق١ًٝ,سٝح اداظت يًُشه١ُ إ تكطض َٓع املؿطز عٓ٘ َٔ ايذلزز 
املالٖٞ اٚ َٓع٘ َٔ االقا١َ يف اَانٔ َع١ٓٝ اٚ َٓع٘ َٔ ايذلزز عًٝٗا اٚ إ تؿطض عًٝ٘ اٟ تسبرل اسذلاظٟ اخط مما 

                                                 
عٓس ظٜاضتٓا حمله١ُ االسساخ ٚ ضبانِ ازبٓح االضبع يف ايػًُٝا١ْٝ السهٓا اْ٘ الػبطٟ اقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ سػب َطاؾع١  115

بعس إ ٜطًع ع٢ً ايطًب ٚضاٟ َػؤٍٚ ايػذٔ ٚايباسح االدتُاعٞ ٚغٛابك٘ ,اقٛي١ٝ ٚامنا ٜبت ؾٝٗا اسبانِ يف غطؾت٘ نطًب ؾكط
 .َٚطايع١ االزعا٤ ايعاّ

.  املعس1974ٍ يػ١ٓ 18 ضقِ  َٔ قإْٛ االسساخ ايػٛض17ٚ18ْٟل  املٛاز اْعط 116
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َٔ قإْٛ االسساخ اداظت حمله١ُ االسساخ  (اٚآل/85)نصيو ؾإ املاز٠ ,ْل عًٝ٘ يف قإْٛ ايعكٛبات عسا املكازض٠
. إ تؿطض ع٢ً املؿطز عٓ٘ ؾطٚطا َع١ٓٝ ناالقا١َ يف َهإ َعني اٚ ايكٝاّ باعُاٍ َع١ٓٝ

َٔ ٖصا ْؿِٗ إ ايتؿطٜعات ٚنعت ؾطٚطا ٚايتعاَات طبتًؿ١ ٚ اييت ػبب ع٢ً املؿطز ايتكٝس بٗا بعس االؾطاز 
ٚبايتايٞ اختًؿت يف ذبسٜس ازب١ٗ اييت اعطتٗا ,ٚبايتايٞ اتبعت ططقا طبتًؿ١ ملطاقب١ تٓؿٝص ٖصٙ ايؿطٚط ,عٓ٘

ٚإ ازبٗٛز ,سٝح إ اسبه١ُ َٔ َطاقب١ املؿطز عٓ٘ ٚاالؾطاف عًٝ٘ ٖٞ ايتٛدٝ٘ ٚايطعا١ٜ ٚاملػاعس٠,سل املطاقب١
اييت بصيت زاخٌ ايػذٔ يتكِٜٛ ٚتاٌٖٝ احملهّٛ عًٝ٘ ئ تهٕٛ ي٘ ْتا٥ر اػباب١ٝ اشا مل تكذلٕ باالؾطاف ٚ املطاقب١ 

. خاضز ايػذٔ يهٞ ٜػتطٝع االْسَاز يف اجملتُع
َٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب  (ب/452)ؾكس اؾاضت املاز٠ , ٚقس اختًؿت ايتؿطٜعات ع٢ً َس٠ ٖصٙ املطاقب١

تػاٟٚ املس٠ ايباق١ٝ َٔ ايعكٛب١ ع٢ً إ التعٜس ع٢ً مخؼ غٓٛات ٚيًٓا٥ب ايعاّ إ ؽبؿض إ تهٕٛ َس٠ املطاقب١ 
َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ايكططٟ إ تهٕٛ َس٠  (64) ْكت املاز٠ يف سني,117تًو املس٠ اٚ ٜعؿٞ احملهّٛ عًٝ٘

تػاٟٚ املس٠ ايباق١ٝ َٔ ايعكٛب١ ع٢ً إ التتذاٚظ ثالخ غٓٛات ٚػبٛظ ربؿٝض َس٠ املطاقب١ اٚ اعؿا٤ املؿطز املطاقب١ 
أ َٔ غت١ اؾٗط اىل ثالخ /21يهٔ قإْٛ االسساخ ايػٛضٟ سسزت َس٠ اسبط١ٜ املطاقب١ يف املاز٠ ,118عٓ٘ َٓٗا ْٗا٥ٝا

 . 119غٓٛات
ٚاٖساف غًب١ٝ تهُٔ يف َٓع٘ َٔ ,إ يًُطاقب١ اٖساف اػباب١ٝ تهُٔ يف ته١ًُ تاٌٖٝ ٚتكِٜٛ ٚاقالح املؿطز عٓ٘

ٚػبب إ ٜٓاط ١َُٗ املطاقب١ باشبدلا٤ املدتكني بايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚاملسضبني سٍٛ ,ايعٛز٠ اىل ازبطمي١
ٚػبب إ ٜؤخص بٓعط االعتباض يف ع١ًُٝ املطاقب١ االطالع ع٢ً انباض٠ املؿطز عٓ٘ , ٖصا اجملاٍ ٚاملتؿطغني شلا

ٚنصيو ايكٝاّ بايعٜاضات املٝسا١ْٝ ملهإ اقا١َ ٚعٌُ ,ايكها١ٝ٥ ٚ االطالع ع٢ً ايتكاضٜطاملٛدٛز٠ عٓ٘ زاخٌ ايػذٔ
. 120املؿطز عٓ٘ ٚاملٛاد١ٗ ايؿدك١ٝ يًُؿطز عٓ٘ 

ع٢ً َطاقب١ ايؿطط١ ملعطؾ١ َس٣ تٓؿٝص املؿطز  (64)ؾكس اعتُس املؿطع ايكططٟ يف قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ يف املاز٠ 
يف سني اعطت قإْٛ َػا١ً٥ االسساخ ايعُاْٞ زٚض َطاقب١ اسبسخ ,121عٓ٘ يًؿطٚط ٚايٛادبات اييت ؾطنت عًٝ٘

يف سني اداظت قإْٛ ازبعا٤ ,122املؿطز عٓ٘ يًُطاقب االدتُاعٞ ملعطؾ١ َس٣ تٓؿٝصٙ يًؿطٚط املؿطٚن١ عًٝ٘
يًٓا٥ب ايعاّ إ ٜاَط بٛنع املؿطز عٓ٘ ذبت اؾطاف ؾدل تعٝٓ٘ ٚتكطض ايؿطٚط اييت  (87)ايهٜٛيت يف املاز٠ 

ٚاْاط٘ قإْٛ , يف سني اْاطت قإْٛ االسساخ ايهٜٛيت ٚايػٛضٟ ٖصٙ امل١ُٗ ملطاقب ايػًٛى,123ًٜتعَٗا املؿطز عٓ٘
.    124زٜط بٛيٝؼ ايًٛا٤ أٚ َطاقب ايػًٛى أٚ أٟ ؾدل آخط تػُٝ٘ يف قطاض اإلؾطازايعكٛبات ايؿًػطٝين مب

اَا يف ايعطام ؾكس اٚدب املؿطع ع٢ً االزعا٤ ايعاّ ١َُٗ َطاقب١ املؿطز عٓ٘ ٚشيو يًٛقٍٛ اىل ايػا١ٜ املطد٠ٛ َٔ 
تٓؿٝص ايعكٛب١ عٔ ططٜل َطاقب١ االزعا٤ ايعاّ يًؿطٚط اييت شنطْاٖا ٚاخباض احمله١ُ اييت اقسضت قطاض االؾطاز 

ؾكس اٚدبت قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ يف املاز٠ ,ايؿططٞ مبا ٜكسض َٔ املؿطز عٓ٘ َٔ اخالٍ بٗصٙ ايؿطٚط

                                                 
 .ايًٝيب ٚاملكسض ايػابلَٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥  (ب/452) املاز٠  اْعطْل 117
 .املكسض ايػابل, َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ايكططٟ (64)اْعط ْل املاز٠   118
.  املعس1974ٍ يػ١ٓ 18أ َٔ قإْٛ االسساخ ايػٛضٟ ضقِ /21 اْعط ْل املاز٠ 119
 .268م , ملكسض ايػابل, ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح120
. املكسض ايػابل,قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ  ايكططَٟٔ 64 املاز٠  اْعطْل 121

  
  .املكسض ايػابل,قإْٛ َػا١ً٥ األسساخ يػًط١ٓ عُا122ٕ
 
 .املكسض ايػابل, قإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت  َٔ  (87)اْعطْل املاز٠ 123
 .1936 يػ١ٓ 74ضقِ  ايؿًػطٝين قإْٛ ايعكٛبات َٔ 46/4اْعطْل املاز٠  124



 -35-  

َٔ  ( ٖـ)ع٢ً االزعا٤ ايعاّ َطاقب١ قٝاّ املؿطز عٓ٘ بتٓؿٝص ايؿطٚط املصنٛض٠ يف ايؿكط٠  (ٖـ)يف ايؿكط٠  (332)
. ْؿؼ املاز٠ ٚاخباض احمله١ُ مبا ٜطتهب َٔ اخالٍ بٗصٙ ايؿطٚط

َٔ قإْٛ االزعا٤ ايعاّ ع٢ً عهٛ االزعا٤ ايعاّ يف املؤغػ١ ايعا١َ يالقالح  (اٚال/22)ٚنصيو اٚدبت املاز٠ 
االدتُاعٞ َطاقب١ قش١ قٝاّ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا بتٓؿٝص ايؿطٚط ٚااليتعاَات اييت ؾطنتٗا عًٝ٘ احمله١ُ 

ٚي٘ إ ٜػتعني باجملايؼ ايؿعب١ٝ ٚاملٓعُات االدتُاع١ٝ يتشكٝل ,ٚاخباضٖا عٔ نٌ َا ٜطتهب٘ اخالال بتًو ايؿطٚط
. شيو

نصيو إ ٚظاض٠ ايعسٍ ايعطاق١ٝ اعطت ا١ُٖٝ يسٚض االزعا٤ ايعاّ يف َطاقب١ املؿطز عِٓٗ ٚشيو عٔ ططٜل َا ْكت 
االؾطاز ايؿططٞ تعٜٚس املسعٞ ب  املدتلقانٞاٍ ع٢ً سٝح اٚدب,125َٔ تعًُٝات ٚظٜط ايعسٍ (7)عًٝ٘ يف املاز٠ 

 اييت تكع اقا١َ املؿطز عٓ٘  ٚايعاّ اَاّ زا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاقالح االسساخ ٚاملسعٞ ايعاّ اَاّ ضبه١ُ ازبٓٝات
ٚع٢ً ٖصا االخرل تعٜٚس عهٛ االزعا٤ ايعاّ ايصٟ تكع اقا١َ , قطاضات٘ َٔؾططٝا نُٔ اختكاقٗا املهاْٞ بٓػذ 

ٚنصيو , املؿطز عٓ٘ ؾططٝا نُٔ َٓطك١ عًُ٘ بٓػذ َٔ تًو ايكطاضات ٚشيو يتاَني َطاقب١ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا
 اعها٤ االزعا٤ ايعاّ نٌ يف َٓطك١ عًُ٘ مبطاقب١ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا ايصٟ ٜكهٞ ؾذل٠ ع٢ً (8)اٚدبت املاز٠

ٚشلِ االغتعا١ْ مبذايؼ ايؿعب ٚاملٓعُات ايؿعب١ٝ ٚامل١ٝٓٗ ٚاالذباز ايعاّ ,  االؾطاز ايؿططٞ يف تًو املٓطك١
ع٢ً عهٛ االزعا٤ ايعاّ ٚ,املعًَٛات عٔ ساي١ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا  ٥ط ٚازاضات املساضؽ يتكسِٜايٓػا٤ ايعطام ٚايسٚ

إ ؽبدل عهٛ االزعا٤ ايعاّ ايصٟ ٜٓتكٌ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا يالقا١َ يف َٓطك١  املدتل مبطاقب١ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا
. عًُ٘ يًكٝاّ مبٗاّ ايطقاب١ املٓكٛم عًٝٗا يف ٖصٙ ايتعًُٝات

الٕ اشلسف َٔ ,ؾاْ٘ بطآٜا الٜؿٞ بايػطض املطدٛ َٓ٘ ,126ٚاشا نإ قكس املؿطع َٔ ٖصٙ ايٓكٛم ٖٛ املطاقب١ ؾكط
سٝح إ املطاقب١ ؾكط التٗسف اىل االقالح ايصٟ ٖٛ دع٤ ,املطاقب١ نُا شنطْا ٖٛ بككس االؾطاف ٚاملػاعس٠ ٚايتاٌٖٝ

.  َتُِ يع١ًُٝ االقالح زاخٌ ايػذٔ
: إ اْاط١ ١َُٗ َطاقب١ املؿطز عِٓٗ ؾططٝا باالزعا٤ ايعاّ بط٥ٝٓا يٝؼ عًُٝآ ٚعًُٝآ يالغباب ايتاي١ٝ

إ اعها٤ االزعا٤ ايعاّ ِٖ َٔ خطػبٞ نًٝات ايكإْٛ ٚيٝؼ يسِٜٗ ايسضا١ٜ ايهاؾ١ٝ بايعًّٛ االدتُاع١ٝ .1
. ٚايٓؿػ١ٝ اييت تتطًبٗا َُٗ٘ املطاقب١ ٚاالؾطاف

ؾُجال مبٛدب قإْٛ ,إ املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتل اعها٤ االزعا٤ ايعاّ يف ايسٚا٥ط االقالس١ٝ نجرل٠َٚتؿعب١. 2
ٚنصيو املٗاّ املًكا٠ ,(18ٚ19ٚ20ٚ21ٚ22ٚ23ٚ24ٚ36)االزعا٤ ايعاّ اْٝط ب٘ ايعسٜس َٔ املٗاّ مبٛدب املٛاز

ٚنصيو املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ , َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ (331ٚ332)ع٢ً عاتكِٗ مبٛدب املٛاز 
َٔ قإْٛ  (120)ٚنصيو املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ مبٛدب املاز٠ , َٔ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ (84)مبٛدب املاز٠ 

. اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ
اقالح زا٥ط٠  اقالح ايهباض ٠ٚ االزعا٤ ايعاّ يف زا٥ط٠زا٥طإ اعها٤ االزعا٤ ايعاّ املعٕٝٓٛ اٚ املٓػبٕٛ يف  .3

 يف اقًِٝ نٛضزغتإ يف احملاؾهات ٖٛيرل ٚغًُٝا١ْٝ ٚزٖٛى الٜتعس٣ عهٛ ازعا٤ ٚاسس يف نٌ زا٥ط٠ ٚيف االسساخ
سٝح ,٠ االزعا٤ ايعاّ يف ايػًُٝا١ْٝ زا٥طنُا ٖٛ اسباٍ اآلٕ يف ,بعض االسٝإ عهٛ ازعا٤ ٚاسس يهًتا ايسا٥طتني

 يف ايػًُٝا١ْٝ َع َٛظؿني اقالح االسساخزا٥ط٠  اقالح ايهباض ٚعني عهٛ ازعا٤ عاّ  ٚاسس ؾكط يف زا٥ط٠
ؾهٝـ ٜػتطٝع عهٛ اٚ عهٛإ بايٛؾا٤ بهٌ ايٛادبات ٚااليتعاَات املالقا٠ ع٢ً عاتكِٗ يف ايكٛاْني ,اثٓني

                                                 
املكسض ,  بؿإٔ تٓعِٝ زا٥ط٠ املسعٞ ايعاّ اَاّ زا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاقالح االسساخَٔ تعًُٝات ٚظٜط ايعسٍ (7)املاز٠   اْعطْل125

 .ايػابل
. 277م , املكسض ايػابل,ايسنتٛض عبساألَرل سػٔ دٓٝح 126
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اقالح زا٥ط٠  اقالح ايهباض ٚٚا٥ط االزعا٤ ايعاّ يف زا٥ط٠زيصيو ػبب ظٜاز٠ عسز اعها٤ االزعا٤ ايعاّ يف  ,املصنٛض٠
.   يف اقًِٝ نٛضزغتإ ٚنصيو ظٜاز٠ عسز املٛظؿني يسِٜٗ يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ ايكٝاّ بٛادباتِٗ بكٛض٠ اؾهٌاالسساخ

َٔ تعًُٝات ٚظٜط  (اٚآل/8)َٔ قإْٛ االزعا٤ ايعاّ  ٚنصيو مبٛدب املاز٠  (اٚال/22)َٔ د١ٗ اخط٣ اداظت املاز٠ .4
االغتعا١ْ إ يالزعا٤ ايعاّ ,بؿإٔ تٓعِٝ زا٥ط٠ املسعٞ ايعاّ اَاّ زا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاقالح االسساخايعسٍ 

 ٥ط ٚازاضات املساضؽ يتكسِٜامبذايؼ ايؿعب ٚاملٓعُات ايؿعب١ٝ ٚامل١ٝٓٗ ٚاالذباز ايعاّ يٓػا٤ ايعطام ٚايسٚ
 بٗسف َطاقب١ قش١ قٝاّ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا بتٓؿٝص ايؿطٚط ٚااليتعاَات املعًَٛات عٔ ساي١ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا

الٕ تًو ازبٗات يٝػت دٗات ,ٚ بط٥ٝٓا إ االغتعا١ْ بتًو ازبٗات يٝؼ اَطا قا٥با,اييت ؾطنتٗا عًٝ٘ احمله١ُ 
. طبتك١ عًُٝا ٚعًُٝا باملطاقب١ ٚاالؾطاف ٚالميهٔ االعتُاز عًٝٗا يف ٖصٙ امل١ُٗ

 اٟ َٔ تًو ايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف 127الٜصنط ضبانِ ازبٓح ٚ ضبه١ُ االسساخ  يف قطاضات االؾطاز ايؿططٞ.5
اشبام مبٓع املؿطز عٓ٘ َٔ ايذلزز خالٍ َس٠ ٚقـ )َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥  (ب/ 332)ْل املاز٠ 

تٓؿٝص ايعكٛبات االق١ًٝ ع٢ً اسباْات اٚ املالٖٞ اٚ َٓع٘ َٔ االقا١َ يف اَانٔ َع١ٓٝ اٚ َٓع٘ َٔ ايذلزز عًٝٗا اٚ إ 
بصيو  إ عسّ ٚدٛز تًو ,َٔ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ (84)ٚنصيو املاز٠ ,(...تؿطض عًٝ٘ اٟ تسبرل اسذلاظٟ اخط

 ( ٖـ)ايؿطٚط  يف قطاض االؾطاز ايؿططٞ ٜؤزٟ اىل عسّ قٝاّ االزعا٤ ايعاّ مب١ُٗ املطاقب١ املٓكٛم عًٝٗا يف ايؿكط٠ 
سٝح ػبب إ ٜصنط يف قطاض ,الْ٘ ع٢ً االزعا٤ ايعاّ َطاقب١ قٝاّ املؿطز عٓ٘ بتٓؿٝص تًو ايؿطٚط , َٔ ْؿؼ املاز٠

 .االؾطاز ايؿططٞ تًو ايؿطٚط

سٝح مل ْط٣ ع٢ً ,يصيو ْط٣ إ اْاط١ املؿطع ايعطاقٞ ١َُٗ َطاقب١ املؿطز عِٓٗ  باالزعا٤ ايعاّ مل ٜهٔ َٛؾكا
ٚعبٔ ْط٣ بإ ٜٓاط ٖصٙ ,اضض ايٛاقع َطاقب١ االزعا٤ ايعاّ يًُؿطز عِٓٗ بٓؿػ٘ اٚ باالغتعا١ْ بازبٗات املصنٛض٠

امل١ُٗ بباسجني ادتُاعٝني ٜتِ تعِٝٓٗ يف زٚا٥ط االزعا٤ ايعاّ ٜكَٕٛٛ مبٛدب٘ مبطاقب١ املؿطز عِٓٗ ٚضؾع ايتكاضٜط 
عٓٗا اىل اعها٤ االزعا٤ ايعاّ سػب ايعا٥س١ٜ ٚبٝإ َس٣ تٓؿٝص املؿطز عٓ٘ يًؿطٚط ٚااليتعاَات املؿطٚن١ عًٝ٘ 

الٕ ٖصٙ امل١ُٗ َٔ قُِٝ اختكام ايباسجني االدتُاعٝني َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ َٚا شلِ َٔ خدل٠ يف ,
. ايتعاٌَ َع املؿطز عِٓٗ َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ

 
 

املطًب ايجايح 
زٚض االزعا٤ ايعاّ يف إيػا٤ االؾطاز ايؿططٞ 

ٚبسٚضٙ ؾإ اغباب االيػا٤ ؽبتًـ ,إ زٚض االزعا٤ ايعاّ يف ايػا٤ قطاضاالؾطاز ايؿططٞ ؽبتًـ َٔ زٚي١ اىل اخط٣
: ؾُجال,َٔ زٚي١ اىل اخط٣

خل ايٓا٥ب ايعاّ باقساض اَطايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ اشا غا٥ت غرل٠  (91) إ قإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت يف املاز٠ 
املؿطز عٓ٘ خالٍ املس٠ اييت اؾطز عٓ٘ ؾٝٗا ٜٚعاز احملهّٛ عًٝ٘ اىل املهإ املدكل يتٓؿٝص عكٛبت٘ يٝػتٛيف املس٠ 

يٓٝاب١ االسساخ إ  (45 44ٚ)ٚنصيو اداظت قإْٛ االسساخ ايهٜٛيت يف املاز٠ ,اييت ناْت باق١ٝ ّٜٛ االؾطاز عٓ٘
ؾإشا غا٥ت غرل٠ اسبسخ املؿطز عٓ٘ خالٍ ,تؿذلط ايعاّ اسبسخ املؿطز عٓ٘ بإ ٜػًو غًٛنا سػٓا بعس االؾطاز عٓ٘

املس٠ اييت اؾطز عٓ٘ ؾٝٗا ايػٞ االؾطاز عٓ٘ بكطاض َٔ ْٝاب١ االسساخ ٚاعٝس اىل َؤغػ١ االٜساع يُٝهٞ املس٠ اييت 

                                                 
تبني يٓا اْ٘ الٜصنط يف قطاضات ,عٓس اطالعٓا ع٢ً َععِ قطاضات االؾطاز ايؿططٞ ايكازض٠ َٔ ضبانِ دٓح ايػًُٝا١ْٝ االضبع  127

إ ٜٓل يف تًو ايكطاضات ع٢ً ايؿطٚط ايهطٚض١ٜ , ع٢ً ايطغِ َٔ دٛاظ١ٜ ؾطض ايؿطٚط,يصيو ْط٣,اٟ َٔ تًو ايؿطٚطاالؾطاز ايؿططٞ 
 .ايٛادب تٓؿٝصٖا َٔ قبٌ املؿطز عٓ٘ سػب ْٛع ازبطمي١ املطتهب١ بٗسف عسّ اضتهاب٘ َط٠ اخط٣
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َٔ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب ٜهٕٛ  (455)مبٛدب املاز٠ ٚنصيو ,ناْت باق١ٝ َٔ اسبهِ ّٜٛ االؾطاز عٓ٘
ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ باَط َٔ ايٓا٥ب ايعاّ بٓا٤ ع٢ً طًب ض٥ٝؼ ايٓٝاب١ اشا خايـ املؿطز عٓ٘ ايؿطٚط اييت 

يٝػتٛيف  ٜٚعاز إىل ايػذٔ, ٚنعت يالؾطاز أٚ مل ٜكِ بايٛادبات املؿطٚن١ عًٝ٘ أٚ اضتهب دٓا١ٜ أٚ دٓش١ عُس١ٜ
. املس٠ ايباق١ٝ َٔ عكٛبت٘ َٔ ّٜٛ اإلؾطاز عٓ٘

اشا خايـ املؿطز عٓ٘ ايؿطٚط اييت ٚنعت يالؾطاز : َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكطٟ (59)يف سني دا٤ يف املاز٠ 
ايػٞ االؾطاز ٚاعٝس اىل ايػذٔ يٝػتٛيف املس٠ ايباق١ٝ َٔ ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا ,ٚمل ٜكِ بايٛادبات املؿطٚن١ عًٝ٘

ٜٚهٕٛ ايػا٤ االؾطاز  باَط َٔ َسٜط عاّ ايػذٕٛ  بٓا٤ ع٢ً طًب ض٥ٝؼ ايٓٝاب١ ايعا١َ يف ازب١ٗ اييت بٗا ,عًٝ٘
تًػٞ  (47) ٚؾل املاز٠ 128ٚيف قإْٛ َػا١ً٥ االسساخ ايعُاْٞ, املؿطز عٓ٘ ٜٚبني يف ايطًب االغباب املدلض٠ ي٘

َٔ ٖصا ْؿِٗ إ ,احمله١ُ قطاض االؾطاز بٓا٤ ع٢ً طًب االزعا٤ ايعاّ اشا خايـ اسبسخ ايؿطٚط املؿطٚن١ عًٝ٘
اٚ بتكسِٜ ايطًب بايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ , يالزعا٤ ايعاّ زٚض نبرل غٛا٤ باقساض قطاض ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ بٓؿػ٘

. َٔ ازب١ٗ املدتك١ بايػا٥٘
اَا يف ايعطام ؾإ املؿطع اعط٢ قالس١ٝ ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ يف قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ يف املازتني 

ٚاعطتٗا قإْٛ اقٍٛ ,حمله١ُ االسساخ(85)ٚاعطتٗا قإْٛ االسساخ يف املاز٠ ,حمله١ُ ازبٓح (332ٚ33)
. يًُشه١ُ اييت اقسضت اسبهِ اٚ اييت سًت ضبًٗا (120/3)احملانُات ايعػهط١ٜ يف املاز٠ 

: ٜٚعٗط زٚض االزعا٤ ايعاّ يف ع١ًُٝ ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ يف ايعطام يف ْكٛم ايكٛاْني ايتاي١ٝ
َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ سٝح مبٛدب٘ ٜكّٛ االزعا٤ ايعاّ مبطاقب١ قٝاّ  ( ٖـ/332)يف املاز٠ . 1

املؿطز عٓ٘ ؾططٝا بتٓؿٝص ايؿطٚط املٓكٛم عًٝ٘ يف ٖصٙ املاز٠ ٚاخباض احمله١ُ مبا ٜطتهب َٔ اخالٍ بٗصٙ 
: يهٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ السعٓا َا ًٜٞ,ايؿطٚط

ضغِ اطالعٓا ع٢ً ايهجرل َٔ قطاضات ضبانِ ازبٓح سٍٛ االؾطاز ايؿططٞ مل ْط٣ قطاضآ بايػا٥ٗا ٚشيو بػبب . أ
. (غرل املؿطٚن١ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿع١ًٝ)عسّ َطاقب١ االزعا٤ ايعاّ يًؿطٚط 

 َٔ 332نصيو بػبب عسّ اعالّ احمله١ُ َٔ قبٌ ازبٗات املدتك١ باسبهِ ايكازض ع٢ً املؿطز عٓ٘ ٚؾل املاز٠ . ب
. قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥

 .  مل تػذٌ اٟ َطاقب١ يالزعا٤ ايعاّ ع٢ً املؿطز عِٓٗ ست٢ االٕ. ز

سٝح اٚدب ع٢ً احمله١ُ إ تػتُع اىل ,َٔ قإْٛ االزعا٤ ايعاّ  (23)نصيو ٜعٗط ٖصا ايسٚضيف ْل املاز٠ .2
 .َطايع١ االزعا٤ ايعاّ قبٌ إ تكسض قطاضٖا بايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ 

بؿإٔ 129ٜٚعٗط زٚض االزعا٤ ايعاّ يف ع١ًُٝ ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ نصيو يف ايتعًُٝات ايكازض٠ َٔ ٚظٜط ايعسٍ . 3
َٓ٘ ػبب  (ثاْٝا/8)سٝح مبٛدب املاز٠ ,تٓعِٝ زا٥ط٠ املسعٞ ايعاّ اَاّ زا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاقالح االسساخ

إ ٜٛقٞ مبطايع١ ٚاؾ١ٝ اىل املسعٞ ايعاّ اَاّ  ع٢ً عهٛ االزعا٤ ايعاّ املدتل مبطاقب١ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا
ايػا٤ قطاضاٖا , اختكاقٗا املهاْٞ احمله١ُ اييت اقسضت قطاض االؾطاز ايؿططٞ ضبه١ُ ازبٓاٜات اييت تكع نُٔ

اسبًٝٛي١ زٕٚ ذبكٝل  اييت َٔ ؾاْٗا  ٚخالٍ املؿطز عٓ٘ ؾططٝا بؿطط اٚ انجط َٔ ؾطٚط االؾطاز ايؿططٞايف ساي١ 
ٜطًب إ ع٢ً املسعٞ ايعاّ اَاّ ضبه١ُ ازبٓاٜات يف ساي١ اقتٓاع٘ مبطايع١ عهٛ االزعا٤ ايعاّ ٚ,اٖساف تطبٝك٘

                                                 
. املكسض ايػابل, َٔ قإْٛ َػا١ً٥ األسساخ يػًط١ٓ عُإ(47) املاز٠ اْعطْل 128
,  بؿإٔ تٓعِٝ زا٥ط٠ املسعٞ ايعاّ اَاّ زا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاقالح االسساختعًُٝات ٚظٜط ايعسٍَٔ  (ثاْٝا/8) املاز٠ اْعطْل 129

 .املكسض ايػابل
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قته٢ مب ؾطٜط١ إ ٜػبل شيو اْصاض املؿطز عٓ٘ ؾططٝا ٥َ٘ٔ احمله١ُ اييت اقسضت قطاض االؾطاز ايؿططٞ ايػا
. (يهٓٓا مل ْط٣ اٟ تطبٝل عًُٞ شلصا ايٓل)  َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا332١ٝ٥ َٔ املاز٠ (ٖـ)ايؿكط٠ 

َٔ ٖصا ْؿِٗ إ املؿطع ايعطاقٞ ساٍٚ اعطا٤ االزعا٤ ايعاّ زٚض يف ع١ًُٝ ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ يهٓ٘ زٚض ثاْٟٛ 
ٜكتكط ع٢ً اخباض احمله١ُ باملدايؿ١ اييت اضتهبٗا املؿطز عٓ٘ يًؿطٚط ٚااليتعاَات املؿطٚن١ عًٝ٘ ٚتكسِٜ 

سٝح ميهٔ ,ٚإ احمله١ُ ًَع١َ باالغتُاع اىل َطايع١ االزعا٤ يهٔ ضاٜ٘ يٝػت ًَع١َ يًُشه١ُ,َطايع١ بصيو
. يًُشه١ُ إ تاخص بٗا اٚ التاخص بٗا

شلصا ْط٣ بإ ٜعط٢ زٚض اندل يالزعا٤ ايعاّ يف ع١ًُٝ ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ حبٝح ٜٓاط بعهٛ االزعا٤ ايعاّ يف 
زا٥ط٠ اقالح ايهباض ٚاالسساخ ٚنصيو عهٛ االزعا٤ ايعاّ املٛدٛز يف َهإ اقا١َ املؿطز عٓ٘  ١َُٗ اقساض قطاض 

: ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ يالغباب ايتاي١ٝ
إ عهٛ االزعا٤ ايعاّ ٜهٕٛ ع٢ً عًِ َػبل بػًٛى احملهّٛ عًٝ٘ ط١ًٝ َس٠ بكا٥٘ يف ايػذٔ ٚبعس االؾطاز عٓ٘  .1

 .عٔ ططٜل َطاقب١ املؿطز عٓ٘

 ٚاالسساخ يهجط٠ ايسعاٟٚ املعطٚن١ عًٝٗا َٜٛٝا التػتطٝع إ تعطٞ قطاض االيػا٤ سك٘ 130 إ ضبانِ ازبٓح .2
 .ايهاٌَ

 عٓس اطالعٓا ع٢ً قطاضات ٚغذالت االؾطاز ايؿططٞ يف قًِ  ضبه١ُ االسساخ ٚ ضبانِ ازبٓح االضبع  يف  .3
ٖٚصا ٜدلض إ ,مل ظبس اٟ قطاض بايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ قازض َٔ احملانِ املصنٛض2010,٠ ايػًُٝا١ْٝ يػ١ٓ

 .اعطا٤ احملانِ املصنٛض٠ سل اقساض قطاض ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ يٝؼ عًُٝآ

الْ٘ اشا نإ َهإ اقا١َ املؿطز , إ اقساض قطاض ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ َٔ قبٌ احمله١ُ قس ٜػتػطم ٚقتا طٜٛال .4
ؾاْ٘ ٜػتػطم ٚقتا طٜٛال يًشكٍٛ ع٢ً تكطٜط ,عٓ٘ بعٝسا عٔ احمله١ُ اييت قسضت قطاض االؾطاز ايؿططٞ

. االزعا٤ ايعاّ سٍٛ خطم املؿطز عٓ٘ ياليتعاَات املؿطٚن١ عًٝ٘ ٚبايتايٞ قسٚض قطاض االيػا٤
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
ٚقًت عسز ايكطاضات ايكازض٠ يف , 2010عٓس اطالعٓا ع٢ً غذالت االؾطاز ايؿططٞ حملانِ ازبٓح االضبع  يف ايػًُٝا١ْٝ يػ١ٓ 130

 .قطاض (121) اىل 30/12/2010االؾطاز ايؿططٞ ست٢ تأضٜذ 
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اشبامت١ 
 

حبج٘ ٜتهح يسٜٓا َس٣ ا١ُٖٝ ْعاّ االؾطاز ايؿططٞ باعتباضٙ اسس االْع١ُ اسبسٜج١ يتٓؿٝص َٔ خالٍ َا تكسّ  
َٚٔ د١ٗ اخط٣ ٜتهح يسٜٓا , ايعكٛب١ ايػايب١ يًشط١ٜ بايؿهٌ ايصٟ ٜهُٔ ذبكٝل ٖسؾٗا يف االقالح ٚايتاٌٖٝ

زٚضاالزعا٤ ايعاّ يف تطبٝل ٖصا ايٓعاّ يف َطاسً٘ املدتًؿ١ باعتباضٙ دع٥ا َٔ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ ٚ  دٗاظا ض٥ٝػٝا 
َٔ ادٗع٠ ايسٚي١ ملطاقب١ املؿطٚع١ٝ ٚاسذلاّ تطبٝل ايكٛاْني ٚمحا١ٜ اسبل ايعاّ عٔ ططٜل اغٗاَ٘ َع ايكها٤ 

ٚازبٗات املدتك١ يف َطاقب١ سػٔ تطبٝل ايكٛاْني خاق١ ايكٛاْني ازبعا١ٝ٥ شات ايعالق١ بايكاحل ايعاّ َٚطاقب١ 
. ايػذٕٛ

: ٚأل١ُٖٝ ٖصا ايٓعاّ ٚزٚض االزعا٤ يف تطبٝك٘ قُٓا بسضاغت٘ ٚتٛقًٓا اىل ايٓتا٥ر ٚاملكذلسات ايتاي١ٝ
 

إ املؿطع ايعطاقٞ ٚؾل يف االخص بٓعاّ االؾطاز ايؿططٞ يف ايعطام متاؾٝا َع ايٓعِ اسبسٜج١ يتٓؿٝص ايعكٛب١ :1
يهٓ٘ عاجل اسهاَ٘ يف ثٓاٜا  قٛاْني طبتًؿ١ نكإْٛ اقٍٛ ,ايػايب١ يًشط١ٜ اشلازف اىل االقالح ٚايتاٌٖٝ 

يصيو ْكذلح تٓطِٝ اسهاَ٘ يف قإْٛ خام , احملانُات ازبعا١ٝ٥ ٚ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ ٚ قإْٛ االزعا٤ ايعاّ
 .بتٓعِٝ ايػذٕٛ اغ٠ٛ بكٛاْني تٓعِٝ ايػذٕٛ يًسٍٚ اجملاٚض٠ بٗسف تٓعِٝ اسهاَ٘ بكٛض٠ َٛسس٠ َٚؿك١ً

 اإلؾطاز ايؿططٞ ْعاّ قاْْٛٞ ػبٝع :تٛقًٓا َٔ خالٍ حبجٓا اىل تعطٜـ االؾطاز ايؿططٞ ع٢ً ايٛد٘ اآلتٞ:2
بؿطٚط َع١ٓٝ إخال٤ غبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ بعكٛب١ اق١ًٝ غايب١ يًشط١ٜ نايػــذٔ أٚ اسببؼ قبٌ إْتٗــا٤ املس٠ احملهّٛ 

إشا أَه٢ ايكػـِ األندل َٔ اسبهِ يف ايػذٔ يف ساي١ ذبػٔ غرلت٘ ٚغًٛن٘ أثٓا٤ ٚدٛزٙ يف أقػاّ ,بٗا عًٝ٘ 
اإلقالح اإلدتُاعٞ ؾطط إٔ ٜعٌ َػتكِٝ ايػًٛى بعس اإلؾطاز عٓ٘ اىل إٔ تٓتٗٞ  املس٠ املتبك١ٝ َٔ اسبهِ ٚعسّ 

ٚعٓس إْتٗا٤ َس٠ اإلؾطاز ايؿططٞ ٜعتدل ازبع٤ ,إضتهاب٘ خالٍ َس٠ تأدٌٝ ايتٓؿٝص أ١ٜ دٓا١ٜ أٚ دٓش١ عُس١ٜ 
ٚعٓس اضتهاب٘ تًو ازبطا٥ِ اٚ طبايؿت٘ ؾطٚط اإلؾطاز ًٜػ٢ ,ايباقٞ َٔ ٖصٙ ايعكٛب١ غاقطا حبهِ ايكإْٛ 

 .االؾطاز ايؿططٞ ٚ ٜعاز اىل املؤغػ١ اإلقالس١ٝ يتٓؿٝص املس٠ املتبك١ٝ َٔ اسبهِ عًٝ٘
 1791 ْعاّ اإلؾطاز ايؿططٞ ْعاّ عكابٞ َٔ أقٌ ؾطْػٞ ٜعٛز تاضؽب٘ إىل عاّ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضؽب١ٝ ؾإ: 3

َٚٔ أٚىل ايتطبٝكات ايع١ًُٝ ي٘ َا ْكت , ٚبعسٖا إْتؿط يف َععِ زٍٚ أٚضٚبا ٚأَطٜها ٚ زٍٚ ايعامل ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ
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ٚيف ايعطام عطف ْعاّ اإلؾطاز ايؿططٞ ألٍٚ َط٠ َٔ , 1/10/1813َٔ ايكإْٛ ايباؾاضٟ يف  (13)عًٝ٘ املاز٠ 
. 1962 يػ١ٓ 11خالٍ قإْٛ األسساخ املطقِ 

سٝح ٜػ٢ُ يف , تٛقًٓا َٔ خالٍ َكاض١ْ االؾطاز ايؿططٞ بٓعاّ ايباضٍٚ بأْ٘ يٝؼ ٖٓاى ؾطم دٖٛطٟ بُٝٓٗا :4
ايـؿططٞ يف سني ٜػ٢ُ يف ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ٚنٓسا ٚبطٜطاْٝا بايباضٍٚ اإلؾطاز ؾطْػا ٚايسٍٚ ايكاض١ٜ ب

. ايؿططٞاإلؾطاز سٝح إٔ ايباضٍٚ ٖٛ
إٔ اإلؾطاز ايؿططٞ أنجط سلٛي١ٝ َٔ تٛقًٓا َٔ خالٍ َكاض١ْ االؾطاز ايؿططٞ بٓعاّ االختباض ايكها٥ٞ  :5

سٝح ٜطبل اإلؾطاز ايؿططٞ ع٢ً طا٥ؿ١ أٚغع َٔ احملهّٛ عًِٝٗ ٚ إٔ غطض ايطزع ايعاّ ٜتشكل ,اإلختباض ايكها٥ٞ
 .بكٛض٠ أؾهٌ عٓسَا ٜٓؿص ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ دع٤ َٔ ايعكٛب١ نُا ٖٛ اسباٍ يف اإلؾطاز ايؿططٞ

 باٜكاف ايتٓؿٝص إٔ ْعاّ اإلؾطاز ايؿططٞ ٜتؿٛم ع٢ً إٜكاف ايتٓؿٝص  تٛقًٓا َٔ خالٍ َكاض١ْ االؾطاز ايؿططٞ:6
ٚنصيو إٔ غطض ايطزع , سٝح ٜؿٌُ ؾطؼب١ أندل َٔ احملهّٛ عًِٝٗ,ألٕ االؾطاز ايؿططٞ أٚغع َٔ سٝح تطبٝكٗا 

َٚٔ ,ايعاّ ٜتشكل بكٛض٠ أؾهٌ عٓسَا ٜٓؿص ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ دع٤ َٔ ايعكٛب١ نُا ٖٛ اسباٍ يف اإلؾطاز ايؿططٞ
 .ْاس١ٝ أخط٣ ٜهٕٛ يًُشهّٛ عًٝ٘ زٚض نبرل يف َٓش٘ اإلؾطاز ايؿططٞ 

اإلؾطاز ايؿططٞ إ ي٘ أ١ُٖٝ نبرل٠ يف إقالح ٚتكِٜٛ احملهّٛ عًٝ٘ ٚتؿذٝع٘ ع٢ً  تٛقًٓا َٔ خالٍ زضاغ١ ا١ُٖٝ :7
اإلغتكا١َ ٚسػٔ ايػًٛى ٚت١ُٝٓ ايطغب١ يسٜ٘ باإلقالح ٚاإلقالع عٔ ازبطمي١ ٚتكِٜٛ ايٓؿؼ ٚ ٜسؾع٘ اىل ايجك١ 

ٜٚؤزٟ اىل ذبٌٜٛ عكٛب١ ايػذٔ املؤبس اىل عكٛب١ َؤقت١ التػتػطم نٌ ,بٓؿػ٘ ٚميهٓ٘ َٔ ؾل ططٜك٘ يف اجملتُع 
. ٚ ٜهُٔ عٓكط ايطزع يًُذطَني مما ٜؤزٟ اىل محا١ٜ اجملتُع,سٝا٠ احملهّٛ عًٝ٘

املؿطع ايعطاقٞ عٓسَا إؾذلط إ ٜٓؿص احملهّٛ عًٝ٘ ثالث١ اضباع َس٠ ايعكٛب١ أٚ ثًجٝٗا إٕ نإ سسثآ أٜسْا  :8
ألٕ اشلسف َٔ شيو ذبكٝل غطض ايعكٛب١ يف ايطزع ,ٚنصيو عٓسَا إؾذلط إ التكٌ املس٠ اييت اَهاٖا عٔ غت١ اؾٗط

 .اشبام ٚايطزع ايعاّ ٚ إٔ بكا٤ ايػذني زاخٌ املؤغػ١ االقالس١ٝ تًو املس٠ ٜهٕٛ بٗسف اقالس٘
 اٜسْا ضأٟ املؿطع ايعطاقٞ باغتجٓا٤ بعض ازبطا٥ِ الٕ اطالم غطاح اجملطَني اشبططٜٔ ٜؿهٌ خططآ ع٢ً اجملتُع :9

ٚ إ عٛزتِٗ يًُذتُع غٝؿهٌ ض٥ٝا غًبٝا يس٣ أؾطاز اجملتُع إظا٤ االؾطاز ايؿططٞ ٚ الميهٔ ازبعّ بؿاع١ًٝ ٚظباح 
يهٓٓا اْتكسْا اغتجٓا٤ احملهَٛني بعكٛب١ اسببؼ بسٍ ايػطا١َ , االؾطاز ايؿططٞ عٓس اطالم غطاح اجملطَني اشبططٜٔ

.  ٚشيو يعسّ قسض٠ احملهَٛني ايؿكطا٤ َٔ ؾطا٤ سطٜتِٗ بسؾع ايػطا١َ
 ضأٜٓا إ عسّ تكسِٜ طًب يإلؾطاز ايؿططٞ َٔ قبٌ احملهّٛ عًٝ٘ يٝؼ نطٚضٜا ألْ٘ الٜهٕٛ مبكسٚض ايػذني :10

 (أ)ٚأٜسْا املؿطع ايعطاقٞ عٓسَا عسٍ ايؿكط٠ , تكسِٜ  ايطًب ألغباب نجرل٠  َٓٗا قش١ٝ أٚ عسّ َعطؾت٘ بايكٛاْني
 املٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ ايعسز 1992يػ١ٓ   (9) مبٛدب قإْٛ ايتعسٌٜ ايجاْٞ عؿط املطقِ 332َٔ املاز٠ 
يصيو زعْٛا بطملإ نٛضزغتإ باملكازق١ ع٢ً ايتعسٌٜ املصنٛضيهٞ ٜهٕٛ ٚادب ايتٓؿٝص , 20/4/1992 يف 3402

.  يف اقًِٝ نٛضزغتإ
 تٛقًٓا عٓس ظٜاضتٓا ملسٜط١ٜ اقالح ايهباض َٚسٜط١ٜ اقالح االسساخ يف ايػًُٝا١ْٝ اىل إ ٖٓاى خًطا ازاضٜا :11 

يصيو ٜهتبٕٛ عٓٛإ َسٜطٜتِٗ يف ايهتابات ايطزل١ٝ ,ٚشيو بػبب إ غذٔ ايٓػا٤ ٚاالسساخ ػبتُع يف بٓا٤ ٚاسس
َٔ ْعاّ زا٥ط٠ االقالح  (6)ٖٚصا طبايـ يٓل املاز٠ , (َسٜط١ٜ اقالح ايٓػا٤ ٚاالسساخ يف ايػًُٝا١ْٝ)باغِ 

 ,(َسٜط١ٜ اقالح االسساخ)ٚ (َسٜط١ٜ اقالح ايهباض)سٝح ٜٛدس يف نٌ ضباؾع١ ,االدتُاعٞ يف اقًِٝ نٛضزغتإ
 .قػِ  ايٓػا٤/يصيو ػبب إ ٜهٕٛ ملسٜط١ٜ اقالح االسساخ بٓا٤ خام ٜٚهٕٛ َٓؿكال عٔ َسٜط١ٜ اقالح ايهباض
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 تٛقًٓا اىل إٔ ايباسجني اإلدتُاعٝني ٚايٓؿػٝني شلِ زٚض نبرل يف زضاغ١ َٚعطؾ١ ٚ بٝإ ٌٖ إٔ  َٔ خالٍ حبجٓا:12
يصيو ْط٣ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜٓل ْعاّ زا٥ط٠ اإلقالح اإلدتُاعٞ يف إقًِٝ ,احملهّٛ عًٝ٘ قس إغتكاّ ٚسػٔ غًٛن٘

نٛضزغتإ بؿهٌ زقٝل ٚتؿكًٝٞ ع٢ً زٚض َٚٗاّ ايباسجني اإلدتُاعٝني ٚ ٚادباتِٗ ٚططٜك١ عًُِٗ زاخٌ املؤغػات 
. اإلقالس١ٝ ٚزٚضِٖ يف ع١ًُٝ اإلؾطاز ايؿططٞ

إٔ عهٛ اإلزعا٤ ايعاّ ايصٟ ٜهٕٛ َكط عًُ٘ :  يًذ١ٗ اييت تكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ َٔ خالٍ حبجٓا تٛقًٓا:13
زاخٌ املؤغػ١ اإلقالس١ٝ ٖٞ ازب١ٗ اييت ػبب إٔ ٜٓاط ب٘ اقساض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ ملعطؾت٘ ايسقٝك١ بؿدك١ٝ 

 ٚتكُٝٝ٘  َٚتابع١ َؿانًِٗ ٚطًباتِٗ اي١َٝٛٝ بٓؿػ٘احملهّٛ عًٝ٘ عٔ ططٜل ايعٜاضات اييت ٜكّٛ بٗا يًُشهّٛ عًِٝٗ
 الْ٘ اقطب اىل احملهّٛ عًٝ٘ ٚانجط َعطؾ١ مبس٣ ايتطٛضات ٌٖ إٔ احملهّٛ عًٝ٘ اقبح َؤٖآل يًعٛز٠ اىل اجملتُع

. اسباق١ً ع٢ً غًٛن٘ َٚس٣ قالسٝت٘ ٚاغتعسازٙ يًعٛز٠ اىل اجملتُع
الٕ ازبٗات اإلزاض١ٜ ٜهٕٛ عطن١ يًتأثرلات ايػٝاغ١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ ٚغرلٖا مما ٜذلتب عًٝٗا َٓح اإلؾطاز ايؿططٞ 

ملٔ الٜػتشكْٛٗا أٚ ٜهٕٛ بٗسف ايتدؿٝـ َٔ إظزساّ ايػذٕٛ ٚ الٜهٕٛ بايسق١ ٚايكا١ْْٝٛ ٚاإلغتكالي١ٝ 
َٚٔ د١ٗ أخط٣ يٝؼ يًكانٞ إتكاٍ َباؾط باحملهَٛني ٚالٜكّٛ بعٜاض٠ احملهّٛ عًٝ٘ قبٌ إقساض قطاض ,املطًٛب١

َٚٔ د١ٗ اخط٣ إ ,اإلؾطاز ايؿططٞ ٚعاز٠ الٜكسض قطاض اإلؾطاز ايؿططٞ َٔ قبٌ احمله١ُ اييت أقسضت اسبهِ
يصيو يٝؼ ٖٓاى َاْع ,اقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ الٜهٕٛ سػب َطاؾع١ اقٛي١ٝ ٚضبان١ُ ٚامنا ٜبت ؾٝٗا نطًب

.  قاْْٛٞ َٔ ايٓعط يف طًبات االؾطاز ايؿططٞ َٔ قبٌ االزعا٤ ايعاّ ٚاقساض ايكطاض ؾٝٗا
ز َٔ قإْٛ أقٍٛ احملانُات ايعطاق١ٝ ربتل ضبه١ُ ازبٓح بايٓعط طًب اإلؾطاز /331 مبٛدب املاز٠:14

 ٚ يط٥ٝؼ ضبه١ُ اإلغت٦ٓاف إٔ ؽبكل ضبه١ُ دٓح أٚ أنجط شلصا ايػطض ٜٛظع ايعٌُ ؾُٝا بٝٓٗا ببٝإ ,ايؿططٞ
تبني يٓا إ طًبات االؾطاز ايؿططٞ املكس١َ َٔ , 1ٚ2ٚ3ٚ4/ عٓس ظٜاضتٓا حملانِ دٓح ايػًُٝا١ْٝ يهٔ,ٜكسضٙ

احملهّٛ عًِٝٗ َٔ َسٜط١ٜ اقالح  نباض ايػًُٝا١ْٝ ٜٛظع بني احملانِ االضبع َٔ زٕٚ إ ٜهٕٛ ٖٓاى بٝإ قازض بصيو 
يصيو زعْٛا اىل اقساض بٝإ َٔ ض٥ٝؼ اغت٦ٓاف ايػًُٝا١ْٝ ,ايؿإٔ َٔ ض٥ٝؼ ضبه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ ايػًُٝا١ْٝ

 .يتشسٜس ضبه١ُ ازبٓح اييت تٓعط طًبات االؾطاز ايؿططٞ
آْا الْؤٜس َٛقـ املؿطع , ْػتٓتر َٔ زضاغتٓا سٍٛ اعاز٠ َٓح االؾطاز ايؿططٞ ملٔ ايػٞ قطاض اؾطاد٘ ايؿططٞ:15

الٕ ٖسف االؾطاز ايؿططٞ ٖٛ اقالح ٚتكِٜٛ , ايعطاقٞ بعسّ دٛاظ اقساض قطاض باالؾطاز عُٔ ايػٞ قطاض االؾطاز عٓ٘
يصيو ْطايب بتعسٌٜ املاز٠ ,اقبح َؤٖال َٚٔ سك٘ ايتُتع باالؾطاز ايؿططٞ,ؾاشا اغتكاّ ٚسػٔ غًٛن٘,احملهّٛ عًٝ٘ 

َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ ٚدٛاظ َٓح  (ز_120/8)َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ٚ املاز٠  (336)
.  االؾطاز ايؿططٞ َط٠ اخط٣ ملٔ ايػٞ قطاض اؾطاد٘ ايؿططٞ إشا اغتكاّ ٚاقبح سػٔ ايػرل٠ ٚايػًٛى

اٖتُاّ املؿطع بسٚض االزعا٤ ايعاّ يف االؾطاز ايؿططٞ ظٗط اٍٚ االَط يف املٛاز  تٛقًٓا اىل إٔ  َٔ خالٍ حبجٓا:16
َٔ قإْٛ اقٍٛ  (331ٚ332)ٚنصيو يف ْكٛم املٛاز , َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ (38 اىل 30)

َٔ قإْٛ ضعا١ٜ  (84)ٚاملاز٠ , َٔ قإْٛ االزعا٤ ايعاّ (22ٚ23ٚ36 7ٚ18ٚ)ٚيف املٛاز ,احملانُات ازبعا١ٝ٥
ٚاٜها يف ايتعًُٝات ايكازض٠ َٔ ٚظٜط ,َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ (120)ٚنصيو  يف املاز٠ ,االسساخ

 .1987يػ١ٓ  (1) املطقِ بؿإٔ تٓعِٝ زا٥ط٠ املسعٞ ايعاّ اَاّ زا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاقالح االسساخايعسٍ 
 َٔ خالٍ حبجٓا تٛقًٓا اىل إ ٜكسّ طًب االؾطاز ايؿططٞ اىل عهٛ االزعا٤ ايعاّ املٛدٛز يف زا٥ط٠ اقالح :17

: ايهباض اٚ االسساخ ٜٚٓاط ب٘ اقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ يالغباب ايتاي١ٝ
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َٚس٣ قالسٝت٘ ,الْ٘ اقطب اىل احملهّٛ عًٝ٘ ٚانجط َعطؾ١ مبس٣ ايتطٛضات اسباق١ً ع٢ً غًٛن٘ .1
ٚاغتعسازٙ يًعٛز٠ اىل اجملتُع عٔ ططٜل ايعٜاضات اي١َٝٛٝ اٚ االغبٛع١ٝ اييت ٜكّٛ ب٘ يًٓعال٤ 

 .َٚتابع١ َؿانًِٗ ٚطًباتِٗ اي١َٝٛٝ بٓؿػ٘

 إ ضبانِ ازبٓح ٚاالسساخ يهجط٠ ايسعاٟٚ املعطٚن١ عًٝٗا َٜٛٝا التػتطٝع إ تعطٞ قطاض .2
 . سك٘ ايهاٌَاالؾطاز ايؿططٞ

َٔ د١ٗ اخط٣ ثبت َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ إ اقساض قطاض االؾطاز ايؿططٞ ػبطٟ بسٕٚ َطاؾع١  .3
يصيو ميهٔ اعطا٤ قالس١ٝ اقساض قطاض االؾطاز , اقٛي١ٝ ٚبايتايٞ الٜعتدل مبجاب١ ضبان١ُ

.  ايؿططٞ يالزعا٤ ايعاّ
تبني يٓا اْ٘ الٜصنط ,عٓس اطالعٓا ع٢ً َععِ قطاضات االؾطاز ايؿططٞ ايكازض٠ َٔ ضبانِ دٓح ايػًُٝا١ْٝ  :18

َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات  (ب/ 332)اٟ َٔ تًو ايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠ يف قطاضات االؾطاز ايؿططٞ 
إ ٜٓل يف تًو ايكطاضات ع٢ً ايؿطٚط ايهطٚض١ٜ , ع٢ً ايطغِ َٔ دٛاظ١ٜ ؾطض ايؿطٚط, يصيو زعْٛا,ازبعا١ٝ٥

 .ايٛادب تٓؿٝصٖا َٔ قبٌ املؿطز عٓ٘ سػب ْٛع ازبطمي١ املطتهب١ بٗسف عسّ اضتهاب٘ َط٠ اخط٣
سٝح ,  تٛقًٓا َٔ خالٍ حبجٓا إ اْاط١ ١َُٗ َطاقب١ املؿطز عِٓٗ ؾططٝا باالزعا٤ ايعاّ يٝؼ عًُٝآ ٚعًُٝآ:19

يالغباب , مل ْطع٢ً اضض ايٛاقع َطاقب١ االزعا٤ ايعاّ يًُؿطز عِٓٗ اٚ باالغتعا١ْ بازبٗات املصنٛض٠ يف ايكإْٛ
: ايتاي١ٝ

إ اعها٤ االزعا٤ ايعاّ ِٖ َٔ خطػبٞ نًٝات ايكإْٛ ٚيٝؼ يسِٜٗ ايسضا١ٜ ايهاؾ١ٝ بايعًّٛ االدتُاع١ٝ .أ
. ٚايٓؿػ١ٝ اييت تتطًبٗا َُٗ٘ املطاقب١ ٚاالؾطاف

ؾُجال مبٛدب قإْٛ ,إ املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتل اعها٤ االزعا٤ ايعاّ يف ايسٚا٥ط االقالس١ٝ نجرل٠َٚتؿعب١. ب
ٚنصيو املٗاّ املًكا٠ ,(18ٚ19ٚ20ٚ21ٚ22ٚ23ٚ24ٚ36)االزعا٤ ايعاّ اْٝطت ب٘ ايعسٜس َٔ املٗاّ مبٛدب املٛاز

ٚنصيو املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ , َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ (331ٚ332)ع٢ً عاتكِٗ مبٛدب املٛاز 
قإْٛ  (120)ٚنصيو املٗاّ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ مبٛدب املاز٠ , َٔ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ (84)مبٛدب املاز٠ 

. اقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ
اقالح زا٥ط٠  اقالح ايهباض ٠ٚ االزعا٤ ايعاّ يف زا٥ط٠زا٥طإ اعها٤ االزعا٤ ايعاّ املعٕٝٓٛ اٚ املٓػبٕٛ يف  .ت

 يف اقًِٝ نٛضزغتإ يف احملاؾهات ٖٛيرل ٚايػًُٝا١ْٝ ٚزٖٛى الٜتعس٣ عهٛ ازعا٤ ٚاسس يف نٌ زا٥ط٠ ٚيف االسساخ
. بعض االسٝإ عهٛ ازعا٤ ٚاسس يهًتا ايسا٥طتني

 يٝؼ ٥ط ٚازاضات املساضؽاٚايسٚات ايٓػ١ٜٛ  مبذايؼ ايؿعب ٚاملٓعُات ايؿعب١ٝ ٚامل١ٝٓٗ ٚاالذبازإ االغتعا١ْ. خ
الٕ تًو ازبٗات يٝػت دٗات طبتك١ عًُٝا ٚعًُٝا باملطاقب١ ٚاالؾطاف ٚالميهٔ االعتُاز عًٝٗا شلصٙ ,اَطا قا٥با

. امل١ُٗ
التصنط ضبانِ ازبٓح ٚ ضبه١ُ االسساخ  يف قطاضات االؾطاز ايؿططٞ اٟ َٔ تًو ايؿطٚط املٓكٛم عًٝٗا يف ْل .ز

بصيو  إ ,َٔ قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ (84)َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ٚنصيو املاز٠  (ب/ 332)املاز٠ 
عسّ ٚدٛز تًو ايؿطٚط  يف قطاض االؾطاز ايؿططٞ ٜؤزٟ اىل عسّ قٝاّ االزعا٤ ايعاّ مب١ُٗ املطاقب١ املٓكٛم عًٝٗا 

. َٔ ْؿؼ املاز٠ َٔ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ( ٖـ)يف ايؿكط٠ 
َٔ خالٍ حبجٓا مل١ُٗ َطاقب١ املؿطز عِٓٗ ؾططٝا  تٛقًٓا اىل إ تٓاط امل١ُٗ بايباسجني االدتُاعٝني ايًصٜٔ :20

ٜتِ تعِٝٓٗ يف زٚا٥ط االزعا٤ ايعاّ ٚ ٜكَٕٛٛ مبٛدب٘ مبطاقب١ املؿطز عِٓٗ ٚضؾع ايتكاضٜط عٓٗا اىل اعها٤ االزعا٤ 
الٕ ٖصٙ امل١ُٗ َٔ ,ايعاّ سػب ايعا٥س١ٜ ٚبٝإ َس٣ تٓؿٝص املؿطز عِٓٗ  يًؿطٚط ٚااليتعاَات املؿطٚن١ عًِٝٗ 
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قُِٝ اختكاقات ايباسجني االدتُاعٝني َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ َٚا شلِ َٔ خدل٠ يف ايتعاٌَ َع املؿطز عِٓٗ 
. َٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ

يسٚض االزعا٤ ايعاّ يف ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ تٛقًٓا اىل إ ٜعط٢ زٚض اندل يالزعا٤ ايعاّ يف  َٔ خالٍ حبجٓا :21
ع١ًُٝ ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ حبٝح ٜٓاط بعهٛ االزعاّ يف زا٥ط٠ اقالح ايهباض ٚاالسساخ ٚنصيو عهٛ االزعا٤ 

: ايعاّ املٛدٛز يف َهإ اقا١َ املؿطز عٓ٘  ١َُٗ اقساض قطاض ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ يالغباب ايتاي١ٝ
إ عهٛ االزعا٤ ايعاّ ٜهٕٛ ع٢ً عًِ َػبل بػًٛى احملهّٛ عًٝ٘ ط١ًٝ َس٠ بكا٥٘ يف ايػذٔ ٚبعس االؾطاز عٓ٘ . أ

 .عٔ ططٜل َطاقب١ املؿطز عٓ٘

إ ضبانِ ازبٓح ٚاالسساخ يهجط٠ ايسعاٟٚ املعطٚن١ عًٝٗا َٜٛٝا التػتطٝع إ تعطٞ قطاض االيػا٤ سك٘ . ب 
 .ايهاٌَ

  يف 1ٚ2ٚ3ٚ4/عٓس اطالعٓا ع٢ً قطاضات ٚغذالت االؾطاز ايؿططٞ يف قًِ  ضبه١ُ االسساخ ٚ ضبانِ ازبٓح.ز 
ٖٚصا ٜدلض إ اعطا٤ ,مل ظبس اٟ قطاض بايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ قازض َٔ احملانِ املصنٛض2010,٠ ايػًُٝا١ْٝ يػ١ٓ

 .احملانِ املصنٛض٠ سل اقساض قطاض ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ يٝؼ عًُٝآ

الْ٘ اشا نإ َهإ    اقا١َ , إ اقساض قطاض ايػا٤ االؾطاز ايؿططٞ َٔ قبٌ احمله١ُ قس ٜػتػطم ٚقتا طٜٛال. ز
ؾاْ٘ ٜػتػطم ٚقتا طٜٛال   يًشكٍٛ ع٢ً تكطٜط ,املؿطز عٓ٘ بعٝسا عٔ احمله١ُ اييت قسضت قطاض االؾطاز ايؿططٞ

. االزعا٤ ايعاّ سٍٛ خطم املؿطز عٓ٘ ياليتعاَات املؿطٚن١ عًٝ٘ ٚبايتايٞ قسٚض  قطاض االيػا٤
 
 
 
 
 
 
 
 

املكازض 
:  ايهتب

 .2000/ زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ,ايكاٖط٠,بسا٥ٌ ايعكٛبات ايػايب١ سبط١ٜ قكرل٠ املس٠.,داغِ ضبُس ضاؾس اشبسِٜ ايعٓتًٞ .1

 .2005/َطبع١ ايعَإ,بػساز,ؾطح قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥,مجاٍ ضبُس َكطؿ٢  .2

 .1972طبع١ ,املؿّٗٛ ايػًِٝ يألؾطاز ايؿططٞ ,ايسنتٛضعبسايػتاض ازبًُٝٞ  .3

 .1981/َطبع١ داَع١,بػساز, زضاغ١ َكاض١ْ,اإلؾطاز ايؿططٞ يف ايعطام,ايسنتٛضعبساألَرل سػٔ دٓٝح .4

بػساز , ازبع٤ االٍٚ ٚايجاْٞ,ؾطح قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥, ايسنتٛض غًِٝ ابطاِٖٝ سطب١,االغتاش عبساألَرل ايعهًٝٞ .5
 .2009/ املهتب١ ايكا١ْْٝٛ,

َطبع١ ,ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يالزعا٤ ايعاّ يف ايعطام ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ,ايسنتٛض ناضٟ خًٌٝ ضبُٛز,االغتاش املتُطؽ عبساألَرل ايعهًٝٞ .6
 .بػساز/ايرلَٛى
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َطبع١ ,بػساز,ايطبع١ ايجا١ْٝ,اقٍٛ ايبشح ايكاْْٛٞ,َػتؿاض يف صبًؼ ؾٛض٣ ايسٚي١/ايسنتٛض عكُت عبساجملٝس بهط .7
 .1999/ايعَإ

 .َهتب١ ايٓٗه١ ايعطب١ٝ,برلٚت/ايطبع١ األٚىل,َعذِ املكطًشات ايكا١ْْٝٛ,ايسنتٛضعبسايٛاسس نطّ .8

املهتب١ ,بػساز,املباز٤ٟ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات,ايسنتٛضعًٞ سػني اشبًـ ٚايسنتٛض غًطإ عبساقازض ايؿاٟٚ .9
 .2006/ايكا١ْْٝٛ

َٓؿٛضات اسبًيب ,ازبع٤ االٍٚ,(زضاغ١ َكاض١ْ)ؾطح قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ايًبٓاْٞ , ايسنتٛض عًٞ عبسايكازض ايكٗٛدٞ .10
 .2009,برلٚت,اسبكٛق١ٝ

 .1992َطبع١ ايعَإ ,بػساز,ايكػِ ايعاّ/ؾطح قإْٛ ايعكٛبات,ايسنتٛض ؾدطٟ عبسايطظام قًيب اسبسٜجٞ .11

 .1981َطبع١ املعاضف ,بػساز,زضاغ١ َكاض١ْ,ضقاب١ االزعا٤ ايعاّ ع٢ً ايؿطع١ٝ,ايسنتٛض ضبُس َعطٚف عبساهلل .12

 .1981َطبع١ املعاضف , بػساز,عًِ ايعكاب,ايسنتٛض ضبُس َعطٚف عبساهلل .13

 .1996/زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ,عًِ ايعكاب,ضبُٛز ظبٝب سػين.ايسنتٛض .14

 .2009/ ايطبع١ ايجا١ْٝ,ايٛدٝع يف زضاغات ٚحبٛخ ايكها٠ ٚاعها٤ األزعا٤ ايعاّ, َؤٜس عباؽ ايٓساٟٚ .15

 .زٚض األزعا٤ ايعاّ يف ايطعٔ يف األسهاّ ٚايكطاضات,ْعاّ ايسٜٔ عبساجملٝس  .16

زضاغ١ ذب١ًًٝٝ تاق١ًٝٝ َكاض١ْ يف ,ؾطح قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥,اغتاش ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ/ احملاَٞ ايسنتٛض ناٌَ ايػعٝس .17
 .2004,زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع,عُإ,ايكٛاْني االضز١ْٝ ٚاملكط١ٜ ٚايػٛض١ٜٚغرلٖا

 .َٓؿٛضات اسبًيب اسبكٛق١ٝ, برلٚت , ايٓٝاب١ ايعا١َ,ْعٜ٘ ْعِٝ ؾالال.احملاَٞ .18

 .1985ْٝػإ ,حبح َكسّ اىل املعٗس ايكها٥ٞ يًػ١ٓ ايجا١ْٝ,اإلؾطاز ايؿططٞ يف ايعطام,ْٗاز دالٍ ضبُس عطا : ايطايب .19

ض٥اغ١ االزعا٤ /صبًؼ ايكها٤ االع٢ً, زضاغ١ َكاض١ْ يف زٚض االزعا٤ ايعاّ يف ايتؿطٜع ايعطاقٞ, ضنٔ ايعساي١,ٚغاّ اَني ضبُس .20
 .2005/ بػساز,ايطبع١ االٚىل, ايعاّ

      

  :ايسغاترلٚ ايكٛاْني        

 .1963زغتٛضايعطام املؤقت يعاّ  .21

 .2005زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يعاّ  .22

 .ايعطام/ َؿطٚع زغتٛض اقًِٝ نٛضزغتإ .23

  .قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ ايًٝيب .24

 .1988 يػ١ٓ 447 ضقِ قإْٛ االدطا٥ات ازبٓا١ٝ٥ االٜطايٞ .25

 .1976 يػ١ٓ 17قإْٛ االسساخ ايبشطٜين ضقِ  .26

  .1974 يػ١ٓ 18 ضقِ قإْٛ االسساخ ايػٛضٟ .27

  .1962 يػ١ٓ 11قإْٛ األسساخ ايعطاقٞ املطقِ  .28

 . املعس1979ٍ يػ١ٓ 159قإْٛ االزعا٤ ايعاّ ضقِ  .29

  .1971 يػ١ٓ 23قإْٛ أقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ ايعطاقٞ املطقِ  .30

  .1941 يػ١ٓ 44قإْٛ أقٍٛ احملانُات ايعػهط١ٜ ايعطاقٞ املطقِ  .31

  .1950 يػ١ٓ 112 ايػٛضٟ املطقِ قإْٛ اقٍٛ احملانُات ازبعا١ٝ٥ .32

 .2005يػ١ٓ (578)قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ٚإعاز٠ اإلزَاز اإلدتُاعٞ يًُشبٛغني ازبعا٥طٟ ضقِ  .33

 .1983 يػ١ٓ 76قإْٛ ضعا١ٜ االسساخ ايعطاقٞ ضقِ  .34

 .1995  يػ3١ٓضقِ قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ ايكططٟ  .35

 .1956 يػ١ٓ 396قإْٛ تٓعِٝ ايػذٕٛ املكطٟ ضقِ  .36

 .1960 يػ16١ٓقإْٛ ازبعا٤ ايهٜٛيت ضقِ  .37

 .1960  يػ16١ٓضقِ  قإْٛ ايعكٛبات االضزْٞ .38

 .1969 يػ١ٓ 111ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقِ قإْٛ  .39

 .1936 يػ١ٓ 74ضقِ  ايؿًػطٝين قإْٛ ايعكٛبات .40

 .1943 يػ١ٓ NI/340قإْٛ ايعكٛبات ايًبٓاْٞ ضقِ  .41

 .1937 يػ١ٓ 58قإْٛ ايعكٛبات املكطٟ املطقِ  .42

 .2008 يػ١ٓ 30قإْٛ َػا١ً٥ األسساخ يػًط١ٓ عُإ ضقِ  .43
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 .1969 تؿطٜٔ األٍٚ غ١ٓ 9 ,1788ايعسز ,َٓؿٛض يف دطٜس٠ ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ  , 1969 يػ١ٓ 151قإْٛ َكًش١ ايػذٕٛ ضقِ  .44

ايعسز  ,971 َٓؿٛض يف دطٜس٠ ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ يف ايكؿش١ ,1981 يػ١ٓ 104 ضقِ قإْٛ املؤغػ١ ايعا١َ يالقالح االدتُاعٞ .45
 .5/10/1981يف   , 2852

 .1983 يػ١ٓ 3قإْٛ ْؿأ٠ االسساخ ايهٜٛيت  ضقِ  .46

 
:      االْع١ُ ٚايتعًُٝات

( 84)ايعسز ,َٓؿٛض يف دطٜس٠ ٚقا٥ع اقًِٝ نٛضزغتإ,2008يػ١ٓ  (1)ْعاّ زا٥ط٠ االقالح االدتُاعٞ يف اقًِٝ نٛضزغتإ ضقِ  .47
 .7/4/2008يف 

 .ٖـ11/7/1398يف  2729 ْعاّ ايػذٔ ٚايتٛقٝـ ايػعٛزٟ ضقِ .48

يف  (3015)ايعسز ,َٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ ,1984يػ١ٓ  (19)ْعاّ املؤغػ١ ايعا١َ يإلقالح اإلدتُاعٞ ضقِ  .49
15/10/1984. 

ضقِ -  ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ , بؿإٔ تٓعِٝ زا٥ط٠ املسعٞ ايعاّ اَاّ زا٥طتٞ اقالح ايهباض ٚاقالح االسساختعًُٝات ٚظٜط ايعسٍ .50
 .8/3/1987يف  3161:ايعسز

( 3171) ايعسز 724َٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ يف ايكؿش١  , 1987يػ١ٓ  (3)تكػُٝات ٚ إختكاقات زا٥ط٠ إقالح ايهباض ضقِ .51
 .12/10/1987يف 

 
 :قطاضات احملانِ     

 .غرل َٓؿٛض,5/2/1974 يف 74/ متٝٝع١ٜ-اؾطاز ؾططٞ/ 163يكطاض ايتُٝٝعٟ حمله١ُ متٝٝع ايعطام املطقِ ا .52

 .غرل َٓؿٛض,28/9/2009 يف 2009/ت/331قطاض ضبه١ُ دٓاٜات ايػًُٝا١ْٝ بكؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  .53

 .غرل َٓؿٛض,22/2/2009 يف 2009/ت/39قطضت ضبه١ُ دٓاٜات ايػًُٝا١ْٝ بكؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  .54

  . غرل َٓؿٛض,1/4/2009 يف 2009/ت/89قطاض ضبه١ُ دٓاٜات ايػًُٝا١ْٝ بكؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  .55

 .غرل َٓؿٛض,27/9/2009 يف 2009/ت/318قطاض ضبه١ُ دٓاٜات ايػًُٝا١ْٝ بكؿتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  .56

 
 :املكازض االيهذل١ْٝٚ        

 داَع١ ؾٓس٣: َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ, ايتؿطز ايتٓؿٝصٟ يًعكٛب١,أغعس عبساسبُٝس إبطاِٖٝ  .57
www.ush.sd/reaserch.htm> < http:// (26/6/ 2010) 

َٓتس٣ ايتك١ٝٓ htm. : َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ,َٓتس٣ ايتك١ٝٓ ازبعا٥ط١ٜ,اإلؾطاز املؿطٚط يف ايٓعاّ ايكها٥ٞ ازبعا٥طٟ .58
 http://( 3/8/2010.)>  ازبعا٥ط١ٜ

 :َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ, املعا١ًَ ازبٓا١ٝ٥ يألطؿاٍ,ايتعًُٝات ايكها١ٝ٥,تعًُٝات ايٓٝاب١ املكطٟ .59

<http;//ar,jurispedia.org/index.> ( 1/7/2010) 

: َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ, َٓتس٣ احملاَني ايعطب,َكاي١ سٍٛ االؾطاز ايؿططٞ,سػين غامل احملاَٞ .60
<http://mohamoon.com> ( 5/9/2009) . 

 َتاح ع٢ً ,َكاٍ سٍٛ ْعاّ ايباضٍٚ َٔ قبٌ االَا١ْ ايعا١َ يًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يطعا١ٜ ايػذٓا٤ املؿطز عِٓٗ ٚاغطِٖ,ايطعا١ٜ ايالسك١ .61
 http://www.pcare.org.sa(23/6/ 2010)>: املٛقع االيهذلْٚٞ

: َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ, َٓتسٜات داَع١ ايكطط,1995 يػ١ٓ 3 املطقِ  بتٓعِٝ ايػذٕٛ يف قططايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ .62
<http://qatary.com>( .23/6/2010) 

: َتاح ع٢ً املٛقع االيهذلْٚٞ, ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ اشبام ٚ عًِ اإلدطآَّتس٣ ازبعا٥ط١ٜ يًكإْٛ ٚاسبكٛم  .63
<http://forum.law-dz.com> ( 18/11/ 2010). 

 
 :املكازض االخط٣      

 . 2009 اىل 2000اسكا١ٝ٥ َسٜط١ٜ اسكا٤ ايػًُٝا١ْٝ  يسا٥طتٞ اقالح ايطداٍ ٚايٓػا٤ ٚاالسساخ يػ١ٓ  .64

ْؿط يف اقساضات ازبُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ,ايتطبٝكات املعاقط٠ يبسا٥ٌ ايعكٛب١ ايػايب١ يًشط١ٜ قكرل٠ املس٠,امحس يطؿٞ ايػٝس َطعٞ.ز .65
 .1/2/2007سبكٛم االْػإ يف ضٜاض يف 

http://www.ush.sd/reaserch.htm%3e
http://forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/f32.html
http://forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/f32.html
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