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 ادلرأح يف انذضزىر ادلظرٌ
بإزضا٤ َبادئ املطاٚا٠ ٚتهاؾؤ ايؿسص ٚعدّ ايتُٝٝص بني  2014اٖتِ ايدضتٛز املصسٟ ايصادز يف عاّ 

َٔ ايدضتٛز  11، ٚقد ْصت املاد٠ َاد٠ َٓ٘ 20أنجس َٔ عٓـ ٚذيو يف املٛاطٓني ٚمحا١ٜ املسأ٠ ضد نٌ أغهاٍ اي

تهؿٌ ايدٚي١ ؼكٝل املطاٚا٠ بني املسأ٠ ٚايسدٌ يف مجٝع اؿكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ "ع٢ً  أْ٘ 

ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚؾكا ألسهاّ ايدضتٛز. ٚتعٌُ ايدٚي١ ع٢ً اؽاذ ايتدابري ايهؿ١ًٝ بطُإ متجٌٝ املسأ٠ 

ال َٓاضًبا يف اجملايظ ايٓٝاب١ٝ، ع٢ً ايٓشٛ اير٣ حيددٙ ايكإْٛ، نُا تهؿٌ يًُسأ٠ سكٗا يف تٛىل ايٛظا٥ـ متجٝ

ايعا١َ ٚٚظا٥ـ اإلداز٠ ايعًٝا يف ايدٚي١ ٚايتعٝني ؾ٢ اؾٗات ٚاهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥، دٕٚ متٝٝص ضدٖا. ٚتًتصّ ايدٚي١ 

٠ َٔ ايتٛؾٝل بني ٚادبات األضس٠ َٚتطًبات ايعٌُ. نُا عُا١ٜ املسأ٠ ضد نٌ أغهاٍ ايعٓـ، ٚتهؿٌ متهني املسأ

. ْٚصت املاد٠ "تًتصّ بتٛؾري ايسعا١ٜ ٚاؿُا١ٜ يأل١ََٛ ٚايطؿٛي١ ٚاملسأ٠ املع١ًٝ ٚاملط١ٓ ٚايٓطا٤ األغد استٝاًدا

ٝٝص املٛاطٕٓٛ يد٣ ايكإْٛ ضٛا٤، ِٖٚ َتطإٚٚ ؾ٢ اؿكٛم ٚاؿسٜات ٚايٛادبات ايعا١َ، ال مت"َٓ٘ ع٢ً أْ٘  53

بِٝٓٗ بطبب ايدٜٔ أٚ ايعكٝد٠ أٚ اؾٓظ أٚ األصٌ أٚ ايعسم أٚ ايًٕٛ أٚ ايًػ١ أٚ اإلعاق١ أٚ املطت٣ٛ االدتُاع٢ أٚ 

االْتُا٤ ايطٝاض٢ أٚ اؾػساؾ٢ أٚ أل٣ ضبب آخس. ايتُٝٝص ٚاؿض ع٢ً ايهسا١ٖٝ دسمي١، ٜعاقب عًٝٗا ايكإْٛ. 

ع٢ً ناؾ١ أغهاٍ ايتُٝٝص، ٜٚٓعِ ايكإْٛ إْػا٤ َؿٛض١ٝ َطتك١ً  تًتصّ ايدٚي١ باؽاذ ايتدابري ايالش١َ يًكطا٤

 ."هلرا ايػسض

حيدد ايكإْٛ اجملايظ ايك١َٝٛ املطتك١ً، َٚٓٗا اجملًظ "َٔ ايدضتٛز ع٢ً أْ٘  214ٚقد ْصت املاد٠ 

يألغداص ايكَٛٞ ؿكٛم اإلْطإ، ٚاجملًظ ايكَٛٞ يًُسأ٠، ٚاجملًظ ايكَٛٞ يًطؿٛي١ ٚاأل١ََٛ، ٚاجملًظ ايكَٛٞ 

ذ٣ٚ اإلعاق١، ٜٚبني ايكإْٛ نٝؿ١ٝ تػهٌٝ نٌ َٓٗا، ٚاختصاصاتٗا، ٚضُاْات اضتكالٍ ٚسٝاد أعطا٥ٗا، ٚهلا 

اؿل يف إبالؽ ايطًطات ايعا١َ عٔ أ٣ اْتٗاى ٜتعًل مبذاٍ عًُٗا. ٚتتُتع تًو اجملايظ بايػدص١ٝ االعتباز١ٜ 

ُٜؤخر زأٜٗا ؾ٢   ."َػسٚعات ايكٛاْني، ٚايًٛا٥ح املتعًك١ بٗا، ٚمبذاٍ أعُاهلاٚاالضتكالٍ ايؿين ٚاملايٞ ٚاإلدازٟ، ٚ

بتٓعِٝ عٌُ اجملًظ ايكَٛٞ يًُسأ٠ يٝشٌ قٌ ايكساز  2018يط١ٓ  30ٚيف ض٤ٛ ذيو صدز ايكإْٛ زقِ 

 بإْػا٤ اجملًظ ايكَٛٞ يًُسأ٠. 2000يط١ٓ  81زقِ 
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 اجملهص انمىيٍ نهًرأح

ٜٗدف "بتٓعِٝ عٌُ اجملًظ ايكَٛٞ يًُسأ٠ ع٢ً أْ٘  2018يط١ٓ  30َٔ ايكإْٛ زقِ  2ْصت املاد٠ 

اجملًظ إىل تعصٜص سكٛم ٚسسٜات املسأ٠ ٚتُٓٝتٗا ٚمحاٜتٗا، نُا ٜٗدف إىل ْػس ايٛعٞ بٗا، ٚاإلضٗاّ ؾ٢ 

ضُإ ممازضتٗا، ٚتسضٝخ قِٝ املطاٚا٠ ٚتهاؾؤ ايؿسص ٚعدّ ايتُٝٝص، ٚذيو نً٘ مبكتط٢ أسهاّ 

 ."ملٛاثٝل ايدٚي١ٝ ايت٢ تصدم عًٝٗا َصسايدضتٛز، ٚؾ٢ ض٤ٛ االتؿاقٝات ٚا

ٚسدد قإْٛ اجملًظ ايكَٛٞ يًُسأ٠ أزبع١ عػس٠ اختصاصا ز٥ٝطٝا ي٘ سٝح ْص يف املاد٠ ايطابع١ 

َع عدّ اإلخالٍ بأسهاّ ايكٛاْني املعٍُٛ بٗا، خيتص اجملًظ باؽاذ ناؾ١ َا ًٜصّ يتشكٝل ”َٓ٘ ع٢ً أْ٘ 

 أغساض٘، ٚي٘ ع٢ً األخص َا ٜأت٢:
ح ايطٝاض١ ايعا١َ يًدٚي١ ؾ٢ فاٍ ت١ُٝٓ غ٦ٕٛ املسأ٠ يًٓٗٛض بٗا ٚمتهٝٓٗا َٔ أدا٤ دٚزٖا اقرتا .1

 ايطٝاض٢، ٚاالقتصاد٣ ٚاالدتُاع٢ ٚايجكاؾ٢، ٚإدَاز دٗٛدٖا يف بساَر ايت١ُٝٓ ايػا١ًَ.
 اقرتاح َػسٚعات اـطط ايك١َٝٛ يًٓٗٛض باملسأ٠ ، ٚسٌ املػهالت ايت٢ تٛادٗٗا. .2
اؿه١َٝٛ اييت تٓؿر ايرباَر ٚاألْػط١ ٚاملػسٚعات ايت١ُٜٛٓ اـاص١ باملسأ٠ ايتٓطٝل َع اؾٗات  .3

ايت٢ ٜتِ إقسازٖا ؾ٢ اـط١ ايك١َٝٛ، ٚايتعإٚ ٚايتٓطٝل ؾ٢ ٖرا ايػإٔ َع َٓعُات اجملتُع املد٢ْ 

املػٗس٠، ٚاملٓعُات ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ املسخص هلا بايعٌُ ؾ٢ مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ، ٚذيو 

 َع اؾٗات املع١ٝٓ بايدٚي١.بايتٓطٝل 
املػازن١ ؾ٢ أعُاٍ ايًذإ ايت٢ تػهًٗا ايدٚي١، يدزاض١ ٚٚضع ضٝاضات ايت١ُٝٓ املتعًك١ بػ٦ٕٛ  .4

 املسأ٠.
َتابع١ ٚتكِٝٝ تطبٝكات ايطٝاض١ ايعا١َ يًدٚي١ ؾ٢ فاٍ املسأ٠، ٚايتكدّ مبا ٜهٕٛ يدٜ٘ َٔ  .5

 َكرتسات َٚالسعات يًذٗات املدتص١ ؾ٢ ٖرا ايػإٔ.
ا٤ ايسأ٣ ؾ٢ َػسٚعات ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح املتعًك١ مبذاٍ عًُ٘، َٚتابع١ َا مت ايتصدٜل عًٝ٘ إبد .6

 َٓٗا، يًعٌُ ع٢ً إدَادٗا ؾ٢ ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ يف األسٛاٍ اييت تتطًب ذيو.
إبدا٤ ايسأ٣ ؾ٢ املٛاثٝل ٚاالتؿاقٝات ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ املتعًك١ باملسأ٠، َٚتابع١ َا مت ايتصدٜل  .7

 ٘ َٓٗا، يًعٌُ ع٢ً إدَادٗا ؾ٢ ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ يف األسٛاٍ اييت تتطًب ذيو.عًٝ
 إبدا٤ ايسأ٣ ؾُٝا ٜطًب َٓ٘ َٔ ايٛشازات املدتص١ ؾ٢ املٛضٛعات املتعًك١ مبذاٍ املسأ٠. .8
متجٌٝ املسأ٠ املصس١ٜ ؾ٢ احملاؾٌ ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ اـاص١ بػ٦ٕٛ املسأ٠ بايتٓطٝل َع اؾٗات  .9

 يدٚي١.املع١ٝٓ با
املػازن١ ؾ٢ ادتُاعات املٓعُات اإلق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ املع١ٝٓ بػ٦ٕٛ املسأ٠ ٚؾًكا الختصاصات  .10

 اجملًظ بايتٓطٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ بايدٚي١.
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ًٜا ٚؾًكا يالتؿاقٝات ايدٚي١ٝ املتعًك١  .11 اإلضٗاّ بايسأ٣ ؾ٢ إعداد ايتكازٜس ايت٢ تكدَٗا ايدٚي١ دٚز

 باملسأ٠.
٣ اـاص١ باْتٗاى سكٛم ٚسسٜات املسأ٠ ٚإسايتٗا إىل دٗات االختصاص، تًكٞ ٚدزاض١ ايػهاٚ .12

 ٚايعٌُ ع٢ً سًٗا َع اؾٗات املع١ٝٓ، ٚتٛؾري املطاعد٠ ايكطا١ٝ٥ ايالش١َ.
 إبالؽ ايطًطات ايعا١َ عٔ أٟ اْتٗانات ؿكٛم ٚسسٜات املسأ٠.  .13
اإلعالّ املس١ٝ٥ ٚاملطُٛع١ ْػس ثكاؾ١ محا١ٜ املسأ٠، ٚمتهٝٓٗا ٚتُٓٝتٗا باالضتعا١ْ ظُٝع ٚضا٥ٌ  .14

ٚاملكس٠٤ٚ، ٚإعداد املٛاد ٚايرباَر اإلعال١َٝ ايالش١َ يًتٛع١ٝ بدٚز املسأ٠ يف اجملتُع ٚايتعسٜـ 

عكٛقٗا ٚٚادباتٗا، إصداز ايٓػسات ٚايدٚزٜات ٚاجملالت ٚاملطبٛعات املتص١ً بأٖداف اجملًظ 

 ٚأْػطت٘.
عداد ايبشٛخ ٚايدزاضات يف املٛضٛعات اييت ؽص عكد املؤمتسات ٚايٓدٚات ٚاؿًكات ايٓكاغ١ٝ، ٚإ .15

 املسأ٠، ٚتٓعِٝ ايدٚزات ٚايرباَر ايتدزٜب١ٝ يسؾع قدزاتٗا َٚٗازتٗا يف مجٝع اجملاالت.
يًُسأ٠، لد إٔ  َٔ قإْٛ تٓعِٝ عٌُ اجملًظ ايكَٛٞ 7َٔ املاد٠  13ٚ  12ٚيف ض٤ٛ املٛاد ايؿكسات 

 يتشكٝل ٖرٜٔ االختصاصنيَهتب غها٣ٚ املسأ٠ ميجٌ آي١ٝ عٌُ اجملًظ 
  

  
 
 
 



 01 

 يكزت شكبوي ادلرأح
خيتص َهتب غها٣ٚ املسأ٠ َٓؿسدا بتشكٝل االختصاصني ايتايٝني ضُٔ اختصاصات اجملًظ األزبع١ 

 عػس ايس٥ٝط١ٝ: 
تًكٞ ٚدزاض١ ايػها٣ٚ اـاص١ باْتٗاى سكٛم ٚسسٜات املسأ٠ ٚإسايتٗا إىل دٗات االختصاص، ٚايعٌُ  -

 املع١ٝٓ، ٚتٛؾري املطاعد٠ ايكطا١ٝ٥ ايالش١َ. ع٢ً سًٗا َع اؾٗات

 إبالؽ ايطًطات ايعا١َ عٔ أٟ اْتٗانات ؿكٛم ٚسسٜات املسأ٠.   -
ندازط١ طسٜل يعٌُ غها٣ٚ املسأ٠ ٚاييت تٗدف إىل  "سكٛم َطتدا١َ"مت ٚضع خط١  2019ٚيف عاّ 

إلضاؾ١ إىل ايكطا٤ ع٢ً درٚز ؼطني دٛد٠ اـدَات ٚتٜٓٛعٗا ٚاؽاذ َا ًٜصّ مٛ اضتدا١َ تًو اـدَات با

 -املػهالت ملٓع سدٚثٗا َطتكبال ٚذيو َٔ خالٍ ازبع١ قاٚز ز٥ٝط١ٝ يعٌُ َهتب غها٣ٚ املسأ٠ ِٖٚ:
 ؼطني دٛد٠ اـدَات املكد١َ يًُسأ٠ املصس١ٜ َٔ خالٍ بٓا٤ قدزات َٚٛازد ٚط١ٝٓ َطتدا١َ.  .1
 ١ٝ ٚؼطني دٚز٠ إداز٠ ايعًُٝات.تكدِٜ سص١َ َتٓٛع١ َٔ اـدَات َٔ خالٍ تطٜٛس ايب١ٝٓ ايتشت .2
 اإلضٗاّ يف تعصٜص ايٛعٞ اجملتُعٞ سٍٛ قطاٜا املسأ٠. .3
 املطا١ُٖ يف خًل ب١٦ٝ تػسٜع١ٝ ٚضٝاض١ٝ داع١ُ يًُسأ٠. .4

ٚاملع٢ٓ بتشطني دٛد٠ اـدَات املكد١َ ٚايعٌُ ع٢ً  ٚيف ض٤ٛ احملٛز األٍٚ َٔ خط١ سكٛم َطتدا١َ

 12سأ٠ بإعاد٠ تصٓٝـ املٛضٛعات ايس٥ٝط١ٝ يتدخالت٘ يتصبح ضُإ اضتداَتٗا ؾكد قاّ َهتب غها٣ٚ امل

تصٓٝـ تدخٌ ز٥ٝطٞ ٜتبع نٌ تصٓٝـ ز٥ٝطٞ عددا َٔ ايتصٓٝؿات ايؿسع١ٝ ٚأْٛاعا َتعدد٠ يًػها٣ٚ 

 ٚايطًبات اييت قد تسد.
ت٢ً َسس١ً إعاد٠ ايتصٓٝـ أْ٘ قد مت تػهٌٝ ؾسم عٌُ َتدصص١ يهٌ تصٓٝـ تدخٌ ز٥ٝطٞ، ٚمت 

د ايالش١َ يبٓا٤ قدزات تًو ايؿسم املتدصص١ نٌ يف فاٍ عًُ٘ بػسض إٔ تداز تًو املًؿات ايؿ١ٝٓ تٛؾري املٛاز

 بهٛادز غاب١ َدزب١ َٔ ايعاًَني باملهتب مبا حيكل ايهؿا٠٤ ٚاالضتدا١َ.
َٚٔ دٗٛد بٓا٤ ايكدزات ؾإ املهتب قد أٚنٌ يؿسٜل عٌُ املهتب ١َُٗ إعداد ديٌٝ عٌُ َٛضٛعٞ 

َطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ، ٚقد قاّ ؾسٜل ايعٌُ بايدزاض١ ٚايبشح بػسض  -سٛاٍ ايػدص١ٝسٍٛ ديٌٝ عٌُ األ

زصد ناؾ١ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ، ٚقد أغسف ع٢ً تًو اؾٗٛد خربا٤ قاْْٛٝني ْٚتر عٓٗا ايديٌٝ اؿايٞ. ٜٚعد ٖرا 

 ايديٌٝ املسدع١ٝ يعٌُ ناؾ١ قاَٞ َهتب غها٣ٚ املسأ٠ بؿسٚع اجملًظ باحملاؾعات.

 



  

 00 

 رظُُفبد رذخالد يكزت شكبوي ادلرأح االثٍُ عشر
 غها٣ٚ األسٛاٍ ايػدص١ٝ َطا٥ٌ ايٛال١ٜ عًٞ ايٓؿظ .1
 غهاٟٚ األسٛاٍ ايػدص١ٝ َطا٥ٌ ايٛال١ٜ عًٞ املاٍ  .2
 دسا٥ِ ايعٓـ ضد املسأ٠ .3
 دسا٥ِ االػاز بايبػس .4
 دسا٥ِ تك١ٝٓ املعًَٛات .5
 طًبات األسٛاٍ املد١ْٝ ٚاألٚزام ايجبٛت١ٝ .6
 األسهاّغها٣ٚ تٓؿٝر   .7
 غها٣ٚ املٛازٜح .8
 غهاٟٚ ايعٌُ .9

 اؿكٛم االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ .10
 طًبات ايدعِ ايٓؿطٞ ٚاملػٛز٠ االضس١ٜ .11
 اؿكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚايػها٣ٚ االضتجٓا١ٝ٥ .12

 يراحم رمذَى اخلذيخ مبكزت شكبوي ادلرأح
 :١ٜتِ تكدِٜ اـدَات مبهتب غها٣ٚ املسأ٠ َٔ خالٍ مخط١ َساسٌ ز٥ٝطٝ

 تًكٞ ايػه٣ٛ َٔ خالٍ قٓٛات تًكٞ ايػهاٟٚ املعتُد٠ باملهتب .1
 تكدِٜ املػٛز٠ املٛضٛع١ٝ ٚاإلدسا١ٝ٥ .2
 اؽاذ اإلدسا٤ .3
 املتابع١ ايؿ١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ ٚضُإ دٛد٠ اـد١َ .4
 اإلغالم اإلدازٟ .5
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 يطبئم انىالَخ عهً ادلبليكزت شكبوي ادلرأح و
ؿظ ٚايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ، َٚطا٥ٌ ايٓؿظ تطِ ايكطااٜا  إٕ األسٛاٍ ايػدص١ٝ تػٌُ قطُٞ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٓ

املتعًك١ بايصٚاز ٚايطالم ٚايٓؿكات ٚايصػاز، يف سني إٔ َطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ تػاٌُ ايكطااٜا املتعًكا١ باأَٛاٍ     

 عدميٞ ْٚاقصٞ األ١ًٖٝ َٚٔ يف سهُِٗ.
هْٛٗا تػٌُ األسهاّ ايايت  ٚتدخٌ َطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ ضُٔ اختصاصات َهتب غها٣ٚ املسأ٠ ْعسا ي

تتعًل عاي١ األّ اييت تٛيف شٚدٗا ٚهلا أبٓا٤ قصس مل ٜبًػٛا ضٔ ايسغد، ؾتهٕٛ ٖرٙ األّ يف ايعدٜد َٔ األساٛاٍ ٖاٞ   

ايٛص١ٝ ع٢ً األَاٛاٍ ايايت تسنٗاا شٚدٗاا َرياثاا ألبٓا٥ا٘ ايكصاس ؾتتاٛىل إدازتٗاا يًصاسف عًا٢ غاؤِْٚٗ املعٝػا١ٝ              

ت٢ بًٛؽ ايصػاز ضٔ ايسغد ٚتطًِ أَٛاهلِ بأْؿطِٗ. ٖٚٓاى بعض األساٛاٍ األخاس٣   ٚاؿٝات١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ َٓٗا س

ٜهٕٛ ؾٝٗا ايٛيٞ/ ايٛص٢ ع٢ً أَٛاٍ األبٓا٤ ايكصس غدصا آخس خالف األّ ٖٚٓا نجريا َا تًذأ ايطاٝدات اىل اجملًاظ   

  ايك٢َٛ يًُسأ٠ طايبني تدخٌ اجملًظ الؽاذ َا ًٜصّ مٛ َا ٜٛادٗٔ َٔ عساقٌٝ.
% َٔ إمجايٞ ايػها٣ٚ ايٛازد٠ 50قطاٜا األسٛاٍ ايػدص١ٝ )بػكٝٗا ْؿظ َٚاٍ( ْطب١ ال تكٌ عٔ ٚمتجٌ 

، ٚيف ض٤ٛ خط١ سكٛم َطتدا١َ، اٖتِ املهتب باإؾساد تصآٝـ ز٥ٝطاٞ َطاتكٌ َطاا٥ٌ      2019ٚيف عاّ   إىل املهتب.

صٓٝـ بػسض تكدِٜ خادَات  ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ، ٚزصد ايتصٓٝؿات ايؿسع١ٝ يًػها٣ٚ اييت تسد إيٝ٘ ضُٔ ٖرا ايت

كتًؿ١ عٔ تًو املكد١َ يف َطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٓؿظ العتبازات ايطبٝع١ اـاصا١ املٛضاٛع١ٝ ٚاإلدسا٥ٝا١ يهاٌ     

َُٓٗا، ٚنإ َٔ أِٖ عٓاصس تًو ايطبٝع١ اـاص١ ملطا٥ٌ ايٛال١ٜ عًا٢ املااٍ ٖاٛ اؾٗا١ املدتصا١ بطًباات ايٛالٜا١        

س٠ يف املكاّ األٍٚ ٚتعد ٖٞ اؾ١ٗ األضاض١ٝ اييت تتعاَاٌ َعٗاا َٚأ خالهلاا     ع٢ً املاٍ سٝح ؽتص بٗا ْٝابات االض

األّ ايٛص١ٝ، خالؾا ملطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٓؿظ ايايت تعتُاد عًا٢ بصاؿ١ ز٥ٝطا١ٝ عًا٢ زؾاع دعا٣ٛ قطاا١ٝ٥ أَااّ           

ظ ايكاَٛٞ  احمله١ُ، ْٚتٝذ١ هلرٙ االختالؾات اؾٖٛس١ٜ ؾإٕ طبٝع١ اـدَات ٚاإلدسا٤ات ايايت ٜاتعني عًا٢ اجملًا    

يًُسأ٠ إتاستٗا يػانٝات٘ ؽتًـ درزٜا، ؾؿٞ سني إٔ اجملًظ ٜتٝح يف َطاا٥ٌ ايٛالٜا١ عًا٢ ايآؿظ خدَا١ تاٛؾري       

قاَٞ َتطٛع ملعا١ْٚ ايطٝد٠ يف اإلدسا٤ات ايكطاا١ٝ٥ ؾإْا٘ يف َطاا٥ٌ ايٛالٜا١ عًا٢ املااٍ يأ ٜهإٛ ذياو فادٜا،           

اع ٖٛ تكدِٜ طًب يًٓٝاب١ ايعا١َ حيت٣ٛ َطإُٛ طًباات   سٝح أْ٘ يف َععِ األسٝإ ٜهٕٛ اإلدسا٤ ايٛادب اإلتب

 ايطٝد٠ ٖٚٛ األَس ايرٟ ال ٜتطًب تٛؾري قاَٞ َتطٛع.
 ٚضٛف ْبدأ باملٛضٛعات،،،
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 يفهىو لضبَب األحىال انشخظُخ 
األسٛاٍ ايػدص١ٝ يف ايكطا٤ املصسٟ ٜكصد بٗا نٌ َا ٜتُٝص ب٘ اإلْطإ عٔ غريٙ َٔ ايصؿات ايطبٝعٝا١  

١ٝ اييت ٜرتتب عًٝٗا أثسًا قاًْْٛٝا يف سٝات٘ اإلدتُاع١ٝ، نهٕٛ اإلْطإ ذنسًا أٚ أْج٢، ٚنْٛ٘ شٚدًا أٚ أزَااًل  أٚ ايعا٥ً

 أٚ َطًل، ٚنْٛ٘ أبًا أٚ إبًٓا غسعًٝا أٚ نْٛ٘ تاّ األ١ًٖٝ أٚ َكٝدًا يطبب َٔ أضبابٗا ايكا١ْْٝٛ.
 ٚتٓكطِ األحٛاٍ ايػخص١ٝ إىل قطُني:

 )قد ضبل إصداز ديٌٝ عًُٞ خاص بٗا( َطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٓؿظ -1
 َطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ )ٖٛ َا ٜكتصس عًٝ٘ ٖرا ايديٌٝ ايعًُٞ( -2

 ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ
 ايٛال١ٜ يف ايًػ١ ٖٞ ايٓصس٠

ٚايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ قاًْْٛا ٜكصد بٗا: ايطًط١ اييت تهٕٛ يػدص يف إٔ ٜكاّٛ بتصاسف عًا٢ َااٍ ايػاري ؾٝٓاتر ٖارا        

 سل ايػري. ايتصسف أثازًا يف
 َٚا إىل ذيو.إْعداّ أٚ ْكص أ١ًٖٝ ايػدص أٚ غٝاب٘  ٚقد ٜسدع ذيو إىل

 ايكٛاْني املٓع١ُ ألحهاّ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ

بأسهااّ ايٛالٜا١ عًا٢ املااٍ، ٚإذا ناإ       1952يطا١ٓ   119ٖٛ املسضاّٛ بكاإْٛ زقاِ     أٚاًل: َٔ ايٓاح١ٝ املٛضٛع١ٝ ●

 َٔ ايكإْٛ املدْٞ. 16ايرٟ ػب محاٜت٘ إعُااًل يٓص املاد٠ املعين باؿُا١ٜ أدٓيب ٜطبل قإْٛ ايػدص 

 ثاًْٝا: َٔ ايٓاح١ٝ اإلدسا١ٝ٥ ●

بإصداز قاإْٛ تٓعاِٝ بعاض أٚضااع ٚإداسا٤ات ايتكاضاٞ يف َطاا٥ٌ األساٛاٍ          2000يط١ٓ  1ايكإْٛ زقِ  ○

ٌ إال أْا٘ قاد   ٚإٕ نإ قاًْْٛا إدسا٥ًٝا عطب األصا  2000يط١ٓ  1ايػدص١ٝ ٚتعدٜالت٘ )ٜٚساع٢ إٔ ايكإْٛ 

 تطُٔ بعض املطا٥ٌ املٛضٛع١ٝ(.
 بإصداز قإْٛ إْػا٤ قانِ األضس٠. 2004يط١ٓ  10ايكإْٛ زقِ  ○
 قاْْٛٞ املساؾعات ٚاإلثبات ساٍ خًٛ ايكاْْٛني املرنٛزٜٔ َٔ تٓعِٝ يًُطأي١. ○
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 األههُخ حمىر انىالَخ عهً ادلبل 
  ٜكصد باأل١ًٖٝ

بااليتصاَات، ٚنٌ غدص بًؼ ضٔ ايسغد َتُتعًا بكٛاٙ  صالس١ٝ ايػدص النتطاب اؿكٛم ٚايتشٌُ

ُٜشذس عًٝ٘، ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ ملباغس٠ سكٛق٘ املد١ْٝ، ٚضٔ ايسغد ٖٞ إسد٣ ٚعػسٕٚ ض١ٓ  ايعك١ًٝ ٚمل 

 َٝالد١ٜ نا١ًَ، ٚهلا ْٛعني:
هٕٛ ي٘ ٖٞ صالس١ٝ اإلْطإ يتًكٞ اؿكٛم املػسٚع١ ي٘ أٚ عًٝ٘، ؾهٌ إْطإ صاحل ألٕ ت أ١ًٖٝ ايٛدٛب: .1

سكٛم ٚإٔ تهٕٛ عًٝ٘ ٚادبات َٔ ٚقت َٝالدٙ ٚست٢ َٛت٘، ٚإذا اْعدَت أ١ًٖٝ ايٛدٛب اْعدَت 

 ايػدص١ٝ َعٗا ناؾٓني ايرٟ ٜٛيد َٝتًا. 
ٖٞ صالس١ٝ ايػدص الضتعُاٍ اؿل ٚحيدخ إٔ تتٛاؾس يف ايػدص أ١ًٖٝ ايٛدٛب دٕٚ أ١ًٖٝ  :أ١ًٖٝ األدا٤ .2

 ٜطتطٝع اضتعُاي٘ بٓؿط٘.األدا٤، ؾٝهٕٛ َطتُتعا باؿل دٕٚ إٔ 
 ٚال تهٕٛ األ١ًٖٝ َهت١ًُ بايٓطب١ يهٌ َٔ:

 اجملٕٓٛ ٚاملعتٛٙ ٚايطؿٌ ايرٟ مل ٜبًؼ ضٔ ايطابع١ َٔ عُسٙ. عدِٜ األ١ًٖٝ: ●

ايطؿٝ٘ ٚذٟ ايػؿ١ً ٚايطؿٌ ايرٟ بًؼ ايطابع١ ٚمل ٜبًؼ ضٔ ايسغد، ٚضٛف ْبني نٌ  ْاقص األ١ًٖٝ: ●

 َِٓٗ ؾُٝا بعد.
 ١ًٖٝ ؾإْ٘ ٜكصد بٗا أ١ًٖٝ األدا٤.ٚحٝح ٜطًل ايؿك٘ األ

 تربع(  -تصسف  -إداز٠  -ٚميهٔ تكطِٝ ايعكٛد َٔ حٝح األثس إىل أزبع١ أْٛاع )عكٛد اغتٓا٤ * 

 عكٛد االغتٓا٤ َٔ األعُاٍ ايٓاؾع١ ْؿعًا قطًا ناهلب١ بايٓطب١ يًُٖٛٛب ي٘.  ●
 از ٚايبٝع.عكٛد اإلداز٠ ٚايتصسف َٔ األعُاٍ ايدا٥س٠ بني ايٓؿع ٚايطسز ناإلجي ●
 عكٛد ايتربع ٖٞ ايتصسف يف املاٍ دٕٚ عٛض ناهلب١ بايٓطب١ يًٛاٖب. ●

َٚٔ نإ تاّ األ١ًٖٝ )أ١ًٖٝ األدا٤( نإ يف إَهاْ٘ َباغس٠ أْٛاع ايعكٛد األزبع١، َٚٔ نإ ْاقصٗا أٚ * 

 ايكا١ْْٝٛ.عدميٗا ؾٗٛ ال ٜصًح إال ملباغس٠ بعض ٖرٙ ايعكٛد بإذٕ َٔ احمله١ُ املختص١ ٚٚؾكًا يًطٛابط 

ض١ٓ  18ؾايصيب املُٝص ي٘ َباغس٠ عكٛد االغتٓا٤ ٚعكٛد اإلداز٠ بايٓطب١ ألَٛاي٘ نًٗا أٚ بعطٗا إذا بًؼ  ●

 ٚأذْت ي٘ احمله١ُ بريو، ٚال ٜصًح ملباغس٠ عكٛد ايتصسف ٚال ميهٔ ي٘ أصال َباغس٠ عكٛد ايتربع.
أٚ املعتٛٙ ؾٗٛ ال ٜصًح ملباغس٠ أٟ  َٚٔ نإ عدِٜ األ١ًٖٝ نايصيب غري املُٝص َٚٔ يف سهُ٘ ناجملٕٓٛ ●

ْٛع َٔ أْٛاع ايعكٛد األزبع١، ٚبايتايٞ ؾإٕ َٓاط األ١ًٖٝ ٖٛ ايتُٝٝص ٚمبكداز نُاٍ ايتُٝٝص تهٌُ 

 األ١ًٖٝ.
 (4ص  2017ملاٍ د/ نُاٍ محدٟ طبع١ )ايٛال١ٜ ع٢ً ا
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 خانشخض ادلعٍُ ثبحلًبَخ/ انُبئت عهً أيىال احملًً/ األَظًخ انمبَىَُخ نهحًبَ
 ٜكصد ب٘ ايكاصس أٚ احملذٛز عًٝ٘ أٚ ايػا٥ب َٚٔ يف سهُِٗ :املعين باذتُا١ٜ

 ٜكصد ب٘ ايٛيٞ ايطبٝعٞ أٚ ايػسعٞ أٚ ايٛصٞ أٚ ايكِٝ أٚ ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب َٚٔ يف سهُِٗ :ايٓا٥ب
 تػٌُ أسهاّ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ األْع١ُ اآلت١ٝ: :االْع١ُ

غد ٜٚهٕٛ ايٛيٞ إَا األب )ٜٚطُٞ ٚيٞ طبٝعٞ( أٚ اؾد تهٕٛ ع٢ً قاصس مل ٜبًؼ ضٔ ايس ايٛالٜـ١: -

 ايصشٝح )اؾد ألب( )ٜٚطُٞ ٚيٞ غسعٞ(. 

تهٕٛ أٜطا ع٢ً َاٍ قاصس مل ٜبًؼ ضٔ ايسغد ٚتهٕٛ يػدص آخس خالف األب أٚ اؾد يف  ايٛصا١ٜ: -

 ساي١ ٚؾاتِٗ أٚ ضًب ٚالٜتِٗ.

                   زض األ١ًٖٝ )اؾٕٓٛ أٚ ايعت٘ تهٕٛ يف ساي١ غدص بًؼ ضٔ ايسغد ٚب٘ عازض َٔ عٛا ايكٛاَــ١: -

 أٚ ايطؿ٘ أٚ ايػؿ١ً( ٚبايتايٞ حيذس عًٝ٘ ٜٚكّٛ ع٢ً غ٦ْٛ٘ املاي١ٝ قِٝ تعٝٓ٘ قه١ُ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ. 

تهٕٛ ع٢ً غدص بايؼ ضٔ ايسغد ناٌَ األ١ًٖٝ ٚيدٜ٘ َاْع َٔ َٛاْعٗا )نإٔ  املطاعد٠ ايكطا١ٝ٥: -

ِ أٚ أع٢ُ أبهِ أٚ يدٜ٘ عذص دطُاْٞ غدٜد( ٚيٝظ عازض َٔ عٛازض ٜهٕٛ أصِ أبهِ أٚ أع٢ُ أص

األ١ًٖٝ ٚال متظ إدزاى ايػدص ؾٝعني ي٘ َطاعدًا قطا٥ًٝا ٜعاْٚ٘ يف ايتصسؾات، املٓصٛص عًٝٗا يف 

 .1952يط١ٓ  119املسضّٛ بكإْٛ 

أٚ أنجس  تهٕٛ ع٢ً غدص بايؼ ضٔ ايسغد ناٌَ األ١ًٖٝ ٚيهٓ٘ تػٝب َد٠ ض١ٓ ايٛناي١ عٔ ايػا٥ب: -

                        ٚتستب ع٢ً غٝاب٘ تعطٌٝ َصاؿ٘ ؾٗٓا تعني قه١ُ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ ٚنٝاًل عٓ٘ إلداز٠ أَٛاي٘ 

 أٚ تجبت ايٛنٌٝ ايعاّ ايرٟ تسن٘.
َُٜعني ع٢ً ايٛصٞ أٚ ايكِٝ أٚ ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب عطب األسٛاٍ يرياقب٘  اإلغساف: - ٜهٕٛ يػدص 

 اَ٘ بٛادب٘ ع٢ً ايٓشٛ األنٌُ.ٜٚٛدٗ٘ ضُاًْا يكٝ
 ٚضٛف ْبني األحهاّ املػرتن١ بِٝٓٗ ثِ ْبني نٌ َِٓٗ ع٢ً حدٙ.
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 اإلخزظبص انمبَىٍَ وانمضبئٍ 
    ّ ٚجياٛش تكادِٜ ايطًباات ؾٝٗاا ضاٛا٤ َأ        بدا١ٜ ْػري إىل إٔ أحهاّ ايٛالٜـ١ َتعًكـ١ بايٓعـاّ ايعـا

 ك٘ قطا٥ًٝا إذا يصّ األَس، ست٢ ٚيٛ تٓاشٍ عٓ٘ َكدَ٘.أٚ َٔ ايػري، ٚتكّٛ ايٓٝاب١ بؿشص ايطًب أٚ ؼكٝ األقازب 
 ادت١ٗ املٓٛط بٗا زعا١ٜ َصاحل عدميٞ األ١ًٖٝ ْٚاقصٝٗا ٚايػا٥بني َٚٔ يف حهُِٗ

ٜهؿااااٌ ايكااااإْٛ سكااااٛم عاااادميٞ األًٖٝاااا١  

ْٚاقصٝٗا ٚايػا٥بني ٚنًـ ايٓٝاب١ ايعا١َ قبٌ 

ايٓا٥ااب عُاٜتٗااا سٝااح ٜعُااٌ ألدااٌ عاادميٞ 

ايػاا٥بني َٚأ يف سهُٗاِ    األ١ًٖٝ ْٚاقصٝٗا ٚ

 نٌ َٔ:
)ْٝاب١ غا٦ٕٛ األضاس٠ يًٛالٜا١     ايٓٝاب١ ايعا١َ (1)

عًااا٢ املااااٍ( ٖٚاااٞ تتاااٛىل زعاٜااا١ َصااااؿِٗ 

ٚايااتشؿغ عًاا٢ املاااٍ إذا يااصّ األَااس ٚاإلغااساف 

٢ً منا٤ ذيو املاٍ ٚهلا ع٢ً إداز٠ املاٍ ٚايعٌُ ع

أٚ تطتعني مبأ ٜطاتًصّ االضاتعا١ْ     إٔ تٓتدب

ِ، ٚتٓتادب ايٓٝاباا١  بٗاِ َأ اـااربا٤ أٚ غريٖا   

َعاْٚٝٗاااا َااأ اإلدازٜاااني يًكٝااااّ مبأَٛزٜااا١  

 َع١ٓٝ.
ــ١ (2) يًٛالٜاا١  -)قهُاا١ غاا٦ٕٛ األضااس٠  احملهُ

ع٢ً املاٍ( ٖٚٞ تتٛىل تعٝني ايٓا٥ب ٚاإلذٕ ي٘ 

ٚايؿصااٌ يف نااٌ األَااٛز ايالشَاا١ يسعاٜاا١ املاااٍ  

ٚإْٗاااا٤ ايٓٝابااا١ ايكاْْٛٝااا١ ٚسطااااب ايٓا٥اااب  

 ٚغريٖا َٔ األَٛز.
ٚ ايٛصٞ أٚ ايكِٝ أٚ ايٛنٝاٌ(  )نايٛيٞ أ ايٓا٥ب (3)

ٖٚااٛ ًٜتااصّ بااإداز٠ املاااٍ ٚايكٝاااّ مبااا ًٜااصّ       

ؿؿعاا٘ ٚايتصااسف ؾٝاا٘ ٚؾكااًا ملااا تااأذٕ باا٘      

 أٚ ايٓٝاب١. احمله١ُ

ــاد٠  ــِ   26امل ــإْٛ زق ــٔ ايك ــ١ٓ  1َ  2000يط

 بتٓعِٝ بعض أٚضاع ٚإدسا٤ات ايتكاضٞ:
تتاٛىل ايٓٝابا١ ايعاَا١ زعاٜا١ َصااحل عادميٞ       "

ػااا٥بني ٚايااتشؿغ عًاا٢ األًٖٝاا١ ْٚاقصااٝٗا ٚاي

أَااٛاهلِ ٚاإلغااساف عًاا٢ إدازتٗااا ٚؾكااا ألسهاااّ 

ؾُٝا تس٣ اؽااذٙ   –ٖرا ايكإْٛ ٚهلا إٔ تٓدب 

أساد َاأَٛزٟ ايطابط ايكطاا٥ٞ      –َٔ تدابري 

نُاا ٜهإٛ هلااا إٔ تطاتعني مبعااْٚني ًٜشكاإٛ     

بٗا بكساز ٜصدزٙ ٚشٜس ايعادٍ، ٜٚعتارب ٖاؤال٤    

 املعإْٚٛ َأ َاأَٛزٟ ايطابط ايكطاا٥ٞ ؾا٢     

خصاااٛص األعُااااٍ ايتااا٢ تٓااااط بٗاااِ أثٓاااا٤   

تأدٜتِٗ يٛظٝؿتِٗ، ٚيًٓٝاب١ ايعاَا١ إٔ تكادز   

ْؿك١ ٚقت١ٝ َٔ أَاٛاٍ َطاتشكٞ ايٓؿكا١ إياٞ     

 ."سني اؿهِ بتكدٜسٖا
 1086َــٔ قــساز ٚشٜــس ايعــدٍ زقــِ   1املــاد٠ 

 :2000يط١ٓ 
ٜهاإٛ يًُعاااْٚني ايعاااًَني سايٝااا بٓٝابااات     "

١ٝ األسٛاٍ ايػدص١ٝ صؿ١ ايطابط١ٝ ايكطاا٥  

يف خصااٛص األعُاااٍ ايتاا٢ تٓاااط بٗااِ أثٓااا٤    

تأدٜتِٗ األعُاٍ ٚظا٥ؿِٗ، ٚذيو ؾُٝا ٜتعًال  

 1َاأ ايكااإْٛ زقااِ   26بتطبٝاال سهااِ املاااد٠  

 .2000يط١ٓ 
نُااا تجباات تًااو ايصااؿ١ يهااٌ َاأ ٜعااني بٗاارٙ 

 ."ايٛظٝؿ١
 

 ْطام االختصاص ايدٚيٞ حمله١ُ األضس٠ بٓعس دعا٣ٚ املاٍ
سبٝا١ بٓعاس   ؽتص قاانِ مجٗٛزٜا١ َصاس ايع   

 ايدعا٣ٚ ٚاإلدسا٤ات يف نٌ َٔ اآلتٞ:
ٟ ايدعا٣ٚ اييت تسؾع ع٢ً  ● ٚياٛ مل ٜهأ    املصـس

 َٔ قإْٛ تٓعِٝ ايكطا٤: 15املاد٠ 
ؽااتص احملااانِ بايؿصااٌ ؾاا٢ َااٛاد ايٛالٜاا١  "

ع٢ً املاٍ بايٓطب١ اىل مجٝاع املصاسٜني إال َاا    
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 ي٘ َٛطٔ أٚ قٌ إقا١َ ؾ٢ اؾُٗٛز١ٜ.
اياارٟ ياا٘  األدٓبــ٢ايادعا٣ٚ اياايت تسؾااع عًاا٢   ●

 َٛطٔ أٚ قٌ إقا١َ ؾ٢ اؾُٗٛز١ٜ.
ايارٟ ياٝظ    األدآيب ايدعا٣ٚ اييت تسؾع عًا٢   ●

ُٗٛزٜاا١ يف ياا٘ َااٛطٔ أٚ قااٌ إقاَاا١ ؾاا٢ اؾ  

 إسد٣ تًو اؿاالت:
 .إذا نإ ي٘ ؾ٢ اؾُٗٛز١ٜ َٛطٔ كتاز 
    إذا ناْت ايدع٣ٛ َتعًك١ مباٍ َٛداٛد ؾا٢

 اؾُٗٛز١ٜ.
   إذا ناْااات ايااادع٣ٛ َتعًكااا١ باااايتصاّ ْػاااأ                   

 أٚ ْؿر أٚ نإ ٚادبًا تٓؿٝرٙ ؾٝٗا.
    ٔإذا ناْااات ايااادع٣ٛ َتعًكااا١ مبطاااأي١ َااا

 ٚ نااإ املاادع٢  َطااا٥ٌ األسااٛاٍ ايػدصاا١ٝ 

ٚطٓٝاااًا أٚ ناااإ أدٓبٝاااًا يااا٘ َاااٛطٔ ؾااا٢    

 اؾُٗٛز١ٜ
    ٔإذا ناْااات ايااادع٣ٛ َتعًكااا١ مبطاااأي١ َااا

َطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ َتا٢ ناإ يًكاصاس    

أٚ املطًااااٛب اؿذااااس عًٝاااا٘ أٚ َطاااااعدت٘  

قطااااا٥ًٝا َااااٛطٔ أٚ قااااٌ إقاَاااا١ ؾاااا٢     

              اؾُٗٛزٜااا١ أٚ إذا ناااإ بٗاااا أخاااس َاااٛطٔ   

 أٚ قٌ إقا١َ يًػا٥ب.
 .إٔ ٜكبٌ اـصِ ٚالٜتٗا صساس١ أٚ ضًُٓا 
   األَس باإلدسا٤ات ايٛقت١ٝ ٚايتشؿع١ٝ ايايت

تٓؿر يف اؾُٗٛز١ٜ ٚيٛ ناْات احملهُا١ غاري    

 كتص١ بايدع٣ٛ األص١ًٝ.
َاااع َالسعااا١ إٔ ايكاااإْٛ املٛضاااٛعٞ ايااارٟ  ●

ٜطباال يف أٟ َاأ تًااو األسااٛاٍ عًاا٢ األداْااب 

ٜهاإٛ قااإْٛ ايػاادص اياارٟ ػااب محاٜتاا٘     

أٚ احملذٛز عًٝ٘ أٚ ايػا٥ب أٚ َٔ يف  )نايكاصس 

َاأ ايكااإْٛ   16سهُٗااِ( ٚؾكااًا ياآص املاااد٠    

 املدْٞ ع٢ً ايٓشٛ ضايـ ايبٝإ. 
 

اضتج٢ٓ بٓص خاص نُا ؽتص بايؿصٌ ؾ٢ 

٢ َطااا٥ٌ األسااٛاٍ ايػدصاا١ٝ بايٓطااب١   باااق

 ."إيِٝٗ ؾُٝا ٜسد بػأْ٘ قإْٛ خاص
ــإْٛ   ــٔ ايك ــاد٠ األٚىل َ ــ١ٓ  1امل  2000يط

بتٓعــــِٝ بعــــض أٚضــــاع ٚإدــــسا٤ات 

 ايتكاضٞ:
تطس٣ أسهاّ ايكإْٛ املساؾل ع٢ً إدسا٤ات "

ايتكاضاااٞ يف َطاااا٥ٌ األساااٛاٍ ايػدصااا١ٝ   

ٚايٛقااـ ٜٚطباال ؾُٝااا مل ٜااسد بػااأْ٘ ْااص 

ّ قاإْٛ املساؾعاات املدْٝا١    خاص ؾٝ٘ أسهاا 

ٚايتذازٜا١ ٚأسهااّ قاإْٛ اإلثباات يف املاٛاد      

املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ ٚأسهاّ ايكإْٛ املادْٞ يف  

 ."غإٔ إداز٠ ٚتصؿ١ٝ ايرتنات
ــاد٠  ــ١   28َ ــات املدْٝ ــإْٛ املساؾع ــٔ ق َ

ؽاااتص قاااانِ اؾُٗٛزٜااا١ " -ٚايتذازٜـــ١

بٓعس ايدعا٣ٚ ايت٢ تسؾع ع٢ً املصس٣ ٚياٛ  

ٔ أٚ قاااٌ إقاَااا١ ؾااا٢  مل ٜهااأ يااا٘ َاااٛط 

اؾُٗٛزٜااا١ ٚذياااو ؾُٝاااا عااادا ايااادعا٣ٚ    

 ."ايعكاز١ٜ املتعًك١ بعكاز ٚاقع ؾ٢ اـازز
ؽتص قانِ اؾُٗٛز١ٜ بٓعاس  " -29 َاد٠

ايدعا٣ٚ ايت٢ تسؾع ع٢ً األدٓبا٢ ايار٣ يا٘    

َٛطٔ أٚ قٌ إقا١َ ؾا٢ اؾُٗٛزٜا١ ٚذياو    

ؾُٝا عدا ايدعا٣ٚ ايعكاز١ٜ املتعًكا١ بعكااز   

 ."ٚاقع يف اـازز
ؽتص قانِ اؾُٗٛزٜا١ بٓعاس   " -30َاد٠ 

اياادعا٣ٚ ايتاا٢ تسؾااع عًاا٢ األدٓباا٢ اياار٣   

أٚ قااااٌ إقاَاااا١ ؾاااا٢  يااااٝظ ياااا٘ َااااٛطٔ

 اؾُٗٛز١ٜ ٚذيو ؾ٢ األسٛاٍ اآلت١ٝ:
 ( إذا نإ ي٘ ؾ٢ اؾُٗٛز١ٜ َٛطٔ كتاز.1)
( إذا ناْت ايدع٣ٛ َتعًك١ مبااٍ َٛداٛد   2)

ؾ٢ اؾُٗٛز١ٜ أٚ ناْت َتعًك١ بايتصاّ ْػاأ  

ْؿر أٚ نإ ٚادباًا تٓؿٝارٙ ؾٝٗاا أٚ ناْات      أٚ

 َتعًك١ بإؾالع أغٗس ؾٝٗا.
( إذا ناْاات اياادع٣ٛ َعازضاا١ ؾاا٢ عكااد    3)

شٚاز ٚنإ ايعكاد ٜاساد إبساَا٘ ياد٣ َٛثال      

 َصس٣.
( إذا ناْت ايادع٣ٛ َتعًكا١ بطًاب ؾطاخ     4)

أٚ بااايتطًٝل أٚ باالْؿصاااٍ ٚناْاات   ايااصٚاز

َسؾٛعاااا١ َاااأ شٚداااا١ ؾكاااادت دٓطاااا١ٝ 

ٚاز َت٢ نإ هلا َاٛطٔ ؾا٢   اؾُٗٛز١ٜ بايص
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اؾُٗٛز١ٜ، أٚ ناْت ايادع٣ٛ َسؾٛعا١ َأ    

شٚد١ هلا َٛطٔ ؾ٢ اؾُٗٛز١ٜ ع٢ً شٚدٗا 

اير٣ نإ ي٘ َٛطٔ ؾٝٗا َت٢ نإ ايصٚز قد 

ٖذااس شٚدتاا٘ ٚدعااٌ َٛطٓاا٘ ؾاا٢ اـااازز  

                           بعااااد قٝاااااّ ضاااابب ايؿطااااخ أٚ ايتطًٝاااال    

 ُٗٛز١ٜ.أٚ االْؿصاٍ أٚ نإ قد أبعد عٔ اؾ
( إذا ناْت ايدع٣ٛ َتعًكا١ بطًاب ْؿكا١    5)

يألّ أٚ يًصٚدا١ َتا٢ ناإ هلُاا َاٛطٔ ؾا٢       

 اؾُٗٛز١ٜ أٚ يًصػري املكِٝ ؾٝٗا.
( إذا ناْاات اياادع٣ٛ بػااإٔ ْطااب صااػري    6)

ٜكِٝ ؾ٢ اؾُٗٛز١ٜ أٚ بطاًب ايٛالٜا١ عًا٢    

 ْؿط٘ أٚ اؿد َٓٗا أٚ ٚقؿٗا أٚ اضرتدادٖا.
طااأي١ َاأ ( إذا ناْاات اياادع٣ٛ َتعًكاا١ مب7)

َطااا٥ٌ األسااٛاٍ ايػدصاا١ٝ ٚنااإ املاادع٢    

ٚطٓٝاااًا أٚ ناااإ أدٓبٝاااًا يااا٘ َاااٛطٔ ؾااا٢     

اؾُٗٛز١ٜ، ٚذيو إذا مل ٜهٔ يًُدع٢ عًٝا٘  

َاااٛطٔ َعاااسٚف ؾااا٢ اـاااازز أٚ إذا ناااإ    

ايكاااإْٛ اياااٛط٢ٓ ايٛاداااب ايتطبٝااال ؾااا٢  

 ايدع٣ٛ.
( إذا ناْاات اياادع٣ٛ َتعًكاا١ مبطااأي١ َاأ 8)

   ٕ يًكاصاس   َطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً املااٍ َتا٢ ناا

أٚ املطًااااٛب اؿذااااس عًٝاااا٘ أٚ َطاااااعدت٘  

قطا٥ًٝا َٛطٔ أٚ قٌ إقا١َ ؾ٢ اؾُٗٛز١ٜ 

أٚ إذا نااإ بٗااا أخااس َااٛطٔ أٚ قااٌ إقاَاا١   

 يًػا٥ب.
                      ( إذا نااإ ألسااد املاادع٢ عًااِٝٗ َااٛطٔ     9)

 ."أٚ قٌ إقا١َ ؾ٢ اؾُٗٛز١ٜ
ؽاااتص قاااانِ اؾُٗٛزٜااا١   " -32َـــاد٠ 

٣ ٚيٛ مل تهٔ داخًا١ ؾا٢   بايؿصٌ ؾ٢ ايدعٛ

اختصاصااٗا طبكااًا يًُااٛاد ايطااابك١ إذا قبااٌ  

 ."أٚ ضًُٓا اـصِ ٚالٜتٗا صساس١ 
ؽتص قانِ اؾُٗٛز١ٜ بااألَس  " -34َاد٠ 

باإلدسا٤ات ايٛقت١ٝ ٚايتشؿع١ٝ ايت٢ تٓؿار  

يف اؾُٗٛزٜااا١ ٚياااٛ ناْااات غاااري كتصااا١    

 ."بايدع٣ٛ األص١ًٝ
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 يٛال١ٜ ع٢ً املاٍاحمله١ُ املختص١ حمًًٝا يف َطا٥ٌ ا
 ٜتشدد االختصاص احمل٢ً ؾ٢ َطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ ع٢ً ايٓشٛ اآلت٢:

 )أ( ؾ٢ َٛاد ايٛال١ٜ مبٛطٔ ايٛىل أٚ ايكاصس ٚؾ٢ َٛاد ايٛصا١ٜ بأخس َٛطٔ يًُتٛؾ٢ أٚ يًكاصس.
 )ب( ؾ٢ َٛاد اؿذس ٚاملطاعد٠ ايكطا١ٝ٥ مبٛطٔ املطًٛب اؿذس عًٝ٘ أٚ َطاعدت٘ قطا٥ًٝا.

 ( ؾ٢ َٛاد ايػٝب١ بأخس َٛطٔ يًػا٥ب.)ز
ؾإذا مل ٜهٔ ألسد َٔ ٖؤال٤ َٛطٔ ؾ٢ َصس ٜٓعكد االختصاص يًُشه١ُ ايهاا٥ٔ ؾا٢ دا٥ستٗاا َاٛطٔ     

 ايطايب أٚ ايت٢ ٜٛدد ؾ٢ دا٥ستٗا َاٍ يًػدص املطًٛب محاٜت٘.
طًاب ذ٣ٚ   )د( إذا تػري َٛطٔ ايكاصاس أٚ احملذاٛز عًٝا٘ أٚ املطااعد قطاا٥ًٝا دااش يًُشهُا١ بٓاا٤ عًا٢         

 أٚ ايٓٝاب١ ايعا١َ إٔ ؼٌٝ ايكط١ٝ إىل احمله١ُ ايت٢ ٜكع ؾ٢ دا٥ستٗا املٛطٔ اؾدٜد. ايػإٔ
                     ضاٛا٤ ناإ ٚيٝااًا    -)ٖاا( ؽاتص احملهُا١ ايتاا٢ أَاست بطاًب ايٛالٜا١ أٚ ٚقؿٗااا بتعاٝني َأ خيًاـ ايااٛىل          

 حمله١ُ ايت٢ ٜٛدد بدا٥ستٗا َٛطٔ ايكاصس.إال إذا زأت َٔ املصًش١ إساي١ املاد٠ إىل ا -أٚ ٚصًٝا 
 (2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ  3ف 15)املاد٠ 

 

 حاالت ايتحكٝل ايٛدٛبٞ مبعسؾ١ ايطاد٠ أعطا٤ ْٝاب١ غ٦ٕٛ األضس٠
 ع٢ً أعطا٤ ْٝابات غ٦ٕٛ األضس٠ ؼكٝل املٛاد اآلت١ٝ بأْؿطِٗ:

 ضًب ٚسد ٚٚقـ ايٛال١ٜ. .1
 اؿذس. اؿذس ٚتعٝني ايكِٝ ٚإْٗا٤ َُٗت٘ ٚزؾع .2
 نٌ َا ٜتعًل بايعصٍ. .3
 إثبات ايػٝب١ ٚتعٝني ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب. .4
 تعٝني املطاعد ايكطا٥ٞ. .5
َاأ املسضااّٛ  47، 18اضااتُساز ايٛالٜاا١ ٚاضااتُساز ايٛصااا١ٜ، ساااٍ تااٛاؾس غااسٚطُٗا )ٚؾكااًا يًُااادتني   .6

 (.1952يط١ٓ  119بكإْٛ 
َٔ إدسا٤ات اؿصٍٛ ع٢ً إذٕ َأ   ٜٚكصد بٗا إعؿا٤ ايٛيٞ األب -بايٓطب١ يألب-عدّ ضسٜإ ايكٝٛد  .7

أٚ َطاترتًا،   -ناهلبا١   - َت٢ نإ املاٍ قد آٍ يًكاصس تربعًا َٔ أبٝ٘ ضٛا٤ نإ ايتاربع صاسحياً  -احمله١ُ 

 ٚال ٜتُتع بٗرا اإلعؿا٤ َٔ األٚيٝا٤ إال األب دٕٚ اؾد. - نايبٝع ايرٟ ال ٜدؾع ؾٝ٘ مثٔ
ايطاٝد املطتػااز/ ايٓا٥اب ايعااّ بػاإٔ تطبٝال       تعٝني ايٛصٞ اـاص ٚاملؤقت ٚاـص١َٛ. )تعًُٝات  .8

َأ ايتعًُٝاات    52ٚ  37ٚ املاادتني   2004يطا١ٓ   10أسهاّ قإْٛ قانِ األضس٠ ايصادز بايكاإْٛ زقاِ   

   ايكطا١ٝ٥ يف َطا٥ٌ األسٛاٍ ايػدص١ٝ(.
نٌ َا ٜكدّ إيِٝٗ َٔ بالغات ضد األٚصٝا٤ مياظ صاالسٝتِٗ يًٛصاا١ٜ ٚياٛ ألضاباب ناْات قا٥ُا١         .9

ِٝٓٗ أٚ تتصٌ عطٔ إدازتٗاِ يألَاٛاٍ أٚ تتعًال بكٝااّ عاازض َأ ايعاٛازض ايايت تصٜاٌ          ٚقت تعٝ
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ٚياٛ   -أًٖٝتِٗ، ٚإذا تسدح يد٣ عطٛ ايٓٝاب١ عدّ صالس١ٝ ايٛصٞ ؾإٕ عًٝ٘ إٔ ٜطًب َٔ احملهُا١  

 119َأ املسضاّٛ بكاإْٛ     48، 32ٚقؿ٘ ٚتعٝني ٚصٞ َؤقت. )عُااًل باملاادتني    -مل ٜطتهٌُ ايتشكٝل

 (.1952يط١ٓ 
مجٝع ايبالغات اييت تكدّ إيِٝٗ َٔ األٚيٝا٤ أٚ األٚصٝا٤ أٚ ايكا١َ أٚ ايٛنال٤ عٔ ايػا٥بني ضد ايػاري   .10

ٌ -ٚتتعًل بأَٛاٍ ْاقصٞ ٚعدميٞ األ١ًٖٝ، ٚعاسض ايتشكٝال    َػاؿٛعًا مبارنس٠ باايسأٟ عًا٢      -يف نا

يطا١ٓ   2ب ايعااّ زقاِ   احملاَٞ ايعاّ أٚ ز٥ٝظ ايٓٝاب١ املدتص. )ايهتاب ايدٚز٣ يًطٝد املطتػااز ايٓا٥ا  

2018.)  
ٚاملطاتبدي١   2000يطا١ٓ   1َٔ ايكاإْٛ   2/ 47طًبات صسف ساي١ ايطسٚز٠ ايكص٣ٛ. )املب١ٓٝ يف املاد٠  .11

 (2020يط١ٓ  3، ٚايهتاب ايدٚزٟ يًطٝد املطتػاز ايٓا٥ب ايعاّ زقِ 2020يط١ٓ  176بايكإْٛ زقِ 
 -االضت٦ٓاف يًٓٝاب١ ايعًٝا يػ٦ٕٛ األضاس٠ ز٥ٝظ  -* َٔ قاضسات ايطٝد املطتػاز/ زاضٞ أبٛ ايؿتٛح

 يف أسهاّ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ.

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 و انعبيخ ادلشرتكخاألحكب
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 : اإلثالغ وانمُذأوالا 

 املكصٛد باإلبالؽ

ٖٛ قٝاّ أسد األقازب أٚ ايػاري باإبالؽ ْٝابا١    

                       غااا٦ٕٛ األضاااس٠ بٛاقعااا١ َاااا )َجاااٌ ايٛؾاااا٠  

ًٖٝااا١(، ٚذياااو يباااد٤  أٚ ايػٝااااب أٚ ؾكاااد األ

 ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ أٚ الْتٗا٥ٗا:
ٖٚااٛ اإلبااالؽ    أٚال: اإلبــالؽ يبــد٤ ايٛالٜــ١   

بٛاقع١ تطتًصّ تادخٌ ايٓٝابا١ ؿؿاغ َااٍ     

غاادص َااا، نُااا يف أسااٛاٍ ايٛؾااا٠ ٚاؿذااس    

 ٚايػٝاب.
ٚتهإٛ يعاد٠    ثاْٝا: اإلبالؽ إلْتٗا٤ ايٛالٜـ١ 

 أضباب:
 بًٛؽ ايكاصس ضٔ ايسغد -
 ا١ٜ.ٚؾا٠ املعين باؿُ -
ٚؾااا٠ ايٓا٥ااب أٚ عصياا٘ أٚ قبااٍٛ اضااتكايت٘     -

ٚطًب تعٝني ْا٥ب ددٜد أٚ عاٛد٠ ايٛالٜا١   

 يًٛيٞ.

ــاد٠  ــِ    27امل ــإْٛ زق ــٔ ايك ــ١ٓ  1َ  2000يط

 بتٓعِٝ بعض أٚضاع ٚإدسا٤ات ايتكاضٞ:
ع٢ً األقازب ايرٜٔ ٜكُٕٝٛ َاع املتاٛؾ٢ ؾا٢    "

َعٝػ١ ٚاسد٠ أٚ أنرب ايساغادٜٔ َأ ايٛزثا١    

١ بٛاقعاا١ ٚؾااا٠ غاادص  إبااالؽ ايٓٝاباا١ ايعاَاا 

أٚ ْاقصاٗا أٚ محاٌ      غا٥ب أٚ عدِٜ األًٖٝا١  

َطتهٔ، أٚ ٚؾا٠ اياٛيٞ أٚ ايٛصاٞ أٚ ايكاِٝ أٚ    

ايٛنٝااٌ عاأ ايػا٥ااب خااالٍ ثالثاا١ أٜاااّ َاأ   

 تازٜخ سصٍٛ ايٛؾا٠.
ٚعًاا٢ األقااازب إبااالؽ ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ خااالٍ   

ذات املد٠ عٔ ؾكد أ١ًٖٝ أٚ غٝاب أساد أؾاساد   

َعٗاااِ يف َعٝػااا١   األضاااس٠ إذا ناااإ َكُٝااااً  

 ."ٚاسد٠

 

 األغخاص ايٛادب عًِٝٗ اإلبالؽ

                       ٜؿاااسض ايكاااإْٛ عًااا٢ بعاااض األغاااداص   

                  أٚ اؾٗات إبالؽ ايٓٝابا١ ايعاَا١ عأ ايٛقاا٥ع     

أٚ اؿاالت اييت ؼتاز أَٛاهلِ يًشُا١ٜ عًا٢  

 ايٓشٛ اآلتٞ:
 األقازب ًٜتصَٕٛ باإلبالؽ عٔ:

                   ؾاااا٠ غااادص غا٥اااب أٚ عااادِٜ األًٖٝااا١   ٚ -1

 أٚ محٌ َطتهٔ. أٚ ْاقصٗا
ٚؾا٠ اياٛيٞ أٚ ايٛصاٞ أٚ ايكاِٝ أٚ ايٛنٝاٌ      -2

 عٔ ايػا٥ب.
ؾكد أ١ًٖٝ أٚ غٝاب أساد أؾاساد األضاس٠ إذا     -3

 نإ َكًُٝا َعِٗ يف َعٝػ١ ٚاسد٠.

ــاد٠  ــِ    27امل ــإْٛ زق ــٔ ايك ــ١ٓ  1َ  2000يط

 بتٓعِٝ بعض أٚضاع ٚإدسا٤ات ايتكاضٞ:
ع٢ً األقازب ايارٜٔ ٜكُٝإٛ َاع املتاٛؾ٢ ؾا٢      "

َعٝػ١ ٚاساد٠ أٚ انارب ايساغادٜٔ َأ ايٛزثا١      

غا٥ب  إبالؽ ايٓٝاب١ ايعا١َ بٛاقع١ ٚؾا٠ غدص

أٚ ْاقصاٗا أٚ محاٌ َطاتهٔ،     أٚ عدِٜ األ١ًٖٝ 

                        أٚ ٚؾاااااااا٠ اياااااااٛيٞ أٚ ايٛصاااااااٞ أٚ ايكاااااااِٝ  

أٚ ايٛنٝااٌ عاأ ايػا٥ااب خااالٍ ثالثاا١ أٜاااّ َاأ 

 تازٜخ سصٍٛ ايٛؾا٠.
ٚع٢ً األقازب إبالؽ ايٓٝاب١ ايعاَا١ خاالٍ ذات   

املد٠ عٔ ؾكد أ١ًٖٝ أٚ غٝاب أسد أؾساد األضس٠ 

 ."َكُٝا َعِٗ يف َعٝػ١ ٚاسد٠إذا نإ 
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ٜٚػاارتط يف أٟ َاأ أسااٛاٍ ايٛؾااا٠ إٔ ٜهاإٛ  

 ٜاّ َٔ تازخي٘.اإلبالؽ خالٍ ثالث١ أ
األطبــا٤ املعــادتني َٚــدٜسٟ املطتػــؿٝات    

ــ١     ــات اإلدازٜ ــني بادتٗ ــحات ٚاملختص ٚاملص

سااالت ؾكاد األًٖٝا١     ؾًٝتصَٕٛ باإلبالؽ عٔ

ايٓاغ١٦ عٔ ساي١ عك١ًٝ مبذسد ثبٛت ذياو  

هلِ، أٚ إذا تبني هلِ أثٓا٤ تأد١ٜ عًُِٗ ساي١ 

 َٔ ساالت ؾكد األ١ًٖٝ.
طــتهٔ ٚبايٓطــب١ يًٛصــٞ عًــ٢ اذتُــٌ امل

 ٔ اْكطاا٤ َاد٠ اؿُاٌ أٚ     ؾًٝتصّ باإلبالؽ عـ

 باْؿصاي٘ سًٝا أٚ َٝتًا.

 َٔ ذات ايكإْٛ: 28املاد٠ 
ع٢ً األطبا٤ املعاؾني َٚدٜسٟ املطتػاؿٝات  "

ٚاملصاااشات عطاااب األساااٛاٍ إباااالؽ ايٓٝابااا١ 

ايعا١َ عٔ ساالت ؾكاد األًٖٝا١ ايٓاغا١٦ عأ     

ساي١ عكًٝا١ مبذاسد ثباٛت ذياو هلاِ ٚعًا٢       

املدتصااني باؾٗااات اإلدازٜاا١ إبااالؽ ايٓٝاباا١   

تاابني هلااِ أثٓااا٤ تأدٜاا١ عًُااِٗ  ايعاَاا١ َتاا٢ 

ساياا١ َاأ ساااالت ؾكااد األًٖٝاا١ املػاااز إيٝٗااا   

 ."بايؿكس٠ ايطابك١
 َٔ ذات ايكإْٛ: 29املاد٠ 

عًاا٢ ايٛصاا٢ عًاا٢ اؿُااٌ املطااتهٔ إبااالؽ      "

ايٓٝابااا١ ايعاَااا١ باْكطاااا٤ َاااد٠ اؿُاااٌ أٚ    

 ."باْؿصاي٘ سًٝا أٚ َٝتًا
 

 قٝد ايطًبات

ملطاعد٠ تكٝد ايٓٝاب١ ايعا١َ طًبات اؿذس ٚا

                       ايكطا١ٝ٥ ٚاضتُساز ايٛال١ٜ أٚ ايٛصا١ٜ 

أٚ ضًب ايٛال١ٜ أٚ اؿد َٓٗا أٚ ٚقؿٗا ٚضًب 

أٚ احملذٛز عًٝ٘ أٚ اؿد َٓ٘  اإلذٕ يًكاصس

ٚإثبات ايػٝب١ ٚاؿد َٔ ضًط١ ايٛنٌٝ عٔ 

ايػا٥ب َٚٓع املطًٛب اؿذس عًٝ٘ أٚ ضًب 

ت٘ ؾٝ٘ ٚالٜت٘ َٔ ايتصسف أٚ تكٝٝد سسٜ

 ٚذيو ّٜٛ ٚضاع١ تكدِٜ ايطًب.
ٜٚكّٛ ايكٝد ؾ٢ ايطذٌ َكاّ ايتطذٌٝ 

ٜٚٓتر أثسٙ َٔ تازٜخ إدسا٥٘ َت٢ قط٢ 

بإداب١ ايطًب، ٚع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ غطب 

ايكٝد إذا قط٢ بسؾض ايطًب، ٜٚصدز ٚشٜس 

 ايعدٍ قسازًا بإدسا٤ات ايكٝد ٚايػطب.
يط١ٓ  1212ٚقد صدز قساز ٚشٜس ايعدٍ زقِ 

بإدسا٤ات ايكٝد يف ايطذٌ مبٛاد ايٛال١ٜ  2022

 ع٢ً املاٍ.
ُٜٓػأ يف نٌ  ْٚصت املاد٠ األٚىل َٓ٘ ع٢ً إٔ 

ْٝاب١ دص١ٝ٥ ضذٌ خاص يكٝد ايطًبات 

املتعًك١ باؿذس، ٚاملطاعد٠ ايكطا١ٝ٥، 

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  32املاد٠ 
تكٝد ايٓٝاب١ ايعا١َ طًبات اؿذس "

ٚاملطاعد٠ ايكطا١ٝ٥ ٚاضتُساز ايٛال١ٜ أٚ 

َٓٗا أٚ د ايٛصا١ٜ أٚ ضًب ايٛال١ٜ أٚ اؿ

أٚ احملذٛز عًٝ٘  ٚقؿٗا ٚضًب اإلذٕ يًكاصس

أٚ اؿد َٓ٘ ٚإثبات ايػٝب١ ٚاؿد َٔ ضًط١ 

ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب َٚٓع املطًٛب اؿذس 

عًٝ٘ أٚ ضًب ٚالٜت٘ َٔ ايتصسف أٚ تكٝٝد 

سسٜت٘ ؾٝ٘ ٚذيو ّٜٛ ٚضاع١ تكدِٜ 

 ."ايطًب
ٜٚكّٛ ايكٝد ؾ٢ ايطذٌ َكاّ ايتطذٌٝ 

إدسا٥٘ َت٢ قط٢  ٜٚٓتر أثسٙ َٔ تازٜخ

بإداب١ ايطًب، ٚع٢ً ايٓٝاب١ ايعا١َ غطب 

ايكٝد إذا قط٢ بسؾض ايطًب، ٜٚصدز ٚشٜس 

 ."ايعدٍ قسازًا بإدسا٤ات ايكٝد ٚايػطب
 2022يط١ٓ  1212َٔ قساز ايعدٍ  1املاد٠ زقِ 

بإدسا٤ات ايكٝد يف ايطذٌ مبٛاد ايٛال١ٜ 

ُٜٓػأ يف نٌ ْٝاب١ دص١ٝ٥ ضذٌ ": ع٢ً املاٍ
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ٚاضتُساز ايٛال١ٜ أٚ ايٛصا١ٜ، ٚضًب ايٛال١ٜ 

                أٚ اؿد َٓٗا أٚ ٚقؿٗا، ٚضًب اإلذٕ يًكاصس 

أٚ احملذٛز عًٝ٘ أٚ اؿد َٓ٘، ٚإثبات ايػٝب١، 

ٚاؿد َٔ ضًط١ ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب، َٚٓع 

املطًٛب اؿذس عًٝ٘ َٔ ايتصسف، أٚ تكٝد 

 أٚ ضًب ٚالٜت٘. سسٜت٘ ؾٝ٘،
ُٜٓػأ يف نٌ  ْٚصت املاد٠ ايجا١ْٝ َٓ٘ ع٢ً إٔ 

ْٝاب١ ن١ًٝ ضذاًل يتطذٌٝ إخطازات  قٝد 

طابك١، ٚع٢ً ايٓٝاب١ املٛاد املب١ٓٝ باملاد٠ اي

اؾص١ٝ٥ إخطاز ايٓٝاب١ ايه١ًٝ بأ١ٜ ٚض١ًٝ 

باملٛاد املػاز إيٝٗا ؾٛز قٝدٖا بطذالتٗا، ٚال 

ٜعتد يف ايػإٔ إال مبا ٖٛ ثابت بطذٌ ايٓٝاب١ 

 اؾص١ٝ٥.
خيتًـ سهِ تصسؾات  ًَحٛظ١ ٖا١َ:

املطًٛب اؿذس عًٝ٘ أٚ احملذٛز عًٝ٘ إذا 

يٓشٛ ٢ً اصدزت قبٌ ايتطذٌٝ أٚ بعدٙ ع

 َٔ ايكإْٛ املدْٞ. 115ٚ 114املبني باملادتني 
َٚٔ ثِ ٜتِ إؾٗاّ ذٟٚ ايػإٔ باؿسص ع٢ً 

 َتابع١ اْطباط ايكٝد يف ايطذٌ.

ايطًبات املتعًك١ باؿذس،  خاص يكٝد

ٚاملطاعد٠ ايكطا١ٝ٥، ٚاضتُساز ايٛال١ٜ أٚ 

ايٛصا١ٜ، ٚضًب ايٛال١ٜ أٚ اؿد َٓٗا أٚ 

ٚقؿٗا، ٚضًب اإلذٕ يًكاصس أٚ احملذٛز عًٝ٘ 

أٚ اؿد َٓ٘، ٚإثبات ايػٝب١، ٚاؿد َٔ 

ضًط١ ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب، َٚٓع املطًٛب 

اؿذس عًٝ٘ َٔ ايتصسف، أٚ تكٝد سسٜت٘ 

 ."٘، أٚ ضًب ٚالٜت٘ؾٝ
ُٜٓػأ يف نٌ " :َٔ ذات ايكساز 2املاد٠ زقِ 

قٝد  ْٝاب١ ن١ًٝ ضذاًل يتطذٌٝ إخطازات

املٛاد املب١ٓٝ باملاد٠ ايطابك١، ٚع٢ً ايٓٝاب١ 

اؾص١ٝ٥ إخطاز ايٓٝاب١ ايه١ًٝ بأ١ٜ ٚض١ًٝ 

باملٛاد املػاز إيٝٗا ؾٛز قٝدٖا بطذالتٗا، ٚال 

بطذٌ ايٓٝاب١ ٜعتد يف ايػإٔ إال مبا ٖٛ ثابت 

 اؾص١ٝ٥.
ٚع٢ً ايٓٝاب١ ايه١ًٝ إخطاز احمله١ُ 

اإلبتدا١ٝ٥ املدتص١ غٗسًٜا بأ١ٜ ٚض١ًٝ، 

بصٛز٠ َٔ ايطذٌ املػاز إيٝ٘ بايؿكس٠ 

 ."ايطابك١
 َٔ ايكإْٛ املدْٞ: 114املاد٠ 

ٜكع باطاًل تصسف اجملٕٓٛ ٚاملعتٛٙ، إذا  -1

 صدز ايتصسف بعد تطذٌٝ قساز اؿذس. 

دز ايتصسف قبٌ تطذٌٝ قساز أَا إذا ص -2

اؿذس ؾال ٜهٕٛ باطاًل إال إذا ناْت ساي١ 

اؾٕٓٛ أٚ ايعت٘ غا٥ع١ ٚقت ايتعاقد، أٚ نإ 

 ايطسف اآلخس ع٢ً ب١ٓٝ َٓٗا.
 َٔ ايكإْٛ املدْٞ: 115املاد٠ 

إذا صدز تصسف َٔ ذٟ ايػؿ١ً أٚ َٔ  -1

ايطؿٝ٘ بعد تطذٌٝ قساز اؿذس، ضس٣ ع٢ً 

٢ً تصسؾات ايصيب ٖرا ايتصسف َا ٜطسٟ ع

أَا ايتصسف ايصادز  -2املُٝص َٔ أسهاّ. 

قبٌ تطذٌٝ قساز اؿذس ؾال ٜهٕٛ باطاًل أٚ 

قاباًل يإلبطاٍ، إال إذا نإ ْتٝذ١ اضتػالٍ أٚ 

 تٛاطؤ.
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: حظر أيىال ادلعٍُ ثبحلًبَخ واإلجراءاد انزحفظُخ   ثبَُبا
 يًحؿاظ ع٢ً املاٍ: ضًط١ ايٓٝاب١ ايعا١َ حنٛ اختاذ إدسا٤ات حتؿع١ٝ أٚ ٚقت١ٝ

 تًتصّ ايٓٝاب١ عصس األَٛاٍ َع َساعا٠ اآلتٞ:
جيااب إٔ ٜااتِ سصااس نااٌ األَااٛاٍ ايجابتاا١     -

 بػسط   ٚاملٓكٛي١ ٚاؿكٛم ٚااليتصاَات.
جيااب إٔ ٜهاإٛ اؿصااس املؤقاات يألَااٛاٍ يف   -

 قطس. 
 جيب إٔ ٜٛقع احملطس َٔ ذٟٚ ايػإٔ. -

ــسا٤ات     ــاذ اإلد ــ١ إخت ــ١ ايعاَ ــٔ يًٓٝاب ٚميه

 أٚ ايتحؿع١ٝ ذتؿغ املاٍ ناآلتٞ: ايٛقت١ٝ

ٚضااع األختاااّ )بػااسط أال ٜرتتااب عًٝٗااا      -

باملاااٍ نُااا ٖااٛ اؿاااٍ إذا نااإ املاااٍ  إضااساز 

عبااااز٠ عااأ ثالدااا١ ايباااإ مبشاااٌ ضاااٛبس 

َازنااات(، ٚميهااأ يف تًاااو اؿايااا١ تعاااٝني  

 سازع قطا٥ٞ.
ْكااٌ ايٓكااٛد ٚاألٚزام املايٝاا١ ٚاملطااتٓدات     -

 عًٝاا٘ إىل خيػاا٢ ٚاملصااٛغات ٚغريٖااا ممااا 

خصا١ْ أسد املصازف )ٜٚهٕٛ بٓا٤ ع٢ً أَس 

َٔ ز٥اٝظ قهُا١ األضاس٠ بصاؿت٘ قاضاًٝا      

 يألَٛز ايٛقت١ٝ(   
دخٍٛ املطانٔ ٚاألَاانٔ الؽااذ اإلداسا٤ات     -

ايتشؿعٝااا١ )بٓاااا٤ عًااا٢ إذٕ َطااابب َااأ  

 ايكاضٞ املدتص(.

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  33املاد٠ 
عًاا٢ ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ مبذااسد ٚزٚد ايتبًٝااؼ   "

ٗااا ٚؾكااًا ألسهاااّ ٖاارا ايكااإْٛ إٔ تتداار    إيٝ

اإلداسا٤ات ايالشَاا١ يًُشاؾعا١ عًاا٢ سكااٛم   

اؿٌُ املطتهٔ أٚ عدِٜ األ١ًٖٝ أٚ ْاقصٗا أٚ 

ايػا٥ب ٚإٔ ؼصس َؤقتا َاا هلاِ َأ أَاٛاٍ     

ثابت١ أٚ َٓكٛيا١ أٚ سكاٛم َٚاا عًاِٝٗ َأ      

ايتصاَااات يف قطااس ٜٛقااع عًٝاا٘ ذٚٚ ايػااإٔ 

ا٤ات ايٛقتٝا١  ٚيًٓٝاب١ ايعا١َ إٔ تتدر اإلدس

أٚ ايتشؿع١ٝ ايالشَا١ يًُشاؾعا١ عًاٞ ٖارٙ     

األَٛاٍ ٚإٔ تأَس بٛضع األختاّ عًٝٗاا، ٚهلاا   

بٓااا٤ عًاا٢ أَااس صااادز َاأ قاضااٞ األَااٛز       

ايٛقتٝااا١ إٔ تٓكاااٌ ايٓكاااٛد ٚاألٚزام املايٝااا١ 

ٚاملطتٓدات ٚاملصاٛغات ٚغريٖاا مماا خيػا٢     

عًٝاا٘ إىل خصاْاا١ أسااد املصااازف أٚ إىل َهااإ  

 ."…أَني 
 َٔ ذات ايكإْٛ 34 املاد٠

يًٓٝاباا١ ايعاَاا١ بٓااا٤ عًاا٢ إذٕ َطاابب َاأ   "

ايكاضااٞ اؾص٥ااٞ دخااٍٛ املطااانٔ ٚاألَااانٔ   

ايالشّ دخٛهلا الؽااذ اإلداسا٤ات ايتشؿعٝا١    

املٓصاااٛص عًٝٗاااا يف ٖااارا ايكاااإْٛ ٚهلاااا إٔ  

تٓدب يريو بأَس َطابب حيادد ؾٝا٘ املطاهٔ     

 ."أٚ املهإ أسد َأَٛزٟ ايطبط ايكطا٥ٞ
 

 اختاذ اإلدسا٤ات ايتحؿع١ٝ خالي٘ -عٓد االقتطا٤-تعني ع٢ً ايٓٝاب١ ايٛقت ايرٟ ٜ
ٜااتعني عًاا٢ ايٓٝاباا١ اؽاااذ َااا ًٜااصّ مبذااسد   

ٚزٚد ايتبًٝااؼ إيٝٗااا ٚذيااو يًُشاؾعاا١ عًااا٢     

                       سكاااٛم اؿُاااٌ املطاااتهٔ أٚ عااادِٜ االًٖٝااا١   

 أٚ ْاقصٗا أٚ ايػا٥ب.

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  33املاد٠ 
عًاا٢ ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ مبذااسد ٚزٚد ايتبًٝااؼ    "

إيٝٗااا ٚؾكااًا ألسهاااّ ٖاارا ايكااإْٛ إٔ تتداار      

اإلدااسا٤ات ايالشَاا١ يًُشاؾعاا١ عًاا٢ سكااٛم  

                اؿُااٌ املطااتهٔ أٚ عاادِٜ األًٖٝاا١ أٚ ْاقصااٗا  

أٚ ايػا٥ب ٚإٔ ؼصس َؤقتا َا هلِ َٔ أَاٛاٍ  

 "ثابت١ أٚ َٓكٛي١ أٚ سكٛم..
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 ٖا ايٛيٞ أٚ ايٓا٥باألَٛاٍ اييت ٜتٛال
تػٌُ ايٛال١ٜ ع٢ً املااٍ مجٝاع َااٍ ايكاصاس     

َٚااأ يف سهُااا٘ َااأ عكاااازات َٚٓكاااٛالت   

ٚسكااٛم َكَٛاا١ باملاااٍ، ٚاياايت ٜهاإٛ قااد      

انتطبٗا بأٟ ضبب َٔ أضاباب نطاب املًهٝا١،    

 إال َا اضتجين بٓص خاص.

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  4 املاد٠

1952 
"    ٛ اٍ ايكاصاس ٚ يا٘   ٜكّٛ اياٛيٞ عًا٢ زعاٜا١ أَا

إدازتٗااا ٚٚالٜاا١ ايتصااسف ؾٝٗااا َااع َساعااا٠      

 ."األسهاّ املكسز٠ ؾ٢ ٖرا ايكإْٛ
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: رعُني انُبئت )خالف انىيل انطجُعٍ وانشرعٍ(  ثبنثبا
 نٝؿ١ٝ اختٝاز ايٓا٥ب

 ٜتِ ذيو باآلتٞ:
بتكدِٜ َارنس٠ يًُشهُا١ مبأ     ايٓٝاب١قٝاّ  .1

  ٝ ح بعااد تسغااش٘ َاارنٛزًا بٗااا أضااباب ايرتغاا

 27ايتجبت َٔ تٛاؾس ايػسٚط املبٝٓا١ باملااد٠   

 .1958يط١ٓ  119َٔ ايكإْٛ 
2.  ٍ                  جيااب إٔ تكاادّ ايٓٝاباا١ ٖاارٙ املاارنس٠ خااال

أٜاااّ َاأ تااازٜخ إبالغٗااا بايطاابب املٛدااب    8

 يًتعٝني.
بتعااٝني ايٓا٥ااب أٚ املطاااعد  احملهُــ١قٝاااّ  .3

 ايكطا٢٥ بعد أخر زأٟ ذٟٚ ايػإٔ.

 2000يط١ٓ  1ايكإْٛ زقِ َٔ  39املاد٠ 
ع٢ً ايٓٝاب١ ايعاَا١ إٔ تكادّ يًُشهُا١ َارنس٠     "

َطبب١ مبٔ تسغش٘ يًٓٝاب١ عٔ عدِٜ األ١ًٖٝ أٚ 

ْاقصااٗا أٚ عاأ ايػا٥ااب أٚ َاأ تسغااش٘ َطاااعدًا  

قطا٥ًٝا، ٚذيو خالٍ مثا١ْٝ أٜاّ ع٢ً األنجس َأ  

تازٜخ إبالغٗا بايطبب املٛداب يتعٝٝٓا٘ ٚتعاني    

طاعد ايكطا٢٥ بعد أخر زأٟ احمله١ُ ايٓا٥ب أٚ امل

 ."ذٟٚ ايػإٔ

 

 ايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا يف ايٓا٥ب 

 املػسف( -ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب - 69ايكِٝ َع َساعا٠ االضتجٓا٤ ّ -)ايٛصٞ أٜا نإ ْٛع٘
اغرتط ايكإْٛ عد٠ غسٚط الختٝاز ايٛصاٞ  

ٖٚااٞ ذاتٗااا الختٝاااز ايكااِٝ أٚ ايٛنٝااٌ عاأ    

ٓاٙ ايكااإْٛ، أٚ املػااسف إال َااا اضااتج  ايػا٥ااب 

 ٚتًو ايػسٚط ايعا١َ ٖٞ:
 إٔ ٜهٕٛ عداًل. .1
 إٔ ٜهٕٛ نؿؤًا. .2
 إٔ ٜهٕٛ ذا أ١ًٖٝ نا١ًَ. .3
إٔ ٜهٕٛ َتشدًا َع ايكاصس يف ايدٜٔ )جيب  .4

ع٢ً نٌ ساٍ إٔ ٜهٕٛ ايٛصاٞ َأ طا٥ؿا١    

ايكاصس ؾإٕ مل ٜهٔ ؾُأ أٖاٌ َرٖبا٘ ٚإال    

 ؾُٔ أٌٖ دٜٓ٘(.
 إٔ تهٕٛ يدٜ٘ ٚض١ًٝ َػسٚع١ يًعٝؼ. .5
قااد سهااِ عًٝاا٘ يف دسمياا١ َاأ    أال ٜهاإٛ .6

اؾسا٥ِ املد١ً باألداب أٚ املاض١ بايػاسف أٚ  

ايٓصا١ٖ )ٚجيٛش عٓد ايطسٚز٠ ايتذاٚش عٔ 

ٖااارا ايػاااسط إذا اْكطااات عًااا٢ تٓؿٝااار    

 ايعكٛب١ َد٠ تصٜد ع٢ً مخظ ضٓٛات(.

يطـ١ٓ   119َٔ املسضـّٛ بكـإْٛ زقـِ     27 د٠املا

1952   
جيب إٔ ٜهٕٛ ايٛصٞ عداًل نؿؤًا ذا أ١ًٖٝ نا١ًَ، "

 ٚال جيٛش بٛد٘ خاص إٔ ٜعني ٚصًٝا:
احملهااّٛ عًٝاا٘ ؾاا٢ دسمياا١ َاأ اؾااسا٥ِ املدًاا١   -1

باألداب أٚ املاض١ بايػسف أٚ ايٓصا١ٖ َٚع ذيو إذا 

اْكطاات عًاا٢ تٓؿٝاار ايعكٛباا١ َااد٠ تصٜااد عًاا٢  

ت داش عٓاد ايطاسٚز٠ ايتذااٚش عأ     مخظ ضٓٛا

 ٖرا ايػسط
َأ سهاِ عًٝا٘ ؾسمياا١ ناْات تكتطاٞ قاْْٛااًا       -2

ضًب ٚالٜتا٘ عًا٢ ْؿاظ ايكاصاس ياٛ أْا٘ ناإ يف        

 ٚالٜت٘.
َٔ نإ َػٗٛزًا بطا٤ٛ ايطاري٠ أٚ َأ مل ٜهأ يا٘       -3

 ٚض١ًٝ َػسٚع١ يًتعٝؼ.
 احملهّٛ بإؾالض٘ إىل إٔ حيهِ بسد اعتبازٙ . -4
عاصٍ َأ ايٛصاا١ٜ    َٔ ضبل إٔ ضًبت ٚالٜتا٘ أٚ   -5

 ع٢ً قاصس أخس.
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 أال ٜهٕٛ َػٗٛزًا بط٤ٛ ايطري٠. .7
أال ٜهاإٛ قااد سهااِ بإؾالضاا٘ )إىل إٔ حيهااِ  .8

 بسد اعتبازٙ(.
ٕٛ األب قد قسز قبٌ ٚؾاتا٘ سسَاْا٘   أال ٜه .9

َٔ ايتعٝني نٛصٞ ألضباب قٜٛا١ ٚبٛزقا١   

َهتٛب١ أٚ َٛقع١ َٔ األب َٚصدقًا عًٝٗاا  

 )طاملا اقتٓعت احمله١ُ باملربزات(.
أال ٜهاإٛ قااد سهااِ عًٝاا٘ ؾسمياا١ ناْاات     .10

تكتطااٞ قاْْٛااًا ضااًب ٚالٜتاا٘ عًاا٢ ْؿااظ  

 ايكاصس يٛ نإ يف ٚالٜت٘.
                      ٜتاااا٘ أال ٜهاااإٛ قااااد ضاااابل إٔ ضااااًبت ٚال .11

 أٚ عصٍ َٔ ايٛصا١ٜ ع٢ً قاصس أخس.
                       أال ٜهاااإٛ بٝٓاااا٘ ٖااااٛ أٚ أسااااد أصااااٛي٘      .12

أٚ شٚداا٘ ٚبااني ايكاصااس ْااصاع    أٚ ؾسٚعاا٘

قطاااا٥ٞ إذا ناااإ خيػااا٢ َااأ ذياااو عًااا٢  

 َصًش١ ايكاصس.
أال ٜهاإٛ بٝٓاا٘ ٚبااني ايكاصااس أٚ عا٥ًتاا٘      .13

َصًش١ عدا٠ٚ إذا نإ خيػ٢ َٔ ذيو ع٢ً 

 ايكاصس.
ٖٚرٙ ايػسٚط غسٚط إْػاا٤ ٚغاسٚط إبكاا٤    

ًٜااصّ إٔ تتااٛاؾس عٓااد ايتعااٝني ٚتطااتُس يف    

ايتٛاؾس ست٢ اْتٗا٤ ايعٌُ، ٚعٓاد شٚاٍ أساد   

ايػااسٚط ٜهاإٛ عًاا٢ احملهُاا١ أٚ ايٓٝاباا١ إٔ   

تتدر إدسا٤ات عصي٘ ضٛا٤ َٔ تًكا٤ ْؿطٗا أٚ 

بٓا٤ عًا٢ غاه٣ٛ َأ أٟ غادص )دٕٚ صا١ً      

 قساب١ َع١ٓٝ(.

َٔ قسز األب قباٌ ٚؾاتا٘ سسَاْا٘ َأ ايتعاٝني       -6

َت٢ ب٢ٓ ٖرا اؿسَاإ عًا٢ أضاباب قٜٛا١ تاس٣      

احملهُاا١ بعااد ؼكٝكٗااا أْٗااا تااربز ذيااو ٚ ٜجباات  

اؿسَإ بٛزق١ زمسٝا١ أٚ عسؾٝا١ َصادقًا عًا٢     

إَطاااا٤ األب ؾٝٗاااا أٚ َهتٛبااا١ غطااا٘ َٚٛقعااا١  

 باَطا٥٘.
                      د أصااٛي٘ أٚ ؾسٚعاا٘  َاأ نااإ بٝٓاا٘ ٖااٛ أٚ أساا    -7

أٚ شٚد٘ ٚبني ايكاصس ْصاع قطاا٥ٞ أٚ َأ ناإ    

بٝٓاا٘ ٚبااني ايكاصااس أٚ عا٥ًتاا٘ عاادا٠ٚ إذا نااإ    

 خيػ٢ َٔ ذيو نً٘ ع٢ً َصًش١ ايكاصس.
ٚجيب ع٢ً نٌ ساٍ إٔ ٜهٕٛ ايٛصٞ َأ طا٥ؿا١   

ايكاصس ؾإٕ مل ٜهأ ؾُأ أٖاٌ َرٖبا٘ ٚإال ؾُأ      

 ."أٌٖ دٜٓ٘
 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ  69 املاد٠

ٜػاارتط يف ايكااِٝ َااا ٜػاارتط يف ايٛصااٞ ٚؾكااًا    "

َٚع ذيو ال حياٍٛ قٝااّ أساد ايطاببني      27يًُاد٠ 

َاأ املاااد٠  4ٚ  1املٓصااٛص عًُٝٗااا ؾاا٢ ايبٓاادٜٔ  

املرنٛز٠ دٕٚ تعٝني االبٔ أٚ األب أٚ اؾاد إذا زأت  

 ."احمله١ُ َصًش١ ؾ٢ ذيو

 

 اإلخطاز بايتعٝني ٚزؾض ايتعٝني

نإ املعني قد سطس ٚقات صادٚز ايكاساز     إذا ●

 ؾتبدأ َط٦ٛيٝت٘ عٔ َٗاَ٘.
أَا إذا صادز ايكاساز يف غٝبتا١ تكاّٛ ايٓٝابا١       ●

 ايعا١َ بإخطازٙ بكساز ايتعٝني.
ٚيف ساي١ زؾض ذيو ايػادص يًتعاٝني ؾإْا٘     ●

أٜاّ َٔ تاازٜخ   8ًٜتصّ بإبالؽ ايٓٝاب١ خالٍ 

 عًُ٘، ٚإال ٜعترب َط٦ٛاًل عٔ َٗاّ ايتعٝني.
اياا١ زؾطاا٘ يًتعااٝني، تعااني احملهُاا١  ٚيف س

 بدٜاًل عٓ٘ ع٢ً ٚد٘ ايطسع١.

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  40املاد٠ 
                         ؽطااااس ايٓٝاباااا١ ايعاَاااا١ ايٛصااااٞ أٚ ايكااااِٝ  "

                         أٚ ايٛنٝاااٌ عااأ ايػا٥اااب أٚ املطااااعد ايكطاااا٥ٞ  

 ٝ ٝٓاا٘ إذا أٚ املاادٜس املؤقاات بااايكساز ايصااادز بتع

صاادز يف غٝبتاا٘، ٚعًاا٢ َاأ ٜااسؾض ايتعااٝني    

إبااالؽ ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ نتاباا١ بسؾطاا٘ خااالٍ      

مثا١ْٝ أٜااّ َأ تاازٜخ عًُا٘ باايكساز ٚإال ناإ       

َط٦ٛال عٔ املٗاّ املٛن١ً إيٝا٘ َأ تاازٜخ ايعًاِ     

ٚيف ساي١ ايسؾض تعني احمله١ُ باداًل َٓا٘ عًا٢    

 ."ٚد٘ ايطسع١



 21 

: يرحهخ جرد األيىال  راثعبا
 ادتسدحمطس 

ٖاااٛ احملطاااس ايااارٟ تكاااّٛ ايٓٝابااا١ ايعاَااا١      ●

بتشسٜااسٙ ؾااسد أَااٛاٍ املعااين باؿُاٜاا١ ؾٝاا٘ 

ٚؾكااًا يًكٛاعااد املٓعُاا١ يااريو )قااساز ٚشٜااس    

(، َٚااٛاد ايتعًُٝااات  2000يطاا١ٓ  1088ايعاادٍ 

 املتعًك١ بريو.
بعد متااّ اؾاسد تكاّٛ ايٓٝابا١ بسؾاع قطاس        ●

اؾسد إىل احمله١ُ يًتصدٜل عًٝ٘ بعاد ايتأناد   

 صش١ َا ٚزد ؾٝ٘.َٔ 
ٜٚكااّٛ ايااٛيٞ ايطبٝعااٞ أٚ ايػااسعٞ بتشسٜااس   ●

قا١ُ٥ األَٛاٍ خالٍ غٗسٜٔ َٔ ايٛؾا٠ أٚ َأ  

تازٜخ أًٜٛي١ املاٍ يًكاصس ٜٚٓطبل عًٝٗا ذات 

 أسهاّ ؼسٜس قطس اؾسد.
بايٓطاااب١ يًاااٛيٞ: جياااٛش يًٓٝابااا١ ٚيًُشهُااا١  ●

اعتبااااز ايتاااأخري يف ؼسٜاااس قا٥ُااا١ األَاااٛاٍ  

هٔ َع٘ ضاًب ايٛالٜا١   تعسٜض املاٍ يًدطس مي

 عٔ ايٛيٞ.

بايٓطب١ يًٓا٥ب ٜعد ايتأخري يف اؾسد تكصاري   ●

 يف املٗاّ ميهٔ َع٘ عصي٘.
 

 :2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  41املاد٠ 
تكااّٛ ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ بعااد صاادٚز قااساز   "

احملهُااا١ بتعاااٝني ايٓا٥اااب، ظاااسد أَاااٛاٍ  

أٚ ْاقصااااٗا أٚ ايػا٥ااااب   عاااادِٜ األًٖٝاااا١  

ني ٜٚتبااع ؾاا٢ مبشطااس حيااسز َاأ ْطاادت 

اؾسد األسهاّ ٚاإلدسا٤ات اييت ٜصدز بٗاا  

قااساز َاأ ٚشٜااس ايعاادٍ ٜٚاادع٢ ؿطااٛز    

اؾسد مجٝع ذ٣ٚ ايػإٔ ٚايكاصس اير٣ أمت 

مخظ عػس٠ ض١ٓ َٝالد١ٜ إذا زأت ايٓٝاب١ 

ايعا١َ ضاسٚز٠ ؿطاٛزٙ ٚيًٓٝابا١ ايعاَا١     

إٔ تطتعني بأٌٖ اـرب٠ ؾا٢ داسد االَاٛاٍ    

ًِ األَاٛاٍ  ٚتكُٝٝٗا ٚتكدٜس ايادٜٕٛ ٚتطا  

بعااد اْتٗااا٤ اؾااسد إىل ايٓا٥ااب املعااني َاأ   

 ."احمله١ُ
 َٔ ذات ايكإْٛ: 42املاد٠ 

تسؾااع ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ قطااس اؾااسد إىل    "

احمله١ُ يًتصدٜل عًٝا٘ بعاد ايتشكال َأ     

 ."صش١ ايبٝاْات ايٛازد٠ ؾٝ٘
يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  16املاد٠ 

1952: 
ا ٜهااإٛ عًااا٢ اياااٛىل إٔ حياااسز قا٥ُااا١ مبااا"

يًكاصس َٔ َاٍ أٚ َا ٜؤٍٚ إيٝ٘ ٚإٔ ٜاٛدع  

ٖرٙ ايكا١ُ٥ قًِ نتااب احملهُا١ ايايت ٜكاع     

بدا٥ستٗا َٛطٓ٘ يف َد٣ غٗسٜٔ َأ باد٤   

 ايٛال١ٜ أٚ َٔ أًٜٛي١ ٖرا املاٍ إىل ايصػري.
ٚجيٛش يًُشه١ُ اعتباز عدّ تكادِٜ ٖارٙ   

ايكا١ُ٥ أٚ ايتأخري يف تكدميٗا تعسٜطًا ملاٍ 

 ."ايكاصس يًدطس
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 األغخاص ايٛادب حطٛزِٖ يف حمطس ادتسد

عًااا٢ ايٓٝابااا١ طًاااب ذٟٚ ايػاااإٔ ؿطاااٛز    ●

 قطس اؾسد.
 ٚميهٓٗا طًب ايكاصس يًشطٛز بػسطني: ●

 ض١ٓ. 15إٔ ٜهٕٛ قد أمت  .1
 إٔ تهٕٛ ٖٓاى ضسٚز٠ ؿطٛزٙ. .2

ٖٚٓاى خطأ غا٥ع يف ايٛاقاع ايعًُاٞ إذ أْا٘ يف    

ايعدٜد َٔ اؿاالت ٜطًب َعاْٚٞ ايٓٝاب١ َٔ 

زٜاني سطاٛز ايكاصااس باايسغِ َأ عاادّ     اإلدا

ٚدٛب ذيو عهِ ايكإْٛ ٜٚسدع ٖرا اـطأ 

ايػا٥ع إىل َا ناإ ٜآص عًٝا٘ ايهتااب ايساباع      

يطا١ٓ   1َٔ قاإْٛ املساؾعاات املًػاٞ بايكاإْٛ     

سٝاااح ناااإ ٜااآص عًااا٢ ٚداااٛب ٖااارا  2000

 اإلدسا٤.

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  41املاد٠ 
ٚز قااساز تكااّٛ ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ بعااد صااد " 

احملهُااا١ بتعاااٝني ايٓا٥اااب، ظاااسد أَاااٛاٍ  

عدِٜ األ١ًٖٝ أٚ ْاقصٗا أٚ ايػا٥ب مبشطس 

حيااسز َااأ ْطااادتني ٜٚتبااع ؾااا٢ اؾاااسد   

األسهاّ ٚاإلدسا٤ات اييت ٜصادز بٗاا قاساز    

َاأ ٚشٜااس ايعاادٍ ٜٚاادع٢ ؿطااٛز اؾااسد  

مجٝاااع ذ٣ٚ ايػاااإٔ ٚايكاصاااس ايااار٣ أمت    

مخظ عػس٠ ض١ٓ َٝالد١ٜ إذا زأت ايٓٝاب١ 

ضاسٚز٠ ؿطاٛزٙ ٚيًٓٝابا١ ايعاَا١      ايعا١َ

إٔ تطتعني بأٌٖ اـرب٠ ؾا٢ داسد األَاٛاٍ    

ٚتكُٝٝٗا ٚتكدٜس ايادٜٕٛ ٚتطاًِ األَاٛاٍ    

بعااد اْتٗااا٤ اؾااسد إىل ايٓا٥ااب املعااني َاأ   

 ."احمله١ُ

 

 املطا٥ٌ اييت ٜتعني إٔ ٜػًُٗا حمطس ادتسد
ٜػااٌُ قطااس اؾااسد  ناؾاا١ األَااٛاٍ املطًااٛب   

 زعاٜتٗا.
ب١ ايعا١َ إزؾام َرنس٠ بسأٜٗاا  ٚجيب ع٢ً ايٓٝا

يف املطاااا٥ٌ اآلتٝااا١ قباااٌ عاااسض األَاااس عًااا٢   

 احمله١ُ:

االضااتُساز ؾاا٢ املًهٝاا١ ايػااا٥ع١ أٚ اـااسٚز      ●

 َٓٗا.

اضاااتػالٍ احملااااٍ ايتذازٜااا١ ٚايصااآاع١ٝ أٚ    ●

 املهاتب امل١ٝٓٗ أٚ تصؿٝتٗا.

ٚضااا٥ٌ ايٛؾااا٤ باياادٜٕٛ ٚايكااسازات املٓؿاار٠     ●

 يريو.

                        ١ يًكاصاااس تكااادٜس ايٓؿكااا١ ايدا٥ُااا١ ايالشَااا ●

أٚ احملذااٛز عًٝاا٘ ٚميهاأ يًٛصاا١ٝ إٔ تطًااب  

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  43املاد٠ 
ب عًاا٢ ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ عٓااد عااسض    جياا"

قطس اؾسد عًٞ احمله١ُ يًتصدٜل عًٝ٘ 

إٔ تسؾاال َاارنس٠ بسأٜٗااا يف املطااا٥ٌ اآلتٝاا١ 

االضاااتُساز يف املًهٝااا١  -عطاااب االساااٛاٍ:

ايػاااا٥ع١ أٚ اـاااسٚز َٓٗاااا ٚيف اضاااتػالٍ   

احملااااٍ ايتذازٜااا١ ٚايصااآاع١ٝ أٚ املهاتاااب  

املٗٓٝاااا١ أٚ تصااااؿٝتٗا ٚٚضااااا٥ٌ ايٛؾااااا٤    

يكسازات املٓؿار٠ ياريو. تكادٜس    بايدٜٕٛ ٚا

ايٓؿك١ ايدا١ُ٥ ايالش١َ يًكاصس أٚ احملذٛز 

عًٝاا٘. اؽاااذ ايطااسم املؤدٜاا١ ؿطاأ إداز٠  

األَااااٛاٍ ٚصااااٝاْتٗا ٚتًتااااصّ احملهُاااا١    

بايتصدٜل ع٢ً قطس اؾسد ٚبايؿصٌ يف 

                  املطا٥ٌ املػاز إيٝٗا املب١ٓٝ يف املاد٠ ايطاابك١  

اإلداسا٤ات ايتشؿعٝا١   أٚ عٔ أٟ إدسا٤ َٔ 

إذا تبٝٓت َا ٜدعٛ يريو ٚال مياظ عادٍٚ   
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 ايسٜع بصؿ١ دٚز١ٜ أٚ َطتُس٠.

اؽاااذ ايطااسم املؤدٜاا١ ؿطاأ إداز٠ األَااٛاٍ   ●

 ٚصٝاْتٗا.
ٜٚساعااا٢ إٔ احملهُااا١ عٓاااد ايتصااادٜل عًااا٢  

 قطس اؾسد تؿصٌ يف َجٌ تًو األَٛز.
 

احمله١ُ عٔ قساز ضبل إٔ أصدزت٘ عكاٛم  

 ."ايػري سطٔ اي١ٝٓ ايٓاغ١٦ عٔ أٟ اتؿام
 َٔ ذات ايكإْٛ 44املاد٠ 

يًُشه١ُ ، ٚيٛ َٔ تًكاا٤ ْؿطاٗا إٔ تعادٍ    "

عٔ أٟ قساز أصادزت٘ يف املطاا٥ٌ املبٝٓا١ يف    

إدااااسا٤ َاااأ املاااااد٠ ايطااااابك١ أٚ عاااأ أٟ 

اإلدسا٤ات ايتشؿع١ٝ إذا تبٝٓت َاا ٜادعٛ   

 ."يريو

 

 ادتسد مبعسؾ١ )َصؿٞ ايرتن١(
ٜٚساع٢ أْ٘ ال ؽتص ْٝابات ٚقانِ األضاس٠  

بتعٝني َصؿٞ يًرتن١ إال إذا نإ أساد ايٛزثا١   

٘  -َعٓااا٢ باؿُاٜااا١ )قاصاااس   -قذاااٛز عًٝااا

 غا٥ب(.
َصاااؿٞ ايرتنااا١ ٖاااٛ ايػااادص ايااارٟ تعٝٓااا٘ 

تصااؿ١ٝ ايرتناا١ َاأ   احملهُاا١ يتااٛيٞ َُٗاا١   

اؿكٛم ايٛادبا١ عًٝٗاا، ٜٚاتِ ايتؿسقا١ باني      

 سايتني:
: إذا مت تعااٝني املصااؿٞ ايكطااا٥ٞ قبااٌ  األٚىل

ايتصاادٜل عًاا٢ قطااس اؾااسد ؾٗٓااا ٜكااّٛ       

املصااؿٞ ظااسد ايرتناا١ نًااٗا ٚحيااسز قطااسًا     

تؿصًًٝٝا مبا هلا َٚا عًٝٗا ٜٚٛقع٘ ٖٛ ٚعطاٛ  

ايٓٝاب١ ٚايٛصٞ املعني َٚٔ ٜهٕٛ ساضسًا َٔ 

 ايٛزث١ ايساغدٜٔ.
: إذا مت تعٝني املصاؿٞ بعاد ايتصادٜل    ايجا١ْٝ

ع٢ً قطس اؾسد احملسز مبعسؾ١ ايٓا٥ب ؾؿٞ 

ٖرٙ اؿاي١ ٜكّٛ ايٓا٥ب بتطًِٝ املااٍ اـااص   

باملعين باؿُاٜا١ إىل املصاؿٞ مبشطاس ٜٛقعا٘     

ٖٛ ٚعطٛ ايٓٝاب١ ٚاؿاضس َأ ايٛزثا١ إال إذا   

 ٘ ؼات ٜاد    زأ٣ املصؿ٢ إبكا٤ املاٍ نً٘ أٚ بعطا

 ايٓا٥ب ؿؿع٘ ٚإدازت٘ ست٢ تتِ ايتصؿ١ٝ.
ٚأًٜا نإ ايٛضع يف اؿايتني بعد ايتصؿ١ٝ ٜتِ 

تطااًِٝ َااا ٦ٜااٍٛ َاأ ايرتناا١ إىل ايٓا٥ااب بعااد  

 اْتٗا٤ ايتصؿ١ٝ ٚؾكًا يإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ.

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  45املاد٠ 
إذا عٝٓاات احملهُاا١ َصااؿًٝا يًرتناا١ قبااٌ    "

قطس اؾسد ٜتٛىل املصؿ٢ ايتصدٜل عًٞ 

دسد ايرتن١ نًٗا ٚحيسز قطاسًا تؿصاًًٝٝا   

مبا هلا َٚا عًٝٗا ٜٛقع٘ ٖٛ ٚعطٛ ايٓٝابا١  

ايعا١َ ٚايٓا٥ب املعني َٚأ ٜهإٛ ساضاسًا    

 َٔ ايٛزث١ ايساغدٜٔ.
ٚإذا عاااني املصاااؿ٢ بعاااد ايتصااادٜل عًاااٞ 

قطااس اؾااسد ٜكااّٛ ايٓا٥ااب عاأ عاادِٜ    

طااًِٝ األًٖٝا١ أٚ ْاقصااٗا أٚ عأ ايػا٥ااب بت  

ْصااااٝب األخااااري يف ايرتناااا١ إىل املصااااؿ٢   

مبشطاااس ٜٛقعااا٘ ٖاااٛ ٚاملصاااؿ٢ ٚعطاااٛ   

ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ َٚاأ ٜهاإٛ ساضااسًا َاأ    

ايٛزث١ ايساغدٜٔ ٚذياو َاا مل ٜاس املصاؿٞ     

إبكا٤ املااٍ نًا٘ أٚ بعطا٘ ؼات ٜاد ايٓا٥اب       

ؿؿعااا٘ ٚإدازتااا٘ ستااا٢ تاااتِ ايتصاااؿ١ٝ   

ٜٚجباات ذيااو عًاا٢ ْطااديت قطااس اؾااسد 

 يطابل ذنسِٖ.ٜٚٛقع عًٝ٘ األغداص ا
ٚبعد اْتٗا٤ ايتصؿ١ٝ ٜطاًِ َاا ٜاؤٍٚ َأ     

ايرتناا١ إىل ايٓا٥ااب عاأ عاادِٜ األًٖٝاا١ أٚ     

ْاقصااااٗا أٚ عاااأ ايػا٥ااااب َااااع َساعااااا٠   

اإلدااااسا٤ات املٓصااااٛص عًٝٗااااا يف ٖاااارا    

 ."ايكإْٛ
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: انظرف ادلجبشر يٍ ادلبل مبعرفخ انُُبثخ انعبيخ:  خبيطبا
 ١ً يًُعين باذتُا١ٜتصسٜح ايٓٝاب١ ايعا١َ بايصسف َٔ األَٛاٍ ايطا٥

أعطااا٢ ايكاااإْٛ يًٓٝاباااا١ ايعاَااا١ اؿاااال يف    

املباغاس َأ املااٍ يًٓا٥اب      بايصاسف ايتصاسٜح  

عٔ عدِٜ األًٖٝا١ أٚ ْاقااصٗا أٚ عاأ ايػا٥اب     

األَٛاٍ ايطا١ً٥ يًُعين باؿُا١ٜ دٕٚ ايسدٛع 

 يًُشه١ُ باملبايؼ ايتاي١ٝ:

يًٓٝاب١ املدتص١ ايتصاسٜح بايصاسف ستا٢     -1

 ٘ َس٠ نٌ ثالث١ أغٗس.عػس٠ آالف دٓٝ

يًُشاَٞ ايعاّ املدتص ايتصسٜح بايصاسف   -2

ستاا٢ عػااسٜٔ أيااـ دٓٝاا٘ َااس٠ نااٌ ثالثاا١     

 أغٗس.

يًُشاَٞ ايعااّ املداتص يف سايا١ ايطاسٚز٠      -3

ايكصاا٣ٛ)ناؿٛادخ ٚاؿاااالت املسضاا١ٝ اياايت   

تطتدعٞ تادخاًل طبٝاًا عااداًل( شٜااد٠ املبًاؼ      

 بكدز اؿاي١.

ٓا٥اااب ايعااااّ ٚقاااد أصااادز ايطاااٝد املطتػااااز اي

َٓعُااًا  2020يطاا١ٓ  3ايهتاااب اياادٚزٟ زقااِ   

يإلدااسا٤ات ايتؿصاا١ًٝٝ يًصااسف َاأ األَااٛاٍ 

 ايطا١ً٥ يًُعين باؿُا١ٜ.

  2020يط١ٓ  176ايكإْٛ زقِ 
 َٔ( 47)املااد٠ األٚىل( ٜطتبدٍ بٓص املاد٠ ) "

 ٚإداااسا٤ات أٚضااااع بعاااض تٓعاااِٝ قاااإْٛ

ٍ  َطاااا٥ٌ ؾاا٢  ايتكاضاا٢   ايػدصااا١ٝ األسااٛا

 اياآص ،2000 يطاا١ٓ 1 زقااِ كااإْٛباي ايصااادز

باا١ ايعاَاا١ إٔ تصااسح   يًٓٝا -47 َاااد٠: اآلتاا٢

يًٓا٥ب عٔ عدِٜ األ١ًٖٝ أٚ ْاقااصٗا أٚ عاأ   

ايػا٥ب بايصسف َٔ األَٛاٍ ايطاا١ً٥ أل٣ َأ   

ٖؤال٤ دٕٚ ايسدٛع إىل احمله١ُ مبااا ال جيااٚش   

َبًؼ عػاس٠ آالف دٓٝا٘ ، ٚجياٛش شٜادتا٘ إىل     

احملا٢َ ايعااّ   عػسٜٔ أيـ دٓٝا٘ بكاساز َأ

 املدتص ، ٚذيو ملس٠ ٚاسد٠ نٌ ثالث١ أغٗس .

ٚجيٛش بكاساز َطابب َأ احملاا٢َ ايعااّ ؾا٢       

ساياااا١ ايطاااااسٚز٠ ايكصاااا٣ٛ ناااااااؿٛادخ،   

ٚاؿاالت املسضا١ٝ ، ٚايتا٢ تطاتدع٢ تادخاًل     

طبٝااا عاااداًل شٜااااد٠ املبًااؼ املػاااز إيٝاا٘ ؾاا٢    

ايؿكااس٠ األٚىل َاأ ٖاارٙ املاااد٠ بكاادز ساياا١     

ا، ًٜٚتصّ ايٓا٥ب املصسح ي٘ ايطسٚز٠ ْٚؿكتٗ

بايصسف بتكدِٜ املطتٓدات املؤٜد٠ يإلْؿاام  

ؾااا٢ سايااا١ ايطااسٚز٠، قبااٌ تكاادِٜ طًااب      

 ."ايصسف ايتايٞ

 

 ٌٖ جيٛش ايتصسف يف أٟ َٔ األَٛاٍ قبٌ إمتاّ ادتسد عٓد االقتطا٤

 ميهٔ يًٓٝاب١ إٔ تأذٕ باآلتٞ:
 ايصسف َٔ املاٍ ع٢ً دٓاش٠ املتٛؾ٢. .1

 تًصّ املتٛؾ٢ ْؿكتِٗ. اإلْؿام ع٢ً َٔ .2

إداز٠ األعُاااٍ اياايت خيػاا٢ عًٝٗااا َاأ ؾااٛات     .3

 ايٛقت.

 ٜٚهٕٛ اإلذٕ ألحد األغخاص ايتايٝني:

ٚص٢ ايرتن١: أٟ َٔ عٝٓ٘ املتٛؾ٢ ٚصًٝا ع٢ً  .1

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  33املاد٠ 
 ألٕ – عٓاااد اإلقتطاااا٤ –ٚيًٓٝابااا١ ايعاَااا١ "

تاااأذٕ يٛصااا٢ ايرتنااا١ أٚ َٓؿااار ايٛصااا١ٝ أٚ  

أخاس   َادٜسٖا إٕ ٚداد أٚ ألٟ غادص أَاني    

ٚاإلْؿاام عًا٢    بايصسف ع٢ً دٓااش٠ املتاٛيف  

َااأ تًصَااا٘ ْؿكاااتِٗ ٚإداز٠ األعُااااٍ ايااايت  

يٛقاات ٚيًٓٝاباا١   خيػاا٢ عًٝٗااا َاأ ؾااٛات ا   

ايعا١َ إٔ تعدٍ عٔ أٟ قساز اؽرت٘ تطبٝكاا  

 ."ألسهاّ ٖرٙ املاد٠
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املصؿٞ ايكطا٥ٞ( َٓؿر  -املاٍ )ايٛصٞ املدتاز

                 ايٛصااا١ٝ أٚ َااادٜسٖا: أٟ املهًاااـ بتٓؿٝااارٖا   

 أٚ ايكا٥ِ بريو.

 .أخس ألٟ غدص أَني .2

... يًٓٝابا١ ايعاَا١   " َٔ ذات ايكإْٛ 26املاد٠ 

إٔ تكادز ْؿكا١ ٚقتٝاا١ َأ أَاٛاٍ َطااتشكٞ     

 ."ايٓؿك١ إيٞ سني اؿهِ بتكدٜسٖا

ٞ   876املاد٠  إذا مل ٜعاني  "  -َٔ ايكـإْٛ املـدْ

ساد ذ٣ٚ ايػاإٔ   املٛزخ ٚصًٝا يرتنت٘ ٚطًب أ

تعااٝني َصااـ هلااا، عٝٓاات احملهُاا١، إذا زأت   

َٛدباااا ياااريو، َااأ ػُاااع ايٛزثااا١ عًااا٢    

اختٝازٙ ؾإٕ مل ػُع ايٛزث١ ع٢ً أسد تاٛىل  

ايكاض٢ اختٝاز املصؿ٢ عًا٢ إٔ ٜهإٛ بكادز    

املطتطاع َٔ بني ايٛزثا١، ٚذياو بعاد مسااع     

 . "أقٛاٍ ٖؤال٤

 

 تعٝني ايٓا٥ب بأدس أٚ بدٕٚ أدس

 ٓا٥ب ال ٜتكاض٢ أدسًا عٔ عًُ٘.إٔ اي األصٌ

يًُشهُا١ إٔ تعاني يا٘ أداس أٚ متٓشا٘       ٚيهٔ

َهاؾأ٠ عأ عُاٌ َعاني بٓاا٤ عًا٢ طًبا٘، إذا       

نإ يريو َكتط٢، ٚال باد إٔ ٜتٓاضاب األداس    

 َع ايعٌُ.

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقـِ   46املاد٠ 

1952  
تهٕٛ ايٛص١ٝ بػاري أداس إال إذا زأت احملهُا١    "

                  بٓااا٤ عًاا٢ طًااب ايٛصااٞ إٔ تعااني ياا٘ أدااسًا   

 ."أٚ متٓش٘ َهاؾأ٠ عٔ عٌُ َعني
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: انزسايبد انُبئت  :ضبدضبا
 االيتصاّ باضتالّ املاٍ ٚايعٓا١ٜ ب٘ .1

ع٢ً ايٓا٥ب إٔ ٜتطًِ أَٛاٍ ايكاصس ٚإٔ ٜكّٛ 

رٍ ايعٓا١ٜ املطًٛب١ َٔ ع٢ً زعاٜتٗا بإٔ ٜب

 .ايٛنٌٝ املأدٛز

ٜٚكصد بٗا عٓا١ٜ ايسدٌ املعتاد أٟ مبا ٜبري٘ 

 ايػدص ايعادٟ َٔ عٓا١ٜ يف إداز٠ أَٛاي٘.

 119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  36 املاد٠

 1952يط١ٓ 

ٜتطًِ ايٛصٞ أَٛاٍ ايكاصس ٜٚكّٛ ع٢ً "

زعاٜتٗا ٚ عًٝ٘ إٔ ٜبرٍ ؾ٢ ذيو َٔ 

يٛنٌٝ املأدٛز ٚؾكا ايعٓا١ٜ َا ٜطًب َٔ ا

 ."ألسهاّ ايكإْٛ املد٢ْ

 :َٔ ايكإْٛ املدْٞ 704املاد٠ 

إذا ناْت ايٛناي١ بال أدس ٚدب ع٢ً  -1

ايٛنٌٝ إٔ ٜبرٍ ؾ٢ تٓؿٝرٖا ايعٓا١ٜ ايت٢ 

ٜبرهلا ؾ٢ أعُاي٘ اـاص١، دٕٚ إٔ ٜهًـ 

 ؾ٢ ذيو أشٜد َٔ عٓا١ٜ ايسدٌ املعتاد.

ؾإٕ ناْت بأدس ٚدب ع٢ً ايٛنٌٝ إٔ  -2

ٜبرٍ دا٥ُا ؾ٢ تٓؿٝرٖا عٓا١ٜ ايسدٌ 

 املعتاد.
 

 االيتصاّ بإٜداع األَٛاٍ بأحد ايبٓٛى  .2

 ًٜتصّ ايٓا٥ب بإٜداع اآلتٞ:

نٌ َا حيّصً٘ َٔ ْكٛد بعد اضتبعاد ايٓؿك١ 

املكسز٠ ٚاملبًؼ ايرٟ تكّدزٙ احمله١ُ إمجايًٝا 

 ؿطاب َصسٚؾات اإلداز٠.

م َٚا تس٣ احمله١ُ يصًَٚا إلٜداع٘ َٔ أٚزا

 َاي١ٝ ٚفٖٛسات َٚصٛغات ٚغريٖا.

ٜٚهٕٛ اإلٜداع باضِ املعين باؿُا١ٜ يف إسد٣ 

خصا٥ٔ احمله١ُ أٚ أسد املصازف املعتُد٠ 

داخٌ َصس سطبُا تػري ب٘ احمله١ُ مبا 

حيكل أع٢ً زٜع يًُعين باؿُا١ٜ ٚال ٜػرتط 

قصس إٜداعٗا يف بٓو َصس َع أخر زأٟ 

از ايٓا٥ب ايٓا٥ب يف اإلعتباز، ٚذيو يطبل إصد

ظٛاش  2000يط١ٓ  10ايعاّ ايهتاب ايدٚزٟ زقِ 

إٜداع أَٛاٍ ايكصس بأٟ بٓو أٚ َصسف 

 َعتُد داخٌ َصس.

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  43 املاد٠

1952 

ع٢ً ايٛص٢ إٔ ٜٛدع باضِ ايكاصس إسد٣ "

خصا٥ٔ احمله١ُ أٚ أسد املصازف سطبُا 

تػري ب٘ احمله١ُ نٌ َا حيصً٘ َٔ ْكٛد 

بعد اضتبعاد ايٓؿك١ املكسز٠ ٚاملبًؼ ايرٟ 

تكدزٙ احمله١ُ إمجايٝا ؿطاب َصسٚؾات 

اإلداز٠ ٚذيو خالٍ مخط١ عػس ًَٜٛا َٔ 

 ."تازٜخ تطًُ٘...

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 44 املاد٠

ع٢ً ايٛص٢ إٔ ٜٛدع باضِ ايكاصس املصسف "

ايرٟ تػري ب٘ احمله١ُ َا تس٣ يصَٚا 

ٚفٖٛسات إلٜداع٘ َٔ أٚزام َاي١ٝ 

َٚصٛغات ٚغريٖا ، ٚذيو خالٍ مخط١ 

 ."عػس ًَٜٛا َٔ تازٜخ تطًُٗا...
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 االيتصاّ بتكدِٜ نػـ حطاب ْٚعاّ َتابع١  .3

ًٜتصّ ايٓا٥ب بتكدِٜ سطاب َؤٜد 

باملطتٓدات عٔ إدازت٘ يف األسٛاٍ اآلت١ٝ: قبٌ 

 أٍٚ ٜٓاٜس َٔ نٌ ض١ٓ.

ًَٜٛا َٔ إْتٗا٤ ايٛصا١ٜ أٚ َا يف  30خالٍ  .1

ٚال جيٛش اإلعؿا٤ َٔ تكدِٜ ٖرا سهُٗا، 

 ايهػـ.

 نًُا طًبت َٓ٘ احمله١ُ ذيو.  .2

ٚميهٔ إعؿا٤ ايٓا٥ب َٔ تكدِٜ اؿطاب 

ايط٣ٛٓ إذا نإ املاٍ بطٝطًا، عدا ايٛنٌٝ عٔ 

 ايػا٥ب ًٜتصّ بتكدمي٘ أًٜا ناْت ق١ُٝ األَٛاٍ.

 119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  45 املاد٠

 1952يط١ٓ 

اب َؤٜدا ٜكدّ سط"ع٢ً ايٛص٢ إٔ "

باملطتٓدات عٔ إدازت٘ قبٌ أٍٚ ٜٓاٜس َٔ 

نٌ ض١ٓ، ٜٚعؿ٢ ايٛص٢ عٔ تكدِٜ 

اؿطاب ايطٟٓٛ إذا ناْت أَٛاٍ ايكاصس ال 

تصٜد ع٢ً مخطُا١٥ دٓٝ٘ َا مل تس 

احمله١ُ غري ذيو، ٚؾ٢ مجٝع األسٛاٍ 

جيب ع٢ً ايٛصٞ ايرٟ ٜطتبدٍ ب٘ غريٙ 

إٔ ٜكدّ سطابًا خالٍ ثالثني ًَٜٛا َٔ 

 ."اْتٗا٤ ٚالٜت٘تازٜخ 

 

 إٜداع املبايؼ ايػري َتٓاشع بػأْٗا

بعد إٜداع نػـ اؿطاب ٚيف ساي١ االختالف 

ع٢ً ق١ُٝ املاٍ ايجابت يف ذ١َ َكدّ اؿطاب، 

تأَس احمله١ُ بإٜداع املبًؼ املتؿل عًٝ٘ ؿني 

 ايؿصٌ يف صش١ اؿطاب املكدّ.

إذا مل ٜٛدع ايٓا٥ب نػـ اؿطاب يف املٛاعٝد  -

٠ ؾإْ٘ ميهٔ يًُشه١ُ تػسمي٘ مبا ال احملدد

دٓٝ٘ ٚإذا تهسز ذيو تهٕٛ  500ٜصٜد عٔ 

دٓٝ٘ ٚميهٔ  1000ايػسا١َ مبا ال ٜصٜد عٔ 

يًُشه١ُ إعؿا٤ٙ َٓٗا إذا قدّ اؿطاب ٚأبد٣ 

 عرز َكبٍٛ.

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  46املاد٠ 

جيب ع٢ً ايٓا٥ب عٔ عدِٜ األ١ًٖٝ أٚ "

املدٜس املؤقت إٔ ْاقصٗا أٚ عٔ ايػا٥ب أٚ 

ٜٛدع قًِ نتاب احمله١ُ سطابا عٔ إدازت٘ 

َػؿٛعًا باملطتٓدات اييت تؤٜدٙ ؾ٢ املٝعاد 

احملدد قاًْْٛا ٚنًُا طًبت َٓ٘ احمله١ُ 

ذيو يف املٝعاد ايرٟ ؼددٙ ؾإذا اْكط٢ 

املٝعاد ٚمل ٜكدّ اؿطاب داش يًُشه١ُ إٔ 

ؼهِ عًٝ٘ بػسا١َ ال تصٜد ع٢ً 

تهسز َٓ٘ ذيو داش مخطُا١٥ دٓٝ٘ ؾإٕ 

إٔ ؼهِ عًٝ٘ بػسا١َ ال تصٜد ع٢ً أيـ 

دٓٝ٘ ٚذيو دٕٚ إخالٍ باؾصا٤ات 

األخس٣ املٓصٛص عًٝٗا قاًْْٛا ٚإذا قدّ 

ايٓا٥ب اؿطاب ٚأبد٣ عرزا عٔ ايتأخري 

قبًت٘ احمله١ُ داش هلا إٔ تكًٝ٘ َٔ نٌ 

 ايػسا١َ أٚ بعطٗا.

ٚع٢ً احمله١ُ إٔ تأَس َؤقتًا بإٜداع املبايؼ 

ييت ال ٜٓاشع َكدّ اؿطاب يف ثبٛتٗا ؾ٢ ا

ذَت٘، دٕٚ إٔ ٜعترب ذيو تصدٜكًا ع٢ً 

اؿطاب ٚتؿصٌ احمله١ُ يف صش١ اؿطاب 

إيٝٗا ٚجيب إٔ ٜػٌُ ايكساز ايٓٗا٥ٞ ايرٟ 
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تصدزٙ احمله١ُ بػإٔ اؿطاب املكدّ األَس 

بايصاّ َكدَ٘ بأدا٤ املبًؼ املتبكٞ يف ذَت٘ 

 ."اد ؼددٙٚاٜداع٘ خصا١ْ احمله١ُ يف َٝع

 

 االيتصاّ بػسٚط ايتربع  .4

ال ميهااأ يًٛصاااٞ ايتاااربع مبااااٍ ايكاصاااس إال يف 

 سايتني ٚبإذٕ احمله١ُ

 ألدا٤ ٚادب إْطاْٞ.   .1

 ألدا٤ ٚادب عا٥ًٞ. .2

ــاد٠  ــِ   38امل ــإْٛ زق ــّٛ بك ــٔ املسض َ119 

 1952يط١ٓ 

ال جيااٛش يًٛصااٞ ايتااربع مباااٍ ايكاصااس اال "

الدا٤ ٚاداب اْطاااْٞ اٚ عاا٥ًٞ ٚبااإذٕ َاأ   

   ."احمله١ُ

 

 االيتصاَات عٓد قط١ُ َاٍ املعين باذتُا١ٜ .5

ًٜتصّ ايٓا٥ب عٓد قط١ُ َاٍ املعاين باؿُاٜا١   

بايرتاضٞ، بإٔ ٜكاّٛ باريو عًا٢ األضاظ ايايت      

تعٝٓٗا احمله١ُ، ٚنريو بعاسض عكاد ايكطا١ُ    

    ٘                       ايسضاااا٥ٞ عًااا٢ احملهُااا١ يًتصااادٜل عًٝااا

 أٚ عدَ٘.

ايكاصس غا٥عًا، ٚخسٚز ؾاألغًب إٔ ٜهٕٛ َاٍ 

ايكاصس َٔ ساي١ ايػٝٛع ٜهٕٛ بأسد 

 طسٜكني:

: إٔ ٜتِ عكد اإلتؿام بني ايٛزث١ ع٢ً األٍٚ

قط١ُ املاٍ بِٝٓٗ بايرتاضٞ ٚيف ٖرٙ اؿاي١ 

حيسز ايٓا٥ب عٔ ايكاصس عكد قط١ُ زضا١ٝ٥ 

َع ايٛزث١، ٚال بد إٔ ٜتطُٔ بٓد إٔ ايعكد ال 

اعتُدت٘  ٜهٕٛ ْاؾرًا يف سل ايكاصس إال إذا

قه١ُ األضس٠ املدتص١، ٜٚتِ اعتُادٙ بعد 

ضبل ْدب خبري َٔ احمله١ُ َٚعا١ٜٓ 

يًشصص، ؾإذا تبني هلا أْ٘ يف َصًش١ ايكاصس 

ٜتِ اعتُادٙ ٚتعدٌٜ قطس اؾسد ع٢ً ض٤ٛ 

ذيو ايعكد، ٚإال تسؾض احمله١ُ اعتُادٙ 

ٚميهٔ إٔ تطًب َٔ ذٟٚ ايػإٔ تكدِٜ عكد 

ٝ٘ ضبب زؾض قط١ُ زضا١ٝ٥ أخس ٜساع٢ ؾ

 اعتُاد ايعكد ايطابل.

: عٓد عدّ اإلتؿام بني ايٛزث١ تأذٕ ايجاْٞ

احمله١ُ يًٛص١ٝ بسؾع دع٣ٛ يكط١ُ املاٍ 

ــاد٠ ــِ   40 امل ــإْٛ زق ــّٛ بك ــٔ املسض َ119 

  1952يط١ٓ 

ٛص٢ إٔ ٜطتأذٕ احمله١ُ يف قط١ُ ع٢ً اي"

َاٍ ايكاصس بايرتاضٞ إذا ناْت ي٘ َصًش١ 

ؾ٢ ذيو ؾإذا أذْت احمله١ُ عٝٓت األضظ 

ايت٢ ػس٣ عًٝٗا ايكط١ُ ٚاإلدسا٤ات 

ايٛادب١ اإلتباع ، ٚع٢ً ايٛصٞ إٔ ٜعسض 

ع٢ً احمله١ُ عكد ايكط١ُ يًتجبت َٔ 

عدايتٗا. ٚيًُشه١ُ يف مجٝع األسٛاٍ إٔ 

إدسا٤ات ايكط١ُ ايكطا١ٝ٥، تكسز اؽاذ 

ٚيف ساي١ ايكط١ُ ايكطا١ٝ٥ تصدم احمله١ُ 

اإلبتدا١ٝ٥ اييت تتبعٗا قه١ُ ايكط١ُ ع٢ً 

قط١ُ األَٛاٍ إىل سصص، ٚهلرٙ احمله١ُ 

عٓد االقتطا٤ إٔ تدعٛ اـصّٛ يطُاع 

أقٛاهلِ ؾ٢ دًط١ ؼدد يريو، ٚإذا زؾطت 

ايتصدٜل تعني عًٝٗا إٔ تكطِ األَٛاٍ إىل 

األضظ ايت٢ تساٖا صاؿ١  سصص ع٢ً

بعد دع٠ٛ اـصّٛ، ٜٚكّٛ َكاّ ايتصدٜل 

اؿهِ اير٣ تصدزٙ احمله١ُ بٛصؿٗا 

 ."قه١ُ اضت٦ٓاؾ١ٝ بتهٜٛٔ اؿصص

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ   41املاد٠ 

إذا زؾعت دع٣ٛ ع٢ً ايكاصس أٚ احملذٛز "

عًٝ٘ أٚ ايػا٥ب َٔ ٚازخ أخس داش 
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ايػا٥ع أٚ دع٣ٛ يًؿسش ٚايتذٓٝب، ٚعًٝٗا 

َتابع١ تًو ايدع٣ٛ ٚإبالؽ احمله١ُ مبا ت٦ٍٛ 

 إيٝ٘ ايدع٣ٛ.

٘ يًُشه١ُ بٓا٤ عًٞ طًب َٔ ٜٓٛب عٓ

أٚ بٓا٤ عًٞ طًب ايٓٝاب١ ايعا١َ إٔ تٛقـ 

ايكط١ُ َد٠ ال ػاٚش مخظ ضٓٛات إذا 

  ."ثبت هلا إٔ يف ايتعذٌٝ بٗا ضسزًا دطًُٝا

 

 االيتصاّ بعسض ايدعا٣ٚ ارتاص١ باملعين باذتُا١ٜ ع٢ً احمله١ُ .6

ًٜتصّ ايٓا٥ب دٕٚ تأخري بعاسض األَاس عًا٢ احملهُا١     

   ٚ باااإدسا٤ات إذا مت زؾاااع أٟ دعاااا٣ٚ عًااا٢ ايكاصاااس 

 ايتٓؿٝر املتدرٙ ضدٙ ٜٚتبع أَس احمله١ُ يف ذيو. 

 1952يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  42 املاد٠

جيب ع٢ً ايٛصٞ إٔ ٜعاسض عًا٢ احملهُا١ بػاري     "

تااأخري َااا ٜسؾااع عًاا٢ ايكاصااس َاأ دعااا٣ٚ َٚااا   

ٜتداار قبًاا٘ َاأ إدااسا٤ات ايتٓؿٝاار ٚإٔ ٜتبااع يف  

 ."غأْٗا َا تأَس ب٘ احمله١ُ

 

 اّ بسد املاٍ يًكاصس عٓد بًٛغ٘ اإليتص .7

ًٜتصّ ايٛيٞ بسد املاٍ يًكاصس سُٝٓا ٜبًؼ ضأ  

 .ايسغد

ؾًٝتـصّ ٚزثتـ٘ بـسد    ؾإذا تٛؾ٢ ايٛيٞ قبٌ ذيو 

 املاٍ إىل ايكاصس

ــاد٠  ــِ   25امل ــإْٛ زق ــّٛ بك ــٔ املسض َ119 

    1952يط١ٓ 

عًااٞ ايااٛيٞ أٚ ٚزثتاا٘ زد أَااٛاٍ ايكاصااس   "

 ."إيٝ٘ عٓد بًٛغ٘

 

 ٠ ٚايتصسؾات احملعٛز٠ ع٢ً ايٛصٞ َٚٔ يف حهُ٘ َٔ دٕٚ إذٕ احمله١ُ أعُاٍ اإلداز .8

 1952يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ  39 املاد٠

 ال جيٛش يًٛص٢ َباغس٠ ايتصسؾات اآلت١ٝ إال بإذٕ َٔ احمله١ُ:"

مجٝع ايتصسؾات ايت٢ َٔ غأْٗا إْػا٤ سل َٔ اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ايعكاز١ٜ األص١ًٝ أٚ ايتبع١ٝ أٚ  -1

 أٚ تػٝريٙ أٚ شٚاي٘، ٚ نريو مجٝع ايتصسؾات املكسز٠ ؿل َٔ اؿكٛم املرنٛز٠.ْكً٘ 

ايتصسف ؾ٢ املٓكٛالت أٚ اؿكٛم ايػدص١ٝ أٚ األٚزام املاي١ٝ ؾُٝا عدا َا ٜدخٌ ؾ٢ أعُاٍ  -2

 .إلداز٠ا

 ايصًح ٚايتشهِٝ إال ؾُٝا قٌ عٔ َا١٥ دٓٝ٘ مما ٜتصٌ بأعُاٍ اإلداز٠. -3

 اؿٛاي١. سٛاي١ اؿكٛم ٚايدٜٕٛ ٚقبٍٛ -4

 اضتجُاز األَٛاٍ ٚتصؿٝتٗا. -5

 إقرتاض املاٍ ٚإقساض٘. -6

إجياز عكاز ايكاصس ملد٠ أنجس َٔ ثالخ ضٓٛات ؾ٢ األزاض٢ ايصزاع١ٝ ٚ ملد٠ أنجس َٔ ض١ٓ يف  -7

 املباْٞ.
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 إجياز عكاز ايكاصس ملد٠ متتد إىل َا بعد بًٛغ٘ ضٔ ايسغد ألنجس َٔ ض١ٓ . -8

 .قبٍٛ ايتربعات املكرت١ْ بػسط أٚ زؾطٗا -9

اإلْؿام َٔ َاٍ ايكاصس ع٢ً َٔ ػب عًٝ٘ ْؿكتِٗ إال إذا ناْت ايٓؿك١ َكطًٝا بٗا عهِ ٚادب  -10

 ايٓؿاذ.

 ايٛؾا٤ اإلختٝاز٣ ياليتصاَات اييت تهٕٛ ع٢ً ايرتن١ أٚ ع٢ً ايكاصس. -11

 زؾع ايدعا٣ٚ إال َا ٜهٕٛ يف تأخري زؾع٘ ضسز بايكاصس أٚ ضٝاع سل ي٘. -12

ٍ األسهاّ ايكاب١ً يًطعٕٛ ايعاد١ٜ ٚايتٓاشٍ عٔ ٖرٙ ايطعٕٛ ايتٓاشٍ عٔ اؿكٛم ٚايدعا٣ٚ ٚقبٛ -13

 بعد زؾعٗا ٚزؾع ايطعٕٛ غري ايعاد١ٜ يف األسهاّ.

 ايتٓاشٍ عٔ ايتأَٝٓات ٚإضعاؾٗا. -14

إجياز ايٛصٞ أَٛاٍ ايكاصس يٓؿط٘ أٚ يصٚد٘ أٚ ألسد أقازبُٗا إىل ايدزد١ ايسابع١ أٚ ملٔ ٜهٕٛ  -15

 ايٛصٞ ْا٥با عٓ٘.

 يكاصس.َا ٜصسف يف تصٜٚر ا -16

 ."تعًِٝ ايكاصس إذا استاز يًٓؿك١ ٚاإلْؿام ايالشّ ملباغس٠ ايكاصس ١َٓٗ َع١ٓٝ -17

 

 يف األعُاٍ ايطابك١( 3املكصٛد بايتحهِٝ )بٓد 

ايتشهِٝ ٖٛ ْعااّ قطاا٥ٞ خااص خيتااز ؾٝا٘      

األطساف َٔ ٜكّٛ باايتشهِٝ مبكتطا٢ إتؿاام    

َهتاٛب إَااا غااسط )قباٌ ايٓااصاع( أٚ َػااازط١   

عٛا إيِٝٗ بايٓصاع، ٜٚعاسض  )بعد ايٓصاع( ٜٚدؾ

عًاااِٝٗ يًؿصاااٌ ؾٝااا٘ ٚعكاااب صااادٚز سهاااِ  

ايتشهِٝ ٜتِ ٚضاع ايصاٛز٠ ايتٓؿٝرٜا١ عًٝا٘     

َٔ ز٥ٝظ احمله١ُ اإلبتدا٥ٝا١ املدتصا١ ٜٚاتِ    

تٓؿٝرٙ َباغس٠، ٚـطاٛز٠ ذياو ٜاتعني عًا٢     

 ايٛص١ٝ إٔ تأخر إذٕ احمله١ُ املدتص١.

يطاا١ٓ  27: ايكااإْٛ زقااِ قااإْٛ ايتشهااِٝ

1994  ْ ٕٛ يف غااإٔ ايتشهااِٝ يف  بإصااداز قااا

 املٛاد املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ.
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: أضجبة زوال انظفخ أو ولف انُبئت عهً ادلبل  ضبثعبا
 اْتٗا٤ ايٛال١ٜ أٚ ايٛصا١ٜ ببًٛؽ ضٔ ايسغد .1

إذا بًاااؼ ايكاصاااس ضااأ ايسغاااد ٖٚاااٛ إساااد٣     

ٚعػسٕٚ ضا١ٓ َٝالدٜا١ تٓتٗاٞ ايٛالٜا١ عًٝا٘      

ٜٚطااتًِ أَٛاياا٘، إال إذا سهُاات احملهُاا١  قبااٌ   

بًٛؽ ٖرا ايطأ باضاتُساز ايٛالٜا١  أٚ ايٛصاا١ٜ     

 عًٝ٘.

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  18 املاد٠

1952   

تٓتٗااٞ ايٛالٜاا١ ببًااٛؽ ايكاصااس إسااد٣ ٚ    "

عػااسٜٔ ضاا١ٓ َااا مل ؼهااِ احملهُاا١ قبااٌ  

 ."بًٛغ٘ ٖرٙ ايطٔ باضتُساز ايٛال١ٜ عًٝ٘

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 47 املاد٠

بًااٛؽ ايكاصااس   -1تٓتٗااٞ َُٗاا١ ايٛصااٞ :  "

إسد٣ ٚعػسٜٔ ض١ٓ إال إذا تكسز اضاتُساز  

 ."…ايٛصا١ٜ عًٝ٘

 

 عٛد٠ ايٛال١ٜ يًٛيٞ .2

تٓتٗاااٞ ايٛصاااا١ٜ )أٚ َاااا يف سهُٗاااا( بعاااٛد٠   

ايٛال١ٜ باضرتداد ايٛيٞ يٛالٜت٘ إٕ ناْت قاد مت  

 ٚقؿٗا أٚ ضًبٗا.

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  47 املاد٠

1952  

بعاٛد٠ ايٛالٜا١    -2.تٓتٗٞ ١َُٗ ايٛصٞ :.."

 ."يًٛيٞ

 

 ايؿكد أٚ ايػٝب١ .3

تٓتٗٞ ايٛصا١ٜ )أٚ َا يف سهُٗا( بؿكد ايٓا٥اب  

 ألًٖٝت٘ أٚ ثبٛت غٝبت٘.
يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  47 املاد٠

1952 

بؿكاد أًٖٝتا٘    -4تٓتٗٞ ١َُٗ ايٛصاٞ :...  "

 ."أٚ ثبٛت غٝبت٘ أٚ َٛت٘ أٚ َٛت ايكاصس
 

 ايٛؾا٠ .4

)أٚ َا يف سهُٗا( بٛؾا٠ ايٓا٥اب   تٓتٗٞ ايٛصا١ٜ

 أٚ ٚؾا٠ املعين باؿُا١ٜ.
يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  47 املاد٠

1952 

بؿكاد أًٖٝتا٘    -4تٓتٗٞ ١َُٗ ايٛصاٞ :...  "

 ."أٚ ثبٛت غٝبت٘ اٚ َٛت٘ اٚ َٛت ايكاصس
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 اْتٗا٤ ايعٌُ .5

اْتٗا٤ ايعُاٌ ٜكصاد با٘ اْتٗاا٤ املُٗا١ ايايت مت       

                   سهُاا٘( ملباغااستٗا تعااٝني ايٛصااٞ )أٚ َاأ يف  

أٚ اْتٗا٤ املد٠ احملدد٠ يتعٝٝٓ٘ سطب األسٛاٍ. 

)ٚتهاإٛ يف سااااٍ ايٛصاااٞ اـااااص أٚ ايٛصاااٞ  

 املؤقت(.

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  35 املاد٠

تٓتٗٞ ١َُٗ ايٛصٞ اـاص ٚايٛص٢ " 1952

املؤقت باْتٗا٤ ايعٌُ ايرٟ أقِٝ ملباغست٘ أٚ 

 ."قتطت بٗا تعٝٝٓ٘املد٠ اييت ا

 

 عصٍ ايٓا٥ب أٚ ٚقؿ٘  .6

تٓتٗٞ ايٛصا١ٜ )أٚ َا يف سهُٗا( بعصٍ ايٛصٞ  .1

أٚ قبااٍٛ إضااتكايت٘. إذا تااٛاؾست أسااد األضااباب  

 ايكا١ْْٝٛ.

إذا تااٛاؾست أضااباب ددٜاا١ تاادعٛ يًٓعااس ؾاا٢    .2

 عصٍ ايٛص٢.

إذا تٛاؾست أضاباب ددٜا١ يف قٝااّ عاازض َأ       .3

 ايعٛازض ايت٢ تصٌٜ أ١ًٖٝ ايٛصٞ.

ٛاؾس بايٛصاااٞ ضااابب َااأ أضاااباب عااادّ إذا تااا .4

ايصالس١ٝ يًٛصا١ٜ ست٢ ياٛ ناإ ٖارا ايطابب     

 َتٛؾس يدٜ٘ َٓر ٚقت تعٝٝٓ٘.

 

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  47 املاد٠

1952 

بعصي٘ أٚ قبٍٛ  -3تٓتٗٞ ١َُٗ ايٛصٞ :..."

 .  "اضتكايت٘

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 48 املاد٠

س ؾ٢ إذا تٛاؾست أضباب دد١ٜ تدعٛ يًٓع"

عاااصٍ ايٛصااا٢ أٚ ؾااا٢ قٝااااّ عاااازض َااأ 

ايعٛازض اييت تصٌٜ أًٖٝت٘ أَست احملهُا١  

 ."بٛقؿ٘

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 49املاد٠ 

 حيهِ بعصٍ ايٛص٢ يف اؿاالت اآلت١ٝ :"

إذا قاااااّ باااا٘ ضاااابب َاااأ أضااااباب عاااادّ  

ٚيااٛ  27ايصااالس١ٝ يًٛصااا١ٜ ٚؾكااا يًُاااد٠ 

 نإ ٖرا ايطبب قا٥ُا ٚقت تعٝٝٓ٘.

داز٠ أٚ أٌُٖ ؾٝٗاا أٚ أصابح ؾا٢    إذا أضا٤ اإل

 ."بكا٥٘ خطس ع٢ً َصًش١ ايكاصس
 

 ضًب ايٛال١ٜ أٚ اذتد َٓٗا يتعسٜض َاٍ ايكاصس يًخطس .7

إذا أصاابشت أَااٛاٍ املعااين باؿُاٜاا١ يف خطااس   

بطاابب ضاا٤ٛ تصااسف ايااٛيٞ أٚ ألٟ ضاابب أخااس، 

 ؾًًُشه١ُ ضًب ايٛال١ٜ أٚ اؿد َٓٗا.

     ٍ أٚ  ٚقااد ٜعتاارب عاادّ تكاادِٜ قا٥ُاا١ األَااٛا

ايتااأخري يف تكاادميٗا َاأ قبٝااٌ تعااسٜض املاااٍ  

 يًدطس.

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  20املاد٠ 

1952 

إذا أصبشت أَٛاٍ ايكاصس يف خطس بطبب "

ضااا٤ٛ تصاااسف اياااٛيٞ أٚ ألٟ ضااابب أخاااس   

 ."ؾًًُشه١ُ إٔ تطًب ٚالٜت٘ أٚ ؼّد َٓٗا
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 يٛال١ٜ ع٢ً املاٍ(ضًب أٚ ٚقـ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٓؿظ )ٜرتتب عًٝٗا ضًب أٚ ٚقـ ا .8

ٜرتتب ع٢ً اذتهِ بطًب ايٛالٜـ١ عًـ٢ ْؿـظ    

ايصػري أٚ ٚقؿٗا ضكٛطٗا أٚ ٚقؿٗا بايٓطب١ إىل 

املاٍ، ٚختتًـ أحـٛاٍ اذتهـِ بطـًب ايٛالٜـ١     

عــٔ ايــٓؿظ )عطــب ضــًط١ احملهُــ١( بــني  

 ْٛعني:

 اذتاالت ايٛدٛب١ٝ يطًب ايٛال١ٜ:

( َٔ ُسهِ عًٝ٘ ؾسمي١ االغتصاب أٚ ٖتاو  1)

أٚ ؾسميا١ مماا ْاص عًٝا٘ يف ايكاإْٛ       ايِعسض

بػااإٔ َهاؾشا١ اياادعاز٠ إذا   1951يطا١ٓ   68زقاِ  

 ٚقعت اؾسمي١ ع٢ً أسد َٔ تػًُِٗ ايٛال١ٜ.  

( َٔ ُسهِ عًٝ٘ ؾٓاٜا١ ٚقعات عًا٢ ْؿاظ     2)

أسد َٔ تػًُِٗ ايٛال١ٜ أٚ ُسهِ عًٝا٘ ؾٓاٜا١   

 ٚقعت َٔ أسد ٖؤال٤.

( َٔ ُسهِ عًٝ٘ أنجس َٔ َس٠ ؾسميا١ مماا   3)

بػاإٔ   1951يطا١ٓ   68عًٝ٘ يف ايكإْٛ زقِ  ْص

َهاؾش١ ايادعاز٠. ٜٚرتّتاب عًا٢ ضاًب ايٛالٜا١      

بايٓطاب١ إىل صااػري ضاًبٗا بايٓطااب١ إىل ناٌ َاأ    

تػًُِٗ ٚال١ٜ ايٛيٞ َٔ ايصػاز األخسٜٔ ؾُٝاا  

إذا نااإ  2عادا اؿااايتني املػاااز إيُٝٗاا يف ايبٓااد   

ٖؤال٤ ايصػاز َٔ ؾسٚع احملهّٛ بطاًب ٚالٜتا٘   

مل تااأَس احملهُاا١ بطااًبٗا بايٓطااب١    ٚذيااو َااا 

 إيِٝٗ أٜطًا.

 اذتاالت ادتٛاش١ٜ يطًب ايٛال١ٜ:

جيٛش إٔ ُتطاًب أٚ ُتٛقاـ ناٌ أٚ بعاض سكاٛم      

ايٛال١ٜ بايٓطاب١ إىل ناٌ أٚ بعاض َأ تػاًُِٗ      

 ايٛال١ٜ يف األسٛاٍ اآلت١ٝ:

( إذا ُسهاااِ عًااا٢ اياااٛيٞ باألغاااػاٍ ايػااااق١   1)

 املؤبد٠ أٚ املؤقت١.

                  اياااٛيٞ ؾسميااا١ اغتصااااب ( إذا ُسهاااِ عًااا2٢)

أٚ ٖتااو ِعااسض أٚ ؾسمياا١ ممااا ْااص عًٝاا٘      

بػاااإٔ َهاؾشااا١  1951يطااا١ٓ  68ايكاااإْٛ زقاااِ 

 ايدعاز٠.

( إذا ُسهِ ع٢ً ايٛيٞ أنجس َٔ َاس٠ ؾسميا١   3)

تعسٜض األطؿاٍ يًدطس أٚ اؿبظ بػاري ٚدا٘   

يطـ١ٓ   118َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقـِ   2 املاد٠

 بػإٔ ضًب ايٛال١ٜ ع٢ً ايٓؿظ: 1952

ُتطااًب ايٛالٜاا١ ٜٚطااكط نااٌ َااا ٜرتتااب     "

( َٔ ُسهاِ عًٝا٘   1عًٝٗا َٔ سكٛم عٔ: )

ؾسميااا١ االغتصااااب أٚ ٖتاااو ايِعاااسض أٚ  

 68عًٝ٘ يف ايكاإْٛ زقاِ    ؾسمي١ مما ْص

بػاااإٔ َهاؾشااا١ ايااادعاز٠ إذا    1951يطااا١ٓ 

ٚقعاات اؾسمياا١ عًاا٢ أسااد َاأ تػااًُِٗ    

( َٔ ُسهِ عًٝ٘ ؾٓا١ٜ ٚقعات  2ايٛال١ٜ. )

عًاا٢ ْؿااظ أسااد َاأ تػااًُِٗ ايٛالٜاا١ أٚ   

ُسهِ عًٝ٘ ؾٓا١ٜ ٚقعت َٔ أساد ٖاؤال٤.   

( َٔ ُسهِ عًٝ٘ أنجس َٔ َاس٠ ؾسميا١   3)

يطاا١ٓ  68قااِ ممااا ْااص عًٝاا٘ يف ايكااإْٛ ز

بػإٔ َهاؾش١ ايدعاز٠. ٜٚرتّتاب عًا٢    1951

ضااًب ايٛالٜاا١ بايٓطااب١ إىل صااػري ضاااًبٗا     

بايٓطب١ إىل ناٌ َأ تػاًُِٗ ٚالٜا١ اياٛيٞ      

َأ ايصاػاز األخاسٜٔ ؾُٝاا عادا اؿاايتني       

إذا ناااإ ٖاااؤال٤  2املػااااز إيُٝٗاااا يف ايبٓاااد 

ايصاػاز َاأ ؾااسٚع احملهاّٛ بطااًب ٚالٜتاا٘   

طاًبٗا بايٓطاب١   ٚذيو َا مل تأَس احمله١ُ ب

 ."إيِٝٗ أٜطًا

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ: 3املاد٠ 

جيااٛش إٔ ُتطااًب أٚ ُتٛقااـ نااٌ أٚ بعاااض     "

سكٛم ايٛال١ٜ بايٓطب١ إىل نٌ أٚ بعض َٔ 

( إذا 1تػًُِٗ ايٛالٜا١ يف األساٛاٍ اآلتٝا١: )   

ُسهِ ع٢ً اياٛيٞ باألغاػاٍ ايػااق١ املؤباد٠     

( إذا ُسهااااِ عًاااا٢ ايااااٛيٞ  2أٚ املؤقتاااا١. )

غتصاااااب أٚ ٖتااااو ِعااااسض أٚ  ؾسمياااا١ ا

 68ؾسمياا١ ممااا ْااص عًٝاا٘ ايكااإْٛ زقااِ 

( إذا 3بػإٔ َهاؾشا١ ايادعاز٠. )   1951يط١ٓ 

ُسهااِ عًاا٢ ايااٛيٞ أنجااس َاأ َااس٠ ؾسمياا١ 

تعسٜض األطؿااٍ يًدطاس أٚ اؿابظ بػاري     

ٚد٘ سل أٚ العتادا٤ دطاِٝ َتا٢ ٚقعات     

                اؾسمياا١ عًاا٢ أسااد َاأ تػااًُ٘ ايٛالٜاا١.   

بإٜااااداع أسااااد املػااااُٛيني   ( إذا ُسهاااا4ِ)

بايٛالٜاا١ دازًا َاأ دٚز االضتصااالح ٚؾكااًا    
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ساال أٚ العتاادا٤ دطااِٝ َتاا٢ ٚقعاات اؾسمياا١ 

 ١ٜ.ع٢ً أسد َٔ تػًُ٘ ايٛال

( إذا ُسهااِ بإٜااداع أسااد املػااُٛيني بايٛالٜاا١ 4)

 دازًا َٔ دٚز ايسعا١ٜ  يألطؿاٍ.

( إذا عااّسض ايااٛيٞ يًدطااس صااش١ أسااد َاأ  5)

                          تػاااااًُِٗ ايٛالٜااااا١ أٚ ضاااااالَت٘ أٚ أخالقااااا٘  

أٚ تسبٝت٘ بطبب ض٤ٛ املعاًَا١ أٚ ضا٤ٛ ايكاد٠ٚ    

عًا٢  ْتٝذ١ االغتٗاز بؿطاد ايطاري٠ أٚ اإلدَاإ   

                   ايػااساب أٚ املدااّدزات أٚ بطاابب عاادّ ايعٓاٜاا١    

ُٜػرتط يف ٖرٙ اؿاي١ إٔ ٜصُدز  أٚ ايتٛدٝ٘ ٚال 

 ضد ايٛيٞ سهِ بطبب تًو األؾعاٍ.

ٜٚساع٢ أْـ٘ ميهـٔ إضـكاط اذتطـا١ْ يـرات      

 األضباب.

ٚؽتص قه١ُ األضس٠ يًٛالٜا١ عًا٢ ايآؿظ     ●

بطاااًب ايٛالٜااا١ عًااا٢ ايااآؿظ ثاااِ تعتُااادٙ  

١ ايٛالٜا١ عًا٢ املااٍ يف ٚقاـ ايٛالٜا١ أٚ      قهُ

 ضكٛطٗا ٚتهٕٛ َكٝد٠ بريو اؿهِ.

َاأ قااإْٛ ايعكٛبااات أٚ طبكااًا   67يًُاااد٠ 

                  يٓصاااٛص قاااإْٛ األساااداخ املتػاااسدٜٔ.   

( إذا عّسض ايٛيٞ يًدطس صش١ أسد َٔ 5)

                  تػاااًُِٗ ايٛالٜااا١ أٚ ضاااالَت٘ أٚ أخالقااا٘  

عاًَاا١ أٚ ضاا٤ٛ  أٚ تسبٝتاا٘ بطاابب ضاا٤ٛ امل  

ايكااد٠ٚ ْتٝذاا١ االغااتٗاز بؿطاااد ايطااري٠ أٚ 

اإلدَإ ع٢ً ايػساب أٚ املدّدزات أٚ بطابب  

ُٜػاارتط يف     عاادّ ايعٓاٜاا١ أٚ ايتٛدٝاا٘ ٚال 

ٖاارٙ اؿاياا١ إٔ ٜصااُدز ضااد ايااٛيٞ سهااِ    

 ."بطبب تًو األؾعاٍ

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  22 املاد٠

1952 

عًاا٢  ٜرتتااب عًاا٢ اؿهااِ بطااًب ايٛالٜاا١  "

ْؿظ ايصػري أٚ ٚقؿٗاا ضاكٛطٗا أٚ ٚقؿٗاا    

 ."بايٓطب١ إىل املاٍ

 

 ٚقـ ايٛال١ٜ يػٝاب ايٛيٞ أٚ اذتهِ عًٝ٘ ظٓا١ٜ .9

إذا اعترب اياٛيٞ غا٥بًا.)اْكطات ضا١ٓ أٚ أنجاس      -

 ع٢ً غٝاب٘(.

إذا اعتكاااٌ اياااٛيٞ تٓؿٝااارًا ؿهاااِ بعكٛبااا١     -

 دٓا١ٜ.

إذا اعتكاااٌ اياااٛيٞ تٓؿٝااارًا ؿهاااِ بعكٛبااا١     -

 ٠ تصٜد ع٢ً ض١ٓ.اؿبظ َد

ٚتطسٟ ذات األسهاّ ع٢ً ايٓا٥ب، ٜٚساعا٢ أْا٘   

يف ساياا١ ٚقااـ ايٛالٜاا١ تعااني احملهُاا١ ٚصااًٝا    

 َؤقتًا إلداز٠ َاٍ ايكاصس.

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  21 املاد٠

1952  

ؼهااِ احملهُاا١ بٛقااـ ايٛالٜاا١ إذا اعتاارب   "

اياااٛيٞ غا٥باااا أٚ اعتكاااٌ تٓؿٝااارًا ؿهاااِ    

باؿبظ َد٠ تصٜد عًا٢  بعكٛب١ دٓا١ٜ أٚ 

 ."ض١ٓ

 

 اضرتداد ايٛال١ٜ َس٠ أخس٣

ايؿاسض ٖٓاا إٔ ايااٛيٞ قاد تٓاااشٍ بإزادتا٘ عاأ     

ايٛال١ٜ ٚمت تعٝني ٚصٞ ع٢ً ايكاصس، ؾاُٝهٔ  

يًااٛيٞ طًااب اضاارتداد ايٛالٜاا١ ؾُٝااا بعااد ؾااإذا   

قطٞ اْتٗا٤ًا بسؾض طًب االضرتداد ؾال ٜكباٌ  

َٓ٘ طًب اضرتداد ايٛالٜا١ َاس٠ أخاس٣ إال بعاد     

يط١ٓ  119بكإْٛ زقِ  املسضَّٛٔ  23 املاد٠

1952   

إذا ضًبت ايٛال١ٜ أٚ ُسد َٓٗا أٚ ٚقؿت ؾال "

ٛد إال بكااساز َاأ احملهُاا١ بعااد ايتجباات تعاا
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ْكطا٤ ضٓ٘ َٔ تازٜخ ايكساز ايٓٗاا٥ٞ باسؾض   ا

ايطًب ايطابل، ٜٚٓطبل األَس ذات٘ عًا٢ طًاب   

زؾاااع اؿذاااس أٚ املطااااعد٠ ايكطاااا١ٝ٥ أٚ زؾاااع  

ايٛصاااا١ٜ أٚ إعااااد٠ اإلذٕ يًكاصاااس أٚ احملذاااٛز 

 عًٝ٘.

َٔ شٚاٍ األضاباب ايتا٢ دعات إىل ضاًبٗا أٚ     

 ."اؿد َٓٗا أٚ ٚقؿٗا...

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ    19 املاد٠

إذا اْتٗت ايٛال١ٜ عًا٢ غادص ؾاال تعاٛد     " 

 ."إال إذا قاّ ب٘ ضبب َٔ أضباب اؿذس

  2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  48املاد٠ 

اضاارتداد ايٛالٜاا١ أٚ زؾااع   ال ٜكبااٌ طًااب  "

اؿذااااس أٚ املطاااااعد٠ ايكطااااا١ٝ٥ أٚ زؾااااع 

ايٛصا١ٜ أٚ اعاد٠ اإلذٕ يًكاصس أٚ احملذاٛز  

عًٝاا٘ إال بعااد اْكطااا٤ ضاا١ٓ َاأ تااازٜخ      

ايكاااساز ايٓٗاااا٥ٞ ايصاااادز باااسؾض طًاااب   

 ."ضابل
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: ضىاثط رد ادلبل  ثبيُبا
 َا ًٜتصّ ب٘ ايٓا٥ب عٓد زد املاٍ 

  َٜٛاًا   30طاًِٝ املااٍ نًا٘ خاالٍ     جيب ع٢ً ايٓا٥اب ت

بعد اْتٗا٤ ايٓٝاب١ )ايٛال١ٜ( مبشطس تطاًِٝ ٚذياو   

 إىل ايػدص احملدد قاًْْٛا:

نايكاصس )َت٢ بًؼ ايكاصس ضٔ ايسغد(. أٚ َأ يف   .1

                                سهُاااا٘ )ناااااحملذٛز عًٝاااا٘ عٓااااد شٚاٍ ايطاااابب  

 أٚ ايػا٥ب عٓد عٛدت٘(.

 ٛؾ٢(.إىل ٚزث١ ايكاصس )إذا ت .2

 إىل ايٛيٞ )إذا عادت ايٛال١ٜ إيٝ٘(. .3

إىل ايٛصاااٞ اؾدٜاااد )إذا مت عاااصٍ ايٛصاااٞ األٍٚ    .4

 ٚتعٝني ددٜد(.

 إىل ايٛصٞ املؤقت )إذا مت ٚقـ ايٛصٞ األٍٚ(. .5

  عًاا٢ ايٛصااٞ إٔ ٜااٛدع قًااِ ايهتاااب بٓٝاباا١ األضااس٠

املدتصااا١ صاااٛز٠ َااأ اؿطااااب ٚقطاااس تطاااًِٝ  

 األَٛاٍ يف ذات املٝعاد.

يطـ١ٓ   119سضّٛ بكإْٛ زقـِ  َٔ امل 50 املاد٠

1952 

عًاا٢ ايٛصاا٢ خااالٍ ايااجالثني َٜٛااًا ايتايٝاا١  

الْتٗااا٤ ايٛصااا١ٜ إٔ ٜطااًِ األَااٛاٍ اياايت يف    

عٗدتاا٘ مبشطااس إىل ايكاصااس َتاا٢ بًااؼ ضاأ   

                ايسغااد أٚ إىل ٚزثتاا٘ أٚ إىل ايااٛيٞ أٚ ايٛصااٞ    

أٚ ايٛصٞ املؤقت ع٢ً سطب األسٛاٍ ٚعًٝا٘  

ؾاا٢ املٝعاااد املاارنٛز    إٔ ٜااٛدع قًااِ ايهتاااب  

 ."صٛز٠ َٔ اؿطاب ٚقطس تطًِٝ األَٛاٍ

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ  51 املاد٠

"  ٚ اعتاارب  إذا َااات ايٛصااٞ أٚ سذااس عًٝاا٘ أ

غا٥با ايتاصّ ٚزثتا٘ أٚ َأ ٜٓاٛب عٓا٘ عًا٢       

سطاااب األساااٛاٍ تطاااًِٝ أَاااٛاٍ ايكاصاااس     

 ."ٚتكدِٜ اؿطاب

 

 حذ١ٝ املخايص١ اييت حيصٌ عًٝٗا ايٓا٥ب 

قاباًل يإلبطاٍ نٌ تعٗاد أٚ كايصا١ تصادز    ٜهٕٛ 

ملصااًش١ ايٛصااٞ مماأ نااإ يف ٚصاااٜت٘ ٚبًااؼ ضاأ  

ايسغد إذا صدزت املدايص١ أٚ ايتعٗاد خاالٍ ضا١ٓ    

 َٔ تازٜخ تكدِٜ اؿطاب ايٓٗا٥ٞ.

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقـِ   52املاد٠ 

1952 

ٜهٕٛ قاباًل يإلبطااٍ ناٌ تعٗاد أٚ كايصا١     "

ٔ ناإ يف ٚصااٜت٘   تصدز ملصًش١ ايٛصٞ مم

ٚبًااؼ ضاأ ايسغااد إذا صاادزت املدايصاا١ أٚ      

ايتعٗاااد خاااالٍ ضااا١ٓ َااأ تاااازٜخ تكااادِٜ   

 ."45اؿطاب املػاز إيٝ٘ يف املاد٠ 
 

 تكادّ ايدعا٣ٚ ضد ايٓا٥ب

نٌ دع٣ٛ يًكاصس عًٞ ٚصٝ٘ أٚ يًُشذٛز عًٝ٘  .1

                        عًاااٞ قُٝااا٘ تهااإٛ َتعًكااا١ باااأَٛز ايٛصاااا١ٜ   

ط مبطااٞ مخااظ ضاآٛات َاأ   أٚ ايكٛاَاا١ تطااك 

                 تازٜخ بًاٛؽ ايكاصاس ضأ ايسغاد أٚ زؾاع اؿذاس       

يطـ١ٓ   119زقـِ   ٕكاْٛباملسضّٛ َٔ  53املاد٠ 

1952 

نٌ دع٣ٛ يًكاصس عًٞ ٚصاٝ٘ أٚ يًُشذاٛز   "

عًٝااا٘ عًاااٞ قُٝااا٘ تهااإٛ َتعًكااا١ باااأَٛز  
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 أٚ َٛت ايكاصس أٚ احملذٛز عًٝ٘.

                         ؾااااإٕ اْتٗاااات ايٛصااااا١ٜ أٚ ايكٛاَاااا١ بااااايعصٍ     .2

أٚ االضااتكاي١ أٚ املااٛت ؾااال تباادأ َااد٠ ايتكااادّ إال 

                     َاأ تااازٜخ تكاادِٜ اؿطاااب اـاااص بايٛصااا١ٜ   

 أٚ ايكٛا١َ.

ضآٛات   5ايٛصا١ٜ أٚ ايكٛا١َ تطكط مبطاٞ  

َٔ تازٜخ بًاٛؽ ايكاصاس ضأ ايسغاد أٚ زؾاع      

 اؿذس أٚ َٛت ايكاصس أٚ احملذٛز عًٝ٘.

َااع ذيااو ؾااإٕ اْتٗاات ايٛصااا١ٜ أٚ ايكٛاَاا١  ٚ

بايعصٍ أٚ االضاتكاي١ أٚ املاٛت ؾاال تبادأ َاد٠      

ايتكادّ إال َٔ تازٜخ تكدِٜ اؿطاب اـاص 

 ."بايٛصا١ٜ أٚ ايكٛا١َ
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: ادلطئىنُخ واجلساءاد انمبَىَُخ  ربضعبا
 دصا٤ عدّ اإلبالؽ

حدد ايكإْٛ عكٛب١ عدّ إبالؽ ايٓٝاب١ ايعاَـ١  

 :بايٛاقع١ املٛدب١ يًتدخٌ

 ايػسا١َ املٓصٛص عًٝٗا يف ايكإْٛ. :ايعكٛب١ -

اؿبظ َد٠ ال تصٜد عٔ ضا١ٓ   :ايعكٛب١ املػدد٠ -

ٚبػسا١َ ال تكٌ عٔ َا١٥ دٓٝا٘ ٚال ػااٚش أياـ    

ٚذيــو إذا دٓٝا٘ أٚ بإساادٟ ٖاااتني ايعكااٛبتني،  

 نإ عدّ اإلبالؽ بكصد اإلضساز.

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  30املاد٠ 

 29ٚ  28ٚ  27ٜعاقب عًٞ كايؿ١ أسهاّ املاٛاد  "

َٔ ٖرا ايكإْٛ بػساَا١ ال تكاٌ عأ مخطاني     

دٓٝٗا ٚال ػاٚش َا٥ا١ دٓٝا٘، ؾاإذا ناإ عادّ      

أٚ   ايتبًٝااؼ بكصااد اإلضااساز بعاادِٜ األًٖٝاا١    

ْاقصااٗا أٚ ايػا٥ااب أٚ غريٖااِ َاأ ذٟٚ ايػااإٔ  

تهٕٛ ايعكٛب١ اؿبظ َاد٠ ال تصٜاد عأ ضا١ٓ     

عٔ َا١٥ دٓٝ٘ ٚال ػاٚش أيـ ٚبػسا١َ ال تكٌ 

 ."دٓٝ٘ أٚ بإسدٟ ٖاتني ايعكٛبتني
 

 دصا٤ إخؿا٤ َاٍ عدِٜ األ١ًٖٝ أٚ ْاقصٗا أٚ ايػا٥ب

 بكصد اإلضاساز   – ٜعاقب باؿبظ نٌ َٔ أخؿ٢ 

َاااااًل ممًٛناااا يعااادِٜ االًٖٝااا١ أٚ ْاقصاااٗا أٚ      –

 ايػا٥ب.

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  31املاد٠ 

بكصااد  –َاأ أخؿاا٢  ٜعاقااب باااؿبظ نااٌ   "

                     َااااال ممًٛناااا يعااادِٜ األًٖٝااا١     –  اإلضاااساز

 ."أٚ ْاقصٗا أٚ ايػا٥ب
 

 دصا٤ ايتكصري يف ايٛادبات

جيٛش يًُشه١ُ إٔ ؼهِ ظصا٤ عًا٢ ايٓا٥اب إذا قااّ    

 بأسد األؾعاٍ اآلت١ٝ:

إذا قصااس ايٛصااٞ يف ايٛادبااات املؿسٚضاا١ عًٝاا٘  -1

 مبكتط٢ ٖرا ايكإْٛ.

 ـ تٓؿٝر ايكسازات ايت٢ تصدزٖا احمله١ُ.إذا ٚق -2

 ٚادتصا٤ات اييت ميهٔ يًُحه١ُ تٛقٝعٗا ٖٞ:

 ايػسا١َ اييت ال تصٜد ع٢ً َا١٥ دٓٝ٘. -1

 اؿسَإ َٔ األدس نً٘ أٚ بعط٘. -2

 ايعصٍ. -3

ٚقد ؼهِ احمله١ُ  بهٌ اؾصا٤ات أٚ أسادٖا ؾكاط،   

متًو احمله١ُ إعؿا٤ ايٛصٞ َـٔ ادتـصا٤   نُا 

 :ت اآلت١ٝيف اذتاال نً٘ أٚ بعط٘

ــاد٠ ــٔ 84 امل ــِ   َ ــإْٛ زق ــّٛ بك  119املسض

 1952يط١ٓ 

٘ إذا قصس ايٛصٞ يف ايٛادبات املؿسٚض١ عًٝ"

مبكتطااا٢ ٖااارا ايكاااإْٛ أٚ ٚقاااـ تٓؿٝااار     

ايكسازات ايتا٢ تصادزٖا احملهُا١ دااش هلاا إٔ      

ؼهِ عًٝ٘ بػسا١َ ال تصٜد ع٢ً َا١٥ دٓٝ٘ 

                   ٚسسَاْااااا٘ َااااأ أداااااسٙ نًااااا٘ أٚ بعطااااا٘ 

أٚ عصياا٘ أٚ بإسااد٣ ٖاارٙ اؾااصا٤ات. ٚجيااٛش   

                 يًُشهُاا١ إٔ متااآح ايكاصاااس ٖااارٙ ايػساَااا١  

 ."َٓٗاأٚ دص٤ 

ٚجيٛش إعؿا٤ ايٛصٞ َأ اؾاصا٤ املااىل نًا٘ أٚ     

بعط٘ إذا ْؿر األَس اير٣ تستب عًٝ٘ اؿهاِ  

 ."أٚ قدّ أعرازا تكبًٗا احمله١ُ
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 إذا ْؿر األَس ايرٟ تستب عًٝ٘ اؿهِ. -1

 إذا قدّ أعرازًا تكبًٗا احمله١ُ. -2

* ٚتطاااسٟ ذات األسهااااّ عًااا٢ ايكاااِٝ ٚاملطااااعد    

ايكطااا٥ٞ ٚايٛنٝااٌ عاأ ايػا٥ااب ٚايٛصااٞ اـاااص    

 ٚايٛصٞ املؤقت.

ٕ   87 املاد٠ تطاس٣   " َٔ ذات املسضـّٛ بكـاْٛ

أسهاااّ املااٛاد ايطااابك١ عًاا٢ ايكااِٝ ٚاملطاااعد  

ايكطاااا٥ٞ ٚايٛنٝاااٌ عااأ ايػا٥اااب ٚايٛصااا٢  

 ." اـاص ٚايٛص٢ املؤقت

 

 َط٦ٛي١ٝ ايٓا٥ب عٔ اإلخالٍ يف ٚادبات٘

   ِ املطاااعد  -ٜٓبػااٞ عًاا٢ ايٓا٥ااب ايكاااْْٛٞ )ايكااٝ

ايكاْْٛٞ( إٔ ٜبرٍ عٓا١ٜ ايسدٌ املعتاد يف ايكٝااّ  

بايٛادباااات املؿسٚضااا١ عًٝااا٘، ٜٚطاااأٍ ايٓا٥اااب    

َطااا٦ٛي١ٝ ايٛنٝااااٌ إذا أخاااٌ بأسااااد ايٛادبااااات   

 املؿسٚض١ عًٝ٘ طاملا ؿل بايكاصس ضسز.

يطـ١ٓ   119سضّٛ بكإْٛ زقِ َٔ امل 86 املاد٠

1952 

إذا أخااٌ ايٓا٥اااب بٛاداااب َااأ ايٛادباااات   "

املؿسٚض١ عًٝ٘ مبكتط٢ ٖارا ايكاإْٛ ناإ    

َط٦ٛال عُا ًٜشل ايكاصس َٔ ضاسز بطابب   

ذيو ٚع٢ً نٌ ساٍ ٜطأٍ َط٦ٛي١ٝ ايٛنٝاٌ  

 ." بأدس
 

 دصا٤ اإلَتٓاع عٔ تطًِٝ املاٍ أٚ األٚزام

ايارٟ ميتٓاع عأ    أٚ ايٛنٌٝ  ايكِٜٝعاقب ايٛصٞ أٚ 

                       تطااااًِٝ األَااااٛاٍ أٚ األٚزام اـاصاااا١ بايكاصااااس    

أٚ احملذٛز عًٝ٘ أٚ ايػا٥ب عٓد إْتٗا٤ ْٝابت٘ إىل َٔ 

 حيٌ قً٘.

ٚتهٕٛ ايعكٛبا١ ٖاٞ اؿابظ َاد٠ ال تتذااٚش ضا١ٓ       

ٚبػسا١َ ال تصٜد ع٢ً َا١٥ دٓٝ٘ أٚ بإسد٣ ٖاتني 

 ايعكٛبتني.

 

ــاد٠ ــّٛ 88 امل ــٔ املسض ــِ  َ ــإْٛ زق  119بك

 1952يط١ٓ 

ٜعاقاااب بااااؿبظ َاااد٠ ال تتذااااٚش ضااا١ٓ     "

                          ٚبػساَاااا١ ال تصٜااااد عًاااا٢ َا٥اااا١ دٓٝاااا٘     

أٚ بإسد٣ ٖاتني ايعكٛبتني نٌ ٚص٢ أٚ قِٝ 

أٚ ٚنٌٝ اْتٗت ْٝابت٘ إذا نإ بكصد اإلضاا٠٤  

قاااد اَتٓاااع عااأ تطاااًِٝ أَاااٛاٍ ايكاصاااس أٚ  

أٚزاقاا٘ ملاأ سااٌ احملذااٛز عًٝاا٘ أٚ ايػا٥ااب أٚ 

قً٘ يف ايٛص١ٝ أٚ ايكٛا١َ اٚ ايٛنايا١، ٚذياو   

 ."َا مل ٜٓص ايكإْٛ ع٢ً عكٛب١ أغد
 

 دصا٤ إخالٍ ايٓا٥ب بايتصاَات٘ بإٜداع اذتطاب ٚاملطتٓدات

عًا٢ ايٓا٥اب بػساَاا١ ال    ؼهااِجياٛش يًُشهُا١ إٔ   

تصٜااد عًاا٢ مخطااُا١٥ دٓٝاا٘ إذا مل ٜكااِ بإٜااداع   

املطااتٓدات اياايت  اؿطاااب عاأ إدازتاا٘ َػااؿٛعًا ب  

 تؤٜدٙ قبٌ اْكطا٤ َٝعاد تكدمي٘.

ؾإٕ تهسز َٓ٘ ذيو جيٛش يًُشه١ُ إٔ ؼهِ عًٝ٘ 

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  46 املاد٠

1952 

جيااب عًاا٢ ايٓا٥ااب عاأ عاادِٜ األًٖٝاا١ أٚ    "

ْاقصااٗا أٚ عاأ ايػا٥ااب اٚ املاادٜس املؤقاات إٔ  

ٜٛدع قًِ نتاب احمله١ُ سطاابًا عأ إدازتا٘    
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 بػسا١َ ال تصٜد ع٢ً أيـ دٓٝ٘.

ٚجيااٛش يًُشهُاا١ إٔ تعؿٝاا٘ َاأ ايػساَاا١ نًااٗا أٚ   

بعطااٗا إذا قاادّ اؿطاااب ٚأبااد٣ عاارزا َكبااٛاًل      

 يًُشه١ُ عٔ ايتأخري.

َػؿٛعًا باملطتٓدات اييت تؤٜدٙ ؾا٢ املٝعااد   

احملاادد قاْْٛااا ٚنًُااا طًباات َٓاا٘ احملهُاا١   

ذيااو يف املٝعاااد اياارٟ ؼااددٙ ؾااإذا اْكطاا٢   

اؿطااب دااش يًُشهُا١ إٔ    املٝعاد ٚمل ٜكدّ 

ؼهِ عًٝ٘ بػسا١َ ال تصٜد ع٢ً مخطاُا١٥  

دٓٝا٘ ؾاإ تهاسز َٓا٘ ذياو دااش إٔ ؼهاِ        

عًٝ٘ بػسا١َ ال تصٜد ع٢ً أيـ دٓٝ٘ ٚذيو 

دٕٚ إخااالٍ باااؾصا٤ات األخااس٣ املٓصااٛص  

عًٝٗاااا قاْْٛاااًا ٚإذا قااادّ ايٓا٥اااب اؿطااااب  

ٚأبااد٣ عاارزًا عاأ ايتااأخري قبًتاا٘ احملهُاا١   

َٔ نٌ ايػساَا١ أٚ بعطاٗا    داش هلا إٔ تكًٝ٘

ٚع٢ً احمله١ُ إٔ تأَس َؤقتا بإٜاداع املباايؼ   

اييت ال ٜٓاشع َكدّ اؿطاب ؾا٢ ثبٛتٗاا ؾا٢    

ذَتاا٘ ، دٕٚ إٔ ٜعتاارب ذيااو تصاادٜكا عًاا٢   

اؿطاب ٚتؿصاٌ احملهُا١ يف صاش١ اؿطااب     

املكدّ إيٝٗا ٚجيب إٔ ٜػاٌُ ايكاساز ايٓٗاا٥ٞ    

ايرٟ تصدزٙ احمله١ُ بػاإٔ اؿطااب املكادّ    

َس بإيصاّ َكدَا٘ باأدا٤ املبًاؼ املتبكاٞ يف     األ

ذَتاا٘ ٚإٜداعاا٘ خصاْاا١ احملهُاا١ يف َٝعاااد    

 ."ؼددٙ

 

 دصا٤ االضتٝال٤ ع٢ً غ٧ َٔ َاٍ ايرتن١

ٜعاقب بعكٛب١ ايتبدٜد نٌ َٔ اضتٛىل غػاًا عًا٢   

 .ٚيٛ نإ ٚازثًاغ٤ٞ َٔ َاٍ ايرتن١ 
 َٔ ايكإْٛ املدْٞ 889 املاد٠

ٔ اضااتٛىل ٜعاقااب بعكٛباا١ ايتبدٜااد نااٌ َاا "

غػااًا عًاا٢ غاا٤ٞ َاأ َاااٍ ايرتناا١ ٚيااٛ نااإ  

 ."ٚازثًا

 

 دصا٤ االَتٓاع عٔ تطًِٝ املرياخ أٚ َطتٓدات٘

نااٌ َاأ اَتٓااع عُااًدا عاأ تطااًِٝ أسااد ايٛزثاا١     

ْصٝب٘ ايػسع٢ َٔ املرياخ، أٚ سذب ضآًدا ٜؤناد   

ْصااًٝبا يااٛازخ، أٚ اَتٓااع عاأ تطااًِٝ ذيااو ايطاآد 

ٜعاقاب   ايػاسعٝني ساٍ طًب٘ َأ أ٣ َأ ايٛزثا١    

باؿبظ َد٠ ال تكاٌ عأ ضات١ أغاٗس ٚبػساَا١ ال      

ٜٔ أيـ دٓٝ٘ ٚال ػااٚش َا٥ا١ أياـ    ستكٌ عٔ عػ

 دٓٝ٘، أٚ بإسد٣ ٖاتني ايعكٛبتني.

ٚتهٕٛ ايعكٛبا١ ؾا٢ سايا١ ايعاٛد اؿابظ ايار٣ ال       

: 2017يطـ١ٓ   219َٔ ايكإْٛ زقـِ   األٚىلاملاد٠ 

بػـإٔ   1943يطـ١ٓ   77ٜطاف إىل ايكـإْٛ زقـِ   

املٛازٜح باب تاضع بعٓٛإ )ايعكٛبـات( ٜتطـُٔ   

 :49(، ْصٗا اآلتٞ: َاد٠ 49َاد٠ ددٜد٠ بسقِ )

خاالٍ بأٜا١ عكٛبا١ أغاد ٜآص      ع عدّ اإلَ"

عًٝٗا أ٣ قإْٛ آخس، ٜعاقاب بااؿبظ َاد٠    

ال تكٌ عٔ ضت١ أغٗس ٚبػساَا١ ال تكاٌ عأ    
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 تكٌ َدت٘ عٔ ض١ٓ.

: قطت احمله١ُ ايدضتٛز١ٜ ايعًٝاا بعادّ   ًَحٛظ١

قطااااا١ٝ٥  42يطاااا١ٓ  31قبااااٍٛ اياااادع٣ٛ زقااااِ   

احملاياا١ َاأ قهُاا١ اؾاآح املطااتأْؿ١  "دضااتٛز١ٜ"

( َاااأ قااااإْٛ 49يًؿصااااٌ يف دضااااتٛز١ٜ املاااااد٠ )

 2017يطاا١ٓ  219املٛازٜااح، املطاااؾ١ بايكااإْٛ زقااِ  

ؾُٝا مل تتطُٓ٘ َأ ياصّٚ ٚداٛد قطا١ُ ْٗا٥ٝا١      

زضا٤ًا أٚ قطا٤ًا يكٝاّ دسمي١ اإلَتٓاع عُادًا عأ   

 تطًِٝ أسد ايٛزث١ ْصٝب٘ ايػسعٞ يف املرياخ.  

قااد تأضااظ ٖاارا اؿهااِ عًاا٢ َااا أؾصااشت عٓاا٘   ٚ

 219املااارنس٠ اإلٜطااااس١ٝ ملػاااسٚع ايكاااإْٛ زقاااِ 

بااإٔ  -، ٚناارا َٓاقػااات فًاظ ايٓااٛاب  2017يطا١ٓ  

ذيو ايٓص ال مياظ أسهااّ املٛازٜاح، ٚال األْصاب١     

ايػاااسع١ٝ يًٛزثااا١، إذ تعاااٌ خاضاااع١ ألسهااااّ     

ايػسٜع١ اإلضال١َٝ، ٚاقتصاس األَاس عًا٢ ػاسِٜ     

ُدٟ عٔ تطاًِٝ اياٛازخ ْصاٝب٘    ؾعٌ االَتٓاع ايع

ايػااسعٞ يف املاارياخ ٚذيااو ملٛادٗاا١ تًااو ايعاااٖس٠ 

اياايت ظٗااست يف اجملتُااع، ضااٛا٤ نااإ األَااس ٜتعًاال  

عص١ غا٥ع١ أٚ َؿسشٙ َٔ ايرتن١، ؾهالُٖا ٜكبٌ 

اؿٝاش٠ ٚايتصسف ٚايتطًِٝ ٚؾًكا ألسهاّ ايكاإْٛ  

املاادْٞ، ٚتتشااساٙ احملهُاا١ اؾٓا٥ٝاا١ ٚتهاإٛ َاأ   

ا يًؿصٌ يف ايادع٣ٛ ؾُأ ثاِ ؾاإٕ     خالي٘ عكٝدتٗ

ايٓعااٞ عًاا٢ ذيااو اياآص بأْاا٘ مل ٜتطاأُ يااصّٚ    

ٚدٛد قط١ُ ْٗا٥ٝا١ زضاا٤ًا أٚ قطاا٤ًا يكٝااّ تًاو      

اؾسمي١، ؾطًًا عٔ نْٛ٘ ميجٌ خطأ يف ؾِٗ ايٓص 

عًاا٢ غااري َعٓاااٙ اؿكٝكااٞ ٚايتطبٝاال ايصااشٝح    

ألسهاَ٘، ؾإْ٘ ٜػاهٌ خًٛضاا يف بٛاعاح ايتػاسٜع     

ايطٝاضاا١ ايتػااسٜع١ٝ َاأ  َٚال٤َتاا٘، ٚتاادخًًا يف 

خااالٍ تعاادٌٜ ذيااو اياآص، ٖٚااٛ أَااس خيااسز عاأ 

 ٚال١ٜ ٖرٙ احمله١ُ.

عػااسٜٔ أيااـ دٓٝاا٘ ٚال ػاااٚش َا٥اا١ أيااـ   

دٓٝ٘، أٚ بإسد٣ ٖاتني ايعكٛبتني، نٌ َٔ 

اَتٓع عًُدا عٔ تطًِٝ أسد ايٛزث١ ْصاٝب٘  

ايػسع٢ َأ املارياخ، أٚ سذاب ضآًدا ٜؤناد      

خ، أٚ اَتٓااع عاأ تطااًِٝ ذيااو  ْصااًٝبا يااٛاز

ايطااآد سااااٍ طًبااا٘ َااأ أ٣ َااأ ايٛزثااا١   

 ايػسعٝني.

ٚتهاإٛ ايعكٛباا١ ؾاا٢ ساياا١ ايعااٛد اؿاابظ    

 اير٣ ال تكٌ َدت٘ عٔ ض١ٓ.

ٚجيٛش ايصًح ؾ٢ اؾسا٥ِ املٓصاٛص عًٝٗاا   

ؾاا٢ ٖاارٙ املاااد٠ ؾاا٢ أ٣ ساياا١ تهاإٛ عًٝٗااا    

 ايدع٣ٛ ٚيٛ بعد صريٚز٠ اؿهِ باًتا.

ٚنًٝاا٘ اـاااص، ٚيهااٌ َاأ اجملٓاا٢ عًٝاا٘ أٚ  

ٚيٛزثت٘ أٚ ٚنًِٝٗ اـاص، ٚنريو يًُاتِٗ  

أٚ احملهّٛ عًٝا٘ أٚ ٚنًٝاُٗا اـااص، إثباات     

ايصااًح ؾاا٢ ٖاارٙ اؾااسا٥ِ أَاااّ ايٓٝاباا١ أٚ    

 احمله١ُ عطب األسٛاٍ.

ٜٚرتتاااب عًااا٢ ايصاااًح اْكطاااا٤ ايااادع٣ٛ    

اؾٓا٥ٝااا١ ٚياااٛ ناْااات َسؾٛعااا١ بطسٜااال   

اإلدعا٤ املباغس، ٚتأَس ايٓٝاب١ ايعا١َ بٛقـ 

ٓؿٝر ايعكٛب١ إذا مت ايصًح أثٓا٤ تٓؿٝرٖا، ت

ٚال ٜهٕٛ يًصًح أثاس عًا٢ سكاٛم املطاسٚز     

 ."َٔ اؾسمي١
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: طرق انطعٍ يف انمراراد انظبدرح يٍ حمكًخ األضرح نهىالَخ عهً ادلبل  عبشراا
 االضت٦ٓاف

االضت٦ٓاف ٚؾكًا ٜسؾع َٔ اـصّٛ أٚ َٔ ْٝاب١ األضس٠ بصشٝؿ١ تٛدع قًِ نتاب احمله١ُ املسؾٛع إيٝٗا 

يألٚضاع املكسز٠ يسؾع ايدع٣ٛ، ٚجيب إٔ تػتٌُ ع٢ً بٝإ ايكساز أٚ اؿهِ املطتأْـ ٚتازخي٘ ٚأضباب 

ٚإال  -بايٓطب١ الضت٦ٓاف اـصّٛ-االضت٦ٓاف ٚايطًبات ٚتهٕٛ َٛقع١ َٔ قاّ َٔ املكسزٜٔ أَاَٗا 

 ناْت باط١ً.

ٓاف ضتٕٛ ًَٜٛا بايٓطب١ يًٓا٥ب ايعاّ أٚ َٔ ٜكّٛ َٝعاد االضت٦ٓاف أزبعٕٛ ًَٜٛا ٜٚهٕٛ َٝعاد االضت٦

َكاَ٘ أٚ ملٔ ال َٛطٔ ي٘ َٔ اـصّٛ يف َصس دٕٚ إضاؾ١ َٝعاد املطاؾ١ بايٓطب١ يألخري ٜٚتبع يف ذيو 

 األسهاّ املب١ٓٝ يف قإْٛ املساؾعات.

 

 ايتُاع إعاد٠ ايٓعس

يف ايكسازات االْتٗا١ٝ٥ ايصادز٠ يف املٛاد ال جيٛش ايتُاع إعاد٠ ايٓعس يف َطا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ إال 

 اآلت١ٝ.

 تٛقٝع اؿذس أٚ تكسٜس املطاعد٠ ايكطا١ٝ٥ أٚ إثبات ايػٝب١. .1

 تجبٝت ايٛصٞ املدتاز أٚ ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب. .2

 عصٍ ايٛصٞ ٚايكِٝ ٚايٛنٌٝ أٚ اؿد َٔ ضًطات٘. .3

 اضتُساز ايٛال١ٜ أٚ ايٛصا١ٜ ع٢ً ايكاصس. .4

 ايؿصٌ يف اؿطاب. .5

 (2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  64)املاد٠ 

 

 ايطعٔ بايٓكض

األسهاّ ٚايكسازات ايصادز٠ َٔ ايدٚا٥س االضت٦ٓاؾ١ٝ غري قاب١ً يًطعٔ ؾٝٗا بطسٜل ايٓكض َٔ 

اـصّٛ، ٚيًٓا٥ب ايعاّ دٕٚ غريٙ ايطعٔ بطسٜل ايٓكض ملصًش١ ايكإْٛ يف األسهاّ االْتٗا١ٝ٥ يف 

 ْٕٛ املساؾعات ٚال ٜؿٝد اـصّٛ َٔ ٖرا ايطعٔ.( َٔ قا250األسٛاٍ املب١ٓٝ يف املاد٠ )

 بإصداز قإْٛ إْػا٤ قانِ األضس٠. 2004يط١ٓ  10َٔ ايكإْٛ زقِ  14املاد٠ 
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 أوال: األحكبو اخلبطخ ثبنىالَخ )انىيل انطجُعٍ أو انشرعٍ(
 أْٛاع ايٛيٞ

اٍ أٚ دٓني قد ٜهتطب َاٍ جيب اؿؿاظ عًٝ٘ يريو نإ ال باد َأ   ٜؿرتض ٖٓا أْ٘ ٜٛدد قاصس يدٜ٘ َ

 تٛيٞ أسد األغداص أَٛزٙ املاي١ٝ، إَا ايٛيٞ أٚ ايٛصٞ ع٢ً ايرتتٝب ايتايٞ:  

األب )ٚيٞ طبٝعٞ(. ٚايؿسض ٖٓا إٔ ٜتٛىل إداز٠ املاٍ ٚتطاسٟ عًٝا٘ مجٝاع ايكٝاٛد اياٛازد٠ يف ايكاإْٛ        .1

تااز إلذٕ احملهُا١ يًتصاسف أٚ اإلداز٠، أَاا إذا تاربع أخاس يًكاصاس        عدا املاٍ املتربع َٓ٘ يًكاصاس ؾاال حي  

 ست٢ ٚيٛ نإ ايٛيٞ ايػسعٞ )اؾد( ؾًٝصّ عًٝ٘ إٔ حيصٌ ع٢ً إذٕ احمله١ُ.

ٚإذا قاّ أدٓيب بايتربع ٚاغرتط أال ٜدخٌ يف ٚال١ٜ ايٛيٞ، ؾًًُتربع إٔ خيتااز ٚصاٞ إلداز٠ ٖارا املااٍ أٚ     

 ملاٍ ًَـ خاص.ٜتِ تعٝني ٚصٞ خاص ٜٚؿسد يريو ا

 ايٛصٞ املدتاز )ايرٟ اختازٙ األب( ٜٚهٕٛ ي٘ أٚي١ٜٛ عٔ ايٛيٞ ايػسعٞ. .2

 اؾد ايصشٝح )ٚيٞ غسعٞ( ناؾد ألب ٚإٕ عال. .3

ايٛصٞ املعني )ايرٟ تعٝٓ٘ احمله١ُ( ٜٚهٕٛ يف ساي١ عدّ ٚدٛد ايٛيٞ ايطبٝعاٞ أٚ ايػاسعٞ أٚ ايٛصاٞ     .4

 املدتاز.
 

 ايكاصس

ــس ٜبًااؼ ضاأ ايسغااد  ٖااٛ ايصااػري اياارٟ مل   ايكاص

 )إسد٣ ٚعػسٕٚ ض١ٓ َٝالد١ٜ(.

 

 :َٔ ايكإْٛ املدْٞ 44 املاد٠

نٌ غادص بًاؼ ضأ ايسغاد َتُتعاا بكاٛاٙ       "

ايعكًٝااا١، ٚمل حيذاااس عًٝااا٘، ٜهااإٛ ناَاااٌ  

األًٖٝااا١ ملباغاااس٠ سكٛقااا٘ املدْٝااا١. ٚضااأ  

ايسغد ٖا٢ إساد٣ ٚعػاسٜٔ ضا١ٓ َٝالدٜا١      

 "نا١ًَ
 

 اؿٌُ املطتهٔ 

ؾآني يف بطأ أَا٘،    اؿٌُ املطاتهٔ: ٜكصاد با٘ ا   

األصٌ إٔ اؿكٛم تهتطاب َأ ٚقات املاٝالد إال إٔ     

ايكإْٛ قد أعط٢ يًشٌُ بعض اؿكٛم، ؾكد ْص 

ايكإْٛ ع٢ً سل األب أٚ املتاربع يًشُاٌ يف تعاٝني    

ٚصٞ عًٝ٘، نُا أثبت ي٘ قإْٛ اؾٓطا١ٝ اؿال يف   

انتطاب دٓط١ٝ أب١ٝ، ٚاعرتف ي٘ قاإْٛ املٛازٜاح   

ط٢ ي٘ قإْٛ ايٛص١ٝ اؿل يف باؿل يف اإلزخ، ٚأع

 إٔ ٜٛص٢ ي٘.

 ٚذيو نً٘ بػسط إٔ ٜتِ ٚالدت٘ سًٝا.

 َٔ ايكإْٛ املدْٞ 29املاد٠ 

تباادأ غدصاا١ٝ اإلْطااإ بتُاااّ ٚالدتاا٘ سٝااًا   "

ٚتٓتٗااٞ مبٛتاا٘، َٚااع ذيااو ؾشكااٛم اؿُااٌ    

 "املطتهٔ ٜبٝٓٗا ايكإْٛ
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 ثبٛت ايٛال١ٜ بك٠ٛ ايكإْٛ )يًٛيٞ ايطبٝعٞ أٚ ايػسعٞ(

الٜاا١ ثابتاا٘ بكاا٠ٛ ايكااإْٛ سٝااح ال ٜصاادز     ايٛ .1

 ايكساز َٔ احمله١ُ بتعٝني أٟ َُٓٗا.

عًاا٢ ايااٛيٞ ايكٝاااّ بايٛالٜاا١ )ضااٛا٤ نااإ األب أٚ   .2

اؾد(، نُا أْٗا سل ي٘ ميهٓ٘ ايتٓشٞ عٓٗا بإذٕ 

 احمله١ُ، ٖٚٓا ٜتِ تعٝني ايٛصٞ َٔ احمله١ُ.

 

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  1 املاد٠

1952 

يًذاد ايصاشٝح إذا مل ٜهأ األب قاد      يألب ثِ"

ٚعًٝا٘  اختاز ٚصًٝا يًٛال١ٜ ع٢ً َاٍ ايكاصس 

ايكٝاااّ بٗااا ٚال جيااٛش ياا٘ إٔ ٜتٓشاا٢ عٓٗااا إال   

 . "بإذٕ احمله١ُ

تعًٝــل عًــ٢   -ّ/ أمحــد ْصــس ادتٓــد٣   

 13ْصٛص ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ ص 

ٚالٜاا١ األب أٚ اؾااد ايصااشٝح إيصاَٝاا١ باآص  

ياٛيٞ ايكٝااّ   ايكإْٛ، ؾإذا ثبتات تعاني عًا٢ ا   

بٗااا، ٚزعاٜاا١ َاااٍ ايكاصااس، ٚبٗاارا ؽتًااـ      

ايٛال١ٜ عٔ ايٛصا١ٜ سٝح ال ًٜصّ ايٛصاٞ أٜاًا   

ناْت دزد١ قسابت٘ يًكاصس بكبٍٛ ايٛصاا١ٜ  

 بٌ ي٘ إٔ ٜسؾطٗا
 

 ايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا يف ايٛيٞ

 ٜػرتط يف ايٛيٞ اآلتٞ:

 عاقٌ(. -إٔ ٜهٕٛ ناٌَ األ١ًٖٝ يًتصسف )بايؼ .1

خيػ٢ َٓ٘ عًا٢ َااٍ ايكاصاس، ؾاال      أال ٜهٕٛ ضؿًٝٗا .2

 ٜٛىل احملذٛز عًٝ٘ يًػؿ١ً أٚ يًطؿ٘ ٚيٛ نإ األب.

 إٔ ٜهٕٛ َتشدًا يف ايدٜٔ َع املٛىل عًٝ٘. .3

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  2 املاد٠

1952 

ال جيااٛش يًااٛيٞ َباغااس٠ ساال َاأ سكااٛم      "

ايٛالٜاا١ إال إذا تااٛاؾست ياا٘ األًٖٝاا١ ايالشَاا١     

 ."ؾُٝا ٜتعًّل مباي٘ ٖٛملباغس٠ ٖرا اؿل 

ٍ  -د/ عااٛض عبااد ايتااٛاب   -ايٛالٜاا١ عًاا٢ املااا

ٕ  2003ايطبع١ األٚىل   -داز عامل ايؿهس ٚايكااْٛ

 َٚا بعدٖا. 18صؿش١ 
 

 املاٍ ايرٟ ال ٜدخٌ يف ايٛال١ٜ

 ٜطتج٢ٓ َٔ َاٍ ايٛال١ٜ اآلتٞ:

َا ٦ٍٜٛ يًكاصس َٔ َاٍ بطسٜل ايتربع إذا اغرتط  .1

 املتربع ذيو.

كاصس َٔ َاٍ بطسٜل ايتاربع َأ أبٝا٘    َا آٍ إىل اي .2

 صسحيًا نإ ايتربع أٚ َطترتًا.

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقـِ   3 املاد٠

1952 

ال ٜدخٌ ؾ٢ ايٛال١ٜ َا ٜؤٍٚ يًكاصس َٔ َاٍ 

 بطسٜل ايتربع إذا اغرتط املتربع ذيو.

ٕ  13املاد٠   س٣ال تطا " َٔ ذات املسضّٛ بكـاْٛ

كإْٛ عًا٢  ايكٝٛد املٓصٛص عًٝٗا ؾ٢ ٖرا اي
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َا آٍ إىل ايكاصس َٔ َاٍ بطسٜال ايتاربع َأ    

أبٝ٘ صاسحيًا ناإ ايتاربع أٚ َطاترتًا ٚال ًٜاصّ      

 ."األب بتكدِٜ سطاب عٔ ٖرا املاٍ

 

 املصاٜا اييت أعطاٖا ايكإْٛ يألب 

زغااِ إٔ ايااٛيٞ قااد ٜهاإٛ األب أٚ اؾااد إال إٔ ٖٓاااى  

 ، ٖٚٞ:األب إالال ٜطتؿٝد َٓٗا َصاٜا 

ب باؿصااٍٛ عًاا٢ إذٕ َاأ احملهُاا١  ال ًٜتااصّ األ .1

ع٢ً املاٍ ايرٟ آٍ يًكاصاس بطسٜال ايتاربع َٓا٘     

)ضااٛا٤ نااإ ايتااربع صااسحيًا ناهلباا١ أٚ َطااترتًا     

نااايبٝع اياارٟ ال ٜكبااٌ ؾٝاا٘ مثاأ( ٚال ًٜااصّ األب 

بتكدِٜ سطاب عٔ ٖرا املاٍ، ٚتعسف تًو املٝص٠ 

ــسٜإ يف احملااانِ ٚايٓٝابااات مبصااطًح   ــدّ ض ع

 .ايكٝٛد

ٚصااٞ  يٛياادٙ ايكاصااس أٚ يًشُااٌ     ياا٘ إٔ خيتاااز  .2

 املطتهٔ )ٜٚط٢ُ ٚصٞ كتاز(.

ال ًٜصّ ايكإْٛ األب بتكدِٜ نػاـ سطااب عأ     .3

املاٍ ايرٟ ٜتربع ب٘ يًكاصس ٚال عٔ َاٍ ايكاصاس  

 عا١َ.

ُٜطأٍ األب إال عٔ خطأٙ اؾطِٝ. .4  ال 

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  13 املاد٠

1952 

يف ٖاارا ال تطااس٣ ايكٝااٛد املٓصااٛص عًٝٗااا    "

ايكإْٛ ع٢ً َا آٍ يًكاصاس َأ َااٍ بطسٜال     

ايتربع َٔ أبٝ٘ صاسحيًا ناإ ايتاربع أٚ َطارتًا     

  ."ٚال ًٜصّ األب بتكدِٜ سطاب عٔ ٖرا املاٍ

ٕ  14املاد٠  ياألب إٔ  ": َٔ ذات املسضّٛ بكـاْٛ

ٜتعاقاد َاع ْؿطا٘ باضاِ ايكاصاس ضاٛا٤ أنااإ       

ذيو ؿطاب غدص أخاس إال إذا ْاص ايكاإْٛ    

 ."وع٢ً غري ذي

ٕ  15املاد٠  ال جياٛش  ":  َٔ ذات املسضّٛ بكـاْٛ

يًذاااد بػاااري إذٕ احملهُااا١ ايتصاااسف يف َااااٍ  

ايكاصااس ٚال ايصاااًح عًٝااا٘ ٚال ايتٓااااشٍ عااأ  

 ."ايتأَٝٓات أٚ إضعاؾٗا

ٕ  24املاد٠  ُٜطاأٍ  ": َٔ ذات املسضّٛ بكـاْٛ ال 

ُٝطااأٍ      األب إال عأ خطاأٙ اؾطااِٝ أَاا اؾاد ؾ

 ."َط٦ٛي١ٝ ايٛصٞ

عًاا٢ " :ات املسضــّٛ بكــإَْٛــٔ ذ 25املــاد٠ 

اياٛيٞ أٚ ٚزثتا٘ زّد أَاٛاٍ ايكاصاس إيٝا٘ عٓااد      

ُٜطااأٍ ٖااٛ أٚ ٚزثتاا٘ عاأ قُٝاا١ َااا   بًٛغاا٘، ٚ

تصّسف ؾٝ٘ باعتباز ايكُٝا١ ٚقات ايتصاّسف،    

ُٜشاضب األب ع٢ً َا تصّسف ؾٝ٘ َٔ زٜاع   ٚال 

ُٜشاضب عٔ زٜاع املااٍ    َاٍ ايكاصس. َٚع ذيو 

ّٝٔ ناايتعًِٝ                     ايرٟ ٖٚاب يًكاصاس يػاسض َعا

 ."أٚ ايكٝاّ عسؾ١ أٚ ١َٓٗ

ٕ   26املاد٠  تطاسٟ  ": َٔ ذات املسضـّٛ بكـاْٛ

ع٢ً اؾّد األسهااّ املكاسز٠ يف ٖارا ايكاإْٛ يف     

 ."غإٔ اؿطاب

جيااٛش ": َــٔ ذات املسضــّٛ بكــإْٛ 28املــاد٠ 

ُٜكااِٝ ٚصااًٝا كتااازًا يٛياادٙ ايكاصااس         يااألب إٔ 
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يًُتاربع  أٚ يًشٌُ املطتهٔ ٚجيٛش ذياو أٜطاًا   

 ."3يف اؿاي١ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ 
 

 ضًطات ايٛيٞ

عًاا٢ ايااٛيٞ زعاٜاا١ أَااٛاٍ ايكاصااس ٚياا٘ إدازتٗااا      

ٚايتصسف ؾٝٗا، َٚٔ ضًطات ايٛيٞ اييت ال ؼتااز  

 إلذٕ احمله١ُ اآلتٞ:

تاأدري اياٛيٞ عكاااز ايكاصاس ملااد٠ ال متتاد إىل َااا      .1

 بعد بًٛؽ ايكاصس ضٔ ايسغد بط١ٓ.

أٚ ٚصا١ٝ يًكاصاس غاري قًُا١     قبٍٛ ايٛيٞ ٖب١  .2

 .بإيتصاَات

تعاقد األب َع ْؿط٘ باضِ ايكاصس ؿطااب٘ ٖاٛ    .3

 أٚ ؿطاب ايػري.

إْؿام اياٛيٞ عًا٢ ْؿطا٘ أٚ عًا٢ ايػاري َأ َااٍ         .4

 ايصػري إذا ناْت ايٓؿك١ ٚادب١ ع٢ً ايصػري.

ٚإلمتاّ أٟ تصاسف آخاس ٜاتعني عًٝا٘ اؿصاٍٛ      

 ع٢ً إذٕ احمله١ُ.

 

 

يط١ٓ  119ٕٛ زقِ َٔ املسضّٛ بكاْ 4املاد٠ 

1952 

ٜكّٛ ايٛىل عًا٢ زعاٜا١ أَاٛاٍ ايكاصاس ٚيا٘      "

إدازتٗااا ٚٚالٜاا١ ايتصااسف ؾٝٗااا َااع َساعااا٠  

 ."األسهاّ املكسز٠ ؾ٢ ٖرا ايكإْٛ

ال جيااٛش " َــٔ ذات املسضــّٛ بكــإْٛ 10املــاد٠ 

يًٛىل بػري إذٕ احمله١ُ تأدري عكااز ايكاصاس   

ملااد٠ متتااد إىل َااا بعااد بًٛغاا٘ ضاأ ايسغااد     

 ."بط١ٓ

ال جيااٛش " َــٔ ذات املسضــّٛ بكــإْٛ 12ملــاد٠ ا

يًٛيٞ إٔ ٜكبٌ ٖب١ أٚ ٚص١ٝ يًصػري ق١ًُ 

 ."بايتصاَات َع١ٓٝ إال بإذٕ احمله١ُ

ٕ    14املاد٠  ياألب إٔ  " َـٔ ذات املسضـّٛ بكـاْٛ

ٜتعاقد َع ْؿط٘ باضاِ ايكاصاس ضاٛا٤ أناإ     

ذيو ؿطاب٘ ٖٛ أّ ؿطاب غدص أخس إال إذا 

 ."ْص ايكإْٛ ع٢ً غري ذيو

ٕ    17املاد٠  يًاٛىل إٔ  " َـٔ ذات املسضـّٛ بكـاْٛ

ٜٓؿل ع٢ً ْؿط٘ َأ َااٍ ايصاػري إذا ناْات     

ْؿكتاا٘ ٚادباا١ عًٝاا٘، ٚياا٘ نااريو إٔ ٜٓؿاال  

 ."َٓ٘ ع٢ً َٔ ػب ع٢ً ايصػري ْؿكت٘
 

 اضتُساز ايٛال١ٜ ع٢ً املاٍ يًٛيٞ )بعد بًٛؽ ايكاصس ضٔ ايسغد(

٠ يًٛيٞ ايطبٝعٞ أٚ ايػسعٞ ايتكدّ إىل ْٝابا١ األضاس  

بطًاب الضااتُساز ايٛالٜاا١ عًاا٢ ايكاصااس )َتاا٢ نااإ  

يااد٣ األخااري آؾاا١ عكًٝاا١( ٜٚااتعني إٔ ٜااتِ ؼكٝاال  

ايطًااب قطااا٥ًٝا ْٚاادب اجملًااظ ايكااَٛٞ اإلقًُٝااٞ   

يًصااش١ ايٓؿطاا١ٝ )يتٛقٝااع ايهػااـ عًاا٢ املطًااٛب   

اضااتُساز ايٛالٜاا١ عًٝاا٘( ٚإٔ ٜصاادز قااساز احملهُاا١  

باضااتُساز ايٛالٜاا١ قبااٌ بًااٛؽ ايكاصااس ضاأ ٚاسااد   

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقـِ   18املاد٠ 

1952 

تٓتٗاااٞ ايٛالٜااا١ ببًاااٛؽ ايكاصاااس إساااد٣     "

ٚعػااسٜٔ ضاا١ٓ َااا مل ؼهااِ احملهُاا١ قبااٌ   

 ."بًٛغ٘ ٖرٙ ايطٔ باضتُساز ايٛال١ٜ عًٝ٘
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سٕٚ عاًَا، ٚإال ؾإْ٘ ٜاتِ تٛقٝاع اؿذاس )عًا٢     ٚعػ

َٔ بًاؼ ايطأ ٚناإ يدٜا٘ اآلؾا١ ايعكًٝا١( ٚتعاٝني        

 قِٝ.

 ات املسضّٛ بكإَْٛٔ ذ 15املاد٠ 

ذا اْتٗت ايٛال١ٜ ع٢ً غادص ؾاال تعاٛد إال    إ"

 ."إذا قاّ ب٘ ضبب َٔ أضباب اؿذس

 ايؿسم بني َط٦ٛي١ٝ األب ٚادتد عٓد ايتكصري يف محا١ٜ أَٛاٍ ايكاصس

ؾسم ايكاإْٛ باني َطا٦ٛي١ٝ اياٛيٞ إذا ناإ اياٛيٞ       

 ٖٛ األب أٚ إذا نإ ٖٛ اؾد:  

َاأ زٜااع عًاا٢ َااا تصااسف ؾٝاا٘  األبال حياضااب  -

َاٍ ايكاصاس ٚ َاع ذياو حياضاب عأ زٜاع املااٍ        

اير٣ ٖٚاب يًكاصاس يػاسض َعاني ناايتعًِٝ أٚ      

 ايكٝاّ عسؾ١ أٚ ١َٓٗ.

 ادتـد إال عأ خط٦ا٘ اؾطاِٝ أَاا      األبال ٜطأٍ  -

 ؾٝطأٍ َط٦ٛي١ٝ ايٛصٞ.

)ضٛا٤ ٚيٞ طبٝعٞ أٚ ٚياٞ غاسعٞ(    ايٛيٜٞطأٍ  -

عاأ قُٝاا١ َااا تصااسف ؾٝاا٘ ؿطاااب   ٚزثتاا٘ أٚ 

 ١ ٚقت ايتصسف.ايكاصس بايكُٝ

ذات أسهاّ اؿطاب احملادد٠ يف   ادتدتطسٟ ع٢ً  -

ايكإْٛ )غأْ٘ غاإٔ ايٛصاٞ( َأ إٜاداع سطااب      

عٔ إدازت٘ َػاؿٛعًا باملطاتٓدات ايايت تؤٜادٙ يف     

 املٛاعٝد احملدد٠ يريو.

 119َــٔ املسضــّٛ بكــإْٛ زقــِ   24 املــاد٠

 1952يط١ٓ 

ال ٜطااأٍ األب إال عاأ خط٦اا٘ اؾطااِٝ أَااا     "

 ."ط٦ٛي١ٝ ايٛصٞاؾد ؾٝطأٍ َ

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 25 املاد٠

عًٞ ايٛيٞ ٚٚزثتا٘ زد أَاٛاٍ ايكاصاس إيٝا٘     "

عٓد بًٛغ٘، ٜٚطأٍ ٖٛ أٚ ٚزثت٘ عأ قُٝا١   

َاااا تصاااسف ؾٝااا٘ باعتبااااز ايكُٝااا١ ٚقااات   

ايتصسف، ٚال حياضاب األب عًا٢ َاا تصاسف     

ؾٝ٘ َٔ زٜع َاٍ ايكاصس ٚ َع ذيو حياضاب  

ػااسض عاأ زٜااع املاااٍ اياار٣ ٖٚااب يًكاصااس ي

 ."َعني نايتعًِٝ أٚ ايكٝاّ عسؾ١ أٚ ١َٓٗ

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ   26 املاد٠

تطس٣ ع٢ً اؾاد األسهااّ املكاسز٠ ؾا٢ ٖارا      "

 ."ايكإْٛ يف غإٔ اؿطاب
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: األحكبو اخلبطخ ثبنىطبَخ  ثبَُبا
 املكصٛد بايٛصا١ٜ 

ايٛصا١ٜ ع٢ً املاٍ ٜكصد بٗاا ؼدٜاد غادص غاري     

ت ياا٘ ايٛالٜاا١ عًاا٢ املاااٍ تطٛعااًا األب أٚ اؾااد تجباا

ـد١َ ايكاصس إال إذا نإ ايٛصاٞ قتاداًا ؾتًُاو    

 احمله١ُ إٔ تعني ي٘ أدسًا.

 119َــٔ املسضــّٛ بكــإْٛ زقــِ   28 املــاد٠

 1952يط١ٓ 

ُٜكااِٝ ٚصااًٝا كتااازًا يٛياادٙ     " جيااٛش يااألب إٔ 

ايكاصس أٚ يًشٌُ املطاتهٔ ٚجياٛش ذياو أٜطاًا     

 ."3ٗا يف املاد٠ يًُتربع يف اؿاي١ املٓصٛص عًٝ
 

 أْٛاع األٚصٝا٤ 

قد تعني احمله١ُ ٚصاًٝا إذا مل ٜهأ األب قاد اختااز     

ٚصاًٝا، نُاا ميهأ يًُتااربع يًٛصاٞ باملااٍ إٔ خيتاااز      

ٚصًٝا ٚتكاّٛ احملهُا١ بتجبٝاتِٗ، ٜٚػارتط إلثباات      

إٔ ٜهإٛ ٖارا االختٝااز     يًٛصٞ املختازاختٝاز األب 

تٛقٝع أٚ عسؾ١ٝ َصدم ع٢ً  َجبت بٛزق١ زمس١ٝ 

األب أٚ املتاااربع ؾٝٗاااا أٚ َهتٛبااا١ غطااا٘ َٚٛقعااا٘  

بإَطااا٥٘، َااع َساعااا٠ أْاا٘ جيااٛش تعاادٌٜ االختٝاااز 

ممااأ قااااّ بااا٘ أٚ ايعااادٍٚ عٓااا٘ بااآؿظ طسٜكااا١  

 االختٝاز.

ٜٚتٓٛع األٚصٝا٤ َٔ حٝح َٗاّ ايٛصا١ٜ ٚٚقتٗـا  

 ناألتٞ:

تعٝٓ٘ احمله١ُ إلداز٠ مجٝع املاٍ، : ايٛصٞ ايعاّ .1

نجس َٔ ٚصٞ يًتصسف ٚجيٛش يًُشه١ُ تعٝني أ

فااتُعني أٚ بااإؾساد نااٌ َاآِٗ بأغااٝا٤ قاادد٠  

َٚع ذياو يهاٌ َأ األٚصاٝا٤ اؽااذ اإلداسا٤ات       

ايطااسٚز١ٜ أٚ املطااتعذ١ً أٚ املتُدطاا١ ملٓؿعاا١    

 ايكاصس.

ــاص  .2 ــٞ ارت تكُٝاا٘ احملهُاا١ ألدا٤ َٗاااّ    :ايٛص

قاادد٠ يف بعااض األسااٛاٍ. عًاا٢ ايٓشااٛ املاابني    

 .31باملاد٠ 

حمله١ُ بصؿ١ َؤقت١ يف تكُٝ٘ ا :ايٛصٞ املؤقت .3

 بعض األسٛاٍ، ٚضٛف ْبٝٓٗا ؾُٝا بعد.

ــ١َٛ  .4 ــٞ ارتص ٖااٛ اياارٟ تعٝٓاا٘ احملهُاا١    :ٚص

                       يُٝجااٌ ايكاصااس يف ايكطاااٜا اياايت تسؾااع َٓاا٘      

أٚ عًٝ٘ ٚال ٜػرتط ٚدٛد َاٍ يتعٝٝٓ٘، ٚجياٛش  

يط١ٓ  119ٕ زقِ َٔ املسضّٛ بكاْٛ 28 املاد٠

1952 

جيااٛش يااألب إٔ ٜكااِٝ ٚصااًٝا كتااازًا يٛياادٙ     "

أٚ يًشٌُ املطتهٔ ٚ جياٛش ذياو أٜطاا     ايكاصس

            يًُتااربع ؾااا٢ اؿايااا١ املٓصاااٛص عًٝٗاااا ؾااا٢  

، ٜٚػاارتط إٔ ٜجباات االختٝاااز بٛزقاا١ 3املاااد٠ 

    زمسٝاا١ أٚ عسؾٝاا١ َصاادم عًاا٢ تٛقٝااع األب  

َٚٛقعاا١ أٚ املتااربع ؾٝٗااا أٚ َهتٛباا١ غطاا٘    

بإَطاااا٥٘، ٚجياااٛش ياااألب ٚاملتاااربع بطسٜااال  

أ٣ ٚقت إٔ ٜعدال عأ اختٝازُٖاا،   ايٛص١ٝ يف 

 ."تعسض ايٛصا١ٜ ع٢ً احمله١ُ يتجبٝتٗاٚ

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 29 املاد٠

إٕ مل ٜهٔ يًكاصاس أٚ يًشُاٌ املطاتهٔ ٚصاٞ     "

 ."كتاز تعني احمله١ُ ٚصًٝا ..

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ  30 املاد٠

ٛش عٓد ايطاسٚز٠ تعاٝني أنجاس َأ ٚصاٞ      جي"

ٚاساااد ٚيف ٖااارٙ اؿايااا١ ال جياااٛش ألسااادِٖ   

ّٝٓااات     االْؿاااساد إال إذا ناْااات احملهُااا١ قاااد ب

اختصاصااًا يهااٌ َاآِٗ يف قااساز تعٝٝٓاا٘ أٚ يف  

قساز السل َٚع ذيو يهٌ َٔ األٚصٝا٤ اؽااذ  

                   اإلداااااااسا٤ات ايطاااااااسٚز١ٜ أٚ املطاااااااتعذ١ً  

كاصاس. ٚعٓاد االخاتالف    أٚ املتُشط١ يٓؿع اي

ُٜسؾاع األَاس إىل احملهُا١ يتاأَس       بني األٚصاٝا٤ 

 ."مبا ّٜتبع
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 إٔ ٜهٕٛ ايٛصٞ ايعاّ ٖٛ ٚصٞ اـص١َٛ.
 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 31 املاد٠

  "…تكِٝ احمله١ُ ٚصٝا خاصا ؼدد َُٗت٘"

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 32املاد٠ 

تكِٝ احمله١ُ ٚصاًٝا َؤقتاًا إذا سهاِ بٛقاـ     "

ا ايٛال١ٜ ٚمل ٜهٔ يًكاصس ٚيٞ أخاس ٚناريو إذ  

ٚقااـ ايٛصااٞ أٚ ساياات ظااسٚف َؤقتاا١ دٕٚ  

 ."أدا٤ٙ يٛادبات٘

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 33املاد٠ 

جيٛش يًُشه١ُ إٔ تكِٝ ٚص٢ خصا١َٛ ٚياٛ   "

  ."مل ٜهٔ يًكاصس َاٍ

 

 حاالت تعٝني ايٛصٞ ارتاص

تكِٝ احمله١ُ ٚصاًٝا خاصاًا ؼادد َُٗتا٘ ٚذياو يف      

  األسٛاٍ اآلت١ٝ: 

س َاع َصاًش١ اياٛيٞ أٚ    )أ( إذا تعازضت َصًش١ ايكاصا 

 َع َصًش١ قاصس آخس َػٍُٛ بٛالٜت٘. 

ب( إذا تعازضت َصًش١ ايكاصس َع َصاًش١ اياٛيٞ أٚ    )

شٚداا٘ أٚ أسااد أصااٛي٘ أٚ ؾسٚعاا٘ أٚ َااع َاأ ميجًاا٘ 

  ايٛصٞ. 

)ز( إبساّ عكد َٔ عكٛد املعاٚض١ أٚ تعدًٜ٘ أٚ ؾطاد٘  

أٚ إبطاي٘ أٚ إيػاؤٙ بني ايكاصس ٚبني ايٛصٞ أٚ أساد  

  رنٛزٜٔ يف ايبٓد ب. َٔ امل

)د( إذا آٍ إىل ايكاصس َاٍ بطسٜل ايتربع ٚغسط املتربع 

  أال ٜتٛىل ايٛيٞ إداز٠ املاٍ. 

)ٖا( إذا اضاتًصَت ايعاسٚف دزاٜا١ خاصا١ ألدا٤ بعاض      

 األعُاٍ. 

ٚ( إذا نااإ ايااٛيٞ غااري أٖااٌ ملباغااس٠ ساال َاأ سكااٛم   )

 ايٛال١ٜ.

 

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  31 املاد٠

1952 

تكااِٝ احملهُاا١ ٚصااًٝا خاصااًا ؼاادد َُٗتاا٘   "

)أ( إذا تعازضااات  ٚذياااو يف األساااٛاٍ اآلتٝااا١:  

َصااًش١ ايكاصااس َااع َصااًش١ ايااٛيٞ أٚ َااع    

ب( إذا  َصًش١ قاصس آخس َػٍُٛ بٛالٜتا٘. ) 

تعازضت َصًش١ ايكاصس َاع َصاًش١ اياٛيٞ    

                                                                                                                                                                                                    أٚ شٚداااااا٘ أٚ أسااااااد أصااااااٛي٘ أٚ ؾسٚعاااااا٘

)ز( إباساّ عكاد َأ     أٚ َع َٔ ميجً٘ ايٛصٞ. 

                 عكاااااٛد املعاٚضااااا١ أٚ تعدًٜااااا٘ أٚ ؾطاااااد٘   

٘ أٚ إيػاؤٙ بني ايكاصاس ٚباني ايٛصاٞ    أٚ إبطاي

)د( إذا آٍ  أٚ أساد َاأ املاارنٛزٜٔ يف ايبٓااد ب.  

إىل ايكاصس َاٍ بطسٜل ايتربع ٚغسط املتاربع  

)ٖاا( إذا اضاتًصَت    أال ٜتٛىل ايٛيٞ إداز٠ املااٍ.  

ايعاسٚف دزاٜاا١ خاصاا١ ألدا٤ بعااض األعُاااٍ.  

ٚ( إذا نإ ايٛيٞ غاري أٖاٌ ملباغاس٠ سال َأ       )

 ."سكٛم ايٛال١ٜ

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ  34املاد٠ 

تطسٟ ع٢ً ايٛصاٞ اـااص ٚاملؤقات ٚٚصاٞ     "

اـصاا١َٛ أسهاااّ ايٛصااا١ٜ ايااٛازد٠ يف ٖاارا     

ايكإْٛ َع َساعا٠ َا تكتطٝ٘ طبٝع١ ١َُٗ 

 ."نٌ َِٓٗ
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 ذات املسضّٛ بكإْٛ َٔ 35املاد٠ 

تٓتٗٞ ١َُٗ ايٛصٞ اـاص ٚايٛصٞ املؤقات  "

ست٘ أٚ املااد٠ باْتٗااا٤ ايعُااٌ اياارٟ أقااِٝ ملباغاا 

 ."اييت اقتطت بٗا تعٝٝٓ٘

 

 حاالت تعٝني ايٛصٞ املؤقت

ٖٛ ايٛصٞ ايرٟ تعٝٓ٘ احملهُـ١ بصـؿ١ َؤقتـ١    

 يف األحٛاٍ اآلت١ٝ:

عٓااد ٚقااـ ايٛالٜاا١ أٚ ٚقااـ ايٛصااا١ٜ، ٚمل ٜهاأ    -1

 يًكاصس ٚيٞ أخس.

إذا سايااات ايعاااسٚف دٕٚ أدا٤ اياااٛيٞ أٚ ايٛصاااٞ    -2

 يٛادبات٘ َؤقتا.

ؤقات باْتٗاا٤ ايعُاٌ ايارٟ     ٚتٓتٗٞ َُٗا١ ايٛصاٞ امل  

 أقِٝ ملباغست٘ أٚ املد٠ اييت اقتطت تعٝٝٓ٘.

 

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  32 املاد٠

1952   

تكِٝ احمله١ُ ٚصاًٝا َؤقتاًا إذا سهاِ بٛقاـ     "

ايٛال١ٜ ٚمل ٜهٔ يًكاصس ٚىل آخس . ٚنريو إذا 

ٚقااـ ايٛصاا٢ أٚ ساياات ظااسٚف َؤقتاا١ دٕٚ  

 ."أدا٥٘ يٛادبات٘

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 34املاد٠ 

تطسٟ ع٢ً ايٛصاٞ اـااص ٚاملؤقات ٚٚصاٞ     "

اـصاا١َٛ أسهاااّ ايٛصااا١ٜ ايااٛازد٠ يف ٖاارا     

ايكإْٛ َع َساعا٠ َا تكتطٝ٘ طبٝع١ ١َُٗ 

  ."نٌ َِٓٗ

 ذات املسضّٛ بكإْٛ  َٔ 35املاد٠ 

تٓتٗٞ ١َُٗ ايٛصٞ اـاص ٚايٛصٞ املؤقات  "

 باْتٗااا٤ ايعُااٌ اياارٟ اقااِٝ ملباغااست٘ أٚ املااد٠ 

  ."اييت اقتطت بٗا تعٝٝٓ٘
 

 اذتد األدْٞ يًُاٍ ايرٟ ًٜصّ تعٝني ايٛصٞ عًٝ٘

اؿد األدْا٢ يًُااٍ يتعاٝني ٚصاٞ ٖاٛ َبًاؼ ثالثا١        

آالف دٓٝاا٘ يًكاصااس، ٚتتعاادد بتعاادد ايكصااس، ؾااإذا 

نإ املاٍ أقٌ َٔ ذيو ؾاال ٜاتِ تعاٝني ٚصاٞ، ٚؾا٢      

ٖرٙ اؿاي١ تطًِ ايٓٝاب١ ايعاَا١ املااٍ إىل َأ ٜكاّٛ     

 غ٦ْٛ٘. ع٢ً

ٚذيو َامل تس٣ ايٓٝابا١ املطاٞ يف إداسا٤ات تعاٝني     

ٚصٞ، ْعسًا ملصًش١ قت١ًُ يًكاصاس )َجاٌ صاسف    

 َطاعدات َٔ املطذد أٚ ايهٓٝط١ َٚا إىل ذيو(.

ٚنريو ٚص٢ اـص١َٛ ميهٔ تعٝٝٓا٘ ٚياٛ مل ٜهأ    

 يًكاصس َاٍ.

ال " :2000يطـ١ٓ   1َٔ ايكإْٛ زقِ  35 املاد٠

ٓصااٛص عًٝٗااا ؾاا٢ ًٜااصّ اتباااع اإلدااسا٤ات امل

املادتني ايطابكتني إذا مل ٜتذاٚش َاٍ املطًٛب 

محاٜت٘ ثالث١ آالف دٓٝ٘، تتعدد بتعاددِٖ،  

ٚؾ٢ ٖرٙ اؿاي١ تطًِ ايٓٝاب١ ايعاَا١ املااٍ إىل   

َٔ ٜكّٛ ع٢ً غ٦ْٛ٘ َا مل تس ايٓٝاب١ ايعاَا١  

اتبااااع اإلداااسا٤ات املػااااز إيٝٗاااا بايطاااٛابط   

 ."ٚاألٚضاع املكسز٠ بٗاتني املادتني
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 اضتُساز ايٛصا١ٜ بعد بًٛؽ ضٔ ايسغد

تٓتٗٞ ١َُٗ ايٛصٞ عطب األصٌ ببًاٛؽ ايكاصاس   

إساااد٣ ٚعػاااسٜٔ ضااا١ٓ إال إذا تكاااسز اضاااتُساز     

ايٛصااا١ٜ عًاا٢ ايكاصااس عهااِ احملهُاا١ ألضااباب      

 قا١ْْٝٛ.

ــاد٠  ــِ   47امل ــّٛ بكــإْٛ زق  119َــٔ املسض

 1952يط١ٓ 

ببًاااٛؽ ايكاصاااس  -1تٓتٗاااٞ َُٗااا١ ايٛصاااٞ  "

ضا١ٓ إال إذا تكاسز اضاتُساز    إسدٟ ٚعػاسٜٔ  

 ."…ايٛصا١ٜ عًٝ٘

 

 ايعالق١ بني اذتطا١ْ ٚايٛال١ٜ ٚايٛصا١ٜ

ٚؾكًا يًكاصس: اؿطاا١ْ تهإٛ عًا٢ ْؿاظ ايصاػري يسعاٜتا٘ ٚايكٝااّ عًا٢ غاؤْٚ٘ ٚناريو ايٛالٜا١ عًا٢             

 ايٓؿظ، ٚاؿطا١ْ تهٕٛ يألّ يف األغًب األعِ.

٢ َاٍ ايصػري إلدازت٘ ٚسؿعا٘، ٚمجاٝعِٗ ٜػارتنٕٛ يف    بُٝٓا ايٛال١ٜ أٚ ايٛصا١ٜ املكصٛد٠ ٖٓا تهٕٛ عً

ايطبب سٝح أِْٗ  َكسزٜٔ ملصًش١ صػري ايطٔ بطبب عدّ اضتطاعت٘ ايكٝااّ مباا ًٜصَا٘ ٚحيكال ايٓؿاع      

 ي٘.

ٚشٚاز اؿاض١ٓ بأدٓيب عٔ ايصػري قد ٜطكط اؿطا١ْ عٓٗا ٚيهٓا٘ ال ٜطاكط عٓٗاا ايٛصاا١ٜ إذ ايعارب٠      

 و أثٓا٤ شٚادٗا بأدٓيب.عطٔ إداز٠ املاٍ ٚقد ٜتشكل ذي

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 53 

: األحكبو اخلبطخ ثبإلرٌ نهمبطر  ثبنثبا
 إذٕ ايٛيٞ يًكاصس باإلداز٠

يًٛيٞ إٔ ٜأذٕ يًكاصس ايرٟ بًؼ ايجا١َٓ عػاس٠ يف  

تطًِ أَٛاي٘ نًٗا أٚ بعطاٗا إلدازتٗاا ٜٚهإٛ ذياو     

بإغااٗاد يااد٣ املٛثاال ٚياا٘ إٔ ٜطااشب ٖاارا اإلذٕ أٚ  

 حيد َٓ٘ بإغٗاد آخس.

يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  32اعا٠ سهِ املاد٠ َع َس

َٔ سٝح تطاذٌٝ طًاب اإلذٕ ٜاّٛ ٚضااع١      2000

تكدمي٘ يف ضذٌ خاص بايٓٝاب١، ٜٚكاّٛ ايكٝاد يف   

ايطااذٌ َكاااّ ايتطااذٌٝ، ٜٚٓااتر أثااسٙ َاأ تااازٜخ 

إدسا٤ٙ َت٢ قط٢ بإداب١ ايطًاب، ٚعًا٢ ايٓٝابا١    

ايعاَااا١ غاااطب ايكٝاااد إذا قطاااٞ ْٗا٥ٝاااًا باااسؾض 

 ايطًب.

 119بكــإْٛ زقــِ  املسضــَّٛــٔ  54املــاد٠ 

 1952يط١ٓ 

يًااٛيٞ إٔ ٜااأذٕ يًكاصااس اياارٟ بًااؼ ايجآَاا١ "

عػاااس٠ يف تطاااًِ أَٛايااا٘ نًاااٗا أٚ بعطاااٗا     

إلدازتٗا ٜٚهٕٛ ذيو بإغٗاد يد٣ املٛثل ٚي٘ 

إٔ ٜطااشب ٖاارا اإلذٕ أٚ حيااد َٓاا٘ بإغااٗاد    

َٔ قاإْٛ   1027آخس َع َساعا٠ سهِ املاد٠ 

 ."املساؾعات

ــ١                          بايكاااإْٛ 1027اد٠ : أيػٝااات املااا ًَحٛظـ

َااأ  32ٚساااٌ قًاااٗا املااااد٠   2000يطااا١ٓ  1

، ٚقد ْعاِ أخاريًا   2000يط١ٓ  1ايكإْٛ زقِ 

 2022يطاا١ٓ  1212قااساز ٚشٜااس ايعاادٍ زقااِ    

إدااسا٤ات ايكٝااد ٚايػااطب عًاا٢ ايٓشااٛ آْااـ 

 ايبٝإ.

 

 إذٕ احمله١ُ يًكاصس باإلداز٠

يٛصاٞ إٔ تاأذٕ   جيٛش يًُشه١ُ بعد مسااع أقاٛاٍ ا  

يًكاصس ايرٟ بًؼ ايجآَا١ عػاس٠ يف تطاًِ أَٛايا٘     

نًٗا أٚ بعطٗا إلدازتٗا ٚإذا زؾطات احملهُا١ اإلذٕ   

ؾال جيٛش ػدٜد طًب٘ قبٌ َط٢ ض١ٓ َٔ تازٜخ 

 صدٚز ايكساز ايٓٗا٥ٞ بايسؾض

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  55املاد٠ 

1952 

جيٛش يًُشه١ُ بعد مساع أقاٛاٍ ايٛصاٞ إٔ   "

تااأذٕ يًكاصااس اياارٟ بًااؼ ايجآَاا١ عػااس٠ يف 

تطااًِ أَٛاياا٘ نًااٗا أٚ بعطااٗا إلدازتٗااا ٚإذا    

زؾطاات احملهُاا١ اإلذٕ ؾااال جيااٛش ػدٜااد     

طًباا٘ قبااٌ َطاا٢ ضاا١ٓ َاأ تااازٜخ صاادٚز 

 ."ايكساز ايٓٗا٥ٞ بايسؾض

 

 األعُاٍ املأذٕٚ يًكاصس ؾٝٗا

يف املأذٕٚ ي٘ يًكٝـاّ   األ١ًٖٜٝعترب ايكاصس ناٌَ 

 ذٕ ي٘ باآلتٞ:ب٘، ٚميهٔ اإل

ؾٝذاااٛش يًكاصاااس إٔ ٜكاااّٛ بايتاااأدري  : اإلداز٠ .1

يطـ١ٓ   119بكإْٛ زقِ  املسضَّٛٔ  57 املاد٠

1952 

                                ال جيٛش يًكاصس ضٛا٤ نإ َػُٛاًل بايٛالٜا١  "
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ٚايتعاٌَ ع٢ً ايدٜٔ ٚاإلْؿام ع٢ً ْؿط٘ ٚنٌ 

 ذيو عدٚد َع١ٓٝ قاًْْٛا.

ــاز٠ .2 ميهااأ يًكاصاااس َباغاااس٠ بعاااض    : ايتذـ

تصسؾات ايتذاز٠، ٚيهٔ ال جيٛش ي٘ إٔ ٜتذس إال 

إذا بًاااؼ ايجآَااا١ عػاااس٠ َااأ عُاااسٙ ٚأذْتااا٘  

 احمله١ُ ؾ٢ ذيو.

هاأ يًكاصااس ايعُااٌ ٚؾكااا يًكااإْٛ مي: ايعُــٌ .3

يهٔ ميهٔ يًُشه١ُ إْٗاا٤ ايعكاد ملصاًشت٘، ٚال    

ًٜتصّ ايكاصاس يف َعاَالتا٘ باأنجس مماا نطاب٘      

 َٔ َٗٓت٘.

ــاٍ .4 ــسف يف امل يًكاصااس أًٖٝاا١ ايتصااسف  : ايتص

ؾُٝا ٜطًِ ي٘ أٚ ٜٛضع ؼت تصسؾ٘ عاد٠ َٔ 

َاٍ ألغساض ْؿكت٘ ٜٚصابح ايتصاَا٘ املتعًال    

د ٖااارا املااااٍ ؾكاااط بٗااارٙ األغاااساض يف سااادٚ

 صشٝشًا.

أٚ بايٛصاااا١ٜ إٔ ٜتذاااس إال إذا بًاااؼ ايجآَااا١ 

عػااس٠ َاأ عُااسٙ ٚأذْتاا٘ احملهُاا١ يف ذيااو  

 ."إذْا َطًكًا أٚ َكٝدًا

 ذات املسضّٛ بكإَْٛٔ  61 املاد٠

                   يًكاصااس أًٖٝاا١ ايتصااسف ؾُٝااا ٜطااًِ ياا٘     "

أٚ ٜٛضاااع ؼااات تصاااسؾ٘ عااااد٠ َااأ َااااٍ 

ألغااساض ْؿكتاا٘ ٜٚصاابح ايتصاَاا٘ املتعًاال  

 ."بٗرٙ األغساض يف سدٚد ٖرا املاٍ ؾكط

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 62 املاد٠

يًكاصس إٔ ٜربّ عكاد ايعُاٌ ايؿاسد٣ ٚؾكاًا     "

ْٕٛ ٚيًُشه١ُ بٓاا٤ عًا٢ طًاب    ألسهاّ ايكا

ايٛصاااٞ أٚ ذ٣ غاااإٔ إْٗاااا٤ ايعكاااد زعاٜااا١   

أٚ َطاااتكبً٘ أٚ ملصاااًش١   ملصااًش١ ايكاصاااس 

 ."أخس٣ ظاٖس٠

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ  64 املاد٠

" ٘                        ٜعتااارب ايكاصاااس املاااأذٕٚ َااأ قباااٌ ٚيٝااا

أٚ احملهُاا١ أٚ ْااص ايكااإْٛ ناَااٌ األًٖٝاا١   

 ."ايتكاضٞ ؾٝ٘ؾُٝا أذٕ ي٘ ؾٝ٘ ٚيف 

 

 حدٚد اإلداز٠

باغس أعُاٍ اإلداز٠ ٚي٘ إٔ ٜؿا٢  يًكاصس املأذٕٚ إٔ ٜ

 ٜطتٛؾ٢ ايدٜٕٛ املرتتب١ ع٢ً ٖرٙ األعُاٍ.ٚ

ال جياااٛش يًكاصاااس إٔ ٜاااؤدس األزاضاااٞ ايصزاعٝااا١   

ٚاملباا٢ْ ملاد٠ تصٜاد عًا٢ ضا١ٓ ٚال إٔ ٜؿا٢ اياادٜٕٛ       

                      األخااس٣ ٚيااٛ ناْاات ثابتاا١ عهااِ ٚادااب ايٓؿاااذ      

أٚ ضٓد تٓؿٝرٟ آخس إال بإذٕ خاص َٔ احملهُا١ أٚ  

 َٔ ايٛص٢ ؾُٝا ميًه٘ َٔ ذيو.

ال جيااٛش يًكاصااس إٔ ٜتصااسف ؾاا٢ صاااؾ٢ دخًاا٘ إال  

بايكدز اياالشّ يطاد ْؿكاتا٘ ٚ َأ تًصَا٘ ْؿكاتِٗ       

 قاًْْٛا.

ــاد٠ ــَّٛــٔ  56 امل ــِ  املسض ــإْٛ زق  119بك

 1952يط١ٓ 

داز٠ ٚيا٘  يًكاصس املأذٕٚ إٔ ٜباغاس أعُااٍ اإل  "

إٔ ٜؿ٢ ٚ ٜطتٛؾ٢ ايدٜٕٛ املرتتب١ عًا٢ ٖارٙ   

األعُاٍ ٚيهٔ ال جياٛش يا٘ إٔ ٜاؤدس األزاضا٢     

ايصزاع١ٝ ٚاملبا٢ْ ملد٠ تصٜد ع٢ً ضا١ٓ ٚال إٔ  

ٜؿ٢ ايدٜٕٛ األخس٣ ٚيٛ ناْات ثابتا١ عهاِ    

ٚادب ايٓؿاذ أٚ ضآد تٓؿٝارٟ أخاس إال باإذٕ     

خاص َٔ احمله١ُ أٚ َٔ ايٛص٢ ؾُٝاا ميًها٘   

 جيااٛش يًكاصااس إٔ ٜتصااسف ؾاا٢ َاأ ذيااو ٚال

صاؾ٢ دخً٘ إال بايكدز ايالشّ يطاد ْؿكاتا٘ ٚ   

 ."َٔ تًصَ٘ ْؿكتِٗ قاًْْٛا
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 ضُاْات محا١ٜ األَٛاٍ يًُأذٕٚ ي٘

 ًٜتصّ ايكاصس املأذٕٚ ي٘ باآلتٞ:

إٔ ٜكدّ سطابًا ضًٜٓٛا ٜؤخر عٓاد ايٓعاس ؾٝا٘     -

زأ٣ ايٛصٞ ٚيًُشه١ُ إٔ تاأَس بإٜاداع املتاٛؾس    

خااصا٥ٔ اؿهَٛاا١ أٚ أسااد   َاأ دخًاا٘ اسااد٣   

املصازف ٚال جيٛش ي٘ ضشب غا٤ٞ َٓا٘ إال باإذٕ    

 َٓٗا.

جيااٛش يًُشهُاا١ إٔ ؼااد َاأ اإلذٕ أٚ تطااًب٘ يف  -

 ساالت ايتكصري.

 

 119َــٔ املسضــّٛ بكــإْٛ زقــِ  58 املــاد٠

 1952يط١ٓ 

عًاا٢ املااأذٕٚ ياا٘ يف اإلداز٠ إٔ ٜكاادّ سطااابًا "

ضًٜٓٛا ٜؤخر عٓاد ايٓعاس ؾٝا٘ زأ٣ ايٛصاٞ     

١ إٔ تأَس بإٜداع املتٛؾس َٔ دخً٘ ٚيًُشهُ

إسد٣ خصا٥ٔ اؿه١َٛ أٚ أسد املصاازف ٚال  

 ."جيٛش ي٘ ضشب غ٤ٞ َٓ٘ إال بإذٕ َٓٗا

  َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 59املاد٠ 

إذا قصس املأذٕٚ ي٘ ؾ٢ اإلداز٠ ؾ٢ تٓؿٝر َا "

قطت ب٘ املاد٠ ايطابك١ أٚ أضا٤ ايتصسف ؾ٢ 

بكاا٤   إدازت٘ أٚ قاَت أضباب خيػ٢ َعٗا َٔ

األَااٛاٍ ؾاا٢ ٜاادٙ داااش يًُشهُاا١ َاأ تًكااا٤ 

                 ْؿطااٗا أٚ بٓااا٤ عًاا٢ طًااب ايٓٝاباا١ ايعاَاا١    

  ٕ                          أٚ أسااااد ذ٣ٚ ايػااااإٔ إٔ ؼااااد َاااأ اإلذ

 ."أٚ تطًب ايكاصس إٜاٙ بعد مساع أقٛاي٘
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: األحكبو اخلبطخ ثبنمىايخ  راثعبا
 تعسٜـ احملذٛز عًٝ٘

عًٝ٘ ٖٛ غخص بًؼ ضٔ ايسغد ٚيهٓ٘ ذٛز احمل

ال ٜطتطٝع ايكٝاّ ع٢ً َصاذت٘ بطـبب ْكـص   

 أٚ اْعداّ أًٖٝت٘. 

 -:أضباب اذتذس

: ٖٚاٛ َااا ٜطااسأ عًا٢ عكااٌ اإلْطااإ   ادتٓــٕٛ -

 ؾٝصٌٜ اإلدزاى ٚايتُٝٝص.

: ٖاٛ آؾا١ تصاٝب ايعكاٌ ٚتآكص َأ       ايَعت٘ -

 نُاي٘. )َجٌ اؾٕٓٛ املتكطع(.

ٕ ؾتشًُاا٘ : ٖااٛ خؿاا١ تعاارتٟ اإلْطاااايطــؿ٘ -

عًاا٢ ايعُااٌ عًاا٢ خااالف َكتطاا٢ ايعكااٌ      

ٚايػاااسع َجاااٌ تبااارٜسٙ يًُااااٍ أٚ إتالؾااا٘.    

 )نتعاطٞ املددزات ٚيعب ايكُاز(.

: ٖٚاٞ اإلقبااٍ عًا٢ ايتصاسؾات دٕٚ     ايػؿ١ً -

االٖتدا٤ إىل ايسبح ؾٝٗا ٚقباٍٛ غادي ؾااسؼ    

 مما ٜٗدد املاٍ غطس ايطٝاع.

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقـِ   65 املاد٠

1952 

                     حيهااِ باااؿذس عًاا٢ ايبااايؼ يًذٓاإٛ أٚ يًعتاا٘    "

ًػؿًاا٘ ٚال ٜسؾااع اؿذااس إال عهااِ ي أٚ يًطااؿ٘ أٚ

تكااِٝ احملهُاا١ عًاا٢ َاأ حيذااس عًٝاا٘ قُٝااًا     ٚ

إلداز٠ أَٛاياا٘ ٚؾكااًا يألسهاااّ املكااسز٠ ؾاا٢ ٖاارا   

 ."ايكإْٛ

 

 املكصٛد بايكِٝ

ٖااٛ ْا٥ااب قاااْْٛٞ عاأ احملذااٛز عًٝاا٘   ايكــِٝ

ًاا٢ َصاااؿ٘ ٚأَٛاياا٘ عٝااح ٜطااد     ٜٚكااّٛ ع

ايٓكص ايرٟ ًٜشل بأ١ًٖٝ احملذٛز عًٝ٘ ايارٟ  

ال ٜطتطٝع إداز٠ أَٛاي٘ بٓؿطا٘ ملاا أصااب٘ َأ     

 عٛازض األ١ًٖٝ.

ٚتط٢ُ ايٛال١ٜ ع٢ً اجملٕٓٛ ٚاملعتٛٙ ٚايطاؿٝ٘  

ٚذٟ ايػؿ١ً قٛاَ٘، ؾايكِٝ ٖٛ ٚيٞ َأ ذناسٚا   

 ٖٚٛ ايٓا٥ب ايكاْْٛٞ عِٓٗ.

ٖرٙ اؿاي١ قًُٝا ٚتطاسٟ  ٚاألب ٚاؾد ٜعترب يف 

عًٝاا٘ قٛاعااد ايكٛاَاا١ ألٕ ايٛالٜاا١ ايطبٝعٝاا١   

 تٓتٗٞ بايبًٛؽ ٚال تعٛد باؿذس.

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقـِ   65 املاد٠

1952 

حيهِ باؿذس عًا٢ ايباايؼ يًذٓإٛ أٚ يًعتا٘ أٚ     "

يًػؿًاا٘ ٚال ٜسؾااع اؿذااس إال عهااِ،    يًطااؿ٘ أٚ

ُٝااًا ٚتكااِٝ احملهُاا١ عًاا٢ َاأ حيذااس عًٝاا٘ ق   

إلداز٠ أَٛاياا٘ ٚؾكااًا يألسهاااّ املكااسز٠ ؾاا٢ ٖاارا   

 ."ايكإْٛ
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 ايكِٝ ع٢ً املطذٕٛ

ال ؽاااتص ْٝابااا١ األضاااس٠ ٚال قهُااا١ األضاااس٠ 

بتٓصااٝب ايكااِٝ عًاا٢ احملهااّٛ عًٝاا٘ بعكٛباا١   

دٓاٜااا١ أٚ إقاااساز اختٝاااازٙ، ٚنااارا ال غاااإٔ هلاااا 

مبساقب١ تصسؾات احملهّٛ عًٝ٘ املرنٛز٠ ط١ًٝ 

و ٜااتِ مبعسؾا١ قهُاا١  َاد٠ اعتكاياا٘ إذ إٔ ذيا  

اؾٓاٜات بإٔ خيتاز احملهاّٛ عًٝا٘ قُٝاا ٜكادّ     

امساا٘ يًُشهُاا١، ٚقااد ٜهاإٛ مبعسؾاا١ احملهُاا١  

املدْٝاا١ ايتااابع هلااا قااٌ إقاَاا١ احملهااّٛ عًٝاا٘   

سٝح ٜصبح ايكِٝ املدتاز أٚ املعني تابعًا هلاا يف  

 مجٝع األَٛز املتعًك١ بايكٛا١َ.

  َٔ قإْٛ ايعكٛبات 25املاد٠ 

بعكٛبااا١ دٓاٜااا١ ٜطاااتًصّ ستُاااًا  ناااٌ سهاااِ "

سسَااإ احملهااّٛ عًٝاا٘ َاأ اؿكااٛم ٚاملصاٜااا     

اآلت١ٝ: ... )زابعًا( إداز٠ أغػاي٘ اـاص١ بأَٛاي٘ 

ٚأَالن٘ َد٠ اعتكاي٘ ٜٚعني قُٝاًا هلارٙ اإلداز٠   

تكسٙ احملهُا١، ؾاإذا مل ٜعٝٓا٘ عٝٓتا٘ احملهُا١      

املدْٝااا١ ايتاااابع هلاااا قاااٌ إقاَتااا٘ يف غسؾااا١    

طًاب ايٓٝابا١ ايعَُٛٝا١ أٚ    َػٛزتٗا بٓا٤ً عًا٢  

ذٟ َصااًش١ يف ذيااو ٚجيااٛش يًُشهُاا١ إٔ تًااصّ 

ايكااِٝ اياارٟ تٓصااب٘ بتكاادِٜ نؿاياا١. ٜٚهاإٛ   

ايكِٝ ايرٟ تكسٙ احمله١ُ أٚ تٓصب٘ تابعًا هلاا يف  

 مجٝع َا ٜتعًل بكٛاَت٘.

ٚال جيٛش يًُشهّٛ عًٝا٘ إٔ ٜتصاسف يف أَٛايا٘    

 إال بٓا٤ً ع٢ً إذٕ َٔ احملهُا١ املدْٝا١ املارنٛز٠.   

ٚنٌ ايتصاّ ٜتعٗد ب٘ َع عدّ َساعا٠ َا تكادّ  

ٜهٕٛ ًَػٞ َٔ ذات٘ ٚتسد أَٛاٍ احملهّٛ عًٝا٘  

إيٝ٘ بعد اْكطا٤ َد٠ عكٛبتا٘ أٚ اإلؾاساز عٓا٘    

 ."ٜٚكدّ ي٘ ايكِٝ سطابًا عٔ إدازت٘

 

 َٔ ميهٔ تعٝٝٓ٘ قًُٝا ع٢ً َاٍ احملذٛز عًٝ٘

تهٕٛ ايكٛا١َ يالبٔ ايبايؼ ثِ األب ثِ اؾد ثِ 

تازٙ احمله١ُ، ٚذياو ايرتتٝاب قٝاد عًا٢     َٔ ؽ

 احمله١ُ عٓد ايتعٝني ؾكط.

ٜٚػٌُ االبٔ ايبايؼ ايرنس ٚاألْج٢، ٚال ٜػارتط  

االبٔ األنرب بٌ ؽتاز احمله١ُ األصًح طاملا نإ 

 بايػًا. 

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  68 ملاد٠ا

1952 

تهٕٛ ايكٛا١َ يالبأ ايباايؼ ثاِ األب ثاِ يًذاد      "

 ."ؽتازٙ احمله١ُثِ ملٔ 
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 ٌٖ متًو ايٓٝاب١ ايعا١َ )ْٝاب١ األضس٠( اختاذ اإلدسا٤ات ايتحؿع١ٝ ضد املطًٛب اذتذس عًٝ٘؟

ال متًو ْٝاب١ األضس٠ اؽاذ إداسا٤ات ؼؿعٝا١   

ضاااد املطًاااٛب اؿذاااس عًٝااا٘ ٚإذا زأت ياااريو  

َكتط٢ تكاّٛ باإدسا٤ ؼكٝال ٚعاسض األَاس      

ساٙ ٚؾكا ملاا  ع٢ً احمله١ُ الؽاذ اإلدسا٤ ايرٟ ت

 ْص عًٝ٘ ايكإْٛ.

نُٓااع املكاادّ ضاادٙ ايطًااب َاأ ايتصااسف يف     

األَااٛاٍ نًااٗا أٚ بعطااٗا أٚ تكٝٝااد ضااًطت٘ يف     

إدازتٗا أٚ تعٝني َدٜس َؤقت ٜتٛىل إداز٠ تًاو  

 األَٛاٍ.

   2000يط١ٓ  1ايكإْٛ زقِ  َٔ 38املاد٠ 

                إذا زأت ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ إٔ طًااب تٛقٝااع اؿذااس 

ًب ايٛال١ٜ أٚ اؿد َٓٗاا أٚ ٚقؿٗاا أٚ إثباات    أٚ ض

ايػٝب١ ٜكتطٞ اؽاذ إدسا٤ات ؼكٝل تطتػسم 

               ؾرت٠ َٔ اياصَٔ خيػا٢ خالهلاا َأ ضاٝاع سال      

أٚ َاٍ، زؾعت األَس يًُشه١ُ يتاأذٕ باؽااذ َاا    

تااساٙ َاأ إدااسا٤ات ؼؿعٝاا١ أٚ يتااأَس مبٓااع      

املكدّ ضدٙ ايطًب َٔ ايتصسف يف األَٛاٍ نًاٗا  

أٚ بعطٗا أٚ تكٝٝد ضاًطت٘ يف إدازتٗاا أٚ تعاٝني    

 َدٜس َؤقت ٜتٛىل أداز٠ تًو األَٛاٍ.

 

 اإلذٕ يًُحذٛز عًٝ٘ يًطؿ٘ أٚ ايػؿ١ً إٔ ٜتطًِ أَٛاي٘ نًٗا أٚ بعطٗا إلدازتٗا

جيٛش يًُشه١ُ إٔ تأذٕ يًُشذٛز عًٝا٘ يًطاؿ٘   

أٚ ايػؿًاا١ بااإٔ ٜتطااًِ أَٛاياا٘ نًااٗا أٚ بعطااٗا     

اي١ تطاس٣ عًٝا٘ األسهااّ    إلدازتٗا ٚؾ٢ ٖرٙ اؿ

ايتااا٢ تطاااس٣ ؾااا٢ غاااإٔ ايكاصاااس املاااأذٕٚ يااا٘  

 باإلداز٠.

ٚذيو إٔ اؿذس َجاٌ اؿادٚد ٜادزأ بايػابٗات،     

ٚزغب١ َأ املػاسع يف إْٗاا٤ اؿذاس غاسع ذياو       

اإلذٕ تٛط٦اا١ يسؾااع اؿذااس عٓاا٘ إذا سطاآت     

 إدازت٘.

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقـِ   67املاد٠ 

1952 

يًطؿ٘ أٚ ايػؿ١ً بإذٕ َٔ جيٛش يًُشذٛز عًٝ٘ "

احمله١ُ إٔ ٜتطًِ أَٛاي٘ نًٗا أٚ بعطٗا إلدازتٗا 

ٚؾاا٢ ٖاارٙ اؿاياا١ تطااسٟ عًٝاا٘ األسهاااّ ايتاا٢   

 ."تطس٣ ؾ٢ غإٔ ايكاصس املأذٕٚ

 

 األحهاّ ايكا١ْْٝٛ اييت تطسٟ ع٢ً ايكِٝ

ٜطااسٟ عًاا٢ ايكٛاَاا١ األسهاااّ املكااسز٠ يف غااإٔ  

 ايٛصاٜا ع٢ً ايكّصس.

األسهاااّ املكااسز٠ يف غااإٔ ٜٚطااسٟ عًاا٢ ايكاَاا١ 

 األٚصٝا٤.

 

يطـ١ٓ   119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقـِ   78املاد٠ 

1952 

ٜطااسٟ عًاا٢ ايكٛاَاا١ ٚايٛناياا١ عاأ ايػااا٥بني   "

األسهاااّ املكااسز٠ يف غااإٔ ايٛصاااٜا عًاا٢ ايكّصااس  

ٜٚطااسٟ عًاا٢ ايكاَاا١ ٚايااٛنال٤ عاأ ايػااا٥بني    

 ."األسهاّ املكسز٠ يف غإٔ األٚصٝا٤
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: األحكبو اخلبط  خ ثبدلطبعذح انمضبئُخخبيطبا
 املطًٛب َطاعدت٘ قطا٥ًٝا

ٜعني َطاعدًا قطا٥ًٝا ع٢ً ايػدص ايبايؼ ناَاٌ  

 األ١ًٖٝ َت٢ نإ:

أصِ أبهِ أٚ أع٢ُ أصاِ أٚ أعُا٢ أبهاِ بػاسط      -

ايتعااابري عااأ  -بطااابب ذياااو-إٔ ٜتعااارز عًٝااا٘ 

 إزادت٘.

ُٜدػاا٢ َعاا٘       - َصاااب بعذااص دطااُاْٞ غاادٜد 

 ٘.قٝاَ٘ َٓؿسدًا مبباغس٠ ايتصسف يف َاي

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  70 املاد٠

1952 

      إذا نإ ايػدص أصِ أبهاِ أٚ أعُا٢ أصاِ    "

أٚ أعُاا٢ أبهااِ ٚتعاارز عًٝاا٘ بطاابب ذيااو   

ايتعبري عٔ إزادت٘ داش يًُشهُا١ إٔ تعاني   

ي٘ َطااعدًا قطاا٥ًٝا ٜعاْٚا٘ يف ايتصاسؾات     

، ٚجيااٛش هلااا 39املٓصاٛص عًٝٗااا ؾاا٢ املااد٠   

ػااا٢ َااأ اْؿاااساد ذياااو أٜطاااا إذا ناااإ خي

ايػااادص مبباغاااس٠ ايتصاااسف ؾااا٢ َايااا٘   

 بطبب عذص دطُاْٞ غدٜد.
 

 طبٝع١ ١َُٗ املطاعد ايكطا٥ٞ 

ٜكّٛ املطااعد ايكطاا٥ٞ مبعاْٚا١ ايػادص ايارٟ      

تكاسزت َطااعدت٘ قطااا٥ًٝا يف بعاض ايتصااسؾات    

َأ   39ٖٚٞ ايتصسؾات املٓصٛص عًٝٗا يف املااد٠  

 .1952يط١ٓ  119املسضّٛ بكإْٛ زقِ 

احملهُاا١ ايتصااسؾات املطًااٛب املطاااعد٠    ٚؼاادد

ؾٝٗا ٚاييت تكتطٝٗا َصًش١ املطًٛب َطااعدت٘  

 قطا٥ًٝا.

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  70 املاد٠

1952 

"   ِ   إذا نإ ايػدص أصِ أبهاِ أٚ أعُا٢ أصا

أٚ أعُاا٢ أبهااِ ٚتعاارز عًٝاا٘ بطاابب ذيااو   

ايتعبري عٔ إزادت٘ داش يًُشهُا١ إٔ تعاني   

ٜعاْٚا٘ يف ايتصاسؾات    ي٘ َطااعدًا قطاا٥ٝاً  

، ٚجيااٛش هلااا 39املٓصاٛص عًٝٗااا ؾاا٢ املااد٠   

ذياااو أٜطاااا إذا ناااإ خيػااا٢ َااأ اْؿاااساد  

ايػااادص مبباغاااس٠ ايتصاااسف ؾااا٢ َايااا٘   

 ."بطبب عذص دطُاْٞ غدٜد
 

 ايتصسف عٓد اإلَتٓاع عٔ املػازن١

ٜػرتى املطااعد ايكطاا٢٥ ؾا٢ ايتصاسؾات ايايت       -

 سددٖا ايكإْٛ

تصاسف دااش زؾاع    إذا اَتٓع عأ االغارتاى ؾا٢     -

األَااس يًُشهُاا١ ؾااإٕ زأت إٔ االَتٓاااع يف غااري     

قًاا٘ أذْاات يًُشهااّٛ مبطاااعدت٘ باااالْؿساد يف  

إبساَااا٘ أٚ عٝٓااات غدصاااا آخاااس يًُطااااعد٠ يف 

إبساَااا٘ ٚؾكاااًا يًتٛدٝٗاااات ايتااا٢ تبٝٓٗاااا ؾااا٢  

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  71 املاد٠

1952 

ٜػرتى املطااعد ايكطاا٢٥ ؾا٢ ايتصاسؾات     "

املػاز إيٝٗاا ؾا٢ املااد٠ ايطاابك١، ٚإذا اَتٓاع      

عٔ االغرتاى ؾ٢ تصاسف دااش زؾاع األَاس     

ٕ زأت إٔ اإلَتٓاع يف غري قً٘ يًُشه١ُ ؾإ
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 قسازٖا.

إذا ناااإ عااادّ قٝااااّ ايػااادص ايااارٟ تكاااسزت    -

َطااااعدت٘ قطاااا٥ٝا بتصاااسف َعاااني ٜعاااسض  

ش يًُطااااعد زؾاااع األَاااس  أَٛايااا٘ يًدطاااس داااا 

يًُشهُا١ ٚهلااا إٔ تاأَس بعااد ايتشكٝال باااْؿساد    

 املطاعد بإدسا٤ ٖرا ايتصسف.

أذْاات يًُشهااّٛ مبطاااعدت٘ باااالْؿساد يف    

إبساَ٘ أٚ عٝٓت غدصا آخاس يًُطااعد٠ يف   

إبساَ٘ ٚؾكاا يًتٛدٝٗاات ايايت تبٝٓٗاا ؾا٢      

قسازٖا، ٚإذا نإ عدّ قٝاّ ايػادص ايارٟ   

تكسزت َطاعدت٘ قطا٥ًٝا بتصاسف َعاني   

ٜعسض أَٛاي٘ يًدطس دااش يًُطااعد زؾاع    

ٚهلا إٔ تأَس بعاد ايتشكٝال   األَس يًُشه١ُ 

 ."باْؿساد املطاعد بإدسا٤ ٖرا ايتصسف
 

 ٌٖ جيٛش يًُطاعد ايكطا٥ٞ إٔ ٜتعاقد َع ْؿط٘ باضِ َٔ ٜٓٛب عٓ٘؟

ال جيااٛش يًُطاااعد إٔ ٜتعاقااد َااع ْؿطاا٘ باضااِ    

ايػدص ايرٟ تكاسزت َطااعدت٘ قطاا٥ًٝا سٝاح     

 .479، 382، 108أْ٘ يف سهِ ايٓا٥ب طبكا يًُٛاد 

 119ٔ املسضــّٛ بكــإْٛ زقــِ َــ 73 املــاد٠

 1952يط١ٓ 

ٜعترب املطااعد ايكطاا٢٥ ؾا٢ سهاِ ايٓا٥اب      "

َٔ  479ٚ  382ٚ  108ؾ٢ تطبٝل أسهاّ املٛاد 

 ."ايكإْٛ املد٢ْ

 َٔ ايكإْٛ املدْٞ  108املاد٠ 

ال جيٛش يػدص إٔ ٜتعاقد َع ْؿط٘ باضاِ  "

َٔ ٜٓٛب عٓ٘، ضٛا٤ أناإ ايتعاقاد ؿطااب٘    

ٕٚ تااسخٝص ٖااٛ أّ ؿطاااب غاادص آخااس د 

َٔ األصٌٝ. ع٢ً أْ٘ جيٛش يألصٌٝ يف ٖارٙ  

اؿاي١ إٔ جيٝص ايتعاقد. نٌ ٖرا َع َساعا٠ 

َا خيايؿ٘، مما ٜكط٢ ب٘ ايكإْٛ أٚ قٛاعاد  

 ."ايتذاز٠
 

 ٌٖ جيٛش يًُطاعد غسا٤ َا ْٝط ب٘ بٝع٘؟

                           ال جيااٛش ملاأ ٜٓااٛب عاأ غااريٙ مبكتطاا٢ اتؿااام    

َأ ايطاًطات املدتصا١ إٔ ٜػارت٣     أٚ ْص أٚ أَس 

بٓؿطاا٘ َباغااس٠ أٚ باضااِ َطااتعاز ٚيااٛ بطسٜاال  

املااصاد ايعًٓاا٢ َااا ْااٝط باا٘ بٝعاا٘ مبٛدااب ٖاارٙ   

ايٓٝاباا١ َااا مل ٜهاأ بااإذٕ ايكطااا٤ َٚااع عاادّ       

اإلخالٍ مباا ٜهإٛ َٓصٛصاًا عًٝا٘ ؾا٢ قاٛاْني       

 أخس٣.

 119َـٔ املسضـّٛ بكـإْٛ زقـِ      73 املاد٠

 1952يط١ٓ 

٢ ؾا٢ سهاِ ايٓا٥اب    ٜعترب املطاعد ايكطا٥"

 479ٚ  382ٚ  108ؾاا٢ تطبٝاال اسهاااّ املااٛاد 

 ."َٔ ايكإْٛ املد٢ْ

  َٔ ايكإْٛ املد٢ْ 479املاد٠ 

ال جيااٛش ملاأ ٜٓااٛب عاأ غااريٙ مبكتطاا٢    "

اتؿام أٚ ْص أٚ أَس َٔ ايطًطات املدتص١ 
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إٔ ٜػرت٣ بٓؿط٘ َباغس٠ أٚ باضِ َطتعاز 

ٚيٛ بطسٜل املصاد ايع٢ًٓ َا ْٝط ب٘ بٝعا٘  

ٖاارٙ ايٓٝاباا١ َااا مل ٜهاأ بااإذٕ     مبٛدااب

ايكطااا٤ َٚاااع عااادّ اإلخااالٍ مباااا ٜهااإٛ   

 ."َٓصٛصًا عًٝ٘ ؾ٢ قٛاْني أخس٣

 

 َد٣ ايتصاّ املطاعد ايكطا٥ٞ بتحسٜس حمطس ادتسد

ال ًٜتصّ املطاعد ايكطا٥ٞ بتشسٜس قطاس داسد   

ألْاا٘ ال ٜتطااًِ املاااٍ ٚبايتااايٞ ال ًٜتااصّ بتكاادِٜ  

ايكطاا٥ٞ  نػـ سطاب، ٚذيو ألٕ ١َُٗ املطااعد  

 ٖٞ املطاعد٠ يف إمتاّ بعض ايتصسؾات.

 2000يط١ٓ  1َٔ ايكإْٛ زقِ  41املاد٠ 

تكااّٛ ايٓٝاباا١ ايعاَاا١ بعااد صاادٚز قااساز   "

احملهُااا١ بتعاااٝني ايٓا٥اااب، ظاااسد أَاااٛاٍ  

عدِٜ األ١ًٖٝ أٚ ْاقصٗا أٚ ايػا٥ب، ٚتطاًِ  

األَٛاٍ بعد اْتٗا٤ اؾسد إىل ايٓا٥اب املعاني   

 َٔ احمله١ُ.
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: األحكبو اخلبطخ ثبنىكبنخ عٍ انغبئجني  ضبدضبا
 َؿّٗٛ ايٛناي١ عٔ ايػا٥ب

ٖٛ ايػدص ناٌَ األ١ًٖٝ ايرٟ اْكطت ضٓ٘ أٚ أنجس ع٢ً غٝاب٘ ٚتستب ع٢ً ذيو تعطٌٝ  ايػا٥ب

 َصاؿ٘.
 

 حاالت تعٝني ٚنٌٝ عٔ ايػا٥ب 

تكِٝ احمله١ُ ٚنٝاًل عأ ايػا٥اب ناَاٌ األًٖٝا١     "

ناْت قاد اْكطات َاد٠     ؾ٢ األسٛاٍ اآلت١ٝ َت٢

أٚ أنجااس عًاا٢ غٝاباا٘ ٚتستااب عًاا٢ ذيااو     ضاا١ٓ

 تعطٌٝ َصاؿ٘.

 إذا نإ َؿكٛدًا ال تعسف سٝات٘ أٚ ممات٘. -1

إذا مل ٜهٔ ي٘ قٌ إقا١َ ٚال َٛطٔ َعًاّٛ أٚ   -2

نااإ ياا٘ قااٌ إقاَاا١ أٚ َااٛطٔ َعًااّٛ خااازز 

 اؾُٗٛز١ٜ.

ٚاضااتشاٍ عًٝاا٘ إٔ ٜتااٛىل غاا٦ْٛ٘ بٓؿطاا٘ أٚ إٔ   

 ."ؾ٢ إدازتٗاٜػسف ع٢ً َٔ ٜٓٝب٘ 

 119املسضــّٛ بكــإْٛ زقــِ َــٔ  74 املــاد٠

 1952يط١ٓ 

تكااِٝ احملهُاا١ ٚنااٝاًل عاأ ايػا٥ااب ناَااٌ    "

األًٖٝاا١ يف األسااٛاٍ اآلتٝاا١ َتاا٢ ناْاات قااد  

اْكطاات َااد٠ ضاا١ٓ أٚ أنجااس عًاا٢ غٝاباا٘      

 ٚتستب ع٢ً ذيو تعطٌٝ َصاؿ٘ .

 .َؿكٛدًا ال تعسف سٝات٘ أٚ ممات٘ إذا نإ -1

١ ٚال َٛطٔ َعًاّٛ  إذا مل ٜهٔ ي٘ قٌ إقاَ -2

أٚ نااإ ياا٘ قااٌ إقاَاا١ أٚ َااٛطٔ َعًااّٛ    

 خازز املًُه١ املصس١ٜ.

                       ٚاضااتشاٍ عًٝاا٘ إٕ ٜتااٛىل غاا٦ْٛ٘ بٓؿطاا٘    

 ."أٚ إٔ ٜػسف ع٢ً َٔ ٜٓٝب٘ ؾ٢ إدازتٗا
 

 َٔ ايرٟ ميهٔ تعٝٝٓ٘ ٚنٝاًل

إذا تااسى ايػا٥ااب ٚنااٝاًل عاَااًا ؼهااِ احملهُاا١      

ايػااسٚط ايالشَااا١ يف   بتجبٝتاا٘ بػااسط تااٛاؾس   

 ايٛصٞ.

ٚإذا مل ٜرتى ٚناٝال عٓا٘ تعاني احملهُا١ ٚناٝال      

 عٔ ايػا٥ب

 119َــٔ املسضــّٛ بكــإْٛ زقــِ  75 املــاد٠

 1952يط١ٓ 

إذا تسى ايػا٥ب ٚنٝاًل عاًَا ؼهاِ احملهُا١   "

بتجبٝتااا٘ َتااا٢ تاااٛاؾست ؾٝااا٘ ايػاااسٚط    

ايٛاداااب تٛاؾسٖاااا يف ايٛصاااٞ ٚإال عٝٓااات   

 ."غريٙ
 

 اييت تطسٟ ع٢ً ايٛناي١ عٔ ايػا٥بني األحهاّ ايكا١ْْٝٛ

تطسٟ ع٢ً ايٛناي١ عٔ ايػا٥بني األسهاّ املكسز٠ 

 يف غإٔ ايٛصاٜا ع٢ً ايكّصس

ٜٚطااسٟ عًاا٢ ايااٛنال٤ عاأ ايػااا٥بني األسهاااّ     

 املكسز٠ يف غإٔ األٚصٝا٤.

 119َــٔ املسضــّٛ بكــإْٛ زقــِ  78املــاد٠ 

 1952يط١ٓ 

ٜطسٟ ع٢ً ايكٛا١َ ٚايٛناي١ عأ ايػاا٥بني   "

ألسهاّ املكسز٠ يف غإٔ ايٛصاٜا ع٢ً ايكّصاس  ا
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ٜٚطسٟ ع٢ً ايكا١َ ٚاياٛنال٤ عأ ايػاا٥بني    

 ."األسهاّ املكسز٠ يف غإٔ األٚصٝا٤
 

 ٌٖ ميهٔ إعؿا٤ ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب َٔ تكدِٜ نػـ اذتطاب

ال ميهٔ إعؿا٤ ايٛنٌٝ عأ ايػا٥اب َأ تكادِٜ     

نػـ اؿطاب ايطٟٓٛ أًٜا ناْات قُٝا١ األَاٛاٍ    

 ٝاب صاسب املاٍ ٚعدّ ٚدٛدٙ.ْعسًا يػ

يط١ٓ  119َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  45املاد٠ 

1952 

عًااا٢ ايٛصاااٞ إٔ ٜكاااّدّ سطاااابًا َؤٜااادًا    "

باملطتٓدات عٔ إدازت٘ قبٌ أٍٚ ٜٓااٜس َأ   

 ."نٌ ض١ٓ

 

 اْتٗا٤ ايػٝب١

 تٓتٗٞ ايػٝب١ بأسد األضباب اآلت١ٝ:

 شٚاٍ ضبب ايػٝب١ )عٛد٠ ايػا٥ب(. .1

 َٛت ايػا٥ب. .2

 عتبازٙ َٝتًا.اؿهِ با .3

ــاد٠ ــٔ  76 امل ــَّٛ ــِ  املسض ــإْٛ زق  119بك

 1952يط١ٓ 

تٓتٗاااٞ ايػٝبااا١ باااصٚاٍ ضاااببٗا أٚ مباااٛت "

ايػا٥اااب أٚ بااااؿهِ َااأ دٗااا١ األساااٛاٍ    

 ايػدص١ٝ املدتص١ باعتبازٙ َٝتًا.



  

 64 

: األحكبو اخلبطخ ثبإلشراف  ضبثعبا
 تعسٜـ املػسف

ايكِٝ أٚ ايٛنٌٝ عأ ايػا٥اب عطاب األساٛاٍ،      ٖٛ َٔ تعٝٓ٘ احمله١ُ يرياقب أٚ ٜٛد٘ ايٛصٞ أٚ املػسف

 ٚذيو يطُإ قٝاَِٗ بٛادباتِٗ ع٢ً ايٓشٛ األنٌُ.

ٚال جيٛش تعٝني َػسف َع ايٛيٞ يهْٛ٘ األغؿل ع٢ً ايكاصس، نُا ال جيٛش تعٝٝٓ٘ َع املطاعد ايكطا٥ٞ 

 سٝح أْ٘ ال ٜتطًِ املاٍ.

 

 حاالت تعٝني املػسف ٚع٢ً َٔ ٜعني

 ف ع٢ً أٟ َٔ:ميهٔ إٔ ٜعني املػس

 ايٛصٞ ع٢ً ايكاصس. -

 ايكِٝ عٔ احملذٛز عًٝ٘. -

 ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب. -

 119َـٔ املسضـّٛ بكـإْٛ زقـِ      80 املاد٠

 1952يط١ٓ 

جيٛش تعٝني َػسف َع ايٛصٞ ٚ ياٛ ناإ   "

كتااازًا ٚ نااريو َااع ايكااِٝ ٚ ايٛنٝااٌ عاأ 

 ."ايػا٥ب

 

 ١َُٗ املػسف ٚاختصاصات٘ 

ف عًٝاا٘ َساقباا١ َاأ َعٝٓتاا٘ احملهُاا١ يإلغااسا  .1

 ٚتكدِٜ ايتٛدٝ٘ ي٘ يف إداز٠ املاٍ.

إبااالؽ احملهُاا١ أٚ ايٓٝاباا١ بهااٌ أَااس تكتطااٞ      .2

 َصًش١ صاسب املاٍ زؾع٘ ألُٜٗا.

إٔ ٜطًب َٔ احمله١ُ إقاَا١ املُجاٌ اؾدٜاد إذا     .3

 خال َهإ ايٓا٥ب أٚ ايٛنٌٝ.

إٔ ٜكّٛ باألعُاٍ اييت ٜهإٛ يف تأدًٝاٗا ضاسز     .4

    ٌ ، َجااٌ ؿاني َباغاس٠ ايٓا٥ااب أٚ ايٛنٝاٌ يًعُا

 مجع احملصٍٛ ٚبٝع٘ يهٞ ال ٜصٝب٘ ايتًـ.

 

 119َـٔ املسضـّٛ بكـإْٛ زقـِ      80 املاد٠

 1952يط١ٓ 

                         ٜساقب املػسف ايٓا٥ب عٔ عادِٜ األًٖٝا١   "

أٚ ايٛنٝااٌ عاأ ايػا٥ااب ؾاا٢ إدازتاا٘ ٚعًٝاا٘  

إبالؽ احمله١ُ أٚ ايٓٝابا١ ناٌ أَاس تكتطاٞ     

 املصًش١ زؾع٘ إيُٝٗا .

ٓا٥ب أٚ ايٛنٌٝ إداب١ املػسؾني إىل ٚع٢ً اي

نٌ َا ٜطًب٘ َٔ إٜطاح عٔ إداز٠ األَاٛاٍ  

ٚ متهٝٓاا٘ َاأ ؾشااص األٚزام ٚاملطااتٓدات 

 اـاص١ بٗرٙ األَٛاٍ

                         ٚجيب ع٢ً املػاسف إذا خاال َهاإ ايٓا٥اب     

أٚ ايٛنٝاااٌ إٔ ٜطًاااب إىل احملهُااا١ إقاَااا١   

غس ٖارا  أٚ ٚنٌٝ ددٜد ٚإىل إٔ ٜبا ايٓا٥ب 

عًُااا٘ ٜكاااّٛ املػاااسف َااأ تًكاااا٤ ْؿطااا٘  

 ."باألعُاٍ ايت٢ ٜهٕٛ ؾ٢ تأدًٝٗا ضسز
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 ٚادبات ايٓا٥ب جتاٙ املػسف 

ًٜتصّ ايٓا٥ب بإداب١ نٌ َا ٜطًب٘ َٔ إٜطاح عٔ 

إداز٠ األَااااٛاٍ ٚ متهٝٓاااا٘ َاااأ ؾشااااص األٚزام    

 .ٚاملطتٓدات اـاص١ بٗرٙ االَٛاٍ

 

 119َـٔ املسضـّٛ بكـإْٛ زقـِ      81 املاد٠

 ١ٓ1952 يط

ٜساقب املػسف ايٓا٥ب عٔ عادِٜ األًٖٝا١   "

 .".…أٚ ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب

إىل  املػسؾنيٚع٢ً ايٓا٥ب أٚ ايٛنٌٝ إداب١ 

نٌ َا ٜطًب٘ َٔ إٜطاح عٔ إداز٠ األَاٛاٍ  

ٚمتهٝٓاا٘ َاأ ؾشااص األٚزام ٚاملطااتٓدات  

 اـاص١ بٗرٙ األَٛاٍ.

 

 ايؿسم بني ايٓا٥ب عٔ عدِٜ األ١ًٖٝ ٚاملػسف

كصااد باا٘ ايااٛيٞ أٚ ايٛصااٞ أٚ ايكااِٝ أٚ ايٓا٥ااب: ٜ

 ايٛنٌٝ عٔ ايػا٥ب.

املػسف: ٜكصاد با٘ ايكاا٥ِ بايتٛدٝا٘ ٚاملساقبا١      

ع٢ً َٗاّ ايٓا٥ب)ايٛصٞ أٚ ايكِٝ أٚ ايٛنٌٝ عأ  

 ايػا٥ب(.

ايكاِٝ أٚ ايٛنٝاٌ   أٚ ايٛصاٞ  ٜعني َػسف َع  ●

َٚجاٍ ذيو إذا ناْت ٖٓاى غسن١ عٔ ايػا٥ب 

ُهٔ َايهٗااا قااد تااٛؾ٢ ٚتااسى أٚالد قصااس ؾااٝ

تعٝني األّ ٚص١ٝ ع٢ً َااٍ ايكاصاس ٚتعاٝني    

ز٥ااٝظ فًااظ اإلداز٠ َػااسؾًا عًاا٢ ايٛصااٞ   

 ؾُٝا ٜتعًل بايػسن١ يهْٛ٘ أدز٣ بأعُاهلا.

                   َػااسف َااع ايااٛيٞ ايطبٝعااٞ  تعااٝنيٚال ٜااتِ  ●

 أٚ ايػسعٞ ألِْٗ أنجس غؿك١ ع٢ً ايكاصس.

ٚتٓتٗااٞ َُٗاا١ املػااسف باْتٗااا٤ ايعُااٌ اياارٟ  ●

 احمله١ُ أٚ باْتٗا٤ ١َُٗ األصٌٝ. نًؿت٘ ب٘

 119َــٔ املسضــّٛ بكــإْٛ زقــِ   80املــاد٠ 

 1952يط١ٓ 

جيٛش تعاٝني َػاسف َاع ايٛصاٞ ٚياٛ ناإ       "

ِّٝ ٚايٛنٝااٌ عاأ       كتااازًا ٚنااريو َااع ايكاا

 ."ايػا٥ب

 َٔ ذات املسضّٛ بكإْٛ 81املاد٠ 

ٜساقب املػسف ايٓا٥ب عٔ عدِٜ األ١ًٖٝ أٚ "

ٚعًٝا٘ إباالؽ   ايٛنٌٝ عأ ايػا٥اب يف إدازتا٘    

أٚ ايٓٝاب١ نٌ أَس تكتطٞ املصاًش١   احمله١ُ

 .  "زؾع٘ إيُٝٗا
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