
 



 

 إػبدح انزأيٍٛ ػهٗ انذٌٕٚ

 )دراطخ فمٓٛخ(

 
 

 1 

 

 جملة

 قضاء
 ٖـ1439 زبيع اآلخس - ايعاغسايعدد 

 
 إعادة التأمني على الدوون )درادة ػقهوة(

 د. أحمذ ةن هالي ةن غتذاًرحمن اًشيخ

 دعوى العضل والدػوع املوضوعوة الواردة علوها ػي الفقه اإلدالمي
 غتذاًحافظ ةن يىسف أةى حميذجد. 

دعوى التعووض عن أعمال السلطة القضائوة ػي اململكة العربوة السعودوة 
 وتطبوقها ػي دووان املظالم
 د. غتذاًرحمن ةن غًل اًريس

درادة ادتطالعوة لقضاوا التعووض واملكادب غور املشروعة ػي السوق املالوة 
 السعودوة

 ادر أحمذ اًنيفرد. محمذ إةراهيم اًسحيتاين؛ د. ن

 ذروط الـمُوَثِّق وأحكام احملرَّرات التي وصدرها
 د. أحمذ ةن غتذاًػسيس ةن سٌيٌلن ةن شتيث

 التقنونات والتشروعات غور الردموة درادة لبعض التجارب املعاصرة
 د. سٌيٌلن ةن دريك اًرتيك
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 هيئح اًذحرير

 اًذحريررئيس  - أ. د. عبد الله بن محمد العمراني .1
 ةوٌيح اًرشيػح ةجامػح اإلماَ محمذ ةن سػىد اإلسالميح  األسذار

 اًذحرير هيئح غضى - د. مشعل بن دعد آل عسكر .2
 كايض اسذئناف 

 اًذحرير هيئح غضى - أ. د.  محمد بن جبر األلفي .3
 ةاملػهذ اًػايل ًٌلضاء األسذار

 اًذحرير هيئح غضى - احلودريد. منصور بن عبد الرحمن  .4
هيئح اًذذريس ةاملػهذ اًػايل مرهس اًتحىث يف وزارج اًػذي، وغضى مذير 

 ًٌلضاء

 اًذحرير هيئح غضى - د. خالد بن عبد الرحمن املهنا .5
 الميحسد اإل ى ػس نة ذمحم ةوٌيح اًرشيػح ةجامػح اإلماَ األسذار املشارن

 اًذحرير هيئح غضى - د. خالد بن عثمان العمور .6
 ةوٌيح اًحلىق ةجامػح املٌى سػىد املشارناألسذار 

  مذير اًذحرير - د. عبد العزوز بن ناصر التمومي .7
 غضى هيئح اًذذريس ةاملػهذ اًػايل ًٌلضاء
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 محذىياخ اًػذد

 

 اًشيخ غتذاًرحمن ةن هالي ةن أحمذ. د

 

 حميذج أةى يىسف ةن غتذاًحافظ. د

 

 اًريس غًل ةن غتذاًرحمن. د

 

 اًنيفر أحمذ نادرد.  اًسحيتاين؛ إةراهيم محمذد. 

 

 شتيث ةن سٌيٌلن ةن غتذاًػسيس ةن أحمذ. د

 

 اًرتيك دريك ةن سٌيٌلن. د
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 هٌمح رئيس اًذحرير

 أُم٤م سمٕمد: احلٛمد هلل وطمدة، واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وقمغم آًمف وصحٌف.

وم٤مُمتدادًا عمٜم٤مهؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ إؾمس اًمتل اٟمٓمٚم٘م٧م ُمٜمٝم٤م )مجٕمٞم٦م 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمتخّمّم٦م، ي٠ميت اًمٕمدد اًمٕم٤مذ عمجٚم٦م ىمْم٤مء، ًمٞمْمٞمػ ىمْم٤مء( ذم ٟمنم اًمٌحقث 

ًمٌٜم٦ًم ُمـ ًمٌٜم٤مت اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ذم هذه اعمجٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م، واًمتل هتدف إمم اإلؾمٝم٤مم ذم شمٓمقير 

 اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اعمج٤مل اًم٘مْم٤مئل قمؼم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م.

اعمحٙمؿ اًم٘مقاقمد: آصم٤مر يمٌػمة، وصمامر ي٤مٟمٕم٦م ذم  وًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل إصٞمؾ، اعمٜمْمٌط إصقل،

ؿمتك اعمج٤مٓت، وذًمؽ عم٤م يتْمٛمٜمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م دىمٞم٘م٦م، وشمقصٞم٤مت ُمثٛمرة، شمّم٥م ذم ُمّمٚمح٦م 

 اعمقوقع حمؾ اًمٌح٨م: وشمزداد أمهٞمتف سم٠ممهٞم٦م جم٤مًمف وُمقوققمف.

وإن ُمـ أهؿ اعمج٤مٓت واعمقوققم٤مت: اعمج٤مل اًم٘مْم٤مئل واًمٕمدزم: عم٤م يٛمثٚمف اًم٘مْم٤مء ُمـ أمهٞم٦م 

 ؼمى، وضورة ُمٚمح٦م.يم

وًمذا أهٞم٥م سم٤معمختّملم ذم هذا اعمج٤مل: اعم٤ٌمدرة سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمتحرير وومؼ اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

وأدقمقهؿ إمم ٟمنم سمحقصمٝمؿ قمؼم هذه اعمجٚم٦م: قمٚماًم سم٠من مجٞمع اًمٌحقث اعمرؾمٚم٦م إمم هذه اعمجٚم٦م 

٠ميمد شمٕمرض قمغم وم٤مطمّملم، وحمٙمٛملم ُمتخّمّملم سمٖمرض إضم٤مزهت٤م، وشم٘مقيٛمٝم٤م، وشمٓمقيره٤م، واًمت

 ُمـ صالطمٞمتٝم٤م.

أؾم٠مل اهلل أن يٜمٗمع سم٤مجلٝمقد، وأن ي٤ٌمرك ذم اعم٤ًمقمل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم 

 آًمف وصحٌف أمجٕملم.

 رئيس حترير جمهة لضبء

 أ.د عتد اهلل ةو نحهد العهراىي
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 غىل اًذيىنإغادج اًذأمني 

 (دراسح فلهيح)

 إػداد

 د. أحهد ةو هالل ةو عتدالرحهو الشيخ

 ُػازى ظاَعة جدةـاألضتاذ اي
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 .احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم ظمٚمؼ اهلل أمجٕملم

 وبعد:

إمم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب: وم٢من طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس إمم شمٕمٚمؿ أطمٙم٤مم اًمنمع، شمٗمقق طم٤مضمتٝمؿ 

إذ ذم ُمٕمروم٦م اعمًٚمؿ أطمٙم٤مم اًمنمع طمٗمظ اًمديـ، سمٞمٜمام ذم طمّمقًمف قمغم اًمٓمٕم٤مم 

 .واًمنماب طمٗمظ اًمٜمٗمس

ا عم٤م يًتجد هب٤م ُمـ طمقادث ٓ وُمـ أطمٙم٤مم اًمنمع ُم٤م شمتٓمٚمٌف احلٞم٤مة اًمقاىمٕمٞم٦م ٟمٔمرً 

 روم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م طمتك يٕمٌد اعمًٚمؿ رسمفُمٕم إمم حتت٤مج - سم٤مًمٓمٌع - شمتٜم٤مهك، وهذه احلقادث

ؿ سمف أن اًمّمح٦م ذط ًم٘مٌقل إقمامل، وهذا ٓ ، وُمـ اعمًٚم  ضمٝمؾقمـ قمٚمؿ ٓ قمـ 

 .يٙمقن إٓ قمـ قمٚمؿ سمح٘مٞم٘م٦م ُم٤م يت٘مرب سمف اًمٕمٌد إمم رسمف ُمـ أقمامل

وُمـ اعم٘مٓمقع سمف أٟمف ُم٤م ُمـ طم٤مدصم٦م ذم احلٞم٤مة إٓ وهل٤م طمٙمؿ ذقمل جي٥م قمغم 

رومتٝم٤م واًمقىمقف وُمـ هذه احلقادث واًمٜمقازل اًمتل حتت٤مج إمم ُمٕم ،اعمٙمٚمٗملم ُمٕمرومتف

 قمغم طمٙمٛمٝم٤م: ُم٤م يًٛمك سمـ)إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن( اًمتل شمٕمٜمل ذم ُمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٕم٤مم:

ٟمتٞمج٦م ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٤مًمت٠مُملم قمغم  - ىمٞم٤مم ذيم٦م اًمت٠مُملم سمتقزيع إظمٓم٤مر اًمتل شمتحٛمٚمٝم٤م

ة اًمت٠مُملم، دقمـ ـمريؼ حتٛمٞمٚمٝم٤م ًمنميم٦م أظمرى أيمؼم ُمٜمٝم٤م، وهل ذيم٦م إقم٤م - اًمديقن

 .قمغم حتٛمؾ مجٞمع هذه اعمخ٤مـمر وذًمؽ ًمٕمدم ىمدرة إومم
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 :أمهقة البحث

ا ذم حتٛمؾ يمثػم ُمـ ا يمٌػمً شمٔمٝمر أمهٞم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ذم أن هل٤م دورً 

إظمٓم٤مر اًمتل شم٘مع قمغم قم٤مشمؼ ذيم٤مت اًمت٠مُملم، مم٤م يٜمقء سمف يم٤مهؾ شمٚمؽ اًمنميم٤مت قمـ 

حتٛمٚمٝم٤م، طمٞم٨م يّمٌح ُمـ اعمِم٘م٦م سمٛمٙم٤من قمغم ذيم٤مت اًمت٠مُملم حتٛمؾ يمؾ خم٤مـمر 

ا عم٤م يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ فمروف مل شمٙمـ ذم ديقن اًمتل ىمٌٚم٧م اًمت٠مُملم قمٚمٞمٝم٤م: ٟمٔمرً اًم

طم٤ًٌمهن٤م )ُمثؾ اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وهمػمه٤م( مم٤م جيٕمؾ ُمـ اعمِم٘م٦م سمٛمٙم٤من حتٛمؾ 

ذيم٤مت اًمت٠مُملم ًمٜمت٤مئ٩م شمٚمؽ إظمٓم٤مر وطمده٤م، وُمـ صمؿ وم٢مهن٤م شمٚمج٠م إمم ذيم٤مت 

د ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سمٛم٤ٌمًمغ شم٠مُمٞمٜمٞم٦م ىمد إقم٤مدة اًمت٠مُملم ًمت٘مٚمٞمؾ اعمخ٤مـمر اًمتل شم٘مع قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م قمٜم

 .شمٗمقق ىمدراهت٤م وُمرايمزه٤م اعم٤مًمٞم٦م

وشمتْمح أمهٞم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن أيمثر قمٜمدُم٤م ٟمٕمٚمؿ أن احلٙمقُم٤مت 

واجلٝم٤مت اًمًٞم٤مدي٦م ىمد دمؼم ذيم٤مت اًمت٠مُملم قمٜمده٤م قمغم إقم٤مدة اًمت٠مُملم ًمدى ذيم٤مت 

ذم  ٤متاحلٙمقُمرهم٦ٌم ًمٕمدم ٤م ًمتقزيع اخل٤ًمرة وشمٗمتٞم٧م إظمٓم٤مر: وذًمؽ يمؼمى وامٟمً 

 .اعمِم٤مريم٦م ذم حتٛمؾ شمٚمؽ إظمٓم٤مر

 :الدراشات السابؼة

سمٕمد آـمالع قمغم ُمقوقع إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن مل أضمد ُمـ ؾمٌؼ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ذم 

هذا اعمقوقع، ويمؾ ُم٤م وضمدشمف هق سمٕمض اًمدراؾم٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٢مقم٤مدة اًمت٠مُملم 

 قم٤مُم٦م، وُمـ هذه إسمح٤مث:

سمح٨م  ،د. قمٌد اًمٕمزيز ظمٚمٞمٗم٦م اًم٘مّم٤مر ،إقم٤مدة اًمت٠مُملم، اًمٕم٘م٤ٌمت واحلٚمقل (1

 ،سم٤مًمٙمقي٧م، ًمتٙم٤مومكم اًمذي شمٜمٔمٛمف ذيم٦م وصم٤مقاُم٘مدم إمم ُم١ممتر اًمت٠مُملم 

 .ًمٚمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم
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إقم٤مدة اًمت٠مُملم واًمٌديؾ اإلؾمالُمل، دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘مدُم٦م ُمـ د. قمٌد اًمٕمزيز  (2

سمح٨م ُمٜمِمقر ذم اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م  ،سمـ قمكم اًمٖم٤مُمدي

 .واًمتدري٥م

سمح٨م ُم٘مدم إمم  ،د. قمجٞمؾ اًمٜمِمٛمل ،اًمت٠مُملم، اًمٕم٘م٤ٌمت واحلٚمقل إقم٤مدة (3

 .ُم١ممتر وصم٤مق إول ًمٚمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم

 :اإلضافة البحثقة

 .سمٞم٤من أمهٞم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ذم اًمقاىمع اعمٕم٤مس -1

سمٞم٤من احل٤مضم٦م إمم إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن، وهؾ شمٚمؽ احل٤مضم٦م شمٌٞمح إقم٤مدة  -2

ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مري ُمـ اعمٜمٔمقر اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ًمدى 

 اًمنمقمل أو ٓ؟

اًمتٙمٞمٞمػ اًمنمقمل إلقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ًمدى ذيم٤مت اًمت٠مُملم  -3

اًمتٕم٤موين، ويمذًمؽ اًمتٙمٞمٞمػ اًمنمقمل إلقم٤مدشمف ًمدى ذيم٤مت اًمت٠مُملم 

 .اًمتج٤مري

٤م يٚمٞمؼ سم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل  وم٘مٝمٞم  اًمت٠مصٞمؾ عم٤م حيت٤مج إًمٞمف اعمقوقع شم٠مصٞماًل  -4

 .ضمٝم٤م ويٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف اعمتخّمصحيت٤م



 

 انزأيٍٛ ػهٗ انذٌٕٚإػبدح 

 )دراطخ فمٓٛخ(

 
 

 13 

 :خطة البحث

شمِمتٛمؾ ظمٓم٦م اًمٌح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م شمتْمٛمـ أمهٞم٦م اعمقوقع وإؿمٙم٤مٓت اًمٌح٨م 

 .واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م

 .إقم٤مدة اًمت٠مُملم، ٟمِم٠مشمف، وأٟمقاقمف ادبحث األول:

 ويِمتٛمؾ قمغم اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م:

 .اعمٓمٚم٥م إول: ُمٗمٝمقم إقم٤مدة اًمت٠مُملم

 .اًمت٠مُملم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ٟمِم٠مة إقم٤مدة

 .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أؾم٤مًمٞم٥م إقم٤مدة اًمت٠مُملم

 .إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن، واحل٤مضم٦م إًمٞمف، وطمٙمٛمف ادبحث الثاين:

 .اعمٓمٚم٥م إول: ُمٗمٝمقم إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن، واحل٤مضم٦م إًمٞمف

 .اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اًمتٙمٞمٞمػ اًمنمقمل ًمٚمت٠مُملم قمغم اًمديقن

اًمت٠مُملم اًمتج٤مري ًمٕمدم وضمقد  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: اًمٚمجقء إمم ذيم٤مت إقم٤مدة

 .إقم٤مدة شم٠مُملم شمٕم٤موين ذيم٤مت

 .قمالىم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن سمٌٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 .اًمٌدائؾ اعمت٤مطم٦م إلقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ادبحث الثالث:

  .سم٠مهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م وشمقصٞم٤مشمف خامتة
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يتٜم٤مول هذا اعمٌح٨م ُمٗمٝمقم إقم٤مدة اًمت٠مُملم، وشمقىمٞم٧م فمٝمقره ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم، 

 .وإٟمقاع اًمتل شمٜمدرج حت٧م إقم٤مدة اًمت٠مُملم

 انًطهت األٔل: يفٕٓو إػبدح انزأيٍٛ

 :مػفوم )إعادة( دم الؾغة

 :اإلقم٤مدة ُمّمدر أقم٤مد، وهق ُمـ اًمٕمقد، سمٛمٕمٜمك شمثٜمٞم٦م إُمر ُمرة سمٕمد أظمرى، شم٘مقل

 .(1)سمدأ صمؿ قم٤مد

 :مػفوم التلمني دم الؾغة

واؾمت٠مُمـ إًمٞمف، هق اؾمؿ ُمّمدر ُمـ أُِمـ: واعمّمدر إُمـ، وهق ود اخلقف، 

 .(2)دظمؾ ذم أُم٤مٟمِف :أي

 ا:التلمني اصطالًح 

 يتٜمقع اًمت٠مُملم إمم ٟمققملم أؾم٤مؾمٞملم:

 الـوع األول: التلمني التجاري

                                           

 .(4/181(، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ٓسمـ وم٤مرس )2/217اًمٕملم، ًمٚمٗمراهٞمدي ) :اٟمٔمر (1)

آسم٤مدي ًمٚمٗمػموز، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، (5/2072اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٚمجقهري ) (2)

(1/1176). 
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 وم٧م اًمت٠مُملم سم٠مٟمف:وهق اًمذي اىمتٍمت قمٚمٞمف اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م، طمٞم٨م قمر  

قم٘مد يٚمزم اعم١مُمـ سمٛم٘متْم٤مه أن ي١مدي إمم اعم١مُمـ ًمف أو اعمًتٗمٞمد اًمذي اؿمؽمط 

ًٌ ٤م ُمـ اعم٤مل، أو إيرادً اًمت٠مُملم ًمّم٤محلف ُمٌٚمٖمً  ٤م أو أي قمقض ُم٤مزم آظمر ذم طم٤مًم٦م ا ُمرشم

و حت٘مؼ اخلٓمر اعمٌلم سم٤مًمٕم٘مد، وذًمؽ ٟمٔمػم ىمًط أو أي٦م دومٕم٦م ُم٤مًمٞم٦م أوىمقع احل٤مدث، 

 .(1)أظمرى ي١مدهي٤م اعم١مُمـ ًمف ًمٚمٛم١مُمـ

وهبذا اًمتٕمريػ ًمٚمت٠مُملم يٙمقن اًم٘م٤مٟمقن ىمد اىمتٍم قمغم اًمت٠مُملم اًمتج٤مري اًمذي 

 .يٜمٍمف إًمٞمف ًمٗمظ )اًمت٠مُملم( قمٜمد اإلـمالق إمم أن

 الـوع الثاين: التلمني التعاوين

 يعرف التلمني التعاوين بلكه:

شمٕم٤مون سملم جمٛمققم٦م ُمـ إؿمخ٤مص، طمٞم٨م يتحٛمؾ اعمجٛمقع اًمير اًمذي "

 .(2)"جٛمققم٦م أو قمدد ىمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿد هذه اعمراأطمد أوم يّمٞم٥م

 :مػفوم إعادة التلمني دم االصطالح

شمٕمٜمل إقم٤مدة اًمت٠مُملم: قم٘مد سملم اعم١مُمـ اعم٤ٌمذ واعم١مُمـ اعمٕمٞمد، سمٛمقضمٌف حيقل 

ا ُمـ اعمخ٤مـمر اًمتل يتحٛمٚمٝم٤م ذم ٟمٔمػم ُم٘م٤مسمؾ ُمٕملم، ُمع سم٘م٤مء اعم١مُمـ إول ًمٚمث٤مين ضمزءً 

ُملم قم٤ٌمرة قمـ ىمٞم٤مم ذيم٦م اًمت٠مُملم، اعم٤ٌمذ هق اعمديـ وطمده ًمٚمٛم١مُمـ هلؿ. وم٢مقم٤مدة اًمت٠م

                                           

 .(21، 20)ص ( ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي،747)اعم٤مدة  :اٟمٔمر (1)

(، اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م: هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت 13)ص ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمت٠مُملم، اخلٗم٤مضمل (2)

اًمتٙم٤مومكم رؤي٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م، صٗمٞم٦م أسمق (، اًمت٠مُملم 438ُمٕمٞم٤مر اًمت٠مُملم اإلؾمالُمل )ص - اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

)اًمزيم٤مة  اًمرسمحل همػم اإلؾمالُمل اًمتٛمقيؾ دور طمقل اًمث٤مين اًمدوزم اًمٕمٚمٛمل اعم١ممتر إمم ُم٘مدم سمح٨م - سمٙمر

 .(7اجلزائر )ص - ضم٤مُمٕم٦م ؾمٕمد دطمٚم٥م ،م2013( ُم٤ميق 12، 20)حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م  واًمقىمػ( ذم
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سم٥ًٌم ُم٤م  "ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٤مُملم"ذيم٤مت شمًٛمك  سم٤مًمت٠مُملم ًمدى ذيم٦م أظمرى، أو

 .(1)يٚمحؼ إومم ُمـ شمٕمقيْم٤مت شمٚمتزم سمًداده٤م

 وُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ اؾمتٜمت٤مج ُم٤م يكم:

 .إن إقم٤مدة اًمت٠مُملم قم٘مد سملم ذيم٦م اًمت٠مُملم وذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم -1

ٟم٘مؾ اعمخ٤مـمر اعم١مُمـ قمٚمٞمٝم٤م ذم ذيم٦م اًمت٠مُملم  قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملم يِمتٛمؾ قمغم -2

 .إمم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم

هذا اًمٕم٘مد يؼمم ٟمٔمػم ُمٌٚمغ أو أىم٤ًمط شمدومٕمٝم٤م ذيم٦م اًمت٠مُملم إمم ذيم٦م إقم٤مدة  -3

 .اًمت٠مُملم

اًمٕمالىم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سملم ذيم٦م اًمت٠مُملم وذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم هل قمالىم٦م  -4

 .ُمًت٘مٚم٦م ٓ ُمدظمؾ ًمٚمٛم١مُمـ ومٞمٝم٤م

 :التلمنيخصائص عؼد إعادة 

 .قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملم قم٘مد ُمٚمزم جل٤مٟمٌٞمف -1

 .قم٘مد رو٤مئل سملم اًمٓمروملم -2

 .اقم٘مد اطمتامزم: ٕن وىمقع اًمير ىم٤مئؿ قمغم آطمتامل وًمٞمس ُم١ميمدً  -3

طمٞم٨م ، قم٘مد دم٤مري، ومٝمق ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت، يم٤ًمئر قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت -4

                                           

(، إقم٤مدة اًمت٠مُملم، 555وم٘مرة ) ،(2م )، (7ٝمقري: ج )اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، ًمٚمًٜم :اٟمٔمر (1)

 ًمٚمت٠مُملم وصم٤مق ذيم٦م شمٜمٔمٛمف اًمذي اًمتٙم٤مومكم اًمت٠مُملم عم١ممتر ُم٘مدم سمح٨م - اًمٕم٘م٤ٌمت واحلٚمقل، ًمٚم٘مّم٤مر

 .(45-43(، إقم٤مدة اًمت٠مُملم واًمٌديؾ اإلؾمالُمل، ًمٚمٖم٤مُمدي: )ص12)ص اًمتٙم٤مومكم
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 .(1) عم٤م يٕمٓمل ُمـ اًمٓمروملم ي٠مظمذ ُم٘م٤مسماًل إن يمال  

 :وعؼد إعادة التلمنيالػارق بني عؼد التلمني 

سم٤مًمٜمٔمر إمم ظمّم٤مئص إقم٤مدة اًمت٠مُملم، وم٢مٟمف ٓ يقضمد وم٤مرق سمٞمٜمف وسملم إقم٤مدة اًمت٠مُملم 

إٓ ذم رء واطمد، وهق أن قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملم ًمٞمس ُمـ قم٘مقد اإلذقم٤من يمٕم٘مد 

اًمت٠مُملم اًمذي يٕمد ُمـ ظمّم٤مئّمف أٟمف ُمـ قم٘مقد اإلذقم٤من، ويٙمقن اًمٓمرف اعمذقمـ ومٞمف 

ٓ يٛمٚمؽ ىمدرة وإُمٙم٤مٟمٞم٤مت وظمؼمات ذيم٦م اًمت٠مُملم، أُم٤م  ٤م هق اعم١مُمـ ًمف اًمذيهم٤مًمًٌ 

قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملم وم٢مٟمف ًمٞمس يمذًمؽ، وذًمؽ ٕن ُمٕمٔمؿ ذيم٤مت اًمت٠مُملم شمتٛمتع 

سم٤مًم٘مدرة واإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمتل شمتٞمح هل٤م طمٗمظ ُمّم٤محلٝم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م ذيم٤مت إقم٤مدة 

 .(2)اًمت٠مُملم

 .َشأح إػبدح انزأيٍٛ: انًطهت انثبَٙ

إمم إجي٤مد وؾم٤مئؾ شمٗمٞمده ذم شمٖمٓمٞم٦م إظمٓم٤مر اًمتل يقاضمٝمٝم٤م ذم  ُم٤م يٚمج٠م اإلٟم٤ًمن دائاًم 

طمٞم٤مشمف، وُمٜمٝم٤م آدظم٤مر وهمػمه، ًمٙمـ هذه اًمقؾم٤مئؾ مل شمٕمد يم٤مومٞم٦م ًمتٖمٓمٞم٦م إظمٓم٤مر، 

سمخ٤مص٦م سمٕمدُم٤م شمٕمددت اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس ويمثرت اهتامُم٤مهتؿ، وُمـ صمؿ يمثرت ٟم٦ًٌم 

 .إظمٓم٤مر اًمتل شم٘مع هبؿ

ل شمٕمٜمل ذم جمٛمٚمٝم٤م شمقزيع اخل٤ًمرة قمغم وُمـ هٜم٤م جل٠م اًمٜم٤مس إمم ومٙمرة اًمت٠مُملم اًمت

اعم١مُمـ  ظمٓم٤مرأيمؼم ىمدر ممٙمـ ُمـ اعم١مُمـ هلؿ، ويمٚمام يم٤مٟم٧م إقمداد يمٌػمة، ويم٤مٟم٧م إ

ا، ًمٙمـ سمٕمد ومؽمة وضمدت ٤م يمٌػمً قمٚمٞمٝم٤م ُمتِم٤مهب٦م، يمٚمام طم٘م٘م٧م ذيم٤مت اًمت٠مُملم ٟمج٤مطًم 

                                           

اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚمدراؾم٤مت اعمٍمومٞم٦م يّمدره٤م  - إو٤مءاتسمح٨م ُمٜمِمقر ذم ٟمنمة ، إقم٤مدة اًمت٠مُملم (1)

 .(1) اًمًٚمًٚم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، اًمٕمدد ،م2014 أهمًٓمس - سم٤مًمٙمقي٧م

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (2)
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ذيم٤مت اًمت٠مُملم أهن٤م ٓ شمًتٓمٞمع وطمده٤م حتٛمؾ إظمٓم٤مر واخل٤ًمئر اًمٜم٤ممج٦م قمـ شمٚمؽ 

ا ًمّمٕمقسم٦م اًمت٠مُملم قمغم هذا اًمٕمدد اًمٙمٌػم ُمـ إومراد، ٕظمٓم٤مر وطمده٤م، ٟمٔمرً ا

ومٔمٝمرت احل٤مضم٦م ًمدى ذيم٤مت اًمت٠مُملم إمم اًمتٗمٙمػم ذم وؾمٞمٚم٦م إلقم٤مدة شمقزيع اعمخ٤مـمر 

اًمتل شمتحٛمٚمٝم٤م شمٚمؽ اًمنميم٤مت، ظم٤مص٦م أهن٤م شمتقؾمع ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠مُملم رهم٦ٌم ذم زي٤مدة 

قمغم حتٛمؾ اًمتٕمقيْم٤مت اًمتل شمٓمٚم٥م إرسم٤مح، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ًمٞمس ًمدهي٤م اًم٘مدرة 

ُمٜمٝم٤م قمٜمد وىمقع إظمٓم٤مر، ومٙم٤مٟم٧م ومٙمرة إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتل شم٘مقم قمغم شمقزيع 

اخل٤ًمرة قمغم قمدد أيمؼم، وسم٤مًمت٤مزم حتٛمؾ ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم ًمٜم٦ًٌم ُمـ ظم٤ًمئر 

 .ذيم٤مت اًمت٠مُملم

وُمـ هٜم٤م شمًتٓمٞمع ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتقؾمع ذم اًمت٠مُملم قمغم إظمٓم٤مر اًمٙمٌػمة، 

٤م سم٤مًمت٠مُملم قمغم ضمزء ُمـ هذه إظمٓم٤مر، أرسم٤مطمٝم٤م: ٕهن٤م ؾمتحتٗمظ ًمٜمٗمًٝم٤م قمٛمٚمٞم   ومتزيد

ومدور ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم  ،صمؿ شمٕمٞمد شم٠مُملم اًم٤ٌمىمل ًمدى ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم

 .يتٚمخص ذم اًمت٠مُملم ُمـ إظمٓم٤مر اعم١مُمٜم٦م

وىمد يم٤مٟم٧م سمداي٦م فمٝمقر ومٙمرة إقم٤مدة اًمت٠مُملم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم، ًمٙمـ مل شمٙمـ 

ذيم٤مت ُمتخّمّم٦م آٟمذاك ذم إقم٤مدة اًمت٠مُملم، ويم٤مٟم٧م اًمنميم٤مت اًمٕم٤مدي٦م هٜم٤مك 

٤م سم٢مقم٤مدة اًمت٠مُملم، وىمد سمدأ فمٝمقر اًمنميم٤مت اعمتخّمّم٦م ًمٚمت٠مُملم هل اًمتل شم٘مقم أيًْم 

ذم إقم٤مدة اًمت٠مُملم ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم، طملم ٟمِم٠مت ذم أعم٤مٟمٞم٤م أول ذيم٦م إلقم٤مدة 

٠مُملم إمم أن اٟمتنم ذم هذا ، صمؿ شمت٤مسمع فمٝمقر ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت(م1846)اًمت٠مُملم قم٤مم 

ا يّمٕم٥م ُمٕمف أن ٟمجد ذيم٦م شم٠مُملم يٛمٙمـ أن شمًتٖمٜمل قمـ ذيم٤مت اًمٕمٍم اٟمتِم٤مرً 

 .(1)إقم٤مدة اًمت٠مُملم

                                           

(، إقم٤مدة اًمت٤مُملم، واًمٌديؾ اإلؾمالُمل، ًمٚمٖم٤مُمدي 17-15إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمٕم٘م٤ٌمت واحلٚمقل، ًمٚم٘مّم٤مر ) (1)

 .(45)ص
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 :أهداف إعادة التلمني

شمتٕمدد إهداف اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م شم٤ًمرع ذيم٤مت اًمت٠مُملم إمم إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم 

 إظمٓم٤مر ُمرة أظمرى، ويٕمتؼم أهؿ هذه إهداف:

 :لمني عذ الطؿلكقـة واألمانحصول رشكات الت .1

إذا يم٤من اهلدف إول ًمٚمت٠مُملم هق طمّمقل اإلٟم٤ًمن قمغم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وإُمـ ُمـ 

ظمالل جلقئف إمم اًمت٠مُملم قمغم ظمٓمر ُمٕملم ًمدى ذيم٤مت اًمت٠مُملم، وم٢من هذا اهلدف 

٤م شمًٕمك إًمٞمف ذيم٤مت اًمت٠مُملم ًمتٓمٌ٘مف قمغم ٟمٗمًٝم٤م، طمٞم٨م شمًٕمك ذيم٤مت ٟمٗمًف أيًْم 

إُم٤من سم٢مقم٤مدة اًمت٠مُملم ًمدى اًمنميم٤مت اعمختّم٦م سمذًمؽ: اًمت٠مُملم إمم احلّمقل قمغم 

٤م ًمٚمحّمقل ظمِمٞم٦م اًمت٘مٚم٤ٌمت واخل٤ًمئر اًمتل ىمد شم٘مع ومٞمٝم٤م، ومٙم٤مٟم٧م إقم٤مدة اًمت٠مُملم ـمري٘مً 

 .قمغم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ًمدى ذيم٤مت اًمت٠مُملم

 احلامية التلمقـقة: .2

شمٚمج٠م ذيم٤مت اًمت٠مُملم إمم إقم٤مدة اًمت٠مُملم طمتك شمتٛمٙمـ ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اؾمت٘مرار 

٤م ًمتجٜم٥م اًمت٘مٚم٤ٌمت ذم اًمتٙمٚمٗم٦م اًمْمخٛم٦م ًمٚمتٕمقيْم٤مت يم٦م، وذًمؽ وامٟمً أرسم٤مح اًمنم

اًمتل شمدومٕمٝم٤م ذيم٦م اًمت٠مُملم ذم اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م، يم٤مٕزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م، 

واًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وهمػمه٤م، واًمتل ٓ شمًتٓمٞمع ذيم٤مت اًمت٠مُملم شمٖمٓمٞمتٝم٤م وطمده٤م، 

ارث ُمـ وهٜم٤م ي٠ميت دور ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتل شمقف مح٤مي٦م ود هذه اًمٙمق

 .ا ُمـ اخل٤ًمئرا يمٌػمً ظمالل حتٛمٚمٝم٤م ضمزءً 

 زيادة األرباح من خالل التوشع دم الطاقة االشتقعابقة: .3

إن اًمٓم٤مىم٦م آؾمتٞمٕم٤مسمٞم٦م هل ُمدى اًم٘مدرة اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمنميم٦م اًمتل ُمـ ظمالهل٤م شمًتٓمٞمع 

، أن حتدد ٟمقع إظمٓم٤مر اًمتل شم٘مٌؾ اًمت٠مُملم ُمٜمٝم٤م، دون أن شمٕمرض ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمخ٤ًمرة
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ًمت٠مُملم شمًتٓمٞمع ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتقؾمع ذم اًمت٠مُملم قمغم ومٛمـ ظمالل إقم٤مدة ا

إظمٓم٤مر، وىمٌقل سمٕمض اًمت٠مُمٞمٜم٤مت اًمتل شمٗمقق ىمٞمٛمتٝم٤م احلد إىمَم ًمٚمٓم٤مىم٦م 

آؾمتٞمٕم٤مسمٞم٦م ًمٚمنميم٦م، إُمر اًمذي ي١مدي سمدوره إمم زي٤مدة أرسم٤مح اًمنميم٦م: ٕهن٤م 

اًم٤ٌمىمل ٤م سم٤مًمت٠مُملم قمغم ضمزء ُمـ هذه إظمٓم٤مر، صمؿ شمٕمٞمد شم٠مُملم ؾمتحتٗمظ ًمٜمٗمًٝم٤م قمٛمٚمٞم  

 .(1)ًمدى ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم

 .انًطهت انثبنث: أطبنٛت إػبدح انزأيٍٛ

هٜم٤مك أؾمٚمقسم٤من رئٞم٤ًمن ذم قمٛمٚمٞم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم مه٤م: )إقم٤مدة اًمت٠مُملم 

 آظمتٞم٤مري، إقم٤مدة اًمت٠مُملم آشمٗم٤مىمل(.

 إعادة التلمني االختقاري:( 1

اعمٓمٚمقب اًمت٠مُملم قمٚمٞمٝم٤م شمًتخدم إقم٤مدة اًمت٠مُملم آظمتٞم٤مري قمٜمدُم٤م شمتج٤موز اعم٤ٌمًمغ 

طمدود اًمٓم٤مىم٦م آؾمتٞمٕم٤مسمٞم٦م ًمنميم٦م اًمت٠مُملم، ودمري قمٛمٚمٞم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم هذه ًمٙمؾ 

طم٤مًم٦م قمغم طمدة، طمٞم٨م شم٘مقم ذيم٦م اًمت٠مُملم سمٕمرض يمؾ ظمٓمر قمغم ذيم٤مت إقم٤مدة 

اًمت٠مُملم قمـ ـمريؼ ُمراؾمٚم٦م قمدد ُمـ ُمٕمٞمدي اًمت٠مُملم ًمٚمحّمقل قمغم ُمقاوم٘م٦م وؾمٕمر 

 .وعمٕمٞمد اًمت٠مُملم اخلٞم٤مر ذم اعمقاوم٘م٦م أو اًمرومض ُمٜم٤مؾم٥م ًمتٖمٓمٞم٦م إظمٓم٤مر اعمٓمٚمقسم٦م،

 شؾبقات إعادة التلمني االختقاري:

قمدم اًمت٠ميمد ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م احلّمقل قمٚمٞمف: طمٞم٨م إن ُمٕمٞمد اًمت٠مُملم همػم ُمٚمزم سم٘مٌقل  .1

٤م إذا يم٤مٟم٧م ٟمت٤مئ٩م ٟمقع اًمت٠مُملم اًمذي شمٕمروف قمٚمٞمف ذيم٦م اًمت٠مُملم، وظمّمقًص 

 ي اًمت٠مُملم.اًمت٠مُملم اعمٓمٚمقب إقم٤مدشمف ؾمٞمئ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم عمٕمٞمد

                                           

 .(1) اًمٕمدد )ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( - إو٤مءات ٟمنمة . سمح٨م ُمٜمِمقر ذم"إقم٤مدة اًمت٠مُملم"يٜمٔمر ذم أهداف اًمت٠مُملم:  (1)
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ا، اًمت٠مظمػم: إذ إن ذيم٦م اًمت٠مُملم ٓ شمًتٓمٞمع أن شمّمدر وصمٞم٘م٦م اًمت٠مُملم اعمٓمٚمقسم٦م ومقرً  .2

 سمؾ قمٚمٞمٝم٤م آٟمتٔم٤مر حللم ورود ُمقاوم٘م٦م ُمٕمٞمد اًمت٠مُملم قمٚمٞمٝم٤م.

 إعادة التلمني االتػاقي: (2

وهق ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمت٠مُملم سم٤معمح٤مص٦م، وهل شمٕمٜمل شمٕمٝمد ذيم٦م اًمت٠مُملم 

ُمٕمٞمٜم٦م ذم طمدود ُم٤ٌمًمغ حمددة إمم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم، يمام شم٘مقم ذيم٦م سم٢مؾمٜم٤مد خم٤مـمر 

إقم٤مدة اًمت٠مُملم ذم اًمقىم٧م ذاشمف سم٤مًمتٕمٝمد سم٘مٌقل ذًمؽ، وهذا يتؿ سمٛمقضم٥م اشمٗم٤مىمٞم٦م شمٕم٘مد 

 .سملم ذيم٦م اًمت٠مُملم وُمٕمٞمد اًمت٠مُملم

وشمرشم٥م قمغم ذًمؽ أٟمف إذا يم٤من اًمت٠مُملم ي٘مع وٛمـ ذوط آشمٗم٤مىمٞم٦م، وم٢مٟمف ي٘مٌؾ 

ؾ ُمٕمٞمد اًمت٠مُملم دون ُمراؾمالت ُمًٌ٘م٦م هدومٝم٤م أظمذ اعمقاوم٘م٤مت سمِمٙمؾ شمٚم٘م٤مئل ُمـ ىمٌ

 ًمٙمؾ طم٤مًم٦م قمغم طمدة.

يمام يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ أن ذيم٦م اًمت٠مُملم اًمتل أسمرُم٧م آشمٗم٤مىمٞم٦م إذا ىم٤مُم٧م سم٘مٌقل 

شم٠مُمٞمٜم٤مت سم٠مؾمٕم٤مر وذوط همػم ُمٜم٤مؾم٦ٌم، مم٤م ىمد ي١مدي إمم ٟمت٤مئ٩م ؾمٚمٌٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم عمٕمٞمد 

 .(1)آشمٗم٤مىمٞم٦م ُمع ذيم٦م اًمت٠مُملم اًمت٠مُملم، وم٢من ُمٕمٞمد اًمت٠مُملم ىمد ي٘مقم سم٢مًمٖم٤مء

 :اآلثار ادستبة عذ إعادة التلمني

 يؽمشم٥م قمغم إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمدة آصم٤مر، أمهٝم٤م:

٤م ختتٚمػ ىمٞمٛمتٝم٤م سم٤مظمتالف طمجؿ أن شمدومع ذيم٦م اًمت٠مُملم عمٕمٞمد اًمت٠مُملم أىم٤ًمـمً  -1

                                           

(، إقم٤مدة اًمت٠مُملم 18)ص إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمٕم٘م٤ٌمت واحلٚمقل، ًمٚم٘مّم٤مريٜمٔمر ذم أؾم٤مًمٞم٥م إقم٤مدة اًمت٠مُملم:  (1)

)ُمرضمع  - إو٤مءاتإقم٤مدة اًمت٠مُملم. سمح٨م ُمٜمِمقر ذم ٟمنمة  (،47، 46واًمٌديؾ اإلؾمالُمل، ًمٚمٖم٤مُمدي )ص

 .(1) اًمٕمددؾم٤مسمؼ( 
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 ."أىم٤ًمط إقم٤مدة اًمت٠مُملم"اخلٓمر اعم١مُمـ قمٚمٞمف، وشمًٛمك 

ُمـ اعمخ٤مـمر اعم١مُمـ قمٚمٞمٝم٤م طم٥ًم  شم٘مقم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم سمتحٛمؾ ضمزء -2

 .طمّمتٝم٤م ُمـ إىم٤ًمط اًمت٠مُمٞمٜمٞم٦م

قمٛمقًم٦م "شمدومع ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم ًمنميم٦م اًمت٠مُملم اعم١مُمٜم٦م ًمدهي٤م ُم٤م يًٛمك سمـ  -3

٤م ًمنميم٦م اًمت٠مُملم قمام شمتٙمٌده ُمـ ٟمٗم٘م٤مت وهل شمٕمتؼم شمٕمقيًْم  "إقم٤مدة اًمت٠مُملم

٦م اًمتل ٤م ُم٤ًممه٦م ذم اًمٜمٗم٘م٤مت اإلداريًمٚم٘مٞم٤مم سمٛمامرؾم٦م اًمت٠مُملم، وشمٕمتؼم أيًْم 

 .شمتٕمٚمؼ سم٤مخلٓمر اعم١مُمـ قمٚمٞمف

قمٛمقًم٦م "شمدومع ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم ًمنميم٦م اًمت٠مُملم اعم١مُمٜم٦م ًمدهي٤م ُم٤م يًٛمك سمـ  -4

، وهل سمٛمث٤مسم٦م ُمٙم٤موم٠مة ًمنميم٦م اًمت٠مُملم قمغم متٞمزه٤م ذم "أرسم٤مح إقم٤مدة اًمت٠مُملم

 .(1)اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝم٤مم اًمت٠مُملم ُمع قمٛمالئٝم٤م

                                           

 .(21)ص اًمٕم٘م٤ٌمت واحلٚمقل، ًمٚم٘مّم٤مرإقم٤مدة اًمت٠مُملم  (1)
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 .انًطهت األٔل: يفٕٓو إػبدح انزأيٍٛ ػهٗ انذٌٕٚ ٔانحبجخ إنّٛ

 .الػرع األول: مػفوم إعادة التلمني عذ الديون

ىمٞم٤مم ذيم٦م اًمت٠مُملم سمتحقيؾ ضمزء ُمـ اًمتزاُم٤مهت٤م شمٕمٜمل إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن 

إومم ُمـ  ، سم٥ًٌم ُم٤م يٚمحؼاًمٜم٤مدم٦م قمـ ديقن اعم١مُمٜملم ًمدهي٤م إمم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم

شمٕمقيْم٤مت ىمد شمٕمجز قمـ ؾمداده٤م: وذًمؽ هبدف متٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمقوم٤مء سم٤مًمتٕمقيْم٤مت 

 .قمٜمد اعمٓم٤مًم٦ٌم

 ويًتٜمت٩م ُمـ هذا اًمتٕمريػ ُم٤م ي٠ميت:

إن إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن قم٘مد سملم اعم١مُمـ ًمف )ذيم٦م اًمت٠مُملم(، وسملم  -1

 .اعم١مُمـ )ُمٕمٞمد اًمت٠مُملم(

 .شمٕمقيْم٤مت حمددة إن ؾم٥ٌم هذا اًمٕم٘مد هق اًمتزام ذيم٦م اًمت٠مُملم سمدومع -2

هذه اًمتٕمقيْم٤مت هل ذم إصؾ قم٤ٌمرة قمـ ديقن قمغم اًمٕمٛمالء اًمذيـ  -3

يم٤مٟمقا ىمد دظمٚمقا ُمـ ىمٌؾ ُمع ذيم٦م اًمت٠مُملم ذم قم٘مد، طمتك شم٘مقم ذيم٦م 

 .اًمت٠مُملم سمدومع ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ديقن قمٜمد قمجزهؿ قمـ دومٕمٝم٤م

اهلدف ُمـ إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن هق ىمدرة ذيم٦م اًمت٠مُملم اعم٤ٌمذ  -4
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 ء سم٤مًمديقن اعمٓمٚمقسم٦م ُمٜمٝم٤م.قمغم اًمقوم٤م

 .الػرع الثاين: دواعي احلاجة إىل إعادة التلمني

 شمتٛمثؾ دواقمل احل٤مضم٦م إمم إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ومٞمام ي٠ميت:

 :احلامية التلمقـقة -1

٤م ًمٕمدم وىمقع ظم٤ًمئر يمٌػمة ذم ذيم٤مت إن احل٤مضم٦م شمدقمق إمم إقم٤مدة اًمت٠مُملم: وامٟمً 

طم٤ًمهب٤م ًمٚمتٕمقيْم٤مت اًمتل يٛمٙمـ أن اًمت٠مُملم، وذًمؽ ٕن ذيم٤مت اًمت٠مُملم ُمع 

شمدومٕمٝم٤م ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت اإلطمّم٤مئٞم٦م اًمتل شم٘مقم هب٤م ذم هذا اًمّمدد طمتك شمتالرم 

اخل٤ًمئر، وُمع ىمٞم٤مم ذيم٦م اًمت٠مُملم سمتٙمقيـ اطمتٞم٤مـمٞم٤مت عمقاضمٝم٦م إزُم٤مت اعمٗم٤مضمئ٦م، 

٤م، ًمٙمـ يٌ٘مك وُمع سمذل ذيم٤مت اًمت٠مُملم يمؾ ُم٤م ذم وؾمٕمٝم٤م طمتك ي٠ميت طم٤ًمهب٤م صحٞمحً 

٤م، وم٤مًمنميم٦م ٓ شمٓمٛمئـ إمم يم٦م شم٘مدير شم٘مريٌل ظم٤موع ًمٚمخٓم٠م أطمٞم٤مٟمً أن شم٘مدير اًمنم

شم٘مديراهت٤م سمٓمري٘م٦م شمقومر هل٤م يم٤مُمؾ إُم٤من، وُمـ هٜم٤م وم٢من احلٞمٓم٦م اًمقاضم٦ٌم شمقضمد احل٤مضم٦م 

ًمدى ذيم٤مت اًمت٠مُملم إلقم٤مدة اًمت٠مُملم ُمرة أظمرى: ٕن اخلٓم٠م ذم اًمت٘مدير ي٘مؾ يمٚمام 

 .(1)ا سم٘م٤مٟمقن اًمٙمثرةيمثر قمدد اعم١مُمـ هلؿ اقمت٤ٌمرً 

                                           

. وىم٤مٟمقن اًمٙمثرة هق اًمذي ي٘مقم اعم١مُِمـ (555) ( وم٘مرة2م 7ج)، ًمٚمًٜمٝمقري اًمقؾمٞمط ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين (1)

)ذيم٦م اًمت٠مُملم( ُمـ ظمالًمف قمغم اجلٛمع سملم أيمؼم قمدد ُمـ اعم١مَُمـ هلؿ اًمذيـ يتٕمروقن خلٓمر 

اخلٓمر اًمذي يتٕمرض ًمف واطمد ُمٜمٝمؿ، طمٞم٨م ي٘مؾ طمتك يتحٛمؾ يمؾ ُمٜمٝمؿ ضمزًءا ُمـ  - يم٤محلريؼ ُمثاًل  - ُمٕملم

شم٘مديرات اخلٓم٠م ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م قمـ ـمريؼ اؾمتخدام قمٚمؿ اإلطمّم٤مء اًمري٤ميض اًمذي يٛمٙمـ ُمـ ظمالًمف 

طم٤ًمب ٟم٦ًٌم وىمقع اخلٓمر سملم اعم١مُمـ هلؿ، وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ شم٘مدير اطمتامٓت وىمقع اخلٓمر، اًمذي يتٌٕمف شم٘مدير 

٤مس، وٟم٦ًٌم اإلطمّم٤مء وإن مل شمٙمـ طم٘مٞم٘مٞم٦م إٓ أهن٤م شمٙمقن اًم٘مًط اًمِمٝمري وُمٌٚمغ اًمت٠مُملم قمغم هذا إؾم

 (، حم٤مضات135ىمري٦ٌم ُمـ احل٘مٞم٘م٦م يمٚمام يمثر قمدد اعم١مُمـ هلؿ. اٟمٔمر: اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مُملم، جلٛمٕم٦م )ص

 سم٤مًمقادي. اجل٤مُمٕمل سم٤معمريمز واإلداري٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُمٕمٝمد ُمقىمع - ذم ىم٤مٟمقن اًمت٠مُملم، حلقسم٦م قمٌد اًم٘م٤مدر
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 :إللزام الؼاكوينا -2

ىمد شمٙمقن احل٤مضم٦م إمم إقم٤مدة اًمت٠مُملم ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ اإلًمزام اًم٘م٤مٟمقين ًمنميم٤مت اًمت٠مُملم 

وإضم٤ٌمره٤م قمغم إقم٤مدة اًمت٠مُملم ًمدى ذيم٤مت اإلقم٤مدة، يمام طمدث ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين 

، طمٞم٨م أضمؼم ذيم٤مت اًمت٠مُملم قمغم إقم٤مدة (م1959)ًمًٜم٦م  (195)اعمٍمي رىمؿ 

 .(1)اًمت٠مُملم ُمـ إضاراًمت٠مُملم سمٜم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م ذم 

وٓ ؿمؽ أن اإلًمزام اًم٘م٤مٟمقين يٛمثؾ طم٤مضم٦م ُمٝمٛم٦م ًمدى ذيم٤مت اًمت٠مُملم، وإٓ وم٢من 

ذيم٤مت اًمت٠مُملم إذا مل شمٚمتزم سمٜمّمقص اًم٘م٤مٟمقن وم٢من ذًمؽ ي١مدي إمم شمقىمٗمٝم٤م، وقمدم 

ىمٞم٤مُمٝم٤م سمدوره٤م ذم اًمْمامن، واًمقوم٤مء سمديقن اعمٕمنيـ واًمٕم٤مضمزيـ قمـ اًمًداد، مم٤م 

 .ػمة ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م سمتٛمقيؾ ه١مٓء سم٤مٕضمؾيؽمشم٥م قمٚمٞمف ظم٤ًمرة يمٌ

 .انزكٛٛف انشزػٙ إلػبدح انزأيٍٛ ػهٗ انذٌٕٚ: انًطهت انثبَٙ

قمٜمد اًمٜمٔمر إمم قمٛمٚمٞم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ٟمجد أٟمف ًمتح٘مؼ هذا اعمٕمٜمك وم٢من 

 هٜم٤مك ُمرطمٚمتلم أؾم٤مؾمٞمتلم:

( سم٤مًمت٠مُملم قمغم قك ُمثاًل شم٘مدم أطمد إومراد أو اعم١مؾم٤ًمت )اًمٌٜم ادرحؾة األوىل:

ديقن قمٛمالئٝم٤م ًمدى ذيم٦م اًمت٠مُملم، وهٜم٤م يٙمت٥ًم اًمٗمرد أو اًمٌٜمؽ صٗم٦م اعم١مُمـ ًمف، 

 .وشمٙمت٥ًم ذيم٦م اًمت٤مُملم دائام صٗم٦م اعم١مُمـ

ُمًت٘مؾ  - شم٘مدم ذيم٦م اًمت٠مُملم إمم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم سمٕم٘مد ضمديد ادرحؾة الثاكقة:

اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن، وهٜم٤م شمٙمت٥ًم يتؿ ومٞمف آشمٗم٤مق قمغم إقم٤مدة  - قمـ اًمٕم٘مد إول

ذيم٦م اًمت٠مُملم ذم هذا اًمٕم٘مد صٗم٦م اعم١مُمـ ًمف، سمٞمٜمام شمٙمت٥ًم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم صٗم٦م 

 .اعم١مُمـ

                                           

 .(555) ( وم٘مرة2م 7ج)، ًمٚمًٜمٝمقري اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمقؾمٞمط ذم (1)
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 ولؽل مرحؾة من هاتني ادرحؾتني تػصقل دم التؽققف الرشعي كام يليت:

( سم٤مًمت٠مُملم قمغم شم٘مدم أطمد إومراد أو اعم١مؾم٤ًمت )اًمٌٜمقك ُمثاًل  ادرحؾة األوىل:

قمٛمالئٝم٤م ًمدى ذيم٦م اًمت٠مُملم، وهٜم٤م يٙمت٥ًم اًمٗمرد أو اًمٌٜمؽ صٗم٦م اعم١مُمـ ًمف،  ديقن

 . صٗم٦م اعم١مُمـوشمٙمت٥ًم ذيم٦م اًمت٤مُملم دائاًم 

وطمتك شم٘مقم ذيم٦م اًمت٠مُملم سم٘مٌقل اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م، وم٢من 

اًمتٙمٞمٞمػ اًمنمقمل هل٤م خيتٚمػ سمح٥ًم وصػ شمٚمؽ اًمنميم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سم٤مًمت٠مُملم، ومٝمل 

يم٦م ًمٚمت٠مُملم اًمتج٤مري، وإُم٤م أن شمٙمقن ذيم٦م ًمٚمت٠مُملم اًمتٕم٤موين يمام إُم٤م أن شمٙمقن ذ

 يكم:

 :التلمني عذ الديون دم رشكة التلمني التجاري

سم٤مًمت٠مُمؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن قمٜمد ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتج٤مري ٟمجد أن 

اعمديـ ي١مُمـ قمغم ديٜمف هٜم٤مك ُم٘م٤مسمؾ سمٕمض إىم٤ًمط اًمتل ي٘مقم سمدومٕمٝم٤م إمم ذيم٦م 

ًمتج٤مري، وذًمؽ سمٖمٞم٦م أن شم٘مقم ذيم٦م اًمت٠مُملم سم٘مْم٤مء ديٜمف قمغم أن شم٘مقم اًمت٠مُملم ا

سمٛمٓم٤مًمٌتف سم٤مًمديـ سمٕمد ذًمؽ، وهذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م يٛمٙمـ شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمغم 

وم٠مىم٤ًمط اًمت٠مُملم هل سمٛمث٤مسم٦م إضمر قمغم اًمْمامن، ومٞمٙمقن اعمديـ ، أهن٤م وامن سم٠مضمر

اًمذي ؾمٞم٘مقم سم٠مدائف ًمنميم٦م  ا، سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُمٌٚمغ اًم٘مرضاعم١مُمـ قمٚمٞمف ىمد دومع أضمرً 

٤م ُمع زي٤مدة، وهق اًمت٠مُملم سم٤مقمت٤ٌمره٤م ىمد وٛمٜم٧م اًمديـ وىم٤مُم٧م سم٘مْم٤مئف، ومٞمٙمقن ىمرًو 

، رسم٤م، طمٞم٨م يٙمقن اعمديـ ىمد أقمٓمك اًمديـ سم٤مًمديـ ُمع اًمٗمْمؾ، وهق أىم٤ًمط اًمت٠مُملم

واًمْمامن سمٕمقض هق حمرم قمٜمد مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء، سمؾ ذيمر سمٕمْمٝمؿ آشمٗم٤مق قمغم طمرُم٦م 

 .(1)اًمْمامن سمٕمقض

                                           

 =، ٓسمـ (، ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ6/242) ، ٓسمـ ٟمجٞمؿاًمٌحر اًمرائؼ، (194، 193) ، ًمٚمٓمؼمياظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء (1)
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ًتثٜمك ُمـ احلرُم٦م طم٤مًم٦م اًميورة، أو طم٤مًم٦م احل٤مضم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شم٘مقم ُم٘م٤مم وي

 .(1)اًميورة

٤م ًمنميم٦م اًمت٠مُملم: ٕن وىمد يٕمؽمض قمٚمٞمف سم٠من اعمديـ اعم١مُمـ قمٚمٞمف ٓ يٖمرم أىم٤ًمـمً 

اًمذي يدومع أىم٤ًمط اًمت٠مُملم هق اًمٌٜمؽ اًمذي يم٤من اًمت٠مُملم ًمّم٤محلف، )اعم١مُمـ ًمف(، ومال 

 .يٕمٜمل أن اعمديـ ىمد أقمٓمك اًمديـ سم٤مًمديـ ُمع اًمٗمْمؾاًمذي  - طمٞمٜمئذٍ  - وضمقد ًمٚمرسم٤م

ًمٙمـ يرد قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م سم٠من اًم٘مرض ٓ يٗم٘مد صٗم٦م ِرسمقّيتف سمتٖمػم إؿمخ٤مص أو 

٤م، وهب٤م يّمػم اهلٞمئ٤مت، وذًمؽ ٕن اًمرسم٤م صٗم٦م ذم اًمٕم٘مد ُمتك وضمدت دمٕمٚمف حمرُمً 

رض ا، وم٢مذا اومؽموٜم٤م اًمٕمٙمس وهق ُم٤م ًمق شمٙمٗمؾ همػم اعم٘مؽمض سم٘مْم٤مء اًم٘ماًمٕم٘مد وم٤مؾمدً 

٤م ٤م اقمت٤ٌمري  ٤م يمٌٕمض إومراد أو ؿمخًّم ٤م ـمٌٞمٕمٞم  اًمرسمقي، ؾمقاء يم٤من اعمتٙمٗمؾ ؿمخًّم 

يم٢مطمدى اهلٞمئ٤مت، وم٢من هذا ٓ يٗم٘مد اًمٕم٘مد صٗم٦م رسمقيتف سم٠مي طم٤مل: ٕن اًمٕمؼمة 

سم٤مًمنمط اًمرسمقي وًمٞمس سمِمخص اعمِمؽمط، وسم٤معمٕم٤مُمٚم٦م، وًمٞمس سم٤معمتٕم٤مُمؾ: إذ ؿمخص 

٤م ىمد شمقاومرت ومٞمف قمل ُم٤م دام ُمٙمٚمٗمً اعمِمؽمط أو اعمتٕم٤مُمؾ ٓ شم٠مصمػم ًمف ذم احلٙمؿ اًمنم

 .أهٚمٞم٦م اًمتٕم٤مىمد

 :التلمني عذ الديون دم رشكة التلمني التعاوين

قمٜمد اًمٜمٔمر ومٞمام شم٘مقم سمف ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين ذم اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن، ٟمجد أن 

شم٘مقم قمغم ُمٌدأ شمٕم٤مون اعمِمؽميملم ذم ؾمداد اًمديـ ذيم٦م اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م 

ٓ يًٕمك إمم اًمرسمح، ، يمام ٟمجد اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين ًمٕمجز قمـ اًمًداد أو اعمقتذم طم٤مًم٦م ا

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ، أسمق همدة(، اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن اعمِمٙمقك ومٞمٝم٤م4/244) ل، ٓسمـ ىمداُم٦ماعمٖمٜم (،6/242) قم٤مسمديـ

 .(13)ص

(، اعمٜمثقر ذم 2/82ُم٦م ُم٘م٤مم اًميورة: اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف، ًمٚمجقيٜمل )اٟمٔمر ذم ىمٞم٤مم احل٤مضم٦م اًمٕم٤م (1)

 .(2/24اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمزريمٌم )
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يمام أن أُمقال هذا اًمت٠مُملم ٓ شمتٛمٚمٙمٝم٤م ، وإٟمام هم٤مي٦م أومراده اًمتٕم٤مون قمغم حتٛمؾ اعمخ٤مـمر

 .(1)ضمٝم٦م ظم٤مص٦م، وإٟمام شمٌ٘مك ُمقىمقوم٦م ًمٚمتّمدق قمغم اعمٕمن أو اعمتقرم

٤م قمغم أٟمف قم٘مد يمٗم٤مًم٦م، أو شمٙمٞمٞمٗمف ذقمً وم٢مذا يم٤من اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين هبذا وم٢مٟمف يٛمٙمـ 

 .قمغم أؾم٤مس قم٘مد اًمٜمٝمد

 .: تؽققف عؼد التلمني عذ الديون باعتباره عؼد كػالةأواًل 

ذه٥م سمٕمض اعمٕم٤مسيـ إمم شمٙمٞمٞمػ اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ًمدى ذيم٦م اًمت٠مُملم 

: ٕن اجلٝم٦م اعم١مُمٜم٦م شمْمؿ ذُمتٝم٤م إمم ذُم٦م اعمديـ ذم اًمتٕم٤موين قمغم أٟمف قم٘مد يمٗم٤مًم٦م

 .(2)اًمٙمٗم٤مًم٦م

 ادـاقشة

يٜم٤مىمش شمٙمٞمٞمػ اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن سم٠مٟمف قم٘مد يمٗم٤مًم٦م، سم٠من هذا اًمتٙمٞمٞمػ ٓ يًت٘مٞمؿ 

 عم٤م ي٠ميت:

إن اعمٙمٗمقل قمٜمف وهق اعمديـ يِمؽمك ذم ذيم٦م اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين، ومٞمدومع  :أواًل 

٤م ًمنميم٦م اًمت٠مُملم ُم٘م٤مسمؾ أن شمٙمٗمٚمف سم٤مًمديـ اًمذي قمٚمٞمف إن حت٘مؼ ٤م أو ؾمٜمقي  ٤م ؿمٝمري  ىمًٓمً 

 وهذه يمٗم٤مًم٦م سمٕمقض، واًمٙمٗم٤مًم٦م سمٕمقض ٓ دمقز عم٤م ي٠ميت:إقم٤ًمره، 

                                           

اًمٓمٌٕم٦م  - ُمٙمت٦ٌم اًمت٠مُملم اًمٕمراىمل - ُمّم٤ٌمح يمامل :اًمٜم٤مذ ،(13ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمت٠مُملم، اخلٗم٤مضمل: )ص (1)

ُمٕمٞم٤مر اًمت٠مُملم  - اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت، اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م م،2014إومم 

م، اًمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم رؤي٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م، صٗمٞم٦م أسمق 2014-هـ1435( ـمٌٕم٦م 438)ص - اإلؾمالُمل

)اًمزيم٤مة  اًمرسمحل همػم اإلؾمالُمل اًمتٛمقيؾ دور طمقل اًمث٤مين اًمدوزم اًمٕمٚمٛمل اعم١ممتر إمم ُم٘مدم سمح٨م - سمٙمر

(، 7اجلزائر )ص - م ضم٤مُمٕم٦م ؾمٕمد دطمٚم٥م2013( ُم٤ميق 12، 20واًمقىمػ( ذم حت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م )

 .م15/5/2014( سمت٤مريخ 2909ومتقى طمٙمؿ اًمت٠مُملم قمغم اًمديـ، دار اإلومت٤مء إردٟمٞم٦م، ومتقى رىمؿ )

 .(11)ص اىمتّم٤مدي٦م، ًمٚم٘مره داهمل وم٘مٝمٞم٦م دراؾم٦م - اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن :اٟمٔمر (2)
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 .(1)اإلمج٤مع قمغم أن اًمٙمٗم٤مًم٦م سمٕمقض ٓ حتؾ -1

إن اؿمؽماط اًمٕمقض ذم اًمٙمٗم٤مًم٦م ي١مول إمم ىمرض ضمر ُمٜمٗمٕم٦م، ومٞمٙمقن رسم٤م،  -2

وذًمؽ ٕن اًمٙمٗمٞمؾ قمٜمدُم٤م ي١مدي اًمديـ قمـ اعمٙمٗمقل قمٜمف، وم٢مٟمف يٓم٤مًم٥م 

ٙمٗمقل قمٜمف، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ٤م قمغم اعماعمٙمٗمقل قمٜمف سمف سمٕمد ذًمؽ، ومٙم٠مٟمف ص٤مر ىمرًو 

 .(2)اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٠مضمر يم٤من هذا اًمٕمقض زي٤مدة قمغم اًم٘مرض ومٞمٙمقن رسم٤م

 وجياب عن هذا بام يليت:

ٛم٦م، ومٝمل ُمٜم٘مقو٦م ًٚم  إن دقمقى اإلمج٤مع قمغم أن اًمٙمٗم٤مًم٦م سمٕمقض ٓ حتؾ همػم ُمُ 

سمٛمخ٤مًمٗم٦م إؾمح٤مق سمـ راهقيف، وم٘مد ضم٤مء ذم ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد وإؾمح٤مق سمـ راهقيف: 

ىم٤مل رضمؾ ًمرضمؾ: ايمٗمؾ قمٜمل وًمؽ أًمػ درهؿ، اًمٙمٗم٤مًم٦م ضم٤مئزة، ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: إذا "

ويرد قمٚمٞمف أًمػ درهؿ؟ ىم٤مل أمحد: ُم٤م أرى هذا ي٠مظمذ ؿمٞمئ٤ًم سمحؼ. ىم٤مل إؾمح٤مق: ُم٤م 

 .(3)"أقمٓم٤مه ُمـ رء ومٝمق طمًـ

يمام جي٤مب قمـ أن اؿمؽماط إضمر ذم اًمْمامن ي١مول إمم ىمرض ضمر ُمٜمٗمٕم٦م، ومٞمٙمقن 

 اًم٘مرض، يمام ذم طم٤مًم٦م ُم٤م ًمق رضمع رسم٤م، سم٠من هذا قمغم ومرض أن اًمٙمٗم٤مًم٦م ؾمت١مول إمم

اًمٙمٗمٞمؾ قمغم اعمٙمٗمقل قمٜمف سم٤مًمديـ، أُم٤م إذا مل يرضمع قمٚمٞمف ومال ىمرض، وُمـ صمؿ ومال 

 .يتح٘مؼ اًمرسم٤م

وؾمٞم٠ميت أن سمٕمض ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين ٓ شمٓم٤مًم٥م اعمديـ سم٤مًمديـ سمٕمد ذًمؽ، 

                                           

 .(4/244(، اعمٖمٜمل، ٓسمـ ىمداُم٦م )194، 193ظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء، ًمٚمٓمؼمي )ا (1)

خٓمٞم٥م ، ًمٚم(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج6/242) ، ٓسمـ قم٤مسمديـُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ (،6/242) ، ٓسمـ ٟمجٞمؿاًمٌحر اًمرائؼ (2)

 .(4/244) ل، ٓسمـ ىمداُم٦م(، اعمٖمٜم3/214اًمنمسمٞمٜمل )

 .(6/3056)ٙمقؾم٩م ٚمًم ،ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق سمـ راهقيف (3)



 
 

 إػبدح انزأيٍٛ ػهٗ انذٌٕٚ 

 )دراطخ فمٓٛخ(
 

 30 

اًمنميم٤مت أُم٤م اًمنميم٤مت اًمتل شمٓم٤مًمٌف سم٤مًمديـ ومال يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م وصػ اًمرسم٤م: ٕن هذه 

ٓ متٚمؽ إىم٤ًمط اًمت٠مُمٞمٜمٞم٦م، ٕن أُمقاهل٤م يمٚمٝم٤م ُمقىمقوم٦م ًمٚمتّمدق قمغم اًمٕم٤مضمز قمـ 

 اًمًداد أو اعمتقرم.

 ذم اًمٕم٘مد، إذ إن وٓ يٙمقن ُمًت٘ماَل  ،٤ميمام أن اًمٕمقض قمغم اًمٙمٗم٤مًم٦م هٜم٤م ي٠ميت شمٌٕمً 

اًمٕم٘مد ذم أصٚمف قم٘مد شمؼمع، سمدًمٞمؾ أن اعم١مُّمٜملم ذم اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين هؿ أٟمٗمًٝمؿ اعم١مُّمـ 

ًٓ ، يمام أٟمف يٙمقن أطمٞم٤مٟمً ٞمٝمؿ، ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م يٙمقن يمؾ ُمٜمٝمؿ يمٗمٞماًل قمٚم  قمٜمف إذا ٤م ُمٙمٗمق

ًٓ ص٤مر ُمديٜمً  ٤م ذم  قمٜمف طمٞم٨م مل يٙمـ ُمديٜمً ٤م ٓ يًتٓمٞمع اًمًداد، وىمد ٓ يٙمقن ُمٙمٗمق

يقم ُمـ إي٤مم أو مل يٕمن سم٤مًمًداد، ومٞمٙمقن آؿمؽماك اًمذي يدومٕمف هق حمض شمؼمع، 

، وُمـ اعمٕمروف أٟمف يٖمتٗمر ٤م ٓ أصاًل قن شمٌٕمً وُمـ صمؿ وم٢من اًمٕمقض ذم اًمٙمٗم٤مًم٦م هٜم٤م يٙم

 .(1)ا٤م ُم٤م ٓ يٖمتٗمر ىمّمدً وٛمٜمً 

                                           

(، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ٓسمـ ٟمجٞمؿ 120إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ًمٚمًٞمقـمل )ص :اٟمٔمر ذم هذه اًم٘م٤مقمدة (1)

 .(103)ص
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 .ا: تؽققف التلمني عذ الديون عذ أشاس الـفدثاكقً 

يم٤معمجٚمس إورويب ًمإلومت٤مء  - وسمٕمض اهلٞمئ٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذه٥م سمٕمض اعمٕم٤مسيـ

اًمت٠مُملم إمم أن اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن هق ُمـ ىمٌٞمؾ قم٘مد اًمٜمٝمد، سم٤مقمت٤ٌمر أن  - واًمٌحقث

 .(1)قمغم اًمديقن يدظمؾ وٛمـ اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين

 :تعريف الـفد

وخيٚمط  ،يمؾ ُمـ اًمروم٘م٤مء ٟمٗم٘م٦م ؾمٗمره طمتك شمقوع يمٚمٝم٤م اًمٜمٝمد يٕمٜمل: إظمراج

 .(2)ويٜمٗمؼ اجلٛمٞمع ُمٜمٝم٤م وإن شمٗم٤موشمقا ذم إيمؾ ،سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض

يدومع يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٛم٘مدار ُم٤م دومٕمف ص٤مطمٌف ٕضمؾ ٟمٗم٘م٤مت اًمًٗمر، ومٝمؿ  وم٘مد

وًمٙمٜمٝمؿ ًمٞمًقا ُمت٤ًمويلم ذم اإلٟمٗم٤مق، وُم٤م يتٌ٘مك ُمٜمٝمؿ إُم٤م أن  ،اًمدومعُمت٤ًموون ذم 

 .يدظمروه ًمًٗمر آظمر، وإُم٤م أن يقزع قمٚمٞمٝمؿ، وهذه هل طم٘مٞم٘م٦م اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين

 هذا قمغم سمٜم٤مء - وم٤مًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ذم اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين أو اًمتٙم٤مومكم

٤م، وومٞمف شمرهمٞم٥ٌم يمثػٌم ُمـ اًم٘مرآن ٤م ووم٘مٝمً ذقمً  اعم٘مرر اًمتؼمع قمغم يٕمتٛمد - اًمتٙمٞمٞمػ

ـٌ قمٜمد اًمٜم٤مس،  واًمًٜم٦م، وًمٚمٛمتؼمع أضمٌر وصمقاٌب قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ذم أظمرة، وِذيْمٌر طمً

وشمٕمقيٌض ًمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمدٟمٞم٤م، وظم٤مص٦ًم أٟمف شمؼمٌع ُمٜمٔمٌؿ سملم اعمِمؽميملم ذم 

م اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين اإلؾمالُمل، ويٚمتزم ومٞمف يمؾ ُمِمؽمك سمت٘مديؿ اًم٘مًط، ومٝمق اًمتزا

                                           

 ذم سمؽميمٞم٤م اؾمت٤مٟمٌقل سمٛمديٜم٦م قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م اًمّدورة اًمٕم٤مدي٦م اعمجٚمس إورويب ًمإلومت٤مء واًمٌحقث: :اٟمٔمر (1)

هـ، اعمقاومؼ ًمٚمثالصملم ُمـ يقٟمٞمق طمتك اًمراسمع 1430 ؾمٜم٦م رضم٥م ؿمٝمر ُمـ قمنم اًمث٤مين طمتك اًمث٤مُمـ ُمـ اًمٗمؽمة

 .( اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين )اًمتٙم٤مومكم( وأؾمًف1/19م ىمرار )2009ُمـ يقًمٞمق ؾمٜم٦م 

(، قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، 5/129ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، ٓسمـ طمجر ) (2)

(، اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم صحٞمح 4/2704) ًمٚم٘م٤مري(، ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، 129ًمٚمٕمٞمٜمل )

 .(3/137اًمٌخ٤مري، ًمٚمٌٖم٤م )
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سم٤مًمتؼمع، ُمع اًمٜمص ذم ٟمٔم٤مم ذيم٦م اًمت٠مُملم اإلؾمالُمل قمغم اشمٗم٤مق اعمِمؽميملم قمغم 

 .(1)٤م ُمـ ُمقضمقدات اًمت٠مُملم إصكم قمغم ُمـ يتقومر ومٞمف ؾم٥ٌُم اًمتٕمقيضاًمتؼمع أيًْم 

 :األدلة عذ مرشوعقة الـفد

 يًتدل عمنموقمٞم٦م قم٘مد اًمٜمٝمد سم٤مًمًٜم٦م يمام ي٠ميت:

ِل   -1 ـْ َأيِب ُُمقؾَمك، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌ  لَم إَِذا َأْرَُمُٚمقا ذِم اًمَٖمْزِو، : »ملسو هيلع هللا ىلص قَم إِن  إؿَْمَٕمِريِّ

ْؿ سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم مَجَُٕمقا َُم٤م يَم٤مَن قِمٜمَْدُهْؿ ذِم صَمْقٍب َواطِمٍد، صُمؿ  
َأْو ىَمؾ  ـَمَٕم٤مُم قِمَٞم٤مهِلِ

٦ِم، وَمُٝمْؿ ُِمٜمِّل َوَأَٟم٤م ُِمٜمُْٝمؿْ  ِقي   ً  َواطِمٍد سم٤ِمًم
ٍ
ُٛمقُه سَمْٞمٜمَُٝمْؿ ذِم إَِٟم٤مء ًَ  .(2)شاىْمَت

ُمدح إؿمٕمريلم: عم٤م ي٘مقُمقن سمف ُمـ اًمتٕم٤مون ومٞمام  ملسو هيلع هللا ىلص إن اًمٜمٌل :وجه الداللة

اًمذي ٓ سمٞمٜمٝمؿ قمغم درء إظمٓم٤مر اًمتل شمقاضمٝمٝمؿ، وهذه هل طم٘مٞم٘م٦م اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين 

 .يًٕمك إمم اًمرسمح، وإٟمام هم٤مي٦م أومراده اًمتٕم٤مون قمغم حتٛمؾ اعمخ٤مـمر ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

ٌِْد اهلِل  -2 ـِ قَم ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ُف ىَم٤مَل: ¶قَم ٌََؾ  ملسو هيلع هللا ىلصسَمَٕم٨َم َرؾُمقُل اهللِ »، َأٟم  سَمْٕمًث٤م ىِم

اِح َوُهْؿ صَماَلُث ُِم٤مَئ٦ٍم، َوَأَٟم٤م ومِٞمِٝمْؿ،  ـَ اجلَر  ٌَْٞمَدَة سْم َر قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأسَم٤م قُم ٤مطِمِؾ، وَم٠َمُم   ً اًم

ٌَْٞمَدةَ  اُد، وَم٠َمَُمَر َأسُمق قُم ِريِؼ وَمٜمَِل اًمز  ٌَْٕمِض اًمٓم  سم٠َِمْزَواِد َذًمَِؽ  وَمَخَرضْمٜم٤َم طَمت ك إَِذا يُمٜم ٤م سمِ

شُمٜم٤َم يُمؾ  َيْقٍم ىَمٚمِٞماًل  اجلَْٞمِش، وَمُجِٛمَع َذًمَِؽ يُمٚم ُف، وَمَٙم٤مَن ُِمْزَوَدْي مَتٍْر، وَمَٙم٤مَن ُيَ٘مقِّ

ٓ  مَتَْرٌة مَتَْرٌة، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َوَُم٤م شُمْٖمٜمِل مَتَْرٌة،  ٌُٜم٤َم إِ ـْ ُيِّمٞم ىَمٚمِٞماًل طَمت ك وَمٜمَِل، وَمَٚمْؿ َيُٙم

ٌَْحِر، وَم٢مَِذا طُمقٌت وَمَ٘م٤مَل: ًَمَ٘مْد َوضَمدْ  َٟم٤م وَمْ٘مَدَه٤م طِملَم وَمٜمَِٞم٧ْم، ىَم٤مَل: صُمؿ  اْٟمَتَٝمْٞمٜم٤َم إِمَم اًم

                                           

ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ًمٚمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م  جمٚم٦م ذم سمح٨م - ، ًمٚمزطمٞمكماًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل :اٟمٔمر (1)

 .(443( )ص2006) - اًمٕمدد اًمث٤مين - (22اعمجٚمد ) - واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

(، 3/138اًمنميم٦م ذم اًمٓمٕم٤مم واًمٜمٝمد واًمٕمروض )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمنميم٦م، سم٤مب  (2)

 .(4/1944) ╚ وُمًٚمؿ، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ إؿمٕمريلم
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ٌَْٞمَدَة  َة ًَمْٞمَٚم٦ًم، صُمؿ  َأَُمَر َأسُمق قُم ُِمْثُؾ اًمٔم ِرِب، وَم٠َميَمَؾ ُِمٜمُْف َذًمَِؽ اجلَْٞمُش صَماَميِنَ قَمنْمَ

٤ٌَم صُمؿ  َأَُمَر سمَِراطمِ  ـْ َأْواَلقِمِف، وَمٜمُِّم  ُِم
َتُٝماَم وَمَٚمْؿ سمِِْمَٚمَٕملْمِ ْت حَتْ َٚم٦ٍم، وَمُرطِمَٚم٧ْم صُمؿ  َُمر 

ٌُْٝماَم   .(1)ششُمِّم

إن أسم٤م قمٌٞمدة مجع أزواد اًم٘مقم وهل ُمتٗم٤موشم٦م ذم اًم٘مدر، صمؿ ىمًٛمٝم٤م  :وجه الداللة

سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقي٦م، ُمع ضمٝم٤مًم٦م ُم٘مدار اعم٠مظمقذ ُمـ يمؾ صح٤ميب، وىمد أىمره ُمـ يم٤من ُمٕمف 

ن اًمتؼمع يٖمتٗمر ومٞمف اًمٖمرر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف أطمد، ومدل ذًمؽ قمغم أ

 واجلٝم٤مًم٦م.

ُمًت٘مؾ  - شم٘مدم ذيم٦م اًمت٠مُملم إمم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم سمٕم٘مد ضمديد ادرحؾة الثاكقة:

يتؿ ومٞمف آشمٗم٤مق قمغم إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن، وهٜم٤م شمٙمت٥ًم  - قمـ اًمٕم٘مد إول

صٗم٦م  ذيم٦م اًمت٠مُملم ذم هذا اًمٕم٘مد صٗم٦م اعم١مُمـ ًمف، سمٞمٜمام شمٙمت٥ًم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم

 .اعم١مُمـ

 ًٓ  : أريم٤من قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملممم إوهٜم٤م جي٥م اًمتٜمٌٞمف أو

 :أركان عؼد إعادة التلمني

 .اعم١مُمـ: وهق ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم

 .اعم١مُمـ ًمف: وهق ذيم٦م اًمت٠مُملم

وهق قمجز ذيم٦م اًمت٠مُملم  ،اعم١مُمـ ُمٜمف: وهق اخلٓمر اعمنموط ذم قم٘مد اإلقم٤مدة

 .ىمد ىمٌٚم٧م اًمت٠مُملم قمٚمٞمف ذم إصؾ اعم٤ٌمذ قمـ اًمقوم٤مء سمٜمقع اًمديـ اًمذي يم٤مٟم٧م

ىمًط اًمت٠مُملم: وهق ُم٤م شم٘مقم ذيم٦م اًمت٠مُملم سمدومٕمف إمم ذيم٦م اإلقم٤مدة ٟمٔمػم ىمٞم٤مم 

 .إظمرى سمت٠مُمٞمٜمٝم٤م قمغم اخلٓمر

                                           

 .(3/137أظمرضمف اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمنميم٦م، سم٤مب اًمنميم٦م ذم اًمٓمٕم٤مم واًمٜمٝمد واًمٕمروض ) (1)
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وسم٤مًمت٠مُمؾ ذم هذه إريم٤من اًمتل هل قمٜم٤مس قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملم، وم٢مٟمٜم٤م ٟمجده٤م هل 

ُمـ ًمف اًمذي هق اًمٗمرد أو اًمٕمٜم٤مس ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شمقضمد ذم اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن سملم اعم١م

اًمٌٜمؽ، وسملم اعم١مُمـ وهق ذيم٦م اًمت٠مُملم ُمع وضمقد اًمت٠مُملم ُمـ اخل٤ًمرة أو اًمٕمجز أو 

 .اًمقوم٤مة أو همػمه٤م، ووضمقد ىمًط اًمت٠مُملم اعمدومقع ُمـ اًمٗمرد أو اًمٌٜمؽ

ومنميم٦م اًمت٠مُملم ختِمك قمغم ٟمٗمًٝم٤م اخل٤ًمرة إذا يم٤من ىمدر اًمتٕمقيْم٤مت اًمتل شمدومٕمٝم٤م 

ثر ُمـ طمجٛمٝم٤م اعم٤مزم، ومت٘مقم سم٢مسمرام قم٘مد ُمع ذيم٦م إقم٤مدة أيمؼم ُمـ ُمالءة اًمنميم٦م، وأيم

اًمت٠مُملم، يقازي اًمٕم٘مد اًمذي أسمرُمتف ُمـ ىمٌؾ ُمع اًمٗمرد اًمذي يم٤من خيِمك قمدم ىمدرشمف 

قمغم اًمقوم٤مء سم٤مًمديـ سم٥ًٌم اًمتٕمن أو اعمرض أو اًمقوم٤مة، أو أسمرُمتف ُمع اًمٌٜمؽ اًمذي 

يقن اًمتل قمٚمٞمٝمؿ خيِمك اخل٤ًمرة ووٞم٤مع أُمقاًمف قمٜمدُم٤م ٓ ي٘مقم اعمديٜمقن سمًداد اًمد

 .ًمف

وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ، وم٢من قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن إذا يم٤من يتؿ ًمدى 

ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين، وم٢مٟمف ُمنموع وٓ إصمؿ ومٞمف يمام ؾمٌؼ ذم طمٙمؿ اًمت٠مُملم 

 .ًمدى ذيم٦م اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين

 :التؽققف الرشعي إلعادة التلمني عذ الديون لدى رشكات التلمني التعاوين

إن ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين شم٘مقم سمْمامن ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين، وىمد 

٤م قمغم أهن٤م يمٗمٞمؾ سم٤مًمديـ اًمذي ؾمٌؼ أن ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين يٛمٙمـ شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م ذقمً 

 .قمغم اعمديـ، وم٤مًمٕم٘مد اًمذي شمؼمُمف ُمع اعمديـ أو اعمًتٗمٞمد هق قم٘مد يمٗم٤مًم٦م

 شم٘مقم سمْمامن ذيم٦م اًمت٠مُملم، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم

ومٝمؾ يٛمٙمـ شمٙمٞمٞمػ قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم أٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ وامن اًمْم٤مُمـ أو يمٗم٤مًم٦م 

 اًمٙمٗمٞمؾ؟

ًم٘مد أضم٤مز اًمٗم٘مٝم٤مء وامن اًمْم٤مُمـ: إذ اًمْم٤مُمـ ىمد شمٓمرأ قمٚمٞمف سمٕمض اًمٕمقارض 
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اًمتل شمٕمقىمف قمـ ؾمداد اًمديـ اًمذي شمٙمٗمؾ سم٘مْم٤مئف، يمٛمرض أو ووم٤مة أو همػمه٤م، مم٤م 

 .(1)همػمه، ؾمقاء يم٤من اًمْمامن ىمٌؾ اًمٕم٤مرض أو سمٕمدهيًتدقمل أن يْمٛمٜمف 

 :األدلة عذ مرشوعقة كػالة الؽػقل أو ضامن الضامن

 :: من السـةأواًل 

ِلِّ ◙ُم٤م رواه ؾَمَٚمَٛم٦م سْمـ إيَْمَقِع  -1 ، إِْذ ُأيِتَ ملسو هيلع هللا ىلص، ىَم٤مَل: يُمٜم ٤م ضُمُٚمقؾًم٤م قِمٜمَْد اًمٜمٌ 

ىَم٤مًُمقا: َٓ، ىَم٤مَل: ش شَمَرَك ؿَمْٞمًئ٤م؟َهْؾ »سمِجٜم٤َمَزٍة،... وَمَ٘م٤مًُمقا: َصؾِّ قَمَٚمْٞمَٝم٤م، ىَم٤مَل: 

؟» ـٌ ، ىَم٤مَل شَصٚم قا قَمغَم َص٤مطِمٌُِٙمؿْ »ىَم٤مًُمقا: صَماَلصَم٦ُم َدَٟم٤مٟمػَِم، ىَم٤مَل: ش وَمَٝمْؾ قَمَٚمْٞمِف َدْي

َصؾِّ قَمَٚمْٞمِف َي٤م َرؾُمقَل اهلِل َوقَمكَم  َدْيٜمُُف، وَمَّمغم  قَمَٚمْٞمفِ  :َأسُمق ىَمَت٤مَدةَ 
(2). 

٤م يًتٗمّمؾ ذم احلدي٨م قمام إذا يم٤من اعمٞم٧م ُمديٜمً مل  ملسو هيلع هللا ىلصإن اًمٜمٌل  وجه الداللة:

 هبام، قمٜمدُم٤م وٛمٜمف أسمق ىمت٤مدة، ومدل ذًمؽ قمغم ضمقاز ٤م سم٤مًمديٜم٤مريـ، أم يم٤من يمٗمٞماًل أصٚمٞم  

، إذ ًمٗمظ اًمديـ قم٤مم يٓمٚمؼ  أو أصٞماًل ٤م، ؾمقاء يم٤من يمٗمٞماًل اًمْمامن قمـ اعمديـ قمٛمقُمً 

 ًٓ إصٞمؾ سم٤مقمت٤ٌمر  سمف اًمذُم٦م، ويمالمه٤م صم٧ٌم اًمديـ ذم ذُمتف، قمغم يمؾ ُم٤م يم٤من ُمِمٖمق

أصؾ اًمديـ، واًمْم٤مُمـ سم٤مقمت٤ٌمر اًمتزاُمف سم٘مْم٤مء اًمديـ، ومّمح إـمالق ًمٗمظ اعمديـ 

 .(3)قمٚمٞمف، ومّمٚمح وامن اًمْم٤مُمـ )اًمٙمٗمٞمؾ( سم٤مقمت٤ٌمره ُمديٜم٤م يمام صح وامن إصٞمؾ

اَلزِمِّ أن اًمٜمٌل  -2
ـِ خُم٤َمِرٍق اهْلِ ٓ  "ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ ىَمٌِٞمَّم٦َم سْم َٓ حَتِؾ  إِ ٠َمًَم٦َم  ًْ إِن  اعمَْ

 َ ٌََٝم٤م، صُمؿ  ِٕ ٠َمًَم٦ُم طَمت ك ُيِّمٞم ًْ َؾ مَح٤َمًَم٦ًم، وَمَحٚم ٧ْم ًَمُف اعمَْ ٛم  طَمِد صَماَلصَم٦ٍم َرضُمٍؾ، حَتَ

                                           

 .(5/82(، اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع )2/153اعمٝمذب، ًمٚمِمػمازي ) (1)

 .(3/94اًمٌخ٤مري، يمت٤مب احلقآت، سم٤مب إن أطم٤مل ديـ اعمٞم٧م قمغم رضمؾ ضم٤مز )أظمرضمف  (2)

(، اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة، ًمٕمٌد 3/337(، اًمنمح اًمٙمٌػم، ًمٚمدردير )1/122اًمؼمه٤من، ًمٚمجقيٜمل ) :اٟمٔمر (3)

 .(9/186(، اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع، ٓسمـ قمثٞمٛملم )172اًمرمحـ اعم٘مدد )ص
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٠َمًَم٦ُم طَمت ك  ًْ ُؽ، َوَرضُمٌؾ َأَص٤مسَمْتُف ضَم٤مِئَح٦ٌم اضْمَت٤مطَم٧ْم َُم٤مًَمُف، وَمَحٚم ٧ْم ًَمُف اعمَْ ًِ ُيْٛم

ـْ قَمْٞمشٍ  ـْ قَمٞمْ  :َأْو ىَم٤مَل  - ُيِّمٞم٥َم ىِمَقاًُم٤م ُِم َوَرضُمٌؾ َأَص٤مسَمْتُف وَم٤مىَم٦ٌم  - شٍ ؾِمَداًدا ُِم

ـْ ىَمْقُِمِف: ًَمَ٘مْد َأَص٤مسَم٧ْم وُماَلًٟم٤م وَم٤مىَم٦ٌم، وَمَحٚم ٧ْم  َج٤م ُِم
ـْ َذِوي احْلِ طَمت ك َيُ٘مقَم صَماَلصَم٦ٌم ُِم

ـْ قَمْٞمشٍ  ٠َمًَم٦ُم طَمت ك ُيِّمٞم٥َم ىِمَقاًُم٤م ُِم ًْ ـْ قَمْٞمشٍ  :َأْو ىَم٤مَل  - ًَمُف اعمَْ  - ؾِمَداًدا ُِم
"
. 

اًمْم٤مُمـ أو اًمٙمٗمٞمؾ ممـ حتؾ ًمف اعم٠ًمًم٦م سم٥ًٌم  ملسو هيلع هللا ىلصًمٜمٌل ًم٘مد ضمٕمؾ ا وجه الداللة:

ُم٤م حتٛمؾ ُمـ اًمديـ، وهذا يدل قمغم أٟمف ُمديـ سم٥ًٌم اٟمِمٖم٤مل ذُمتف سم٤مًمديـ، وإذا يم٤من 

٤م، مم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف طمؾ ـمٚم٥م اًمّمدىم٦م، وم٢مٟمف ُمـ سم٤مب أومم يّمح وامٟمف، اًمٙمٗمٞمؾ ُمديٜمً 

قمٜمف، وهذا أومم ٕن اًمْم٤مُمـ اًمث٤مين ؾمػمضمع قمغم اًمْم٤مُمـ إول سم٠مداء اًمديـ إن أداه 

 .(1)ُمـ ؾم١ماًمف اًمّمدىم٦م

 :ا: من ادعؼولثاكقً 

 .اًم٘مٞم٤مس قمغم ؾم٤مئر اًمديقن

ي٘م٤مس وامن اًمديـ قمـ اًمْم٤مُمـ قمغم ضمقاز وامن ؾم٤مئر اًمديقن سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م 

 .(2)٤م ٓزُم٦م ذم ذُم٦م اًمْم٤مُمـ، ومٞمّمح وامهن٤مسم٤مًمتزام اًمْمامن أصٌح٧م ديقٟمً 

                                           

رد  :اٟمٔمر (.1044سمرىمؿ ) ) ـ حتؾ ًمف اعم٠ًمًم٦مصحٞمحف يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب ُماحلدي٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  (1)

(، اعمٝمذب 6/23(، ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر )5/286اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ٓسمـ قم٤مسمديـ )

 .(5/82(، اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع، ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ ىمداُم٦م )2/153ًمٚمِمػمازي )

، ًمٕمٌد (، اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع6/322اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، ًمٚمٕمٛمراين ) :اٟمٔمر (2)

 .(5/82) اًمرمحـ سمـ ىمداُم٦م
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 ما يؼتضقه ضامن الضامن

٤مًمٌٜمؽ( ٕي ؿمخص ُمـ إـمراف اًمثالصم٦م، ضمقاز ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمْمٛمقن ًمف )يم -1

وهق اعمْمٛمقن قمٜمف )اعمديـ إصكم( واًمْم٤مُمـ إول، واًمْم٤مُمـ اًمث٤مين: 

٤م، ومٞمجقز ُمٓم٤مًم٦ٌم وذًمؽ ٕن سم٤مًمْمامن ىمد صم٧ٌم اًمديـ ذم ذممٝمؿ مجٞمٕمً 

 .(1)أطمدهؿ

 .سمراءة اًمذُم٦م سم٘مٞم٤مم أطمد إـمراف اًمثالصم٦م سمًداد اًمديـ -2

 .أدى قمٜمف اًمديـ رضمقع اًمْم٤مُمـ إول قمغم اعمْمٛمقن قمٜمف، إن -3

رضمقع اًمْم٤مُمـ اًمث٤مين قمغم اًمْم٤مُمـ إول إن أدى قمٜمف اًمديـ، صمؿ يرضمع  -4

 .اًمْم٤مُمـ إول قمغم اعمْمٛمقن قمٜمف

اًمْم٤مُمـ إول،  :قمٛمٚمٞم٦م وامن اًمْم٤مُمـ هل قم٘مد سملم صمالصم٦م أـمراف، وهؿ -5

واًمْم٤مُمـ اًمث٤مين، واعمْمٛمقن قمٜمف، وذًمؽ ٕٟمف يتْمٛمـ اًمرضمقع قمغم 

اعمْمٛمقن قمٜمف ذم يمؾ إطمقال، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ سمٓمري٘م٦م ُم٤ٌمذة أو همػم 

 .ُم٤ٌمذة

وم٢مٟمف يرضمع قمغم  ومٗمل طم٤مًم٦م ُم٤م ًمق ىم٤مم اًمْم٤مُمـ إول سم٘مْم٤مء اًمديـ، أما ادبارشة:

 .اعمْمٛمقن قمٜمف ُم٤ٌمذة

طم٤مًم٦م ُم٤م ًمق ىم٤مم اًمْم٤مُمـ اًمث٤مين سم٘مْم٤مء اًمديـ، طمٞم٨م  ومٗمل وأما غر ادبارشة:

يرضمع اًمث٤مين قمغم إول، صمؿ يرضمع إول قمغم اعمْمٛمقن قمٜمف، وم٢مٟمف يتْمٛمـ اًمرضمقع 

 .قمغم اعمْمٛمقن قمٜمف سمٓمري٘م٦م همػم ُم٤ٌمذة

                                           

 .(4/238(، اعمٌدع، ٓسمـ ُمٗمٚمح )5/197(، اإلٟمّم٤مف، ًمٚمٛمرداوي )2/153اعمٝمذب، ًمٚمِمػمازي ) (1)
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 :تطبقق مؼتضقات عؼد ضامن الضامن عذ عؼد إعادة التلمني عذ الديون

إقم٤مدة اًمت٠مُملم، وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد أن قم٘مد قمٜمد شمٓمٌٞمؼ ُم٘متْمٞم٤مت وامن اًمْم٤مُمـ قمغم قم٘مد 

إقم٤مدة اًمت٠مُملم، ٓ ي٘متيض ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمذُمؿ اًمثالصم٦م سم٤مًمديـ، وم٢من اعمْمٛمقن ًمف ٓ حيؼ ًمف 

 ٓ ٕٟمف وذًمؽ : - اًمث٤مين اًمْم٤مُمـ هٜم٤م أهن٤م ومرض قمغم - ُمٓم٤مًم٦ٌم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم

إقم٤مدة اًمت٠مُملم، ومٝمق قم٘مد يٙمقن سملم ـمروملم  سمٕم٘مد ًمف ًمٚمٛمْمٛمقن ىم٤مٟمقٟمٞم٦م قمالىم٦م شمقضمد

 .وم٘مط، ومه٤م ذيم٦م اًمت٠مُملم، وذيم٦م اإلقم٤مدة وم٘مط

وُمـ صمؿ وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد أٟمٗمًٜم٤م أُم٤مم قم٘مد ٓ ي٘متيض وؿ اًمذُمؿ اًمثالث إمم سمٕمْمٝم٤م ذم 

وهبذا، وم٢من ، اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمديـ، ومال يٙمقن ُمـ سم٤مب يمٗم٤مًم٦م اًمٙمٗمٞمؾ أو وامن اًمْم٤مُمـ

٤م قمغم اًمْمامن، وم٢مٟمف قم٘مد ضمديد يٛمٙمـ أن ٟمٓمٚمؼ ٞم  قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملم، وإن يم٤من ُمٌٜم

 :تلمني موازوذًمؽ ٕن قمٛمٚمٞم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم هل ذم احل٘مٞم٘م٦م : قمٚمٞمف اًمْمامن اعمقازي

ا سمؾ قم٘مدان خمتٚمٗم٤من، يمؾ قم٘مد ُمٜمٝمام ُمتٛمٞمز وُمًت٘مؾ قمـ ا واطمدً ٕهن٤م ًمٞم٧ًم قم٘مدً 

 :أظمر

)ذيم٦م  ( وسملم اًمْم٤مُمـوم٤مًمٕم٘مد إول يٙمقن سملم اعمْمٛمقن ًمف )اًمٌٜمؽ ُمثاًل 

 .اًمت٠مُملم( وٓ جي٥م قمغم ـمرف آظمر ومٞمف اًمْمامن

واًمٕم٘مد اًمث٤مين سملم ذيم٦م اًمت٠مُملم اًمتل شمتّمػ هٜم٤م سم٤معمْمٛمقن قمٜمف، وسملم ذيم٦م 

 .اإلقم٤مدة واًمتل شمتّمػ هٜم٤م سم٤مًمْم٤مُمـ
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 مرشوعقة الضامن ادوازي

هذا اًمْمامن اًمذي شم٘مقم سمف ذيم٦م اإلقم٤مدة ًمٚمت٠مُملم اًمتٕم٤موين، اًمذي يٛمٙمـ إـمالق 

 :٤م، ويًتدل جلقازه سمام ي٠ميتاعمقازي قمٚمٞمف، هق قم٘مد ضم٤مئز ذقمً اًمْمامن 

 :: من السـةواًل أ

يًتدل قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمْمامن اعمقازي ُمـ اًمًٜم٦م سمٜمٗمس إدًم٦م قمغم ضمقاز يمٗم٤مًم٦م 

اًمٙمٗمٞمؾ، أو وامن اًمْم٤مُمـ، ومال داقمل ًمتٙمراره٤م ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م، وأؿمػم وم٘مط إمم 

 :وضمقه اًمدًٓم٦م

وقمٚمٞمف ديٜم٤مران، ًمٙمـ مل يذيمر ومٞمف ؾم٥ٌم  إن طمدي٨م أيب ىمت٤مدة ومٞمف أٟمف ُم٤مت -1

٤م، وىمد يٙمقن يمٗم٤مًم٦م ًمٚمٛمديـ إصكم، صٚمٞم  أ٤م هذا اًمديـ، وم٘مد يٙمقن ديٜمً 

 .وىمد يٙمقن يمٗم٤مًم٦م ًمٚمٙمٗمٞمؾ، أو همػم ذًمؽ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمديـ

ومٞمف ُمـ أؾم٤ٌمب اؾمتح٘م٤مق  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُم٤م طمدي٨م ىمٌٞمّم٦م، وم٘مد قمد   -2

ُمـ ي٘مقم  اًمّمدىم٦م، اًمرضمؾ اًمذي حتٛمؾ مح٤مًم٦م، وهذا قم٤مم يٓمٚمؼ قمغم يمؾ

 .٤م أو ٤ٓم أصٚمٞم  سمتحٛمؾ اًمديـ، ؾمقاء يم٤من ُمديٜمً 

 .ا: من الؼقاسثاكقً 

 الؼقاس عذ شائر الديون

ي٘م٤مس ُمنموقمٞم٦م اًمْمامن اعمقازي قمغم ضمقاز أصؾ اًمْمامن، وم٠مصؾ اًمْمامن 

ُمنموع ًمٚمتقصمؼ سم٤مًمديـ، وعم٤م ومٞمف ُمـ شمٗمري٩م اًمٙمرب، ويمذًمؽ اًمْمامن اعمقازي 

ت٠مُملم شمٚمج٠م إًمٞمف ًمٚمتقصمؼ سم٠مداء احلؼ قمٜمد قمجزه٤م شمتح٘مؼ ذم اًمٕمٚم٦م ذاهت٤م، وم٢من ذيم٦م اًم

 .قمـ اًم٘مٞم٤مم سمف

وإذا ضم٤مز أصؾ اًمْمامن ًمتقصمٞمؼ اًمديقن، ومال ُم٤مٟمع ُمـ ضمقاز اًمْمامن اعمقازي 
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 .اًمذي يٕمد صقرة أظمرى ُمـ صقر اًمْمامن

 :ا: ادصؾحة ادرشؾةثالثً 

ُمع قمدم وضمقد ٟمص ًمٚمٗم٘مٝم٤مء قمٚمٞمف ذم  - إن اًمْمامن اعمقازي ًمٚمْمامن إول

٤م ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م ٤م ذقمٞم  ، ٓ يقضمد ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ضمقازه: إذ ٓ خي٤مًمػ ٟمّم   - يمتٌٝمؿ

سمؾ شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعم٤مل ُمـ اًمْمٞم٤مع واحلامي٦م ، أو إمج٤مع

 .ُمـ اخل٤ًمرة أو شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م، واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ آصم٤مر اًمت٘مٚم٤ٌمت سم٥ًٌم اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م

٤م، أو ُمع اهمتٗم٤مر اًمٕمقض: ًمٙمقٟمف شمٌٕمً وإذا ضم٤مز اًمْمامن ذم ذيم٦م اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين 

، وم٢مٟمف جيقز اًمْمامن اعمقازي ذم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم  - يمام ؾمٌؼ - هق قم٘مد اًمٜمٝمد

 .اًمتٕم٤موين ُمع اهمتٗم٤مر اًمٕمقض أيْم٤م ًمألؾم٤ٌمب ذاهت٤م

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من قم٘مد اًمْمامن اعمقازي هق قم٘مد ضم٤مئز ٓ يٛمٜمٕمف اًمنمع: عم٤م 

ُمٕم٤مروتف ًمٚمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وهذا قمٛمؾ حي٘م٘مف ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، وقمدم 

سم٤معمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م اًمتل مل يرد ُمـ اًمنمع سمخّمقصٝم٤م ُم٤م ي١ميده٤م أو يٛمٜمٕمٝم٤م، ُمع 

٤م ُمـ ا ضوري  ٤م، وهق طمٗمظ اعم٤مل اًمذي يٛمثؾ ُم٘مّمدً اٟمدراضمٝم٤م حت٧م أصؾ صم٤مسم٧م ذقمً 

 .ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م

 .ا: األصل دم العؼود اإلباحةرابعً 

، ومٞمٙمقن إصؾ ومٞمٝم٤م اإلسم٤مطم٦م، إٓ إذا يم٤من وم٤مًمٕم٘مقد هل ُمـ سم٤مب إومٕم٤مل اًمٕم٤مدي٦م

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:(1)هٜم٤مك دًمٞمؾ يدل قمغم اًمتحريؿ

                                           

(، اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى، 56ـ ٟمجٞمؿ )ص(، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ٓسم60إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ًمٚمًٞمقـمل )ص :اٟمٔمر (1)

 .(4/90، 1/368ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )
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وقم٘مد اًمْمامن اعمقازي ٓ يقضمد ُم٤م حيرُمف أو يٛمٜمٕمف ذم ، (1)[119]إٟمٕم٤مم: ﴾ٺ

 .اًمنمع، ومٞمًتّمح٥م ومٞمف اإلسم٤مطم٦م

 :التجاريالتؽققف الرشعي إلعادة التلمني عذ الديون لدى رشكات التلمني 

إن قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملم هق ذم احل٘مٞم٘م٦م شم٠مُملم ُمقاز، طمٞم٨م شم٘مقم ذيم٦م اًمت٠مُملم 

سم٢مسمرام قم٘مد يقازي اًمٕم٘مد اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف، وهق ذم اًمقىم٧م ذاشمف ُمًت٘مؾ قمـ اًمٕم٘مد 

 .إول، ٓ شمرسمٓمف سمف أي قمالىم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م

ومم٤م ؾمٌؼ ُمـ طمٙمؿ اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ذم ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتج٤مري، وم٢من 

 ٤م ُمًت٘ماًل قم٤مدة اًمت٠مُملم ًمدى ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مري سم٤مقمت٤ٌمره٤م شم٠مُمٞمٜمً قمٛمٚمٞم٦م إ

٤م ًمٕم٘مد اًمت٠مُملم اعم٤ٌمذ اًمذي شمٕم٘مده ذيم٦م اًمت٠مُملم ُمع اعم١مُمـ ًمف )ُمثؾ إومراد ُمقازي  

أو اًمٌٜمؽ( ًمٙمٜمف شم٠مُملم ظم٤مص سمنميم٤مت اًمت٠مُملم، وم٢مٟمف يٛمٙمـ شمٙمٞمٞمٗمف اًمنمقمل قمغم أٟمف 

ت اًمت٠مُملم اًمتج٤مري: وذًمؽ ٕن ذيم٦م إقم٤مدة وامن ُمقاز سم٠مضمر، يمام حيدث ذم ذيم٤م

اًمت٠مُملم إٟمام شم٘مٌؾ إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ُم٘م٤مسمؾ قمقض، وهق إىم٤ًمط اًمتل 

شمدومٕمٝم٤م ذيم٦م اًمت٠مُملم ًمٚمنميم٦م اعمٕمٞمدة ًمٚمت٠مُملم، وشم٘مقم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم سمتٛمٚمؽ 

٠مُملم هذه إىم٤ًمط ذم طم٤ًمهب٤م اخل٤مص هب٤م ٟمٔمػم هذا اًمْمامن، مم٤م جيٕمؾ قم٘مد إقم٤مدة اًمت

اًمت٠مُملم  قم٘مد ُمٕم٤موو٦م، شمٙمقن ومٞمف إىم٤ًمط ُم٘م٤مسمؾ اًمْمامن، سمخالف ذيم٤مت إقم٤مدة

 :اًمتٕم٤موين، طمٞم٨م ٓ متٚمؽ ومٞمف اًمنميم٦م ىمًط إقم٤مدة اًمت٠مُملم، سمؾ هق ُمٚمؽ اعم١مُمـ هلؿ

 .ٕن اعم١مُمـ هلؿ ذم اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين هؿ أٟمٗمًٝمؿ اعم١مُمٜمقن

ومٕمتف ُمـ اًمديـ ًمنميم٦م وذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مري إُم٤م أن شم٘مقم سم٤مؾمؽمداد ُم٤م د

اًمت٠مُملم طم٤مًم٦م حت٘مؼ اخلٓمر اعم١مُمـ ُمٜمف قمغم اًمديقن، ومٞمٙمقن هذا ُمـ سم٤مب اًمرسم٤م: ٕن ُم٤م 

                                           

 .( ؾمقرة إٟمٕم٤مم119ُمـ أي٦م ) (1)
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دومٕمتف ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم ذم هذه احل٤مًم٦م يٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اًم٘مرض، وم٢مذا اؾمؽمدشمف ُمرة 

 .أظمرى شمٙمقن ىمد اؾمؽمدت اًم٘مرض ُمع زي٤مدة وهل أىم٤ًمط اًمت٠مُملم، ومٞمٙمقن رسم٤م

٤مؾمؽمداد ُم٤م دومٕمتف، ومٞمٙمقن ُم٤م حتّمؾ قمٚمٞمف ذيم٦م إقم٤مدة وإُم٤م أن ٓ شمٓم٤مًم٥م سم

اًمت٠مُملم هل إىم٤ًمط اًمت٠مُمٞمٜمٞم٦م وم٘مط ٟمٔمػم اًمْمامن، وهذا جيٕمؾ قم٘مد إقم٤مدة 

 قمغم اًمٖمرر ُمِمتٛماًل  - اًمذي هق قم٘مد ُمٕم٤موو٦م هٜم٤م سم٤مقمت٤ٌمر متٚمؽ إىم٤ًمط - اًمت٠مُملم

اعم١مُمـ  إذ ىمد ي٘مع اخلٓمر -  قمـ يمقن اًمْمامن سم٠مضمر، وهق ٓ جيقزومْماًل  - واعمخ٤مـمرة:

٤م أقمٔمؿ ُمـ أىم٤ًمط اًمت٠مُملم، وىمد ٓ ي٘مع قمٚمٞمف ومتدومع ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم ُمٌٚمٖمً 

اخلٓمر، ومتٙمقن ىمد أظمذت ُم٤م ًمٞمس هل٤م سمحؼ، وهق ُمـ أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ، 

ومتٙمقن هٜم٤م خم٤مًمٗمت٤من ذقمٞمت٤من: اًمْمامن سم٠مضمر، وهق ٓ جيقز ًمٙمقن اًمْمامن ُمـ قم٘مقد 

 .ُمـ أيمؾ أُم٤مل اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾاًمتؼمع، واًمٖمرر وهق ٓ جيقز عم٤م ومٞمف 

 انهجٕء إنٗ شزكبد إػبدح انزأيٍٛ انزجبر٘: انًطهت انثبنث

 نؼذو ٔجٕد شزكبد إػبدح رأيٍٛ رؼبَٔٙ

ىمد شم٘مقم ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين سم٢مقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ًمدى ذيم٤مت 

اًمت٠مُملم اًمتج٤مري: ًمٕمدم وضمقد اًمٌديؾ اإلؾمالُمل، وهق ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم 

وًم٘مد أضم٤مزت سمٕمض اهلٞمئ٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اًمتل دمٕمؾ شمٚمؽ اًمٌٜمقك حتقل أٟمٔم٤مره٤م إًمٞمٝم٤م

ًمنميم٤مت اًمت٠مُملم اإلؾمالُمٞم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم  (1)، وسمٕمض اعمٕم٤مسيـ(1)اًمنمقمٞم٦م

                                           

ُمٕمٞم٤مر إقم٤مدة اًمت٠مُملم  - هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م :اٟمٔمر (1)

( ًمٕم٤مم 46: ىمرار رىمؿ )(، واٟمٔمر ذم ذًمؽ جمٚمس اإلومت٤مء إردين680( )ص41ُمٕمٞم٤مر رىمؿ ) - اإلؾمالُمل

. ويمذًمؽ ومت٤موى هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م "صٞمغ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ذيم٦م اًمت٠مُملم اإلؾمالُمٞم٦م"م، سمٕمٜمقان 2001

(، قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمكم اًمٖم٤مُمدي: إقم٤مدة اًمت٠مُملم واًمٌديؾ 31، 30ًمٌٜمؽ ومٞمّمؾ اإلؾمالُمل اًمًقداين )ص

 = اعمجٚمد - حمٙمٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م جمٚم٦م - ًمتدري٥موا إُمٜمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اعمجٚم٦م ذم ُمٜمِمقر سمح٨م - اإلؾمالُمل
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اًمديقن ًمدى ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمت٘مٚمٞمدي٦م قمٜمد قمدم وضمقد ذيم٤مت إؾمالُمٞم٦م إلقم٤مدة 

ٗم٤مظ قمغم اعم٤مل، ومنميم٤مت اًمت٠مُملم ٤م ُمـ احل٤مضم٦م اًمداقمٞم٦م إمم احلاًمت٠مُملم: اٟمٓمالىمً 

اإلؾمالُمل إذا مل شمٕمد اًمت٠مُملم ًمدى ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مري٦م ذم فمؾ قمدم 

وضمقد ذيم٤مت إقم٤مدة شم٠مُملم إؾمالُمٞم٦م وم٢مهن٤م ُمٕمرو٦م ًمٚمخ٤ًمرة واإلومالس وذه٤مب 

اعم٤مل، طمٞم٨م يرى ظمؼماء اًمت٠مُملم أن ذيم٤مت اًمت٠مُملم ٓ يٛمٙمـ أن شمًتٛمر ذم أداء 

، واحل٤مضم٦م اًمٕم٤مُم٦م (2)قم٤مدت اًمت٠مُملم ًمدى ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملمظمدُم٤مهت٤م إٓ إذا أ

ل ُمٜمزًم٦م اًميورة ذم طمؼ آطم٤مد اًمٜم٤مس ، وُمـ اعم٘مرر ذقم٤ًم أن احلٗم٤مظ قمغم (3)شُمٜمز 

 ."اعم٤مل ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، وُمـ اًميورات اخلٛمس، وومٞمف ىمقام احلٞم٤مة

ٞم٦م وًم٘مد ذه٧ٌم اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث واإلومت٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسم

، (4)٤م ًمدى ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مرياًمًٕمقدي٦م إمم طمرُم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم ُمٓمٚم٘مً 

وممـ ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل قمٌد اًمٕمزيز اخلٞم٤مط قمْمق جمٚمس اإلومت٤مء إردين، قمجٞمؾ 

 .(5)اًمٜمِمٛمل، حمٛمد قمثامن ؿمٌػم

ومم٤م اؾمتدًمقا سمف أن ضمقاز هذا اًمت٠مُملم ًمدى اًمنميم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م جيٕمؾ اعم١مؾم٤ًمت 

 وٓ شمٕمٛمؾ قمغم ىمٞم٤مم ذيم٤مت شم٠مُملم إؾمالُمٞم٦م. ،٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمريمـ إمم هذا اًم٘مقلاعم٤مًمٞم

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .(54-51هـ )ص1428( رضم٥م 44) ( اًمٕمدد22)

 .(5/3429) "اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف"ُمـ ه١مٓء: اًمديمتقر وه٦ٌم اًمزطمٞمكم ذم يمت٤مسمف  (1)

 اًمذي اًمتٙم٤مومكم اًمت٠مُملم عم١ممتر ُم٘مدم سمح٨م - قمٌد اًمٕمزيز ظمٚمٞمٗم٦م اًم٘مّم٤مر: إقم٤مدة اًمت٠مُملم، اًمٕم٘م٤ٌمت واحلٚمقل (2)

 .(13)ص اًمتٙم٤مومكم ًمٚمت٠مُملم وصم٤مق ذيم٦م شمٜمٔمٛمف

 .(2/24) ، ًمٚمزريمٌماعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، (2/82)، ًمٚمجقيٜمل اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف :اٟمٔمر (3)

 . (18332)  ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث واإلومت٤مء، اًمًٕمقدي٦م، اًمٗمتقى رىمؿ  (4)

سمح٨م قمغم ُمقىمع  - يم٤مت اًمت٠مُملم اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمخاليٚم٦ماًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم ذم ذ (5)

 .دار اإلومت٤مء إردين
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إن هذا اًمدًمٞمؾ ئمٝمر ُمٜمف أٟمف ُمٌٜمل قمٜمدهؿ قمغم ؾمد اًمذرائع، وؾمد اًمذرائع ٓ 

، وم٢من ُمـ واحلرج ُمرومقع ،جيقز اًمتقؾمع ومٞمف: ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم احلرج واعمِم٘م٦م

يمزراقم٦م اًمٕمٜم٥م، وم٢مهن٤م ٓ  - اًم٘مراذم ذًمؽ قمـ يٕمؼم يمام - ٤مُم٤م هق ُمٚمٖمك إمج٤مقمً اًمذرائع 

ور متٜمع ظمِمٞم٦م اخلٛمر، وإن يم٤مٟم٧م وؾمٞمٚم٦م إمم اعمحرم،  ويمذًمؽ اًمنميم٦م ذم ؾمٙمٜمك اًمد 

، ومٚمٞمس يمؾ ذريٕم٦م جي٥م ؾمده٤م، وًمٙمـ اًمذرائع اًمتل (1)وم٢مهن٤م ٓ متٜمع ظمِمٞم٦م اًمزٟم٤م

وقمغم ذًمؽ: وم٢من إسم٤مطم٦م إقم٤مدة ، ٤م٤م أو فمٜم  جي٥م ؾمده٤م هل اعمقصٚم٦م إمم احلرام ىمٓمٕمً 

لم قمغم اًمديقن ًمدى ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مري )اًمت٘مٚمٞمدي( ٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمت٠مُم

 ُمراقم٤مة قمدة وقاسمط، أمهٝم٤م:

أن يتؿ اًمٌح٨م واًمت٠ميمد ُمـ قمدم وضمقد ذيم٤مت إلقم٤مدة ًمٚمت٠مُملم  الضابط األول:

اًمتٕم٤موين ذم شمٚمؽ اًمٌالد، أو أن يٙمقن جلقؤه٤م إمم ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مري 

قمغم ذًمؽ، وإٓ وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمنميم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين اًمٚمجقء سم٢مضم٤ٌمر اًم٘م٤مٟمقن هل٤م 

 .إمم ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مري إٓ ذم شمٚمؽ احل٤مًمتلم

أن شمٙمقن ُمدة آشمٗم٤مىم٤مت واًمنموط سملم ذيم٤مت اًمت٠مُملم  الضابط الثاين:

اًمتٕم٤موين، وسملم ذيم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مري سم٤مًم٘مدر اًمذي شمتٓمٚمٌف احل٤مضم٦م اًمتل 

 ًم٦م اًميورة: إذ اًم٘مقل سم٤مجلقاز ُمٜم٤مـمف اًميورة، واًميورة شم٘مدر سم٘مدره٤م.شمٜمزل ُمٜمز

أن شمٌذل يمؾ اعم١مؾم٤ًمت اإلؾمالُمٞم٦م ضمٝمده٤م إلجي٤مد اًمٌديؾ  الضابط الثالث:

اإلؾمالُمل ُمـ ذيم٤مت إلقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتٕم٤مون اًمتٙم٤مومكم شمٗمل سم٤محل٤مضم٦م اعمٌدئٞم٦م ًمتٚمؽ 

تِم٤مره٤م سمٕمد ذًمؽ، طمتك اعم١مؾم٤ًمت ًمٚمت٠مُملم قمغم ديقهن٤م، قمغم أُمؾ اًمتقؾمع ذم اٟم

                                           

 .(1/152اًم٘مراذم: اًمذظمػمة ) (1)
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 .(1)يتحرر آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م

 :الػئات التي تغطقفا وثقؼة إعادة التلمني عذ الديون

، وهق اًمذي يتٗمؼ ٤ماشمٗم٤مىمٞم   ٤ممم٤م ؾمٌؼ ذم أٟمقاع إقم٤مدة اًمت٠مُملم يتٌلم ًمٜم٤م أن هٜم٤مك شم٠مُمٞمٜمً 

ُمٕمٞمٜم٦م ذم طمدود ُم٤ٌمًمغ ومٞمف يمؾ ُمـ ذيم٦م اًمت٠مُملم وذيم٦م اإلقم٤مدة قمغم إؾمٜم٤مد خم٤مـمر 

حمددة، وهذه اعمخ٤مـمر سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ىمد شمٙمقن قم٤ٌمرة قمـ ديقن يٕمجز أصح٤مهب٤م قمـ 

٤م ذم اًمٜمقع وىمد يٕم٤مد اًمت٠مُملم قمغم شمٚمؽ اعمخ٤مـمر أيًْم ، اًمًداد سم٥ًٌم اًمتٕمن أو اًمقوم٤مة

اًمث٤مين ُمـ إقم٤مدة اًمت٠مُملم، وهق اًمت٠مُملم آظمتٞم٤مري، وهذا يتح٘مؼ قمٜمد قمجز ذيم٦م 

٤مًمديقن، ومتٓمٚم٥م ُمـ ذيم٦م اإلقم٤مدة، إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم يمؾ طم٤مًم٦م اًمت٠مُملم قمـ اًمقوم٤مء سم

 .قمغم طمدة

وىمد شمتٕمدى اًمٗمئ٤مت اعمديٜم٦م اًمتل يٕم٤مد سمًٌٌٝم٤م اًمت٠مُملم طم٤مٓت اًمٕمجز سم٥ًٌم 

اعمقت أو اًمتٕمن ذم اًمقوم٤مء سم٤مًمديـ، وم٘مد يٕم٤مد اًمت٠مُملم قمغم يمؾ اًمديقن اًمالزُم٦م اًمتل 

سم٤مٕداء أو اإلسمراء، ؾمقاء يم٤مٟم٧م جي٥م قمغم اعمديـ أداؤه٤م، واًمتل ٓ شمً٘مط قمٜمف إٓ 

٤م ومٞمٝم٤م أو شمٚمؽ اًمديقن طم٤مًم٦م أو ُم١مضمٚم٦م، وؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمرضمقة احلّمقل أو ُمِمٙمقيمً 

ُمٕمدوُم٦م: وذًمؽ ٕن هذه اًمديقن إذا يم٤من جيقز وامهن٤م ذم اًمنميٕم٦م، وم٢مٟمف جيقز إقم٤مدة 

٤م قمغم اًمْمامن إول: إذ اًمْمامن ذع ًمٚمتقصمؼ سم٠مداء احلؼ ٤م ىمٞم٤مؾًم اًمْمامن قمٚمٞمٝم٤م أيًْم 

 .(2)٤مء سم٤مًمديـ، وهذه اًمٕمٚم٦م شمتح٘مؼ ذم اًمْمامن إول واًمث٤مينواًمقوم

                                           

 قمغم سمح٨م - اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم ذم ذيم٤مت اًمت٠مُملم اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمخاليٚم٦م :اٟمٔمر (1)

 إردين. اإلومت٤مء دار ُمقىمع

(، درر احلٙم٤مم، قمكم طمٞمدر 5/302رد اعمحت٤مر، ٓسمـ قم٤مسمديـ: )(، 6/3سمدائع اًمّمٜم٤مئع، ًمٚمٙم٤مؾم٤مين ) (2)

(، شمٙمٛمٚم٦م 5/16(، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ، ًمٚمحٓم٤مب )6/24(، ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ًمٚمخرر )2/31)

 =(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 2/239(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م، زيمري٤م إٟمّم٤مري )47، 14/12اعمجٛمقع، ًمٚمًٌٙمل )
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ػاللخ إػبدح انزأيٍٛ ػهٗ انذٌٕٚ فٙ شزكبد اإلػبدح : انًطهت انزاثغ

 ثجٛغ انذٍٚ ثبنذٍٚ انزجبرٚخ

طمتك يتٌلم ُم٤م إذا يم٤من هٜم٤مك قمالىم٦م سملم إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ذم ذيم٤مت 

وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ سمٞم٤من ُمٗمٝمقم سمٞمع اًمديـ اإلقم٤مدة اًمتج٤مري٦م وسملم سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ، 

 .سم٤مًمديـ، ًمٞمتًٜمك سمٞم٤من ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ ارشم٤ٌمط أو قمدُمف

 :مػفوم بقع الدين بالدين

ُم٤ٌمدًم٦م اعم٤مل اعم١مضمؾ اًمذي مل يتؿ ىمٌْمف سمامل ُم١مضمؾ  :ي٘مّمد سمٌٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ

 .آظمر مل يتؿ ىمٌْمف

يـ ُمـ ذُم٦م ويٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمتٕمريػ أن سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ يتؿ قمـ ـمريؼ ٟم٘مؾ اًمد

إمم ذُم٦م سمٛم٘م٤مسمؾ، وهذه هل طم٘مٞم٘م٦م اعم٤ٌمدًم٦م اًمتل هل ُمٗم٤مقمٚم٦م وُمِم٤مريم٦م سملم اجل٤مٟمٌلم، 

وإذا ىمٛمٜم٤م ، وهذا اًمٜم٘مؾ ًمٚمديـ ي٘متيض حتقيؾ اًمديـ ُمـ ذُم٦م إمم أظمرى هبذا اعم٘م٤مسمؾ

٤م، وم٢مٟمٜم٤م ٟمجد ذيم٦م ٤م ُمقازيً سمتٙمٞمٞمػ قمٛمٚمٞم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن سم٤مقمت٤ٌمره٤م وامٟمً 

تج٤مري سمٕمد أن شمدومع اًمديـ إمم ذيم٦م اًمت٠مُملم اعم٤ٌمذ، إُم٤م أن شم٘مقم إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًم

 .سمٛمٓم٤مًم٦ٌم ذيم٦م اًمت٠مُملم سمًداد اًمديـ، أو ٓ

 :أن شم٘مقم ذيم٦م اإلقم٤مدة سمٛمٓم٤مًم٦ٌم ذيم٦م اًمت٠مُملم سمًداد اًمديـ :الػرض األول

ه اًمّمقرة إذا ىم٤مُم٧م ذيم٦م اإلقم٤مدة سمٛمٓم٤مًم٦ٌم ذيم٦م اًمت٠مُملم سمًداد اًمديـ وم٢من هذ

سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ: وذًمؽ ٕن ذيم٦م اًمت٠مُملم ُمٓم٤مًم٦ٌم هٜم٤م سمًداد اًمديـ ٤م ُمـ ٕمد ٟمققمً شم

سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٗم٤مئدة اًمتل شمدومٕمٝم٤م، وهل إىم٤ًمط اًمت٠مُمٞمٜمٞم٦م اًمزائدة قمـ  ُمرة أظمرى،

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .(7/271اعمٖمٜمل، ٓسمـ ىمداُم٦م ) (،2/130ـ ىمداُم٦م )(، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد، ٓسم3/373ًمٚمٌٝمقيت )
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ُم٘مدار اًمديـ، وسمذًمؽ وم٢من ذيم٦م اإلقم٤مدة شمٌٞمع اًمديـ ًمنميم٦م اًمت٠مُملم اعم٤ٌمذ سمديـ 

 ُمـ ضمٜمًف ُمع زي٤مدة قمغم ُم٘مدار اًمديـ.

ىمرض ُمـ ذيم٦م اإلقم٤مدة،  قم٤ٌمرة قمـ ه احل٤مًم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أهن٤مهذومّمقرة 

شم٘مرض سمف ذيم٦م اًمت٠مُملم اعم٤ٌمذ، صمؿ شمرده ُمرة أظمرى، ُم٘م٤مسمؾ إىم٤ًمط اًمت٠مُمٞمٜمٞم٦م اًمتل 

، وُمـ صمؿ وم٢مهن٤م شمٙمٞمػ ذقًم٤م قمغم أهن٤م سمٞمع ديـ سمديـ، شمدومٕمٝم٤م ذيم٦م اًمت٠مُملم اعم٤ٌمذ

 وهق رسم٤م.

ذي ذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء إمم طمرُمتف، ٕٟمف ي١مول ٤مًم٦م ُمـ طم٤مٓت اًمْمامن سم٠مضمر اًمومٝمل طم

٤م إمم اًمرسم٤م، وذًمؽ ٕن ذيم٦م اًمت٠مُملم اعم٤ٌمذ قمٜمدُم٤م شمرد اًم٘مرض، وم٢مهن٤م شمرده ُمْم٤مومً 

 .(1)إًمٞمف زي٤مدة أىم٤ًمط اًمت٠مُملم، وهق قملم اًمرسم٤م

 :أن ٓ شم٘مقم ذيم٦م اإلقم٤مدة سمٛمٓم٤مًم٦ٌم ذيم٦م اًمت٠مُملم سمًداد اًمديـ :الػرض الثاين

ًمديـ، دون أن شمٓم٤مًم٥م سمف ذيم٦م اًمت٠مُملم، ومٗمل إذا ىم٤مُم٧م ذيم٦م اإلقم٤مدة سمدومع ا

احل٤مًم٦م ٓ شمٙمقن ذيم٦م اًمت٠مُملم ىمد ٟم٘مٚم٧م اًمديـ اًمذي ذم ذُمتٝم٤م إمم ذيم٦م هذه 

اإلقم٤مدة: ٕن اعم١مُمـ ًمف ذم احل٘مٞم٘م٦م وهق ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اعمٙمٗمقل ًمف وهق اعمًتٗمٞمد 

احل٘مٞم٘مل )يم٤مًمٌٜمؽ( جي٥م قمٚمٞمف سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مد سمٞمٜمف وسملم ذيم٦م اًمت٠مُملم أن يٓم٤مًم٥م 

يم٦م اًمت٠مُملم وطمده٤م )اًمٙمٗمٞمؾ أو اًمْم٤مُمـ( سمٛمٌٚمغ اًمت٠مُملم قمٜمد وىمقع اخلٓمر، وٓ ذ

يٛمٙمٜمف ُمٓم٤مًم٦ٌم ذيم٦م اإلقم٤مدة سمح٤مل: ٕن اًمٕم٘مد سملم ذيم٦م اًمت٠مُملم وسملم ذيم٦م 

 .اإلقم٤مدة قم٘مد ُمًت٘مؾ ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤معمٙمٗمقل ًمف

٤م قمٜمد وهذه احل٤مًم٦م شمٙمٞمػ قمغم أهن٤م وامن ُمقاز سم٠مضمر، وهق ُم٤م ٓ جيقز ذقمً 

                                           

 قم٤مسمديـ، ٓسمـ اخل٤مًمؼ، ُمٜمح٦م (،6/242) اًمرائؼ اًمٌحر ٟمجٞمؿ: اسمـ (،194 ،193) ًمٚمٓمؼمي اًمٗم٘مٝم٤مء، اظمتالف (1)

 .(13)ص همدة ٕيب ومٞمٝم٤م، اعمِمٙمقك اًمديقن قمغم اًمت٠مُملم (،4/244) ىمداُم٦م ٓسمـ ،لاعمٖمٜم (،6/242)
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اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مئٚملم سمحرُم٦م اًمْمامن سم٠مضمر قمغم اًمٕمٛمقم: ًمٙمقن اًمْمامن ُمـ قم٘مقد مجٝمقر 

 .(1)اًمتؼمقم٤مت، وًمٞمس ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت

 قمـ أن اًمٖمرر حيٞمط هبذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمتل ٓ يٕمرف يمال اًمٓمروملم ومٞمٝم٤م هذا ومْماًل 

وم٘مد شمدومع ذيم٦م اًمت٠مُملم ُمـ أىم٤ًمط اًمت٠مُملم  ،ُم٘مدار ُم٤م يٕمٓمل، وُم٘مدار ُم٤م ي٠مظمذ

٤م ومت٠مظمذ أيمثر مم٤م دومٕم٧م، وىمد شمدومع اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعم٤مل، ومٞمحدث اخلٓمر هيٕمً 

إىم٤ًمط وٓ يتح٘مؼ اخلٓمر، ومال حتّمؾ ذيم٦م اًمت٠مُملم قمغم رء، أو يتح٘مؼ سمٕمد 

ومؽمة ـمقيٚم٦م ويٙمقن ُم٘مداره أىمؾ ُمـ أىم٤ًمط اًمت٠مُملم، ومتحّمؾ ذيم٦م اًمت٠مُملم قمغم 

 .ؾ مم٤م دومٕم٧م، وهذا يمٚمف ومٞمف أيمؾ ُٕمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾأىم

ًٓ  - وطمتك ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سم٢مُمٙم٤من ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمٙمٗمقل ًمف ًمنميم٦م اًمت٠مُملم وًمنميم٦م  - ضمد

٤م ُمـ سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ: ٕٟمف يٙمقن قم٘مد ٤م، وم٢مٟمف ٓ يٕمد ذم هذه احل٤مًم٦م أيًْم اإلقم٤مدة ُمٕمً 

وؿ ذُم٦م إمم ذُم٦م )ذم يمٗم٤مًم٦م، وقم٘مد اًمٙمٗم٤مًم٦م ًمٞمس ومٞمف سمٞمع ديـ سمديـ: إذ اًمٙمٗم٤مًم٦م 

 .(2)اًمديـ أو اعمٓم٤مًم٦ٌم(، وًمٞم٧ًم ٟم٘مؾ ذُم٦م إمم أظمرى

وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف جي٥م اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمٕم٘مد سملم ذيم٦م اًمت٠مُملم وذيم٦م اإلقم٤مدة ٓ 

 .جيٞمز ًمٚمٛمٙمٗمقل ًمف ُمٓم٤مًم٦ٌم ذيم٦م اإلقم٤مدة

                                           

(، ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ، ٓسمـ 6/242(، اًمٌحر اًمرائؼ، ٓسمـ ٟمجٞمؿ )194، 193)اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء، ًمٚمٓمؼمي  (1)

(، اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن اعمِمٙمقك ومٞمٝم٤م، ٕيب همدة 4/244، ٓسمـ ىمداُم٦م )لاعمٖمٜم (،6/242قم٤مسمديـ، )

 .(13)ص

(، 2/174اعم٤مًمٙمل ًمٚمٌٖمدادي ) ف(، اًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘م6/10سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع، ًمٚمٙم٤مؾم٤مين ) (2)

(، اًمنمح 3/377طم٤مت اًمقه٤مب سمتقوٞمح ذح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب )طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ(، ًمًٚمٞمامن اجلٛمؾ )ومتق

(، اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة، ًمٌٝم٤مء اًمديـ اعم٘مدد 5/70اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع، ًمٕمٌد اًمرمحـ اسمـ ىمداُم٦م )

 .(272)ص
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ًمدى ذيم٤مت اإلقم٤مدة اًمتج٤مري٦م،  وقمغم ذًمؽ وم٢من قم٘مد إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن

إصؾ ومٞمف أٟمف إُم٤م ىمرض سمٗم٤مئدة ذم طم٤مل رضمقع ذيم٦م ز ذقًم٤م: ٕن قم٘مد همػم ضم٤مئ

وهق ذم هذه احل٤مًم٦م ُمـ سم٤مب سمٞمع اًمديـ  اإلقم٤مدة قمغم ذيم٦م اًمت٠مُملم اعم٤ٌمذ سم٤مًمديـ،

 وهق ٓ جيقز ٕٟمف رسم٤م، وإُم٤م وامن ُمقاز سم٠مضمر ذم طم٤مًم٦م قمدم اًمرضمقع، وهق سم٤مًمديـ،

: ًمٙمقن أيًْم٤م ٓ جيقز ٤مًم٦م، ًمٙمٜمفوإن يم٤من ٓ قمالىم٦م ًمف سمٌٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ ذم هذه احل

 .اًمْمامن ُمـ قم٘مقد اًمتؼمقم٤مت وًمٞمس ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت
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ويمذًمؽ ُمنموقمٞم٦م سمٕمد احلدي٨م قمـ طمرُم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مري قمغم اًمديقن، 

إقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين قمغم اًمديقن، حيًـ سمٜم٤م أن ٟمٜمٌف إمم اًمٕمديد ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل 

شمٕمد سمٛمث٤مسم٦م اًمٌدائؾ اًمنمقمٞم٦م اعمت٤مطم٦م إلقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتج٤مري قمغم اًمديقن، وهذه 

 ًٓ  أظمرى رديٗم٦م إلقم٤مدة اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين قمغم اًمقؾم٤مئؾ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف شمٕمتؼم طمٚمق

 .إمم ضمٜم٥م ٤مٕمف ضمٜمًٌ اًمديقن، شمًػم ُم

 :ٔيٍ أْى ْذِ انجذائم ٔانحهٕل

 .االهتامم بتطبقق مبدأ الؼرض احلسن: البديل األول

يٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمف اعم٤مل اًمذي ي١مظمذ ُمـ وطمدات اًمقومقرات اعم٤مًمٞم٦م سمال  الؼرض احلسن

 وم٤مئدة، صمؿ يٜم٘مؾ إمم وطمدات اًمٕمجقزات اعم٤مًمٞم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕم٤مون.

ُم١مؾم٤ًمت ًمٚم٘مرض احلًـ، ويمذًمؽ إٟمِم٤مء  وهذا يٛمٙمـ شمٜمٔمٞمٛمف قمـ ـمريؼ إٟمِم٤مء

صٜمدوق ًمٚم٘مرض احلًـ ذم اعمّم٤مرف ُمـ ظمالل اًمتؼمقم٤مت، وُمـ ظمالًمف يٛمٙمـ 

 ًٓ  ُمـ اًمت٠مُملم اًمذي يتٌٕمف إقم٤مدة اًمت٠مُملم، ورسمام شمتٌٕمف إقم٤مدة ىمْم٤مء ديقن اعمتٕمنيـ سمد

 .اإلقم٤مدة وهٙمذا

ل،  ُمـ أسمقاب اًمتٙم٤مومؾ آضمتامقم٤م قمٔمٞماًم وٓ ؿمؽ أن اًم٘مرض احلًـ يٛمثؾ سم٤مسمً 

وأداة ُمـ أدوات اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل، يمام يًٝمؿ ذم حت٘مٞمؼ اًمرظم٤مء آىمتّم٤مدي 
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وي٤ًمهؿ ذم  ،ًمٚمٛمٕمنيـ، طمٞم٨م يًتٓمٞمع اعمٕمن سمٕمد ؾمداد ديٜمف أن يٕمٛمؾ ُمـ ضمديد

سمؾ ىمد شمقضمد ، اًمتٜمٛمٞم٦م، سمخ٤مص٦م إذا يم٤من ممـ ًمدهيؿ اًم٘مدرة قمغم آسمتٙم٤مر واإلسمداع

: احلّمقل قمغم قمٛمقٓت يٕمض اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمتل شم٘مرض قمٛمالءه٤م دون

عم٤ًمقمدهتؿ ذم اًمت٘مدم ًمٚمٛمجتٛمع سمٛمِم٤مريع اىمتّم٤مدي٦م أو اضمتامقمٞم٦م شم٤ًمهؿ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م، 

 .(1)واًمٌٜمؽ اإلؾمالُمل إردين وُمـ هذه اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م سمٜمؽ ديب اإلؾمالُمل

ا قمـ اًمٌٜمقك، شم٘مرض ذوي اًمدظمؾ سمؾ ىمد شمٜمِم٠م ُم١مؾم٤ًمت ًمٚم٘مرض احلًـ سمٕمٞمدً 

قم٤مت صٖمػمة، واعم٤ًممه٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م، وزي٤مدة اعمحدود، طمتك يٛمٙمٜمٝمؿ قمٛمؾ ُمنمو

 ًٓ  ُمـ اًمتٛمقيؾ سم٤مٕضمؾ ُمـ ظمالل اًمٌٜمؽ واحل٤مضم٦م إمم اًمْمامن اًم٘مدرة اإلٟمت٤مضمٞم٦م، سمد

اًمتل يّمٕم٥م قمغم ُمثؾ ه١مٓء شمقومػمه٤م ًمٕمدم وضمقد اًمْمامٟم٤مت اًمٙم٤مومٞم٦م قمٜمدهؿ. صمؿ 

 .اًمتٕمن ذم اًمًداد وُم٤م يتٌٕمف ُمـ قمقاىم٥م

 :تػعقل الؼرض احلسن إلحداث التـؿقة

يٛمٙمـ اخت٤مذ قمدة إضمراءات طمتك ي٘مقم اًم٘مرض احلًـ سمدوره ًمٚمٛم٤ًممه٦م ذم 

 تٛمع، وذًمؽ ُمـ ظمالل:جهنقض اعم

ؾمـ اإلضمراءات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمّم٤مرُم٦م دم٤مه اعم٘مؽمولم اًمذيـ يامـمٚمقن ذم  :أواًل 

 اًمًداد، ويٗمرـمقن ذم أداء احل٘مقق، واهلدف ُمـ هذا هق حت٘مٞمؼ أُمريـ أؾم٤مؾمٞملم:

 .اًم٘مروض ُمرة أظمرى وامن رضمقع هذه األمر األول:

اعمح٤مومٔم٦م قمغم اؾمتٛمرار ُمِم٤ميع اًم٘مروض احلًٜم٦م دون شمٕمقيؼ أو  األمر الثاين:

 .شمٕمٓمٞمؾ

                                           

 اإلؾمالُمل اًمٌٜمؽ وُمقىمع، اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م اًمِمٌٙم٦م قمغم اإلؾمالُمل ديب سمٜمؽ ُمقىمع احلًـ، اًم٘مرض اٟمٔمر: (1)

 اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م. اًمِمٌٙم٦م قمغم إردين
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اًمتقؾمع ذم اًم٘مرض احلًـ اإلٟمت٤مضمل، ُمـ طمٞم٨م إٟمف حي٘مؼ ُمٞمزة اىمتّم٤مدي٦م  ا:ثاكقً 

 .شمزيد قمغم اًم٘مرض آؾمتٝماليمل وهل اعم٤ًممه٦م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م

سمت٘مديؿ ظمدُم٤مت اؾمتِم٤مري٦م ًمٚمٛم٘مؽمولم قمـ : ىمٞم٤مم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اثالثً 

ـمريؼ دراؾم٤مت اجلدوى ًمٚمٛمنموقم٤مت اًمتل شم٘مقم هب٤م اعمّم٤مرف، واًمتل شم٤ًمهؿ ذم 

اًمتٜمٛمٞم٦م، وشم٘مديٛمٝم٤م قمغم اعمنموقم٤مت اًمتل رسمام حت٘مؼ ضمدوى اىمتّم٤مدي٦م أيمؼم، ًمٙمٜمٝم٤م ٓ 

 .شم٤ًمهؿ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م

ًمف، وهذا شمٗمٕمٞمؾ دور وىمػ اًمٜم٘مقد ًمٚم٘مٞم٤مم سمتٛمقيؾ اًم٘مرض احلًـ ُمـ ظمال ا:رابعً 

يٛمٙمـ أن يٓمٚمؼ قمٚمٞمف سمٜمقك اًمتًٚمٞمػ اًمقىمٗمٞم٦م، وًم٘مد أضم٤مز ُمت٠مظمرو احلٜمٗمٞم٦م، ووم٘مٝم٤مء 

 ااعم٤مًمٙمٞم٦م وىمػ اًمٜم٘مقد هبدف إىمراوٝم٤م، واقمتؼموا رد سمدهل٤م سمٛمٜمزًم٦م سم٘م٤مء قمٞمٜمٝم٤م، اقمت٤ٌمرً 

، سمؾ أضم٤مز حمٛمد سمـ (1)م شمٕمٞمٜمٝم٤مًمٕمدسم٠مهن٤م ٓ شمتٕملم سم٤مًمتٕمٞملم، ومٌدهل٤م ىم٤مئؿ ُم٘م٤مُمٝم٤م 

طمٜمٞمٗم٦م وىمػ اعمٜم٘مقٓت إذا ضمرى اًمٕمرف سمذًمؽ، واًمٜم٘مقد ُمـ احلًـ ص٤مطم٥م أيب 

وٓ ؿمؽ أن وىمػ اًمٜم٘مقد قمغم اًم٘مرض ي٤ًمهؿ ذم اًمتخٗمٞمػ ُمـ  ،(2)اعمٜم٘مقٓت

اًمذي اًمٚمجقء إمم اًمٌٜمقك ًمٚمتٛمقيؾ أضمؾ، مم٤م يْمٓمر اًمٌٜمقك إمم اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن، 

سم٘مدر  ىمٞم٤مم ذيم٦م اًمت٠مُملم سم٢مقم٤مدة اًمت٠مُملم، يمؾ هذا طمتك شم٘مؾ اخل٤ًمئريتٌٕمف 

 .(3)اإلُمٙم٤من

وهبذا يٛمثؾ وىمػ اًمٜم٘مقد أداة متقيٚمٞم٦م ُمـ أدوات اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل: ًمتٛمقيؾ 

إؿمخ٤مص اًمذيـ ًمدهيؿ اًم٘مدرة قمغم إٟمِم٤مء اعمنموقم٤مت وإطمداث شمٜمٛمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م، 

                                           

 .(4/77(، اًمنمح اًمٙمٌػم، ًمٚمدرير )4/364اًمدر اعمخت٤مر، ًمٚمحّمٙمٗمل، رد اعمحت٤مر ٓسمـ قم٤مسمديـ ) (1)

 .(4/364رد اعمحت٤مر ٓسمـ قم٤مسمديـ ) (2)

اًمٕمدد اًمراسمع  - جمٚم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن - ٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م، قمٌد اجل٤ٌمر اًمًٌٝم٤مينٜمدور اًمقىمػ ذم اًمت :اٟمٔمر (3)

 .(46م )ص2010 قسمرتهـ أيم1431 اًم٘مٕمدة ذو - وإرسمٕمقن
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ًمٙمـ يٕمقزهؿ رأس اعم٤مل اًمالزم ًم٘مٞم٤مم شمٚمؽ اعمنموقم٤مت، وُمـ هٜم٤م وم٢مٟمف يًٝمؿ سم٘مدر 

 ُم٦م اًمتل يٜمِمده٤م اعمجتٛمع.يمٌػم ذم إطمداث اًمتٜمٛمٞم٦م اعمًتدا

ىمٞم٤مم ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين سم٤مؾمتثامر أُمقاهل٤م ذم اعمج٤مٓت اًمتل : البديل الثاين

٤م قمغم أُمقال اعمْم٤مرسملم، ووؿ ضمزء ُمـ ٓ شمقضمد ومٞمٝم٤م ٟم٥ًم يمٌػمة ًمٚمٛمخ٤مـمرة طمٗم٤مفمً 

إرسم٤مح إمم رأس ُم٤مل اًمنميم٦م اسمتٖم٤مء زي٤مدشمف طمتك شمتح٘مؼ ُمالءة اًمنميم٦م اًمتل ُمـ 

ع سف اًمتٕمقيْم٤مت عمـ شمتح٘مؼ ومٞمف ذوـمٝم٤م، وهبذا يتح٘مؼ ًمنميم٦م ظمالهل٤م شمًتٓمٞم

وآؾمت٘مرار دون طم٤مضم٦م إمم اًمٚمجقء إمم ذيم٤مت  اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦ماًمت٠مُملم ىمدر يمٌػم ُمـ 

اإلقم٤مدة: اسمتٖم٤مء احلّمقل قمغم شمٚمؽ اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سم٥ًٌم ُم٤م شم٘مقم سمف ذيم٤مت اإلقم٤مدة ُمـ 

هت٤م قمغم سف شمقزيع اعمخ٤مـمر قمغم أيمؼم قمدد ممٙمـ هل٤م، مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ىمدر

 .اًمتٕمقيْم٤مت

 :لالشتثامر ياالشساتقجالتخطقط 

إن ىمٞم٤مم ذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين سم٤مؾمتثامر إصقل اًمتل ًمدهي٤م حيت٤مج إمم ظمٓم٦م 

ا ُمـ اًمنميم٤مت شمٗمت٘مد إمم اًمتخٓمٞمط اؾمتثامري٦م واوح٦م اعمٕم٤ممل: إذ إن يمثػمً 

ٚمؽ اًم٘مدرة قمغم آؾمؽماشمٞمجل ذم اؾمتثامر أُمقاهل٤م، يمام شمٗمت٘مد إمم اًمٙمٗم٤مءات اًمتل متت

اؾمتثامر شمٚمؽ إُمقال، مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف حمدودي٦م اعمج٤مٓت اًمتل يتؿ آؾمتثامر ومٞمٝم٤م، 

ا ًمٚمٕمِمقائٞم٦م اًمتل وقمدم ضمدوى آؾمتثامرات اًمتل شم٘مقم هب٤م شمٚمؽ اًمنميم٤مت، ٟمٔمرً 

 .شمتٌٕمٝم٤م هذه اًمنميم٤مت ذم آؾمتثامر

اًم٘مدرة وهذه اخلٓم٦م شمتٓمٚم٥م ظمؼمات اؾمتثامري٦م ٟم٤موج٦م وُمتخّمّم٦م، يٙمقن ًمدهي٤م 

 .ا٤م وإدارة وشمٜمٗمٞمذً قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝم٤مم آؾمتثامر ُٕمقال شمٚمؽ اًمنميم٤مت ختٓمٞمٓمً 

وٓ ؿمؽ أن هذا أومْمؾ سمٙمثػم ُمـ أن شم٘مػ ذيم٤مت اًمت٠مُملم قمٜمد اًم٘مٞم٤مم سمٚمٕم٥م 

 .دور وؾمٓم٤مء اًمت٠مُملم وم٘مط ُمـ ظمالل إقم٤مدة اًمت٠مُملم ًمدى ذيم٤مت أظمرى
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يؽمشم٥م قمٚمٞمف هتديد وجي٥م اًمتٜمٌٞمف إمم أن ٟم٘مص آؾمتثامر ذم ذيم٤مت اًمت٠مُملم 

 .(1)أُمقال اعم٤ًممهلم ومحٚم٦م اًمقصم٤مئؼ

إٟمِم٤مء سمٞم٧م ًمٚمزيم٤مة، وختّمٞمص ضمزء ُمـ هذه اًمزيم٤مة: إلقم٤مٟم٦م : البديل الثالث

اًمٖم٤مرُملم: ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمديٜملم أصٚمٞملم، أو يمٗمالء سم٤مًمديـ: وذًمؽ ٕن اًمٙمٗمٞمؾ هم٤مرم، 

ـِ خُم٤َمِرٍق ا ، ويدل قمغم هذا طمدي٨ميمام أن إصٞمؾ هم٤مرم اَلزِمِّ أن اًمٜمٌلىَمٌِٞمَّم٦َم سْم
 ملسو هيلع هللا ىلص هْلِ

٠َمًَم٦ُم طَمت ك »ىم٤مل:  ًْ َؾ مَح٤َمًَم٦ًم، وَمَحٚم ٧ْم ًَمُف اعمَْ ٛم  طََمِد صَماَلصَم٦ٍم َرضُمٍؾ، حَتَ
ِٕ   ٓ َٓ حَتِؾ  إِ ٠َمًَم٦َم  ًْ إِن  اعمَْ

٠مَ  ًْ ُؽ، َوَرضُمٌؾ َأَص٤مسَمْتُف ضَم٤مِئَح٦ٌم اضْمَت٤مطَم٧ْم َُم٤مًَمُف، وَمَحٚم ٧ْم ًَمُف اعمَْ ًِ ٌََٝم٤م، صُمؿ  ُيْٛم ًَم٦ُم طَمت ك ُيِّمٞم

ـْ قَمْٞمشٍ  ـْ قَمْٞمشٍ  :َأْو ىَم٤مَل  - ُيِّمٞم٥َم ىِمَقاًُم٤م ُِم َوَرضُمٌؾ َأَص٤مسَمْتُف وَم٤مىَم٦ٌم طَمت ك َيُ٘مقَم  - ؾِمَداًدا ُِم

٠َمًَم٦ُم طَمت ك  ًْ ـْ ىَمْقُِمِف: ًَمَ٘مْد َأَص٤مسَم٧ْم وُماَلًٟم٤م وَم٤مىَم٦ٌم، وَمَحٚم ٧ْم ًَمُف اعمَْ َج٤م ُِم
ـْ َذِوي احْلِ صَماَلصَم٦ٌم ُِم

ـْ قَمْٞمشٍ  - ـْ قَمْٞمشٍ ُيِّمٞم٥َم ىِمَقاًُم٤م ُمِ   .ش - َأْو ىَم٤مَل ؾِمَداًدا ُِم

٤م سمدًمٞمؾ أٟمف أسم٤مح ًمف اعم٠ًمًم٦م، ىمد ضمٕمؾ اًمٙمٗمٞمؾ ُمديٜمً  ملسو هيلع هللا ىلصإن اًمٜمٌل  :وجه الداللة

 .وأضم٤مز ًمف إظمذ ُمـ اًمزيم٤مة طمتك يًدد ُم٤م شمٙمٗمؾ سمف

شمٗمٕمٞمؾ دور اًمقىمػ قمغم اعمديٜملم اعمٕمنيـ، واًمٕم٤مضمزيـ قمـ : البديل الرابع

 .اًمقوم٤مة أو همػمه٤م ُمـ إؾم٤ٌمب اخل٤مرضم٦م قمـ إرادة اإلٟم٤ًمناًمًداد سم٥ًٌم اعمرض أو 

وذم هذا اإلـم٤مر يٛمٙمـ ُم٤ًممه٦م اًمقىمػ ذم ىمْم٤مء ديقن اعمٕمنيـ، وم٤مًمقىمػ يٕمد 

 .وضمٝم٤م ُمـ وضمقه اإلٟمٗم٤مق اًمتٓمققمل

ويٛمٙمـ شمٗمٕمٞمؾ دور اًمقىمػ ُمـ ظمالل إٟمِم٤مء ؿمٝم٤مدات أو ؾمٜمدات وىمٗمٞم٦م قمغم 

ذم هذه اًمِمٝم٤مدات، وُمـ ظمالهل٤م يتؿ اعمديٜملم، سمحٞم٨م يت٘مدم اعمتؼمقمقن إمم آيمتت٤مب 

                                           

وهتـّدد سمْمٞم٤مع أُمـقال اعم٤ًممهلم. صحٞمٗم٦م ش قمِمقائٞم٦م»ظمؼماء: ىمرارات آؾمتثامر ذم ؿمـريم٤مت اًمت٠مُملم  (1)

 .م2017( أيمتقسمر 24اإلُم٤مرات اًمٞمقم: )
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إٟمِم٤مء سوح وىمٗمٞم٦م يمٌػمة قمغم اًمديقن اعمتٕمنة، وُمـ ظمالل ذًمؽ وهمػمه يٛمٙمـ 

إٟمِم٤مء ُمنموقم٤مت وىمٗمٞم٦م اؾمتثامري٦م يمٌػمة، قمغم أن يٙمقن ص٤مذم أرسم٤مطمٝم٤م ًم٘مْم٤مء ديـ 

 .اعمتٕمنيـ ذم اًمًداد

ومٝمق ُمـ ودور اًمقىمػ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من، 

اعم١مؾم٤ًمت اًمتٜمٛمقي٦م همػم اًمرسمحٞم٦م اًمتل هتدف إمم إصمراء ذائح وومئ٤مت خمتٚمٗم٦م ُمـ 

ا، وُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ اعم٤ًممه٦م ذم طمؾ ٤م ُمرضمقً اعمجتٛمع دون أن شمٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ رسمحً 

ُمِمٙمالت اًمديقن اعمتٕمنة ُمـ ظمالًمف سم٤مقمت٤ٌمره أطمد اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم 

 أن هق يمام - يٌ٘مك إصؾسمًداد ديقن اعمٕمنيـ ُمـ أرسم٤مطمٝم٤م، قمغم أن 

 .ودمدده اؾمتٛمراره قمغم ٟمح٤مومظ طمتك - اًمقىمػ

شمٗمٕمٞمؾ دور اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م ذم شمًديد ديقن اعمٕمنيـ اًمذيـ : البديل اخلامس

 .يتح٘مؼ إقم٤ًمرهؿ ٕؾم٤ٌمب سمٕمٞمدة قمـ اًمتٕمدي أو اًمت٘مّمػم

وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ووع اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م ًمْمقاسمط ُمـ ظمالهل٤م يتؿ سف هذه 

أن يٙمقن اًمديـ ىمد  شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف شمٚمؽ اًمْمقاسمط، يم٠من شمِمؽمط اجلٛمٕمٞم٤متاًمديقن عمـ 

ىم٤مم قمغم اعمديـ سم٥ًٌم أقمامل ُمنموقم٦م، سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن اعمديـ ىمد اؾمتدان ُمـ أضمؾ 

 .(1)اعم٤ٌمح، وٓ يٙمقن اًمديـ سم٥ًٌم اعمٕمّمٞم٦م

ٟمِم٤مء صٜمدوق ودور اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م ذم ىمْم٤مء اًمديقن يتقازى ُمع ومٙمرة إ

٘م٣م ُمٜمف ديقن اعمتٕمنيـ، واًمٕم٤مضمزيـ قمـ اًمًداد، ويٙمقن يًمٚمتٙم٤مومؾ آضمتامقمل، 

 .(2)٤م٤م شمٓمققمٞم  آؿمؽماك ذم هذا اًمّمٜمدوق اظمتٞم٤مري  

                                           

اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ  (،6/486(، اعمٖمٜمل )7/157ٛمل )تحتٗم٦م اعمحت٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج، ًمٚمٝمٞم (1)

 .(32(، اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص3/248اخلالف )

 .(159، 158)ص اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن اعمِمٙمقك ومٞمٝم٤م، ًمٚمزطمٞمكم (2)
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 ًم٘مد ظمٚمص هذا اًمٌح٨م سمٌٕمض اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل يٕمد ُمـ أمهٝم٤م:

ىمٞم٤مم ذيم٦م اًمت٠مُملم سمتحقيؾ ضمزء ُمـ اًمتزاُم٤مهت٤م  شمٕمٜمل إقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن -1

 .ًمدهي٤م، إمم ذيم٦م إقم٤مدة اًمت٠مُملماًمٜم٤مدم٦م قمـ ديقن اعم١مُمٜملم 

إن اًمتٙمٞمٞمػ اًمنمقمل إلقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ًمدى ذيم٤مت اإلقم٤مدة  -2

 .اًمتٕم٤موٟمٞم٦م أٟمف وامن ُمقاز، وهق ُمنموع، طمٞم٨م ٓ يقضمد ُم٤م حيرُمف

اًمتٙمٞمٞمػ اًمنمقمل إلقم٤مدة اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ًمدى ذيم٤مت اإلقم٤مدة اًمتج٤مري٦م  -3

٦ٌم سم٤مًمديـ، ووامن سمٕمقض إن مل شم٘مؿ أٟمف رسم٤م إن ىم٤مُم٧م ذيم٤مت اإلقم٤مدة سم٤معمٓم٤مًم

٤م قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء: ٕٟمف يْم٤مد أصؾ سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم، وهق ممٜمقع ذقمً 

 .اًمْمامن وهق اًمتؼمع

جيقز ًمنميم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٕم٤موين اًمٚمجقء إمم ذيم٤مت اإلقم٤مدة اًمتج٤مري٦م ذم طم٤مًم٦م  -4

ه٤م، ٤م قمٜمدا ًمٚمح٤مضم٦م، ووىمقومً قمدم وضمقد ذيم٤مت إقم٤مدة شمٕم٤موٟمٞم٦م، وذًمؽ شم٘مديرً 

 .سمحٞم٨م ٓ يتٕمدى ُم٘مدار احل٤مضم٦م

يقضمد اًمٕمديد ُمـ اًمٌدائؾ اًمتل شمٖمٜمل قمـ إقم٤مدة اًمت٤مُملم اًمتج٤مري، واًمتل هل ذم  -5

اًمقىم٧م ٟمٗمًف قم٤ٌمرة قمـ طمٚمقل رديٗم٦م إلقم٤مدة اًمت٠مُملم ًمدى ذيم٤مت اإلقم٤مدة 

 .اًمتٕم٤موٟمٞم٦م

ُمـ أهؿ هذه اًمٌدائؾ: شمٗمٕمٞمؾ ومٙمرة اًم٘مرض احلًـ، واؾمتثامر ذيم٤مت اًمت٠مُملم  -6

وختّمٞمص ضمزء ُمـ اًمزيم٤مة إلٟمٗم٤مىمف قمغم اًمٖم٤مرُملم، وشمٗمٕمٞمؾ ُمقاهل٤م، اًمتٕم٤موين ٕ

اًمقىمػ قمغم اًمٖم٤مرُملم، وشمٗمٕمٞمؾ دور اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م ذم ىمْم٤مء ديقن 

 .اعمٕمنيـ
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English summary

The research was summarized to some results as follows: 

1- Re Insurance on debts means that the Insurance Company can 

convert part of their Commitments which result from debts of 

insured people to re Insurance company. 

2- The legal form of reinsurance on debts for Cooperative replay 

companies is Parallel warranty and its legal and there's no 

Prohibition for them. 

3- If the companies demand the debts again, the legal form of 

reinsurance for these companies become lord and if these 

companies don’t demand can pay back guarantee and it is 

forbidden according to the majority of scholars. 

4- Cooperative Insurance companies permissible to them need to 

commercial replay companies in case of lack of Cooperative 

reconstruction. 

5- There is a lot of alternatives which can be instead of 

commercial insurance replay and in same time considered to 

be alternative solutions for reinsurance. 
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6- Of the most important alternatives: activation of good loan, 

investment of cooperative Insurance companies' money, 

Customize part of zakat for debtors, activation of endowment 

(wakf)for debtors, activation of charities role in debt payment 

for debtors. 
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اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء. اًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م  -1

 .( ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموتـه310أُمكم، أسمق ضمٕمٗمر )اعمتقرم: 

اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف. اعمرداوي، قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن  -2

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 2( طـه885اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

، زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ. اسمـ ٟمجٞمؿ -3

 .دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل 2( طـه970)اعمتقرم: 

أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد سمـ أمحد  سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع. اًمٙم٤مؾم٤مين، -4

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  2ط (هـ587اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل، قمالء اًمديـ )اعمتقرم: 

 .م1986-هـ1406

اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف. اجلقيٜمل، قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ  -5

هـ( حت٘مٞمؼ: صالح سمـ حمٛمد 478حمٛمد، أسمق اعمٕم٤مزم، إُم٤مم احلرُملم )اعمتقرم: 

 .م1997-هـ1418دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت  ،1سمـ قمقيْم٦م ط

اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل. اًمٕمٛمراين، حيٞمك سمـ أيب اخلػم سمـ ؾم٤ممل  -6

 ضمدة - دار اعمٜمٝم٤مج 1هـ( ط558ٛمراين اًمٞمٛمٜمل اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: اًمٕم

 .م2000-هـ1421

اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري )ُمٓمٌقع سمح٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مري(. اًمٌٖم٤م،  -7

 .هـ1422دار ـمقق اًمٜمج٤مة 1ُمّمٓمٗمك دي٥م ط
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اعم٤مًمٙمل. اًمٌٖمدادي، قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اًمثٕمٚمٌل  فاًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘م -8

 ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1هـ( ط422اعمتقرم: اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل )

 .م2004-هـ1425

اًمدر اعمخت٤مر. احلَّْمَٙمٗمل، حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ  -9

 .م1992-هـ1412 ،سمػموت - دار اًمٗمٙمر 2طحمٛمد احلّمٜمل 

درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم. طمٞمدر، قمكم ظمقاضمف أُملم أومٜمدي  -11

 .م1991-هـ1411اجلٞمؾ دار  1هـ( ط 1353)اعمتقرم: 

أمحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرمحـ، ؿمٝم٤مب اًمديـ )اعمتقرم: ذظمػمة. اًم٘مراذم، اًم -11

سمػموت  - دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،1ط ،حمٛمد طمجل :هـ( حت٘مٞمؼ684

 .م1994

اسمـ قم٤مسمديـ، حمٛمد أُملم رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر )طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ(.  -12

 .م1992-هـ1412 ،سمػموت - دار اًمٗمٙمر ،2ط ،سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع. اسمـ ىمداُم٦م، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد  -13

هـ( ط دار اًمٙمت٤مب 682اعم٘مدد اجلامقمٞمكم احلٜمٌكم، ؿمٛمس اًمديـ )اعمتقرم: 

 .اًمٕمريب ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

ط دار  ،اًمنمح اًمٙمٌػم. اًمدردير، أمحد سمـ أمحد سمـ أيب طم٤مُمد اًمٕمدوي اعم٤مًمٙمل -14

 .اًمٗمٙمر

اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع. اسمـ قمثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد  -15

 .هـ1428دار اسمـ اجلقزي  1هـ( ط1421اًمٕمثٞمٛملم )اعمتقرم: 

 ـ(ه1101حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلرر )اعمتقرم: ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ. اخلرر،  -16
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 .سمػموت - ط دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م

إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اًمٗم٤مرايب اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م. اجلقهري،  -17

 .م1987- هـ1407 ،سمػموت - دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم 4هـ( ط393)اعمتقرم: 

اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة. هب٤مء اًمديـ، قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد اعم٘مدد  -18

 .م2003هـ 1424 ،هـ( ط دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة624)اعمتقرم: 

أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ  قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري. اًمٕمٞمٜمل، حمٛمقد سمـ -19

هـ( ط دار إطمٞم٤مء 855، سمدر اًمديـ )اعمتقرم: لاحلٜمٗم أمحد سمـ طمًلم اًمٖمٞمت٤ميب

 .سمػموت - اًمؽماث اًمٕمريب

اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ اًمٌٍمي )اعمتقرم: . اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم -21

 .هـ( دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل170

ًالم سمـ قمٌد اهلل ، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًماًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى. اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -21

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  1هـ( ط 728سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد )اعمتقرم: 

 .م1987-هـ1408

ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري. اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم أسمق اًمٗمْمؾ  -22

 .م1379سمػموت،  - اًمٕمً٘مالين اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م

 طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ(. اجلٛمؾ،ومتقطم٤مت اًمقه٤مب سمتقوٞمح ذح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب ) -23

 .هـ( ط دار اًمٗمٙمر1204ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر سمـ ُمٜمّمقر اًمٕمجٞمكم )اعمتقرم: 

 ،8هـ( ط817اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط. اًمٗمػموزآسم٤مدي، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب )اعمتقرم:  -24

 ًمٌٜم٤من - ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت

 .م2005-هـ1426
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د سمـ ىمداُم٦م اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد. اسمـ ىمداُم٦م، قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛم -25

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  1هـ( ط620اجلامقمٞمكم اعم٘مدد، ُمقومؼ اًمديـ )اعمتقرم: 

 .م1994-هـ1414

ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ . اًمٌٝمقيت، قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤معيمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع  -26

 .هـ( ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1051اسمـ طمًـ سمـ إدريس )اعمتقرم: 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد  اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع. اسمـ ُمٗمٚمح، إسمراهٞمؿ سمـ -27

ًمٌٜم٤من  - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت1هـ( ط884)اعمتقرم: 

 م1997-هـ1418

ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح. اًم٘م٤مري، قمكم سمـ حمٛمد، أسمق احلًـ ٟمقر  -28

دار اًمٗمٙمر، سمػموت،  1هـ(: ط1014اًمديـ اعمال اهلروي )اعمتقرم: 

 م2002-هـ1422

أمحد اسمـ زيمري٤مء اًم٘مزويٜمل اًمرازي، وم٤مرس، . اسمـ ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -29

 م.1979-هـ1399هـ( دار اًمٗمٙمر 395)اعمتقرم: 

اعمٖمٜمل. اسمـ ىمداُم٦م، قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اجلامقمٞمكم اعم٘مدد )اعمتقرم:  -31

 م1968-هـ1388هـ( ط ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة 620

ٌم حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريماعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م. اًمزريمٌم،  -31

 م1985-هـ1405وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م  2هـ( ط794)اعمتقرم: 

، حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ )طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمٌحر اًمرائؼ(. اسمـ قم٤مسمديـ -32

 .دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل 2هـ( ط1252سمـ قمٌد اًمٕمزيز )اعمتقرم: 

اعمٝمذب ذم وم٘مف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل. اًمِمػمازي، إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ، أسمق  -33
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 .هـ( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م476)اعمتقرم: إؾمح٤مق 

هـ( ط دار 926ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ. احلٓم٤مب، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م )اعمتقرم:  -34

 .اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل

 كتب معارصة

 اًمٕم٤مزم اعمٕمٝمد يّمدره٤م - إو٤مءات ٟمنمة ذم ُمٜمِمقر سمح٨م - ُملم٠مإقم٤مدة اًمت -35

 اًم٤ًمسمٕم٦م، اًمًٚمًٚم٦م م2014 أهمًٓمس - سم٤مًمٙمقي٧م اعمٍمومٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت

 .1اًمٕمدد

سمح٨م  - إقم٤مدة اًمت٠مُملم واًمٌديؾ اإلؾمالُمل. اًمٖم٤مُمدي، قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمكم -36

جمٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م  - ُمٜمِمقر ذم اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت إُمٜمٞم٦م واًمتدري٥م

 .هـ1428رضم٥م  44اًمٕمدد 22اعمجٚمد  - حمٙمٛم٦م

 ُم٘مدم سمح٨م - إقم٤مدة اًمت٠مُملم، اًمٕم٘م٤ٌمت واحلٚمقل. اًم٘مّم٤مر: قمٌد اًمٕمزيز ظمٚمٞمٗم٦م -37

 .اًمتٙم٤مومكم ًمٚمت٠مُملم وصم٤مق ذيم٦م شمٜمٔمٛمف اًمذي اًمتٙم٤مومكم اًمت٠مُملم عم١ممتر

 اعم١ممتر إمم ُم٘مدم سمح٨م - أسمق سمٙمر، صٗمٞم٦م اًمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم رؤي٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م. -38

 اًمزيم٤مة) اًمرسمحل همػم اإلؾمالُمل اًمتٛمقيؾ دور طمقل اًمث٤مين اًمدوزم اًمٕمٚمٛمل

 12، 20اجلزائر  - ضم٤مُمٕم٦م ؾمٕمد دطمٚم٥م اعمًتداُم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ ذم( واًمقىمػ

 .م2013ُم٤ميق 

 ُم٘مدم سمح٨م - اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن اعمِمٙمقك ومٞمٝم٤م. أسمق همدة، قمٌد اًمًت٤مر -39

 رضم٥م 15-31 اًمٙمقي٧م - خل٤مُم٦ًم ًمٌٞم٧م اًمتٛمقيؾ اًمٙمقيتلا اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٜمدوة

 م4/11/1998-2 هـ1419

 سمح٨م - حمٞمل قمكم داهمل، اًم٘مره اىمتّم٤مدي٦م، وم٘مٝمٞم٦م دراؾم٦م - اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن -41
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 .اًمتٙم٤مومكم ًمٚمت٠مُملم وصم٤مق ًمنميم٦م ُم٘مدم

سمح٨م ذم جمٚم٦م  - اًمت٠مُملم قمغم اًمديقن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل. اًمزطمٞمكم، حمٛمد -41

اعمجٚمد  - دُمِمؼ - ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ًمٚمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

 .م2006-22اًمٕمدد - اًمث٤مين

وهتـّدد سمْمٞم٤مع ش قمِمقائٞم٦م» ظمؼماء: ىمرارات آؾمتثامر ذم ؿمـريم٤مت اًمت٠مُملم -42

 .م2017أيمتقسمر  24أُمـقال اعم٤ًممهلم. صحٞمٗم٦م اإلُم٤مرات اًمٞمقم 

جمٚم٦م اًمنميٕم٦م  - دور اًمقىمػ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م. اًمًٌٝم٤مين، قمٌد اجل٤ٌمر -43

 .م2010قسمر تهـ أيم1431 اًم٘مٕمدة ذو -44اًمٕمدد  - واًم٘م٤مٟمقن

اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت إقم٤مدة اًمت٠مُملم ذم ذيم٤مت اًمت٠مُملم اإلؾمالُمٞم٦م.  -44

 .سمح٨م قمغم ُمقىمع دار اإلومت٤مء إردين - محدأاخلاليٚم٦م، حمٛمد 

اًم٘م٤مهرة  - قم٘مد اًمت٠مُملم. اًمٜمج٤مر، قمٌد اهلل ُمؼموك اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -45

 .م2013هـ 1434اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م 

ُمٙمت٦ٌم  - اًمٜم٤مذ ُمّم٤ٌمح يمامل 1ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمت٠مُملم. اخلٗم٤مضمل، ُمٜمٕمؿ ط -46

 .م2014اًمت٠مُملم اًمٕمراىمل 

٦م اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م. هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم -47

 .م2014هـ 1435

اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين. اًمًٜمٝمقري، قمٌد اًمرزاق ط دار اًمٜمٝمْم٦م  -48

 .م1964اًم٘م٤مهرة  - اًمٕمرسمٞم٦م
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دغىي اًػضٍ واًذفىع املىضىغيح 

 اًىاردج غٌيها يف اًفله اإلسالمي

 إػداد

 د. عتدالحافظ ةو يوشف أةو حهيدة

 بكطِ ايفك٘ يف نًية ايػسيعة بايسياضاألضتاذ املػازى 
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يتٜم٤مول اًمٌح٨م ُمقوقع قمْمؾ اًمقزم، وُمقىمػ اًمنمع ُمٜمف سمج٤مٟمٌٞمف: اًمٗم٘مٝمل 

اعمقوققمل اعمجرد، واًمٕمٛمكم اإلضمرائل اًم٘مْم٤مئل: ومٞمتٜم٤مول ُمـ طمٞم٨م اًمِمؼ اًمٗم٘مٝمل 

ُمٗمٝمقم اًمٕمْمؾ، وُمقىمػ اًمنمع ُمٜمف، واًمت٠مصٞمؾ اًمنمقمل ًمذًمؽ ُمـ اًمٙمت٤مب 

 إسمراز أهؿ أصم٤مر آضمتامقمٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٕمْمؾ ومٞمام يتٕمٚمؼ واًمًٜم٦م، إو٤موم٦م إمم

سم٤مٕهة اعمًٚمٛم٦م. وأُم٤م اجل٤مٟم٥م اإلضمرائل اًم٘مْم٤مئل ومٞمتٛمثؾ ذم سمٞم٤من ُمٗمٝمقم دقمقى 

 اًمٕمْمؾ وذوـمٝم٤م، يمام يتٜم٤مول اًمدومقع اعمقوققمٞم٦م اًمتل شمرد قمغم هذه اًمدقمقى.

 أًْٛخ انجحث:

 شمٙمٛمـ أمهٞم٦م اًمٌح٨م ذم أيت:

: شم٠ميت أمهٞم٦م اًمٌح٨م ُمـ طمٞم٨م إٟمف يتٜم٤مول ُمقوققًم٤م ذات صٚم٦م ُم٤ٌمذة أواًل 

 وسم٤مٕهة اعمًٚمٛم٦م ظمّمقًص٤م.سم٤معمجتٛمع اعمًٚمؿ قمٛمقًُم٤م 

: ظمٓمقرة اعمقوقع ُمـ طمٞم٨م أصمره قمغم اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م داظمؾ إهة ثاكًقا

ذم اًمقاطمدة، ٓ ؾمٞمام أٟمف ي٠ميت قمغم ذات اًمٕمالىم٦م سملم اًمقزم وُمقًمٞمتف، وهذا ٓ يٙمقن إٓ 

 طمدود إهة اًمقاطمدة، مم٤م يًتدقمل سمح٨م هذا اعمقوقع سمِمٙمؾ ُمٕمٛمؼ ودىمٞمؼ.

: إن اعمقوقع ذات أمهٞم٦م يمٌػمة ًمّمٚمتف سمجٛمٚم٦م ُمـ اعمقروصم٤مت آضمتامقمٞم٦م: ثالًثا

٤م سم٤مرًزا أُم٤مم ُمـ  - ىمد شمتٗمؼ ُمع اًمنمع وىمد خت٤مًمٗمف - ُمـ قم٤مدات، وشم٘م٤مًمٞمد شمِمٙمؾ حتدي 

  يتّمدى ًمٌح٨م ُمثؾ هذه اعمقوققم٤مت.
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 لبحث:مشؽؾة ا

 حي٤مول اًم٤ٌمطم٨م ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م اإلضم٤مسم٦م قمـ اًمت٤ًمؤٓت أشمٞم٦م:

 ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٕمْمؾ؟ وُم٤م ُمقىمػ اًمنمع ُمٜمف؟

 ُم٤م أصم٤مر آضمتامقمٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٕمْمؾ؟

 ُم٤م إطمٙم٤مم اًمتل شمٜمٔمؿ دقمقى اًمٕمْمؾ ُمـ طمٞم٨م اًم٥ًٌم، واًمريمـ، واًمنموط؟

 ُم٤م اًمدومقع اعمقوققمٞم٦م اًمتل شمرد قمغم دقمقى اًمٕمْمؾ؟

 ف:األهدا

 هيدف اًم٤ٌمطم٨م ُمـ هذا اًمٌح٨م إمم حت٘مٞمؼ مجٚم٦م ُمـ إهداف أمهٝم٤م:

 : شم٘مديؿ دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم١مصٚم٦م وؿم٤مُمٚم٦م عمٕمٜمك اًمٕمْمؾ، وسمٞم٤من ُمقىمػ اًمنمع ُمٜمف.أواًل 

 : إسمراز أصم٤مر آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٕمْمؾ، وإفمٝم٤مر ظمٓمره، واإلؾمٝم٤مم ذم إجي٤مد طمٚمقل ًمف.ثاكًقا

ُمقًمٞمتف، وىمٞمقد هذه اًمًٚمٓم٦م اًمتل ُمـ أمهٝم٤م : اإلؿم٤مرة إمم طمدود ؾمٚمٓم٦م اًمقزم دم٤مه ثالًثا

حت٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م اعمرأة، وقمدم اإلضار هب٤م، وحم٤موًم٦م اإلؾمٝم٤مم ذم سمٞم٤من طمٚمقل حُتد  

 ُمـ شمٕمًػ اًمقزم ذم اؾمتٕمامل هذه اًمًٚمٓم٦م.

: سمٞم٤من إطمٙم٤مم اًمتل شمٜمٔمؿ دقمقى اًمٕمْمؾ ُمـ طمٞم٨م اًم٥ًٌم، واًمريمـ، رابًعا

 واًمنموط.

 تل شمرد قمغم دقمقى اًمٕمْمؾ.: شمقوٞمح اًمدومقع اعمقوققمٞم٦م اًمخامًسا
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 الدراشات السابؼة:

مل أضمد طم٥ًم قمٚمٛمل دراؾم٦م ُمتخّمّم٦م شمتٜم٤مول ُمقوقع قمْمؾ اًمقزم سمِم٘مٞمف 

اعمقوققمل، واًم٘مْم٤مئل اإلضمرائل قمغم اًمٜمحق اًمذي يتٜم٤موًمف اًمٌح٨م، وضُمؾ  

اًمدراؾم٤مت اًمتل شمٕمرض عمقوقع اًمٕمْمؾ شمٕمرض ًمف سمٓمري٘م٦م ُم٘متْم٦ٌم أصمٜم٤مء سمٞم٤من 

 رد، وُمـ أُمثٚم٦م هذه اًمدراؾم٤مت:أطمٙم٤مم اًمقزم، أو سمِمٙمؾ وم٘مٝمل جم

اجل٤مُمٕم٦م  - ًمٚم٤ٌمطمث٦م ؾمٝم٤مد اًمٌٞم٤مري - : قمْمؾ اعمرأة ُمـ اًمٜمٙم٤محالدراشة األوىل

، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، وشمٜم٤موًم٧م اعمقوقع ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  - همزة - اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجردة دون اًمتٕمرض عمقوقع دقمقى اًمٕمْمؾ، ويٜمٗمرد هذا اًمٌح٨م قمـ اًمدراؾم٦م 

يم٤مُمٚملم مه٤م ىمقام اًمٌح٨م، وٓ يِمؽمك ُمٕمٝم٤م ؾمقى ذم سمٕمض  اعمذيمقرة ذم ومّمٚملم

 ُم٤ًمئؾ اًمتٛمٝمٞمد.

اًمقٓي٦م قمغم اًمٜمٗمس، ًمٚمديمتقر ص٤مًمح مجٕم٦م اجلٌقري، الدراشة الثاكقة: 

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. وهل دراؾم٦م شمٕمٜمك سمٌٞم٤من إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمقٓي٦م قمغم /ط

وٓي٦م اًمٜمٗمس، ومل شمٕمرض ًمٚمٕمْمؾ إٓ ذم طمدود سمْمٕم٦م أؾمٓمر أصمٜم٤مء احلدي٨م قمـ 

٤م قمـ هذه اًمدراؾم٦م، ومل شمِمؽمك  اإلضم٤ٌمر قمغم اًمتزوي٩م، ومٝمل خمتٚمٗم٦م اظمتالوًم٤م ضمذري 

و٧م ًمف دون شمٗمّمٞمؾ.  ُمٕمٝم٤م إٓ ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة وهل: طمٙمؿ اًمٕمْمؾ، وىمد قمر 

: أطمٙم٤مم إهة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وومؼ ُمدوٟم٦م إطمقال الدراشة الثالثة

ق اًمدراؾم٦م عمقوقع اًمٕمْمؾ اًمِمخّمٞم٦م، عمحٛمد سمـ ُمٕمجقز، اًمري٤مض، ومل شمتٓمر

 ؾمقى ذم صٗمح٦م واطمدة ُمـ طمٞم٨م شمٕمريٗمف وطمٙمٛمف سمِمٙمؾ ُم٘متْم٥م.

: ٟمٔمري٦م اًمدومع اعمقوققمل، ىم٤مؾمؿ سمٜمل سمٙمر، رؾم٤مًم٦م الدراشة الرابعة

 ٟمٔمري٦م صٞم٤مهم٦م ذم ُمتخّمّم٦م دراؾم٦م وهل ،(م2005) إردٟمٞم٦م، اجل٤مُمٕم٦م - ديمتقراه
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 قمـ اجلقاب صقر سمٞم٤من ذم وم٘مط اًمٌح٨م هذا ُمع وشمِمؽمك اعمقوققمٞم٦م، ًمٚمدومقع قم٤مُم٦م

 ، ويٜمٗمرد اًمٌح٨م سم٤ًمئر أسمح٤مصمف قمـ هذه اًمدراؾم٦م.وأٟمقاقمف اًمدومع وشمٕمريػ اًمدقمقى

 مـفج البحث:

 .شمّمقير اعم٠ًمًم٦م وشمقوٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ 

  إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ آشمٗم٤مق ُأسملّم ذًمؽ ُمع آؾمتدٓل، وأوصمؼ

 ذًمؽ ُمـ اعمّم٤مدر إصٞمٚم٦م.

  ر حمؾ اخلالف، وأذيمر أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م ُأطمرِّ

اعم٠ًمًم٦م ُم٘متًٍما قمغم اعمذاه٥م اعمٕمتؼمة، ُمع سمٞم٤من ُمقىمػ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت 

 اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي ذم اًم٘مْم٤مي٤م ذات اًمّمٚم٦م.

 .أذيمر أدًم٦م يمؾ ومريؼ، وأوصمِّؼ ذًمؽ ُمـ اعمراضمع إصٞمٚم٦م 

 .أٟم٤مىمش إدًم٦م، وُأسملّم اًمردود وإضمقسم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمرد قمٚمٞمٝم٤م 

  سملم إىمقال وومؼ إؾمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمؽمضمٞمح.اًمؽمضمٞمح 

 خطة البحث

 :اٟمتٔمؿ اًمٌح٨م ذم متٝمٞمد، وومّمٚملم، قمغم اًمٜمحق أيت

 وومٞمف صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م: التؿفقد:

 اعمٌح٨م إول: شمٕمريػ اًمٕمْمؾ ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م.

 طمٙمؿ اًمٕمْمؾ.: اعمٌح٨م اًمث٤مين

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: آصم٤مر اًمٕمْمؾ قمغم إهة واعمجتٛمع.
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 دقمقى اًمٕمْمؾ، وومٞمف أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م: الػصل األول:

 اعمٌح٨م إول: شمٕمريػ دقمقى اًمٕمْمؾ

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: ؾم٥ٌم دقمقى اًمٕمْمؾ.

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: ريمـ دقمقى اًمٕمْمؾ.

 اعمٌح٨م اًمراسمع: ذوط دقمقى اًمٕمْمؾ.

 اًمدومقع اعمقوققمٞم٦م ًمدقمقى اًمٕمْمؾ، وومٞمف أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م: الػصل الثاين:

 اعمٌح٨م إول: شمٕمريػ اًمدومع، وأٟمقاقمف.

 .اًمدومع سمٕمدم يمٗم٤مءة اخل٤مـم٥ماعمٌح٨م اًمث٤مين: 

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: اًمدومع سم٤مٟمتٗم٤مء ُمٝمر اعمثؾ.

 اعمٌح٨م اًمراسمع اًمدومع سم٤مٟمتٗم٤مء اًمير. اعمٌح٨م اًمراسمع:
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 وومٞمف صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م:

 اعمٌح٨م إول: شمٕمريػ اًمٕمْمؾ ًمٖم٦م واصٓمالطم٤م.

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: طمٙمؿ اًمٕمْمؾ.

 ة واعمجتٛمع.اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: آصم٤مر اًمٕمْمؾ قمغم إه

 .انًطهت األٔل: رؼزٚف انؼضم نغخ

اًمٕمْمؾ ذم اًمٚمٖم٦م ي٠ميت سمٛمٕم٤من خمتٚمٗم٦م أمهٝم٤م اًمِمدة واعمٜمع واًمتْمٞمٞمؼ: ي٘م٤مل: 

: اؿْمَتد  واؾْمَتْٖمٚمؼ، وُمٜمف: داء قمْم٤مل، أي: ؿمديد، وقَمَْمؾ وأقمْمؾ إَُْمر سمف قَمَْمَؾ 

وَُمٜمََٕمف، َوطَم٤مل سَمٞمٜمف َوسَملم َُم٤م ُيريد، وقَمُْمَٚم٧ِم إَْرض سم٠َمْهٚمِٝم٤م َو٤مىَم٧ْم قَمَٚمْٞمف وٞم ؼ قَمَٚمْٞمِف 

َٚم٧ِم  ْت قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمقٓدة. قَمْم  َٚم٧ِم احْل٤َمُِمؾ سمقًمده٤م: قَمُنَ : اًمٜم ٤مىم٦مُ  هِبِْؿ ًمَِٙمْثَرهِتِْؿ. وقَمْم 

َأقْمَٞم٧ْم ُمـ اعمٌم واًمريمقب. وقمْمؾ اًمرضمؾ طمرُمتف قمْماًل ُمٜمٕمٝم٤م اًمتزوي٩م، وقمْمؾ 

 .(1)ـ اًمزوج: طمًٌٝم٤م، وقمْمؾ هبؿ اعمٙم٤من: و٤مقاعمرأة قم

                                           

(، هتذي٥م اًمٚمٖم٦م 5/1766(، اًمّمح٤مح )4/345(، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )11/451يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (1)

 (. 3/283(، همري٥م احلدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمؿ اسمـ ؾمالم )1/300)
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 .انًطهت انثبَٙ: رؼزٚف انؼضم اصطالًحب

اؾمتٕمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمْمؾ اؾمتٕمامًملم: إول: ذم اخلٚمع سمٛمٕمٜمك اإلضار سم٤مًمزوضم٦م، 

 واًمث٤مين: ذم اًمٜمٙم٤مح سمٛمٕمٜمك ُمٜمع اًمتزوي٩م، وومٞمام ي٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ:

 االشتعامل األول لؾعضل:

قمٚمٞمٝم٤م ًمتٗمدي ٟمٗمًٝم٤م سمام ىمدم هل٤م ُمـ  ، واًمتْمٞمٞمؼوهق سمٛمٕمٜمك اإلضار سم٤مًمزوضم٦م

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿، وهق اعمٜمٝمل قمٜمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: (1)ُم٤مل

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ

           ﯁ ﮿﯀

اظمتٚمػ اعمٗمنون ومٞمٛمـ وضمف إًمٞمف اخلٓم٤مب ذم هذا  وىمد. [19]اًمٜم٤ًمء: ﴾ 

 اًمٜمص قمغم ىمقًملم:

 أن اعم٘مّمقد هبذا اًمٜمٝمل هؿ إزواج. الؼول األول:

ح مجٝمقر اعمٗمنيـ اًم٘مقل إول والؼول الثاين:  .(2)هؿ إوًمٞم٤مء، ورضم 

وأومم هذه إىمقال اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م "ي٘مقل ؿمٞمخ اعمٗمنيـ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي: 

، ىمقل ُمـ ﴾﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﴿سم٤مًمّمح٦م ذم شم٠مويؾ ىمقًمف: 

ؼ قمٚمٞمٝم٤م واإلضار هب٤م، وهق ىم٤مل: هنك اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه زوج اعمرأة قمـ اًمتْمٞمٞم

ًمّمحٌتٝم٤م يم٤مره وًمٗمراىمٝم٤م حم٥م، ًمتٗمتدي ُمٜمف سمٌٕمض ُم٤م آشم٤مه٤م ُمـ اًمّمداق. وإٟمام ىمٚمٜم٤م 

                                           

(، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن 1/271(، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب )2/100يٜمٔمر: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص ) (1)

 (.1/185ًمٚمٙمٞم٤م اهلراد )

(، شمٗمًػم اًمرازي 1/277(، اًمٙمِم٤مف )2/27(، اعمحرر اًمقضمٞمز )5/23ير اًمٓمؼمي )يٜمٔمر: شمٗمًػم اسمـ ضمر (2)

(6/455.) 
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ذًمؽ أومم سم٤مًمّمح٦م: ٕٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ ٕطمد إمم قمْمؾ اُمرأة إٓ ٕطمد رضمٚملم: إُم٤م 

ًمزوضمٝم٤م سم٤مًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م وطمًٌٝم٤م قمغم ٟمٗمًف وهق هل٤م يم٤مره ُمْم٤مرة ُمٜمف هل٤م سمذًمؽ، 

٤مه٤م سم٤مومتدائٝم٤م ُمٜمف ٟمٗمًٝم٤م سمذًمؽ، أو ًمقًمٞمٝم٤م اًمذي إًمٞمف إٟمٙم٤مطمٝم٤م، وإذا ًمٞم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ُم٤م آشم

يم٤من ٓ ؾمٌٞمؾ إمم قمْمٚمٝم٤م ٕطمد همػممه٤م، ويم٤من اًمقزم ُمٕمٚمقًُم٤م أٟمف ًمٞمس ممـ آشم٤مه٤م ؿمٞمًئ٤م، 

ومٞم٘م٤مل: إن قمْمٚمٝم٤م قمـ اًمٜمٙم٤مح قمْمٚمٝم٤م ًمٞمذه٥م سمٌٕمض ُم٤م آشم٤مه٤م، يم٤من ُمٕمٚمقًُم٤م أن 

زوضمٝم٤م اًمذي ًمف اًمًٌٞمؾ إمم اًمذي قمٜمك اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٜمٝمٞمف قمـ قمْمٚمٝم٤م هق 

 .(1)"قمْمٚمٝم٤م ضارا ًمتٗمتدي ُمٜمف

وُمِمك قمرف اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن اًمٕمْمؾ ُمـ "وهق ُم٤م رضمحف اسمـ قمٓمٞم٦م سم٘مقًمف: 

إوًمٞم٤مء ذم طمٌس اًمٜم٤ًمء قمـ اًمتزوي٩م، وهق ذم اًمٚمٖم٦م أقمؿ ُمـ هذا طمًٌام ذيمرت، 

ج، اعمراد إزواي٘مع ُمـ وزم، وُمـ زوج، وأىمقى ُم٤م ذم هذه إىمقال اعمت٘مدُم٦م أن 

، وإذا أشم٧م سمٗم٤مطمِم٦م ومٚمٞمس [19]اًمٜم٤ًمء: ﴾﮿ ﮾ ﮽ ﮼﴿ ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف:

، وإٟمام ذًمؽ ًمٚمزوج ويمذًمؽ ىمقًمف: ًمٚمقزم طمًٌٝم٤م طمتك يذه٥م سمامهل٤م إمج٤مقًم٤م ُمـ إُم٦م

 .(2)"إمم آظمر أي٦م ئمٝمر ُمٜمف شم٘مقي٦م ُم٤م ذيمرشمف [19]اًمٜم٤ًمء: ﴾  ﯁﴿

ذم اًمقىم٧م ذاشمف وم٤مًمٕمْمؾ هبذا اعمٕمٜمك هق اإلضار سم٤مًمزوضم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمزوج، وهق 

ُمًتٛمًؽ سمٕمّمٛمتٝم٤م إٓ ًمٞمجؼمه٤م قمغم اومتداء ٟمٗمًٝم٤م،  راهم٥م سمٛمٗم٤مرىمتٝم٤م همػم

إن قمْمؾ زوضمتف وو٤مره٤م "واًمٕمْمؾ هبذا اعمٕمٜمك حمرم سمٜمص أي٦م، ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

سم٤مًميب واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م، أو ُمٜمٕمٝم٤م طم٘مقىمٝم٤م ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م واًم٘مًؿ وٟمحق ذًمؽ 

                                           

 (.24، 5/23شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (1)

 (.2/27اعمحرر اًمقضمٞمز ) (2)
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 .(1)"ُمردود ًمتٗمتدي ٟمٗمًٝم٤م ُمٜمف ومٗمٕمٚم٧م وم٤مخلٚمع سم٤مـمؾ، واًمٕمقض

 االشتعامل الثاين لؾعضل:

هق سمٛمٕمٜمك ُمٜمع اًمقزم ُمقًمٞمتف ُمـ اًمٜمٙم٤مح، وهق اًمذي ؾمٞمٙمقن حمؾ هذه اًمدراؾم٦م، 

 وىمد اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرات اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمتٕمٌػم قمـ هذا اعمٕمٜمك، وومٞمام ي٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ:

 أواًل: تعريف العضل عـد احلـػقة:

 .(2)اإلٟمٙم٤مح سمٙمػء ـمٚمٌتفقمرف احلٜمٗمٞم٦م اًمٕمْمؾ سم٠مٟمف: ُمٜمع احلرة اًم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ 

 وومٞمام ي٠ميت سمٞم٤من ًم٘مٞمقده:

ىمٞمد أظمرج إُم٦م اعمٛمٚمقيم٦م، وقمٚمٞمف وم٢من ُمٜمع إُم٦م ُمـ اًمٜمٙم٤مح ُمـ فؼوله: )حرة(   - 

 ىمٌؾ ؾمٞمده٤م ٓ يدظمؾ حت٧م ُمًٛمك اًمٕمْمؾ.

ىمٞمد ظمرج سمف اًمّمٖمػمة، ومال يٕمد ُمٜمع اًمّمٖمػمة ُمـ اًمزواج وًمق ُمـ  )البالغة(  - 

اعمذه٥م يمام ؾمٜمرى: إذ يٕمد ُمٜمع اًمّمٖمػمة  يمػء قمْماًل، وهق ظمالف اًمراضمح ذم

 .(3)قمْماًل 

وهق ىمٞمد صم٤مًم٨م أظمرج سمف همػم اًمٙمػء، ومٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمزواج سمٖمػم  )بؽفء(  - 

 اًمٙمػء ًمٞمس قمْماًل.

وهق ىمٞمد أظمرج اًمٙمػء اًمذي مل شمٓمٚمٌف طمتك ًمق رهم٧ٌم سمٜمٙم٤مطمف، ومٛمٜمٕمٝم٤م  )طؾبته(  - 

 ُمٜمف ٓ يٕمد قمْماًل ُم٤م مل شمٓمٚمٌف.

                                           

 (.7/327يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (1)

 (.5/220(، وأؿم٤مر إمم هذا اعمٕمٜمك ًمٚمٕمْمؾ اًمزيٚمٕمل ذم شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ )2/252يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (2)

 (.1/339(، جمٛمع إهنر )1/318(، ًم٤ًمن احلٙم٤مم )3/136يٜمٔمر: ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ هب٤مُمش اًمٌحر اًمرائؼ ) (3)
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 ثاكًقا: تعريف ادالؽقة:

قمرف اعم٤مًمٙمٞم٦م اًمٕمْمؾ سم٠مٟمف: ُمٜمع إب اسمٜمتف ُمـ اًمٜمٙم٤مح ٓ عمّمٚمحتٝم٤م سمؾ 

 .(1)إلضاره٤م

 واعمالطمظ قمغم شمٕمريػ اعم٤مًمٙمٞم٦م أُمقر:

أٟمف ظمص اًمٕمْمؾ سم٤مٕب واسمٜمتف، واًمّمحٞمح أن اًمٕمْمؾ ي٘مع ُمـ اًمقزم دم٤مه   - 

ُمقًمٞمتف ُمٓمٚمً٘م٤م: أسًم٤م يم٤من أو همػمه، واعمقًمٞم٦م سمٜمًت٤م يم٤مٟم٧م أم همػمه٤م، وًمٕمؾ ُمـ قمرف 

اًمٕمْمؾ هبذا مل ي٘مّمد اًم٘مٍم، وهق إومم، وإٟمام قمرومف سم٠مؿمٝمر صقره ذم اًمقاىمع. 

ومم٤م يدًمؾ قمغم ذًمؽ أن اعم٤مًمٙمٞم٦م ٟمّمقا قمغم وىمقع اًمٕمْمؾ ُمـ همػم إب سمؾ عم٤م 

 يم٤من اًمٕمْمؾ ُمـ إب واىمًٕم٤م ومٝمق ُمـ همػمه أوىمع.

ٟمص اعم٤مًمٙمٞم٦م قمغم ىمٞمد اإلضار ذم هذا اًمتٕمريػ يم٘مٞمد ًمتح٘مؼ اًمٕمْمؾ إذا يم٤من   - 

عم٤مٟمع ُمـ شمزوي٩م اعمرأة هق اًمقزم اعمجؼم وهق إب، ومحٞم٨م ٓ ضر ٓ قمْمؾ، ا

اقمٚمؿ أن اًمذي يٗمٝمؿ ُمـ يمالم اعمدوٟم٦م أن إب يٙمقن قم٤مواًل "ي٘مقل اخلرر: 

سمتح٘مؼ اًمير، وإن مل حيّمؾ ُمٜمف رد ُمـ ظم٤مـم٥م يمٛمـ قمٚمؿ ُمـ طم٤مًمف ُمٜمٕمف إي٤مه٤م 

 .(2)"ُمـ اًمٜمٙم٤مح شمٙمرر ظم٤مـمٌٝم٤م أم ٓ

غم ىمٞمد اإلضار يّمدق قمغم اًمٕمْمؾ اًمّم٤مدر ُمـ اًمقزم وهذا اًمتٕمريػ سم٤مًمٜمص قم

اعمجؼم، وهق إب قمغم اًمراضمح ذم اعمذه٥م، وٓ يِمٛمؾ همػمه: ٕن اًمٕمْمؾ ُمـ همػم 

إب يتح٘مؼ سمٛمجرد اعمٜمع ٕول وهٚم٦م. ضم٤مء ذم ذح اخلرر قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ 

                                           

(، ُمٜمح 2/375(، طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم )3/189) يٜمٔمر: اخلرر قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ (1)

 (.3/283اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ )

 (.3/189اخلرر قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ ) (2)
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 أن ُمـ ٓ جيؼم يٕمد قم٤مواًل ُمـ أول وهٚم٦م، ويمذا اًمقيص اعمجؼم يٕمد قم٤مواًل "ىمقًمف: 

 .(1)"سمرد أول يمػء ومٝمق ًمٞمس يم٤مٕب

 تعريف العضل عـد الشافعقة:: ثالًثا

 .(2)"سم٠من شمدقمق اًم٤ٌمًمٖم٦م إمم يمػء ومٞمٛمتٜمع اًمقزم"قمرف اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٕمْمؾ 

واعمالطمظ ذم شمٕمريػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م أٟمف أمهؾ ىمٞمد احلري٦م ومٚمؿ يٜمص قمٚمٞمف، وومٞمام قمدا 

 ذًمؽ يتٗمؼ ُمع شمٕمريػ احلٜمٗمٞم٦م.

 .رابًعا: العضل عـد احلـابؾة

هق ُمٜمع اعمرأة ُمـ اًمتزوي٩م سمٙمٗمئٝم٤م إذا ـمٚم٧ٌم ذًمؽ، ورهم٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم 

 .(3)ص٤مطمٌف

وهق ُمتٗمؼ ُمع شمٕمريػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٤ًمسمؼ إٓ أٟمف مل يٜمص قمغم ىمٞمد اًمٌٚمقغ، وًمٕمؾ 

 اًمتٕمٌػم سمقصػ اعمرأة يٖمٜمل قمٜمف.

 التعريف ادختار:

ثٚمف يٛم األول:سم٤مًمٜمٔمر ذم شمٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمٕمْمؾ ٟمجد أن صمٛم٦م ادم٤مهلم: 

اجلٛمٝمقر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م، ويتٛمثؾ ذم أن اًمٕمْمؾ يتح٘مؼ سمٛمٜمع اًمقزم 

                                           

(، ُمٜمح 2/232(، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم، )3/189قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ )يٜمٔمر: اخلرر  (1)

 (.3/293اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ )

(، ومتح اًمقه٤مب سمنمح ُمٜمٝم٩م 3/153(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )7/58(، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، )5/14يٜمٔمر: إم ) (2)

 (.2/44اًمٓمالب )

(، يمِم٤مف 5/56اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل )(، ذح 7/427(، اًمنمح اًمٙمٌػم )7/31يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (3)

 (.5/54اًم٘مٜم٤مع )



 

  دػٕٖ انؼضم ٔانذفٕع انًٕضٕػٛخ انٕاردح ػهٛٓب فٙ انفمّ اإلطاليٙ
 

 77 

: يٛمثٚمف واالجتاه الثاينُمقًمٞمتف ُمـ ٟمٙم٤مح اًمٙمػء، دون ومرق سملم وزم جمؼم وهمػمه، 

اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم ضمٕمؾ اًمٕمْمؾ ُمٜمقـًم٤م سمتح٘مؼ اًمير، إذا يم٤من اعمٜمع ُمـ اًمقزم اعمجؼم وهق 

ذه٥م، وإب ووصٞمف قمغم ىمقل سمٕمض اًمنماح ذم إب وم٘مط قمغم اعمٕمتٛمد ذم اعم

اعمذه٥م، ذم طملم يٙمقن ُمٓمٚمؼ اعمٜمع ُمـ همػم اًمقزم اعمجؼم ُمقًمٞمتف ُمـ اًمتزوج سم٤مًمٙمػء 

 قمْماًل.

واًمذي ئمٝمر ًمٚم٤ٌمطم٨م أن ادم٤مه اجلٛمٝمقر أرضمح ذم ضمٕمٚمٝمؿ اًمٕمْمؾ ُمٜمقـًم٤م 

سمٛمٓمٚمؼ اعمٜمع ُمـ اًمٙمػء دون ضورة حت٘مؼ اًمير ُمـ ضمٝم٦م، ودون شمٗمريؼ سملم وزم 

 وهمػمه ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، عم٤م ي٠ميت: جمؼم

ُمع اًمتًٚمٞمؿ سم٠من إب أوومر ؿمٗم٘م٦م ورمح٦م ُمـ همػمه ُمـ إوًمٞم٤مء، إٓ أن هذا همػم 

يم٤مٍف ذم شمؼمير رده ًمأليمٗم٤مء دوٟمام ؾم٥ٌم ُمنموع، ومٛمـ همػم اعمٕم٘مقل ُمٜمح إب هذه 

اًمًٚمٓم٦م اعمٓمٚم٘م٦م سمحج٦م أٟمف أوومر ؿمٗم٘م٦م وأطمرص قمغم ُمقًمٞمتف ُمـ همػمه: ٕن اًمٔم٤مهر 

 سمٙمقن - اًمٕمْمؾ حت٘مؼ: أي - وهق رده ًمأليمٗم٤مء، وًمذا وم٢من رسمط احلٙمؿًمٜم٤م ظمالومف، 

 ُم٘م٤مصد حت٘مٞمؼ ذم أضمدر اًمرد، هذا يًقغ ذقمل ؾم٥ٌم دون ًمٚمٙمػء يم٤من اًمرد

 وأن اسمتداء، اعمرأة طمؼ اًمزواج أن ؾمٞمام ٓ اًمٜمٙم٤مح، ذم اًمقٓي٦م ُمنموقمٞم٦م ُمـ اًمنميٕم٦م

ألب اًمتٗمرد ًم يٜمٌٖمل ٓ وًمذا ووًمٞمٝم٤م، اعمرأة سملم ُمِمؽمك طمؼ هق ًمٚمٙمػء آظمتٞم٤مر

 هبذا احلؼ.
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واعم٘مّمقد سمحٙمؿ اًمٕمْمؾ ذم هذا اعمٌح٨م احلٙمؿ سمٜمققمٞمف: احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل، 

٤ًٌم:  واحلٙمؿ اًمقوٕمل، وؾم٠مومرد ًمٙمؾ ٟمقع ُمٓمٚم

 .انحكى انزكهٛفٙ نهؼضم: انًطهت األٔل

عم٤م ومٞمف  : ؾمقاء يم٤من اًمٕم٤موؾ إب، أم همػمه:(1)اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم طمرُم٦م اًمٕمْمؾ

ُمـ اإلضار سم٤معمرأة: وعم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد، وإضار اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م قمغم 

 إهة واعمجتٛمع، يمام ؾمٞم٠ميت.

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿ودًمٞمؾ اًمتحريؿ هق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ

وضم٤مء ذم  [232]اًمٌ٘مرة: ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

ـ ًَ ٤مٍر يَم٤مَٟم٧م » :ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م: ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري قمـ احْلَ ًَ ـَ َي َأن  َُمْٕمِ٘مَؾ سْم

ٌََٝم٤م وَمَحِٛمَل َُمْٕمِ٘مٌؾ  هُت٤َم صُمؿ  ظَمَٓم َ٘مَٝم٤م صُمؿ ظَمغّم قَمٜمَْٝم٤م طَمتك اْٟمَ٘مَْم٧ْم قِمد  ُأظْمُتُف حَت٧ْم َرضُمؾ وَمَٓمٚم 

ـْ َذًمَِؽ َأَٟمًٗم٤م وَمَ٘م٤مَل ظَمغم  قَمٜمَْٝم٤م َوُهَق  ٌَُٝم٤م وَمَح٤مَل سَمْٞمٜمَ ُِم ُٓم ُف َوسَمْٞمٜمََٝم٤م وَم٠َمْٟمَزَل َيْ٘مِدُر قَمَٚمْٞمَٝم٤م صُمؿ  خَيْ

َي٦ِم، وَمَدقَم٤مُه  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿: اهللُ ْٔ إِمَم آظِمِر ا

                                           

(، روو٦م 1/334(، اًمذظمػمة )4/259(، ذح خمتٍم اًمٓمح٤موي )3/82يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ) (1)

(، 2/641(، ذح ُمٜمتٝمك آرادات )5/56(، ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل )7/65اًمٓم٤مًمٌلم )

 (.5/55يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )
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َُْمِر اهللِ ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َرؾُمقُل  ِٕ َك احْلَِٛمٞم ٦َم َواؾْمَتَ٘م٤مَد   .(1)شوَمَ٘مَرَأ قَمَٚمْٞمِف، وَمؽَمَ

قمـ هذا احلٙمؿ، ُم٤م سملم وصٗمف سم٤مًمٔمٚمؿ، أو وشمٜمققم٧م أًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمتٕمٌػم 

اًمٙمٌػمة، أو اعمٕمّمٞم٦م ويمؾ ذًمؽ يمام هق ُمٕمٚمقم داّل قمغم اًمتحريؿ، يمام ٟمّمقا قمغم 

 .(2)ومًؼ اًمٕم٤موؾ، ٓ ؾمٞمام إذا شمٙمرر ُمٜمف ذًمؽ

 .انحكى انٕضؼٙ نهؼضم: انًطهت انثبَٙ

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن اًمٕمْمؾ ؾم٥ٌم ذم ٟمزع اًمقٓي٦م قمـ اًمقزم اًمٕم٤موؾ إذا حت٘مؼ 

ًمٕمْمؾ سمٙم٤موم٦م ذوـمف، يمام اشمٗم٘مقا قمغم أن هذا اًمٜمزع سمٞمد اًم٘مْم٤مء، وأن اًم٘م٤ميض ىمٌؾ ا

ٟمزع وٓيتف ي٠مُمر اًمٕم٤موؾ سمٙمػ قمْمٚمف، وشمزوي٩م ُمقًمٞمتف، وم٢من أسمك ٟمزقم٧م وٓيتف 

وٓ يتح٘مؼ اًمٕمْمؾ طمتك يٛمتٜمع سملم يدي "، ي٘مقل اًمٌٖمقي ذم شم٘مرير ذًمؽ: (3)قمٜمٝم٤م

وي٠مُمره اًم٘م٤ميض سم٤مًمتزوي٩م اًم٘م٤ميض، وذًمؽ سم٠من حيي اخل٤مـم٥م واعمرأة واًمقزم، 

 .(4)"ومٞم٘مقل: ٓ أومٕمؾ، أو يًٙم٧م

                                           

 (.5331(، سمرىمؿ )7/58، ، يمت٤مب اًمٓمالق، سم٤مب )وسمٕمقًمتٝمـ أطمؼ سمردهـأظمرضمف اًمٌخ٤مري (1)

(، يمِم٤مف 7/251(، حتٗم٦م اعمحت٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج )7/65(، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )3/36يٜمٔمر: ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ ) (2)

 (.5/55اًم٘مٜم٤مع )

 (، ذح اًمزرىم٤مين قمغم خمتٍم3/293(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ )2/252يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (3)

 (. 8/75(، اإلٟمّم٤مف )4/253(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )3/327ظمٚمٞمؾ وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين )

 (.2/689(، ومت٤موى اسمـ اًمّمالح )7/58روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (4)
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 إٓ أهنؿ اظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ يكم وٓي٦م اًمتزوي٩م سمٕمد ذًمؽ، قمغم ىمقًملم:

: أن اًمذي يكم وٓي٦م اعمرأة سمٕمد اًمقزم اًمٕم٤موؾ هق اًم٘م٤ميض. وهذا الؼول األول

يم٤من ، واًمِم٤مومٕمٞم٦م إذا (2)، واعم٤مًمٙمٞم٦م ذم اعمٕمتٛمد(1)ُمذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلٜمٗمٞم٦م

 .(4)واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم رواي٦م (3)اًمرد ًمٚمٙمػء أىمؾ ُمـ صمالث ُمرات

 واشتدل أصحاب هذا الؼول بام يليت:

: ووجه االشتدالل، (5)شوم٢من اؿمتجروا وم٤مًمًٚمٓم٤من وزم ُمـ ٓ وزم ًمف: »ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  -1

ضمٕمؾ اًمًٚمٓم٤من وزم اعمرأة طم٤مل شمٜم٤مزع إوًمٞم٤مء واظمتالومٝمؿ، سمحٞم٨م  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل 

ي١مدي ذًمؽ إمم اعمٜمع ُمـ اًمٜمٙم٤مح، ومٙمذا إذا قمْمٚمٝم٤م وًمٞمٝم٤م ومٞمٙمقن إُمر إمم 

 .(6)اًمًٚمٓم٤من

٤م قمٚمٞمف اُمتٜمع ُمـ أدائف، وم٘م٤مم احل٤ميمؿ ُم٘م٤مُمف، يمام ًمق يم٤من قمٚمٞمف ديـ  -2 ٕن ذًمؽ طم٘م 

                                           

 (.3/81(، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )2/252(، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )3/136يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (1)

(، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم 3/293اجلٚمٞمؾ )(، ُمٜمح 3/538يٜمٔمر: اًمتقوٞمح ذم ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ) (2)

 (.2/231اًمنمح اًمٙمٌػم )

 (.4/253(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )9/112يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم ) (3)

 (.8/785(، اإلٟمّم٤مف )8/221(، اًمٗمروع )7/427يٜمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم ) (4)

ًمقزم (، وأسمق داود، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ذم ا24372( سمرىمؿ )40/435أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ) (5)

(، واًمؽمُمذي، 1879(، سمرىمؿ )3/78(، واسمـ ُم٤مضمف، سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم )2083(، سمرىمؿ )3/426)

(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، سم٤مب ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم 1102(، سمرىمؿ )2/398سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم )

ف (، وصحح2708(، سمرىمؿ )2/182(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وصححف )13598(، سمرىمؿ )7/168)

 (.6/252إًم٤ٌمين ذم اإلرواء )

 (.7/428(، اًمنمح اًمٙمٌػم )3/13(، اًمٙم٤مذم )9/112يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم ) (6)
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 .(1)وم٤مُمتٜمع ُمـ ىمْم٤مئف

ي٦م شمٜمت٘مؾ سمٕمْمؾ اًمقزم اًم٘مري٥م إمم اًمقزم إسمٕمد، وهق ىمقل أن اًمقٓ الؼول الثاين:

، (3)وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م إن يم٤من اًمرد صمالث ُمرات وم٠ميمثر (2)اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م اسمـ

 .(4)وهق اعمذه٥م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م

 ووجه هذا الؼول:

أٟمف شمٕمذر اًمتزوي٩م ُمـ ضمٝم٦م إىمرب، ومٛمٚمٙمف إسمٕمد، ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم ضمٜمقن اًمقزم  -1

 .(5)إىمرب

وٕن اًمقزم اًمٕم٤موؾ يٗمًؼ سم٤مًمٕمْمؾ: ٕٟمف فمٚمؿ، ومتٜمت٘مؾ اًمقٓي٦م قمٜمف، يمام ومًؼ  -2

 سمنمب اخلٛمر.

وجي٤مب قمـ اؾمتدٓل اجلٛمٝمقر سم٤محلدي٨م، سم٠من احلدي٨م حمٛمقل قمغم ُم٤م إذا قمْمؾ 

اًمًٚمٓم٤من : »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف ،وٛمػم مجع يتٜم٤مول اًمٙمؾ شوم٢من اؿمتجروا»اًمٙمؾ: ٕن ىمقًمف: 

 .(6)وهذه هل٤م وزمش. وزم ُمـ ٓ وزم ًمف

وقمٚمؾ اًمِم٤مومٕمٞم٦م شم٘مٞمٞمدهؿ اٟمت٘م٤مل اًمقٓي٦م إمم إسمٕمد سم٤مًمرد صمالث ُمرات: ٕن هذا 

اًمرد يٗمًؼ سمف اًمقزم ومتٜمت٘مؾ طمٞمٜمٝم٤م اًمقٓي٦م إمم إسمٕمد، وأُم٤م دون ذًمؽ ومال يٗمًؼ سمف 

                                           

 (.6/111(، اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع )9/112يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم ) (1)

 (.3/573يٜمٔمر: اًمتقوٞمح ذم ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ) (2)

 (.3/129(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )7/251اعمحت٤مج )(، حتٗم٦م 4/252يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (3)

 (.8/220(، اًمٗمروع )7/427(، اًمنمح اًمٙمٌػم )2/17يٜمٔمر: اعمحرر ذم اًمٗم٘مف ) (4)

 (.5/54(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )2/641(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )7/428يٜمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم ) (5)

 (.5/55(، ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل )7/31يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (6)



 
 

 دػٕٖ انؼضم ٔانذفٕع انًٕضٕػٛخ انٕاردح ػهٛٓب فٙ انفمّ اإلطاليٙ 
 

 82 

 .(1)ومال شمٜمت٘مؾ إمم إسمٕمد، وإٟمام يتقمم اًم٘م٤ميض ذًمؽ رومًٕم٤م ًمٚمير

 السجقح:

هذه احل٤مًم٦م هق اًمقزم إسمٕمد، ُمع  واًمذي ئمٝمر زم أن اًمذي يكم اًمتزوي٩م ذم

ُمالطمٔم٦م أن اًمذي يًٜمد هذا إُمر هق اًم٘مْم٤مء، سمٓمريؼ اًمٜم٘مؾ، أي: ٟم٘مؾ اًمقٓي٦م 

طمًام ًمٚمخالف، وإٟمام ىمٚم٧م سم٠من يًٜمد إُمر إمم اًمقزم إسمٕمد: عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ أمهٞم٦م 

ُمـ اًمقزم إىمرب دم٤مه ُمقًمٞمتف  - ٓ حم٤مًم٦م - سم٤مًمٖم٦م ذم ختٗمٞمػ وـم٠مة اخلالف اًمقاىمع

شمزوجيٝم٤م دون إرادشمف، ومٗمل طم٤مل شمقزم ذًمؽ وزم آظمر همػم اًمٕم٤موؾ، وم٢من طمدة  طم٤مل

ظمالف إىمرب دم٤مه ُمقًمٞمتف ؾمتٙمقن أىمرب إمم اًمؽمُمٞمؿ واإلصالح، ذم طملم ًمق 

ضمٕمؾ ذًمؽ سمٞمد اًم٘مْم٤مء ُم٤ٌمذة، وم٢مٟمف ؾمٞمّمٕم٥م ُمـ ُمٝمٛم٦م إصالح ذات اًمٌلم سملم 

 .وُمقًمٞم٦مذًمؽ اًمقزم 

قاىمع: ؾمقاء يم٤من قمغم اًمّمٕمٞمد ًمٚمٕمْمؾ آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م ٓ ختٗمك قمغم ُمـ قم٤ميش اًم

اًم٘مْم٤مئل، أم قمغم اًمّمٕمٞمد اًمدقمقي، أم آضمتامقمل، ويٛمٙمـ إمج٤مل أهؿ أصم٤مر 

 :(2)اًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمٕمْمؾ قمغم إهة، واعمجتٛمع ومٞمام ي٠ميت

                                           

  (.3/129(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )7/251(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )4/252يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (1)

 (.115-113)ص يٜمٔمر: قمْمؾ اعمرأة ُمـ اًمٜمٙم٤مح (2)
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 .: يٍ انُبحٛخ انُفظٛخ نهًزأحأٔاًل

ًمدى اإلٟم٤ًمن: ذيمًرا يم٤من أو أٟمثك، سمؾ ًمٞمس ُمـ ؿمؽ أن اًمزواج طم٤مضم٦م ومٓمري٦م 

طم٤مضم٦م إٟمثك رسمام يم٤مٟم٧م أؿمد، وأن أي طمرُم٤من هل٤م واحلٞمٚمقًم٦م دون حت٘مٞمؼ هذه 

ؾمقف يؽمك آصم٤مًرا ؾمٚمٌٞم٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م، أمهٝم٤م:  - اًمزواج - احل٤مضم٦م سم٤مًمٓمريؼ اًمنمقمل

آٟمٓمقاء، واًمٕمزًم٦م، ووم٘مداهن٤م يمثػًما ُمـ شم٠مصمػمه٤م اإلجي٤ميب ذم حمٞمط أههت٤م وجمتٛمٕمٝم٤م، 

ـّ إمم طم٤مًم٦ٍم ُمـ آوٓمراب اًمٜمٗمز  وهقم٤من ُم٤م يتٓمقر إُمر قمٜمد اًمٙمثػم ُمٜمٝم

واًمًٚمقيمل ُمّمحقسًم٤م سمِمدة اًم٘مٚمؼ، اًمذي ُم٤م يٚم٨ٌم أن يتحقل امم طم٤مًم٦م ُمـ اًمٞم٠مس 

وآيمتئ٤مب، وهذه ُمٗم٤مؾمد قمٔمٞمٛم٦م، طمري سمٙمؾ قم٤مىمؾ أن حيقل سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمقًمٞمتف 

ه اهلل هل٤م ُمـ اعمًٚمٛملم ، دون شمٕمٜم٧م، ممتثاًل ًم٘مقًمف سمٗمًح ومرص اًمٜمٙم٤مح هل٤م ممـ ين 

إذا أشم٤ميمؿ ُمـ شمروقن ديٜمف، وظمٚم٘مف ومزوضمقه: إٓ شمٗمٕمٚمقا شمٙمـ ومتٜم٦م ذم »: ♠

 .(1)شإرض، ووم٤ًمد قمريض

                                           

(، واسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب 224(، سمرىمؿ )1/193رواه أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمزوي٩م إيمٗم٤مء ) (1)

واًمؽمُمذي، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء إذا ضم٤مءيمؿ ُمـ شمروقن ديٜمف (، 1967(، سمرىمؿ )1/632اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب إيمٗم٤مء، )

(، وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ همري٥م. ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى يمت٤مب 1084(، سمرىمؿ )2/385ومزوضمقه، )

(، وطمًٜمف إًم٤ٌمين 1348(، سمرىمؿ )7/132اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمتزوي٩م ُمـ ذي اًمديـ واخلٚمؼ )

 (.6/267ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )
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ًٛب: يٍ انُبحٛخ انخهمٛخ  .ثبَ

إن ُمـ أهؿ ُم٘م٤مصد اًمزواج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اإلقمٗم٤مف، واإلطمّم٤من، وًمذا 

ُمٕمنم اًمِم٤ٌمب، ُمـ اؾمتٓم٤مع ي٤م »طم٨م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف: 

ُمٜمٙمؿ اًم٤ٌمءة ومٚمٞمتزوج: وم٢مٟمف أهمض ًمٚمٌٍم وأطمّمـ ًمٚمٗمرج، وُمـ مل يًتٓمع ومٕمٚمٞمف 

 .(1)شسم٤مًمّمقم وم٢مٟمف ًمف وضم٤مء

وإن اًمٕمْمؾ حيقل دون هذا اعم٘مّمد، ويٕمرض يمثػًما ُمـ اًمٗمتٞم٤مت ًمٚمٗمتٜم٦م واًمقىمقع 

دقمٝم٤م ذم اًمرذيٚم٦م حت٧م ؾمٚمٓم٤من احل٤مضم٦م اًمٗمٓمري٦م اًمداومٕم٦م عمامرؾم٦م شمٚمؽ احل٤مضم٦م اًمتل أو

اهلل ذم اإلٟم٤ًمن، وٟمحـ إذ ٟم٘مقل ذًمؽ ٓ ٟمؼمر اًمقىمقع ذم سمراصمـ اًمرذيٚم٦م سمحج٦م 

اًمٕمْمؾ، وقمدم اًمزواج، وإٟمام ٟمِمخص ًم٥ًٌم ُيٕمد  ذم ٟمٔمر اًم٤ٌمطم٨م ُمـ أهؿ 

إؾم٤ٌمب اًمتل شمٙمٛمـ وراء ارشمٙم٤مب يمثػم ُمـ طمقادث اًمزٟم٤م، ؾمٕمًٞم٤م ُمٜم٤م ذم شمٌّمػم 

٤ًٌم ُم٤م يٙمقن اًمٜم٤مس سمقاىمع ٓ سمد ُمـ ُمٕمرومتف واإلؾمٝم٤مم ذم شمٖمٞمػمه ، إذ إن اًمٕمْمؾ هم٤مًم

دون ؾم٥ٌم ذقمل، وٓ ُمؼمر أظمالىمل ؾمقى ُم٤م يٜم٘مدح ذم ذهـ سمٕمض إوًمٞم٤مء ُمـ 

ضورة اًمتٛمًؽ سمٕم٤مدات ىمديٛم٦م، وأهقاء ذاشمٞم٦م، يرون ضورة شمقاومره٤م ذم ظم٤مـمٌل 

٤ًٌم مم٤م مل يٜمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من، مم٤م يدومٕمٝمؿ ًمٚمتٕمًػ ذم  ُمقًمٞم٤مهتؿ، وهل هم٤مًم

ع اسمتداء إٓ ًمّمٞم٤مٟم٦م اعمرأة ُمـ أن شم٘مع ومري٦ًم اؾمتٕمامل هذا احلؼ، ا ًمذي ُم٤م ُذِ

 اؾمتٖمالل اًمرضم٤مل، وم٢مذا هب٤م شم٘مع وحٞم٦م قم٤مدات وًمٞمٝم٤م وأهقائف.

                                           

(، 7/3: ُمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ اًم٤ٌمءة ومٚمٞمتزوج، )ملسو هيلع هللا ىلصيمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل  أظمرضمف اًمٌخ٤مري، (1) 

(، وُمًٚمؿ ذم اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًمٜمٙم٤مح عمـ شم٤مىم٧م ٟمٗمًف إًمٞمف ووضمد ُم١مٟم٦م، 5065سمرىمؿ )

 (.1400(، سمرىمؿ )2/1018)
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 .ثبنًثب: يٍ انُبحٛخ االجزًبػٛخ

 :ئمٝمر ًمٚمٕمْمؾ مجٚم٦م ُمـ أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م قمغم اًمّمٕمٞمد آضمتامقمل، أمهٝم٤م

٤ًٌم ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب  :زي٤مدة فم٤مهرة اًمٕمٜمقؾم٦م ذم اعمجتٛمع -1 طمٞم٨م ُيٕمد  اًمٕمْمؾ ؾمٌ

اٟمتِم٤مر هذه اًمٔم٤مهرة: طمٞم٨م يٛمتٜمع اًمقزم ُمـ شمزوي٩م ُمقًمٞمتف ُمـ إيمٗم٤مء اًمذيـ 

 ذم - خيٓمٌقهن٤م، واطمد شمٚمق أظمر، طمتك إذا ُم٤م سمٚمٖم٧م اعمرأة ؾمـ اًمثالصملم أو دم٤موزشمف

٤مة، ًمتٚمتحؼ سمٕمد اًمٗمت شمٚمؽ طمقل يٚمقح اًمٕمٜمقؾم٦م ؿمٌح سمدأ - اًمٕمٍم هذا ذم اًمٖم٤مًم٥م

سمجٞمش اًمٕمقاٟمس اًمذي صٜمٕمف اسمتٕم٤مد سمٕمض إوًمٞم٤مء قمـ ذيٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم،  ذًمؽ

 .ملسو هيلع هللا ىلصوشمريمٝمؿ هلدي ٟمٌٞمٝمؿ 

ًم٘مد سمٚمٖم٧م ٟم٦ًٌم اًمٕمٜمقؾم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب درضم٦م خمٞمٗم٦م وُمرقم٦ٌم، وم٘مد يمِمٗم٧م 

 .(1)ُمٜمٔمٛم٦م هقًمٜمدي٦م قمـ إطمّم٤مئٞم٦م ٓرشمٗم٤مع اًمٕمٜمقؾم٦م ذم اًمقـمـ اًمٕمريب

سمآظمر عمدى  وم٢مهن٤م شمِمػم سمِمٙمؾ أووسمٕمٞمًدا قمـ دىم٦م وُمّمداىمٞم٦م هذه اإلطمّم٤مئٞم٦م، 

وقمغم  - اًمٕمٜمقؾم٦م - سمد ُمـ احلد ُمـ أؾم٤ٌمب هذه اًمٔم٤مهرةظمٓمقرة إُمر، وأٟمف ٓ

 رأس هذه إؾم٤ٌمب ُمقوقع اًمٕمْمؾ ُمـ اًمقزم.

                                           

ُمـ جمٛمقع  %(40( ُماليلم، أي: )8وقمغم رأؾمٝم٤م ُمٍم، طمٞم٨م أقمٚمٜم٧م أن قمدد اًمٕمقاٟمس ذم ُمٍم يٌٚمغ ) (1)

اًمٗمتٞم٤مت ذم ؾمـ اًمزواج، وهذا اًمرىمؿ ُمرؿمح أيًْم٤م ًمالرشمٗم٤مع .أُم٤م ذم ًمٌٜم٤من: وم٘مد وصؾ قمدد اًمٕمقاٟمس إمم 

وهل ُمرؿمح٦م ًمالرشمٗم٤مع سم٥ًٌم فمروف احلرب  %(70، سمٞمٜمام سمٚمٖم٧م ٟم٦ًٌم اًمٕمٜمقؾم٦م ذم ؾمقري٦م ) %(15)

، أي:  %(75ت إمم )وذم دول اخلٚمٞم٩م وصٚم٧م ٟم٦ًٌم اًمٕمٜمقؾم٦م ذم اإلُم٤مرا. اًمدائرة هٜم٤مك ُمٜمذ صمالث ؾمٜمقات

، أُم٤م ذم دول اعمٖمرب اًمٕمريب وم٘مد شم٘م٤مرسم٧م ٟم٥ًم  %(25) اًمٌحريـ وذم ( أًمػ قم٤مٟمس،175ُم٤م ي٘م٤مرب )

 يٜمٔمر: ُمقىمع %(،51، شمٚمتٝم٤م اجلزائر سمٜم٦ًٌم )%(62اًمٕمٜمقؾم٦م هٜم٤مك، طمٞم٨م ؾمجٚم٧م شمقٟمس ٟم٦ًٌم )

www.lahamag.com/Details: ح٥ًم اهلٞمئ٦م ، وسمٚمٖم٧م ٟم٦ًٌم اًمٕمٜمقؾم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سم

(، وهل ٟم٦ًٌم ُمٜمخٗمْم٦م وومً٘م٤م ًمٚمٛمٕم٤ميػم اًمتل ووٕمتٝم٤م اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م 10، 7، )م2017اًمٕم٤مُم٦م ًمإلطمّم٤مء ًمٚمٕم٤مم 

 ًمإلطمّم٤مء.
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٤ًٌم ُم٤م شمٙمقن قمٜمًٍما ؾمٚمٌٞم ٤م ذم  -2 إن اعمرأة اعمٛمٜمققم٦م ُمـ اًمزواج سم٤مًمٕمْمؾ هم٤مًم

ٙمؽ إهي اًمذي سمدأ اعمجتٛمع، ُمٜمٕمزًم٦م قمـ أههت٤م، وهق ُم٤م يٕمزز ومرص٦م اًمتٗم

 ًمألؾمػ سم٤مًمٔمٝمقر ذم واىمٕمٜم٤م اًمٕمريب واإلؾمالُمل.

يًٝمؿ ذم إوٕم٤مف اعمجتٛمع  - وهمػمه - إن آٟمحالل اخلٚم٘مل سم٥ًٌم اًمٕمْمؾ -3

سمِمٙمؾ قم٤مم، وجيٕمٚمف قمرو٦م ًمًخط اهلل، وفمٝمقر آسمتالءات، وإُمراض اًمتل 

 مخس إذا اسمتٚمٞمتؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ¶شمٗمتؽ سم٤مًمٜم٤مس، ومٕمـ اسمـ قمٛمر 

هبـ وأقمقذ سم٤مهلل أن شمدريمقهـ: مل شمٔمٝمر اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ىمقم ىمط طمتك يٕمٚمٜمقا هب٤م إٓ ومِم٤م 

ومٞمٝمؿ اًمٓم٤مقمقن، وإوضم٤مع اًمتل مل شمٙمـ ُمْم٧م ذم أؾمالومٝمؿ اًمذيـ ُمْمقا، ومل 

يٜم٘مّمقا اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان إٓ أظِمذوا سم٤مًمًٜملم وؿمدة اعم١مٟم٦م وضمقر اًمًٚمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ، 

ٓمر ُمـ اًمًامء، وًمقٓ اًمٌٝم٤مئؿ مل يٛمٓمروا، ومل ومل يٛمٜمٕمقا زيم٤مة أُمقاهلؿ إٓ ُمٜمٕمقا اًم٘م

يٜم٘مْمقا قمٝمد اهلل وقمٝمد رؾمقًمف إٓ ؾمٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ قمدًوا ُمـ همػمهؿ وم٠مظمذوا سمٕمض 

ُم٤م ذم أيدهيؿ، وُم٤ممل حتٙمؿ أئٛمتٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل ويتخػموا مم٤م أٟمزل اهلل إٓ ضمٕمؾ اهلل 

 .(1)شسم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ

                                           

(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن، سم٤مب اًمتِمديد قمغم 401(، سمرىمؿ )5/150رواه اسمـ ُم٤مضمف، سم٤مب اًمٕم٘مقسم٤مت ) (1)

(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ 4671(، سمرىمؿ )5/61 إوؾمط، )(، واًمٓمؼماين ذم3042(، سمرىمؿ )5/23ُمٜمع زيم٤مة اعم٤مل، )

(. وطمًٜمف ؿمٕمٞم٥م 1/167(، وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م: صحٞمح، )334-8/333ذم احلٚمٞم٦م )

 (.5/150إرٟم١موط ذم حت٘مٞم٘مف ًمًٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )
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 األثز االلزصبد٘ نهؼضم:

اًمداومع ُمـ اًمٕمْمؾ هق ـمٛمع اًمقزم ذم دظمؾ ُمقًمٞمتف إن وئمٝمر ذًمؽ ذم طم٤مل يم٤من 

يم٤مٟم٧م ذات دظمؾ، وطمٞمٜمٝم٤م ًمـ شم٘مدم ُمثؾ هذه اعمرأة اعمٕمْمقًم٦م سم٥ًٌم ُم٤مهل٤م واًمتل 

٤م سمًٌٌف، ًمـ شم٘مدم قمغم اؾمتثامر هذا اعم٤مل سم٠مي وضمف  طمرُم٧م ُمـ أن شمٙمقن زوضم٦م، أو أُم 

ع سمف وًمٞمٝم٤م ُمـ وضمقه آؾمتثامر، سمؾ رسمام شمٕمٛمدت إٟمٗم٤مىمف قمغم همػم هدى، طمتك ٓ يٜمتٗم

 اًمذي قمْمٚمٝم٤م وطمرُمٝم٤م أهؿ أسمقاب ؾمٕم٤مدهت٤م وهق اًمزواج.
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 ؿفقد:ـت

ُمـ أهؿ اًمتداسمػم اًمنمقمٞم٦م اًمتل ووٕمٝم٤م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ًمّمٞم٤مٟم٦م اعمرأة اؿمؽماط 

اًمقزم ذم ٟمٙم٤مطمٝم٤م: عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ احلٗم٤مظ اًمت٤مم عمًت٘مٌؾ اعمرأة ويمراُمتٝم٤م، ومْماًل قمـ 

ُمراقم٤مة جم٤مُمع احلٞم٤مء ذم ؿمخّمٞمتٝم٤م وىمٓمع اًمٓمريؼ قمغم آٟمتٝم٤مزيلم وآؾمتٖمالًمٞملم 

ٟمح٦م اًمٜم٤ممج٦م ُمـ اًمْمٕمػ اجلٌكم ًمدى قمٛمقم اًمٗمرص٦م اًم٤ًمهيتٌٚمقا ُمـ اًمرضم٤مل، ًمئال 

اًمٜم٤ًمء، ومت٘مع اعمرأة وحٞم٦ًم سم٤مردة ذم أيدي اًمٕم٤مسمثلم: وٕن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ُمـ ُم٘م٤مصده 

إؿم٤ٌمع ؿمٝمقة اًمٗمرج ًمدى اًمزوضملم، وًمق شمرك ًمٚمٛمرأة ُم٤ٌمذة اًمٕم٘مد ًمٙم٤من هذا ىم٤مدطًم٤م 

رأة قمـ ذم ُمروءهت٤م، ظم٤مدؿًم٤م حلٞم٤مئٝم٤م، ُمِمٕمًرا سمتقىم٤مهن٤م إمم اًمرضم٤مل، ومّم٤من اًمنمع اعم

 هذا يمٚمف، وويمؾ ُم٤ٌمذة اًمٕم٘مد ًمقًمٞمٝم٤م.

اًميب اًمث٤مين: ُم٤م ي٘مع ُمقىمع اًمتحًلم "ضم٤مء ذم روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر: 

واًمتزيلم، ورقم٤مي٦م طمًـ اعمٜم٤مه٩م ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت، يم٤مقمت٤ٌمر اًمقزم ذم 

 اًمٜمٙم٤مح: صٞم٤مٟم٦م ًمٚمٛمرأة قمـ ُم٤ٌمذة اًمٕم٘مد: ًمٙمقٟمف ُمِمٕمًرا سمتقىم٤من ٟمٗمًٝم٤م إمم اًمرضم٤مل،

ومال يٚمٞمؼ ذًمؽ سم٤معمروءة، ومٗمقض ذًمؽ إمم اًمقزم: محاًل ًمٚمخٚمؼ قمغم أطمًـ 

 .(1)"اعمٜم٤مه٩م

                                           

 (.1/479روو٦م اًمٜم٤مفمر ) (1)
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إًمٞمؼ سمٛمح٤مؾمـ اًمٕم٤مدات ": ؒ وذم هذه اعم٠ًمًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ي٘مقل اًمًٌٙمل 

اؾمتحٞم٤مء اًمٜم٤ًمء قمـ ُم٤ٌمذة اًمٕم٘مد: ٕن ذًمؽ يِمٕمر سمتقىم٤من ٟمٗمًٝم٤م إمم اًمرضم٤مل، 

محاًل ًمٚمخٚمؼ قمغم أطمًـ وذًمؽ همػم ٓئؼ سم٤معمروءة، ومٗمقوف اًمنمع إمم اًمقزم 

 .(1)"اعمٜم٤مه٩م

وسمٕمض اًمٕمٚمامء يٕمٚمؾ هذا أيًْم٤م سم٠من اعمرأة هيٕم٦م اًمت٠مصمر سم٤مًمٕمقاـمػ، وقم٤مدة ُم٤م 

شمٖمٚم٥م قم٤مـمٗمُتٝم٤م قم٘مَٚمٝم٤م، وهقم٤من ُم٤م شمٖمؽم سم٤مًمٔمقاهر دون اًمٜمٔمر ذم سمقاـمـ إُمقر 

وُمآٓهت٤م، ومٚمق شمرك هل٤م أهٚمٞم٦م قم٘مد اًمزواج ًم٤ًمرقم٧م إمم شمزوي٩م ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٙمػء أو 

٦م، أو ٟمٔمر، وهذا هٙمذا ٚمّّم٤مًمح أو اًمٗم٤مؾمد، همػمه، وًم سم٤مدي اًمرأي، دون متٝمؾ، أو روي 

 ومٞمف ُمـ اًمٗم٤ًمد ُم٤م ومٞمف.

إٓ أن هذا يمٚمف ٓ يٕمٜمل سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ضمٕمؾ ؾمٚمٓم٦م اًمتزوي٩م ُمٓمٚم٘م٦م سمٞمد اًمقزم 

يٛمٜمحٝم٤م ُمقًمٞمتف هذا احلؼ ُمتك ؿم٤مء، ويٛمٜمٕمٝم٤م ُمٜمف ُمتك ؿم٤مء، سمؾ إٟمام ضمٕمؾ هذه 

ٙمؿ اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر، وم٢مذا شمٌلم أن اًمقزم ُمتٕمًػ ذم اًمًٚمٓم٦م ُمٜمقـم٦م سمتح٘مٞم٘مٝم٤م ًمٚمحِ 

وأن ؿمٞمًئ٤م ُمـ شمٚمؽ احِلٙمؿ مل يتح٘مؼ،  - ؾمٚمٓم٦م وٓي٦م اًمتزوي٩م - اؾمتٕمامل هذه اًمًٚمٓم٦م

يٙمػ يد هذا اًمقزم قمـ ُمقًمٞمتف، ويٜمزع ُمٜمف  - واحل٤مًم٦م يمذًمؽ - وم٢من اًمنمع احلٙمٞمؿ

ًمقاىمع قمغم هذه هذه اًمًٚمٓم٦م ًمٞمجٕمٚمٝم٤م سمٞمد اًم٘مْم٤مء، أو سمٞمد وزم أسمٕمد، رومًٕم٤م ًمٚمٔمٚمؿ ا

ع ذم اًم٘مْم٤مء اإلؾمالُمل دقمقى اًمٕمْمؾ، اًمتل  اعمرأة هبذا اًمتٕمًػ، وٕضمؾ هذا ُذِ

 متٙمـ اعمرأة ُمـ يمػ اًمٔمٚمؿ اًمقاىمع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ وًمٞمٝم٤م سمٛمٜمٕمٝم٤م اًمزواج ُمـ إيمٗم٤مء.

وؾم٠مسملم ذم هذا اًمٗمّمؾ أطمٙم٤مم هذه اًمدقمقى: اسمتداء سمٌٞم٤من ؾمٌٌٝم٤م، واٟمتٝم٤مء 

٨م أشمٞم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، إٓ أٟمٜمل ىمٌؾ سم٤محلٙمؿ اًمذي يّمدر ومٞمٝم٤م، ذم اعم٤ٌمطم

                                           

 (.3/57اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ) (1)
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اًمنموع ذم سمٞم٤من طمٞمثٞم٤مت هذه اًمدقمقى، ٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمغم أن دقمقى اًمٕمْمؾ هل٤م 

ُمـ اخلّمقصٞم٦م ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م شمٜمٗمرد قمـ ُمٕمٔمؿ دقم٤موى إطمقال اًمِمخّمٞم٦م، يمقهن٤م 

شُمرومع ذم ُمقاضمٝم٦م اًمقزم: وم٤معمدقمٞم٦م ومٞمٝم٤م ىمد شمٙمقن سمٜمًت٤م، أو أظمًت٤م ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف، 

ّمقُم٦م واىمٕم٦م سملم إرطم٤مم، وًمذا وم٢من هذه اًمدقمقى جي٥م أن يًٌ٘مٝم٤م حم٤موٓت وم٤مخل

إصالطمٞم٦م شمتٌٕمٝم٤م اعمرأة ىمٌؾ أن شم٘مدم قمغم هذه اًمدقمقى، عم٤م ىمد شم١مول إًمٞمف ُمـ ىمٓمٞمٕم٦ٍم 

ًمٚمرطمؿ، طمتك إذا ُم٤م يئ٧ًم ُمـ ذًمؽ يمٚمف جل٠مت إمم اًم٘مْم٤مء، وطمٞمٜمٝم٤م ٓ شمثري٥م 

 قمٚمٞمٝم٤م.

 تعريف دعوى العضل:

٥م يتقىمػ شمٕمريٗمف قمغم سمٞم٤من ُمٗمٝمقُمل اًمٕمْمؾ، دقمقى اًمٕمْمؾ ُمٗمٝمقم ُمريم

 واًمدقمقى، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ُمٗمٝمقم اًمٕمْمؾ، وومٞمام ي٠ميت سمٞم٤من ُمٗمٝمقم اًمدقمقى:

 تعريف الدعوى:

 أواًل: تعريف الدعوى لغة:

: اؾمؿ عم٤م يدقمٞمف اعمرء، وهل ُمـ آدقم٤مء، وهق ُمّمدر ادقمك الدعوى لغة هي

آدقم٤مء وُمِمت٘م٤مشمف يدقمل ادقم٤مء، ودمٛمع قمغم دقم٤موى سمٗمتح اًمقاو ويمنه٤م، و

 ڍ ڇ﴿اًمٚمٖمقي٦م ي٠ميت سمٛمٕم٤مٍن خمتٚمٗم٦م، أؿمٝمره٤م: اًمدقم٤مء، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

. واًمزقمؿ، وُمٜمف ادقمك اًمٌمء، أي: زقمٛمف [10]يقٟمس: ﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

٤م يم٤من أو سم٤مـماًل، واًمٓمٚم٥م، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ًمف طم٘م 

. وهذا اعمٕمٜمك إظمػم (1)، وُمٜمف ىمقًمف: ادقمٞم٧م اًمٌمء، أي: ـمٚمٌتف ًمٜمٗمز[57]يس: ﴾

                                           

 (.1/195اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ًمٚمٗمٞمقُمل )(، 4/323يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (1)



 

  دػٕٖ انؼضم ٔانذفٕع انًٕضٕػٛخ انٕاردح ػهٛٓب فٙ انفمّ اإلطاليٙ
 

 91 

 هق أىمرب اعمٕم٤مين ًمٚمٛمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمٚمدقمقى.

 .ثاكًقا: تعريف الدعوى اصطالًحا

 اظمتٚمٗم٧م شمٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمدقمقى، وومٞمام ي٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ:

 .شمٕمريػ اًمدقمقى قمٜمد احلٜمٗمٞم٦مأواًل: 

قمرف احلٜمٗمٞم٦م اًمدقمقى سم٠مهن٤م: ىمقل ُم٘مٌقل قمٜمد اًم٘م٤ميض ي٘مّمد سمف ـمٚم٥م طمؼ ىمٌؾ 

 .(1)قمـ طمؼ ٟمٗمًف همػمه أو دومٕمف

وأهؿ ُم٤م يٛمٙمـ أظمذه قمغم هذا اًمتٕمريػ قمدم ؿمٛمقًمف ًمٚمدقمقى اعمرومققم٦م سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م 

 أو اًمقص٤مي٦م.

 .شمٕمريػ اًمدقمقى قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦مثاكًقا: 

يمذًمؽ وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل، اظمتٚمٗم٧م شمٕمريٗم٤مهتؿ ًمٚمدقمقى، وُمـ أؿمٝمر 

ذم ذُم٦م ُمٕملم،  ـمٚم٥م ُمٕملم، أو ُم٤م"شمٕمريٗم٤مهتؿ ُم٤م قمرومٝم٤م سمف اًم٘مراذم ذم اًمٗمروق سم٠مهن٤م: 

 .(2)"أو ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟمٗمع ُمٕمتؼم ذقًم٤م

وأهؿ ُم٤م يرد قمغم هذا اًمتٕمريػ دظمقل اًمدقمقى سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي ومٞمف، طمٞم٨م مل 

 ي٘مٞمد اًمٓمٚم٥م سمقىمققمف ذم جمٚمس اًم٘مْم٤مء.

 .شمٕمريػ اًمدقمقى قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦مثالًثا: 

 .(3)اًمدقمقى قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م هل: إظم٤ٌمر قمـ وضمقب طمؼ ًمف قمغم همػمه قمٜمد طم٤ميمؿ

                                           

 (.5/541(، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )1/510اًمدر اعمخت٤مر ذح شمٜمقير إسمّم٤مر ) (1)

 (.8/431يٜمٔمر: اًمذظمػمة ) (2)

 (.1/614(، اًمناج اًمقه٤مج قمغم ُمتـ اعمٜمٝم٤مج )6/399ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (3)
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ذا اًمتٕمريػ أيًْم٤م يرد قمٚمٞمف قمدم ؿمٛمقًمف ًمٚمدقمقى اعمرومققم٦م سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م وه

٤م ًمٖمػمه ٓ ًمٜمٗمًف  .(1)يم٤مًمدقم٤موى اًمتل يرومٕمٝم٤م اًمقزم أو اًمقيص، ومٝمق يٓمٚم٥م طم٘م 

 .شمٕمريػ اًمدقمقى قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦مرابًعا: 

يٕمرف احلٜم٤مسمٚم٦م اًمدقمقى سم٠مهن٤م: إو٤موم٦م اإلٟم٤ًمن إمم ٟمٗمًف اؾمتح٘م٤مق رء ذم يد 

 .(2)همػمه أو ذم ذُمتف

 :التعريف ادختار

ذم جمٚمس  همػمه أو اًمٜمٞم٤مسم٦م، قمغمؿمخص سمحؼ، سم٤مٕص٤مًم٦م  اًمدقمقى هل: إظم٤ٌمر

 احلٙمؿ.

 اًم٘مقل هذا أؾمٜمد وم٢من واًمٙمذب، اًمّمدق حيتٛمؾ ظمؼم وسمٞم٤مٟمف ذم أيت: وم٤مًمدقمقى

 ُمٕمتؼمة ذقًم٤م إصم٤ٌمت سمقؾمٞمٚم٦م

 اًمّمدق. ضم٤مٟم٥م طمٞمٜمٝم٤م يؽمضمح

 ويمٞمٚمف، أو وصٞمف، أو احلؼ، ص٤مطم٥م ـُم ىمٞمد يِمٛمؾ اإلظم٤ٌمر :باألصالة أو الـقابة

 اًم٘مْم٤مء. أُم٤مم يٛمثٚمف ممـ همػمه أو

ىمٞمد خيرج سمف اًمدقمقى سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٚمٖمقي، إذ ٓ سمد ًمٚمدقمقى  :دم جمؾس احلؽم

يمل شمٜمت٩م أصمره٤م أن شمٙمقن ذم جمٚمس اًم٘مْم٤مء، ويٛمثٚمف ذم اًمقىم٧م احل٤مض اعمح٤ميمؿ قمغم 

 اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م ودرضم٤مهت٤م.

                                           

 (.1/100يٜمٔمر: ٟمٔمري٦م اًمدقمقى ) (1)

 (.6/384(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )11/369اإلٟمّم٤مف )(، 10/242يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (2)
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 تعريف دعوى العضل:

ُمٕمٜمك اًمٕمْمؾ واًمدقمقى ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح، يٛمٙمٜمٜم٤م شمٕمريػ دقمقى سمٕمد سمٞم٤من 

 اًمٕمْمؾ سم٠مهن٤م:

اًمدقمقى اًمتل شم٘مٞمٛمٝم٤م اعمرأة ذم ُمقاضمٝم٦م وًمٞمٝم٤م، اعم٤مٟمع هل٤م ُمـ اًمتزوج سمٙمػء، ُمـ 

همػم قمذر ذقمل شمٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م يمػ  وٓيتف، وإؾمٜم٤مده٤م إمم اًم٘مْم٤مء، أو إمم ُمـ يٚمٞمف ُمـ 

 إوًمٞم٤مء.
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 :رؼزٚف انظجت

 :السبب لغة

٤ًٌم واًمٓمريؼ  قم٤ٌمرة قمام يٛمٙمـ اًمتقصؾ سمف إمم ُم٘مّمقد ُم٤م، وُمٜمف ؾمٛمل احلٌؾ ؾمٌ

٤ًٌم إلُمٙم٤من اًمتقصؾ هبام إمم اعم٘مّمقد، وهلذا ي٘مقل اسمـ ُمٜمٔمقر:  اًم٥ًٌم يمؾ رء "ؾمٌ

 .(1)"يتقصؾ سمف إمم همػمه

 السبب دم االصطالح:

ْمٌط دل  اًمدًمٞمؾ أُم٤م اًم٥ًٌم قمٜمد قمٚمامء إصقل ومٝمق: يمؾ وصػ فم٤مهر ُمٜم

 .(2)سمحٙمؿ ذقملُمٕمروًم٤م اًمًٛمٕمل قمغم يمقٟمف 

ىمٞمد اطمؽمز سمف قمـ اًمقصػ اخلٗمل اًمذي ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمٙمٚمػ  قوله: )ظاهر(

آـمالع قمٚمٞمف، يمٕمٚمقق اًمٜمٓمٗم٦م سم٤مًمرطمؿ وم٢مٟمف ؾم٥ٌم ظمٗمل ٓ يٕمٚمؼ قمٚمٞمف وضمقب 

 اًمٕمدة، وإٟمام يٕمٚمؼ قمغم وصػ فم٤مهر وهق اًمٓمالق ُمثاًل.

 ىمٞمد اطمؽمز سمف قمـ اًم٥ًٌم اعمتخٚمػ اًمذي ٓ يقضمد دائاًم. وقوله: )مـضبط(

اًمدًمٞمؾ اًمًٛمٕمل ُمـ  وقوله: )دلَّ الدلقل السؿعي عذ كوكه معرًفا لؾحؽم(

                                           

(، هتذي٥م اًمٚمٖم٦م 3/38(، ويٜمٔمر ذم شمٕمريػ اًم٥ًٌم أيًْم٤م: شم٤مج اًمٕمروس )1/2532ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (1)

(12/220.) 

 (.1/127(، اإلطمٙم٤مم ًممُمدي )4/170يٜمٔمر: يمِمػ إهار ذح أصقل اًمٌزدوي ) (2)
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، [78]اإلهاء: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ﴿اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وُمث٤مًمف ُمـ اًمٙمت٤مب: 

 طمٞم٨م دل  هذا اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمزوال إُم٤مرة ًمقضمقب اًمّمالة.

 .(1)ـ وضمقده اًمقضمقد وُمـ قمدُمف اًمٕمدم ًمذاشمفوقمرف أيًْم٤م سم٠مٟمف: ُم٤م يٚمزم ُم

وٟمخٚمص ُمـ اًمتٕمريٗملم إمم أن اًم٥ًٌم هق إُمر اًمذي ضمٕمؾ اًمِم٤مرع وضمقده 

٤ًٌم ًمتنميع  قمالُم٦م قمغم وضمقد احلٙمؿ، واٟمتٗم٤مءه قمالُم٦م قمغم اٟمتٗم٤مئف ؾمقاء يم٤من ُمٜم٤مؾم

٤ًٌم ًمٚمحٙمؿ ُمٜم٤مؾم٦ٌم فم٤مهرة ؾمٛمل  احلٙمؿ ُمٜم٤مؾم٦ٌم فم٤مهرة أو مل يٙمـ، إٓ أٟمف إن يم٤من ُمٜم٤مؾم

٤ًٌم وم٘مط وٓ يًٛمك قمٚم٦م.قمٚم٦م  ٤ًٌم ًمف ُمٜم٤مؾم٦ٌم فم٤مهرة ؾمٛمل ؾمٌ ٤ًٌم، وإن مل يٙمـ ُمٜم٤مؾم  وؾمٌ

 شبب دعوى العضل:

سم٤مًمٜمٔمر ذم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء طمقل ُمٕمٜمك ؾم٥ٌم اًمدقمقى قمٛمقًُم٤م ٟمجدهؿ ي٘مقًمقن سم٠من 

ت اعمختٚمٗم٦م اعمٕم٤مُمال سمتٕم٤مـمل اعم٘مدر اًمٌ٘م٤مء شمٕمٚمؼ هق - دقمقى أي - ؾم٥ٌم اًمدقمقى

اإلٟم٤ًمين قمغم حتّمٞمؾ طم٘مقىمف اًمالزُم٦م هلذا وُمٜمٝم٤م اًمدقمقى، ًمتقىمػ سم٘م٤مء اًمٜمقع 

اًمٌ٘م٤مء، وهق ُم٤م يًتٚمزم حت٘مٞمؼ شمٚمؽ اعمٕم٤مُمالت ُمـ قم٘مقد ودقم٤موى وهمػمه٤م ُمـ 

اًمتٍموم٤مت، وهذا اًمذي وصٗمف وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م سم٠مٟمف ؾم٥ٌم اًمدقمقى ُم٤م هق ذم طم٘مٞم٘متف 

 .(2)إٓ ؾم٥ٌم اعمنموقمٞم٦م، وًمٞمس اًم٥ًٌم سم٤معمٗمٝمقم إصقزم اًمذي ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف

ى سم٤معمٗمٝمقم إصقزم ًمٚم٥ًٌم ومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م إرادة اعمدقمل وأُم٤م ؾم٥ٌم اًمدقمق

، ُمتجًدة ذم (3)ٟمٗمًف: ومٝمذه اإلرادة هل اًمتل شمرشمٌط هب٤م اًمدقمقى وضمقًدا وقمدًُم٤م

 اًمٓمٚم٥م اعم٘مدم ومٕماًل ًمٚم٘مْم٤مء.

                                           

 (.2/6يٜمٔمر: اًمٌحر اعمحٞمط ) (1)

 (.1/166(، ٟمٔمري٦م اًمدقمقى )4/171)يٜمٔمر: درر احلٙم٤مم  (2)

 (.1/166يٜمٔمر: ٟمٔمري٦م اًمدقمقى ) (3)
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وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ وم٢مٟمٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م حتديد ؾم٥ٌم دقمقى اًمٕمْمؾ سم٠مٟمف: إرادة اعمرأة 

ًمٕمْمؾ قمٜمٝم٤م، ُمتجًًدا ذم ـمٚمٌٝم٤م اًمٗمٕمكم هلذا اعمٕمْمقًم٦م ٟمٗمًٝم٤م اعمتقضمٝم٦م ًمرومع هذا ا

 اًمرومع أُم٤مم اًم٘مْم٤مء.

 شبب دعوى العضل من مـظور كظامي:

إن اعمٗمٝمقم اًمِم٤مئع ًم٥ًٌم اًمدقمقى قمٛمقًُم٤م قمٜمد وم٘مٝم٤مء اًمٜمٔمؿ هق اًمقاىمٕم٦م ذاهت٤م 

اعمٜمِمئ٦م ًمٚمحؼ، ويِمٛمؾ ذًمؽ اًمٕم٘مد، واإلرادة اعمٜمٗمردة، واإلصمراء سمال ؾم٥ٌم، واًمٗمٕمؾ 

 .(1)اًمْم٤مر

ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: إن وم٘مٝم٤مء اًمٜم ٔمؿ ذا اًمٗمٝمؿ ًم٥ًٌم اًمدقمقى قمٜمد وسمٜم٤مء قمغم ه

ؾم٥ٌم دقمقى اًمٕمْمؾ هق اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر ُمـ ىمٌؾ اًمقزم، اعمتٛمثؾ سمٛمٜمع اعمرأة ُمـ 

 اًمزواج سمٙمػء، أو آُمتٜم٤مع قمـ شمزوجيٝم٤م سمٙمػء.

وإٟمام قمؼمت سم٤مُٓمتٜم٤مع خترجًي٤م قمغم ُمذه٥م اجلٛمٝمقر اًمذي يِمؽمط اًمقزم ًمٕم٘مد 

ْمٚمف سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ ُم٤ٌمذة اًمٕم٘مد عمقًمٞمتف ُمـ اًمٙمػء. وأُم٤م اًمٜمٙم٤مح، وطمٞمٜمٝم٤م يٙمقن قم

اعمٜمع ومٝمق اًمتٕمٌػم إًمٞمؼ سمٗم٘مف احلٜمٗمٞم٦م اًمذي ٓ يِمؽمط اًمقزم ٟٓمٕم٘م٤مد اًمٜمٙم٤مح، ومٞمٙمقن 

 اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر طمٞمٜمئٍذ ُمتٛمثاًل ذم ُمٜمع اًمقزم ُمقًمٞمتف ُمـ اًمٜمٙم٤مح، وًمٞمس ذم اُمتٜم٤مقمف.

٘م٤مق، وهق خمتٚمػ ذم وهذا اًم٥ًٌم هبذا اعمٗمٝمقم يًٛمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء ؾم٥ٌم آؾمتح

 (2)وضمقب ذيمره ذم صحٞمٗم٦م اًمدقمقى سملم اًمٗم٘مٝم٤مء: وم٤معمِمٝمقر قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م

وضمقب ذيمر ؾم٥ٌم آؾمتح٘م٤مق ذم اًمدقمقى ٓ ؾمٞمام دقمقى اًمديـ، سمٞمٜمام  (3)واعم٤مًمٙمٞم٦م

                                           

 (.1/166يٜمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (1)

 (.4/3(، اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م )7/195يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (2)

 (.4/115(، هتذي٥م اًمٗمروق )7/154(، اخلرر قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ )1/104يٜمٔمر: شمٌٍمة احلٙم٤مم ) (3)
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إمم قمدم وضمقب ذيمر ؾم٥ٌم آؾمتح٘م٤مق ذم  (2)، واحلٜم٤مسمٚم٦م(1)ذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 اًمدقمقى ُمٓمٚمً٘م٤م.

وضمقب ذيمر ؾم٥ٌم آؾمتح٘م٤مق ذم دقمقى اًمٕمْمؾ، سمؾ ٓ يّمح  والذي أراه:

ؾمامع اًمدقمقى دوٟمف: ومٓمٚم٥م اعمرأة يمّػ وٓي٦م وًمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م دون ذيمر اًم٥ًٌم 

اعمًتقضم٥م هلذا اًمٓمٚم٥م ؾمتٙمقن إُم٤م دقمقى همػم واوح٦م، وطمٞمٜمٝم٤م يٓمٚم٥م اًم٘م٤ميض 

شمقوٞمحٝم٤م، وم٢من ووحتٝم٤م ؾمٛمٕم٧م، وإٓ ردت، وإُم٤م أن شمٙمقن وم٤مؾمدة، ومػمده٤م 

وقمٞمتٝم٤م: ٕن شمرشمٞم٥م إوًمٞم٤مء ذقمل، وًمٞمس قم٤مئًدا إمم رهم٦ٌم ُم٤ٌمذة ًمٕمدم ُمنم

اعمرأة، ومٕمغم يمال آطمتامًملم ٓ سمد ُمـ ذيمر ؾم٥ٌم اًمدقمقى، وهق قمْمؾ وًمٞمٝم٤م هل٤م 

 دون ُمًقغ ذقمل.

                                           

 (.4/243(، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم )2/311). يٜمٔمر: اعمٝمذب  (1)

 (.3/514(، ُمٜمتٝمك اإلرادات )6/408يٜمٔمر: يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ) (2)
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اًمٌمء ضم٤مٟمٌف  أطمد اجلقاٟم٥م اًمتل ُيًتٜمد إًمٞمٝم٤م وي٘مقم هب٤م، وريمـ :الركن دم الؾغة

 .(1)إىمقى

اًمريمـ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م هق: ُم٤م يٙمقن سمف ىمقام اًمٌمء ويم٤من داظمال  :ودم االصطالح

 .(2)ذم ُم٤مهٞمتف

واًمريمـ قمٜمد اجلٛمٝمقر أقمؿ ُمـ ذًمؽ، ومٝمق: ُم٤م ٓ سمد ُمٜمف ًمتّمقر اًمٌمء ووضمقده 

 .(3)ؾمقاء أيم٤من ضمزًءا ُمـ اعم٤مهٞم٦م أم ُمتٕمٚمً٘م٤م هب٤م

ؿ وقمٚمٞمف وم٢من أـمراف اًمدقمقى هل ُمـ أريم٤من هذه اًمتٍموم٤مت سمٜم٤مء قمغم ومٝم

 اجلٛمٝمقر ًمٚمريمـ، وًمٞم٧ًم ُمـ إريم٤من سمٜم٤مء قمغم رأي احلٜمٗمٞم٦م.

سمٜم٤مء قمغم ُمٗمٝمقم احلٜمٗمٞم٦م ًمٚمريمـ، وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسمً٘م٤م  وركن دعوى العضل

ذم شمٕمريػ اًمدقمقى يٙمقن إظم٤ٌمر اعمرأة سم٠من وًمٞمٝم٤م قمْمٚمٝم٤م )ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمتزوج سمٙمػء 

 دون وضمف طمؼ(.

ُمٕمؼمة قمٜمف: ؾمقاء سم٤مًم٘مقل، أو سم٠مي وؾمٞمٚم٦م  - أي اإلظم٤ٌمر - ويتح٘مؼ هذا اًمريمـ

                                           

 (.1/237(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )2/799يٜمٔمر: مجٝمرة اًمٚمٖم٦م ) (1)

 (.1/446)قم٤مسمديـ  اسمـ طم٤مؿمٞم٦م (،3/125يٜمٔمر اًمت٘مرير واًمتحٌػم ) (2)

(، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 6/29اًمٕم٘مد: ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ )يٜمٔمر ُمقىمػ اجلٛمٝمقر ُمـ اًمريمـ قمٜمد سمٞم٤مهنؿ ٕريم٤من  (3)

 (.1/225( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )9/149(، اعمجٛمقع )3/6)
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 سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، أو سم٤مإلؿم٤مرة اعمٗمٝمٛم٦م طم٤مل اًمٕمجز قمٜمٝمام.

سم٤مإلو٤موم٦م إمم  - سمٜم٤مء قمغم ومٝمؿ اجلٛمٝمقر ًمٚمريمـ ومٞمِمٛمؾ وأما ركن دعوى العضل

ـمرذم اًمدقمقى ومه٤م: اعمرأة ُمدقمٞم٦م اًمٕمْمؾ، أو ُمـ يٛمثٚمٝم٤م، ووًمٞمٝم٤م  - اإلظم٤ٌمر

هلذا اخلالف أصمر يذيمر قمغم اًمٕم٤موؾ، وهق اعمدقمك قمٚمٞمف، أو ُمـ يٛمثٚمف. وًمٞمس 

 اًمدقمقى.
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شمٙمقن  يمل اًمدقمقى ذم شمقومره٤م يٜمٌٖمل اًمتل إُمقر شمٚمؽ هل :رشوط الدعوى

 قمغم ذًمؽ أصمر ُمٜمٝم٤م ذط اظمتؾ ًمق سمحٞم٨م آصم٤مره٤م، قمٚمٞمٝم٤م ويؽمشم٥م صحٞمح٦م،

وط واًمنم ؿمٙماًل ىمٌؾ اًمٜمٔمر ذم ُمقوققمٝم٤م، وٓ ُي٠ًمل اخلّمؿ قمٜمٝم٤م. وشمرد اًمدقمقى،

 اًم٘مقل وهل ٟمٗمًٝم٤م، اًمدقمقى ذم سمٕمْمٝم٤م اًمتل يٜمٌٖمل شمقاومره٤م ذم اًمدقمقى اًمّمحٞمح٦م

 اعمدقمك ذم احلؼ وسمٕمْمٝم٤م قمٚمٞمف، واعمدقمك اعمدقمل ذم وسمٕمْمٝم٤م قمـ اعمدقمل، اًمّم٤مدر

 سمف.

وهذه اًمنموط ٓ ختتص سمدقمقى اًمٕمْمؾ، سمؾ سم٤مًمدقم٤موى قمٛمقًُم٤م، وؾم٠مسملم هذه 

 ذم اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م: تطبقؼفا عذ دعوى العضلاًمنموط ُمع 

 .انشزٔط انًزؼهمخ ثصٛغخ انذػٕٖ: انًطهت األٔل

 جي٥م أن يتقومر ذم صٞمٖم٦م اًمدقمقى يمل شمٙمقن صحٞمح٦م قمدة ذوط، ُمٜمٝم٤م:

 :(1)أن تؽون بعبارات تدل عذ اجلزم والؼطع وال تردد فقفا الرشط األول:
وم٢مذا يم٤من ذم قم٤ٌمرات اعمدقمل اًمٔمـ، واًمِمؽ، يم٘مقًمف: زم قمٚمٞمؽ رء، أو أفمـ أن 

زم قمٚمٞمؽ يمذا ويمذا، ٓ شمًٛمع دقمقاه، وٓ يٓمٚم٥م إصم٤ٌمهت٤م، وٓ جي٥م قمغم اعمٜمٙمر يٛملم، 

                                           

 (.1/19(، ذح ُمٞم٤مرة )4/144يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم ) (1)
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٤م سمٕمٞمٜمف، سمؾ أي يمالم يدل قمغم  سمؾ ٓ سمد ًمٚمٛمدقمل أن حي٘مؼ دقمقاه، وٓ يِمؽمط ٟمّم 

 .(1)اجلزم واًم٘مٓمع

قمقى اًمٕمْمؾ يٙمقن سم٠من شم٘مٓمع اعمدقمٞم٦م ذم دقمقاه٤م سمٛمٜمع وشمٓمٌٞمؼ هذا اًمنمط ذم د

وًمٞمٝم٤م هل٤م ُمـ اًمتزوج سمٙمػء ومت٘مقل ُمثاًل: إن أيب يٛمٜمٕمٜمل ُمـ اًمزواج ُمـ يمػء شم٘مدم 

خلٓمٌتل، ودمزم هبذا، ٓ أن شم٘مقل ُمثاًل: أفمـ أن أيب ًمق شم٘مدم زم أطمد أٟمف ؾمٞمٛمٜمٕمٜمل. 

أرض اًمقاىمع،  وهذا ي٘متيض أن شمٙمقن اخلٓمقسم٦م وىمٕم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ، وشمؿ اعمٜمع ومٕماًل ذم

وهق ُم٤م ئمٝمر اسمتداء، إٓ أن سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ يِمؽمـمقن وىمقع اعمٜمع سم٤مًمٗمٕمؾ ًمتح٘مؼ 

اًمٕمْمؾ، سمؾ يٕمتؼمون اًمِِمّدة احل٤مصٚم٦م ذم اًمقزم اًمتل متٜمع ُمـ اًمت٘مدم عمقًمٞمتف قمْماًل، 

ـِ "وًمق مل حيّمؾ اعمٜمع اًمٗمٕمكم، ىم٤مل ص٤مطم٥م اإلٟمّم٤مف:  ي ْٞمُخ شَمِ٘مل  اًمدِّ  ؒ ىَم٤مَل اًمِم 

ـْ ُصَقر  ِة اًْمَقزِم ُِم ٌَتَِٝم٤م، ًمِِِمد  ـْ ظِمْٓم ، وهذا دىم٦م ذم (2)"اًْمَٕمْمؾ: إَذا اُْمتٜمع اخْلُٓم ٤مب ُِم

، وإقمامل عمٕم٤مين إدًم٦م، وقمدم اجلٛمقد قمغم فمقاهر ؒ اًمٗمٝمؿ ُمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم 

إًمٗم٤مظ، وم٤مًمير واىمع قمغم اعمقًمٞم٦م ذم احل٤مًملم: ؾمقاء سم٤معمٜمع اًمٗمٕمكم احل٤مصؾ ُمـ 

ًمِمدة ذًمؽ اًمقزم، وهذا اًمذي ذه٥م إًمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اًمقزم، أو سم٤مُمتٜم٤مع اخل٤مـمٌلم 

، وهٜم٤م ٓ سمد ًمٚمٛمرأة أيًْم٤م أن دمزم ذم دقمقاه٤م سم٠من اُمتٜم٤مع (3)ىم٤مل سمف اعم٤مًمٙمٞم٦م أيًْم٤م

 اخلٓم٤مب يم٤من ًمِمدة وًمٞمٝم٤م.

                                           

(، ٟمٔمري٦م اًمدقمقى 1/19(، ذح ُمٞم٤مرة )4/144يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم ) (1)

(1/410.) 

 (، وهذا اًمذي ذيمره ص٤مطم٥م اإلٟمّم٤مف مل أقمثر قمٚمٞمف ذم رء ُمـ يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم.8/75) اإلٟمّم٤مف (2)

 (.3/189يٜمٔمر: اخلرر قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ ) (3)
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 :(1)الرشط الثاين: أن تسؾم الدعوى من التـاقض

 واًمتٜم٤مىمض هق: أن يًٌؼ ُمـ اعمدقمل دقمقى ُمٕم٤مرو٦م ًمدقمقاه اًمث٤مٟمٞم٦م، سمحٞم٨م

 .(2)يًتحٞمؾ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام

ويٛمٙمـ شمّمقر ذًمؽ ذم دقمقى اًمٕمْمؾ سم٠من شمٙمقن اعمدقمٞم٦م سمٙمًرا، وشمدقمل اًمٕمْمؾ 

قمغم وًمٞمٝم٤م، وشمدقمل ذم اًمقىم٧م ذاشمف ٟمٗم٘م٦م ممـ شمدقمل زوضمٞمتٝم٤م ُمٜمف، وم٤مجلٛمع سملم 

 اًمدقمقيلم ُمًتحٞمؾ، ومؽمد دقمقى اًمٕمْمؾ ًمٌٞم٤من يمذهب٤م.

 :(3)الرشط الثالث: أن تطالب باحلق الذي تدعقه

ل ذم دقمقى اًمٕمْمؾ ىمقهل٤م: إن أيب يٛمٜمٕمٜمل ُمـ اًمزواج وشمًٙم٧م، سمؾ ٓ ومال يٙمٗم

سمد ُمـ اًمتقوٞمح سمذيمر ـمٚمٌٝم٤م حل٘مٝم٤م ذم دقمقى اًمٕمْمؾ، وهذا احلؼ هق: يمػ وٓي٦م 

اًمقزم اًمٕم٤موؾ قمٜمٝم٤م ذم اًمزواج، وإؾمٜم٤مد وٓي٦م شمزوجيٝم٤م إمم همػمه. وهذا اًمٖمػم إُم٤م أن 

اًم٘م٤ميض يمام هق ُمذه٥م يٙمقن اًمقزم إسمٕمد يمام قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م، وإُم٤م أن يٙمقن 

 اجلٛمٝمقر.

                                           

(، درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم 1/131يٜمٔمر: ُمٕملم احلٙم٤مم ومٞمام يؽمدد سملم اخلّمٛملم ُمـ إطمٙم٤مم ) (1)

 (.8/346(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )4/293)

 (.1/380(، ٟمٔمري٦م اًمدقمقى )10/303حتٗم٦م اعمحت٤مج )يٜمٔمر:  (2)

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء يمثػًما ومٞمام إذا يم٤من اًمٓمٚم٥م سم٤محلٙمؿ ًمٚمٛمدقمل سمدقمقاه ُمـ ذو ط اًمدقمقى أو ٓ، وأيمثر  (3)

اعمذاه٥م ومٞمٝم٤م ىمقٓن ذم اعم٠ًمًم٦م، إٓ أن اًمذي ضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ اًمٞمقم ذم اعمح٤ميمؿ ضورة ـمٚم٥م اعمدقمل ُمـ 

(، يمِم٤مف 1/38(، شمٌٍمة احلٙم٤مم )6/147دقمل قمغم ظمّمٛمف. يٜمٔمر: ومتح اًم٘مدير )اعمحٙمٛم٦م احلٙمؿ ًمف سمام ي

 (.1/411(، ٟمٔمري٦م اًمدقمقى )4/203اًم٘مٜم٤مع )
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 :(1)الرشط الرابع: أن تؽون دم جمؾس الؼضاء

ٕن اًمدقمقى ٓ شمّمح ذم همػم هذا اعمٙم٤من اعمخّمص ًمٚم٘مْم٤مء، وٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م 

طمٙمؿ، ُم٤م مل شمٙمـ ذم جمٚمس اًم٘مْم٤مء، وإُم٤ميمـ اعمخّمّم٦م اًمٞمقم ًمٚم٘مْم٤مء هل 

ن ذم جمٚمس اعمح٤ميمؿ، ودقمقى اًمٕمْمؾ ؿم٠مهن٤م ؿم٠من ؾم٤مئر اًمدقم٤موى ٓ سمد أن شمٙمق

 اًم٘مْم٤مء، أي: ذم اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م.

واعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سمٜمٔمر دقمقى اًمٕمْمؾ هل حمٙمٛم٦م سمٚمد اعمدقمك قمٚمٞمف، أي: اًمقزم 

اًمٕم٤موؾ، سمخالف سم٘مٞم٦م ىمْم٤مي٤م اًمزوضمٞم٦م: ٕهن٤م دقمقى ود اًمقزم، واًمزوضمٞم٦م مل شم٘مؿ 

سمٕمُد، وهق ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م واًمثالصمقن ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م 

شم٘م٤مم اًمدقمقى ذم اعمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق "ًمًٕمقدي طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م: ا

اظمتّم٤مصٝم٤م حمؾ إىم٤مُم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف، وم٢من مل يٙمـ ًمف حمؾ إىم٤مُم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ومٞمٙمقن 

آظمتّم٤مص ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م حمؾ إىم٤مُم٦م اعمدقمل، وإذا 

اظمتّم٤مصٝم٤م  شمٕمدد اعمدقمك قمٚمٞمٝمؿ يم٤من آظمتّم٤مص ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق

حمؾ إىم٤مُم٦م إيمثري٦م، وذم طم٤مل اًمت٤ًموي يٙمقن اعمدقمل سم٤مخلٞم٤مر ذم إىم٤مُم٦م اًمدقمقى أُم٤مم 

 .(2)"أي حمٙمٛم٦م ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م حمؾ إىم٤مُم٦م أطمدهؿ

 :(3)الرشط اخلامس: أن تؽون دم وجه اخلصم
واخلّمؿ ذم دقمقى اًمٕمْمؾ هق: اًمقزم اًمٕم٤موؾ إن يم٤من واطمًدا، أو مجٞمٕمٝمؿ إن 

واطمد واؾمتقوا ذم اًمرشم٦ٌم، يم٤مٕظمقة إؿم٘م٤مء، ُمثاًل، واُمتٜمٕمقا مجٞمٕمٝمؿ  يم٤مٟمقا أيمثر ُمـ

 قمـ شمزوجيٝم٤م.

                                           

 (.10/66(، اعمٖمٜمل )8/333(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج )4/179يٜمٔمر: درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ) (1)

 (.34ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي، اعم٤مدة ) (2)

 (.4/179(، درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم )4/291احل٘م٤مئؼ )يٜمٔمر: شمٌٞملم  (3)
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ويِمؽمط ًمّمح٦م اًمدقمقى أن شمٙمقن ذم ُمقاضمٝم٦م اًمقزم، ومال شمًٛمع اًمدقمقى 

واًمٌٞمٜم٦م إٓ قمغم طم٤مض، وهذا هق إصؾ، إٓ أن اُمتٜم٤مع اًمقزم قمـ احلْمقر سمٕمد 

 شمٌٚمٖمف ٓ يٛمٜمع ُمـ ؾمامع اًمدقمقى همٞم٤مسمٞم ٤م.

ـ أن مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء جيٞمزون اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٖم٤مئ٥م سم٤مًمٌٞمٜم٦م، وٓ وسم٤مًمرهمؿ ُم

، ظمالوًم٤م ًمٚمحٜمٗمٞم٦م اًمذيـ ٓ جيٞمزون اًم٘مْم٤مء قمغم (1)يِمؽمـمقن طمْمقر اخلّمؿ

قا قمغم وضمقب طمْمقر اًمقزم ًمٞمٙمقن (2)اًمٖم٤مئ٥م ، وم٢مهنؿ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٕمْمؾ ٟمّم 

زوا آُمتٜم٤مع سملم يدي اًم٘م٤ميض، إٓ إن اُمتٜمع سمٕمد شمٌٚمٖمف أو شمًؽم ومل حيي وم٠مضم٤م

 اإلصم٤ٌمت سم٤مًمٌٞمٜم٦م.

وًمق رومٕم٧م أُمره٤م إمم اًم٘م٤ميض ومال "ٟم٘مؾ اسمـ احل٤مضم٥م قمـ اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ىمقًمف: 

يزوضمٝم٤م طمتك ي٠ًمهل٤م: هؾ هل٤م وزم؟ وم٢من صم٧ٌم قمٜمده أهن٤م ٓ وزم هل٤م ُمـ ضمػماهن٤م 

وهمػمهؿ زوضمٝم٤م، وإن يم٤من هل٤م وزم ومال يزوضمٝم٤م طمتك ي٠ًمهل٤م: هؾ هل٤م وزم؟ وم٢من صم٧ٌم 

ػماهن٤م وهمػمهؿ زوضمٝم٤م، وإن يم٤من هل٤م وزم ومال يزوضمٝم٤م طمتك قمٜمده أهن٤م ٓ وزم هل٤م ُمـ ضم

 .(3)"يدقمقه

وٓ سمد ُمـ صمٌقت اًمٕمْمؾ قمٜمد احل٤ميمؿ ًمٞمزوضمٝم٤م، ىم٤مل اًمٌٖمقي: "وىم٤مل اًمٜمقوي: 

وٓ يتح٘مؼ اًمٕمْمؾ طمتك يٛمتٜمع سملم يدي اًم٘م٤ميض، وذًمؽ سم٠من حيي اخل٤مـم٥م، 

٧م، ومحٞمٜمئٍذ واعمرأة، واًمقزم، وي٠مُمره اًم٘م٤ميض سم٤مًمتزوي٩م ومٞم٘مقل: ٓ أومٕمؾ، أو يًٙم

يزوضمٝم٤م اًم٘م٤ميض، ويم٤من هذا ومٞمام إذا شمٞمن إطمْم٤مره قمٜمد اًم٘م٤ميض، وم٠مُم٤م إذا شمٕمذر 

                                           

 (.6/353(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )408-4/406(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )4/231اًمنمح اًمّمٖمػم ) (1)

 (.337، 4/336اًمدر اعمخت٤مر هب٤مُمش رد اعمحت٤مر ) (2)

 (.3/537اًمقاوح ذم ذح خمتٍم سمـ احل٤مضم٥م ) (3)
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 .(1)"سمتٕمزز أو شمقاٍر، ومٞمج٥م أن جيقز اإلصم٤ٌمت سم٤مًمٌٞمٜم٦م يم٤ًمئر احل٘مقق

وهذا اًمذي ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مء هق ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم واخلٛمًقن ُمـ ٟمٔم٤مم 

إذا هم٤مب اعمدقمك قمٚمٞمف قمـ اجلٚم٦ًم "اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م: 

إومم ومٞم١مضمؾ اًمٜمٔمر ذم اًم٘مْمٞم٦م إمم ضمٚم٦ًم ٓطم٘م٦م يٌٚمغ هب٤م اعمدقمك قمٚمٞمف، وم٢من هم٤مب 

قمـ هذه اجلٚم٦ًم أو هم٤مب قمـ ضمٚم٦ًم أظمرى دون قمذر شم٘مٌٚمف اعمحٙمٛم٦م ومتحٙمؿ 

اعمحٙمٛم٦م ذم اًم٘مْمٞم٦م، ويٕمد طمٙمٛمٝم٤م ذم طمؼ اعمدقمك قمٚمٞمف همٞم٤مسمٞم ٤م، ُم٤م مل يٙمـ همٞم٤مسمف سمٕمد 

٤مىمٗمؾ سم٤مب اعمر  .(2)"اومٕم٦م ذم اًم٘مْمٞم٦م ومٞمٕمد احلٙمؿ طمْمقري 

وضم٤مء شمقوٞمح ذًمؽ ذم اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ومٜمّم٧م قمغم 

إذا شمٌٚمغ اعمدقمك قمٚمٞمف ًمِمخّمف، أو ويمٞمٚمف اًمنمقمل ذم اًم٘مْمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م، سمٛمققمد "أٟمف: 

اجلٚم٦ًم، أو أودع هق أو ويمٞمٚمف ُمذيمرة سمدوم٤مقمف ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ىمٌؾ اجلٚم٦ًم، ومٞمٕمد احلٙمؿ 

٤م ؾمقاء أيم٤من همٞم٤مسمف ىمٌؾ ىمٗمؾ سم٤مب اعمراومٕم٦م، أم سمٕمده ذم  .(3)"طم٘مف طمْمقري 

وإذا يم٤من اًمتٌٚمٞمغ ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف ًمٖمػم ؿمخّمف، ومل حيي، ومٞم١مضمؾ اًمٜمٔمر ذم 

اًم٘مْمٞم٦م إمم ضمٚم٦ًم ٓطم٘م٦م، ويٕم٤مد اًمتٌٚمٞمغ، وم٢من هم٤مب قمـ هذه اجلٚم٦ًم، أو ضمٚم٦ًم 

طمؼ اعمدقمك  أظمرى دون قمذر شم٘مٌٚمف اعمحٙمٛم٦م ومتحٙمؿ ذم اًم٘مْمٞم٦م، ويٕمد احلٙمؿ ذم

٤م، وخيْمع  قمٚمٞمف همٞم٤مسمٞم ٤م ُم٤م مل يٙمـ همٞم٤مسمف سمٕمد ىمٗمؾ سم٤مب اعمراومٕم٦م ومٞمٕمد احلٙمؿ طمْمقري 

 .(4)احلٙمؿ ذم احل٤مًملم ًمتٕمٚمٞمامت اًمتٛمٞمٞمز

                                           

 (.7/58روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (1)

 (.55اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي، اعم٤مدة )ٟمٔم٤مم  (2)

 (.1/55اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي، اًمٗم٘مرة ) (3)

 (.2/55يٜمٔمر: اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي، اًمٗم٘مرة ) (4)
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 :(1)الرشط السادس: أن تؽون الدعوى مؾزمة

أي: أن يٙمقن اًمٓمٚم٥م ُمنموقًم٤م يٛمٙمـ إًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف سمف، وم٢مذا مل يٙمـ 

ف سمٌمء، ومال شم٘مٌؾ اًمدقمقى، وٓ ؿمؽ أن ـمٚم٥م اعمرأة سم٤مإلُمٙم٤من إًمزام اعمدقمك قمٚمٞم

اعمٕمْمقًم٦م يمػ وٓي٦م اًمٕم٤موؾ ذم دقمقى اًمٕمْمؾ ـمٚم٥م ُمنموع وُمٚمزم ًمٚمقزم قمغم 

 ومرض صمٌقشمف. وم٤مًمدقمقى سمف ُمنموقم٦م.

 :(2)الرشط السابع: أن تؽون الدعوى معؾومة
وذًمؽ سم٤مؿمتامهل٤م قمغم سمٞم٤من اعمدقمك سمف سمٞم٤مًٟم٤م يم٤مومًٞم٤م وُم٤مٟمًٕم٤م ًمٚمجٝم٤مًم٦م: سم٠من شمٗمّمؾ 

اعمدقمٞم٦م ُم٤م شمدقمٞمف ُمـ قمْمؾ وًمٞمٝم٤م هل٤م، وإٟمام وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٗمّمؾ دقمقاه٤م: ٕن 

 إطمٙم٤مم ختتٚمػ سم٤مظمتالف احل٤مٓت.

يمل شمٙمقن  - ومم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم ُمٗمٝمقم اًمٕمْمؾ جي٥م أن شمِمتٛمؾ دقمقى اًمٕمْمؾ

 قمغم ذيمر إُمقر أشمٞم٦م: - ُمٕمٚمقُم٦م وواوح٦م

ُٕمر وإن يم٤من ٓ سمد ُمٜمف . وهذا ابقان التؽؾقف وأهنا امرأة بالغة عاقؾة :أواًل 

ًمًامع اًمدقمقى قمٛمقًُم٤م إٓ أن اعمحٙمٛم٦م هل اًمتل شمتث٧ٌم ُمـ حت٘م٘مف، ومتٓمٚم٥م إصم٤ٌمت 

ؿمخّمٞم٦م اعمدقمٞم٦م، وإن مل شمذيمره اعمدقمٞم٦م ساطم٦م ذم صحٞمٗم٦م اًمدقمقى: ٕن اًمتث٧ٌم 

 ُمـ ؿمخّمٞم٦م اخلّمقم ُمـ وفمٞمٗم٦م اًم٘م٤ميض.

 .ومٞمج٥م أن شمذيمر أن ُمـ شم٘مدم خلٓمٌتٝم٤م هق يمػء هل٤م .الؽػاءة :ثاكًقا

                                           

(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 7/76(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )1/146(، شمٌٍمة احلٙم٤مم )1/54يٜمٔمر: ُمٕملم احلٙم٤مم ) (1)

(4/391 .) 

(، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب 10/116(، اًمذظمػمة )3/154يٜمٔمر: اهلداي٦م ذح سمداي٦م اعمٌتدي ) (2)

 (3/513(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )20/188)
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سم٠من شمٌلم اعمدقمٞم٦م أن اًمٙمػء يرهم٥م سمٜمٙم٤مطمٝم٤م وىمد  ثالًثا: الرغبة والطؾب:

، وشمرهم٥م سمٜمٙم٤مطمف، وأن شمٓمٚم٥م ُمـ اعمحٙمٛم٦م ٟمٙم٤مح اًمٙمػء، وهذا ُم٤م (1)ظمٓمٌٝم٤م

شمْمٛمٜمتف شمٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمٕمْمؾ، طمٞم٨م ٟمّمقا قمغم ىمٞمد اًمٓمٚم٥م، أي: ـمٚم٥م اعمرأة 

ح ُمـ اًمٙمػء ذم اًمٜمٙم٤مح ُمـ اًمٙمػء، وأرى أن شمٍميح اعمدقمٞم٦م سمرهمٌتٝم٤م ذم اًمٜمٙم٤م

دقمقاه٤م يم٤مومًٞم٤م ذم اقمت٤ٌمر اًمدقمقى واوح٦م ُمٕمٚمقُم٦م، وٓ يٚمزم اًمتٍميح سمٓمٚم٥م 

اًمٜمٙم٤مح جلري٤من اًمٕمرف قمغم أن اًمذي يٓمٚم٥م اًمٜمٙم٤مح هق اًمرضمؾ، وًمٞمس اعمرأة: وٕن 

اعم٘مّمقد حت٘مؼ ُمٕمٚمقُمٞم٦م اًمدقمقى وووقطمٝم٤م يمل يتًٜمك ؾم١مال اخلّمؿ قمٜمٝم٤م، 

 ع اًمدقمقى إٓ ٕهن٤م شمٓمٚم٥م ٟمٙم٤مطمف.وًمدًٓم٦م احل٤مل قمغم هذا، إذ ُم٤م أىمدُم٧م قمغم روم

سم٠من شمٍمح اعمدقمٞم٦م سم٠من وًمٞمٝم٤م اعمدقمك رابًعا: امتـاع ولقفا أو مـعفا من التزوج: 

 قمٚمٞمف ممتٜمع سمٖمػم وضمف طمؼ قمـ شمزوجيٝم٤م.

وذًمؽ سم٠من شمذيمر اعمدقمٞم٦م حلقق اًمير هب٤م ُمـ ُمٜمع وًمٞمٝم٤م  خامًسا: حتؼق الرضر:

ٝم٦م اًمقزم اعمجؼم )إب(، يم٠من هل٤م ُمـ اًمزواج سم٤مًمٙمػء، إذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم ُمقاضم

شم٘مقل ُمثاًل: إٟمف شم٘مدم خلٓمٌتٝم٤م أيمثر ُمـ ؿمخص يمػء، إٓ أن واًمده٤م اعمدقمك قمٚمٞمف 

ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمزواج سمدون ُمؼمر ذقمل، وحل٘مٝم٤م ضر ُمـ ذًمؽ، وشمٓمٚم٥م سمرومع وٓي٦م 

 واًمده٤م قمٜمٝم٤م ذم اًمزواج، وإىم٤مُم٦م أظمٞمٝم٤م إيمؼم ًمٞمتقمم قم٘مد ٟمٙم٤مطمٝم٤م.

ؽمـمقن حت٘مؼ اًمير إذا يم٤من اعمٜمع ُمـ إب. وإذا اًمذيـ يِم وهذا عـد ادالؽقة

يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم ُمقاضمٝم٦م همػم إب ُمـ إوًمٞم٤مء ومال يِمؽمط ذيمر هذا اًم٘مٞمد سمؾ 

 .(2)يٙمٗمل ذيمر ُمٓمٚمؼ اعمٜمع

                                           

 (.3/129وم٢من مل يٙمـ ىمد ظمٓمٌٝم٤م ومال يٙمقن اُمتٜم٤مع اًمقزم قمْماًل، يٜمٔمر: أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ) (1)

 (. 2/231(، اًمنمح اًمٙمٌػم )5/73يٜمٔمر: اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ ) (2)
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ومال يِمؽمط ذيمر هذا اًم٘مٞمد سمؾ ذيمر ُمٓمٚمؼ اعمٜمع ُمـ  وأما عذ مذهب اجلؿفور

٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم اًمٙمػء يم٤مومًٞم٤م ًمتح٘مؼ اًمٕمْمؾ، وشمٙمقن طمٞمٜمٝم٤م اًمدقمقى ُمٕمٚمقُم

 ُمقاضمٝم٦م إب، أم همػمه، وهق اًمذي أرضمحف.

 :(1)الرشط الثامن: أال تؽذهبا العادة
وهذا همػم ُمتّمقر ذم دقمقى اًمٕمْمؾ إٓ أن يٙمقن اًمقزم اعمدقمك قمٚمٞمف ُمثاًل ُمٖمٛمك 

قمٚمٞمف، أو وم٤مىمًدا ًمألهٚمٞم٦م، وطمٞمٜمٝم٤م ٓ يٕمتد سمٕمْمٚمف، وٓ شمّمح دقمقاه٤م، وٓ شمٙمقن 

 وإٟمام ٟم٘مؾ وٓي٦م.اًمدقمقى طمٞمٜمئٍذ دقمقى قمْمؾ، 

 .انشزٔط انًزؼهمخ ثبنًذػٙ ٔانًذػٗ ػهّٛ: انًطهت انثبَٙ

 :يِمؽمط ذم ـمرذم اًمدقمقى ُم٤م ي٠ميت

أن يٙمقن يمؾ ُمـ اعمدقمل واعمدقمك قمٚمٞمف قم٤مىمٚملم، سم٤مًمٖملم، ُمٙمٚمٗملم، ضم٤مئزي  أواًل:

اًمتٍمف، ومدقمقى اعمجٜمقن واًمّمٌل همػم اعمٛمٞمز ًمٞم٧ًم صحٞمح٦م، ويمذا ًمق يم٤مٟم٧م 

ام همػم صحٞمح، وًمٙمـ يّمح أن يٙمقن أوًمٞم٤مؤمه٤م اًمدقمقى قمٚمٞمٝمام، ومجقاهب

 .(2)وأوصٞم٤مؤمه٤م ُمدقملم قمٜمٝمام، أو ُمدقمك قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمقٓي٦م واًمقص٤مي٦م

وهذا يؼتيض عدم شامع دعوى العضل من الصغرة، وعدم شامعفا أيًضا عذ 

أُم٤م قمدم ؾمامع دقمقى اًمٕمْمؾ قمغم اًمّمٖمػم ومٛمحؾ اشمٗم٤مق: ًمٕمدم شمّمقره الصغر: 

                                           

(، 8/312(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ )11/6(، اًمذظمػمة )7/192يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ) (1)

 (.11/275اإلٟمّم٤مف )

(، طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ قمغم ذح 10/292(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )1/32يٜمٔمر: درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ) (2)

(، اإلٟمّم٤مف 3/555(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )2/206(، اعمحرر ذم اًمٗم٘مف )5/104)اعمٜمٝم٩م 

(11/371.) 
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، وأُم٤م قمدم ؾمامقمٝم٤م ُمـ اًمّمٖمػمة (1)هق إمم وٓي٦م همػمه قمٚمٞمف وًمٞم ٤م قمغم همػمه ٓومت٘م٤مره

ومٚمٞمس قمغم إـمالىمف، سمؾ شمًٛمع دقمقى اًمٕمْمؾ طم٤مل اُمتٜم٤مع اًمقزم ُمـ شمزوجيف اًمّمٖمػمة 

 .(2)ُمـ اًمٙمػء قمٜمد سمٕمض اعمذاه٥م يمام ٟمص قمغم هذا احلٜمٗمٞم٦م

وئمٝمر زم قمدم اًمتٜم٤مىمض سملم اؿمؽماط إهٚمٞم٦م ذم راومع اًمدقمقى ُمـ ضمٝم٦م، وصح٦م 

اًمّمٖمػمة قمغم اًمقزم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، وذًمؽ سم٠من يٙمقن رومٕمٝم٤م سمٓمريؼ ؾمامقمٝم٤م ُمـ 

 اًمقٓي٦م، سمحٞم٨م يتقمم اًمرومع وزم آظمر همػم اًمٕم٤موؾ.

 :(3)أن يٙمقن ًمٙمؾ ُمٜمٝمام صٗم٦م ذم اًمدقمقىثاكًقا: 
سمد أن يتح٘مؼ ذم اعمدقمل واعمدقمك قمٚمٞمف ذط اًمّمٗم٦م، وهق: أن يٙمقن ًمٙمؾٍّ ُِمـ ٓ

قمقى، واعمراد سمذًمؽ: أن يٙمقَن يمالمه٤م ذا اعمدقمل واعمدقمك قمٚمٞمف صٗم٦م ُُمٕمتؼمة ذم اًمد

ؿم٠من ذم اًم٘مْمٞم٦م وُم٤م أصمػم طمقهل٤م، وًمف قمالىم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م اًمتل أصمػمْت طمقهل٤م اًمدقمقى، 

وأن يٕمؽمَف اًمِم٤مرع هبذا اًمِم٠من، ويٕمتؼمه يم٤مومًٞم٤م ًمتخقيؾ اعمدقمل طمؼ آدقم٤مء، 

وًمتٙمٚمٞمػ اعمدقمك قمٚمٞمف سم٤مجلقاب واعمخ٤مصٛم٦م، ويتح٘مؼ ذًمؽ سم٠من يٙمقن ُمـ يٓمٚم٥م 

 .(4)ٟمام يٓمٚمٌف ًمٜمٗمًف أو عمـ يٛمثٚمفاحلؼ إ

، وهق ذٌط سمَدهل يتٕمٚم ؼ سمٓمرذم (5)وشمقاوُمر اًمّمٗم٦م ذٌط ًم٘مٌقل اًمدقمقى سم٤مشمٗم٤مق

                                           

(، اعمجٛمقع 2/369(، اًمنمح اًمّمٖمػم )3/39(، سمداي٦م اعمجتٝمد )2/237يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (1)

 (.2/640(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )16/157)

 (.3/136يٜمٔمر: ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ ) (2)

(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج 10/310(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )1/157(، شمٌٍمة احلٙم٤مم )1/326يٜمٔمر: درر احلٙم٤مم ) (3)

 (.2/224(، اًمٜمٙم٧م واًمٗمقائد اًمًٜمٞم٦م قمغم ُمِمٙمؾ اعمحرر )5/107(، اعمٖمٜمل )8/351)

 (.5/107(، اعمٖمٜمل )1/157يٜمٔمر: شمٌٍمة احلٙم٤مم ) (4)

 =(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج 10/310(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )1/157(، شمٌٍمة احلٙم٤مم )1/326يٜمٔمر: درر احلٙم٤مم ) (5)
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قمٞمف، وأن شمٙمقَن  اخلّمقُم٦م، ومٞمتٕملم  أن شمٙمقَن ًمٚمٛمدقمل صٗم٦م ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمام يد 

سم٠من  وتتحؼق الصػة دم دعوى العضلًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف ِصٗم٦م ذم شمقضمٞمف اًمدقمقى إًمٞمف، 

شمٙمقن اعمدقمٞم٦م هل اعمرأة اعمتيرة ُمـ اًمٕمْمؾ، أو ويمٞمٚمٝم٤م، أو أطمد أوًمٞم٤مئٝم٤م إذا يم٤من 

اًمٕمْمؾ ُمـ اًمقزم إىمرب، وشمتح٘مؼ اًمّمٗم٦م ذم اعمدقمك قمٚمٞمف إذا يم٤من وًمٞم ٤م ًمٚمٛمرأة أو 

 ويمٞمٚمف.

 :(1)شمٕمٞملم اعمدقمك قمٚمٞمفثالًثا: 
ق، ومل شمٕمٞمٜمف وم٢مذا ىم٤مًم٧م اعمدقمٞم٦م ذم دقمقاه٤م: إن وًمٞمٝم٤م ىمد قمْمٚمٝم٤م، ومل شمذيمر ُمـ ه

سم٤مًمذات، وم٢مٟمف يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م شمقوٞمح دقمقاه٤م سمذيمر اؾمؿ هذا اًمقزم وصٗمتف: أسًم٤م يم٤من، أو 

أظًم٤م، وإن مل شمٗمٕمؾ شمرد اًمدقمقى ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سم٤معمدقمك قمٚمٞمف، وذم طم٤مل يم٤من ًمٚمٛمدقمٞم٦م 

أيمثر ُمـ وزم سمٜمٗمس اًمدرضم٦م يم٢مظمقة أؿم٘م٤مء، وم٢مهن٤م شمذيمرهؿ مجٞمًٕم٤م إن يم٤من اًمٕمْمؾ ُمـ 

 مجٞمٕمٝمؿ.

 :(2)قن اعمدقمك قمٚمٞمف ُمٚمزًُم٤م سمٌمء قمغم ومرض صمٌقت اًمدقمقىأن يٙم :رابًعا
واإلًمزام اعمتّمقر ذم دقمقى اًمٕمْمؾ هق واطمد ُمـ أُمريـ: إول: أن ي٠مُمر 

اًم٘م٤ميض اًمقزم سمتزوي٩م ُمقًمٞمتف، وم٢من أسمك يّم٤مر إمم إُمر اًمث٤مين وهق: يمػ وٓيتف 

رشمف إومم قمٜمٝم٤م، وإؾمٜم٤مده٤م إمم إسمٕمد، أو أن يتقٓه٤م اًم٘مْم٤مء ذاشمف، وم٤مإلًمزام ذم صق

وضمقدي، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م قمدُمل ؾمٚمٌل، وهق ذم احل٤مًم٦م إومم آُمتث٤مل سمتزوي٩م اعمدقمٞم٦م، 

 .وذم اًمث٤مٟمٞم٦م آًمتزام سمٕمدم اعمٕم٤مرو٦م

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 (.2/224(، اًمٜمٙم٧م واًمٗمقائد اًمًٜمٞم٦م قمغم ُمِمٙمؾ اعمحرر )5/107(، اعمٖمٜمل )8/351)

 (.6/71(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )10/17(، اًمنمح اًمٙمٌػم، )13يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ) (1)

ٜمك اعمٓم٤مًم٥م (، أؾم7/76(، حتٗم٦م اعمحت٤مج )1/146(، شمٌٍمة احلٙم٤مم )1/54يٜمٔمر: ُمٕملم احلٙم٤مم ) (2)

(4/391.) 
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 .انشزٔط انًزؼهمخ ثبنًذػٗ ثّ: انًطهت انثبنث

اعمدقمك سمف هق: احلؼ اًمذي يٓم٤مًم٥م سمف اعمدقمل أُم٤مم اًم٘م٤ميض. ويٜمًٌف ًمٜمٗمًف وًمف 

 ذـم٤من:

 .(1)أن يٙمقن ُمٕمٚمقًُم٤م: الرشط األول

 .(2): يمقن اعمدقمك سمف مم٤م حيتٛمؾ اًمثٌقتالرشط الثاين

 واعمدقمك سمف ذم دقمقى اًمٕمْمؾ أُمران:

: إؾمٜم٤مد وٓي٦م اًمتزوي٩م إمم ُمـ يزوضمٝم٤م، والثاين: يمػ وٓي٦م اًمٕم٤موؾ، األول

ؾمقاء وًمٞمٝم٤م إسمٕمد، أم اًم٘مْم٤مء ذاشمف، وهذان إُمران يٛمثالن احلؼ اعمدقمك سمف: وم٤معمرأة 

اعمٕمْمقًم٦م هل٤م احلؼ ذقًم٤م ذم يمػ وٓي٦م اًمٕم٤موؾ قمٜمٝم٤م، وإؾمٜم٤مد هذه اًمقٓي٦م عمـ يتقمم 

شمزوجيٝم٤م، وشمتح٘مؼ ُمٕمٚمقُمٞم٦م هذيـ إُمريـ سم٤مًمٜمص قمٚمٞمٝمام ساطم٦م ذم اًمدقمقى، 

 ومه٤م مم٤م يٛمٙمـ إصم٤ٌمهتام سمقؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت اعمٕمرووم٦م ذم اًم٘مْم٤مء.

ٞمح٦م شمؽمشم٥م وم٢مذا ايمتٛمٚم٧م اًمنموط اًمتل ؾمٌؼ سمٞم٤مهن٤م يم٤مٟم٧م دقمقى اًمٕمْمؾ صح

قمٚمٞمٝم٤م آصم٤مره٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م يم٤مُمٚم٦م يم١ًمال اعمدقمك قمٚمٞمف قمـ اًمدقمقى، وؾمامع اًمٌٞمٜم٤مت، 

 واًمدومقع، وهمػم ذًمؽ ُمـ أصم٤مر اًمتل شمًتتٌٕمٝم٤م اًمدقمقى اًمّمحٞمح٦م، يمام ؾمٞم٠ميت.

                                           

(، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 4/114(، هتذي٥م اًمٗمروق )6/222(، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )4/291يٜمٔمر: شمٌلم احل٘م٤مئؼ ) (1)

 (.6/277(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )12/8)

(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 12/8(، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )4/114(، هتذي٥م اًمٗمروق )6/222يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (2)

(6/277.) 
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 متفقد:

ـمٝم٤م، وأصٌح٧م واوح٦م، ومل يٌؼ ذم يمالم اعمدقمل إذا اؾمتٙمٛمٚم٧م اًمدقمقى ذو

٤ًٌم ُمٜمف  أي همٛمقض ومٞمتقضمف اًم٘م٤ميض إمم اعمدقمك قمٚمٞمف، وي٠ًمًمف قمـ اًمدقمقى ـم٤مًم

:  - وٓ شمتٕملم - اجلقاب، وُمـ اًمّمٞمغ اًمتل يتقضمف هب٤م اًم٘م٤ميض إمم اعمدقمك قمٚمٞمف

 ."ىمقًمف: ظمّمٛمؽ ادقمك قمٚمٞمؽ يمذا ويمذا ومامذا شم٘مقل؟"

اجلقاب، وٓ خيٚمق ضمقاب اعمدقمك قمٚمٞمف قمغم وطمٞمٜمئٍذ جي٥م قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف 

 دقمقى اعمدقمل ُمـ صقرة ُمـ اًمّمقر أشمٞم٦م:

 الصورة األوىل لؾجواب:

، وهق يتْمٛمـ اقمؽماف (1)وهق إظم٤ٌمر اإلٟم٤ًمن سمحؼ ًمٖمػمه قمغم ٟمٗمًف اإلقرار:

اعمدقمك قمٚمٞمف سمٙم٤مُمؾ دقمقى اعمدقمل، وٓ يٌدي اقمؽماًو٤م، وإذا ُم٤م وىمع اإلىمرار 

ٚمٞم٦م وهمػمه٤م ًمزم اعمدقمك قمٚمٞمف ُم٤م شمرشم٥م قمغم هذا اإلىمرار، ُمًتقومًٞم٤م ذوـمف ُمـ إه

                                           

 (.3/3(، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة )1/265ٙم٤مم )يٜمٔمر: ًم٤ًمن احل (1)
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وًمٞمس ًمٚم٘م٤ميض أن ي٤ًمرع إمم احلٙمؿ سمٛم٘مت٣م اإلىمرار دون ـمٚم٥م اعمدقمل: ٕٟمف طمؼ 

ًمف وقمٚمٞمف ـمٚمٌف. وذم ىمقل آظمر أضم٤مزوا ًمٚم٘م٤ميض احلٙمؿ سم٤مإلىمرار دون اًمٓمٚم٥م ًمدًٓم٦م 

أن ي٘مر  . وصقرة ذًمؽ ذم دقمقى اًمٕمْمؾ(1)احل٤مل قمغم ذًمؽ وإٓ عم٤م رومع اًمدقمقى

اًمقزم اعمدقمك قمٚمٞمف سمدقمقى ُمقًمٞمتف سمٕمْمٚمف هل٤م، وُمٜمٕمف إي٤مه٤م ُمـ اًمتزوج ُمـ اًمٙمػء 

، وطمٞمٜمٝم٤م ي٠مُمره اًم٘م٤ميض (2)دون ُمًقغ ذقمل، وأن ذًمؽ شم٥ًٌم سميره٤م

 سمتزوجيٝم٤م، أو يمػ وٓيتف قمٜمٝم٤م، وإؾمٜم٤مده٤م إمم اًمقزم إسمٕمد ًمٞمزوضمٝم٤م.

 الصورة الثاكقة لؾجواب:

عمدقمك: واإلٟمٙم٤مر ىمد يٙمقن يمٚمٞم ٤م ومٞمني طمٙمٛمف أن يٙمقن اجلقاب إٟمٙم٤مًرا ًمٚمحؼ ا

 قمغم مجٞمع اعمدقمك سمف، وىمد يٙمقن ضمزئٞم٤م، ومٞمني طمٙمٛمف قمغم اجلزء اعمٜمَٙمر.

، ومال يّمح ُمثاًل، ىمقل (3)ويِمؽمط ذم اإلٟمٙم٤مر أن يٙمقن سحًي٤م وسمّمٞمٖم٦م اجلزم

. ويًتٚمزم هذا اًمنمط "ٓ أفمـ أٟمٜمل قمْمٚمتٝم٤م"اعمدقمك قمٚمٞمف ذم دقمقى اًمٕمْمؾ: 

حمؾ اًمدقمقى اًمذي اٟمّم٧ٌم قمٚمٞمف ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمدقمل،  احلؼِّ ٜم٤مول اإلٟمٙم٤مر أيًْم٤م وضمقب شم

٤م آظمر مل شم٘متْمف اًمدقمقى: يمام ًمق ىم٤مل اًمقزم ذم دقمقى  ومال يّمح اإلٟمٙم٤مر إذا شمٜم٤مول طم٘م 

اًمٕمْمؾ: أٟمٗم٘م٧م قمٚمٞمٝم٤م، ويمًقهت٤م، وُم٤م ُمٜمٕمتٝم٤م ٟمٗم٘متٝم٤م ؿمٞمًئ٤م: ٕن يمؾ ذًمؽ يتٜم٤مول 

ويؽمشم٥م قمغم اإلٟمٙم٤مر أن يٙمٚمػ . (4)طم٘مقىًم٤م أظمرى ًمٚمٛمدقمٞم٦م همػم احلؼ اًمذي شمدقمٞمف

 اعمدقمل سم٤مًمٌٞمٜم٦م، وإٓ ًمف طمؼ حتٚمٞمػ اعمدقمك قمٚمٞمف.

                                           

(، سمداي٦م اعمجتٝمد 2/253(، واٟمٔمر أيًْم٤م ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م: جمٛمع إهنر )9/86يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (1)

 (.7/301(، احل٤موي اًمٙمٌػم )2/474)

 قمٜمد ُمـ يِمؽمط اًمير ًمثٌقت اًمٕمْمؾ وهؿ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م. (2)

 (.5/225)يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (3)

 (.64)ص يٜمٔمر: ُمٕملم احلٙم٤مم (4)
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 :الصورة الثالثة لؾجواب

ىمد ٓ يٙمقن اجلقاب إىمراًرا وٓ إٟمٙم٤مًرا، سم٠من يًٙم٧م اعمدقمك قمٚمٞمف، ومال يتٙمٚمؿ 

سم٢مىمرار وٓ إٟمٙم٤مر، أو ي٘مقل: ٓ أىمر وٓ أٟمٙمر. وطمٙمؿ ذًمؽ أن يٜمٔمروا إمم طم٤مل 

إن يم٤من ؾمٙمقشمف ُمتٕمٛمًدا أو ٟم٤مدًم٤م قمـ قم٤مه٦م أو دهِم٦م أو هم٤ٌموة، اعمدقمك قمٚمٞمف ًمٞمٕمرف 

 .(1)وم٢مذا قمٚمؿ أٟمف ٓ قم٤مه٦م سمف وأس قمغم آُمتٜم٤مع يٜمزل ُمٜمزًم٦م اعمٜمٙمر وي٠مظمذ طمٙمٛمف

وذه٥م أسمق يقؾمػ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م إمم أن اًم٤ًميم٧م ٓ يٜمزل ُمٜمزًم٦م اعمٜمٙمر سمح٤مل ُمـ 

جيٞم٥م اعمدقمك قمٚمٞمف . وىمد (2)إطمقال، وإٟمام جيؼم قمغم اجلقاب سم٤مٕدب اعمٜم٤مؾم٥م

سمجقاب همػم صحٞمح، ومٞمٜمٌف إًمٞمف، يم٠من ي٘مقل سمٕمد ـمٚم٥م اجلقاب ُمٜمف: ومٚمتث٧ٌم اعمدقمٞم٦م 

، وم٢من أس قمٚمٞمف اقمتؼم ذم طمٙمؿ اعمٛمتٜمع (3)دقمقاه٤م، ومال يٙمقن هذا ضمقاسًم٤م صحٞمًح٤م

قمـ اجلقاب: ٕن ـمٚم٥م اإلصم٤ٌمت ٓ يًتٚمزم اقمؽماوًم٤م وٓ إٟمٙم٤مًرا، وُمث٤مل ذًمؽ ذم 

رأة قمغم ُمـ يٕمؽمف سم٠مهن٤م ُمقًمٞمتف، وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمزواج، دقمقى اًمٕمْمؾ: ًمق ادقم٧م اُم

، مل يّمح هذا اجلقاب، وم٢من "ٓ شمًتحؼ قمكم  ؿمٞمًئ٤م"وم٘م٤مل اًمقزم ذم اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م: 

 أس قمٚمٞمف قُمد  ٟم٤ميماًل.

واقمت٤ٌمر اعمٛمتٜمع قمـ اجلقاب وُمـ أضم٤مب ضمقاسًم٤م همػم صحٞمح ٟم٤ميماًل هق ُم٤م ٟمص 

إذا اُمتٜمع اعمدقمك قمٚمٞمف قمـ "ومٞمف: قمٚمٞمف ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي، ومج٤مء 

اجلقاب يمٚمٞم ٤م أو أضم٤مب سمجقاب همػم ُمالٍق ًمٚمدقمقى يمرر قمٚمٞمف اًم٘م٤ميض ـمٚم٥م 

                                           

 (7/23يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (1)

 (.7/23يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (2)

 (.10/304يٜمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدي ) (3)
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ه ٟم٤ميماًل سمٕمد  اجلقاب اًمّمحٞمح صمالصًم٤م ذم اجلٚم٦ًم ٟمٗمًٝم٤م، وم٢مذا أس قمغم ذًمؽ قمد 

 .(1)"إٟمذاره، وأضمرى ذم اًم٘مْمٞم٦م اعم٘مت٣م اًمنمقمل

 :الصورة الرابعة لؾجواب

 ًمٚمدقمقى: وهق ُم٤م ؾم٠مومرده سم٤مًمٌح٨م ذم اعمٌح٨م أيت: وىمد يٙمقن اجلقاب دومًٕم٤م

                                           

 (.67ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي اعم٤مدة ) (1)
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 :تعريف الدفع لغةً 

 :(1)ًمٚمدومع ًمٖم٦م قمدة ُمٕم٤مٍن، أمهٝم٤م

 اًمرد: ي٘م٤مل: دومٕم٧م اًم٘مقل، أي: رددشمف سم٤محلج٦م. - 

 ىب مب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی ی ی ﴿احلامي٦م: وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  - 

 .[38]احل٩م: ﴾يب

 اعمامـمٚم٦م: ي٘م٤مل: داومع ومالن ذم طم٤مضمتف، أي: ُم٤مـمؾ ومٞمٝم٤م ومٚمؿ ي٘مْمٝم٤م. - 

٤مل: داومٕم٧م قمٜمف، أي: طم٤مضمج٧م قمٜمف. وأىمرب هذه اعمٕم٤مين إمم اعمٕمٜمك اعمح٤مضم٦م: ىم - 

 آصٓمالطمل اًمذي ٟمحـ سمّمدد دراؾمتف هق اعمٕمٜمك إول.

 :تعريف الدفع عـد الػؼفاء

، ُمٙمتٗملم سم٤مإلؿم٤مرة إمم أٟمف مل يذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء شمٕمريًٗم٤م حمدًدا وواوًح٤م ًمدومع اًمدقمقى

ٟمقع ُمـ اًمدقم٤موى، وٓ خيتٚمػ قمـ ؾم٤مئر اًمدقم٤موى، إٓ أن ُم٤م يٛمٞمزه إشمٞم٤مٟمف ُمـ ضمٝم٦م 

اعمدقمك قمٚمٞمف اسمتداء، وي٘مّمد ُمٜمف إؾم٘م٤مط اخلّمقُم٦م وإصم٤ٌمت قمدم صح٦م شمقضمٞمف 

اعمٓم٤مًم٦ٌم إًمٞمف، أو إؾم٘م٤مط دقمقى اعمدقمل وقمدم اؾمتح٘م٤مىمف ُم٤م يدقمل، وًمذا ؾمٛمقا هذه 

                                           

 (.233)ص (، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم3/1208(، اًمّمح٤مح )8/87يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (1)
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 ٝم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف: دقمقى اًمدومع.اًمدقمقى اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ ضم

ومف قمكم طمٞمدر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م سم٘مقًمف:  اإلشمٞم٤من سمدقمقى ىمٌؾ احلٙمؿ أو سمٕمده ُمـ "وقمر 

. وُيرد  قمٚمٞمف أٟمف مل يِمٛمؾ اًمدومقع (1)"ىمٌؾ اعمدقمك قمٚمٞمف شمرد وشمزيؾ دقمقى اعمدقمل

 اعمث٤مرة ُمـ همػم ـمرذم اًمدقمقى.

ومف ىمراقم٦م سم٘مقًمف:  يٜمتّم٥م اعمدقمك قمٚمٞمف دقمقى ُمـ ىمٌؾ اعمدقمك قمٚمٞمف، أو ُمـ "وقمر 

. وهق أؿمٛمؾ مم٤م ؾمٌ٘مف ًمٙمٜمف يٗمت٘مد (2)"ظمّماًم قمٜمف، ي٘مّمد هب٤م إسمٓم٤مل دقمقى اعمدقمل

 ًمٌٞم٤من اًمقىم٧م اًمذي يث٤مر ومٞمف اًمدومع: إو٤موم٦م ًمِمٛمقًمف ًمٚمدومع همػم اًمّمحٞمح.

: يٛمٙمـ شمٕمريػ اًمدومع سم٠مٟمف: دقمقى ُمٕمتؼمة ُمـ ىمٌؾ اخلّمؿ أو التعريف ادختار

د اًمدقمقى أو شم٠مظمػم اًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م، أو اعمتير أو اًم٘م٤ميض ذم وىم٧م خمّمقص، ًمر

إهن٤مء اخلّمقُم٦م ومٞمٝم٤م أو إسمٓم٤مهل٤م يمٚمٞم ٤م أو ضمزئٞم ٤م، أو ومًح احلٙمؿ أو شمٕمديٚمف. وهذا 

 .(3)اًمتٕمريػ هق أؿمٛمؾ اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمدومع، وأؾمٚمٛمٝم٤م مم٤م أظمذ قمغم همػمه

 بقان ققود التعريف:

يتقاومر سمٞم٤من حل٘مٞم٘م٦م اًمدومع، وأٟمف دقمقى يم٤ًمئر اًمدقم٤موى يٚمزم أن  (دعوىقوله: )

 ومٞمف يمؾ ُم٤م يٚمزم شمقاومره ذم ؾم٤مئر اًمدقم٤موى ُمـ اًمنموط.

 خيرج هبذا اًم٘مٞمد اًمدومع اًم٤ٌمـمؾ واًمٗم٤مؾمد. :)معتزة(

إـمراف اًمذيـ يّمح هلؿ إصم٤مرة  :)من قبل اخلصم أو ادترضر أو الؼايض(

 اًمدومع.

                                           

 (.1/324درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ) (1)

 (.54)ص إصقل اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م (2)

 (.46)ص يٜمٔمر: ٟمٔمري٦م اًمدومع اعمقوققمل ًم٘م٤مؾمؿ سمٜمل سمٙمر، (3)
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 ًمٌٞم٤من أن ًمٚمدومع وىمًت٤م خيتٚمػ سم٤مظمتالف ٟمققمف. :)وقت خمصوص(

يتْمٛمـ اًمدومع سمٕمدم اخلّمقُم٦م، دون اًمتٕمرض  :)هبدف عدم شامع الدعوى(

 ٕصؾ احلؼ.

وومً٘م٤م "ًمٞمِمٛمؾ ُم٤م يًٛمك سم٤مًمدومقع اًمِمٙمٚمٞم٦م  :)تلخر الػصل أو إهناء اخلصومة(

 ."ًمٜمٔمؿ اإلضمراءات اعمٕم٤مسة

يِمٛمؾ اًمدومع اعمقوققمل اعمتقضمف إمم إسمٓم٤مل ذات احلؼ  )إبطاهلا كؾقًّا أو جزئًقا(:

 اعمدقمك سمف.

 ًمٞمِمٛمؾ اًمدومع اعمث٤مر سمٕمد احلٙمؿ. :)فسخ احلؽم أو تعديؾه(

 :(1)أكواع الدفع

: اًمدومع اًمذي ي٘مّمد سمف دومع اخلّمقُم٦م قمـ اعمدقمك قمٚمٞمف، سمدون الـوع األول

شمٕمرض ًمّمدق اعمدقمل أو يمذسمف ذم دقمقاه، وهق ُم٤م يًٛمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء دومع اخلّمقُم٦م، 

ٟمحق أن يدومع اعمدقمك قمٚمٞمف ذم دقمقى اًمٕملم سم٠من يده قمغم اًمٕملم يد أُم٤مٟم٦م وطمٗمظ، يم٠من 

، (2)يدقمل أن اًمٕملم ُمقدقم٦م قمٜمده، وأىم٤مم اًمٌٞمٜم٦م قمغم دقمقاه، وم٢من اخلّمقُم٦م شمٜمدومع قمٜمف

ومم٤م يدظمؾ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدومقع دقمقى اعمدقمك قمٚمٞمف سم٠من اعمدقمل أسمرأه ُمـ 

اًمدقمقى، وم٢من أصم٧ٌم هذا اًمدومع وم٢من اخلّمقُم٦م شمٜمدومع دون اًمتٕمرض ٕصؾ احلؼ 

: سم٠من يدومع اًمقزم اعمدقمك قمٚمٞمف ، ويٛمٙمـ اًمتٛمثٞمؾ ًمف ذم دقمقى اًمٕمْمؾ(3)اعمدقمك سمف

                                           

 (.55-51)ص يٜمٔمر: ٟمٔمري٦م اًمدومع اعمقوققمل (1)

(، درر احلٙم٤مم ذح 9/376اهلداي٦م )(، اًمٌٜم٤مي٦م ذح 9/225يٜمٔمر أُمثٚم٦م هذا اًمدومع: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ) (2)

 (.3/344همرر إطمٙم٤مم )

 (.4/233(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )2/261(، اًمقضمٞمز )7/203يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (3)
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سم٠مٟمف ًمٞمس هق اخلّمؿ ًمقضمقد اًمقزم إىمرب: يمام ًمقيم٤من أظًم٤م ٕب وإخ اًمِم٘مٞمؼ 

ُمقضمقد، واعمدقمٞم٦م حت٧م وٓي٦م اًمِم٘مٞمؼ، ومتٜمدومع ظمّمقُمتٝم٤م ًمف، وشُمرد  اًمدقمقى ًمٕمدم 

 اخلّمقُم٦م.

اًمدومع اًمذي ي٘مّمد سمف إسمٓم٤مل ٟمٗمس دقمقى اعمدقمل، واًمٖمرض اًمذي : الـوع الثاين

ٞمف هب٤م، وهذا اًمٜمقع هق اًمذي اصٓمٚمح اعمت٠مظمرون قمغم شمًٛمٞمتف سم٤مًمدومع يرُمل إًم

اعمقوققمل ًمٚمدقمقى، طمٞم٨م يتٕمرض ومٞمف ًمّمدق اعمدقمل ويمذسمف، ويؽمشم٥م قمغم ىمٌقًمف 

ووع طمدٍّ هن٤مئل عمٓم٤مًم٥م اعمدقمل وُمٜمٕمف ُمـ اًمتٕمرض صم٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمٓمٚمقب، يمام ًمق ادقمك 

٤م ًمف، وسمرهـ قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف ذم دقمقى اًمٕملم سم٠من اعمدقمل سم٤مقمف إي٤مه٤م، أو وهٌٝم

، وُمث٤مًُمف ذم دقمقى اًمٕمْمؾ دومع (1)ؽ: وم٢من اًمدقمقى شمٜم٘ميض وشمرد دقمقى اعمدقملذًم

اعمدقمك قمٚمٞمف سم٠من اعمدقمٞم٦م خمٓمقسم٦م ًمٙمػء أو ُمتزوضم٦م، وم٢مذا ُم٤م أصم٧ٌم ذًمؽ ردت 

 اًمدقمقى.

وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمدومقع خيتٚمػ سم٤مظمتالف اًم٘مْم٤مي٤م، وصقره يمثػمة: ٕٟمف يتٕمٚمؼ 

 ٞمٙمقن حمؾ اًمدراؾم٦م ذم اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م:سم٤محلؼ اعمدقمك سمف، وهق اًمذي ؾم

 

                                           

 (.4/337(، طم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمقيب )9/376(، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )9/225يٜمٔمر: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ) (1)
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اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمٚمٖم٦م: اعم٤ًمواة واعمامصمٚم٦م، ُمـ يم٤موم٠مه إذا ؾم٤مواه، ي٘م٤مل: ومالن يمػء 

ًمٗمـالٍن، أي: ُم٤ًمٍو ًمف، واًمٙمػء ُمٕمٜم٤مه: اًمٜمٔمػم واعمثٞمؾ واعم٤ًموي، ويمؾ رء يمٗمًئ٤م 

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:، وُمٜمف (1)"ومٝمـق ُمٙمـ٤مومئ ًمف ًمٌمء

اعمًٚمٛمقن شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ، »: ♠ . أي: ٓ ُمثٞمؾ ًمف، وُمٜمف ىمقل اًمٜمٌل[4]اإلظمالص:

أي: شمت٤ًموى ذم اًم٘مّم٤مص واًمدي٦م، ومٞمٙمقن دم ، (2)شويًٕمك سمـذُمتٝمؿ أدٟمـ٤مهؿ

 اًمقوٞمع يمدم اًمرومٞمع.

 تعريف الؽػاءة اصطالًحا:

اعمٗمّمؾ، ويمٚمٝم٤م قمرف اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمٗم٤مءة سمتٕمريٗم٤مت قمدة ُمٜمٝم٤م اعمجٛمؾ، وُمٜمٝم٤م 

 ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕمٜمك، وومٞمام ي٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ:

                                           

 (.573(، خمت٤مر اًمّمح٤مح )4/180(، اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ آصمػم )3/117ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (1)

(، واسمـ ُم٤مضمف، سم٤مب اعمًٚمٛمقن 771(، سمرىمؿ )1/194أظمرضمف اسمـ اجل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك، سم٤مب ذم اًمدي٤مت، ) (2)

(، وأسمق داود، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ذم اًمني٦م شمرد قمغم أهؾ 2683(، سمرىمؿ )3/689شمتٙم٤موم٠م دُم٤مؤهؿ، )

(، وىم٤مل: هذا 2626(، سمرىمؿ )2/153(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك )2751(، سمرىمؿ )4/379اًمٕمًٙمر )

طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمذهٌل، ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، سم٤مب ومٞمٛمـ ٓ ىمّم٤مص 

(، واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م، سم٤مب ٓ ي٘متؾ ُم١مُمـ 15910(، سمرىمؿ )8/53سمٞمٜمف سم٤مظمتالف اًمديٜملم )

 (.1589)(. وصححف ص٤مطم٥م اًمٌدر اعمٜمػم سمرىمؿ 2531(، سمرىمؿ )10/172سمٙم٤مومر
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سم٠من يٙمقن اًمرضمؾ ُم٤ًموًي٤م ًمٚمٛمرأة ذم طمًٌٝم٤م وٟمًٌٝم٤م "قمرف احلٜمٗمٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة:  وم٘مد

 .(1)"وديٜمٝم٤م وؾمٜمٝم٤م وهمػم ذًمؽ

 .(2)"اعمامصمٚم٦م ذم صمالصم٦م أُمقر: احل٤مل واًمديـ واحلري٦م"وقمرومٝم٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م سم٠مهن٤م: 

 .(3)"أُمر يقضم٥م قمدُمف قم٤مًرا"٤م: وقمرومٝم٤م اًمنمسمٞمٜمل ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٠مهن

اًمٙمٗم٤مءة هل اعم٤ًمواة ذم أُمقر مخـ٦ًم ُمٕمتٌـرة: اًمدي٤مٟمـ٦م، "وقمرومٝم٤م احلٜم٤مسمٚم٦م وم٘م٤مًمقا: 

 .(4)"واًمّمٜم٤مقم٦م، واًمٞم٤ًمر، واحلري٦م، واًمٜم٥ًم

 :التعريف ادختار لؾؽػاءة

يٛمٙمـ شمٕمريػ اًمٙمٗم٤مءة سم٠مهن٤م: شم٘م٤مرب اًمزوضملم ذم أوص٤مف خمّمقص٦م، شمٕملم 

اًمٜم٤مس قمغم اؾمت٘مرار احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م، ويِمٕمر أوًمٞم٤مء اعمرأة ُمراقم٤مهت٤م وومً٘م٤م ٕقمراف 

 قمٜمد وم٘مده٤م سمٜم٘مص.

 فقؿن تعتز الؽػاءة؟

ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أن اًمٙمٗم٤مءة شمٕمتؼم ذم ضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مل ًمٚمٜم٤ًمء، وٓ شمٕمتؼم 

، ظمالوًم٤م ٕيب يقؾمػ وحمٛمد اًمٚمذيـ اقمتؼما اًمٙمٗم٤مءة ذم (5)ذم ضم٤مٟم٥م اًمٜم٤ًمء ًمٚمرضم٤مل

، وم٢مٟمف ملسو هيلع هللا ىلص، واًمراضمح ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر ًمٗمٕمؾ اًمرؾمقل (6)ضم٤مٟم٥م اًمٜم٤ًمء أيًْم٤م

ٓ ُمٙم٤مومئ ًمف، وىمد شمزوج ُمـ أطمٞم٤مء اًمٕمرب اعمختٚمٗم٦م، وشمزوج صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل  ملسو هيلع هللا ىلص

                                           

 (.4/151يٜمٔمر: اًمٌٜم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م ) (1)

 (.2/248يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ) (2)

 (.3/165ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (3)

 (.5/67يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ) (4)

 (.9/200(، اعمٖمٜمل )2/629(، اًمٙم٤مؾم٤مين )19/117يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (5)

 (.2/629يٜمٔمر: اًمٙم٤مؾم٤مين سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (6)
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 .(1)، ومل شمٙمـ ُمـ اًمٕمرب▲

 الوقت الذي تعتز عـده الؽػاءة:

ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن اًمقىم٧م اًمذي شمٕمتؼم قمٜمده اًمٙمٗم٤مءة هق اسمتداء قم٘مد اًمزواج، 

زواهل٤م سمٕمده، ومٚمق شمزوضمٝم٤م وهق يمػء هل٤م، صمؿ شمٖمػمت أطمقاًمف ومال ي١مصمر ذًمؽ وٓ يي 

 .(2)قمغم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح

 هل الؽػاءة رشط صحة أم رشط لزوم؟

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مقمت٤ٌمر اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمٜمٙم٤مح ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م ذـًم٤م ًمٚمزوم 

 أم ًمٚمّمح٦م؟ قمغم ىمقًملم:

ٜمٙم٤مح، ٓ ذط ًمزوم، وهق : إن  اًمٙمٗم٤مءة ذط صح٦م ذم قم٘مد اًمالؼول األول

، واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم رواي٦م هل اًمراضمح٦م (4)وىمقل قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م (3)ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ذم رواي٦م

 .(5)قمٜمد أيمثر اعمت٘مدُملم

: إن  اًمٙمٗم٤مءة ذط ًمٚمزوم قم٘مد اًمزواج، ٓ ًمّمحتف، ومٞمّمح اًمزواج الؼول الثاين

هل٤م أو ُمع وم٘مده٤م، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ًمق زوضم٧م اعمرأة سمٖمػم يمػء وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح، و

٤م اإلُمْم٤مء، أُم٤م ًمق ؾمٙم٧م  ًمقًمٞمٝم٤م طمؼ آقمؽماض ًمدى اًم٘م٤ميض: وم٢مُم٤م اًمٗمًخ وإُم 

                                           

(، سمرىمؿ 5/135(، واخلؼم أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اعمٖم٤مزي، سم٤مب همزوة ظمٞمؼم، )9/200يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (1)

(4211.) 

 (.5/71(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )2/322(، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )5/26يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (2)

 (.2/128(، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ )3/185يٜمٔمر: ذح ومتح اًم٘مدير ) (3)

 (.2/222)(، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 5/106يٜمٔمر: ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ) (4)

 (.2/649(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )8/106يٜمٔمر: اإلٟمّم٤مف ) (5)
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واعم٤مًمٙمٞم٦م ذم  (1)اًمقزم وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح، وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ذم فم٤مهر اًمرواي٦م

 .(4)، واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم اًمراضمح(3)واًمِم٤مومٕمٞم٦م (2)اعمِمٝمقر

 األدلة:

 أدلة الؼول األول:

أشم٤ميمؿ ُمـ شمروقن ديٜمف وظمٚم٘مف  إذا»: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  ◙قمـ أيب هريرة 

 .(5)شومزوضمقه، إٓ شمٗمٕمٚمقا شمٙمـ ومتٜم٦م ذم إرض ووم٤ًمد قمريض

أن اًمٜمص دل سمٛمٜمٓمقىمف قمغم اؾمتح٤ٌمب شمزوي٩م ُمـ يرى ديٜمف  ووجه االشتدالل

 .(6)وظمٚم٘مف، ودل سم٤معمٗمٝمقم اعمخ٤مًمػ أن ُمـ مل ُيرَض ديٜمف وظمٚم٘مف ٓ يزوج

وي٩م ُمـ مل ُيرَض ديٜمف وٟمقىمش سم٠من هم٤مي٦م ُم٤م يدل قمٚمٞمف احلدي٨م قمدم وضمقب شمز

 .(7)وظمٚم٘مف، ٓ قمغم قمدم اًمّمح٦م

ٓ شُمٜمٙمحقا اًمٜم٤ًمء إٓ إيمٗم٤مء، »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ◙قمـ ضم٤مسمر  -1

 .(8)شوٓ يزوضمٝمـ إٓ إوًمٞم٤مء

                                           

 (.2/465(، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )2/128يٜمٔمر: شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ (1)

 (.4/212(، اًمذظمػمة )5/106يٜمٔمر: اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ ) (2)

 (.9/214(، اًمٌٞم٤من ذم اعمذه٥م )5/83يٜمٔمر: اًمقؾمٞمط ذم اعمذه٥م ) (3)

 (.5/71(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )8/232ًمٗمروع )(، ا3/22يٜمٔمر: اًمٙم٤مذم ) (4)

 ؾمٌؼ خترجيف.  (5)

  (.5/60يٜمٔمر: ذح اًمزريمٌم ) (6)

 (.5/60يٜمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (7)

(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ 3601(، سمرىمؿ )4/358رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اعمٝمر ) (8)

 =(، وىم٤مل: هذا طمدي٨م وٕمٞمػ، 13760سمرىمؿ )(، 7/215اًمٙمؼمى، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اقمت٤ٌمر اًمٙمٗم٤مءة )
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 : أن اًمٜمٝمل قمـ شمزوي٩م همػم إيمٗم٤مء ي٘متيض وم٤ًمده.وجه االشتدالل

 .(1)قمٌد اًمؼمِّ وٟمقىمش سم٠من احلدي٨م ٓ يث٧ٌم، سمؾ ٓ أصؾ ًمف يمام ىم٤مل اسمـ 

ُٕمٜمٕمـ شمزوج ذوات »: ◙ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  -2

 .(2)شإطم٤ًمب إٓ ُمـ إيمٗم٤مء

: أٟمف ًمق يم٤من ٟمٙم٤مح همػم اًمٙمػء صحٞمًح٤م ُم٤م قمزم قمٛمر وجه االشتدالل من األثر

 قمغم ُمٜمٕمف.

أٟمف قمغم ومرض صمٌقت هذا إصمر وم٢من ذًمؽ حمٛمقل قمغم ؾمٌٞمؾ  وأجقب عـه:

 .(3)حمتاًم  آظمتٞم٤مر، ٓ أُمًرا

 أدلة الؼول الثاين:

، (4)أُمر وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس أن شمٜمٙمح أؾم٤مُم٦م سمـ زيد ُمقٓه ومٜمٙمحتف ملسو هيلع هللا ىلصأن  اًمٜمٌل  -1

وًمق يم٤من ذط صح٦م عم٤م صّح اًمٕم٘مد، ويمذا إُمر ذم اًمٗمت٤مة اًمتل اقمؽمو٧م قمغم 

اخلٞم٤مر هل٤م، وًمق يم٤من  ملسو هيلع هللا ىلصشمزوي٩م واًمده٤م هل٤م ُمـ اسمـ قمٛمٝم٤م طمٞم٨م ضمٕمؾ اًمٜمٌل 

 .(5)ذط صح٦م عم٤م يم٤من هل٤م اخلٞم٤مر، وًمٌٓمؾ اًمٕم٘مد

أن  اًمٙمٗم٤مءة طمؼ ُمِمؽمك سملم اعمرأة ووًمٞمٝم٤م، وهلام احلؼ ذم إؾم٘م٤مـمٝم٤م واًمتٜم٤مزل  -2

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ( وىم٤مل: ٓ أ صؾ ًمف، وٓ حيت٩م سمٛمثٚمف.19/165ويمذا وٕمٗمف اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد )

 (.19/165يٜمٔمر: اًمتٛمٝمٞمد ) (1)

(، وقمٌد اًمرزاق ذم 3785(، سمرىمؿ )4/457أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمًٜمـ، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اعمٝمر، ) (2)

 (.6/265(، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )6/152إيمٗم٤مء، )اعمّمٜمػ يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب 

 (.5/60يٜمٔمر: ذح اًمزريمٌم ) (3)

 (.1480(، سمرىمؿ )3/1114رواه ُمًٚمؿ يمت٤مب اًمٓمالق سم٤مب اعمٓمٚم٘م٦م صمالصًم٤م ٓ ٟمٗم٘م٦م هل٤م ، ) (4)

 (.3/350يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم ذح اعمٜمٝم٩م ) (5)
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 .(1)قمٜمٝم٤م، وًمق يم٤مٟم٧م ذط صح٦م ًمٚمٕم٘مد عم٤م صح  إؾم٘م٤مـمٝم٤م

 السجقح:

ٟم٧م ُمٕمتؼمة ومٝمل ئمٝمر زم أن اًم٘مقل إول هق اًم٘مقل اًمراضمح، وأن اًمٙمٗم٤مءة إن يم٤م

: صمٌقت أٟمٙمح٦م همػم ُمتٙم٤مومئ٦م وىمٕم٧م ووجه السجقحُمٕمتؼمة ًمٚمزوم اًمٕم٘مد ٓ ًمّمحتف، 

، وإُم٤م سمٕمٚمٛمف، وًمق يم٤مٟم٧م اًمٙمٗم٤مءة ُمٕمتؼمة ذم اًمّمح٦م عم٤م ♠إُم٤م سمٛمِمقرة ُمـ اًمٜمٌل 

 أضمٞمزت ُمثؾ هذه إٟمٙمح٦م.

 اخلصال ادعتزة عـد الػؼفاء دم الؽػاءة:

 واًمٜم٥ًم، اًمديـ،: ظمّم٤مل ؾم٧م قمـ - اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد - وهل ٓ خترج ذم جمٛمققمٝم٤م

 ٦م، واحلري٦م، واعم٤مل أو اًمٞم٤ًمر، واًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب.واًمّمٜمٕم

وىمد وىمع اظمتالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سمٕمض هذه اخلّم٤مل، وٓ يتًع اعم٘م٤مم ذم هذا 

اًمٌح٨م ًمتٜم٤مول ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمام يٕمتؼم ُمـ هذه اخلّم٤مل ذم اًمٙمٗم٤مءة وُم٤م ٓ يٕمتؼم، 

ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م، ٓ ؾمٞمام أٟمف ُيٕمد  ُمـ أوؾمع اعمذاه٥م وأيمتٗمل سمٌٞم٤من اعمٕمتٛمد ذم 

٤ًٌم ومٞمام يٕمتؼم ُمـ ظمّم٤مل اًمٙمٗم٤مءة، وىمد ومّمٚمٝم٤م اًمٌٝمقيت ُمع آؾمتدٓل  وأؿمٛمٚمٝم٤م شم٘مري

 :(2)هل٤م سم٘مقًمف: وهل ُمٗمنة ذم مخ٦ًم أؿمٞم٤مء

اًمديـ: ومال يٙمقن اًمٗم٤مضمر أو اًمٗم٤مؾمؼ يمٗمًئ٤م ًمٕمٗمٞمٗم٦م: ٕٟمف ُمردود اًمِمٝم٤مدة  :ألولا

ذم إٟم٤ًمٟمٞمتف ومال يٙمقن يمٗمًئ٤م ًمٕمدل ُمـ اًمٜم٤ًمء، ي١ميده ىمقًمف واًمرواي٦م، وذًمؽ ٟم٘مص 

 .[18]اًمًجدة: ﴾﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ شمٕم٤ممم:

                                           

 (.3/350ٝم٩م )يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم ذح اعمٜم (1)

 (.8/233(، اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع )7/33(، اعمٖمٜمل )5/67يٜمٔمر: يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ) (2)
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اعمٜمّم٥م وهق اًمٜم٥ًم: ومال يٙمقن اًمٕمجٛمل وهق ُمـ ًمٞمس ُمـ اًمٕمرب يمٗمًئ٤م  :الثاين

: وٕن شُٕمٜمٕمـ أن شمزوج ذات إطم٤ًمب إٓ ُمـ إيمٗم٤مء»ًمٕمرسمٞم٦م، ًم٘مقل قمٛمر: 

اًمٕمرب يٕمتدون سم٤مًمٙمٗم٤مءة ذم اًمٜم٥ًم، وي٠مٟمٗمقن ُمـ ٟمٙم٤مح اعمقازم، ويرون ذًمؽ ٟم٘مًّم٤م 

ٞمؾ، واصٓمٗمك ُمـ إن اهلل اصٓمٗمك يمٜم٤مٟم٦م ُمـ وًمد إؾمامقم»وقم٤مًرا، وي١ميده طمدي٨م: 

: (1)شيمٜم٤مٟم٦م ىمريًِم٤م، واصٓمٗمك ُمـ ىمريش سمٜمل ه٤مؿمؿ، واصٓمٗم٤مين ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلصوٕن اًمٕمرب ومْمٚم٧م قمغم إُمؿ سمرؾمقل اهلل 

احلري٦م: ومال يٙمقن اًمٕمٌد يمٗمًئ٤م حلرة: ٕٟمف ُمٜم٘مقص سم٤مًمرق ممٜمقع ُمـ  :الثالث

 اًمتٍمف ذم يمًٌف همػم ُم٤مًمؽ ًمف.

ئ٦م يم٤محلج٤مم واحل٤مئؽ واًمٙم٤ًمح اًمّمٜم٤مقم٦م: ومال يٙمقن ص٤مطم٥م صٜم٤مقم٦م دٟمٞم الرابع:

 واًمزسم٤مل يمٗمًئ٤م ًمٌٜم٧م ُمـ هق ص٤مطم٥م صٜم٤مقم٦م ضمٚمٞمٚم٦م.

: اًمٞم٤ًمر سمامل سمح٥ًم ُم٤م جي٥م هل٤م ُمـ اعمٝمر واًمٜمٗم٘م٦م، وىم٤مل اسمـ قم٘مٞمؾ: اخلامس

سمحٞم٨م ٓ شمتٖمػم قمٚمٞمٝم٤م قم٤مدهت٤م قمٜمد أسمٞمٝم٤م ذم سمٞمتف، ومال يٙمقن اعمٕمن يمٗمًئ٤م عمقهة: ٕن 

ًمف سمٜمٗم٘متٝم٤م وُم١مٟم٦م أوٓده، وهلذا ُمٚمٙم٧م قمغم اعمقهة ضًرا ذم إقم٤ًمر زوضمٝم٤م إلظمال

اًمٗمًخ سم٢مقم٤ًمره سم٤مًمٜمٗم٘م٦م، وٕن ذًمؽ ٟم٘مص ذم قمرف اًمٜم٤مس يتٗم٤موٚمقن ومٞمف 

 يمتٗم٤موٚمٝمؿ ذم اًمٜم٥ًم.

 إثارة الدفع بعدم الؽػاءة:

 إلصم٤مرة اًمدومع سمٕمدم يمٗم٤مءة اخل٤مـم٥م صقرشم٤من، أشمٜم٤موهلام ذم اعمٓمٚمٌلم أشمٞملم:

                                           

 (.2276(، سمرىمؿ )4/1782، )ملسو هيلع هللا ىلصرواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ومْمؾ ٟم٥ًم اًمٜمٌل  (1)
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 .بطتأٌ ٚذفغ انٕنٙ ثؼذو كفبءح انخ: انًطهت األٔل

إذا أىمر اًمقزم اعمدقمك قمٚمٞمف سم٠مٟمف قمْمؾ ُمقًمٞمتف وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمزواج إٓ أٟمف دومع سمٕمدم 

يمٗم٤مءة اخل٤مـم٥م، وم٢من اًم٘م٤ميض يٙمٚمٗمف طمٞمٜمئٍذ سمتقوٞمح دومٕمف، وذًمؽ سمٌٞم٤من إُمقر اًمتل 

يٗمت٘مده٤م اخل٤مـم٥م سمحٞم٨م ٓ يٕمد يمٗمًئ٤م عمقًمٞمتف، وم٢من ادقمك ؿمٞمًئ٤م ٓ يٕمتد سمف ذم اًمٙمٗم٤مءة: 

ه مم٤م ٓ يٕمد ُمـ ظمّم٤مل اًمٙمٗم٤مءة، وم٢من ُمثؾ هذا اًمدومع ٓ يّمح، يم٤مجلامل ُمثاًل، أو همػم

 ويث٧ٌم اًمٕمْمؾ ذم طم٘مف.

وإن دومع سمام يّمح أن يٙمقن دومًٕم٤م، وووح دومٕمف اعمتقضمف ًمقاطمدة ُمـ اخلّم٤مل 

ومٞم٠ًمل اًم٘م٤ميض اعمدقمٞم٦م قمـ هذا اًمدومع،  اعمٕمتؼمة ذم اًمٙمٗم٤مءة أو أيمثر مم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف،

٤م، وإن أٟمٙمرت ذًمؽ سم٠من ادقم٧م يمٗم٤مءة وم٢من أىمرت سمٕمدم يمٗم٤مءة اخل٤مـم٥م ردت دقمقاه

اخل٤مـم٥م، ومٛمـ اًمذي يٙمٚمػ سم٤مإلصم٤ٌمت؟ وسمّمقرة أظمرى: هؾ اعمقًمٞم٦م ُمٜمٙمرة عم٤م ادقم٤مه 

 اًمقزم، أم أن اًمقزم ُمٜمٙمر عم٤م ادقمتف اعمقًمٞم٦م؟

: أن اًمقزم عم٤م أىمر سم٤معمٜمع أصٌح ُمٚمزًُم٤م يظفر يل أن األمرين حمتؿالن، ووجه ذلك

ؾ ُم٤م يثػمه سمٕمد هذا اإلًمزام اًمٜم٤مؿمئ قمـ سمٛم٘مت٣م إىمراره هذا سمدقمقى اعمدقمٞم٦م، ويم

إىمراره يٕمد دومًٕم٤م قمٚمٞمف إصم٤ٌمشمف، ومٝمق مل ي٘مر سم٤مًمدقمقى مجٚم٦م وشمٗمّمٞماًل، وإٟمام أىمر سم٤معمٜمع، 

وهق أصؾ اًمدقمقى، إٓ أٟمف ادقمك قمذًرا ًمف ذم هذا اعمٜمع، وهق قمدم يمٗم٤مءة اخل٤مـم٥م، 

 صم٤ٌمت.ومٛمـ هذا اًمقضمف يٕمد اًمقزم داومًٕم٤م ًمدقمقى اعمدقمٞم٦م، وطمٞمٜمٝم٤م يٓم٤مًم٥م سم٤مإل

إٓ أٟمف يٛمٙمٜمٜم٤م اًمٜمٔمر ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، وهل أٟمف عم٤م يم٤مٟم٧م اعمقًمٞم٦م )اعمٕمْمقًم٦م( 

شمدقمل اسمتداء يمٗم٤مءة اخل٤مـم٥م، واًمقزم يٜمٙمر ذًمؽ، وم٢مهن٤م شمٓم٤مًَم٥م طمٞمٜمٝم٤م سم٢مصم٤ٌمت 

 دقمقاه٤م.

وئمٝمر زم أن اإلىمرار وىمع ذم هذه احل٤مًم٦م قمغم ضمزء ُمـ اًمدقمقى، وهق اعمٜمع ُمـ 

اًمتزوي٩م، واإلٟمٙم٤مر وىمع قمغم ضمزء آظمر، وهق يمٗم٤مءة اخل٤مـم٥م، وطمٞمٜمٝم٤م شمٓم٤مًم٥م اعمرأة 
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سم٢مصم٤ٌمت يمٗم٤مءة ظم٤مـمٌٝم٤م، وهق ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ضم٤مء ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 

اًمقزم: ًمٞمس سمٙمػء رومع إمم  وًمق دقم٧م إمم رضمؾ وادقم٧م يمٗم٤مءشمف، وىم٤مل"ىمقًمف: 

 .(1)"اًم٘م٤ميض، وم٢من صمٌت٧م يمٗم٤مءشمف ًمزُمف شمزوجيٝم٤م ُمٜمف، وم٢من اُمتٜمع زوضمٝم٤م اًم٘م٤ميض ُمٜمف

وًمٙمـ يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل سم٠من هذا ًمٞمس قمغم إـمالىمف: سمؾ يٜمٌٖمل شم٘مٞمٞمده سمٕمدم شمٙمرار 

اعمٜمع سمحج٦م قمدم اًمٙمٗم٤مءة، وم٢من شمٙمرر اعمٜمع ُمـ اًمقزم، وم٢من هذا اًمتٙمرار ىمريٜم٦م اًمتٕمٜم٧م، 

سم٤معمقًمٞم٦م، ومتٙمقن دقمقاه سمٕمدم اًمٙمٗم٤مءة دومًٕم٤م يٜمٌٖمل طمٞمٜمئٍذ أن يٙمٚمػ هق واإلضار 

ؾمٞمام  سم٢مصم٤ٌمشمف، رضمققًم٤م إمم إصؾ ذم أن اعمًٚمؿ يمػء ًمٚمٛمًٚمٛم٦م طمتك يث٧ٌم ظمالومف، ٓ

أن ذم ذًمؽ رومًٕم٤م ًمير حم٘مؼ ؾمٞمٚمحؼ سم٤معمقًمٞم٦م طم٤مل اًمرد اعمتٙمرر وقمدم اإلذن هل٤م 

 سم٤مًمتزوج.

  

                                           

 (3/139أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م ) (1)
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 .خز ٚزغت انٕنٙ ثّانذفغ ثٕجٕد كفء آ: انًطهت انثبَٙ

إذا أىمر اًمقزم سم٤مُمتٜم٤مقمف قمـ شمزوي٩م ُمقًمٞمتف، وأىمر أيًْم٤م سم٠من اخل٤مـم٥م يمػء، إٓ أٟمف 

أي:  - دومع سم٠من اُمتٜم٤مقمف قمـ شمزوي٩م ُمقًمٞمتف يم٤من سم٥ًٌم وضمقد يمػء آظمر، يرهم٥م هق

 سمتزوجيٝم٤م ُمٜمف، ومٝمؾ يًٛمع هذا اًمدومع أم يٕمد جمرد اُمتٜم٤مقمف قمْماًل؟ - اًمقزم

 :لؾػؼفاء دم هذا الدفع قوالن

أن هذا اًمدومع همػم ُم٘مٌقل، وأن اُمتٜم٤مع اًمقزم ذم هذه احل٤مل يٕمد  :الؼول األول

. (3)، واًمراضمح قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م(2)واًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ىمقل (1)قمْماًل، وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م

وم٢من رهم٧ٌم ذم يمػء سمٕمٞمٜمف وأراد شمزوجيٝم٤م ًمٖمػمه ُمـ أيمٗم٤مئٝم٤م، "ضم٤مء ذم اعمٖمٜمل ىمقًمف: 

 .(4)"٤من قم٤مواًل هل٤مواُمتٜمع ُمـ شمزوجيٝم٤م ُمـ اًمذي أرادشمف، يم

أن ذم حت٘مٞمؼ رهم٦ٌم اعمرأة ذم اظمتٞم٤مر اًمٙمػء ُمدقم٤مة ٓؾمت٘مرار  :ووجه هذا الؼول

، ومٞمج٥م قمغم (5)احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م، ودوام اًمٕمنمة وإًمٗم٦م سمٞمٜمٝمام، وُمزيد إقمٗم٤مف هل٤م

 اًمقزم إضم٤مسمتٝم٤م عمـ شمرهم٥م سمف، ٓ عمـ يرهم٥م هق سمف.

اًمتٗمريؼ سملم اًمقزم اعمجؼم وهمػم اعمجؼم، وم٢من يم٤من اًمقزم اًمداومع وًمٞم ٤م  :الؼول الثاين

همػم إب اعمجؼم ومدومٕمف ُمردود، ويمٗم١مه٤م ُم٘مدم قمغم يمٗم١مه وضمقسًم٤م، وأُم٤م إن يم٤من 

                                           

 (.3/82(، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )3/136يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (1)

 (.3/227(، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة قمغم اعمٜمٝم٤مج )3/154يٜمٔمر: ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (2)

 (.8/75(، اإلٟمّم٤مف )5/55(، ذح اًمزريمٌم )7/32يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (3)

 (.7/32اعمٖمٜمل ) (4)

 (.3/227يٜمٔمر: طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة قمغم اعمٜمٝم٤مج ) (5)
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، (1)اًمداومع هق إب اعمجؼم ومٙمٗم١مه ُم٘مدم ودومٕمف ُم٘مٌقل. وهذا ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م

 .(3)، وهق ىمقل قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م(2)واًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اًمراضمح

ه وَمَٚمف ذًمِؽ "٤مء ذم ذح اعمحكم: ضم َب اعمُْْجؼِم يُمٗم١ًما همػْمَ ْٕ وًمق قَمٞم ٜم٧َم يُمٗم١ًما َوأراد ا

، إقْمَٗم٤موًم٤م هل٤م، َوُهَق ىَمِقي، أُم٤م هَمػْم اعمُْْجؼِم  َٓ ٟمف َأيْمَٛمُؾ َٟمَٔمًرا ُِمٜمَْٝم٤م، َواًمث ٤ميِن  ِٕ  : ََصحِّ ْٕ ذِم ا

ـْ قَمٞم ٜمَْتُف  ـْ هَمػْمِ َُم . وىمٞمد اعم٤مًمٙمٞم٦م ذًمؽ سمام مل يتٌلم ضر (4)"ضَمْزًُم٤موَمَٚمْٞمس ًَمُف شمزِوجُيٝم٤م ُِم

رده، وم٢من شمٌلم ًمٚم٘م٤ميض ضر رده، وأراد هذه اعمرة شم٘مديؿ يمٗمئف ومدومٕمف ُمردود، 

 .(5)ويمٗم١مه٤م أومم وًمق يم٤مٟم٧م جمؼمة

أٟم٤م اًمقزم أقمٚمؿ سمٛمّمٚمح٦م ُمقًمٞمتف، وأيمثر دراي٦م وُمٕمروم٦م سم٤مًمٜم٤مس،  :ووجه هذا الؼول

 قم٤موؾ. وُم٤م دام أٟمف يريد هل٤م يمٗمًئ٤م ومٝمق همػم

                                           

 (.3/231)(، اًمنمح اًمٙمٌػم 3/189يٜمٔمر: اخلرر ) (1)

(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج 3/153(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )3/227يٜمٔمر: طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة قمغم اعمٜمٝم٤مج ) (2)

(6/236.) 

 (.8/59يٜمٔمر: اإلٟمّم٤مف ) (3)

 (. 3/227ذح اعمحكم قمغم اعمٜمٝم٤مج ) (4)

 (.3/231(، اًمنمح اًمٙمٌػم )3/189يٜمٔمر: اخلرر ) (5)
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 السجقح:

أرى أٟمف جي٥م اًمتٗمريؼ سملم ُم٤م إذا قمٞمٜم٧م اعمرأة يمٗمًئ٤م وقملم اًمقزم يمٗمًئ٤م آظمر، وسملم ُم٤م 

إذا قمٞمٜم٧م اعمقًمٞم٦م يمٗمًئ٤م، ورهم٥م اًمقزم ذم يمػء آظمر مل يٕمٞمٜمف وهق همػم طم٤مض، ومال 

يٙمقن اُمتٜم٤مقمف قمْماًل، وأن دومٕمف سمرهمٌتف ذم إٟمٙم٤مح  اًمث٤مٟمٞم٦مؿمؽ قمٜمدي أن ذم احل٤مًم٦م 

ظمر همػم ُم٘مٌقل، ٓطمتامل ومقات اًمٙمػء، وٓطمتامل طمدوث اًمير ُمقًمٞمتف يمٗمًئ٤م آ

 سم٤معمقًمٞم٦م ًمٕمدم طمْمقر يمػء آظمر.

وأُم٤م إذا يم٤من آُمتٜم٤مع ُمـ شمزوي٩م ُمقًمٞمتف ُمـ يمػء قمٞمٜمتف ًمرهمٌتف سمتزوجيٝم٤م ُمـ 

يمػء آظمر هق قمٞمٜمف، وهذا اًمٙمػء طم٤مض، وم٠مرى أن هذه اعم٠ًمًم٦م شمتخرج قمغم 

ر اًم٤ٌمًمٖم٦م قمغم اًمٜمٙم٤مح؟ وم٢من ىمٚمٜم٤م ُمقوقع اإلضم٤ٌمر اسمتداء، وأٟمف هؾ ًمٚمقزم إضم٤ٌم

سم٤مإلضم٤ٌمر ومٙمػء اًمقزم ُم٘مدم ودومٕمف ُم٘مٌقل، وإٓ سم٠من ىمٚمٜم٤م: ًمٞمس ًمٚمقزم ؾمٚمٓم٦م 

اإلضم٤ٌمر ومٙمػء اعمقًمٞم٦م أومم، ودومٕمف ُمردود، وهذا إظمػم هق إومم سم٤مًم٘مٌقل 

قمٜمدي: ٕن اًمقٓي٦م ذقم٧م صٞم٤مٟم٦م ًمٚمٛمرأة ُمـ اًمير اًمذي ىمد يٚمحؼ اعمرأة ُمـ 

و اؾمتٖمالًمف ًمْمٕمٗمٝم٤م، أُم٤م وىمد سم٤من ًمٜم٤م أن اخل٤مـم٥م يمػء ؾمقء اظمتٞم٤مر اًمزوج، أ

ُمًتقف ًمٚمخّم٤مل اًمتل شمتٓمٚمٌٝم٤م اًمٙمٗم٤مءة، ومتٌ٘مك رهمٌتٝم٤م ُمرضمح٦م ذم هذا اًمِم٠من، ٓ 

 ؾمٞمام أهن٤م هل اًمتل ؾمت٘ميض طمٞم٤مهت٤م ذيًٙم٤م هلذا اًمرضمؾ.
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ذم أُمث٤مهل٤م، واًمريمـ إقمٔمؿ  سم٠مٟمف اًم٘مدر اًمذي يرهم٥م سمف (مفر ادثل)عرف الـووي 

، وهـ اعمٜمت٤ًٌمت إمم ُمـ شمٜم٥ًم هذه إًمٞمف قمّم٤ٌمهت٤م ٟم٤ًمء إمم ويٜمٔمر ذم اًم٤ٌمب اًمٜم٥ًم،

 .(1)يم٤مٕظم٧م، واًمٕمٛم٦م، وسمٜم٧م اًمٕمؿ

 اًمٖمٜمك ذم اًمزوج ُمثٚمف سمدومع - يرى: أي - : ىمدر ُمـ اعم٤مل يرهم٥موققل هو

٥ًم ٦م واًمنمف واخل٦ًم واحلوإضمٜمٌٞم واًم٘مراسم٦م سمٞمٜمٝمام واًمتقؾمط واًمٗم٘مر

 .(2)واًمٜم٥ًم

ومٚمق أىمر اًمقزم اعمدقمك قمٚمٞمف ذم دقمقى اًمٕمْمؾ سمٛمٜمع اعمدقمٞم٦م ُمـ اًمزواج، صمؿ ادقمك 

 أن اعمٜمع يم٤من سم٥ًٌم أن اعمٝمر دون ُمٝمر اعمثؾ، ومام طمٙمؿ هذا اًمدومع؟

 اختؾف الػؼفاء دم قبول الدفع بعدم مفر ادثل عذ قولني:

ٓ ي٘مٌؾ دومع اًمقزم سمٕمدم ُمٝمر اعمثؾ، وم٢من أىمر سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ شمزوي٩م  الؼول األول:

اعمدقمٞم٦م ًمٕمدم شم٘مديؿ اخل٤مـم٥م ُمٝمر ُمثٞمالهت٤م وم٢من دومٕمف هذا همػم ُم٘مٌقل، ويٕمد اُمتٜم٤مقمف 

 شمزوي٩م ُمقًمٞمتف قمْماًل.

                                           

 (.7/286يٜمٔمر: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (1)

 (.2/316ٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم )يٜم (2)
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وٓ يِمؽمط قمغم هذا اًم٘مقل إٓ أن يٙمقن ُم٤م ىمدُمف اخل٤مـم٥م مم٤م يّمح أن يٙمقن 

، (2)، واعم٤مًمٙمٞم٦م(1)ا ىمقل اًمّم٤مطمٌلم ُمـ احلٜمٗمٞم٦مُمٝمًرا وًمق ٟم٘مص قمـ ُمٝمر اعمثؾ، وهذ

 .(4)، واحلٜم٤مسمٚم٦م(3)واًمِم٤مومٕمٞم٦م

اًمتٛمس وًمق ظم٤ممت٤ًم »ىم٤مل ًمرضمؾ أراد أن يزوضمف:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن اًمٜمٌل وجه هذا الؼول

أروٞم٧م سمٜمٕمٚملم ُمـ ٟمٗمًؽ؟. »، وىم٤مل ُٓمرأة زوضم٧م سمٜمٕمٚملم: (5)شُمـ طمديد

 .(6)ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مضم٤مزه اًمٜمٌل ش. ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ

قمقض خيتص هب٤م، ومٚمؿ يٙمـ هلؿ آقمؽماض قمٚمٞمٝم٤م وٕن اعمٝمر ظم٤مًمص طم٘مٝم٤م، و

: وٕن اعمٝمر طم٘مٝم٤م، وُمـ أؾم٘مط طم٘مف ٓ يٕمؽمض (7)ومٞمف ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم أضمرة داره٤م

قمٚمٞمف، يمام ذم اإلسمراء سمٕمد اًمتًٛمٞم٦م، وٕهن٤م ًمق أؾم٘مٓمتف سمٕمد وضمقسمف ؾم٘مط يمٚمف، ومٌٕمْمف 

 .(8)أومم

                                           

 (.3/46(، اعمحٞمط اًمؼمه٤مين )7/185(، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )3/142يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (1)

(، ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر 1/757(، اعمٕمقٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م )1/114يٜمٔمر: اًمتٚم٘ملم ) (2)

(3/179.) 

 (.4/119(، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م )7/84ٜمٝم٤مج )(، اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ذم ذح اعم5/87يٜمٔمر: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ) (3)

 (.2/641(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )7/32يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (4)

(، 5029(، سمرىمؿ )6/193رواه اًمٌخ٤مري يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن سم٤مب ظمػميمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف، ) (5)

 (.1425(، سمرىمؿ )2/1040وُمًٚمؿ يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اًمّمداق وضمقاز يمقٟمف شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن )

(، واًمؽمُمذي، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُمٝمقر 1239(، سمرىمؿ )24/450رواه أمحد ذم اعمًٜمد ) (6)

( وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُم٤م 1113(، سمرىمؿ )2/411اًمٜم٤ًمء، )

اق، (، واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح سم٤مب اًمّمد14374(، سمرىمؿ )7/390جيقز أن يٙمقن ُمٝمًرا )

 (.2302(، سمرىمؿ )9/120)

 (.7/32(، اعمٖمٜمل )4/119يٜمٔمر: اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م ) (7)

 (.7/58(، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )3/142يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (8)
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 .(1)يب طمٜمٞمٗم٦مأن اًمدومع سمٕمدم ُمٝمر اعمثؾ ُم٘مٌقل، وهق ىمقل اإلُم٤مم أ الؼول الثاين:

وًمق ٟم٘مّم٧م قمـ ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م ًمٚمقزم أن يٗمرق سمٞمٜمٝمام أو "ضم٤مء ذم اًمٌحر اًمرائؼ ىمقًمف: 

 .(2)"يتؿ اعمٝمر، يٕمٜمل: قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م، وىم٤مٓ: ًمٞمس ًمف ذًمؽ

: أن إوًمٞم٤مء يٗمتخرون سمٖمالء اعمٝمر، ويٕمػمون سمٜم٘مّم٤مٟمف، وم٠مؿمٌف وجه هذا الؼول

 .(3)يٕمػم سمفاًمٙمٗم٤مءة، سمخالف اإلسمراء سمٕمد اًمتًٛمٞم٦م: ٕٟمف ٓ 

 :السجقح

وأرى أن اًم٘مقل اًمراضمح ذم هذه اعم٠ًمًم٦م هق اًم٘مقل إول، وأن اًمدومع سمٕمد يمامل 

اعمٝمر دومع همػم ُم٘مٌقل، وهم٤مي٦م ُم٤م يِمؽمط ًم٘مٌقل اًمدقمقى أن يٙمقن ُم٤م اؾمتٕمد سمف 

اخل٤مـم٥م مم٤م يّمح أن يٙمقن ُمٝمًرا: ٕٟمف ظم٤مًمص طمؼ اعمرأة، ومٚمٝم٤م أن شمؽمك ُمٜمف ُم٤م 

عمرأة سمٗمقات اخل٤مـم٥م أؿمد سمٙمثػم ُمـ شميره٤م سمٜم٘مّم٤من شمِم٤مء، واًمير اًمذي يٚمحؼ ا

 ◙ُمٝمراه٤م قمـ ُمٝمر اعمثؾ. وأُم٤م ىمقهلؿ سم٠من ومٞمف قم٤مًرا، وم٢مٟمف ًمٞمس يمذًمؽ، وم٢من قمٛمر 

، شملسو هيلع هللا ىلصًمق يم٤من ُمٙمرُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، أو شم٘مقى قمٜمد اهلل، يم٤من أوٓيمؿ هب٤م رؾمقل اهلل »ىم٤مل: 

 .(4)يٕمٜمل: همٚمق اًمّمداق

                                           

 (.3/46(، اعمحٞمط اًمؼمه٤مين )7/185(، سمدائع اًمّمٜم٤مئع )3/142يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (1)

 (.3/142اًمٌحر اًمرائؼ ) (2)

 (.9/4330(، اًمتجريد )3/142)يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ  (3)

 (.7/31يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ) (4)
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ر اًمقزم سمٛمٜمع ُمقًمٞمتف ُمـ اًمزواج صمؿ دومع سم٠من ُمٜمٕمف ٓ ي٥ًٌم ضًرا، أو أٟمف مل إذا أىم

 يٚمحؼ سم٤مُمتٜم٤مقمف هذا ضر سمٛمقًمٞمتف اعمدقمٞم٦م ومام طمٙمؿ هذا اًمدومع؟

 هـاك حالتان هلذا الدفع:

أن يٙمقن اعمدقمك قمٚمٞمف همػم إب: وم٢من يم٤من اًمقزم اعمدقمك قمٚمٞمف همػم  :احلالة األوىل

، ويٕمد إىمراره (1)إب يم٤مٕخ ُمثاًل، أو اًمٕمؿ، ومال يًٛمع هذا اًمدومع سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء

 سم٤معمٜمع قمْماًل شمث٧ٌم سمف دقمقى اعمقًمٞم٦م.

 أن شمٙمقن اًمدقمقى ذم ُمقاضمٝم٦م إب. :احلالة الثاكقة

 ًمير ذم هذه احل٤مًم٦م قمغم ىمقًملم:اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ اًمدومع سم٤مٟمتٗم٤مء ا

أن هذا اًمدومع ُم٘مٌقل، وُم٘مت٣م اًم٘مٌقل قمدم احلٙمؿ سم٤مًمٕمْمؾ طمتك  :الؼول األول

يتٌلم اًمير ُمـ اعمٜمع. ويٙمقن اًمتٌلم ُمـ ظمالل اؾمتٗم٤ًمر اًم٘م٤ميض ٕؾم٤ٌمب اعمٜمع، 

وم٢من مل يتٌلم ًمٚم٘م٤ميض اًمير ُمـ اعمٜمع مل حيٙمؿ سم٤مًمٕمْمؾ: ويرد اًمدقمقى. وهق ُمذه٥م 

                                           

أُم٤م قمغم ُمذه٥م اجلٛمٝمقر ومألهنؿ مل يِمؽمـمقا شمٌلم اًمير ُمـ اعمٜمع ًمثٌقت اًمٕمْمؾ، وإٟمام ُمٓمٚمؼ اعمٜمع، وأُم٤م  (1)

قمغم ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م اًمذيـ يِمؽمـمقن شمٌلم اًمير ًمثٌقت اًمٕمْمؾ وم٢مهنؿ يِمؽمـمقن ذًمؽ إذا يم٤من اعم٤مٟمع هق 

(، اخلرر قمغم خمتٍم 5/220(، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ )2/252، يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع )"إب"اًمقزم اعمجؼم 

(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ 2/232(، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم، )3/189ظمٚمٞمؾ )

(، 5/56(، ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل )7/427(، اًمنمح اًمٙمٌػم )7/31(، اعمٖمٜمل )3/293)

 (.2/44(، ومتح اًمقه٤مب سمنمح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب )3/153(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )5/54يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )
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ؼ سمَِردِّ ". ضم٤مء ذم اًمتقوٞمح ُم٤م ٟمّمف: (1)اعم٤مًمٙمٞم٦م َوقَمْْمُؾ إَِب ذِم اًْمٌِْٙمِر ٓ َيَتَح٘م 

ُرهظَم٤مـم٥ِم َأْو ظَم٤مـِمٌلْم  ، وٟمحقه ذم اعمدوٟم٦م، زاد ومٞمٝم٤م: وإذا شمٌلم ضره َحتَّى يتبني ََضَ

ٓ ضر »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل ًمف اإلُم٤مم: إُم٤م أن شمزوضمٝم٤م أو زوضمٜم٤مه٤م قمٚمٞمؽ: ٕن اًمٜمٌل 

 .(2)"شوٓ ضار

اًمقاًمد خمّمقص هبذا احلٙمؿ عم٤م ضمٌؾ قمٚمٞمف ُمـ احلٜم٤من "اعم٤مًمٙمٞم٦م ذًمؽ سم٠من وقمٚمؾ 

واًمِمٗم٘م٦م: وجلٝمٚمٝم٤م سمٛمّم٤مًمح ٟمٗمًٝم٤م، ومرسمام قمٚمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ حيًـ سمف طم٤مهل٤م ُمع هذا 

 .(3)"اخل٤مـم٥م، أو قمٚمؿ ُمـ طم٤مل اخل٤مـم٥م ذًمؽ

ًٓ ًمالُمتٜم٤مع قمـ الؼول الثاين ٤ًٌم ُمٕم٘مق : أن هذا اًمدومع همػم ُم٘مٌقل طمتك يٌلم ؾمٌ

وٓ يٚمزم حت٘مؼ اًمير يمل يٙمقن آُمتٜم٤مع قمْماًل، وم٢من أىمر اعمدقمك قمٚمٞمف  اًمتزوي٩م،

وم٢مٟمف يٙمقن قم٤مواًل، وهذا ُم٤م  - وًمق مل يٚمحؼ اُمتٜم٤مقمف هذا ضًرا سم٤معمقًمٞم٦م - سم٤مُٓمتٜم٤مع

 .(4)ذه٥م إًمٞمف مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ أٟم٤مـمقا حت٘مؼ اًمٕمْمؾ سمٛمٓمٚمؼ اعمٜمع

ر اًمٗمٕمكم، واًم٘مقل واًمذي ئمٝمر ًمٚم٤ٌمطم٨م أن اًم٘مقل إول أٟم٤مط احلٙمؿ سم٤مًمي

أظمر أٟم٤مـمف سمٛمٔمٜمتف وهق اعمٜمع ُمـ اًمٙمػء، وهذا إظمػم أومم سم٤مًم٘مٌقل: ٕن اعمٜمع 

ُمـ اًمٙمػء ُمٔمٜم٦م اًمير، وٓ يٚمزم شمٌّٞمٜمف: إذ إطمٙم٤مم شمٜم٤مط سمٛمٔم٤مهن٤م اًمتل شمدل قمغم 

                                           

 (.3/537(، اًمتقوٞمح ذم ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م )5/73يٜمٔمر: اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ ) (1)

(، 31(، سمرىمؿ )4/1078(، واحلدي٨م رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م، سم٤مب اًم٘مْم٤مء ذم اعمرومؼ )3/537اًمتقوٞمح ) (2)

(، سمرىمؿ 2/784اسمـ ُم٤مضمف، سم٤مب ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مره )(، و2865(، سمرىمؿ )5/65وأمحد )

(، وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وواوم٘مف 2345(، سمرىمؿ )2/66(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك )2340)

 اًمذهٌل. 

 (.5/73(، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )3/537اًمتقوٞمح ذم ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ) (3)

(، 3/362(، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم )3/129كم قمغم اعمٜمٝم٤مج )(، طم٤مؿمٞم٦م اًمرُم2/252يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (4)

 (.3/173(، اإلىمٜم٤مع )8/75اإلٟمّم٤مف )
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قمٚمٚمٝم٤م، يمام أٟم٤مط اًمنمع احلٜمٞمػ اًمٜم٥ًم سمقضمقد اًمٕم٘مد اًمّمحٞمح وًمقمل يتٌلم ًمٜم٤م 

أٟم٤مط أطمٙم٤مم اًمؽمظمص ذم اًمًٗمر سم٤مًمًٗمر ذاشمف: ٕٟمف ُمٔمٜم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمقق، ويمام 

اعمِم٘م٦م، وًمق مل حتدث سم٤مًمٗمٕمؾ، وهلذا ٟمٔم٤مئره اعمتٕمددة ذم أطمٙم٤مم اًمنمع، وهٜم٤م وم٢من 

آُمتٜم٤مع همػم اعمؼمر ُمٔمٜم٦م اًمير سم٤معمقًمٞم٦م اًمراهم٦ٌم ذم اًمٜمٙم٤مح، ومٞمٜمٌٖمل أن يٜم٤مط احلٙمؿ 

اًمير، وًمذا وم٢مين  سمف ومٞمحٙمؿ سم٤مًمٕمْمؾ سمتح٘مؼ اعمٜمع، وٓ يتقىمػ ذًمؽ قمغم شمٌلم

 أرضمح ُمذه٥م اجلٛمٝمقر وقمدم ىمٌقل اًمدومع سمٕمدم حت٘مؼ اًمير.

وفًؼا لؾؿعؿول به دم حماكم ادؿؾؽة  كؿوذج خمترص بإجراءات رفع قضقة عضل

 :العربقة السعودية

 اًمٚمجقء ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م وهل حم٤ميمؿ إطمقال اًمِمخّمٞم٦م.  -1

قمـ ـمريؼ ىمًؿ  شمٕمٌئ٦م ٟمٛمقذج صحٞمٗم٦م اًمدقمقى، ويٛمٙمـ احلّمقل قمٚمٞمف  -2

 صح٤مئػ اًمدقمقى ذم اعمحٙمٛم٦م أو قمـ ـمريؼ ُمقىمع اًمقزارة قمغم اإلٟمؽمٟم٧م.

 أظمذ ُمققمد قمـ ـمريؼ ىمًؿ اإلطم٤مٓت واعمقاقمٞمد سم٤معمحٙمٛم٦م.  -3

 احلْمقر ذم اعمققمد اعمحدد، وشم٘مديؿ اًمدقمقى ُمٙمتقسم٦م أو ُمِم٤مومٝم٦م.  -4

 طمْمقر اعمدقمك قمٚمٞمف أو ويمٞمٚمف ًمإلضم٤مسم٦م قمـ اًمدقمقى.  -5

 دقمقاه٤م أن اعمدقمك قمٚمٞمف وًمٞمٝم٤م ذم اًمتزوي٩م، وىمد قمْمٚمٝم٤م ومٚمؿ شمذيمر اعمرأة ذم  -6

يزوضمٝم٤م، أو شم٘مدم هل٤م يمػء وشمٕمٞمٜمف ومرده ومٝمق قم٤موؾ شمٓمٚم٥م احلٙمؿ سم٢مصم٤ٌمت 

 اًمٕمْمؾ واٟمت٘م٤مل اًمقٓي٦م عمـ سمٕمده أو ًمٚم٘م٤ميض.

شمٕمرض اًمدقمقى قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف وم٢من اقمؽمف سم٤مًمٕمْمؾ ساطم٦ًم أو ص٤مدق قمغم   -7

، ومحٞمٜمئٍذ خيقف سم٤مهلل وي١مُمر سمتزوجيٝم٤م، وم٢من واومؼ أٟمف شم٘مدم هل٤م يمػء ومل يزوضمٝم٤م

٤ًٌم ُم٘مٜمًٕم٤م  قمغم شمزوجيٝم٤م ومٞمحٙمؿ قمٚمٞمف سمذًمؽ، وإن رومض اًمتزوي٩م أو مل يذيمر ؾمٌ

 ًمٚمٕمْمؾ ومتٜمت٘مؾ اًمقٓي٦م إمم ُمـ سمٕمده ُمـ إوًمٞم٤مء أو ًمٚم٘م٤ميض.
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إن أٟمٙمر اعمدقمك قمٚمٞمف دقمقى اعمدقمٞم٦م ومٞمٓمٚم٥م ُمـ اعمدقمٞم٦م اًمٌٞمٜم٦م، وم٢مذا ؿمٝمدت   -8

حيٙمؿ سمثٌقت اًمٕمْمؾ واٟمت٘م٤مل اًمقٓي٦م إمم ُمـ سمٕمده ُمـ إوًمٞم٤مء  اًمٌٞمٜم٦م سم٤مًمٕمْمؾ

 أو إمم اًم٘م٤ميض.

إن ذيمرت رضماًل يمٗمًئ٤م وقمٞمٜمتف شم٘مدم خلٓمٌتٝم٤م أو أطميشمف، ورومض اًمقزم شمزوجيف   -9

٤ًٌم ذقمٞم ٤م ُم٘مٜمًٕم٤م ًمٚمرومض وإٓ اقمتؼم قم٤مواًل، وٓ طم٤مضم٦م إلطمْم٤مر  وم٢من ذيمر ؾمٌ

 سمٞمٜم٦م ُمـ اعمدقمٞم٦م قمغم اًمٕمْمؾ.

ٕوًمٞم٤مء قمغم اًمٕمْمؾ اٟمت٘مٚم٧م اًمقٓي٦م إمم احل٤ميمؿ )اًم٘م٤ميض( ومٞمحٙمؿ إن اشمٗمؼ ا -11

 سمثٌقت قمْمؾ إوًمٞم٤مء سمٕمد أظمذ ضمقاهبؿ قمغم ذًمؽ، ويزوضمٝم٤م ُمـ اًمٙمػء.

 كؿوذج لوقائع دعوى عضل:

شم٘مدُم٧م اعمدقمٞم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًمٕمٛمر مخ٦ًم وقمنميـ ؾمٜم٦م، سمدقمقى ود واًمده٤م سم٠مٟمف 

ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمزواج سمدون ُمؼمر شم٘مدم خلٓمٌتٝم٤م أيمثر ُمـ ؿمخص يمػء، إٓ أن واًمده٤م 

ذقمل، وحل٘مٝم٤م ضر ُمـ ذًمؽ، وشمٓمٚم٥م سمرومع وٓي٦م واًمده٤م قمٜمٝم٤م ذم اًمزواج، 

وإىم٤مُم٦م أظمٞمٝم٤م إيمؼم ًمٞمتقمم قم٘مد ٟمٙم٤مطمٝم٤م، وضمرى ـمٚم٥م إب ًمٚمحْمقر، إٓ أٟمف 

اُمتٜمع رهمؿ شمٌٚمٖمف ؿمخّمٞم ٤م ومجرى ؾمامع اًمدقمقى همٞم٤مسمٞم ٤م طم٥ًم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت 

 اًمنمقمٞم٦م.

 اإلجراءات:

اعمدقمٞم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم صح٦م دقمقاه٤م، وم٠مطميت ؿم٤مهديـ ُمـ أىم٤مرهب٤م، ـمٚم٥م ُمـ 

وؿمٝمدا سمّمح٦م ُم٤م ذيمرشمف اعمدقمٞم٦م ُمـ قمْمؾ واًمده٤م هل٤م سمدون ُمؼمر، وأن اخل٤مـم٥م 

احل٤مزم يمػء هل٤م، يمام ؿمٝمدا أيًْم٤م سمٕمداًم٦م ويمٗم٤مءة أظمٞمٝم٤م إيمؼم، وشمؿ شمٕمديؾ 

 اًمِم٤مهديـ.
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 احلؽم وأشبابه:

 اًمت٤مزم ُمِمتٛماًل قمغم إؾم٤ٌمب:سمٕمد ؾمامع اًمدقمقى واًمٌٞمٜم٦م صدر احلٙمؿ 

ومٌٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمدقمقى وُم٤م ضم٤مء ذم ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهديـ اعمٕمدًملم، وطمٞم٨م 

سمدون ُمؼمر ذقمل يٕمد قمْماًل  - إذا ـمٚم٧ٌم ذًمؽ - إن ُمٜمع اعمرأة ُمـ اًمزواج سمٙمػء

 ڈ﴿وهق ُمٜمٝمل قمٜمف يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  هل٤م عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمير قمٚمٞمٝم٤م،

، وذًمؽ يٜم٘مؾ وٓي٦م إىمرب ذم اًمٜمٙم٤مح [232]اًمٌ٘مرة: ﴾ ڑ ڑ ژ ژ

وهق إب إمم إسمٕمد، وهق اعمذه٥م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م، ًمذا وم٘مد صم٧ٌم ًمدي قمْمؾ اعمدقمك 

قمٚمٞمف ٓسمٜمتف اعمدقمٞم٦م، وًمٞمس ًمف وٓي٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم شمزوجيٝم٤م، وأىمٛم٧م أظم٤مه٤م اًمِم٘مٞمؼ 

 )ومالًٟم٤م( ًمٞمتقمم قم٘مد ٟمٙم٤مطمٝم٤م وذًمؽ سمٕمد ايمت٤ًمب احلٙمؿ اًم٘مٓمٕمٞم٦م.

 :م وتصديؼه من حمؽؿة التؿققزاالعساض عذ احلؽ

سمٕمد صدور اًمّمؽ شمؿ إرؾم٤مل ٟمًخ٦م ُمٜمف ًمألب ًمت٘مديؿ آقمؽماض قمٚمٞمف ظمالل 

اعمدة اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وىمد شمٌٚمغ إب سم٤محلٙمؿ، وىمدم ٓئح٦م اقمؽماوٞم٦م، وسمٕمد آـمالع 

قمٚمٞمٝم٤م مل ئمٝمر ومٞمٝم٤م ُم٤م ي١مصمر قمغم احلٙمؿ، وضمرى رومع احلٙمؿ إمم حمٙمٛم٦م اًمتٛمٞمٞمز، ومٕم٤مد 

 قمٚمٞمف، وسمذا ايمت٥ًم احلٙمؿ اًم٘مٓمٕمٞم٦م.احلٙمؿ ُمقاومً٘م٤م 
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 ظمٚمص اًمٌح٨م إمم مجٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م، أمهٝم٤م:

اًمٕمْمؾ يتح٘مؼ سمٛمٜمع اًمقزم ُمقًمٞمتف ُمـ ٟمٙم٤مح اًمٙمػء، دون ومرق سملم وزم جمؼم،  -1

 وهمػمه.

 اًمٕمْمؾ حمرم ذقم٤م عم٤م ي١مول إًمٞمف ُمـ اإلضار سم٤معمرأة. -2

 إمم اًمقزم إسمٕمد. قمْمؾ اًمقزم إىمرب ؾم٥ٌم ذم يمػ وٓيتف قمـ اعمٕمْمقًم٦م -3

دقمقى اًمٕمْمؾ هل ـمٚم٥م اعمرأة اعمٕمْمقًم٦م يمػ وٓي٦م وًمٞمٝم٤م إىمرب، وإؾمٜم٤مده٤م  -4

 إمم وزم أسمٕمد ي٠مذن هل٤م سم٤مًمتزوج ُمـ اًمٙمػء.

 يمػء اعمرأة ُم٘مدم قمغم يمػء اًمقزم. -5

اًمدومع سمٕمدم يمٗم٤مءة اخل٤مـم٥م دومع صحٞمح، ويٚمزم اعمخٓمقسم٦م إصم٤ٌمت يمٗم٤مءة اخل٤مـم٥م  -6

 اًمقزم دومٕمف. ُم٤م مل يتٙمرر اعمٜمع ومٞمث٧ٌم

اًمدومع سمٕمدم شم٘مديؿ اخل٤مـم٥م ُمٝمر اعمثؾ دومع ُمردود، وهمػم صحٞمح: ٕن اعمٝمر  -7

 ظم٤مًمص طمؼ اعمرأة.

اًمدومع سم٤مٟمتٗم٤مء اًمير ُمـ اعمٜمع دومع همػم صحٞمح، ويث٧ٌم اًمٕمْمؾ سمٛمجرد اعمٜمع ُمـ  -8

 اًمٙمػء وًمق مل يتٌلم اًمير.
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عمٕمروف سمنمح ُمٞم٤مرة: أسمق قمٌد اهلل اإلشم٘م٤من واإلطمٙم٤مم ذم ذح حتٗم٦م احلٙم٤مم ا (1

 هـ(، دار اعمٕمروم٦م.1072حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٗم٤مد )اعمتقرم: 

هـ(، 683آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر: قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد اعمقصكم )اعمتقرم:  (2

 م.1937-هـ1356اًم٘م٤مهرة،  - ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل

ٙم٤مذم اًمًٌٙمل، اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج: شم٘مل اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد اًم (3

 م.1995-هـ1416سمػموت  - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم: أسمق احلًـ قمكم سمـ أيب قمكم سمـ حمٛمد أُمدي  (4

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 631)اعمتقرم: 

 ًمٌٜم٤من. - دُمِمؼ - سمػموت

هـ(، 543)اعمتقرم: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن: حمٛمد سمـ قمٌد اهلل أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب  (5

 .ًمٌٜم٤من - حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

هـ(، 370أطمٙم٤مم اًم٘مرآن: أمحد سمـ قمكم أسمق سمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص )اعمتقرم:  (6

 .سمػموت - حت٘مٞمؼ: حمٛمد ص٤مدق اًم٘مٛمح٤موي دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

راد )اعمتقرم: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن: قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم، اعمٕمروف سم٤مًمٙمٞم٤م اهل (7

هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمقؾمك حمٛمد قمكم وقمزة قمٌد قمٓمٞم٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 504

 سمػموت.

إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين  (8



 
 

 دػٕٖ انؼضم ٔانذفٕع انًٕضٕػٛخ انٕاردح ػهٛٓب فٙ انفمّ اإلطاليٙ 
 

 142 

 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، - هـ(، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل1420)اعمتقرم: 

 .م1985 -هـ1405

هـ(، دار 926سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري )اعمتقرم:  أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م: زيمري٤م سمـ حمٛمد (9

 اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل.

إصقل اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م: قمكم ىمراقمف، اًم٘م٤مهرة،  (10

 م.1921-هـ1339

هـ( دار اعمٕمروم٦م 204إم: أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل، )اعمتقرم:  (11

 م.1990هـ/1410سمػموت،

قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف:  (12

 هـ(، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.885ؾمٚمٞمامن اعمرداوي )اعمتقرم: 

اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ: زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد، اعمٕمروف  (13

هـ( وسم٤محل٤مؿمٞم٦م: ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ ٓسمـ 970سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي )اعمتقرم: 

 ًمث٤مٟمٞم٦م.دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م: ا - قم٤مسمديـ

اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف: أسمق قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل  (14

هـ(، دار اًمٙمت٥م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 794اًمزريمٌم )اعمتقرم: 

 م.1994-هـ1414

سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع: قمالء اًمديـ أمحد اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل  (15

 م.1986-هـ1406ٞم٦م، هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟم587)اعمتقرم: 

سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد: أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ رؿمد  (16

 .م 2004-هـ1425 اًم٘م٤مهرة، - هـ(، دار احلدي٨م595احلٗمٞمد )اعمتقرم: 
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هـ(، دار 855اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م: حمٛمقد سمـ أمحد سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل )اعمتقرم:  (17

 .م 2000-هـ1420 ٕومم،ا: اًمٓمٌٕم٦م - سمػموت - اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: أسمق احلًلم حيٞمك سمـ أيب اخلػم سمـ ؾم٤ممل  (18

هـ(، حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ حمٛمد 558اًمٕمٛمراين اًمٞمٛمٜمل اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

 .م 2000-هـ1421 إومم،: اًمٓمٌٕم٦م - ضمدة - دار اعمٜمٝم٤مج - اًمٜمقري

سمٞمدي شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس: حمّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ  (19 قمٌد اًمرّزاق اًمز 

 هـ(، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، دار اهلداي٦م.1205)اعمتقرم: 

اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ: حمٛمد سمـ يقؾمػ أسمق قمٌد اهلل اعمقاق اعم٤مًمٙمل  (20

 إومم، اًمٓمٌٕم٦م - هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م897)اعمتقرم: 

 .م1994-هـ1416

طمٙم٤مم: إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ شمٌٍمة احلٙم٤مم ذم أصقل إىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م إ (21

اًمٓمٌٕم٦م  - هـ( ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م799حمٛمد سمـ ومرطمقن )اعمتقرم: 

 م.1986-هـ1406إومم، 

شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ: أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ قمكم ومخر  (22

 اًمٓمٌٕم٦م - اًم٘م٤مهرة - إُمػمي٦م اعمٓمٌٕم٦م ،(هـ743: اعمتقرم) اًمزيٚمٕمل اًمديـ

 .هـ1313 إومم،

هـ( 428اًمتجريد: محد سمـ حمٛمد سمـ أمحد أسمق احلًلم اًم٘مدوري )اعمتقرم:  (23

 اًم٘م٤مهرة، - حت٘مٞمؼ: ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م، دار اًمًالم

 .م 2006-هـ1427 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمٌٕم٦م

حتٗم٦م اعمحت٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج: أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمجر اهلٞمتٛمل، اعمٙمت٦ٌم  (24
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 هـ.1357- اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى سمٛمٍم

اًمت٘مرير واًمتحٌػم: أسمق قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد، اعمٕمروف سم٤مسمـ أُمػم طم٤مج  (25

هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 879احلٜمٗمل )اعمتقرم: 

 م.1983-هـ1403

اًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل: أسمق حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم عم٤مًمٙمل  (26

ظمٌزة احلًٜمل، دار اًمٙمت٥م هـ(، حت٘مٞمؼ: أسمق أويس حمٛمد سمق 422)اعمتقرم: 

 م.2004-هـ1425اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد: أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ  (27

هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي 463حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم )اعمتقرم: 

وحمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري، وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون 

 هـ.1387اعمٖمرب:  - ٞم٦ماإلؾمالُم

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد 370هتذي٥م اًمٚمٖم٦م: حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري )اعمتقرم:  (28

اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  - سمػموت - دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب - قمقض ُمرقم٥م

 م.2001

اًمتقوٞمح ذم ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م: ظمٚمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك اعم٤مًمٙمل  (29

ٌد اًمٙمريؿ ٟمجٞم٥م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، هـ(، حت٘مٞمؼ: د. أمحد سمـ قم776)اعمتقرم: 

 م.2008-هـ1429

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ ضمرير أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي )اعمتقرم:  (30

هـ(، اعمح٘مؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 310

 م. 2000-هـ142
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: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، "صحٞمح اًمٌخ٤مري"اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح  (31

شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد  - دار ـمقق اًمٜمج٤مة - ؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مسحت٘مٞم

 هـ.1422اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  - قمٌد اًم٤ٌمىمل

طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة: أمحد ؾمالُم٦م اًم٘مٚمٞمقيب وأمحد اًمؼمًمز قمٛمػمة، دار  (32

 م.1995-هـ1415- اًمٗمٙمر، سمػموت

طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ: ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر سمـ ُمٜمّمقر اًمٕمجٞمكم إزهري، اعمٕمروف  (33

 هـ(، دار اًمٗمٙمر.1204سم٤مجلٛمؾ )اعمتقرم: 

طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم: حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل  (34

 هـ(، دار اًمٗمٙمر.1230اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم: 

طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم ذح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب: ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر  (35

ُِمّل )اعمتقرم:  ٌَُجػْمَ  هـ(، ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل.1221اًم

قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم: أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمد اخلٚمقيت، طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي  (36

 هـ(، دار اعمٕم٤مرف.1241اًمِمٝمػم سم٤مًمّم٤موي اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم: 

احل٤موي اًمٙمٌػم: أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي )اعمتقرم:  (37

هـ(، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، 450

 م.1999-هـ1419ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  - وتدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػم

هـ(، دار 885درر احلٙم٤مم ذم ذح همرر إطمٙم٤مم: عمٜمال ظمنو )اعمتقرم:  (38

 إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م.

اًمدر اعمخت٤مر ذح شمٜمقير إسمّم٤مر وضم٤مُمع اًمٌح٤مر: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد  (39

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمٜمٕمؿ ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ، دار 1088احلّمٙمٗمل )اعمتقرم: 



 
 

 دػٕٖ انؼضم ٔانذفٕع انًٕضٕػٛخ انٕاردح ػهٛٓب فٙ انفمّ اإلطاليٙ 
 

 146 

 م.2002-هـ1423ًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ا

دىم٤مئؼ أوزم اًمٜمٝمك ًمنمح اعمٜمتٝمك اعمٕمروف سمنمح ُمٜمتٝمك اإلرادات: ُمٜمّمقر سمـ  (40

اًمٓمٌٕم٦م:  - هـ(، قم٤ممل اًمٙمت٥م1051يقٟمس سمـ إدريس اًمٌٝمقيت )اعمتقرم: 

 م.1993-هـ1414إومم، 

: اًمذظمػمة: أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم )اعمتقرم (41

سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م:  - اًمٖمرب اإلؾمالُمل - هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمجل684

 م. 1994إومم، 

هـ(، دار 1252رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر: اسمـ قم٤مسمديـ )اعمتقرم:  (42

 هـ.1412سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  - اًمٗمٙمر

روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم: حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم:  (43

 - دُمِمؼ - اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت - حت٘مٞمؼ: زهػم اًمِم٤مويشهـ(، 676

 م.1991/هـ1412قمامن، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 

روو٦م اًمٜم٤مفمر: أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد )اعمتقرم:  (44

هـ(، ُم١مؾم٦ًم اًمرّي٤من ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 620

 م.2002-هـ1423

تـ اعمٜمٝم٤مج: حمٛمد اًمزهري اًمٖمٛمراوي )اعمتقرم: سمٕمد اًمناج اًمقه٤مج قمغم ُم (45

 .سمػموت - هـ(، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم1337

هـ(، 273ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف: أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل )اعمتقرم:  (46

ومٞمّمؾ قمٞمًك  - دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م - حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل

 اًم٤ٌميب احلٚمٌل.
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هـ(، 275أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين )اعمتقرم: ؾمٜمـ أيب داود:  (47

 .سمػموت - اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، صٞمدا - حت٘مٞمؼ: حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد

ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل: أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد اًمدارىمٓمٜمل )اعمتقرم:  (48

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ 385

ومم، إ اًمٓمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من، - ٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموتطمرز اهلل، ُم١مؾمً

 م.2004-هـ1424

هـ(، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: 279ؾمٜمـ اًمؽمُمذي: حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي )اعمتقرم:  (49

ذيم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب  - أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وحمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل

 .م1975-هـ1395 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمٌٕم٦م ُمٍم، - احلٚمٌل

هـ(، 458كم أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل )اعمتقرم: اًمًٜمـ اًمٙمؼمى: أمحد سمـ احلًلم سمـ قم (50

 .هـ1424 اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من، - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت

ذح اًمزرىم٤مين قمغم ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: حمٛمد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ يقؾمػ  (51

 اًم٘م٤مهرة، - اًمزرىم٤مين، حت٘مٞمؼ: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م

 .م2003-هـ1424 إومم،: اًمٓمٌٕم٦م

ذح اًمًٜم٦م: أسمق حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمراء اًمٌٖمقي  (52

حمٛمد زهػم  - هـ(، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط516اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

دُمِمؼ، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  - اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

 م.1983-هـ1403

ذح اًمزريمٌم قمغم حمتٍم اخلرىمل: ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم  (53

 م. 1993-هـ1413هـ(، دار اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 772)اعمتقرم: 
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هـ(، 1101ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ: حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلرر اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم:  (54

 .سمػموت - دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م

ذح خمتٍم اًمٓمح٤موي: أمحد سمـ قمكم أسمق سمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص )اعمتقرم:  (55

. د - أ. د. ؾم٤مئد سمٙمداش -  حمٛمدهـ(، حت٘مٞمؼ: د. قمّمٛم٧م اهلل قمٜم٤مي٧م اهلل370

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌِم٤مئر دار ومالشم٦م، طمًـ حمٛمد زيٜم٥م. د - حمٛمد قمٌٞمد اهلل ظم٤من

 .م 2010-هـ1431 إومم،: اًمٓمٌٕم٦م اًمناج، ودار

هـ(، 458ؿمٕم٥م اإليامن: أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل )اعمتقرم:  (56

واًمتقزيع سم٤مًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م: حت٘مٞمؼ: خمت٤مر أمحد اًمٜمدوي، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ًمٚمٜمنم 

 م. 2003-هـ1423إومم، 

اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م: أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري  (57

هـ(، حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ 393اًمٗم٤مرايب )اعمتقرم: 

 .م 1987- هـ1407 اًمراسمٕم٦م،: اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، - ًمٚمٛماليلم

اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، همزة، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ؾمٝم٤مد اًمٌٞم٤مري،  قمْمؾ اعمرأة: (58

 م.2007-هـ1428

زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ زيمري٤م  اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح اًمٌٝمج٦م اًمقردي٦م: (59

اعمٓمٌٕم٦م  هـ(،926إٟمّم٤مري، زيـ اًمديـ أسمق حيٞمك اًمًٜمٞمٙمل )اعمتقرم: 

 .اعمٞمٛمٜمٞم٦م

هـ(، 643ومت٤موى اسمـ اًمّمالح: قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمّمالح )اعمتقرم:  (60

حت٘مٞمؼ: ُمقومؼ قمٌد اهلل قمٌد اًم٘م٤مدر، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، قم٤ممل اًمٙمت٥م، 

 .هـ1407سمػموت اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 
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اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م: جلٜم٦م قمٚمامء سمرئ٤مؾم٦م ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٌٚمخل، دار اًمٗمٙمر، اًمٓمٌٕم٦م:  (61

 .هـ1310اًمث٤مٟمٞم٦م، 

)اعمتقرم: ومتح اًم٘مدير: يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اعمٕمروف سم٤مسمـ اهلامم  (62

 هـ(، دار اًمٗمٙمر.861

ومتح اًمقه٤مب: زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري )اعمتقرم:  (63

 م.1994هـ/1414هـ(، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م: 926

حمٛمد  - اًمٗمروع وُمٕمف شمّمحٞمح اًمٗمروع ًمٕمالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي (64

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمٌد 763عمتقرم: سمـ ُمٗمٚمح أسمق قمٌد اهلل، ؿمٛمس اًمديـ اعم٘مدد )ا

 اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل.

اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد: أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد  (65

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  - هـ(620سمـ ىمداُم٦م )اعمتقرم: 

 م. 1994-هـ1414

ٛمرو سمـ أمحد اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قم (66

: اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، - هـ(، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب538اًمزخمنمي )اعمتقرم: 

 .هـ1407- اًمث٤مًمث٦م

يمِمػ إهار ذح أصقل اًمٌزدوي: قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد سمـ حمٛمد  (67

 ه(، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل.730اًمٌخ٤مري احلٜمٗمل )اعمتقرم: 

ـ اًمٌٝمقيت ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمدي - يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع (68

 هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.1051)اعمتقرم: 

ْحٜم٦َم اًمث٘مٗمل احلٚمٌل  (69 ًم٤ًمن احلٙم٤مم ذم ُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم، أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمِمِّ
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 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمٌٕم٦م اًم٘م٤مهرة، - هـ(، اًم٤ٌميب احلٚمٌل882)اعمتقرم: 

 .م1393-1973

هـ(، دار 711ًم٤ًمن اًمٕمرب: حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم سمـ ُمٜمٔمقر )اعمتقرم:  (70

 .هـ1414- ٦م: اًمث٤مًمث٦ماًمٓمٌٕم سمػموت، - ص٤مدر

اعمًٌقط: حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز )اعمتقرم:  (71

 .م1993-هـ1414 سمػموت، - هـ(، دار اعمٕمروم٦م483

جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد داُم٤مد أومٜمدي  (72

 هـ(، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.1078)اعمتقرم: 

ٛمقع ذح اعمٝمذب: أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي اعمج (73

 دار اًمٗمٙمر. - هـ(676)اعمتقرم: 

اعمحرر ذم اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل سمـ  (74

اًمري٤مض،  - هـ(، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف652حمٛمد، أسمق اًمؼميم٤مت جمد اًمديـ )اعمتقرم: 

 م.1984-هـ1404اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز: أسمق حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٌد  (75

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمٌد 542اًمرمحـ سمـ مت٤مم سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز اعمح٤مريب )اعمتقرم: 

 إومم،: اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، - اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .هـ1422

زم سمره٤من اًمديـ سمـ َُم٤مَزَة اًمٌخ٤مري اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ذم اًمٗم٘مف اًمٜمٕمامين: أسمق اعمٕم٤م (76

دار اًمٙمت٥م  - حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ ؾم٤مُمل اجلٜمدي - هـ(616)اعمتقرم: 

 .م 2004-هـ1424 إومم،: اًمٓمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من، - اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت
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خمت٤مر اًمّمح٤مح: زيـ اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي )اعمتقرم:  (77

اًمدار  - اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م - حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد - هـ(666

 .م1999/هـ1420 اخل٤مُم٦ًم،: اًمٓمٌٕم٦م - صٞمدا - اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، سمػموت

ت٤مين )اعمتقرم:  (78 ًْ ِج ًِّ هـ(، 275اعمراؾمٞمؾ: أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًم

 إومم،: اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، - حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

 .هـ1408

حل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم: أسمق قمٌد اهلل ا (79

دار  - هـ( حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م405اًمٜمٞم٤ًمسمقري )اعمتقرم: 

 .م1990-هـ1411 إومم،: اًمٓمٌٕم٦م - سمػموت - اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ  (80

قم٤مدل ُمرؿمد،  - ٕمٞم٥م إرٟم١موطهـ( حت٘مٞمؼ: ؿم241أؾمد اًمِمٞم٤ٌمين )اعمتقرم: 

 م. 2001-هـ1421ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 اًمٜمٞم٤ًمسمقري اًم٘مِمػمي احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ: "ُمًٚمؿ صحٞمح"اعمًٜمد اًمّمحٞمح  (81

 اًمؽماث إطمٞم٤مء دار - اًم٤ٌمىمل قمٌد وم١ماد حمٛمد: حت٘مٞمؼ - (هـ261: اعمتقرم)

 .سمػموت - اًمٕمريب

سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل  اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم: أمحد (82

 .سمػموت - هـ(، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م770)اعمتقرم: ٟمحق 

 اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط: جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، دار اًمدقمقة. (83

أسمق حمٛمد قمٌد ش: اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس»اعمٕمقٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م  (84

ٞمش هـ(، حت٘مٞمؼ: مح422اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اًمثٕمٚمٌل اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم: 
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 ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. - قمٌد احلؼ، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م، ُمّمٓمٗمك أمحد اًم٤ٌمز

ُمٕملم احلٙم٤مم ومٞمام يؽمدد سملم اخلّمٛملم ُمـ إطمٙم٤مم: أسمق احلًـ قمالء اًمديـ  (85

 هـ(، دار اًمٗمٙمر.844اًمٓمراسمٚمز احلٜمٗمل )اعمتقرم: 

اعمٖمٜمل: أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد  (86

 م.1968-هـ1388هـ(، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، 620 )اعمتقرم:

ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج: حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م  (87

اًمٓمٌٕم٦م إومم،  - هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م977اًمنمسمٞمٜمل )اعمتقرم: 

 م.1994-هـ1415

ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م )اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم( أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ سمـ  (88

ٛمل اًمرازي اعمٚم٘م٥م سمٗمخر اًمديـ اًمرازي ظمٓمٞم٥م اًمري )اعمتقرم: احلًلم اًمتٞم

 .هـ1420- اًمث٤مًمث٦م: اًمٓمٌٕم٦م سمػموت، - هـ( دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب606

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمٌد 395ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م: أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م )اعمتقرم:  (89

 م.1979-هـ1399اًمًالم ه٤مرون، دار اًمٗمٙمر: 

سمـ أمحد اًمٗمتقطمل، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر ُمٜمتٝمك اإلرادات: شم٘مل اًمديـ حمٛمد  (90

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 972)

 م.1999-هـ1419اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ: حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد قمٚمٞمش  -92 (91

 .سمػموت - هـ(، دار اًمٗمٙمر1299)اعمتقرم: 

اعمقـم٠م: ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إصٌحل اعمدين )اعمتقرم:  (92

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل ُم١مؾم٦ًم زايد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل 179
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 إومم،: اًمٓمٌٕم٦م اإلُم٤مرات، - أسمق فمٌل - هنٞم٤من ًمألقمامل اخلػمي٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 .م 2004-هـ1425

 م.2013- ه٦1435م ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمًٜم (93

آردن، ـمٌٕم٦م  - قمامن - ٟمٔمري٦م اًمدقمقى: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ ي٤مؾملم، دار اًمٜمٗم٤مئس (94

 م.2003ظم٤مص٦م، 

ٟمٔمري٦م اًمدومع اعمقوققمل: ىم٤مؾمؿ سمٜمل سمٙمر، قمامن، دار اًمٜمٗم٤مئس، اًمٓمٌٕم٦م:  (95

 م.2006إومم، 

هـ(، 884اًمٜمٙم٧م واًمٗمقائد: إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٗمٚمح )اعمتقرم:  (96

 .هـ1404 اًمث٤مٟمٞم٦م،: اًمٓمٌٕم٦م اًمري٤مض، - ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف

هـ(، اعمٙمت٦ٌم 606اًمٜمٝم٤مي٦م: جمد اًمديـ سمـ حمٛمد سمـ إصمػم )اعمتقرم:  (97

حمٛمقد  - م، حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزاوي1979-هـ1399سمػموت،  - اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل.

هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج: ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب  (98

هـ(، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إظمػمة، 1004)اعمتقرم: اًمديـ اًمرُمكم 

 م.1984-هـ1404

اهلداي٦م ذم ذح سمداي٦م اعمٌتدي: قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اجلٚمٞمؾ اعمػمهمٜم٤مين  (99

هـ(، حت٘مٞمؼ: ـمالل يقؾمػ، دار اطمٞم٤مء اًمؽماث 593)اعمتقرم: 

 .ًمٌٜم٤من - سمػموت - اًمٕمريب

 

 





 

دػٕٖ انزؼٕٚض ػٍ أػًبل انظهطخ انمضبئٛخ فٙ انًًهكخ انؼزثٛخ 
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اًذػىيض غن أغٌلي اًسٌطح  دغىي

اًلضائيح يف املمٌوح اًػرةيح اًسػىديح 

 ودطتيلها يف ديىان املظامل

 إػداد

 د. عتدالرحهو ةو علي الريس

 املعٗد ايعايي يًكطاء األضتاذ املطاعد بكطِ ايطياضة ايػسعية

  



 
 

خ فٙ انًًهكخ انؼزثٛخ دػٕٖ انزؼٕٚض ػٍ أػًبل انظهطخ انمضبئٛ 

 انظؼٕدٚخ ٔرطجٛمٓب فٙ دٕٚاٌ انًظبنى
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إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمُده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٝمديف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقُذ سم٤مهلل ُمـ ذوِر 

أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مِت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هْيِده اهلُل ومال ُمِْمؾ  ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف. 

، ملسو هيلع هللا ىلصوأؿمٝمد أْن ٓ إًمف إٓ اهلُل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن  حمٛمًدا قمٌُده ورؾمقًُمف 

 ف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ.. وسمٕمد:وسم٤مرك قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسم

وم٢من اُمتٞم٤مزات اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل اعمٕمٞم٤مر اعمٛمٞمز ًمرومع اًمدقم٤موى اإلداري٦م ود 

 اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وٓ إؿمٙم٤مل ذم ذًمؽ.

وىمد يٚمحؼ إومراد ضر ضمراء ىمٞم٤مم اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م سم٠مقمامل وفمٞمٗمتٝم٤م اعمٜمقـم٦م 

ًمذًمؽ وم٢من ىمقاقمد اًمٕمداًم٦م شم٘متيض رومع دقم٤موى اًمتٕمقيض ضمؼًما ًمٚمير هب٤م، وٟمتٞمج٦م 

 اًمقاىمع قمغم ه١مٓء إومراد.

وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ يؼمز اإلؿمٙم٤مل طمقل حتديد اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سمٜمٔمر دقم٤موى 

اًمتٕمقيض ود اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م سم٥ًٌم إضار اًمٜم٤مدم٦م قمـ ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٠مقمامهل٤م 

 اًمقفمٞمٗمٞم٦م.

ؿ ديقان اعمٔم٤ممل هبٞمئ٦م ىمْم٤مء إداري طمٞم٤مل هذا وىمد شمٗم٤موشم٧م اضمتٝم٤مدات ىمْم٤مة حم٤ميم

 اعمقوقع.

وطمٞم٨م إٟمف ىمد صدر ُمٌدأ ىمْم٤مئل ًمدى حم٤ميمؿ ديقان اعمٔم٤ممل هبٞمئ٦م ىمْم٤مء إداري 

يٕم٤مًم٩م هذه آضمتٝم٤مدات ًمدى ىمْم٤مة حم٤ميمؿ اًمديقان سم٤مإلو٤موم٦م ًمّمدور ٟمٔم٤مم 

( 2اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/
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هـ(: ًمذا وم٢مين رأي٧م ُمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٙمت٤مسم٦م طمقل هذا اعمقوقع، 22/1/1435سمت٤مريخ )

دعوى التعويض عن أعامل السؾطة الؼضائقة دم ادؿؾؽة العربقة "وقمٜمقٟم٧م ًمف سمـ 

 ."السعودية وتطبقؼفا دم ديوان ادظامل

 وجاءت تؼسقامت البحث عذ الـحو التايل:

 اًمتٛمٝمٞمد وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن: ادبحث األول:

 إول: اعمراد سمدقمقى اًمتٕمقيض.اعمٓمٚم٥م 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اعمراد سم٤مًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.

 حتديد أعمال السلطة القضائية يف اململكة العربية السعودية. ادبحث الثاين:
ُمدى ُم١ًموًمٞم٦م اًمدوًم٦م قمـ أقمامل اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  ادبحث الثالث:

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.

 وومٞمٝم٤م أسمرز ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م. اخلامتة:

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.
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 .انًزاد ثذػٕٖ انزؼٕٚض: انًطهت األٔل
ي٘مّمد سمدقمقى اًمتٕمقيض شمٚمؽ اًمدقمقى اًمتل يرومٕمٝم٤م أطمد إومراد أُم٤مم اًم٘مْم٤مء 

٤ًٌم شمْمٛملم ُم٤م أص٤مسمف ُمـ ضر ٟمتٞمج٦م اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر شمرومع ، أو هل اًمتل (1)ـم٤مًم

ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم سمجؼم اًمير اعم٤مدي أو إديب اًمذي طمدث ٟمتٞمج٦م اخلٓم٠م اًمّم٤مدر ُمـ اًمٖمػم، 

٤ًٌم شمٙمقن اعمٓم٤مًم٦ٌم سمٛمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل جلؼم هذا اًمير  .(2)وهم٤مًم

واًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر اًمذي يٓم٤مًم٥م سم٤مًمتٕمقيض قمٜمف ئمٝمر ذم صقرة قمٛمؾ ُم٤مدي ؾمقاء 

٤م أو همػم إرادي، واًمٕمٛمؾ اعم٤مدي اإلرادي هق ُم٤م يم ٤من شمٜمٗمٞمًذا ًمٕمٛمؾ ىم٤مٟمقين يم٤من إرادي 

٤م أو ىم٤مٟمقًٟم٤م. ٤م أو قم٘مًدا إداري   ؾمقاء يم٤من ىمراًرا إداري 

أُم٤م اًمٕمٛمؾ اعم٤مدي همػم اإلرادي ومٝمق يمؾ ُم٤م وىمع ٟمتٞمج٦م ظمٓم٠م أو إمه٤مل يمحقادث 

 .(3)اًم٘مٓم٤مرات واًمًٞم٤مرات

واًمذي يدومـع إومراد، وأقمٜمل سمذًمؽ اعميور ًمرومع دقمقى اعم١ًموًمٞم٦م وُم٤م ىمد 

شمْمٛملم اًمٖمػم هق شمقاومر أريم٤من اعم١ًموًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م ذم طمؼ حيٙمؿ سمف اًم٘مْمـ٤مء ُمـ 

                                           

هـ، ُمٙمت٥م 1434(، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 8)ص يٜمٔمر: اًم٘مْم٤مء اإلداري اًمًٕمقدي، ه٤مين سمـ قمكم اًمٓمٝمراوي، (1)

 اعمح٤مُمل يم٤مشم٥م اًمِمٛمري.

م، ُمٙمت٦ٌم 1435/2014اًمث٤مٟمٞم٦م، (، اًمٓمٌٕم٦م 267)ص يٜمٔمر: اًم٘مْم٤مء اإلداري، ظم٤مًمد ظمٚمٞمؾ اًمٔم٤مهر، (2)

 اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد.

 م، دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة ًمٚمٜمنم.2004، (350ص)يٜمٔمر اًم٘م٤مٟمقن اإلداري، د. ُم٤مضمد راهم٥م احلٚمق،  (3)



 

ٚض ػٍ أػًبل انظهطخ انمضبئٛخ فٙ انًًهكخ انؼزثٛخ دػٕٖ انزؼٕ

 انظؼٕدٚخ ٔرطجٛمٓب فٙ دٕٚاٌ انًظبنى

 
 

 159 

 .(3)، وقمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م(2)، واًمير(1)اًمٖمػم وهل اخلٓم٠م

انًزاد ثبنظهطخ انمضبئٛخ فٙ انًًهكخ انؼزثٛخ : انًطهت انثبَٙ

 .انظؼٕدٚخ

اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م هل إطمدى اًمًٚمٓم٤مت اًمثالث اًمتل شمتٙمقن ُمٜمٝم٤م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

شمتٙمقن اًمًٚمٓم٤مت ذم اًمدوًم٦م "ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي سم٘مقًمف:  اًمًٕمقدي٦م، وهذا

ُمـ: اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م، اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م. وشمتٕم٤مون اًمًٚمٓم٤مت ذم 

 .(4)"أداء وفم٤مئٗمٝم٤م، واعمٚمؽ هق ُمرضمع هذه اًمًٚمٓم٤مت

 (5)وشم١مدي اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م وفمٞمٗمتٝم٤م سمقاؾمٓم٦م اعمح٤ميمؿ اخل٤موٕم٦م ًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء

ديقان اعمٔم٤ممل: دًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م  (6)ح٤ميمؿ اخل٤موٕم٦م ًمٜمٔم٤ممواعم

شمٓمٌؼ اعمح٤ميمؿ قمغم اًم٘مْم٤مي٤م "وإرسمٕملم ُمـ اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ سم٠من: 

اعمٕمروو٦م أُم٤مُمٝم٤م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وومً٘م٤م عم٤م دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وُم٤م 

                                           

خم٤مًمٗم٦م اعمقفمػ ًمٚم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م أو اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سم٘مّمد أو سمدون ىمّمد، واخت٤مذه ىمراًرا أو ارشمٙم٤مسمف "اخلٓم٠م يٕمٜمل  (1)

 (.15)ص ، اًم٘مْم٤مء اإلداري اًمًٕمقدي، ه٤مين اًمٓمٝمراوي،"ٖمػمومٕماًل احلؼ ضًرا سم٤مًم

ُم٤م يّمٞم٥م اًمِمخص ذم ضمًٛمف أو ُم٤مًمف، وىمد يٙمقن أدسمٞم ٤م يّمٞم٥م اًمِمخص ذم ذومف واقمت٤ٌمره "اًمير هق:  (2)

(، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 211)ص ، اًم٘م٤مٟمقن اإلداري اًمًٕمقدي، ضم٤مسمر ؾمٕمٞمد،"يم٤مًم٥ًم واًم٘مذف وإيذاء اًمًٛمٕم٦م

 (.13)ص م، دار اعم١ميد،2000-هـ1421

، اًم٘مْم٤مء اإلداري، ظم٤مًمد ظمٚمٞمؾ "أن يٙمقن اخلٓم٠م هق اعمّمدر اعم٤ٌمذ ًمٚمير"وي٘مّمد سمٕمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م  (3)

 (.335)ص اًمٔم٤مهر،

ت٤مريخ (، سم90( ُمـ اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ اًمّم٤مدر سم٤مُٕمر اعمٚمٙمل، رىمؿ )أ/48اعم٤مدة ) (4)

 هـ.27/8/1412

 هـ.19/9/1428ت٤مريخ (، سم87)م/ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (5)

 هـ.19/9/1428ت٤مريخ (، سم78)م/ٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (6)
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ويدظمؾ ذم ٟمٓم٤مق  ."٤مب واًمًٜم٦ميّمدره وزم إُمر ُمـ أٟمٔمٛم٦م ٓ شمتٕم٤مرض ُمع اًمٙمت

طمٞم٨م أؾمٌغ  (1)اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م إقمامل اعمٜمقـم٦م هبٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم

اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قمغم أقمامل اهلٞمئ٦م اًمّمٗم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وآي٦م ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اعم٤مدة 

يٙمقن ًمٕمٛمؾ أقمْم٤مء "سم٠من:  (3)ُمـ ٟمٔم٤مم هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم (2)اخل٤مُم٦ًم

اًمّمٗم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، ويتٛمتٕمقن سم٤مٓؾمت٘مالل اًمت٤مم، وٓ خيْمٕمقن ذم قمٛمٚمٝمؿ إٓ اهلٞمئ٦م 

ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وإٟمٔمٛم٦م اعمرقمٞم٦م، وًمٞمس ٕطمد اًمتدظمؾ ذم جم٤مل 

 ."قمٛمٚمٝمؿ

                                           

، ويًٛمك رئٞمًٝم٤م اًمٜم٤مئ٥م اًمٕم٤مم، "اًمٜمٞم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م"وىمد شمؿ شمٕمديؾ اؾمؿ هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم ًمٞمٙمقن  (1)

 ـ.ه22/9/1438ت٤مريخ ( سم240)أ/وذًمؽ سمٛمقضم٥م إُمر اعمٚمٙمل رىمؿ 

 هـ.13/4/1436ت٤مريخ ( سم31)م/واعمٕمدًم٦م سمٛمقضم٥م اعمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (2)

 هـ.24/10/1409شم٤مريخ ( و56)م/ٟمٔم٤مم هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (3)
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ّمدرة هل٤م، وم٤معمح٤ميمؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م شمتٜمقع أقمامل اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م سمح٥ًم اجلٝم٦م اعم

شمّمدر قمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمٙمت٦ًٌم ًمٚمّمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، وهٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء 

اًمٕم٤مم واًمتل قمدل ُمًامه٤م ومٞمام سمٕمد إمم اًمٜمٞم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م شم٘مقم سم٠مقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل سمٕمد 

ف ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمًٕمقدي رضم٤مل اًمْمٌط  (1)وىمقع اجلريٛم٦م، وىمد قمر 

إؿمخ٤مص اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٤مًمٌح٨م قمـ ُمرشمٙمٌل اجلرائؿ ومجع "ٜم٤مئل سم٠مهنؿ: اجل

 .(2)"اعمٕمٚمقُم٤مت وإدًم٦م اًمالزُم٦م ًمٚمتح٘مٞمؼ وشمقضمٞمف آهت٤مم

وورد ذم اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم واًمٕمنميـ ُمـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمًٕمقدي 

ل خيْمع رضم٤مل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ومٞمام يتٕمٚمؼ سمقفم٤مئٗمٝمؿ ذم اًمْمٌط اجلٜم٤مئ"أيًْم٤م سم٠من: 

اعم٘مررة ذم اًمٜمٔم٤مم إلذاف هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم، وًمٚمٝمٞمئ٦م أن شمٓمٚم٥م ُمـ 

اجلٝم٦م اعمختّم٦م اًمٜمٔمر ذم أُمر يمؾ ُمـ شم٘مع ُمٜمف خم٤مًمٗم٦م ًمقاضم٤ٌمشمف أو شم٘مّمػم ذم قمٛمٚمف، 

وهل٤م أن شمٓمٚم٥م رومع اًمدقمقى اًمت٠مديٌٞم٦م قمٚمٞمف دون إظمالل سم٤محلؼ ذم رومع اًمدقمقى 

 ."اجلزائٞمـ٦م

                                           

 هـ.22/1/1435ت٤مريخ ( سم2)م/ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (1)

أصقل اًمتح٘مٞمؼ اجلٜم٤مئل وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.. دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، وًمٚمٛمزيد يراضمع 

، (54، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47)ص اًمديمتقر: ُمدين قمٌداًمرمحـ شم٤مج اًمديـ،

 م، ُمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م.2004-هـ1425

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م.24اعم٤مدة ) (2)
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دشة والعرشين من كظام اإلجراءات اجلزائقة السعودي وأيًضا جاء دم ادادة السا

 يؼوم بلعامل الضبط اجلـائي، حسب ادفام ادوكولة إلقه، كل من:"بلن: 

 أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم ذم جم٤مل اظمتّم٤مصٝمؿ.  -1

 ُمديري اًمنمط وُمٕم٤موٟمٞمٝمؿ ذم اعمٜم٤مـمؼ واعمح٤مومٔم٤مت واعمرايمز.  -2

اعم٤ٌمطم٨م اًمٕم٤مُم٦م، وو٤ٌمط اجلقازات، وو٤ٌمط و٤ٌمط إُمـ اًمٕم٤مم، وو٤ٌمط   -3

آؾمتخ٤ٌمرات، وو٤ٌمط اًمدوم٤مع اعمدين، وُمديري اًمًجقن واًمْم٤ٌمط ومٞمٝم٤م، 

وو٤ٌمط طمرس احلدود، وو٤ٌمط ىمقات إُمـ اخل٤مص٦م، وو٤ٌمط احلرس 

اًمقـمٜمل، وو٤ٌمط اًم٘مقات اعمًٚمح٦م، يمؾ سمح٥ًم اعمٝم٤مم اعمقيمقًم٦م إًمٞمف ذم اجلرائؿ 

 اًمتل شم٘مع وٛمـ اظمتّم٤مص يمؾ ُمٜمٝمؿ.

 حم٤مومٔمل اعمح٤مومٔم٤مت ورؤؾم٤مء اعمرايمز.  -4

 رؤؾم٤مء اعمرايم٥م اًمًٕمقدي٦م اًمٌحري٦م واجلقي٦م ذم اجلرائؿ اًمتل شمرشمٙم٥م قمغم ُمتٜمٝم٤م.  -5

 رؤؾم٤مء ُمرايمز هٞمئ٦م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم طمدود اظمتّم٤مصٝمؿ.  -6

اعمقفمٗملم وإؿمخ٤مص اًمذيـ ظمقًمقا صالطمٞم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل سمٛمقضم٥م   -7

 أٟمٔمٛم٦م ظم٤مص٦م.

اجلٝم٤مت واًمٚمج٤من وإؿمخ٤مص اًمذيـ يٙمٚمٗمقن سم٤مًمتح٘مٞمؼ سمح٥ًم ُم٤م شم٘ميض سمف   -8

 ."إٟمٔمٛم٦م
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 أعامل الضبط اجلـائي:

 :(1)طمدد ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمًٕمقدي أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ومٞمام يكم

 شمٚم٘مل اًمٌالهم٤مت واًمِمٙم٤موى اًمتل شمرد إًمٞمٝمؿ ذم مجٞمع اجلرائؿ.  -1

 ُمٙم٤من اجلريٛم٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف. إمم آٟمت٘م٤مل  -2

 يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مجلريٛم٦م. وٌط  -3

 قمغم أدًم٦م اجلريٛم٦م. اعمح٤مومٔم٦م  -4

 تامع إمم أىمقال ُمـ ًمدهيؿ ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمقىم٤مئع اجلٜم٤مئٞم٦م وُمرشمٙمٌٞمٝم٤م.آؾم  -5

 ض قمغم اعمتٝمؿ احل٤مض ذم طم٤مل اًمتٚمٌس سم٤مجلريٛم٦م.اًم٘مٌ  -6

 قمٚمٞمف. ؾمتامع ومقًرا إمم أىمقال اعمتٝمؿ اعم٘مٌقضآ  -7

ش اعمتٝمؿ ذم إطمقال اًمتل جيقز ومٞمٝم٤م ٟمٔم٤مًُم٤م اًم٘مٌض قمغم اعمتٝمؿ: يِمٛمؾ شمٗمتٞم  -8

 ذًمؽ شمٗمتٞمش ضمًده وُمالسمًف وأُمتٕمتف وُمًٙمٜمف.

 ؾمتدٓٓت.آ مجع  -9

                                           

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م.34، 33، 31، 28، 27يٜمٔمر: اعمقاد ) (1)
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ًمٞم٦م اًمدوًم٦م قمـ أقمامل اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، اًم٘م٤مقمدة ذم هذا اًم٤ٌمب قمدم ُم١ًمو

وأؾم٤مس هذه اًم٘م٤مقمدة اؾمت٘مالل اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمـ احلٙمقُم٦م، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمدوًم٦م 

، وشمٓمٌٞمً٘م٤م ًمذًمؽ وم٘مد (1)ٓ شم٠ًمل قمـ اضمتٝم٤مدات اًم٘مْم٤مة ومٞمام يّمدروٟمف ُمـ أطمٙم٤مم

ديقان ٓ جيقز عمح٤ميمؿ "ورد ذم اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ ٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل سم٠مٟمف: 

اعمٔم٤ممل اًمٜمٔمر ذم اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامل اًمًٞم٤مدة أو اًمٜمٔمر ذم آقمؽماو٤مت قمغم ُم٤م 

شمّمدره اعمح٤ميمؿ همػم اخل٤موٕم٦م هلذا اًمٜمٔم٤مم ُمـ أطمٙم٤مم داظمٚم٦م ذم وٓيتٝم٤م، أو ُم٤م 

 ."يّمدره اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء وجمٚمس اًم٘مْم٤مء اإلداري ُمـ ىمرارات

ر ذم آقمؽماو٤مت قمغم ُم٤م شمّمدره أو اًمٜمٔم"واًمِم٤مهد هٜم٤م ىمقل اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي: 

، وهذا يٕمٜمل سم٠من إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمٙمت٦ًٌم "اعمح٤ميمؿ همػم اخل٤موٕم٦م هلذا اًمٜمٔم٤مم

ًمٚمّمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اعمح٤ميمؿ اخل٤موٕم٦م ًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء ًمٞم٧ًم حماًل عم١ًموًمٞم٦م 

اًمدوًم٦م قمٜمٝم٤م، أي: ٓ شم٘م٤مم اًمدقمقى ود اًمدوًم٦م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء اإلداري سم٥ًٌم ُم٤م 

 ؽ إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ُمـ أضار دم٤مه اًمٖمػم.شمرشمٙمٌف شمٚم

                                           

 (.12)ص يٜمٔمر: اًم٘مْم٤مء اإلداري اًمًٕمقدي، ه٤مين اًمٓمٝمراوي، (1)
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أما ما يتعؾق بلعامل جفات الضبط اجلـائي فإن ديوان ادظامل قد مرَّ بثالثة 

 :(1)اجتفادات دم هذا الباب، وذلك عذ الـحو التايل

اًمٜمٔمر ذم اًمدقم٤موى اًمتل شمرومع ود ضمٝم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل:  االجتاه األول:"

 وذًمؽ ًمألؾم٤ٌمب أشمٞم٦م:

ٝم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل مجٞمٕمٝم٤م، ضمٝم٤مت إداري٦م ُمرشمٌٓم٦م سمقزارة اًمداظمٚمٞم٦م، وٓ أن ضم  -1

شُمٕمد ُمـ أضمٝمزة اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وُمـ صمؿ وم٢من اإلضمراءات اًمتل شمتخذه٤م هل 

 ىمرارات إداري٦م.

أن إضمراءات اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ٓ ختْمع ًمرىم٤مسم٦م اعمحٙمٛم٦م اجلزائٞم٦م اعمختّم٦م   -2

ذم اؾمتٛمرار اإلي٘م٤مف ُمـ قمدُمف، أو سم٤مًمٗمّمؾ ذم اًمدقمقى اجلزائٞم٦م، ؾمقاء سم٤مًمٜمٔمر 

اًمٜمٔمر ذم صح٦م اإلضمراءات وٟمحق ذًمؽ، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من حم٤ميمؿ اًمديقان هل ُمـ 

 شمتقمم هذه اًمرىم٤مسم٦م: حت٘مٞمً٘م٤م عمٌدأ اعمنموقمٞم٦م.

أن اعمح٤ميمؿ اعمختّم٦م سمٜمٔمر اًمدقم٤موى اجلٜم٤مئٞم٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمٜمٔمر ذم دقم٤موي   -3

قوقع قمـ اًمدقم٤موي اًمتٕمقيض: ٕهن٤م دقمقى ُمًت٘مٚم٦م ُمـ طمٞم٨م اإلضمراءات واعم

 اجلٜم٤مئٞم٦م اًمتل شمٜمٔمره٤م.

أن حم٤ميمؿ ديقان اعمٔم٤ممل هل ص٤مطم٦ٌم اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم ٟمٔمر اًمدقم٤موى اإلداري٦م   -4

ود أضمٝمزة اًمدوًم٦م اإلداري٦م، وًمٞمس ًمٚم٘مْم٤مء أن ي٘مرر ُم١ًموًمٞم٦م اًمدوًم٦م قمـ أّي 

قمٛمؾ إٓ سمٜم٤مًء قمغم ٟمص سيح يٕمٓمٞمف آظمتّم٤مص سمذًمؽ، وأٟمف إذا يم٤مٟم٧م أقمامل 

جلٜم٤مئل ٓ شمدظمؾ وٛمـ اًم٘مرارات اإلداري٦م أو إقمامل اعم٤مدي٦م جلٝم٦م اًمْمٌط ا

                                           

 هـ.1432( ًمٕم٤مم 87يٜمٔمر: ىمرار هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ جمتٛمٕم٦م، رىمؿ ) (1)
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اإلدارة: وم٢من اظمتّم٤مص حم٤ميمؿ اًمديقان سمٜمٔمر شمٚمؽ اًمدقم٤موى يٜمدرج ذم قمٛمقم 

اًمتل أؾم٧ًم ُمٌدأ ضمقاز ٟمٔمر  (1)( ُمـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م217اعم٤مدة )

٤م يم٤مٟم٧م صٗمتٝم٤م  ."اًمدقمقى وُم١ًموًمٞم٦م اًمدوًم٦م قمـ هذه إقمامل أي 

قمدم ضمقاز اًمٜمٔمر ذم اًمدقم٤موى اًمتل شمرومع ود ضمٝم٤مت اًمْمٌط اه الثاين: االجت"

 اجلٜم٤مئل: وذًمؽ ًمألؾم٤ٌمب أشمٞم٦م:

أن أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ُمـ وٌط اعمتٝمٛملم سم٤مرشمٙم٤مب اجلرائؿ واؾمتٞم٘م٤مومٝمؿ   -1

واًمتح٘مٞمؼ ُمٕمٝمؿ صمؿ إىم٤مُم٦م اًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م ودهؿ أو طمٗمٔمٝم٤م، شُمٕمد ُمـ إقمامل 

ًٓ ًم٘مقاقمد شمقزيع اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل خترج قمـ رىم٤م سم٦م حم٤ميمؿ اًمديقان: إقمام

آظمتّم٤مص سملم ضمٝمتل اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم واًم٘مْم٤مء اإلداري، وُم٤م شُمقضمٌف ُمـ قمدم 

ضمقاز ٟمٔمر إظمػم ذم إطمٙم٤مم واًم٘مرارات واإلضمراءات اًمتل شمتخذه٤م ضمٝم٦م 

اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم إًمٖم٤مًء وشمٕمقيًْم٤م، وأن ارشم٤ٌمط هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم 

ٌط سمقزير اًمداظمٚمٞم٦م ٓ يزيؾ وصػ اًمْمٌٓمٞم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ ضمٝم٤مت اًمْم

قمـ أقمامهل٤م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م: ٕن اًمٕمؼمة سمٛمقوقع اًمٕمٛمؾ وُمدى 

 ارشم٤ٌمـمف سم٤مًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م.

أن أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ختْمع ًمٚمرىم٤مسم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ٟمٔم٤مم اإلضمراءات   -2

اًمذي ٟمص قمغم اؾمت٘مالًمٞم٦م أقمْم٤مء اجلزائٞم٦م وٟمٔم٤مم هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم، 

 اهلٞمئ٦م، وأٟمف ًمٞمس ٕطمد اًمتدظمؾ ذم أقمامهلؿ.

ؾ اإلضمراءات اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ًمٚمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م ُمٜمذ   -3 أن ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ومّم 

                                           

طمٞم٨م ورد ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ذم ىمرار هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ جمتٛمٕم٦م، وم٢من اعم٘مّمقد سمف ٟمٔم٤مم اإلضمراءات  (1)

 هـ.28/7/1422شم٤مريخ ( و39)م/اجلزائٞم٦م، اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ 
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شمٚم٘مل اًمٌالغ سمقىمقع ضمريٛم٦م ووٌط اعمتٝمؿ طمتك إىم٤مُم٦م اًمدقمقى وصدور طمٙمؿ 

قى اجلٜم٤مئٞم٦م، وخترج قمـ هن٤مئل ومٞمٝم٤م، وهل يمٚمٝم٤م إضمراءات ىمْم٤مئٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمدقم

 ."اظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء اإلداري

اًمتٗمريؼ ذم آظمتّم٤مص سملم دقم٤موى اًمتٕمقيض اعم٘م٤مُم٦م ود االجتاه الثالث: "

أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل اًمتل ختتص حم٤ميمؿ اًمديقان سمٜمٔمر اًمدقم٤موى اجلٜم٤مئٞم٦م وسملم 

دقم٤موى اًمتٕمقيض قمـ شمٚمؽ إقمامل اًمتل خيتص اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم سمٜمٔمر اًمدقمقى 

اعمٌٜمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م: إذ ختتص حم٤ميمؿ اًمديقان سمٜمٔمر اًمٜمقع إول ُمـ اًمدقم٤موى دون اجلٜم٤مئٞم٦م 

اًمٜمقع اًمث٤مين ٓ قمغم أؾم٤مس أهن٤م هٞمئ٦م ىمْم٤مء إداري، وإٟمام قمغم أؾم٤مس أن حم٤ميمؿ 

اًمديقان هل اًمتل ومّمٚم٧م ذم اًمدقمقى اجلزائٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن هل إيمثر إطم٤مـم٦م 

 ."سمقىم٤مئع اًمدقمقى وإضمراءاهت٤م

ؾت هقئة ال تدققق جمتؿعة دم ديوان ادظامل دم هذه االجتفادات، وأرشت وقد فصَّ

( لعام 87مبدأ قضائقًّا مؾزًما دحاكم ديوان ادظامل وذلك بؼرارها رقم )

 هـ(، ومما جاء فقه:1432)

 وطمٞم٨م إٟمف سمدراؾم٦م اهلٞمئ٦م ًمٚمٛمقوقع شمٌلم هل٤م أيت:"

ف ومٞمام أن أؾم٤مس آظمتالف سملم إطمٙم٤مم ذم شم٘مرير آظمتّم٤مص ُمـ قمدُم: أواًل 

يتٕمٚمؼ سم٠مقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ُمرده إمم أن سمٕمض إطمٙم٤مم أقمٛمٚم٧م اعمٕمٞم٤مر اًمِمٙمكم 

اًمٕمْمقي: ٕن مجٞمع ضمٝم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ضمٝم٤مت إداري٦م، سمٞمٜمام أقمٛمؾ سمٕمْمٝم٤م 

أظمر اعمٕمٞم٤مر اعمقوققمل، سم٤مًمٜمٔمر إمم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ واإلضمراء ٟمٗمًف سمٍمف اًمٜمٔمر 

اجلٜم٤مئل وإن يم٤مٟم٧م ٓ مت٤مصمؾ إقمامل  قمـ صٗم٦م اًم٘م٤مئؿ سمف، سمح٤ًٌمن أن أقمامل اًمْمٌط

اًم٘مْم٤مئٞم٦م ُمـ طمٞم٨م احلجٞم٦م، إٓ أهن٤م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م وشم٠مظمذ طمٙمٛمٝم٤م وشمتٌع 

صٗمتٝم٤م، ُمتك يم٤مٟم٧م ذم أؾم٤مؾمٝم٤م ُمًتٛمدة ُمـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م، وسمٛمراقم٤مة 
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ىم٤مقمدة: أن ىم٤ميض إصؾ هق ىم٤ميض اًمٗمرع اًمتل راقم٤مه٤م اعمٜمٔمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م ذم سمٕمض 

 ت.احل٤مٓ

أٟمف جي٥م اًمتٗمرىم٦م سملم إقمامل اًمتل شمّمدر قمـ ضمٝم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل  :ثاكًقا

اًم٘مْم٤مئل، ومٝمل شم٘مقم سم٠مقمامل اًمْمٌط اإلداري إمم ضم٤مٟم٥م ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٠مقمامل اًمْمٌط 

اجلٜم٤مئل ُمع اظمتالف أؾم٤مس يمؾ ُمٜمٝمام، وم٤مًمْمٌط اإلداري هق: يمؾ قمٛمؾ شم٘مقم سمف 

ٟمف ٓ ُيتخذ سمخّمقص شمٚمؽ اجلٝم٤مت سم٘مّمد ُمٜمع وىمقع اجلرائؿ، ومًٛمتف إؾم٤مؾمٞم٦م أ

ضمريٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وىمٕم٧م، سمؾ مت٤مرؾمف اجلٝم٦م ًمٖمرض وىم٤مئل، وُمـ صمؿ يم٤من ُم٤م يٜمدرج حت٧م 

ـم٤مئٗم٦م أقمامل اًمْمٌط اإلداري ٓ حيدد سمّمٗم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م، وإٟمام يؽُمك ًمٚمجٝم٦م ىمدر ُمـ 

ٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمٔم٤مم سمٕمٜم٤مسه اًمثالصم٦م إُمـ اًمٕم٤مم، اًمّمح٦م   ً اًم

 ٞمٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م.اًمٕم٤مُم٦م، وأداب واًمًٙم

أُم٤م أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل، ومٝمل إقمامل اًمتل شمتؿ سمٕمد وىمقع اجلريٛم٦م، وذًمؽ 

سم٤مًمٌح٨م قمـ ُمرشمٙمٌل اجلرائؿ ووٌٓمٝمؿ، ومجع اعمٕمٚمقُم٤مت وإدًم٦م اًمالزُم٦م 

( ُمـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات 24ًمٚمتح٘مٞمؼ وشمقضمٞمف آهت٤مم، وومً٘م٤م عم٤م شمْمٛمٜمتف اعم٤مدة )

ٜم٤مئل قمـ اًمْمٌط اإلداري سمتٕمٚمؼ إول اجلزائٞم٦م، إُمر اًمذي خيتٚمػ ُمٕمف اًمْمٌط اجل

سمجريٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وىمٕم٧م، يمام أن أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل حمددة شمٗمّمٞماًل ذم ٟمٔم٤مم 

اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمذي ُيٕمد أؾم٤مؾمٝم٤م اًمٜمٔم٤مُمل: سمام ذم ذًمؽ اًم٘مٌض واًمتٗمتٞمش 

( ُمـ اًمٜمٔم٤مم إؿمخ٤مص واجلٝم٤مت اعمقيمقل 26واإلي٘م٤مف، وىمد طمددت اعم٤مدة )

ل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل: سمام ذم ذًمؽ أي ضمٝم٦م أٟمٞمط هب٤م اًم٘مٞم٤مم سمتٚمؽ إًمٞمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمام

ًٓ ًمٚمٗم٘مرة )  ( ُمـ هذه اعم٤مدة.7إقمامل سمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم ظم٤مص، إقمام

أن آظمتالف سملم هذيـ اًمٜمققملم ًمف أصمره ذم جم٤مٓت ُمتٕمددة، ُمـ أمهٝم٤م  :ثالًثا

ل اظمتالف اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل شمٜمٔمر ذم شمٚمؽ إقمامل: ٕن أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئ
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ًٓ ُم٤ٌمًذا، وًمذا شمؿ  ُمٚمح٘م٦م سم٤مٕقمامل اًم٘مْم٤مئٞم٦م: ٓشمّم٤مهل٤م سم٤مًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م اشمّم٤م

شمٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م: ظمالوًم٤م ٕقمامل اًمْمٌط اإلداري اًمتل شمٓمٌؼ 

 قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ٕقمامل ضمٝم٦م اإلدارة.

ًمْمٌط وىمد اؾمت٘مر اًم٘مْم٤مء اإلداري اعم٘م٤مرن قمغم أن اًمٕمٛمؾ إذا صدر ُمـ ضمٝم٤مت ا

اجلٜم٤مئل سمّمدد اًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م: وم٢مٟمف ُيٕمد قمٛماًل ُمتّماًل سمتٚمؽ اًمدقمقى، وٓ خيتص 

سمٜمٔمره اًم٘مْم٤مء اإلداري، ظمالوًم٤م ًمٚمٕمٛمؾ اًمذي يّمدر ُمـ شمٚمؽ اجلٝم٤مت وٓ يتٕمٚمؼ 

اًمٜمٔمر إمم ـمٌٞمٕم٦م "سمجريٛم٦م أو دقمقى ضمٜم٤مئٞم٦م، واعمٕمٞم٤مر اعمتٌع ذم هذا اًمِم٠من هق: 

ضمريٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وًمٖم٤مي٦م يمِمػ ُمرشمٙمٌٞمٝم٤م  اًمٕمٛمؾ وهم٤ميتف، وم٢من يم٤من ص٤مدًرا سمخّمقص

وُمٕم٤مىمٌتٝمؿ واشمّمؾ سم٤مًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م، وصدر ُمـ ضمٝم٦م خمتّم٦م ٟمٔم٤مًُم٤م، قُمد  ُمـ ىمٌٞمؾ 

أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل اًمتل ٓ خيتص اًم٘مْم٤مء اإلداري سمٜمٔمر اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م، 

وإن يم٤من ُمتخًذا ٓ سمّمدد ضمريٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وإٟمام سم٘مّمد اعمح٤مومٔم٦م قمغم حت٘مٞمؼ قمٜم٤مس 

٤م ظم٤موًٕم٤م ًمرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مء اإلداريا  ."ًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم، قُمد  قمٛماًل إداري 

أن قمدم اظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء اإلداري سمٜمٔمر اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامل  رابًعا:

اًمْمٌط اجلٜم٤مئل، إًمٖم٤مء أو شمٕمقيًْم٤م، ي٘مقم قمغم أؾم٤مس شمٌٕمٞمتٝم٤م ًمٚمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م 

ٛمثٚم٦م ذم: أن اًمٗمرع يتٌع قمغم اًم٘م٤مقمدة اعمت - شمًٌٕم٤م ًمذًمؽ - واشمّم٤مهل٤م هب٤م، يمام ي٘مقم

٤ًٌم ًمتٕم٤مرض إطمٙم٤مم ذم حمؾ واطمد: وٕن  إصؾ دائاًم ذم حتديد آظمتّم٤مص، دمٜم

ىم٤ميض اعمقوقع إصكم هق إىمدر دائاًم قمغم حتديد اًمٕمٜم٤مس اعمرشمٌٓم٦م سمف، ومٜم٦ًٌم 

اخلٓم٠م أو اًمت٘مّمػم أو اإلمه٤مل سمِم٠من أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ٓ سمد أن شمًتٜمد إمم 

اءات اجلزائٞم٦م، واعمحٙمٛم٦م اًمتل شمٜمٔمر اًمدقمقى اجلزائٞم٦م اًمتل ٟمّمقص ٟمٔم٤مم اإلضمر

يدقمل ص٤مطم٥م اًمِم٠من طمّمقل ضر قمٚمٞمف سم٥ًٌم إضمراء ُمـ اإلضمراءات هل 

اعمحٙمٛم٦م إىمدر قمغم اًمٗمّمؾ ذم ذًمؽ آدقم٤مء: شمًٌٕم٤م ًمٗمّمٚمٝم٤م ذم اعمقوقع إصكم، 
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( ًمٕم٤مم 8/د/إ/48وهق ُم٤م ىمررشمف اًمٕمديد ُمـ إطمٙم٤مم، وُمٜمٝم٤م: احلٙمؿ رىمؿ )

هـ(، اعم١ميد سم٤محلٙمؿ رىمؿ 1428/ث( ًمٕم٤مم )993/1ـ(، ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ )ه1429)

( ًمٕم٤مم 1/د/إ/245هـ(، واحلٙمؿ رىمؿ )1429( ًمٕم٤مم )6/إس/646)

هـ(، اعم١ميد سم٤محلٙمؿ رىمؿ 1429/ق( ًمٕم٤مم )5790/1هـ( ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ )1429)

 هـ(.1430( ًمٕم٤مم )8/إس/429)

أٟمف ٓ يٖمػم ُمـ اًم٘مقل سمٕمدم اظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء اإلداري سمٜمٔمر اًمدقمقى  :خامًسا

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل، اعمح٤مضم٦م سم٤مًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م اعم٘مررة عمح٤ميمؿ اًمديقان 

سمٜمٔمر اًمدقم٤موى ود اجلٝم٤مت اإلداري٦م: ٕن شمٚمؽ اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م ٓ شمِمٛمؾ إقمامل 

 ري٥م أن اظمتالف أقمامل اًمْمٌط اًمتل ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م و٤مسمط إقمامل اإلداري٦م، وٓ

اجلٜم٤مئل قمـ أقمامل اًمْمٌط اإلداري٦م أُمر صم٤مسم٧م، واًم٘مقل سم٤مظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء اإلداري 

ذم ٟمٔمر اًمدقمقى اعمتٕمٚم٘م٦م سمٙمال اًمٜمققملم ومٞمف شمًقي٦م سملم قمٛمٚملم خمتٚمٗملم ـمٌٞمٕم٦م وهم٤مي٦ًم، 

وسمخ٤مص٦م أن اًمٜمقع إول ُمرشمٌط سم٤مًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م وُمتّمؾ هب٤م، وسم٤مًمت٤مزم ي٠مظمذ 

 ً٘م٤م ًم٘م٤مقمدة اًمت٤مسمع ي٠مظمذ طمٙمؿ إصؾ.طمٙمٛمٝم٤م ووم

يمام أٟمف ئمٝمر ُمـ ٟمّمقص ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ؿمٛمقل وٓي٦م اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم 

عم٤م شمْمٛمٜمف اًمٜمٔم٤مم ُمـ أطمٙم٤مم، ومل ي٘مٍم ذًمؽ قمغم اًمدقمقى اجلزائٞم٦م: سمؾ ؿمٛمؾ 

( احلؼ عمـ 154دقمقى اًمتٕمقيض ُمـ اجلريٛم٦م إمم احلد اًمذي ضمٕمٚم٧م ُمٕمف اعم٤مدة )

ريٛم٦م شمرك دقمقى اًمتٕمقيض اًمتل رومٕمٝم٤م ود اجل٤مين أُم٤مم أص٤مسمف ضر ُمـ اجل

اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م، ورومٕمٝم٤م أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتل شمٜمٔمر اًمدقمقى اجلزائٞم٦م، مم٤م يدل قمغم 

أظمذ اعمٜمٔمؿ سم٤مًم٘م٤مقمدة اعمتٛمثٚم٦م ذم: ىم٤ميض إصؾ هق ىم٤ميض اًمٗمرع، وهق ُم٤م حيٛمؾ 

ج٦م اهت٤مُمف ( اًمتل ٟمّم٧م قمغم أٟمف: ًمٙمؾ ُمـ أص٤مسمف ضر ٟمتٞم217قمٚمٞمف قمٛمقم اعم٤مدة )

يمٞمًدا أو ٟمتٞمج٦م إـم٤مًم٦م ُمدة ؾمجٜمف أو شمقىمٞمٗمف أيمثر ُمـ اعمدة اعم٘مررة احلؼ ذم ـمٚم٥م 



 

دػٕٖ انزؼٕٚض ػٍ أػًبل انظهطخ انمضبئٛخ فٙ انًًهكخ انؼزثٛخ 

 انظؼٕدٚخ ٔرطجٛمٓب فٙ دٕٚاٌ انًظبنى

 
 

 171 

( ىمد أٟم٤مـم٧م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتل شمٜمٔمر ـمٚم٥م إقم٤مدة 210اًمتٕمقيض، وسمخ٤مص٦م أن اعم٤مدة )

٤م  ٤م وُم٤مدي  اًمٜمٔمر ذم احلٙمؿ اجلزائل اًمّم٤مدر سم٤مإلداٟم٦م، أن شمْمٛمـ طمٙمٛمٝم٤م شمٕمقيًْم٤م ُمٕمٜمقي 

ر اًمذي أص٤مسمف: ُمتك اٟمتٝم٧م إمم قمدم إداٟمتف وـمٚم٥م ًمٚمٛمحٙمقم قمٚمٞمف ضمؼًما ًمٚمي

اًمتٕمقيض، وهق اًمٜمص اًمذي ُي٘مرر اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمتل شمٜمٔمر اًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م 

سمٜمٔمر ـمٚم٥م اًمتٕمقيض اعمُ٘مدم ُمـ اعمحٙمقم قمٚمٞمف: سم٤مقمت٤ٌمره٤م ومّمٚم٧م ذم اعمقوقع 

 إصكم، وـمٚم٥ُم اًمتٕمقيض شم٤مسمع ًمف.

ؿ اًمديقان هبٞمئ٦م ىمْم٤مء إداري أن ُمـ ًمقازم اًم٘مقل سمٕمدم اظمتّم٤مص حم٤ميم :شادًشا

سمٜمٔمر اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل إًمٖم٤مء وشمٕمقيًْم٤م: ٓرشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مًمدقمقى 

اجلٜم٤مئٞم٦م، أن يٙمقن اًمٜمٔمر ذم شمٚمؽ اًمدقم٤موى ُمـ اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمتل شمٜمٔمر 

اًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م، ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمدقمقى إصٚمٞم٦م مم٤م ختتص سمٜمٔمره اعمح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م: 

ختّم٦م سمٜمٔمر اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م ىمٌؾ احلٙمؿ وسمٕمده، وإذا يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م شمٙمقن اعم

اًمدقمقى مم٤م ختتص سمٜمٔمره اعمحٙمٛم٦م اجلزائٞم٦م اعمتخّمّم٦م: وم٢مهن٤م شمٙمقن اعمختّم٦م سمٜمٔمر 

اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م ىمٌؾ احلٙمؿ وسمٕمده، يمٓمٚم٤ٌمت اإلًمٖم٤مء واًمتٕمقيض اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ 

ره حم٤ميمؿ اًمديقان: شمًٌٕم٤م ضمرائؿ أو هتؿ اإلره٤مب، وإذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقى مم٤م ختتص سمٜمٔم

ٓظمتّم٤مصف سمٜمٔمر سمٕمض اًمدقم٤موى اجلزائٞم٦م سمٜمّمقص ظم٤مص٦م: وم٢من ذًمؽ يًتتٌع 

اظمتّم٤مص حم٤ميمؿ اًمديقان هبٞمئ٦م ىمْم٤مء ضمزائل سمٜمٔمر اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمدقمقى 

 اجلٜم٤مئٞم٦م إصٚمٞم٦م اًمتل ختتص حم٤ميمؿ اًمديقان سم٤مًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م.

داري سمٜمٔمر اًمدقم٤موى أن قمدم اظمتّم٤مص حم٤ميمؿ اًمديقان هبٞمئ٦م ىمْم٤مء إ :شابًعا

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل، يِمٛمؾ ـمٚم٥م إًمٖم٤مء أي ىمرار أو إضمراء ُمتٕمٚمؼ 

سم٤مًمْمٌط اجلٜم٤مئل: سمام ذم ذًمؽ اًم٘مٌض واًمتٗمتٞمش واًمتقىمٞمػ وطمٗمظ إوراق 

وآهت٤مم، يمام يِمٛمؾ ـمٚم٥م اًمتٕمقيض قمـ أّي ُمـ شمٚمؽ إقمامل، سمام ذم ذًمؽ 
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ٞمػ أيمثر ُمـ اعمدة اعم٘مررة ٟمٔم٤مًُم٤م، أو اًمتقىمٞمػ اًمذي يٜمتٝمل سمحٗمظ آهت٤مم أو اًمتقىم

 اؾمتٓم٤مًم٦م ُمدة اًمًجـ أيمثر ُمـ اعمدة اعمحٙمقم هب٤م.

وبـاًء عذ ذلك، واشتـاًدا لؾامدة األربعني من قواعد ادرافعات واإلجراءات أمام 

 قررت هقئة التدققق: (1)ديوان ادظامل

اًمٕمدول قمـ آضمتٝم٤مد اًمذي ؾمٌؼ أن أظمذت سمف حم٤ميمؿ اًمديقان سمت٘مرير 

تّم٤مصٝم٤م هبٞمئ٦م ىمْم٤مء إداري سمٜمٔمر اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل، إًمٖم٤مًء اظم

 ."وشمٕمقيًْم٤م

أيـ شمرومع دقم٤موى اًمتٕمقيض ود ضمٝم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل سم٥ًٌم  ويبؼى التساؤل:

 ؟أقمامهل٤م

قمغم هذا اًمت٤ًمؤل ٟم٘مقل سم٠من ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمًٕمقدي ىمد لإلجابة 

 قم٤مًم٩م هذا اعمقوقع ذم ُمرطمٚمتلم:

: رومع دقمقى اًمتٕمقيض ود ضمٝم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ظمالل ُمرطمٚم٦م ادرحؾة األوىل

اًمٜمٞم٤مسم٦م "اًمتح٘مٞمؼ، وهٜم٤م يٙمقن آظمتّم٤مص ُمٜمٕم٘مًدا هلٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم 

: دًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م واًمًتلم ُمـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م "اًمٕم٤مُم٦م

جلريٛم٦م أن يّدقمل سمح٘مف اخل٤مص أصمٜم٤مء عمـ حل٘مف ضر ُمـ ا -1"اًمًٕمقدي سم٘مقهل٤م: 

ويٗمّمؾ اعمح٘مؼ ذم ُمدى ىمٌقل هذا آدقم٤مء ظمالل صمالصم٦م أي٤مم  اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمدقمقى،

ُمـ شم٤مريخ شم٘مديٛمف إًمٞمف. وعمـ ُرومَِض ـمٚمٌف أن يٕمؽمض قمغم هذا اًم٘مرار ًمدى رئٞمس 

يتٌٕمٝم٤م اعمح٘مؼ ظمالل أؾمٌقع ُمـ شم٤مريخ إسمالهمف سم٤مًم٘مرار، ويٙمقن ىمرار  اًمدائرة اًمتل

                                           

ت٤مريخ ( سم190ىمقاقمد اعمراومٕم٤مت واإلضمراءات أُم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٘مرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ ) (1)

 هـ.16/11/1409
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 ."اًمدائرة ذم ُمرطمٚم٦م اًمتح٘مٞمؼ هن٤مئٞم ٤م رئٞمس

: رومع دقمقى اًمتٕمقيض ود ضمٝم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل سمٕمد رومع ادرحؾة الثاكقة

اًمدقمقى اجلزائٞم٦م، وهٜم٤م يٙمقن آظمتّم٤مص سمٜمٔمر اًمدقمقى ُمـ صالطمٞم٤مت اعمحٙمٛم٦م 

اًمتل شمٜمٔمر اًمدقمقى اجلزائٞم٦م: آي٦م ذًمؽ ُم٤م ضمـ٤مء ذم اعمـ٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م وإرسمٕملم سمٕمد 

أن يٓم٤مًم٥م سمح٘مف  - وًمقارصمف ُمـ سمٕمده - عمـ حل٘مف ضر ُمـ اجلريٛم٦م"اعم٤مئـ٦م سم٠من: 

اعمحٙمٛم٦م اعمٜمٔمقرة أُم٤مُمٝم٤م اًمدقمقى اجلزائٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم أي طم٤مل يم٤مٟم٧م  اخل٤مص أُم٤مم

ًٓ ًم٘م٤مقمدة: "قمٚمٞمٝم٤م اًمدقمقى، طمتك ًمق مل ي٘مٌؾ ـمٚمٌف أصمٜم٤مء اًمتح٘مٞمؼ ، وهذا يمٚمف إقمام

 ."ىم٤ميض إصؾ هق ىم٤مض اًمٗمرع"
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 البحث أذكر أبرز ما توصؾت إلقه من كتائج:ودم ختام هذا 

أن اعم٘مّمقد سمدقمقى اًمتٕمقيض شمٚمؽ اًمدقمقى اًمتل يرومٕمٝم٤م أطمد إومراد أُم٤مم   -1

٤ًٌم شمْمٛملم ُم٤م أص٤مسمف ُمـ ضر ٟمتٞمج٦م اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر.  اًم٘مْم٤مء ـم٤مًم

اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر اًمذي يٓم٤مًم٥م سم٤مًمتٕمقيض قمٜمده ئمٝمر ذم صقرة قمٛمؾ ُم٤مدي ؾمقاء   -2

٤م أو همػم إراد  ي.يم٤من إرادي 

اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م هل إطمدى اًمًٚمٓم٤مت اًمثالث اًمتل شمتٙمقن ُمٜمٝم٤م اعمٛمٚمٙم٦م   -3

 اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.

شمتٛمثؾ اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم اعمح٤ميمؿ اخل٤موٕم٦م ًمٜمٔم٤مم   -4

اًم٘مْم٤مء واعمح٤ميمؿ اخل٤موٕم٦م ًمٜمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل ويمذًمؽ هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء 

 قمٜمد ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٤مٕقمامل اعمٜمقـم٦م هب٤م. "ٕم٤مُم٦ماًمٜمٞم٤مسم٦م اًم"اًمٕم٤مم 

رضم٤مل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل هؿ إؿمخ٤مص اًمذيـ ي٘مقُمقن سم٤مًمٌح٨م قمـ ُمرشمٙمٌل   -5

 اجلرائؿ ومجع اعمٕمٚمقُم٤مت وإدًم٦م اًمالزُم٦م ًمٚمتح٘مٞمؼ وشمقضمٞمف آهت٤مم.

خيْمع رضم٤مل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ومٞمام يتٕمٚمؼ سمقفم٤مئٗمٝمؿ إلذاف هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ   -6

 ."٦م اًمٕم٤مُم٦ماًمٜمٞم٤مسم"وآدقم٤مء اًمٕم٤مم 

 قمدم ُم١ًموًمٞم٦م اًمدوًم٦م قمـ أقمامل اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م.  -7

سم٤مًمٜمٔمر ذم دقم٤موى  "اًمٜمٞم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م"ختتص هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم   -8

 اًمتٕمقيض اًمتل شمرومع ود ضمٝم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ذم ُمرطمٚم٦م اًمتح٘مٞمؼ.
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اًمتٕمقيض ختتص اعمح٤ميمؿ اجلزائٞم٦م اًمتل شمٜمٔمر ذم اًمدقمقى اجلزائٞم٦م سمٜمٔمر دقمقى   -9

اًمتل شمرومع ود ضمٝم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ذم أي ُمرطمٚم٦م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمدقمقى 

 اجلزائٞم٦م.
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 .أواًل: األكظؿة

 هـ.22/9/1438( سمت٤مريخ 240إُمر اعمٚمٙمل رىمؿ )أ/ (1

ىمقاقمد اعمراومٕم٤مت واإلضمراءات أُم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٘مرار جمٚمس اًمقزراء  (2

 هـ.16/11/1409( سمت٤مريخ 190رىمؿ )

( سمت٤مريخ 2ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ (3

 هـ.22/1/1435

( وشم٤مريخ 39ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م، اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ (4

 هـ.28/7/1422

(، سمت٤مريخ 90اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ اًمّم٤مدر سم٤مُٕمر اعمٚمٙمل، رىمؿ )أ/ (5

 هـ.27/8/1412

(، سمت٤مريخ ٤87مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم (6

 هـ.19/9/1428

(، سمت٤مريخ 78ٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ (7

 هـ.19/9/1428

( 56ٟمٔم٤مم هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ (8

 هـ.24/10/1409وشم٤مريخ 

 هـ.1432( ًمٕم٤مم 87ىمرار هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ جمتٛمٕم٦م، رىمؿ ) (9
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 ثاكًقا: الؽتب:

أصقل اًمتح٘مٞمؼ اجلٜم٤مئل وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.. دراؾم٦م  (10

م، ُمٕمٝمد 2004هـ/1425ُم٘م٤مرٟم٦م، اًمديمتقر: ُمدين قمٌداًمرمحـ شم٤مج اًمديـ، 

 اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م.

اًم٘م٤مٟمقن اإلداري اًمًٕمقدي، ضم٤مسمر ؾمٕمٞمد، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  (11

 دار اعم١ميد. م،2000هـ/1421

م، دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة 2004داري، د. ُم٤مضمد راهم٥م احلٚمق، اًم٘م٤مٟمقن اإل (12

 ًمٚمٜمنم.

اًم٘مْم٤مء اإلداري اًمًٕمقدي، ه٤مين سمـ قمكم اًمٓمٝمراوي، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  (13

 هـ، ُمٙمت٥م اعمح٤مُمل يم٤مشم٥م اًمِمٛمري.1434

م، 2014هـ/1435اًم٘مْم٤مء اإلداري، ظم٤مًمد ظمٚمٞمؾ اًمٔم٤مهر، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  (14

 ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد.
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 دراسح اسذطالغيح

 واملواسث غري املرشوغح اًذػىيض ًلضايا

 يف اًسىق املاًيح اًسػىديح

 إػداد

الييفرأحهد ىادر د.  & ةراهيم الصحيتاىيإنحهد د. 
)*( 

َاّ حمُد بٔ ضعود قطِ ايتُويٌ واالضتثُاز، نًية االقتصاد وايعًوّ اإلدازية، جاَعة اإل

اإلضالَية، ايسياض، املًُهة ايعسبية ايطعودية
(1) 

                                           

شمرشمٞم٥م أؾمامء اًم٤ٌمطمثلم سمح٥ًم ٟم٦ًٌم إؾمٝم٤مُمٝم٤م ذم يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م، وشمريمزت ُم٤ًممه٦م اًمًحٞم٤ٌمين ذم ـمرح  )*(

ومٙمرة اًمٌح٨م، ويمت٤مسم٦م ُمًقدشمف إومم، ذم طملم شمريمزت ُم٤ًممه٦م اًمٜمٞمٗمر ذم اجل٤مٟم٥م اإلطمّم٤مئل ًمٚمٌح٨م، وىمد 

و٤موم٦م إمم ُمراضمٕم٦م اًمٜمًخ٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ُمـ ؿم٤مرك اًم٤ٌمطمث٤من ذم شمقومػم اًمٌٞم٤مٟم٤مت وحتٚمٞمٚمٝم٤م وشمٗمًػم اًمٜمت٤مئ٩م، سم٤مإل

اًمٌح٨م وشمٜم٘مٞمحٝم٤م ذم وقء ُمالطمٔم٤مت اعمحٙمٛملم. ويِمٙمر اًم٤ٌمطمث٤من ُم٤ًمقمدي اًم٤ٌمطمثلم: أمحد اًمًٞمد 

 =وحمٛمد إدريس قمٌداعمجٞمد ًمدورمه٤م ذم مجع اًمٌٞم٤مٟم٤مت وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م، واًمزُمٞمٚملم د. ؾمٚمٞمامن اًمٕمٛمر و د. ُمِمٕمؾ 
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أٟم٤مط وىمد  ،خمتّم٦مً  ىمْم٤مئٞم٦مً  ضمٝم٦مً  "عم٤مًمٞم٦ماُمٜم٤مزقم٤مت إوراق "اًمتح٤ميمؿ ذم تٓمٚم٥م ي

اًمٜمٔمر ذم  - هـ1424اًمّم٤مدر قم٤مم  - ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ٟمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م

 ،وجلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف اعم٤مًمٞم٦م ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق٦م اًمٗمّمؾ ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مزقم٤مت إمم جلٜم

مم اؾمتٓمالع ُمراطمؾ اًمِمٙم٤موى واًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمتل شمٜمتٝمل سمرومع إوهيدف اًمٌح٨م 

اًمٚمجٜمتلم ظمالل إقمقام حتٚمٞمؾ ىمرارات دقم٤موى ًمدى جلٜم٦م اًمٗمّمؾ، و

اًم٘مرارات اعمدٟمٞم٦م اًمتل شمٜمتٝمل سم٤مًمتٕمقيض، أو اجلزائٞم٦م اًمتل  ه، ظم٤مص٦مً 1426-1437

 ائؼ شم٘مديره٤م.شمٜمتٝمل سمٛمّم٤مدرة ُمٙم٤مؾم٥م همػم ُمنموقم٦م وـمر

ُمع سمٙمٗم٤مءة قم٤مًمٞم٦م تج٤موب اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م شم وشمدل ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م قمغم أن هٞمئ٦م

وأن جلٜمتل اًمٗمّمؾ وآؾمتئٜم٤مف متٙمٜمت٤م  ،ؿمٙم٤موى اعمًتثٛمريـ وخم٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم اًمًقق

ت٘مدير اًمتٕمقيض واعمٙم٤مؾم٥م همػم ًمشمٓمقير ُمٜمٝمجٞم٦م ظمالل اًمٗمؽمة اًم٘مّمػمة اعم٤موٞم٦م ُمـ 

ذم شم٘مدير اعمٙم٤مؾم٥م اعمّم٤مدرة ذم اًم٘مْم٤مي٤م اظمتالف سمٞمٜمٝمام ، ُمع وضمقد اعمنموقم٦م

وي٘مؽمح اًمٌح٨م  ،اًمتالقم٥م ذم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م ٤متاجلزائٞم٦م اًمتل يٙمقن ُمقوققمٝم٤م خم٤مًمٗم

 ٟمنم ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٔمٚمٚم٦ماًمتل شمٜمٓمقي قمغم خ٤مًمٗم٤مت اعمًمت٘م٤ميض ذم اشمٓمقير آًمٞم٦م ذم ظم٤ممتتف 

شم٘مدير اًمتٕمقيض وشمقزيٕمف  وأن شمتْمٛمـ أًمٞم٦م ـمرق، ُمـ ىمٌؾ اًمنميم٤مت اعمدرضم٦م

 .سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ أومْمؾ اعمامرؾم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل ،اعم٤ًممهلم اعمتيريـ قمغم

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

اًمٌح٨م، يمام يتقضمٝم٤من سم٤مًمِمٙمر ًمٙمرد ؾم٤مسمؽ ومرج قمغم ُمالطمٔم٤مهتام اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل أؾمٝمٛم٧م ذم شمٜم٘مٞمح 

ًمدراؾم٤مت إؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م قمغم دقمؿ اًمٌح٨م وٛمـ 

 (.11-43أقمامل اعمنموع اًمٕمٚمٛمل رىمؿ )
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ُمـ  هيدف اًمٌح٨م امم اؾمتٓمالع آًمٞم٦م اًمت٘م٤ميض ذم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اسمتداءً 

سمٛمٜمٝمجٞم٦م شم٘مدير  شم٘مديؿ اًمِمٙم٤موى وإضمراء اًمتح٘مٞم٘م٤مت ذم ىمْم٤مي٤م اًمًقق، واٟمتٝم٤مءً 

٤مؾم٥م همػم اعمنموقم٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اجلزائٞم٦م اًمتل اًمتٕمقيض ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمدٟمٞم٦م واعمٙم

، واًمتل ؾمٜمًٛمٞمٝمام ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اعم٤مًمٞم٦ماًمٗمّمؾ وآؾمتئٜم٤مف ذم  ٤متجلٜمشمٓمٌ٘مٝم٤م 

 ."جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف"و "جلٜم٦م اًمٗمّمؾ"اظمتّم٤مرًا ذم سم٘مٞم٦م اًمٌح٨م 

يٌدأ اًمٌح٨م سمٛم٘مدُم٦م قمـ آًمٞم٦م اًمت٘م٤ميض ذم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ويًتٕمرض 

ٚمخص إطمّم٤مئل ًمٚمٛمّمدريـ اًمرئٞمًلم ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمتل شم٘مّٞمد ًمدى ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُم

جلٜم٦م اًمٗمّمؾ، ويٕمٚمؼ ذم اًم٘مًؿ اًمراسمع قمغم شمٓمقر اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمتٝمٞم٦م ُمـ جلٜمتل اًمٗمّمؾ 

ويريمز اًمٌح٨م ذم اًم٘مًؿ اخل٤مُمس قمغم  ،وآؾمتئٜم٤مف ُمـ واىمع اإلطمّم٤مءات اعمتقاومرة

٦م، هبدف اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل صدر ومٞمٝم٤م طمٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض أو دومع ُمٙم٤مؾم٥م همػم ُمنموقم

وخيتؿ  ،ُمٕمروم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م اًمتٕمقيض، وـمري٘م٦م اطمت٤ًمب اعمٙم٤مؾم٥م همػم اعمنموقم٦م

اًمٌح٨م سمتٚمخٞمص أسمرز ٟمت٤مئجف وشمقصٞم٤مت قمٛمٚمٞم٦م ًمتٓمقير آًمٞم٦م اًمت٘م٤ميض ذم ُمٜم٤مزقم٤مت 

 إوراق اعم٤مًمٞم٦م.
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-

 دٔر ْٛئخ انظٕق انًبنٛخ 2-1

(، آًمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ 1438اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م )اهلٞمئ٦م، ( ُمـ ٟمٔم٤مم ـ/ه25طمددت اعم٤مدة )

ُمع ؿمٙم٤موى اعمًتثٛمريـ، طمٞم٨م أًمزُم٧م ُم٘مدُمل اًمِمٙم٤موى سم٢ميداقمٝم٤م أوًٓ ًمدى هٞمئ٦م 

ي٦م سملم أـمراف اًمٜمزاع، وشم٘مٚمٞمؾ اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م، وذًمؽ هبدف اًمقصقل إمم شمًقي٦م ودّ 

قمالوة قمغم ذًمؽ شُمٗمّْمؾ اهلٞمئ٦م ُمـ ظمالل  :اًمِمٙم٤موى اًمتل شمرومع ًمٚمجٜم٦م اًمٗمّمؾ

اًمٜمزاع حلؾ اعمِمٙمٚم٦م ىمٌؾ اًمت٘مدم  ذمراهت٤م اًمتققمقي٦م اًمتقاصؾ أوًٓ ُمع ـمرُمٜمِمق

 سمِمٙمقى ًمٚمٝمٞمئ٦م.

قمغم اعم٤مدة أقماله، شمًت٘مٌؾ إدارة ؿمٙم٤موى اعمًتثٛمريـ سم٤مهلٞمئ٦م ؿمٙم٤موى  وسمٜم٤مءً 

اعمًتثٛمريـ، وشمدرؾمٝم٤م، وحت٤مول اًمقصقل ًمتًقي٦م ودي٦م سملم اًمٓمروملم، وم٢من شمٕمذر 

ذًمؽ ظمالل شمًٕملم يقُم٤ًم ُمـ شم٤مريخ إيداع اًمِمٙمقى ًمدى اهلٞمئ٦م، ُيٕمٓمك ُم٘مدم 

د يٕمٓمك جلٜم٦م اًمٗمّمؾ، وىم - إن رهم٥م أُم٤مم - ظمٓم٤مرًا ًمٞمقاصؾ دقمقاهإاًمِمٙمقى 

 إظمٓم٤مرًا ىمٌؾ ُميض هذه اعمدة.

( 1وشم٘مدم اًمِمٙمقى ُمـ اعمًتثٛمريـ ذم اًمٖم٤مًم٥م ود أرسمع ضمٝم٤مت هل )

( 4( ُمًتثٛمريـ آظمريـ، )3( اًمنميم٤مت اعمدرضم٦م، )2إؿمخ٤مص اعمرظمص هلؿ، )

ظمرى ُمٜمٝم٤م ذيم٦م اًمًقق أهٞمئ٦م اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م. ُمع وضمقد ؿمٙم٤موى ود ضمٝم٤مت 

 اعم٤مًمٞم٦م )شمداول(.

م اهلٞمئ٦م سمجٛمٞمع إضمراءات اًمتح٘مٞمؼ ذم خم٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ شم٘مق

/ج( 5اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م واًمٚمقائح واًم٘مقاقمد اًمتل شمّمدره٤م اهلٞمئ٦م سمح٥ًم ٟمص اعم٤مدة )
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وشم٘مقم اهلٞمئ٦م سمٛم٤ٌمذة إضمراءات هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت سمجٛمع  ،ُمـ ٟمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م

ع اًمٌٞم٤مٟم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت وإدًم٦م، صمؿ ومحّمٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م، وـمٚم٥م اإلوم٤مدة أو ؾمام

اًم٘مرار اعمٜم٤مؾم٥م،  قمغم ٟمت٤مئ٩م اًمتح٘مٞمؼ يتؿ اًمرومع عمجٚمس اهلٞمئ٦م ًمٞمتخذّ  وسمٜم٤مءً  ،إىمقال

ومٞمام هق ُمـ صالطمٞم٤مشمف، أو إىم٤مُم٦م دقمقى طمؼ قم٤مم ود  ي٘م٤مع اًمٕم٘مقسم٦م ُم٤ٌمذةً إوهق 

وىمد شمؿ ٟم٘مؾ آظمتّم٤مص سم٤مًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء ذم خم٤مًمٗم٦م  ،اعمخ٤مًمٗملم أُم٤مم جلٜم٦م اًمٗمّمؾ

مم هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم اقمت٤ٌمرًا إاًمًقق  ( ُمـ ٟمٔم٤مم50، 49، 31اعمقاد )

يمام شم٘مقم اهلٞمئ٦م سمٛمت٤مسمٕم٦م شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمتل يّمدره٤م جمٚمس  ،ه1436حمرم  26ُمـ 

 اهلٞمئ٦م أو جلٜمتل اًمٗمّمؾ وآؾمتئٜم٤مف سمحؼ اعمخ٤مًمٗملم.

 :دٔر نجُخ انفصم 2-2

 ُمراقم٤مةً  "اعم٤مًمٞم٦م إوراق ُمٜم٤مزقم٤مت ذم اًمٗمّمؾ جلٜم٦م" اعم٤مًمٞم٦م اًمًقق ٟمٔم٤مم أٟمِم٠م

 وًمقائحف اعم٤مًمٞم٦م، اًمًقق ٟمٔم٤مم أطمٙم٤مم شمٓمٌٞمؼ قمـ اًمٜم٤مؿمئ٦م اعمٜم٤مزقم٤مت عمتٓمٚم٤ٌمت

 واحلؼ اًمٕم٤مم احلؼ ذم وشمٕمٚمٞمامهتام وىمقاقمدمه٤م واًمًقق اهلٞمئ٦م وًمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م،

 (:1438اًمٚمجٜم٦م سمام يكم )جلٜم٦م اًمٗمّمؾ،  اظمتّم٤مص٤مت اًمٜمٔم٤مم وطمدد ،اخل٤مص

 قمـ اًمّم٤مدرة واإلضمراءات اًم٘مرارات ُمـ اًمتٔمٚمؿ ذم اًمٜمٔمر :اإلدارية الدعوى

 اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م )شمداول(. أو اهلٞمئ٦م

اعمًتثٛمريـ واًمنميم٤مت اعمدرضم٦م  سملم اًمٜم٤مؿمئ٦م اًمدقم٤موى ذم اًمٜمٔمر :اددكقة الدعوى

 اًمتٜمٗمٞمذي٦م، وًمقائحف اعم٤مًمٞم٦م، اًمًقق سمٜمٔم٤مم يتٕمٚمؼ سمام وإؿمخ٤مص اعمرظمص هلؿ

 اخل٤مص. واحلؼ اًمٕم٤مم احلؼ ذم وشمٕمٚمٞمامهتام وىمقاقمدمه٤م واًمًقق اهلٞمئ٦م وًمقائح

 ،اعم٤مًمٞم٦م اًمًقق هٞمئ٦م ُمـ يم٤مٟم٧م شمرومع اًمتل اًمدقمقى ذم اًمٗمّمؾ :اجلزائقة الدعوى

 اًمًقق ٟمٔم٤مم خم٤مًمٗمل وأصٌح٧م شمرومع طم٤مًمٞم٤ًم ُمـ هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء اًمٕم٤مم ود

 اًمتٜمٗمٞمذي٦م. وًمقائحف اعم٤مًمٞم٦م
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 :االطزئُبف نجُخ دٔر 2-3 

 طمؼ ًمْمامن اُمتداداً  "اعم٤مًمٞم٦م إوراق ُمٜم٤مزقم٤مت ذم آؾمتئٜم٤مف جلٜم٦م" يٕمد شمِمٙمٞمؾ

 واًمتل اًمْمامٟم٤مت ُمـ مجٚم٦م قمغم احلّمقل ذم اعم٤مًمٞم٦م إوراق ُمٜم٤مزقم٤مت ذم اعمؽماومٕملم

 ىمٜم٤مقمتف ُيًجؾ مل اًمذي ًمٚمٓمرف ُيٛمٙمـ سمحٞم٨م درضمتلم، قمغم اًمت٘م٤ميض طمؼ ُمٜمٝم٤م

 أول حمٙمٛم٦م) اعم٤مًمٞم٦م إوراق ُمٜم٤مزقم٤مت ذم اًمٗمّمؾ جلٜم٦م قمـ اًمّم٤مدر اًم٘مرار سم٘مٌقل

اًمٗمّمؾ  جلٜم٦م سم٘مرارات اإلسمالغ شم٤مريخ ُمـ يقُم٤مً  صمالصملم ظمالل اًمٜمزاع يرومع أن( درضم٦م

 اًمدرضم٦م قمـ اعمختٚمػ اًمتِمٙمٞمؾ ذات ،(صم٤مٟمٞم٦م درضم٦م حمٙمٛم٦م) آؾمتئٜم٤مف جلٜم٦م إمم

 .إومم

 ،أقماله اًمٗمّمؾ جلٜم٦م ٓظمتّم٤مص٤مت هل اُمتدادٌ  آؾمتئٜم٤مف جلٜم٦م واظمتّم٤مص٤مت

 جلٜم٦م ىمرارات اؾمتئٜم٤مف ـمٚم٤ٌمت ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ذم آؾمتئٜم٤مف جلٜم٦م وشمتٛمثؾ صالطمٞم٤مت

اًمٗمّمؾ، أو شم٠ميمٞمده٤م، أو  جلٜم٦م شمّمدره٤م اًمتل اًم٘مرارات ذم اًمٜمٔمر إُم٤م سمرومض اًمٗمّمؾ،

 ذم اًمث٤مسمت٦م اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم اؾمتٜم٤مداً  ضمديد ُمـ اًمدقمقى أو اًمِمٙمقى ذم اًمٜمٔمر إقم٤مدة

 ُمقوقع ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمً  شمراه اًمذي اًم٘مرار وإصدار اًمٗمّمؾ، جلٜم٦م أُم٤مم اًمدقمقى ُمٚمػ

 اًمِم٠من هذا ذم آؾمتئٜم٤مف جلٜم٦م ُمـ اًمّم٤مدرة اًم٘مرارات وشمٕمد ،اًمدقمقى أو اًمِمٙمقى

(. همػم أن اًمٚمجٜم٦م ىمد 1438ًمٚمٓمٕمـ )جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف،  ىم٤مسمٚم٦م همػم هن٤مئٞم٦م، ىمرارات

قمغم اًمتامس ُمـ أي ُمـ اخلّمقم، ذم  شمٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم إطمٙم٤مم اًمٜمٝم٤مئٞم٦م اًمّم٤مدرة سمٜم٤مءً 

 (.204جلزائٞم٦م ذم اعم٤مدة )إطمقال آؾمتثٜم٤مئٞم٦م اًمتل طمدده٤م ٟمٔم٤مم اإلضمراءات ا
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-

ويمٛمدظمؾ  ،هيدف اًمٌح٨م ًمدراؾم٦م ىمْم٤مي٤م اًمتٕمقيض واعمٙم٤مؾم٥م همػم اعمنموقم٦م

( هبدف مجع أيمؼم ىمدر 2015-2006ًمذًمؽ شمؿ اًمرضمقع ًمٚمت٘م٤مرير اًمًٜمقي٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م )

ًمٚمجٜم٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت واإلطمّم٤مءات قمـ اعمّمدريـ اًمرئٞمًلم ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمرومع 

 اًمٗمّمؾ، ومه٤م:

 .اًمِمٙم٤موى اًمتل اؾمتٚمٛمتٝم٤م اهلٞمئ٦م ُمـ اعمًتثٛمريـ 

 .حت٘مٞم٘م٤مت اهلٞمئ٦م ذم خم٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م وًمقائحف 

وىمٌؾ اؾمتٕمراض هذه اإلطمّم٤مءات، ٟمقد اًمتٜمٌٞمف إمم أن شمّمٜمٞمػ اًمِمٙم٤موى 

واًم٘مْم٤مي٤م شمٖمػم ُمع شمٓمقر اًمٜمٔم٤مم اإلطمّم٤مئل ًمٚمٝمٞمئ٦م، يمام ي١مدي شم٠مظمر شمًقي٦م 

ؾمتٛمرار اًمتح٘مٞم٘م٤مت ٕيمثر ُمـ ؾمٜم٦م إمم شمداظمؾ إطمّم٤مءات اًمًٜمقات اًمِمٙم٤موى أو ا

 اعمختٚمٗم٦م.

 .انًصذر األٔل: انشكبٖٔ انًٕدػخ نذٖ انٓٛئخ 3-1

(، أؾمٝمٛم٧م اهلٞمئ٦م سمدور يمٌػم ذم اًمتًقي٦م اًمقدي٦م عمٕمٔمؿ 1يمام يتْمح ُمـ اًمِمٙمؾ )

% ُمـ إمج٤مزم 68 سمٚمٖم٧م اًمِمٙم٤موى اًمتل أودقم٧م ًمدهي٤م ُمٜمذ إٟمِم٤مئٝم٤م، سمٜم٦ًٌم

ظمٓم٤مرات ًمٚمِم٤ميملم سمجقاز ُمقاصٚم٦م اًمِمٙمقى أُم٤مم إطملم أصدرت  اًمِمٙم٤موى، ذم

ظمٓم٤مرات يتؿ % وم٘مط ُمـ هذه اإل63جلٜم٦م اًمٗمّمؾ، وشمدل اإلطمّم٤مءات قمغم أن 

% ُمـ إمج٤مزم اًمِمٙم٤موى اعمقدقم٦م. وٓ يٕمٜمل 20اؾمتالُمٝم٤م ُمـ اًمِم٤ميملم، سمام يٕم٤مدل 

ظمٓم٤مر ُمـ اًمِم٤ميمل أٟمف سف اًمٜمٔمر قمـ ُمقاصٚم٦م اًم٘مْمٞم٦م ًمدى جلٜم٦م قمدم اؾمتالم اإل
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سمرومع ىمْمٞم٦م أُم٤مم اًمٚمجٜم٦م،  إذ ي٘مقم سمٕمض اًمِم٤ميملم سمٕمد ُميض اًمتًٕملم يقُم٤مً  :اًمٗمّمؾ

 سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اؾمتالُمٝمؿ ًمإلظمٓم٤مر ُمـ قمدُمف.

 (2015-2006(: مسبر انشكبوي من املستثمر ين إىل جلنة انفصم )1شكم )

 

 (.2015-2006اًمت٘م٤مرير اًمًٜمقي٦م هلٞمئ٦م اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م ) ادصدر:

اًمتل يتًٚمٛمٝم٤م ُم٘مدُمق اًمِمٙم٤موى  - سملم قمدد اإلظمٓم٤مراتيمام شمٔمٝمر اعم٘م٤مرٟم٤مت 

أن سمٕمض ُم٘مدُمل اًمِمٙمقى ىمد  - واًم٘مْم٤مي٤م اعمدٟمٞم٦م واإلداري٦م اًمقاردة ًمٚمجٜم٦م اًمٗمّمؾ

ٓ ي٘مرر ُمقاصٚم٦م اًمِمٙمقى طمتك سمٕمد اؾمتالُمٝم٤م، وىمد يٙمقن ؾم٥ٌم ذًمؽ وٕمػ 

 اطمتامل يم٥ًم اًمِم٤ميمل ًمٚم٘مْمٞم٦م: ًمٕمدم شمقاومر إدًم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمت٠ميٞمد دقمقاه.

( أن 1الل شمٓمقر قمدد اًمِمٙم٤موى وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م اعمٌلم ذم اجلدول )ويتْمح ُمـ ظم

اًمِمٙم٤موى وصٚم٧م أوضمٝم٤م ذم سمداي٦م قمٛمؾ اهلٞمئ٦م، صمؿ سمدأت سم٤مٟٓمخٗم٤مض إمم أن 

م، ًمتٕمقد ًمالرشمٗم٤مع سمٕمد ذًمؽ ًمتّمؾ إمم 2011وصٚم٧م أدٟمك ُمًتقى هل٤م ذم قم٤مم 

م. أُم٤م ُمـ طمٞم٨م شمّمٜمٞمػ اًمِمٙم٤موى، ومٞمٔمٝمر اجلدول 2015ؿمٙمقى ذم قم٤مم  1022

شمّمٜمٞمػ اًمِمٙم٤موى ُمـ ىمٌؾ اهلٞمئ٦م، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ي٘متٍم طمتك قم٤مم  يمٞمػ شمٓمقر

ٟمققم٤ًم سمٜمٝم٤مي٦م  18م قمغم مخ٦ًم شمّمٜمٞمٗم٤مت، ًمتزداد سمِمٙمؾ شمدرجيل ًمتّمؾ إمم 2009

(7766)انشكبٖٔ انًٕدػخ نذٖ انٓٛئخ   

 %(68، 5291)طٕٚذ ٔدًٚب 

أخطز انشبكٙ ثجٕاس رفغ دػٕٖ 

 %(28، 2475)نذٖ نجُخ انفصم 

 اإلخطبراد انًظزهًخ يٍ 
 ، 1565)انشبكٍٛ 
20)% 
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م. وٓ ي٤ًمقمد هذا اًمتٖمػم اًمٙمٌػم ذم اًمتّمٜمٞمػ قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمتٓمقر ذم 2015قم٤مم 

، اًمِمٙم٤موى طم٥ًم اًمٜمقع. وسم٠مظمذ إمج٤مزم قمدد اًمِمٙم٤موى ظمالل اًمًٜمقات اًم٤ًمسم٘م٦م

%، شمٚمٞمٝم٤م 30ٟمجد أن اًمِمٙم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜمٗمٞمذ حتتؾ اعمرشم٦ٌم إومم سمٜم٦ًٌم 

%، صمؿ اًمِمٙم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمح٤مومظ 14اًمِمٙم٤موى ود اًمنميم٤مت اعمدرضم٦م سمٜم٦ًٌم 

 %.13اؾمتثامري٦م سمٜم٦ًٌم 

 (1)(2015-2006اهليئة حسب نىػهب )املىدػة ندي انشكبوي (: 1جدول )

 ايٓطبة اإلمجايي 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 20066 ْوع ايػهوى

 %30 2362 37 60 80 142 76 91 149 227 399 1101 ايتٓفيرعًُيات 

 %3 242  8 2 5 5 13 14 12 93 90 تطٗيالت وعكود َطازبة

 %4 341 44 45 16 11 20 32 28 43 65 37 صٓاديل اضتثُازية

 %13 974 100 131 138 196 58 87 59 93 54 58 حمافغ اضتثُازية

اتفاقيات وعكود بني املطتثُسئ 

         وايوضطاء
8 27 35 0% 

 انتتابات وغساء احلكوم
    

36 35 44 27 52 81 275 4% 

 إدازة حمافغ َٔ قبٌ األفساد
    

16 32 119 94 11 25 297 4% 

 املطازبوٕ
    

57 12 19 15 9  112 1% 

 غٗادات أضِٗ
     

9 18 5 14  46 1% 

 خدَات َكدَة َٔ ايوضطاء
     

3 9 2 57 54 125 2% 

                                           

يٖمٓمل  2006(، ُمع ُمالطمٔم٦م أن شم٘مرير قم٤مم 2015-2006اًمت٘م٤مرير اًمًٜمقي٦م هلٞمئ٦م اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م ) ادصدر: (1)

. يمام شمٚمزم ُمالطمٔم٦م أن ؿمٙم٤موى إدارة حم٤مومظ ُمـ ىمٌؾ 2006إمم هن٤مي٦م قم٤مم  2004عمدة ُمـ ُمٜمتّمػ قم٤مم ا

أومراد شمِمٛمؾ اًمِمٙم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمامرؾم٦م أقمامل اًمقؾم٤مـم٦م دون شمرظمٞمص، وشمِمٛمؾ اًمِمٙم٤موى ود ذيم٦م 

 ُمدرضم٦م اًمِمٙم٤موى ود رؤؾم٤مء وأقمْم٤مء جم٤مًمس اإلدارات، واإلدارات اًمتٜمٗمٞمذي٦م واعمراضمٕملم اخل٤مرضمٞملم

ًمٚمح٤ًمسم٤مت، واعمْم٤مرسملم، وؿمٝم٤مدات إؾمٝمؿ، ذم طملم شمتْمٛمـ اًمِمٙم٤موى إظمرى ؿمٙم٤موى طمقل 

ايمتت٤مسم٤مت وظمدُم٤مت وخم٤مًمٗملم صدر سمح٘مٝمؿ ىمرارات ُمـ جلٜم٦م اًمٗمّمؾ أو جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف وهمػمه٤م، 

آؾمتٗم٤ًمرات واعمالطمٔم٤مت اًمتل ختص اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م أو اًم٘مرارات اًمتل ختص اًمٚمج٤من، وؿمٙم٤موى قمدم 

ٝمٞمئ٦م، واقمؽماو٤مت قمغم إقمالٟم٤مت اًمنميم٤مت اعمدرضم٦م، وىمرارات جمٚمس اهلٞمئ٦م ذم ؿم٠من آظمتّم٤مص ًمٚم

 اًمنميم٤مت اعمدرضم٦م، وُمٓم٤مًم٤ٌمت ُم٤مًمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ أؿمخ٤مص ُمرظمص هلؿ ود ُمًتثٛمريـ ذم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م.
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 ايٓطبة اإلمجايي 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 20066 ْوع ايػهوى

ضد غسنة ايطوم املايية 

         ايطعودية )تداوٍ(
6 13 19 0% 

 ايوضطاء ضد املطتثُسئ
        

4 1 5 0% 

 ضد غسنة َدزجة
     

7 67 316 333 360 1083 14% 

 أزباح ايػسنة املدزجة
    

26 13 50 52 44 57 242 3% 

 ضد ٖيئة ايطوم املايية
        

14 1 15 0% 

ايبالغات واالضتفطازات 

         واملعاَالت
106 222 328 4% 

 طًب َعًوَات
     

15 16 4 106  141 2% 

 %14 1124  24 95 104 25 63 98 69 114 532 غهاوى أخسى

 %100 7766 1022 1032 846 800 310 421 348 444 725 1818 اإلمجايي

 %32 2475 352 112 460 299 78 126 111 144 357 436 إخطازاتإعداد 

  %32 %34 %11 %54 %37 %25 %30 %32 %32 %49 %24 ايٓطبة يإلمجايي

 %20 1565 223 75 333 194 49 69 90 95 162 275 خطازات املطتًُةاإل

  %63 %63 %67 %72 %65 %63 %55 %81 %66 %45 %63 خطازاتاإل إلمجاييايٓطبة 

 .انًصذر انثبَٙ: رحمٛمبد انٓٛئخ فٙ يخبنفبد َظبو انظٕق انًبنٛخ 3-2

يتٛمثؾ اعمّمدر اًمث٤مين ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمرد ًمٚمجٜم٦م اًمٗمّمؾ ذم اًمدقم٤موى اًمتل يقاومؼ 

جمٚمس اهلٞمئ٦م قمغم رومٕمٝم٤م ود اعمخ٤مًمٗملم ًمٜمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م وًمقائحف أُم٤مم جلٜم٦م 

اهلٞمئ٦م ظمالل إقمقام (، سم٤مذت 2اًمٗمّمؾ. ويمام يتْمح ُمـ اًمِمٙمؾ )

( خم٤مًمٗم٦م ُمـ خم٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م 2121( اًمتح٘مٞمؼ ذم )2006-2015)

% ُمٜمٝم٤م ىمرارًا سم٤مًمٕم٘مقسم٦م، ذم طملم 55وًمقائحف، ورومٕمتٝم٤م عمجٚمس اهلٞمئ٦م اًمذي اختذ ذم 

 % ُمٜمٝم٤م أُم٤مم جلٜم٦م اًمٗمّمؾ.12رومع دقمقى طمؼ قم٤مم ومٞمام ي٘م٤مرب 
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 (2015-2006جلنة انفصم )(: مسبر انتحميمبت من اهليئة إىل 2شكم )

 
 (.2015-2006اًمت٘م٤مرير اًمًٜمقي٦م هلٞمئ٦م اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م ) ادصدر:

( أن اهلٞمئ٦م ٟمِمٓم٧م سمِمٙمؾ شمدرجيل ذم إهن٤مء اًمتح٘مٞمؼ ذم 2ويٌلم اجلدول )

م. وشمٜمتٝمل 2013خم٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م، ُمع اٟمخٗم٤مض ُمٚمحقظ ذم قم٤مم 

ٞمئ٦م، ذم طملم ىمرر اعمجٚمس رومع اًمٜم٦ًٌم إيمؼم ُمـ اًمتح٘مٞم٘م٤مت سم٘مرار ُمـ جمٚمس اهل

وشمت٤مسمع اهلٞمئ٦م شمٜمٗمٞمذ اًم٘مرارات اًمتل ي٘مره٤م  ،ٟم٦ًٌم ىمٚمٞمٚم٦م ُمٜمٝم٤م أُم٤مم جلٜم٦م اًمٗمّمؾ

، واًمتل أصدرت سمِم٠مهن٤م إمم هن٤مي٦م فاعمجٚمس، أو شمتقصؾ هل٤م جل٤من اًمٗمّمؾ وآؾمتئٜم٤م

 %( ُمـ إمج٤مزم اًمدقم٤موى اعمرومققم٦م ُمـ اهلٞمئ٦م.85ىمرارًا، متثؾ ) 244م 2015قم٤مم 

( ُمٞماًل ُمتزايدًا ًمتّمٜمٞمػ 2ّمٜمٞمػ اعمخ٤مًمٗم٤مت، ومٞمٔمٝمر اجلدول )أُم٤م ُمـ طمٞم٨م شم

م 2008قم٤مم  طمتك٘متٍم ي اًمتّمٜمٞمػ أدق ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ ىمٌؾ اهلٞمئ٦م، طمٞم٨م يم٤من

ٟمققم٤ًم ُمـ خم٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم  15قمغم مخ٦ًم شمّمٜمٞمٗم٤مت، ًمتزداد سمِمٙمؾ شمدرجيل ًمتّمؾ إمم 

ذم ُمت٤مسمٕم٦م م. وٓ ي٤ًمقمد هذا اًمتٖمػم اًمٙمٌػم ذم اًمتّمٜمٞمػ 2015اًمًقق سمٜمٝم٤مي٦م اًمٕم٤مم 

طم٥ًم اًمٜمقع. وسم٠مظمذ إمج٤مزم قمدد اعمخ٤مًمٗم٤مت ظمالل اًمًٜمقات  اعمخ٤مًمٗم٤متاًمتٓمقر ذم 

%، 27اًم٤ًمسم٘م٦م، ٟمجد أن اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإلومّم٤مح حتتؾ اعمرشم٦ٌم إومم سمٜم٦ًٌم 

شمٚمٞمٝم٤م اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمزاوًم٦م ٟمِم٤مط سمدون شمرظمٞمص وشمقفمٞمػ إُمقال سمٜم٦ًٌم 

لضبٚب يخبنفبد َظبو انظٕق انًبنٛخ انزٙ ثبشزرٓب 
 (2121)انٓٛئخ 

انمضبٚب انًزخذ فٛٓب لزار ثبنؼمٕثخ يٍ 

 %(  55، 1176)يجهض انٓٛئخ 

 انمضبٚب انزٙ رفؼزٓب انٓٛئخ أيبو

 ،285)نجُخ انفصم 

13)% 
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يمام شمٔمٝمر اًمت٘م٤مرير  ،%11اعمرظمص هلؿ سمٜم٦ًٌم %، صمؿ خم٤مًمٗم٤مت ٓئح٦م إؿمخ٤مص 14

اًمًٜمقي٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م أن ُمٕمٔمؿ اًمدقم٤موى اًمتل رومٕمتٝم٤م اهلٞمئ٦م أُم٤مم جلٜم٦م اًمٗمّمؾ شمتٕمٚمؼ 

ومم٤مرؾم٦م أقمامل إوراق اعم٤مًمٞم٦م دون شمرظمٞمص  ،%(40ٚمٞمؾ )ْمسم٘مْم٤مي٤م شمالقم٥م وشم

(37.)% 
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 نىػهبلضبيب انتحميك املنتهية يف خمبنفبت نظبو انسىق املبنية حسب (: 2جدول )

(2006-2015)(1) 

 ْوع املدايفة

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

*
2

0
1
2

 

*
2

0
1
3

 

*
2

0
1
4

 

*
2

0
1
5

 

إل
ا

ي
ي
ا
مج

 

ة
ب
ط

ٓ
ي
ا

 

 خمايفة تالعب وتطًيٌ

 
8 8 34 44 29 20 1 5 12 161 8% 

 إفصاح خمايفة
 

6 12 28 49 73 67 24 109 210 578 27% 

 عًى َعًوَة داخًية خمايفة تداوٍ بٓاًء
 

  
4 4 4 2 

 
2 25 41 2% 

 الئخة األغداص املسخص هلِ
 

1 5 10 25 45 27 3 30 89 235 11% 

 متًو ْطب بدوٕ إغعاز اهليئة
 

18 9 7 12 4 11 7 2 24 94 4% 

 َصاوية ْػاط بدوٕ تسخيص وتوظيف أَواٍ
 

25 46 53 37 69 35 12 16 12 305 14% 

 خمايفة قسازات جمًظ اهليئة
 

 
0 3 0 1 2 3 8 23 40 2% 

 خمايفة الئخة طسح األوزام املايية
 

 
0 4 3 2 1 2 1 1 14 1% 

 خمايفات أخسى يكواعد ايتطجيٌ واإلدزاج
 

 
0 6 8 1 1 1 1 2 20 1% 

 ايتداوٍ خالٍ فرتة احلعس
 

  
0 19 21 8 16 27 57 148 7% 

 خمايفة الئخة حونُة ايػسنات
 

  
8 12 27 51 9 32 26 165 8% 

 االضتثُازية/ايعكازيةخمايفة الئخة ايصٓاديل 
 

  
0 7 27 45 6 4 87 176 8% 

 قواعد نفاية زاع املاٍ
 

     
0 0 12 44 56 3% 

 ذالئخة االْدَاج واالضتخوا
 

     
0 0 0 2 2 0% 

 تعاَيِ اهليئة
 

      
0 1 2 3 0% 

 %100 2121 616 250 84 270 303 220 157 80 58 83 اإلمجايي

 %13 285 37 81 33 33 27 18 23 9 14 10 جلٓة ايفصٌقطايا زفعت بػأْٗا دعوى يدى 

 %13 %6 %32 %39 %12 %9 %8 %15 %11 %24 %12 ايٓطبة يإلمجايي
 

 %55 1176 320 175 73 161 166 152 58 32 12 27 جمًظ ٖيئة ايطوم املايية

 %12 244 65 12 24 45 20 26 28 1 13 10 جلٓة ايفصٌ يف َٓاشعات األوزام املايية

 

                                           

يٖمٓمل  2006(، ُمع ُمالطمٔم٦م أن شم٘مرير قم٤مم 2015-2006اًمت٘م٤مرير اًمًٜمقي٦م هلٞمئ٦م اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م ) ادصدر: (1)

 .2006إمم هن٤مي٦م قم٤مم  2004ُمـ ُمٜمتّمػ قم٤مم  اعمدة
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-

واًم٘مرارات اًمّم٤مدرة ُمٜمٝمام  دةيتْمٛمـ ُمقىمع اًمٚمجٜمتلم إطمّم٤مءات سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمقار

وشمؿ آقمتامد قمغم إطمّم٤مءات اًم٘مْم٤مي٤م اًمقاردة ًمٚمجٜمتل اًمٗمّمؾ  ،م2010إمم قم٤مم 

شمٖمٓمل ًمٙمقهن٤م  :، واًم٘مرارات اًمّم٤مدرة قمٜمٝمام ذم اًمت٘م٤مرير اًمًٜمقي٦م ًمٚمٝمٞمئ٦مفوآؾمتئٜم٤م

. وىمد أوىمٗم٧م اهلٞمئ٦م ٟمنم هذه اإلطمّم٤مءات سمٕمد 2012-2006ُمدة أـمقل وهل 

م، وىمد يٙمقن اًمداومع وراء هذا هق اًمت٠ميمٞمد قمغم اؾمت٘مالًمٞم٦م 2012شم٘مرير قم٤مم 

( شمٓمقر اًم٘مْم٤مي٤م اًمقاردة 3اًمٚمجٜمتلم وقمدم ارشم٤ٌمـمٝمام سم٤مهلٞمئ٦م. ويقوح اجلدول )

 م.2012ًمٚمج٤من طم٥ًم ٟمققمٝم٤م إمم هن٤مي٦م قم٤مم ُمـ اواعمٜمتٝمٞم٦م 
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انمضبيب انىاردة وانمرارات انصبدرة ػن جلنيت انفصم واالستئنبف (: 3جدول )

(2005-2012)(1) 

ويتْمح ُمـ اجلدول أن اًم٘مْم٤مي٤م اعمدٟمٞم٦م شمًٞمٓمر قمغم ُمٕمٔمؿ اًم٘مْم٤مي٤م اًمقاردة 

ًمٚمجٜم٦م اًمٗمّمؾ ُمٜمٝم٤م واعمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجٜمتلم، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ٟم٦ًٌم اًمقاردة 

% قمغم اًمتقازم. وسمٛم٘م٤مرٟم٦م قمدد اًم٘مرارات اًمّم٤مدرة سم٤مًم٘مْم٤مي٤م 89% و86وآؾمتئٜم٤مف 

% ُمـ 93هن٤مء إطمٞم٨م شمؿ  ا:ٟمج٤مز يمٌػمً إاًمقاردة، يتْمح أن اًمٚمجٜمتلم طم٘م٘مت٤م ُمٕمدل 

يمام شمٔمٝمر اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمتٝمٞم٦م ُمـ جلٜم٦م اًمٗمّمؾ  ،اًم٘مْم٤مي٤م اًمقاردة ًمٚمجٜمتلم

يمام  ،% ُمـ ىمرارات جلٜم٦م اًمٗمّمؾ يتؿ اؾمتئٜم٤مومٝم٤م58واًمقاردة ًمٚمجٜم٦م آؾمتئٜم٤مف أن 

 2008طمّم٤مءات ذم اجلدول شمزايدًا ُمٚمحقفم٤ًم ذم قمدد اًم٘مْم٤مي٤م ذم قم٤مُمل شمٔمٝمر اإل

 واردةً  ىمْمٞم٦مً  157ي٤م اًمقاردة واعمٜمتٝمٞم٦م إمم اعمتقؾمط اًمذي سمٚمغ ًمتٕمقد اًم٘مْم٤م 2009و

                                           

يٖمٓمل  2006(، ُمع ُمالطمٔم٦م أن شم٘مرير قم٤مم 2012-2006اعمّمدر: اًمت٘م٤مرير اًمًٜمقي٦م هلٞمئ٦م اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م ) (1)

 .2006إمم هن٤مي٦م قم٤مم  2004اعمدة ُمـ ُمٜمتّمػ قم٤مم 

 يطٓةا

 جلٓة االضتئٓاف جلٓة ايفصٌ

 ايكطايا املدْية

ايكطايا 

 اجلصائية

 اجملُوع ايكطايا اإلدازية

ايكطايا 

 املدْية

ايكطايا 

 اجلصائية

ايكطايا 

 اإلدازية

 اجملُوع

ة
د
ز

وا
ت 

زا
سا

ق
 

ة
د
ز

وا
 

ت
زا

سا
ق

 

ة
د
ز

وا
 

ت
زا

سا
ق

 

ة
د
ز

وا
 

ت
زا

سا
ق

 

ة
د
ز

وا
 

ت
زا

سا
ق

 

ة
د
ز

وا
 

ت
زا

سا
ق

 

ة
د
ز

وا
 

ت
زا

سا
ق

 

ة
د
ز

وا
 

ت
زا

سا
ق

 

2005 26 24 4 4 1 1 31 29 
      

0 0 

2006 220 61 8 5 4 1 232 67 27 9 4 4 1 1 32 14 

2007 271 68 8 13 8 1 287 82 69 34 
    

69 34 

2008 162 245 7 5 6 3 175 253 97 65 3 
   

100 65 

2009 118 226 15 28 7 10 140 264 178 71 5 4 4 
 

18

7 
75 

2010 93 97 11 33 10 6 114 136 57 102 14 6 4 
 

75 108 

2011 81 107 27 19 2 7 110 133 80 112 6 6 7 5 93 123 

2012 107 104 37 52 21 10 165 166 78 173 18 8 7 10 103 191 

 16 23 28 50 566 586 1130 1254 39 59 159 117 932 1078 مجايياإل
65

9 
610 

   %3 %3 %5 %8 %93 %89   %3 %5 %14 %9 %82 %86 ايٓطبة
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 ُمٜمتٝمٞم٦مً  ىمْمٞم٦مً  76، وواردةً  ىمْمٞم٦مً  82ُمـ جلٜم٦م اًمٗمّمؾ، وإمم  ُمٜمتٝمٞم٦مً  ىمْمٞم٦مً  141و

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجٜم٦م آؾمتئٜم٤مف.

ا ًمتقىمػ ٟمنم إطمّم٤مءات اًمٚمج٤من ذم اًمت٘مرير اًمًٜمقي ًمٚمٝمٞمئ٦م، وم٘مد شمؿ طمٍم وٟمٔمرً 

ه إمم هن٤مي٦م قم٤مم 1426ٜمتلم ُمٜمذ إٟمِم٤مئٝمام ذم قم٤مم أقمداد اًم٘مْم٤مي٤م اًمّم٤مدرة قمـ اًمٚمج

ٟمؽمٟم٧م، طمٞم٨م شمؿ ُمـ واىمع اًم٘مرارات اعمٜمِمقرة ذم ُمقىمٕمٝمام قمغم ؿمٌٙم٦م اإل ،ه1437

طمّم٤مءات ىمرارات اًمٚمجٜمتلم ًمٙمؾ ؾمٜم٦م طم٥ًم ُمقوقع اًم٘مرار إاؾمتخالص 

ٚم٘مرارات اًمّم٤مدرة قمـ جلٜمتل ًم ٞم ٤مإطمّم٤مئ ًّم٤م( ُمٚمخ4 اجلدول )وُمٜمٓمقىمف. ويٌلّم 

 .(1437-1426)ظمالل إقمقام اًمٗمّمؾ وآؾمتئٜم٤مف 

 

 

 

  



 

 دراطخ اطزطالػٛخ نمضبٚب انزؼٕٚض ٔانًكبطت غٛز انًشزٔػخ

 فٙ انظٕق انًبنٛخ انظؼٕدٚخ

 
 

 195 

( 1437-1426انمرارات انصبدرة ػن جلنيت انفصم واالستئنبف )(: 4جدول )

 (1)حسب املنشىر يف مىلغ انهجنتني

اًم٘مْم٤مي٤م سم٤مقمت٤ٌمر أن  ويّمٕم٥م ُم٘م٤مرٟم٦م هذه اإلطمّم٤مءات سم٤مإلطمّم٤مءات اًم٤ًمسم٘م٦م

طم٥ًم اًمت٤مريخ ذم طملم أهن٤م ُمٜمِمقرة ُمٜمِمقرة ذم اعمقىمع طم٥ًم اًمت٤مريخ اهلجري 

ذم شم٘م٤مرير اهلٞمئ٦م، وسم٥ًٌم اًمتٜمقع اًمٙمٌػم ذم شمّمٜمٞمػ اًم٘مْم٤مي٤م واًمذي خيتٚمػ دي اعمٞمال

واعمالطمٔم٦م اًمرئٞم٦ًم هل أن  ،اًم٘مرارات ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمدٟمٞم٦م ُمـ قم٤مم ٔظمر، ظم٤مص٦مً 

%( شمٜمتٝمل سمّمدور ىمرار ُمـ جلٜم٦م اًمٗمّمؾ وٓ شمًت٠مٟمػ، ذم طملم 34صمٚم٨م اًم٘مْم٤مي٤م )

 ،يتؿ اؾمتئٜم٤مف اًم٤ٌمىمل، ُمع أن جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف شم١ميد ذم اًمٖم٤مًم٥م ىمرار جلٜم٦م اًمٗمّمؾ

ٜمتلم واًمٕمدد وسمٛم٘م٤مرٟم٦م هيٕم٦م وشم٘مريٌٞم٦م سملم قمدد اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمِمقرة ذم ُمقىمع اًمٚمج

ٟمٚمحظ أن قمدد اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمِمقرة  :2012اعمث٧ٌم ذم اًمت٘م٤مرير اًمًٜمقي٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م إمم قم٤مم 

 أىمؾ، ُم٤م يدل قمغم أن اعمٜمِمقر ٓ يٛمثؾ يمؾ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل صدرت ومٞمٝم٤م ىمرارات.

                                           

اًم٘مرارات اًمّم٤مدرة ُمـ اًمٚمجٜمتلم اعمٜمِمقرة ذم ُمقىمع جلٜمتل اًمٗمّمؾ وآؾمتئٜم٤مف ذم ُمٜم٤مزقم٤مت  ادصدر: (1)

 إوراق اعم٤مًمٞم٦م

 ايطٓة
 ايكطايا يدى ايًجٓتنيجمُوع  ايكطايا املطتأْفة يدى جلٓة االضتئٓاف ايكطايا املٓتٗية عٓد جلٓة ايفصٌ

 إمجايي ةإدازي ةجصائي ةَدْي إمجايي ةإدازي ةجصائي ةَدْي إمجايي ةإدازي ةجصائي ةَدْي

1426 3 1 
 

4 
   

 3 1 0 4 

1427 11 1 
 

12 5 
  

5 16 1 0 17 

1428 24 
 

1 25 39 
  

39 63 0 1 64 

1429 63 
  

63 65 
  

65 128 0 0 128 

1430 61 
  

61 44 4 
 

48 105 4 0 109 

1431 24 
  

24 64 4 
 

68 88 4 0 92 

1432 16 1 1 18 85 8 
 

93 101 9 1 111 

1433 24 7 1 32 151 
 

14 165 175 7 15 197 

1434 29 5 2 36 153 10 3 166 182 15 5 202 

1435 68 6 3 77 100 15 15 130 168 21 18 207 

1436 63 10 13 86 52 33 2 87 115 43 15 173 

1437 45 3 4 52 38 41 3 82 83 44 7 134 

 1438 62 149 1227 948 37 115 796 490 25 34 431 اجملُوع

 88% 7% 5% 100% 84% 12% 4% 100% 85% 10% 4% 100% 
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-

٤م اعمرومققم٦م طمّم٤مئل ًمتٓمقر اًمِمٙم٤موى واًمتح٘مٞم٘م٤مت واًم٘مْم٤ميسمٕمد آؾمتٕمراض اإل

ًمٚمجٜمتل اًمٗمّمؾ وآؾمتئٜم٤مف، واًم٘مرارات اًمّم٤مدرة ُمٜمٝمام، ٟمريمز ذم هذا اًم٘مًؿ قمغم 

ُمٜمٝمجٞم٦م شم٘مدير اًمتٕمقيض ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمدٟمٞم٦م واطمت٤ًمب اعمٙم٤مؾم٥م همػم اعمنموقم٦م ذم 

 اًم٘مْم٤مي٤م اجلزائٞم٦م.

 .لزاراد انزؼٕٚض فٙ انمضبٚب انًذَٛخ 5-1

ًمٚمتٕمرف قمغم ُمٜمٝمجٞم٦م جلٜم٦م اًمٗمّمؾ وآؾمتئٜم٤مف ذم شم٘مدير ىمٞمٛم٦م اًمتٕمقيض ذم 

ًم٘مرارات اًمتٕمقيض طم٥ًم اًم٘مْم٤مي٤م اعمدٟمٞم٦م، ٟمًتٕمرض ذم اًمٌداي٦م ُمٚمخّم٤ًم إطمّم٤مئٞم٤ًم 

( شمٗم٤موت 5ويتْمح ُمـ اجلدول )ُمٜمٓمقق ىمرارات اًمٚمجٜمتلم ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمدٟمٞم٦م، 

ىمرارات اًمتٕمقيض % ُمـ 30ىمرارات اًمتٕمقيض ُمـ ؾمٜم٦م ٕظمرى، ومتثؾ ذم اعمجٛمؾ 

 % ُمـ اًم٘مرارات اعمًت٠مٟمٗم٦م.40اعمدٟمٞم٦م، ذم طملم أهن٤م متثؾ  ذم اًم٘مْم٤مي٤م
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لرارات انتؼىيض املدنية انصبدرة ػن جلنيت انفصم واالستئنبف (: 5جدول )

 (1)( حسب املنشىر يف مىلغ انهجنتني1426-1437)

ذم إهمٚم٥م إمم وىمقع اعمدقمك قمٚمٞمف  شمٕمقدوسمٛمراضمٕم٦م أؾم٤ٌمب اًمتٕمقيض ٟمجد أهن٤م 

سمٞمٕم٤ًم أو  - وُمـ أسمرز أُمثٚمتٝم٤م: اًمتٍمف سم٠مؾمٝمؿ ،٥م قمٚمٞمف ضر قمغم اعمُدقملذم ظمٓم٠م شمرشم  

سمدون إذن أو رصٞمد، أو قمدم شمٜمٗمٞمذ اًمّمٗم٘م٦م سمِمٙمؾ صحٞمح، أو اًمت٠مظمر ذم  - ذاءً 

ؾمٝمؿ أو ُمٌٚمغ اًمّمٗم٘م٦م، أو اظمتٗم٤مء أؾمٝمؿ ُمـ أو ختّمٞمص إ ،شمٜمٗمٞمذ اًمّمٗم٘م٦م

طم٤مل ىمٌقل اًمدقمقى، يّمدر ىمرار اًمتٕمقيض ذم اًمٖم٤مًم٥م قمـ طمٌس  اعمحٗمٔم٦م. وذم

 أو اعمٌٚمغ اًمٜم٘مدي اًمٜم٤مشم٩م قمـ اخلٓم٠م ذم اًمتٜمٗمٞمذ. ،إؾمٝمؿ

                                           

اًم٘مرارات اًمّم٤مدرة ُمـ اًمٚمجٜمتلم اعمٜمِمقرة ذم ُمقىمع جلٜمتل اًمٗمّمؾ وآؾمتئٜم٤مف ذم ُمٜم٤مزقم٤مت  ادصدر: (1)

 إوراق اعم٤مًمٞم٦م

 ايطٓة

 إمجايي ايكطايا املدْية املطتأْفة فصٌإمجايي ايكطايا املٓتٗية يدى جلٓة اي إمجايي ايكطايا املدْية

عدد 

 ايكطايا

قسازات 

 تعويضاي
عدد 

 ايكطايا
 تعويضقسازات اي

عدد 

 ايكطايا
 تعويضقسازات اي

1426 3 1 3 1 
  

1427 16 9 11 8 5 1 

1428 63 32 24 5 39 27 

1429 128 44 63 9 65 35 

1430 105 40 61 13 44 27 

1431 88 43 24 3 64 43 

1432 101 59 16 1 85 58 

1433 175 54 24 5 151 49 

1434 182 63 29 3 153 60 

 غ.ّ 100 4 68 4 168 1435

1436 115 9 63 5 52 4 

1437 83 14 45 3 38 11 

 315 796 60 431 372 1227 اجملُوع

 %40 %65 %14 %35 %30  ايٓطبة
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ويٚمحظ ُمـ اؾمتٕمراض ىمرارات اًمتٕمقيض ذم طم٤مٓت طمٌس إؾمٝمؿ شمٌٜمل جلٜمتل 

ذم اًمٖم٤مًم٥م ًمٓمري٘م٦م شمٕمقيض شم٘مقم قمغم إظمذ سمٛمتقؾمط ؾمٕمر  فاًمٗمّمؾ وآؾمتئٜم٤م

ذم طم٤مًم٦م سمٞمع إؾمٝمؿ دون إمم وىم٧م إىم٤مُم٦م اًمدقمقى. هذا اًمًٝمؿ ُمـ شم٤مريخ اخلٓم٠م 

ومٞمًتحؼ وىمٞمٛمتٝم٤م ُمـ اًمتٍمف ذم إؾمٝمؿ اعمدقمل إذا طمرم ، أُم٤م إذن وإيداع ىمٞمٛمتٝم٤م

اًمتٕمقيض قمـ ذًمؽ سم٠مقمغم ؾمٕمر سمٚمٖمف اًمًٝمؿ ُمـ شم٤مريخ ُمٜمٕمف إمم شم٤مريخ اًمٜمٓمؼ سم٤مًم٘مرار 

قمدد  ذماًمٜم٤مشم٩م ُمٓمروطم٤ًم ُمٜمف أدٟمك ؾمٕمر ًمٚمًٝمؿ يقم اًمٜمٓمؼ سم٤مًم٘مرار، وضب 

. واعمٚمحظ هٜم٤م أن اًمٚمجٜمتلم شمٕمتؼم وطم٤مصٚمف هق ُمٌٚمغ اًمتٕمقيض ،إؾمٝمؿ

٧م اًمتٕمقيض قمغم ُمتقؾمط طمٞم٨م سمٜمَ  :ُم٤مًٓ ىمٞمٛمٞم٤مً  - قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م سمٜم٤مءً  - إؾمٝمؿ

 وًمٞمس قمدد إؾمٝمؿ. ،اًمًٕمر

ىم٤مُم٦م إأُم٤م ذم احل٤مٓت اًمتل يتٛمٙمـ ومٞمٝم٤م اعمدقمل ُمـ اًمتٍمف ذم أؾمٝمٛمف ىمٌؾ 

سم٠مقمغم ؾمٕمر وصؾ إًمٞمف اًمًٝمؿ ُمـ شم٤مريخ قمدم متٙمٜمف اًمدقمقى، وم٢من اًمتٕمقيض يٙمقن 

متٙمـ اعمًتثٛمر ومٞمف ُمـ اًمتٍمف ذم أؾمٝمٛمف حمًقُم٤ًم  يوطمتك اًمٞمقم اًمذ ،ُمـ إؾمٝمؿ

ُمٜمف ُمتقؾمط ؾمٕمر اًمًٝمؿ وىم٧م متٙمـ اعمًتثٛمر ُمـ اًمتٍمف ذم إؾمٝمؿ، ُميوسم٤ًم ذم 

هبذه اًمٓمري٘م٦م، آؾمتئٜم٤مف جلٜم٦م وقمٛمؾ  قمدد إؾمٝمؿ وطم٤مصٚمف هق ُمٌٚمغ اًمتٕمقيض.

وىمد ُم٤مًم٧م جلٜم٦م  اعمتقؾمط.سمدًٓ قمـ أهنؿ ي٠مظمذون أدٟمك ؾمٕمر يقم اًمتٛمٙمـ إٓ 

ًمٙمقٟمف إىمرب  :ف اًمًٝمؿإًمٞموًمٞمس أقمغم ؾمٕمر وصؾ  ،اًمٗمّمؾ ًمألظمذ سم٤معمتقؾمط

ًمتح٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م. يمام شم٠مظمذ اًمٚمج٤من سمٕملم آقمت٤ٌمر قمٜمد شم٘مدير اًمتٕمقيض أي أرسم٤مح أو 

 قمغم اعم٤ًممهلم ظمالل ومؽمة اعمٜمع ُمـ اًمتٍمف سم٤مٕؾمٝمؿ.أؾمٝمؿ أو طم٘مقق وزقم٧م 

ُمـ شم٤مريخ  اسمتداءً  ،( ؾمٝماًم ًمٚمٛمدقمل77(: شمؿ طمٌس )24/26ُمث٤مل )اًم٘مْمٞم٦م 

ويم٤من ُمتقؾمط ؾمٕمر اًمًٝمؿ ظمالل  ،م7/12/2005م إمم شم٤مريخ 17/7/2005

واًمذي شمؿ طم٤ًمسمف سمح٤ًمب ُمتقؾمط اًمًٕمر ًمٙمؾ يقم  ،(544.15هذه اًمٗمؽمة هق )
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اعمتقؾمط اًمٕم٤مم عمتقؾمط يمؾ إي٤مم. وقمٚمٞمف، شمؿ طم٤ًمب  ظمالل هذه اًمٗمؽمة، صمؿ

 اًمتٕمقيض هبذه اعمٕم٤مدًم٦م:

 اعمٌٚمغ اعمحٌقس× = ٟم٦ًٌم اًمتٖمػم  ُم٘مدار اًمتٕمقيض 

 ري٤مل 50.79=  %104.546 × 0.05 =   

ومٞمٙمقن اًمتٕمقيض سميب  :وإذا ُُمّٙمـ اعمدقمل ُمـ اًمتٍمف ذم أؾمٝمٛمف ٓطم٘م٤مً 

ر اًمًٝمؿ ظمالل ومؽمة اعمٜمع ُمـ قمدد إؾمٝمؿ ذم اًمٗمرق سملم اعمتقؾمط اًمٕم٤مم ًمًٕم

 اًمتٍمف وُمتقؾمط ؾمٕمره ذم يقم اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمتٍمف.

أو طمٌس  ،وذم احل٤مٓت اًمتل يؽمشم٥م قمغم اخلٓم٠م شم٠مظمػم ختّمٞمص ُمٌٚمغ اًمّمٗم٘م٦م

قمغم حتديد أقمغم إهمالق عم١مذ اًمًقق ذم  وم٢من اًمتٕمقيض ُي٘مدر سمٜم٤مءً  :ُم٤مل ًمٚمٛمدقمل

اًمتٍمف(، وُم٘م٤مرٟمتف سم٘مٞمٛم٦م ىم٤مُم٦م اًمدقمقى )ومؽمة ُمٜمع إاًمٗمؽمة ُمـ وىمقع اخلٓم٠م إمم 

يب ذم ُم٘مدار اعمٌٚمغ اعمحٌقس اعم١مذ ذم شم٤مريخ وىمقع اخلٓم٠م حل٤ًمب اًمٜم٦ًٌم اًمتل شمُ 

قمٛمؾ اًمٚمجٜمتلم ذم اًمًٜمقات إظمػمة قمغم اؾمت٘مر قمٜمد طم٤ًمب اًمتٕمقيض. وىمد 

ًمٗمرق سملم أقمغم ٟم٘مٓم٦م سمٚمٖمٝم٤م اعم١مذ ُمـ شم٤مريخ وىمقع اخلٓم٠م طمتك قمغم ا اًمتٕمقيض سمٜم٤مءً 

 وسمٜم٤مءً وسملم أدٟمك ٟم٘مٓم٦م سمٚمٖمٝم٤م اعم١مذ يقم وىمقع اخلٓم٠م.  ،ىمٕم٦م(اٟمتٝم٤مئف )طم٥ًم يمؾ وا

قمغم هذا اعمٌدأ، ٓ حيٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض إذا يم٤من اعم١مذ ذم طم٤مًم٦م ٟمزول ظمالل هذه 

 اًمٗمؽمة.

( ري٤مل 104.546(: شمؿ طمٌس ُمٌٚمغ ًمٚمٛمدقمل ىمدرة )39/27ُمث٤مل )اًم٘مْمٞم٦م 

هذا  ويم٤من إهمالق اعم١مذ اًمٕم٤مم ًمٚمًقق ذم ،م23/2/2006ُمـ شم٤مريخ  اسمتداءً 

ويم٤من أقمغم  ،م26/3/2006(. واٟمتٝمك احلٌس سمت٤مريخ 20.624.48ًمت٤مريخ )

ومتٙمقن ٟم٦ًٌم  (.20.634.86إهمالق سمٚمٖمف اعم١مذ ظمالل هذه ومؽمة احلٌس هق )

همالق اعم١مذ ذم سمداي٦م ومؽمة احلٌس إهمالىملم قمغم ىمٞمٛم٦م اًمتٖمػم ىمًٛم٦م اًمٗمرق سملم اإل
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يض هبذه قمٚمٞمف، شمؿ طم٤ًمب اًمتٕمق (، وسمٜم٤مءً 0.05=10.02/20.624.48)

 اعمٕم٤مدًم٦م:

 اعمٌٚمغ اعمحٌقس× ُم٘مدار اًمتٕمقيض = ٟم٦ًٌم اًمتٖمػم 

 ري٤مل 50.79=  %104.546 × 0.05 =

وُمـ اعمالطمٔم٤مت قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م أن اًمتٕمقيض يم٤من سم٤مًمٜمٔمر حل٤مل اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م، 

وًمٞمس طم٤مل آىمتّم٤مد سمٕم٤مُم٦م، وأهن٤م أظمذت سم٠مقمغم ىمٞمٛم٦م وصؾ هل٤م اعم١مذ ظمالل ومؽمة 

٤مًمغ اًمٜم٘مدي٦م، وًمٞمس سم٤معمتقؾمط يمام هق اعمٓمٌؼ ذم سمٕمض طم٤مٓت ُمٜمع اًمتٍمف ذم اعمٌ

 اًمتٕمقيض قمـ طمٌس إؾمٝمؿ.

ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕمقيض ُمـ  دوىمد مت٧م ُمٜم٤مىمِم٦م قمد

)اهلٞمئ٦م  "اًمًٝمؿ قمـ اًمتٕمقيض"سمٕمٜمقان  ٟم٘م٤مش ىمٌؾ جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم طمٚم٘م٦م

 ظمرضم٧م اًمٜمدوة سم٤مًمٜمت٤مئ٩م أشمٞم٦م:(، و1431ؾمالُمٞم٦م ًمالىمتّم٤مد واًمتٛمقيؾ، اإل

ُمع وامن ٟم٘مص اًمثٛمـ سم٤مًمٜمٔمر  ،ُيْمٛمـ سمٛمثٚمفاًمًٝمؿ  يرى يمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم أن

إمم أن اًمًٝمؿ ُمثكم ذم إصؾ، ويرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم أٟمف سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمتٖمػم اًمٙمٌػم 

وم٤مًمًٝمؿ ُيْمٛمـ سم٘مٞمٛمتف ُمٓمٚم٘م٤ًم: ٕن  :اًمذي يٓمرأ قمغم ُمٙمقٟم٤مت اًمًٝمؿ وطم٤مًم٦م اًمنميم٦م

 . حت٘مٞمؼ اًمٕمدل وقمدم شمير أطمد إـمرافهذا أىمرب إمم

ُمـ اًمٖمّم٥م،  قم٤مً ُم٤مل اًم٤ٌمطمثقن إمم اقمت٤ٌمر اخلٓم٠م اًمقاىمع ُمـ ذيم٤مت اًمقؾم٤مـم٦م ٟمق

وًمق ارشمٗمٕم٧م  ،أن اعمثكم ُيْمٛمـ سمٛمثٚمفزي٤مدة ؾمٕمر اًمًٝمؿ ذم طم٤مل ورأى سمٕمْمٝمؿ 

. إىمربوهق  ًمٚمٕمدل،أٟمف ُيْمٛمـ سم٘مٞمٛمتف حت٘مٞم٘م٤ًم ذم طملم رأى اًمٌٕمض أظمر  ىمٞمٛمتف،

ذيم٦م مجٝمقر اًمٕمٚمامء أن قمغم رأي  إيمثر سمٜم٤مءً ػمى اًمًٕمر، ومذم طم٤مل ٟم٘مص  أُم٤م

ْمٛمـ شم ٤مويرى سمٕمْمٝمؿ أهن ومٕمٚمٝم٤م،ٕٟمف ًمٞمس ُمـ  :ْمٛمـ ٟم٘مص اًم٘مٞمٛم٦مشمٓ اًمقؾم٤مـم٦م 
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 .وهق إىمرب ًمٚمٕمدل،حت٘مٞم٘م٤ًم 

وىم٧م ُمٜمع  - إؾمٝمؿأن اعمٜم٤مومع وإرسم٤مح اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ يرى أيمثر اًم٤ٌمطمثلم 

: وم٢من يم٤من يٖمٚم٥م قمغم ٗمرص اًمرسمح اًمٗم٤مئت٦ميتٕمٚمؼ سم . أُم٤م ُم٤مشمٙمقن عم٤مًمٙمٝم٤م - اًمتٍمف

٤مٕىمرب أن ُيٕمقض ُم٤مًمؽ اًمًٝمؿ قمٜمف، وىمد ورد إؿم٤مرات ذم وم :اًمٔمـ طمّمقل اًمرسمح

يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء شمدقمؿ هذا اًمرأي، وضمرى اًمٕمٛمؾ ذم اًم٘مْم٤مء اإلداري قمغم اًمتٕمقيض 

ن ٤مٕىمرب أ. أُم٤م إذا يم٤من اًمرسمح حمتٛماًل، ومقمـ اًمرسمح اًمٗم٤مئ٧م اعم١ميمد ذم ىمْم٤مي٤م قمديدة

وهق ُم٤م  ،وهذا ُم٤م شمِمػم ًمف سمٕمض قم٤ٌمرات اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمف،ُم٤مًمؽ اًمًٝمؿ ٓ ُيٕمقض 

 اعمٔم٤ممل.ضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ذم ديقان 

اشم٤ٌمع  :ُمـ ىمٌؾ اًمٚمجٜمتلم - أو شمٓمٌؼ - وُمـ اخلٞم٤مرات اًمتل مل شمٓمرح ًمٚمٜم٘م٤مش

ظمالل  - ذم آىمتّم٤مد ـمري٘م٦م اًمتٕمقيض سمٛمٕمدل اًمرسمح قمغم أىمؾ آؾمتثامرات خم٤مـمرةً 

ٚمٗم٦م اًمٗمرص٦م اًمٌديٚم٦م حلٌس اًمٜم٘مقد. ويٛمٙمـ يمسم٤مقمت٤ٌمره يٛمثؾ  - ٍمفومؽمة ُمٜمع اًمت

اًمذي أصٌح٧م  RBIIٛم١مذ اًمرسمح سملم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م ذم ذًمؽ سم

(. يمام يٛمٙمـ IIBR, 2011) 2011شمٜمنمه رويؽمز سمِمٙمؾ يقُمل ُمٜمذ ٟمقومٛمؼم 

آؾمتٕم٤مٟم٦م سمدًٓ قمٜمف سمٛمٕمدل اًمٕم٤مئد قمغم اًمّمٙمقك اًمًٞم٤مدي٦م ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م. ويٙمقن 

اًمتٕمقيض هبذه اعمٕمدٓت هق احلد إدٟمك، سم٤مًمٜمٔمر ٕن اعم١مذ ىمد يٙمقن ذم طم٤مًم٦م 

 ٟمزول ظمالل ومؽمة طمٌس اعم٤ٌمًمغ اًمٜم٘مدي٦م.

وومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٕمقيض اعمتيريـ سم٥ًٌم طم٤مٓت اًمتالقم٥م وآطمتٞم٤مل واًمتْمٚمٞمؾ 

قمغم أطم٘مٞم٦م أي ؿمخص يرى سم٤مؾمتٛمرار اهلٞمئ٦م شم١ميمد ذم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وم٢من 

خ٤مًمٗم٤مت ذم إىم٤مُم٦م دقمقى اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض قمام حل٘مف ُمـ ضر هذه اعمأٟمف شمير ُمـ 

اؾمتٜم٤مدًا إمم  اعم٤مًمٞم٦م،ٟمتٞمج٦م هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت أُم٤مم جلٜم٦م اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق 

. ُمـ ٟمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م، قمغم أن يًٌؼ ذًمؽ شم٘مديؿ اًمِمٙمقى ًمٚمٝمٞمئ٦م (57)اعم٤مدة 
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اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمؿ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م طمتك أن، يتؿ رومض اعمٓم٤مًم٦ٌم  وًمٙمـ ُمـ واىمع

(: سم٥ًٌم قمدم حت٘مؼ اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ 54/27سمٛمثؾ هذا اًمتٕمقيض )ُمثؾ اًم٘مْمٞم٦م 

( اًمٕمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م اًمتل شمرسمط 3( اًمير )2( اخلٓم٠م )1أريم٤من اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م وهل )

اًمًٌٌٞم٦م سملم ظمٓم٠م اعمخ٤مًمػ سمٞمٜمٝمام. ومٖم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شمرد اًمٚمجٜم٦م اًمدقمقى ٟٓمتٗم٤مء اًمٕمالىم٦م 

/أ(. 57جي٤مد هذه اًمٕمالىم٦م ذم اعم٤مدة )إوأن اًمٜمٔم٤مم ؿمدد ذم  وشمير اعمدقمل، ظم٤مص٦مً 

يمام رومْم٧م اًمٚمج٤من اًمتٕمقيض ذم ىمْم٤مي٤م قمديدة رومٕمٝم٤م ُمتيرون قمغم ذيم٦م ُمدرضم٦م 

سم٥ًٌم إضار اًمتل وىمٕم٧م قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم اًمتالقم٥م سم٤مًمٜمت٤مئ٩م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمنميم٤مت، 

هق قمدم ُم١ًموًمٞم٦م اًمنميم٦م قمـ اعمخ٤مًمٗم٦م: ٓىمتّم٤مر واًم٥ًٌم ذم قمدم اًمتٕمقيض 

دوره٤م قمغم إقمالن اًم٘مقائؿ اعم٤مًمٞم٦م، وأن اًمدقمقى جي٥م أن شمٙمقن قمغم ُمـ ارشمٙم٥م 

ُمـ و(. 71/36اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ أقمْم٤مء جمٚمس اإلدارة أو اعمراضمع اخل٤مرضمل )اًم٘مْمٞم٦م 

ىمرار جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف اًمذي صدر ذم ٟمقومٛمؼم اًمتٓمقرات اعمٝمٛم٦م ذم هذا اعمقوقع 

إطمدى سم٢مًمٖم٤مء ىمرار جلٜم٦م اًمٗمّمؾ اعمتْمٛمـ رومض دقم٤موى ُمـ اعم٤ًممهلم ود  2016

إطم٤مًم٦م اًمدقم٤موى إمم جلٜم٦م اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اعم٤مًمٞم٦م و ٤مت اعمدرضم٦م،نميماًم

ظمرى ووم٘م٤ًم ًمألؾم٤ٌمب اًمقاردة ذم ىمرارات جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف.... وأن أ ًمٚمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ُمرةً 

إؿمخ٤مص اعم١ًموًملم قمـ ٟمٔمر اًمدقم٤موى ي٘متيض سمح٨م ُم١ًموًمٞم٦م اًمنميم٦م وسم٘مٞم٦م 

إدارهت٤م ذم طمٞمٜمف، وذًمؽ ذم وقء اعمقاد ذات اًمٕمالىم٦م ذم ٟمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م وًمقائحف 

 .(1438)شمداول،  اًمتٜمٗمٞمذي٦م

وشمْمٛمٜم٧م احلٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض  - واحل٤مًم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل شمؿ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م

(، وذًمؽ سمٕمد 54/32هل اًم٘مْمٞم٦م ) - ًمٚمٛمدقمل ذم ىمْمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م ود ذيم٦م ُمدرضم٦م

اًمنميم٦م سم٥ًٌم إهمٗم٤مل اًمتٍميح قمـ ُمٕمٚمقُم٦م ضمقهري٦م ُمـ ىمٌؾ جمٚمس اهلٞمئ٦م.  إداٟم٦م

طمٞم٨م طمٙمٛم٧م اًمٚمجٜم٦م سم٤مًمتٕمقيض قمغم اًمرهمؿ ُمـ اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمّم٤مرُم٦م ًمٚمٜمٔم٤مم ذم 
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أن ُمدقمل اًمير مل يٙمـ قمغم قمٚمؿ ( 1/أ( ٓؾمتح٘م٤مق اًمتٕمقيض وهل: )56ُم٤مدشمف )

ًمقرىم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م أٟمف ُم٤م يم٤من ًمٞمِمؽمي أو يٌٞمع ا (2) .سم٢مهمٗم٤مل اًمٌٞم٤من أو قمدم صحتف

سم٢مهمٗم٤مل اعمٕمٚمقُم٤مت أو قمدم صحتٝم٤م، أو أٟمف ُم٤م يم٤من ًمٞمِمؽمهي٤م أو يٌٞمٕمٝم٤م  ًمق قمٚمؿ ُمًٌ٘م٤مً 

إسمداء اًمٌٞم٤مٟم٤مت  أن اًمِمخص اعم١ًمول قمـ( 3) 0سم٤مًمًٕمر اًمذي شمؿ سمف اًمٌٞمع أو اًمنماء

أو إقمٓم٤مء اعمٕمٚمقُم٤مت همػم اًمّمحٞمح٦م ىمد قمٚمؿ سمٕمدم صحتٝم٤م، أو أٟمف يم٤من قمغم دراي٦م 

حل٘مٞم٘م٦م  أن اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٍمح هب٤م ىمد شمْمٛمٜم٧م إهمٗم٤مًٓ  يمٌػماً  تامًٓ سم٠من هٜم٤مك اطم

وم٘مد صم٧ٌم ًمٚمجٜم٦م ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م شمقاومر إريم٤من  ضمقهري٦م ُمٝمٛم٦م أو أهن٤م همػم صحٞمح٦م.

اًمٕمالىم٦م اًمًٌٌٞم٦م سملم اخلٓم٠م واًمير ذم طمؼ  وظم٤مص٦مً  ،اًمثالصم٦م ًمٚمٛم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م

اًمتل ٟمّم٧م  ،(ـ/ه55اعم٤مدة ) قمغم اعمدقمل، ومتؿ إًمزام اًمنميم٦م سمتٕمقيض اعمدقمل سمٜم٤مءً 

يٛمثؾ اًمٗمرق سملم اًمًٕمر اًمذي دومع سم٤مًمٗمٕمؾ " ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م تٕمقيضقمغم أن اًم

وسملم  ،(قمغم أٓ يتج٤موز اًمًٕمر اًمذي قمرو٧م سمف قمغم اجلٛمٝمقر)ًمنماء اًمقرىم٦م اعم٤مًمٞم٦م 

ىمٞمٛم٦م اًمقرىم٦م اعم٤مًمٞم٦م ذم شم٤مريخ إىم٤مُم٦م اًمدقمقى أو اًمًٕمر اًمذي يم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ 

وىمد  ."ىم٦م اعم٤مًمٞم٦م سمف ذم اًمًقق ىمٌؾ رومع اًمدقمقى أُم٤مم اًمٚمجٜم٦ماًمتٍمف ذم اًمقر

م مل شمٙمـ شمٕمٙمس 19/1/2011-3اقمتؼمت اًمٚمجٜم٦م أن إؾمٕم٤مر ظمالل اًمٗمؽمة 

اًم٘مٞمٛم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، ومل شمٕمٙمًٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ إٓ سمٕمد اًمتٍميح سم٤معمٕمٚمقُم٦م اجلقهري سمت٤مريخ 

ظمالل ه٤م ؤقمٚمٞمف شمؿ اطمت٤ًمب ؾمٕمر إؾمٝمؿ اًمتل شمؿ ذا م. وسمٜم٤مءً 22/1/2011

وىمٞمٛم٦م  2.317.882.80ؾمٝماًم سم٘مٞمٛم٦م إمج٤مًمٞم٦م  99.337ومؽمة اًمتْمٚمٞمؾ وقمدده٤م 

سمٞمٕمٝم٤م واًمذي يم٤من ذم شم٤مريخ اًمتٍميح قمـ اعمٕمٚمقُم٦م سمٛمٌٚمغ إمج٤مزم 

. وقمٚمٞمف طمٙمؿ سم٤مًمتٕمقيض ًمٚمٛمدقمل سم٤مًمٗمرق سملم اعمٌٚمٖملم وىمدره 2.173.733.35

 ري٤مل. 144.149.45
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 .انمزاراد انصبدرح فٙ انمضبٚب انجشائٛخ 5-2

وظم٤مص٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت  ،ٕمٚمؼ اًم٘مرارات اجلزائٞم٦م سمٛمخ٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦مشمت

( 3) .( اًمتالقم٥م وآطمتٞم٤مل2) .قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت داظمٚمٞم٦م ( اًمتٕم٤مُمؾ سمٜم٤مءً 1أشمٞم٦م: )

( 5) .دون شمرظمٞمص مم٤مرؾم٦م أقمامل إوراق اعم٤مًمٞم٦م( 4) .ٚمٚم٦مْمٟمنم ُمٕمٚمقُم٤مت ُم

. ويّمدر احلٙمؿ وىمقاقمده ٜمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م وًمقائحفإظمرى ًمطمٙم٤مم إخم٤مًمٗم٦م 

قمغم هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت ذم اًمٖم٤مًم٥م إُم٤م سمٛمّم٤مدرة ُمٙم٤مؾم٥م همػم ُمنموقم٦م، و/أو ومرض 

 همراُم٤مت رادقم٦م و/أو قم٘مقسم٤مت اعمٜمع واًمًجـ، أو رومض اًمدقمقى.

صدرهت٤م جلٜم٦م اًمٗمّمؾ أ( شمٗم٤موت اًم٘مرارات اجلزائٞم٦م اًمتل 6ويتْمح ُمـ اجلدول )

إمم جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف. يمام يٌلم  ُمـ طمٞم٨م اًمٕمدد، ذم ُم٘م٤مسمؾ شمقضمف واوح ًمتزايد رومٕمٝم٤م

% ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمتٝمٞم٦م ًمدى جلٜم٦م 20اجلدول أن ىمْم٤مي٤م اًمتالقم٥م واًمتْمٚمٞمؾ متثؾ 

مج٤مزم، ذم طملم شمًتحقذ % ُمـ اإل28و ،ف% ُمـ ىمْم٤مي٤م جلٜم٦م آؾمتئٜم٤م31و ،اًمٗمّمؾ

ىمْم٤مي٤م مم٤مرؾم٦م اًمقؾم٤مـم٦م دون شمرظمٞمص قمغم أيمثر ُمـ صمالصم٦م أرسم٤مع ىمْم٤مي٤م جلٜم٦م اًمٗمّمؾ، 

مج٤مزم. ذم اعم٘م٤مسمؾ حتتؾ % ُمـ اإل٤44موز صمٚم٨م ىمْم٤مي٤م جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف وذم طملم ٓ شمتج

% ُمـ ىمْم٤مي٤م جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف، ذم 23ىمْم٤مي٤م خم٤مًمٗم٦م أٟمٔمٛم٦م اًمًقق وًمقائحف ٟم٦ًٌم 

 مج٤مزم.% ُمـ اإل18%( و4ُمـ ىمْم٤مي٤م جلٜم٦م اًمٗمّمؾ ) صٖمػمةً  طملم متثؾ ٟم٦ًٌمً 

ًمٗمّمؾ % ُمـ ىمرارات جلٜم٦م ا73% و96وومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٜمٓمقق اًم٘مرار ٟمجد أن 

% ُمـ 79وآؾمتئٜم٤مف )قمغم اًمتقازم( شمتْمٛمـ دومع همراُم٤مت أو ُمٙم٤مؾم٥م، وسمٜم٦ًٌم 

( اٟمخٗم٤مض ىمرارات جلٜم٦م 6مج٤مزم. وُمـ اعمالطمٔم٤مت اإلو٤مومٞم٦م قمغم اجلدول )اإل

اًمقؾم٤مـم٦م  تاًمٗمّمؾ ذم ىمْم٤مي٤م اًمتالقم٥م وآطمتٞم٤مل ًمّم٤مًمح شمزايد ىمْم٤مي٤م مم٤مرؾم٤م

ٛمخ٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم اًمًقق ىمرارات جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف اعمتٕمٚم٘م٦م سم، وشمزايد سمدون شمرظمٞمص

 ه.1434ُمـ قم٤مم  ومم٤مرؾم٦م اًمقؾم٤مـم٦م دون شمرظمٞمص اسمتداءً 
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انمرارات اجلزائية انصبدرة ػن جلنيت انفصم واالستئنبف (: 6جدول )

 ( املنشىرة يف مىلغ انهجنتني مصنفة حسب املىضىع واملنطىق1426-1437)

 ايطٓة

 جمُوع ايكطايا يدى ايًجٓتني جلٓة االضتئٓافايكطايا املطتأْفة يدى  ايكطايا املٓتٗية عٓد جلٓة ايفصٌ
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1427 1 1 
  

1 4 
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4 5 1 4 0 5 

1428 
          

0 0 0 0 0 

1429 1   1 1 
     

1 0 1 0 1 

1430 
     

4 4 
  

4 4 4 0 0 4 

1431 5 5  
 

5 4 4 
  

4 9 8 1 0 9 

1432 2 
  

2 2 8 8 
  

8 10 8 0 2 10 

1433 11 3 
 

8 11 8 8 
  

6 19 11 0 8 17 

1434 5 
  

5 5 10 8 2 
 

4 15 8 2 5 9 

1435 6 
  

6 4 15 1 5 2 7 21 1 5 8 11 

1436 10 
  

10 10 33 6 2 25 29 43 6 2 35 39 

1437 3 
  

3 3 41 0 16 14 27 44 0 16 17 30 

 136 75 31 48 172 93 41 29 39 127 43 34 2 9 45 اجملُوع

 %79 %44 %18 %28 %100 %73 %32 %23 %31 %100 %96 %76 %4 %20 %100 ايٓطبة

 ٞمف إمم ُمالطمٔم٦م ُمٝمٛم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمتّمٜمٞمػ اعمقوققمل ًمٚم٘مْم٤مي٤م. وم٘مد شمٌلّم وجي٥م اًمتٜمٌ

ُمـ ظمالل اؾمتٕمراض قمدد يمٌػم ُمـ حمتقى اًم٘مرارات اًمّم٤مدرة قمـ اًمٚمجٜمتلم أن 

يقضمد قمدٌد ٓ سم٠مس سمف ُمـ  اًمتّمٜمٞمػ ٓ يٕمٙمس اعمقوقع اًمٗمٕمكم ًمٚم٘مْمٞم٦م: ومٛمثالً 

قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت داظمٚمٞم٦م ُمّمٜمٗم٦م وٛمـ اًمتالقم٥م )ُمثؾ  اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتداول سمٜم٤مءً 

( أو خم٤مًمٗم٦م ٟمٔم٤مم اًمًقق. سمؾ ٟمجد ذم سمٕمض إطمٞم٤من ىمْم٤مي٤م 126/27اًم٘مْمٞم٦م 

ٜمٗم٧م وٛمـ خم٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم اًمًقق أو اًمٕمٙمس. ورسمام يٙمقن اًم٥ًٌم ذم شمالقم٥م ُص 

ذًمؽ قمدم وضمقد شمّمٜمٞمػ واوح ًمٚم٘مْم٤مي٤م طم٥ًم ٟمقع اعمخ٤مًمٗم٦م، وؾمٝمقًم٦م شمّمٜمٞمػ 
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ُمقوقع: ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل شمٕمد خم٤مًمٗم٦م ٟمٔم٤مم اًمًقق  ىمْمٞم٦م وٛمـ أيمثر ُمـ ي٦مأ

وًمقائحف أطمد اًمتّمٜمٞمٗم٤مت اًمرئٞم٦ًم ُمع أن مجٞمع اًم٘مْم٤مي٤م اجلزائٞم٦م يٛمٙمـ أن شمّمٜمػ 

حت٧م هذا اعمقوقع اًمٕم٤مم. ويٜمٓمٌؼ إُمر ٟمٗمًف قمغم خم٤مًمٗم٤مت اًمتالقم٥م وآطمتٞم٤مل 

هذه اعمّمٓمٚمح٤مت سمِمٙمؾ دىمٞمؼ: ٓ يٛمٜمع ُمـ  فواًمتْمٚمٞمؾ، ومٕمدم حترير ُم٤م شمٕمٜمٞم

 ّمٜمٞمػ يمثػم ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت وٛمـ اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمتالقم٥م وآطمتٞم٤مل واًمتْمٚمٞمؾ.شم

وٟمريمز ومٞمام يكم قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل أًمزُم٧م ومٞمٝم٤م اًمٚمجٜمت٤من اعمخ٤مًمػ سمدومع ُمٙم٤مؾم٥م 

همػم ُمنموقم٦م، واًمٓمري٘م٦م اًمتل اشمٌٕمتٝم٤م ذم شم٘مدير هذه اعم٤ٌمًمغ، وذًمؽ طم٥ًم ٟمقع 

 ِمقر ًمٚمجٜمتلم. وىمد سملّم اعمخ٤مًمٗم٦م. واعمّمدر اًمرئٞمس ذم ذًمؽ هق اًم٘مرارات اعمٜم

( أن وقاسمط شم٘مدير اعمٙم٤مؾم٥م همػم اعمنموقم٦م ختْمع ًمدى ضمٝم٤مت 1436اًمٕمٛمرو )

( ضم٤مٟم٥م حم٤مؾمٌل يريمز قمغم 1اًمت٘م٤ميض ذم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م إمم ضم٤مٟمٌلم: )

طم٤ًمب اعمٙم٤مؾم٥م اعمح٘م٘م٦م أو اخل٤ًمئر اعمتجٜم٦ٌم ٟمتٞمج٦م اعمخ٤مًمٗم٦م، ُمـ ظمالل ُمت٤مسمٕم٦م 

الل ومؽمة وىمققمٝم٤م، وحتٚمٞمؾ شمٍموم٤مت اعمخ٤مًمػ عمٕمروم٦م ٤مًمٗم٦م ظمخأؾمٕم٤مر إؾمٝمؿ حمؾ اعم

( وضم٤مٟم٥م ىم٤مٟمقين يريمز قمغم حتديد ومؽمة اعمخ٤مًمٗم٦م، 2طمجؿ شم٠مصمر إؾمٕم٤مر سم٤معمخ٤مًمٗم٦م. )

 أن شم٘مدير اعمٙم٤مؾم٥م اعمح٘م٘م٦م أو وُم٤م يدظمؾ ذم اعمٙم٤مؾم٥م وُم٤م ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م. يمام سملّم 

دوصمٝم٤م ظمالل يقم اخل٤ًمئر اعمتجٜم٦ٌم يت٠مصمر سمٜمقع اعمخ٤مًمٗم٦م، وحتديد ومؽمهت٤م، وشمٙمرر طم

 واطمد أو قمدة أي٤مم، ُمتّمٚم٦م أو ُمتٗمرىم٦م، وهؾ متس ذيم٦م واطمدة أم قمدة ذيم٤مت.

وًمـ يتٓمرق اًمٌح٨م إمم آًمٞم٦م شم٘مدير اًمٖمراُم٤مت اًمتل شمٗمرض قمغم اعمخ٤مًمٗملم 

ُمًٌ٘م٤ًم ذم اًمٜمٔم٤مم، وهدومٝم٤م اًمردع وًمٞمس اًمٕمداًم٦م ذم شم٘مدير اًمير،  سم٤مقمت٤ٌمره٤م حمددةً 

 وسم٤مًمت٤مزم خترج قمـ إـم٤مر اًمٌح٨م.

( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمًقق 49ًمٗم٤مت اًمتالقم٥م واًمتْمٚمٞمؾ ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة )خم٤م

( ُمـ ٓئح٦م ؾمٚمقيمٞم٤مت اًمًقق. وشمتٕمٚمؼ ُمٕمٔمؿ 10، 8، 7، 3، 2اعم٤مًمٞم٦م، واعمقاد )
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ىمْم٤مي٤م اًمتالقم٥م اًمتل صدرت ومٞمٝم٤م ىمرارات ُمـ اًمٚمج٤من سم٤مًمتْمٚمٞمؾ اًمٕمٛمكم اًمتل يتؿ 

ػم قمغم ؾمٕمر اًمًٝمؿ رؾم٤مل أواُمر ذاء أو سمٞمع ًمٚمت٠مصمإُمـ ظمالل شمٜمٗمٞمذ صٗم٘م٤مت أو 

 همالق.أصمٜم٤مء اًمتداول أو آومتت٤مح أو اإل

 قضايا التالعب والتضؾقل 5-2-1

وُمـ ـمرق اًمت٘مدير اًمتل شمؿ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م ذم ىمرارات اهلٞمئ٦م طم٤ًمب اًمٗمرق سملم 

ىمٞمٛم٦م إؾمٝمؿ ىمٌؾ اًمتالقم٥م واًمتْمٚمٞمؾ وىمٞمٛمتٝم٤م سمٕمد اًمٌٞمع أو اًمٜمامء اًمالطمؼ 

شمًٛمل اًمٗمؽمة اًمتل طمدث ومٞمٝم٤م اًمتالقم٥م (. و15/27ًمٚمتالقم٥م واًمتْمٚمٞمؾ )اًم٘مْمٞم٦م 

ٌّف اًمٕمٛمرو ) ( إمم جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اعم٤ًمئؾ 1436واًمتْمٚمٞمؾ ومؽمة اعمخ٤مًمٗم٦م. وىمد ٟم

اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمتل شمٔمٝمر قمٜمد شم٘مدير هذه اعمٙم٤مؾم٥م. ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص هذه اإلؿمٙم٤مٓت 

 (.7اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ذم اجلدول )

 (: مسبئم تفصيهية يف تمدير املكبسب غري املشروػة7جدول )

 التوجه العام لؼرارات الؾجان ادسللة

هؾ يتؿ اًمت٘مدير سمٜم٤مًء قمغم ؾمٕمر إؾمٝمؿ 

ذم سمداي٦م ومؽمة اعمخ٤مًمٗم٦م أم سمًٕمر اًمنماء 

 طمتك وًمق يم٤من ىمٌؾ أؿمٝمر ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م؟

ؾمٕمر إؾمٝمؿ ذم سمداي٦م ومؽمة اعمخ٤مًمٗم٦م، ُم٤م مل يث٧ٌم أن 

ارشمٗم٤مع اًمًٝمؿ ُمـ شم٤مريخ اًمنماء اًمٗمٕمكم طمتك وىم٧م 

 ُمـ اعمخ٤مًمػ. اعمخ٤مًمٗم٦م يم٤من سم٥ًٌم

هؾ حي٥ًم ؾمٕمر إؾمٝمؿ ذم سمداي٦م ومؽمة 

اعمخ٤مًمٗم٦م سمًٕمر إهمالق اًمٞمقم اًم٤ًمسمؼ، أو 

ؾمٕمر اومتت٤مح اًمًٝمؿ يقم اعمخ٤مًمٗم٦م، أو 

 ؾمٕمره وىم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م؟

يٙمقن شم٘مدير سمداي٦م اعمخ٤مًمٗم٦م سمًٕمر وىم٧م إهمالق اًمٞمقم 

جلٜم٦م وٞمئ٦م اهلوهذا اًمت٘مدير هق اًمذي شم٠مظمذ سمف  .اًم٤ًمسمؼ

سمف جلٜم٦م اًمٗمّمؾ، صمؿ قمدًم٧م ويم٤مٟم٧م شم٠مظمذ ، آؾمتئٜم٤مف

 إمم ؾمٕمر اًمًٝمؿ وىم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م. قمٜمف

إذا شمؿ اًمٌٞمع ذم يقم اعمخ٤مًمٗم٦م، ومٞم٘مٞمؿ اًمًٝمؿ وىم٧م سمٞمٕمف يمٞمػ شم٘مدر ىمٞمٛم٦م إؾمٝمؿ ذم هن٤مي٦م ومؽمة 
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اًمٗمٕمكم وييب سمٕمدد إؾمٝمؿ اعم٤ٌمقم٦م ذم ذًمؽ اًمٞمقم،  اعمخ٤مًمٗم٦م؟

سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ قمدد إؾمٝمؿ ذم أواُمر اًمنماء اًمتل 

جلٜم٦م ٗم٤مع اًمًٕمر. وهق ُم٤م شم٠مظمذ سمف شم٧ًٌٌم ذم ارشم

. أُم٤م إذا شمؿ اًمٌٞمع سمٕمد ومؽمة اًمٗمّمؾ ذم اًمقىم٧م احل٤مزم

اعمخ٤مًمٗم٦م وًمق سمّمقرة ُمت٘مٓمٕم٦م أو سم٘مٞم٧م إؾمٝمؿ ذم 

حمٗمٔم٦م اعمخ٤مًمػ حللم اًمٜمٓمؼ سم٤مًم٘مرار، ومؽمى اهلٞمئ٦م أن 

شم٘مٞمؿ إؾمٝمؿ سمًٕمر اإلهمالق ذم هن٤مي٦م ومؽمة اعمخ٤مًمٗم٦م. 

قمغم اًمٌٞمع  ويم٤مٟم٧م جلٜم٦م اًمٗمّمؾ شم٘مٞمّؿ إؾمٝمؿ سمٜم٤مءً 

اًمٗمٕمكم أو آظمر ؾمٕمر إهمالق ىمٌؾ اًمٜمٓمؼ سم٤مًم٘مرار سمٕمد 

ومؽمة اعمخ٤مًمٗم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م شمراضمٕم٧م قمٜمف، وأصٌح٧م 

شم٠مظمذ سم٤مٕىمؾ ُمـ اًمًٕمريـ اطمؽمازًا ُمـ أظمذ أُمقال 

 اًمٜم٤مس سمٖمػم طمؼ.

يمٞمػ يتؿ شم٘مدير اعمٙم٤مؾم٥م ذم طم٤مل 

اؿمتامل اعمخ٤مًمٗم٦م قمغم أيمثر ُمـ ؾمٝمؿ 

 سمٕمْمٝم٤م رسمح وأظمر ظمن؟

ئر ذم اطمت٤ًمب إرسم٤مح: ومت١مظمذ ُمـ اخل٤ًمٓ شم١مصمر 

اعمخ٤مًمػ إرسم٤مح اعمح٘م٘م٦م دون اًمٜمٔمر إمم اخل٤ًمئر 

، وهذا ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ سمف جلٜم٦م اًمٗمّمؾ، اعمح٘م٘م٦م

وشمٓم٤مًم٥م سمف اهلٞمئ٦م، وشمٕمٛمؾ سمف جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف طم٤مًمٞم٤ًم، 

وُم٤مًم٧م جلٜم٦م اًمٗمّمؾ ٓطم٘م٤ًم إمم طمًؿ اخل٤ًمئر ُمـ 

 إرسم٤مح إٓ إذا يم٤مٟم٧م شمٜمتٛمل إمم حم٤مومظ خمتٚمٗم٦م،

ومتٕم٤مُمؾ أرسم٤مح وظم٤ًمئر يمؾ حمٗمٔم٦م قمغم طمدة، طمتك 

 وًمق اؾمتٕمٛمٚم٧م مجٞمع اعمح٤مومظ ذم خم٤مًمٗم٦م واطمدة.

يمٞمػ شم٘مدر سمداي٦م وهن٤مي٦م ومؽمة اعمخ٤مًمٗم٦م 

 ذم طم٤مل شمٕمدد اعمخ٤مًمٗم٦م؟

يٕم٤مُمؾ اعمخ٤مًمػ ذم طم٤مل مم٤مرؾمتف ٕيمثر ُمـ خم٤مًمٗم٦م 

ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م قمغم أهن٤م ومؽمة واطمدة قمٜمد اطمت٤ًمب 
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ٓم٤مع اًمٞمًػم ُمثؾ ؿمٝمر اعمٙم٤مؾم٥م، وٓ يٕمتد سم٤مٟٓم٘م

وأىمؾ. أُم٤م إذا يم٤من آٟم٘مٓم٤مع عمدة ؿمٝمر وم٠ميمثر: ومٞمٛمٙمـ 

 ،أن شمتٕمدد ومؽمات اعمخ٤مًمٗم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف

شمقىمػ ًمدى جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف إذا آٟم٘مٓم٤مع ويٕمتؼم 

 .اعمخ٤مًمػ قمـ اعمخ٤مًمٗم٦م ُمدة مخ٦ًم أي٤مم شمداول ُمتت٤مًمٞم٦م

هؾ حتًؿ قمٛمقٓت اًمتداول ُمـ 

 اعمٙم٤مؾم٥م؟

وٓ هذه اًمٕمٛمقٓت شمًتٌٕمد  ؾيم٤مٟم٧م جلٜم٦م اًمٗمّم

، صمؿ رضمٕم٧م قمٜمف، ذم اعمٙم٤مؾم٥م همػم اعمنموقم٦م ٝم٤مشمدظمٚم

وهق أيْم٤ًم ُم٤م شمٓم٤مًم٥م سمف اهلٞمئ٦م. وطمًؿ اًمٕمٛمقٓت هق 

 اعمٕمتٛمد ًمدى جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف طم٤مًمٞم٤ًم.

(، وُمـ واىمع اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل اؾمت٠مٟمٗمتٝم٤م اهلٞمئ٦م 7وطم٥ًم ُم٤م يًتِمػ ُمـ اجلدول )

اظمتالف سملم اهلٞمئ٦م وجلٜم٦م اًمٗمّمؾ وجلٜم٦م ود سمٕمض ىمرارات جلٜم٦م اًمٗمّمؾ يقضمد 

آؾمتئٜم٤مف ذم ـمري٘م٦م اطمت٤ًمب اعمٙم٤مؾم٥م همػم اعمنموقم٦م. وي١ميمد ذًمؽ اؾمتدٓل 

( 46/33اهلٞمئ٦م ذم اقمؽماوٝم٤م ًمدى آؾمتئٜم٤مف قمغم ىمرار جلٜم٦م اًمٗمّمؾ ذم اًم٘مْمٞم٦م )

قمغم ُمٌدأ واطمد ذم قمٛمٚمٞم٦م اطمت٤ًمب اعمٙم٤مؾم٥م "سم٠من جلٜم٦م اًمٗمّمؾ همػم ُمًت٘مرة 

ُمـ ذًمؽ أظمذت سمٕمدة ُمٕم٤ميػم ذم آطمت٤ًمب ًم٘مْم٤مي٤م مم٤مصمٚم٦م  سمؾ اًمٕمٙمس ،اعمنموقم٦م

. وشمؿ هد أُمثٚم٦م هلذا اًمت٤ٌميـ ًمدى جلٜم٦م "دون آؾمتٜم٤مد إمم شمؼميرات ُمٜمٓم٘مٞم٦م ذم ذًمؽ

 (.979/37اًمٗمّمؾ ذم اًم٘مْمٞم٦م )

وذم طم٤مل اقمؽماض اهلٞمئ٦م قمغم ىمرار جلٜم٦م اًمٗمّمؾ اعمتٕمٚمؼ سمٛم٘مدار اعمٙم٤مؾم٥م همػم 

٤م ًمٓمري٘متٝم٤م، وم٢مذا دة طم٤ًمب هذه اعمٙم٤مؾم٥م ووم٘مً اعمنموقم٦م شم٘مقم جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف سم٢مقم٤م

يم٤مٟم٧م أقمغم مم٤م ـم٤مًم٧ٌم سمف اهلٞمئ٦م، اىمتٍمت قمغم إًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف سمدومع اعمٙم٤مؾم٥م 
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 همػم اعمنموقم٦م اعمتح٘م٘م٦م سمام ٓ يتج٤موز ُم٤م ـم٤مًم٧ٌم سمف اهلٞمئ٦م.

وىمد حُلظ وضمقد حتًـ ذم قمرض اعمخ٤مًمٗم٤مت ذم ُمٚمػ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمِمقرة ُمـ 

عمخ٤مًمٗم٦مـ وشم٤مريخ ووىم٧م سمداي٦م اعمخ٤مًمٗم٦م وهن٤ميتٝم٤م، ُمع سمٞم٤من ظمالل حتديد اًمنميم٦م حمؾ ا

ٟمقع اعمخ٤مًمٗم٦م، ووصػ ُمٗمّمؾ هل٤م ُمتْمٛمٜم٤ًم قمدد إؾمٝمؿ ذم إواُمر وُمتقؾمط ؾمٕمر 

 ف(. يمام شمْمٛمـ ُمٚمػ سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اعمرومققم٦م ًمٚمجٜم٦م آؾمتئٜم٤م955/36اًمتٜمٗمٞمذ )

 .(973/37ذح اًمتًٌٞم٥م سم٤مؾمتخدام اجلداول واًمرؾمقم اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م )

 قضايا ممارشة الوشاطة دون ترخقص 5-2-2

( ُمـ 31خم٤مًمٗم٤مت مم٤مرؾم٦م اًمقؾم٤مـم٦م دون شمرظمٞمص ُمٜمّمقٌص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة )

( ُمـ ٓئح٦م أقمامل إوراق اعم٤مًمٞم٦م. وُمـ 17( و )5ٟمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م، واعم٤مدشملم )

 أُمثٚم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمتل شمؿ آـمالع قمٚمٞمٝم٤م:

حٗمٔم٦م أو ُم٘م٤مسمؾ رؾمقم صم٤مسمت٦م دون إدارة حم٤مومظ ٔظمريـ ُم٘م٤مسمؾ ٟم٦ًٌم ُمـ أرسم٤مح اعم (1)

 .شمرظمٞمص ُمـ اهلٞمئ٦م

ؾمٝمؿ دون رؾم٤مل شمقصٞم٤مت ًمٚمٛمتٕم٤مُمٚملم ذم ؾمقق إإشم٘مديؿ اعمِمقرة قمؼم  (2)

 .احلّمقل قمغم شمرظمٞمص

 اًمقؾم٤مـم٦م ذم آيمتت٤مب سم٠مؾمٝمؿ ذيم٤مت همػم ُمدرضم٦م. (3)

ٓ حيت٤مج  ( أن شم٘مدير هذه اعمٙم٤مؾم٥م ُمـ هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت1436ويرى اًمٕمٛمرو )

 ،ٌٚمغ ُمنموط سملم اًمٓمروملمُم٦م: وشمتٛمثؾ ذم واوحٕن اعمٙم٤مؾم٥م ُمٜمٝم٤م إمم ضمٝمد يمٌػم، 

يٛمٙمـ حتديده قمـ ـمريؼ اًمٙمِمقف اعمح٤مؾمٌٞم٦م اخل٤مص٦م سمح٤ًمب اعمخ٤مًمػ واًمذي 

٠مٟمف ي٘مدم سمسم٤مإلقمالن قمؼم اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمثؾ ُمـ ي٘مقم  .اجل٤مريآؾمتثامري أو 

د ىمٞمٛم٦م وطمد اعمج٤مل،وأٟمف ظمٌػم وحمؽمف ذم هذا  ،شمقصٞم٤مت ذم ؾمقق إؾمٝمؿ
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ُمـ أراد آؿمؽماك حيقل اعمٌٚمغ إمم طم٤ًمسمف ذم اًمتقصٞم٦م، وـمٌٞمٕم٦م قمغم  سمٜم٤مءً آؿمؽماك 

طمٍم ومٗمل هذا اعمث٤مل يٛمٙمـ  .ضمقال رؾم٤مئؾقمـ ـمريؼ  ٤متاًمتقصٞم ًمت٠مشمٞمف :ٌٜمؽاًم

طم٤ًمب اعمخ٤مًمػ اعمحدد ذم ُمت٤مسمٕم٦م طمريم٦م قمـ ـمريؼ  اعمٙم٤مؾم٥م همػم اعمنموقم٦م

 .اإلقمالن

 معؾومات داخؾقةقضايا التداول بـاًء عذ  5-2-3

( ُمـ 50قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت داظمٚمٞم٦م ُمٜمّمقٌص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة ) خم٤مًمٗم٦م اًمتداول سمٜم٤مءً 

( ُمـ ٓئح٦م ؾمٚمقيمٞم٤مت اًمًقق. ويٚمحظ أن 7-5ٟمٔم٤مم اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م، واعمقاد )

ٜمٗم٧م ذم ُمقىمع اًمٚمج٤من وٛمـ اًمتالقم٥م وآطمتٞم٤مل ذم اًمًقق ُمٕمٔمؿ هذه اًم٘مْم٤مي٤م ُص 

(. وهل شمٕمد 126/27ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل اًم٘مْمٞم٦م  اعم٤مًمٞم٦م أو خم٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم اًمًقق )قمغم

سمٜمًٌتٝم٤م ذم إؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م  ىمٚمٞمٚم٦م ٟمًٌٞم٤ًم ذم اًمًقق اًمًٕمقدي٦م ُم٘م٤مرٟم٦مً 

 . - إُمريٙمٞم٦م وظم٤مص٦مً  - إظمرى

ٚمق ُمـ خيقمغم ُمٕمٚمقُم٦م داظمٚمٞم٦م ٓ  اًمتداول سمٜم٤مءً ( إمم أن 1436وىمد أؿم٤مر اًمٕمٛمرو )

 :أُمريـ

اطمت٤ًمب اخل٤ًمئر اًمتل يتؿ ٤مًم٦م هذه احلذم سم٤مًمٌٞمع. و ٦مً ُمتٛمثٚماعمخ٤مًمٗم٦م ٙمقن شمأن 

قمغم اعمٕمٚمقُم٦م  سمٜم٤مءً  ،اًمٗمٕمكماًمًٝمؿ سمٞمع سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمٗمرق سملم ؾمٕمر  دمٜمٌٝم٤م اعمخ٤مًمػ

 .اًمداظمٚمٞم٦م واًمًٕمر اًمذي أهمٚمؼ قمٚمٞمف اًمًٝمؿ سمٕمد اإلقمالن

اًمتل  اعمٙم٤مؾم٥ماطمت٤ًمب يتؿ هذه احل٤مًم٦م ذم . وسم٤مًمنماء ٦مً ُمتٛمثٚماعمخ٤مًمٗم٦م ٙمقن شمأن 

قمغم اعمٕمٚمقُم٦م  سمٜم٤مءً  ،اًمٗمٕمكماًمًٝمؿ ذاء سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمٗمرق سملم ؾمٕمر  اعمخ٤مًمػ ضمٜم٤مه٤م

قمغم ؾمٕمر سمٞمع  أو سمٜم٤مءً  ،اًمداظمٚمٞم٦م واًمًٕمر اًمذي أهمٚمؼ قمٚمٞمف اًمًٝمؿ سمٕمد اإلقمالن

 سمف جلٜم٦م اًمٗمّمؾ. ؾهمالق، وهق ُم٤م شمٕمٛماًمًٝمؿ اًمٗمٕمكم ىمٌؾ اإل
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 قضايا كرش ادعؾومات ادضّؾؾة 5-2-4

٘م٦م سمٜمنم ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٔمٚمٚم٦م، وم٢من أهمٚمٌٝم٤م يرومع قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمثرة اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمتٕمٚم

اقمؽماض قمغم ؾمٞم٤مؾم٤مت جمٚمس "ُمـ ىمٌؾ ُمًتثٛمريـ، وشمّمٜمػ حت٧م ُمقوقع 

. ويمام أذٟم٤م أقماله وم٢من ُمٕمٔمؿ هذه اًمدقم٤موى شمرد ٕن اًمنميم٦م اعمدرضم٦م اًمتل "دارةاإل

شمرومع اًمدقمقى وده٤م ًمٞم٧ًم ُم١ًموًم٦م قمـ حمتقى اًمت٘م٤مرير اعم٤مًمٞم٦م، سمؾ جمٚمس اإلدارة 

٤مرضمل. واًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمرومع ُمـ اهلٞمئ٦م ًمٚمجٜم٦م اًمٗمّمؾ سم٥ًٌم هذه واعمراضمع اخل

صدار إاعمخ٤مًمٗم٦م ٟم٤مدرة، وىمد يٙمقن اًم٥ًٌم هق متتع جمٚمس اهلٞمئ٦م سمّمالطمٞم٤مت 

اًمٕم٘مقسم٤مت ذم يمثػم ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمتل شمّمٜمػ حت٧م هذا اعمقوقع، أو ًمٕمدم شمقاومر 

اًمتٕمقيض  أًمٞم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل متٙمـ اعمًتثٛمريـ ُمـ رومع دقم٤موى مج٤مقمٞم٦م هبدف

 ُمـ اًمير اًمذي ي٘مع قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت.

وُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اجلزائٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمدظمؾ حت٧م هذا اًمتّمٜمٞمػ اًم٘مْمٞم٦م 

واًمتل رومٕمتٝم٤م اهلٞمئ٦م ود إطمدى اًمنميم٤مت اعمدرضم٦م ٓرشمٙم٤مهب٤م قمدة  ،(54/33)

ٜم٦م ٚمٚم٦م ذم اًم٘مقائؿ اعم٤مًمٞم٦م. وىمد اٟمتٝمك ىمرار جلْمخم٤مًمٗم٤مت ُمـ سمٞمٜمٝم٤م شم٘مديؿ ُمٕمٚمقُم٤مت ُم

اًمٗمّمؾ اعم١ميد ُمـ جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م سم٢مًمزام اًمنميم٦م سمدومع همراُم٤مت 

 وم٘مط.

وُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ذات اًمٕمالىم٦م اًمتل صدر ومٞمٝم٤م ىمرار هن٤مئل ذيم٦م اعمٕمجؾ، وطمٞم٨م أن 

ومال يٛمٙمـ سمٞم٤من ُمٜمٝمجٞم٦م شم٘مقيؿ  :طمٞمثٞم٤مت اًم٘مرار همػم ُمٜمِمقرة وىم٧م إقمداد اًمٌح٨م

ار. وشمٕمد ىمْمٞم٦م اًمتْمٚمٞمؾ ذم اًم٘مقائؿ اعمٙم٤مؾم٥م همػم اعمنموقم٦م اًمتل صدرت ذم اًم٘مر

اعم٤مًمٞم٦م ًمنميم٦م ُمقسم٤ميكم أطمد اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ىمد شمرومٕمٝم٤م اهلٞمئ٦م ود اًمنميم٦م أُم٤مم جلٜم٦م 

 اًمٗمّمؾ.
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 خمالػة كظام السوق ولوائحه 5-2-5

 وُمـ أُمثٚم٦م هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت:

 .قمالن ًمٚمجٛمٝمقر قمـ آيمتت٤مب ذم أؾمٝمؿ ذيم٦م سمدون ُمقاوم٘م٦م اهلٞمئ٦ماإل (1

( اًمتًقيؼ 3) 0اًمتقاـم١م ُمع ُمقفمػ ذم ذيم٦م وؾم٤مـم٦م ًمٚمتالقم٥م سم٤مٕؾمٝمؿ (2

 .ضمٜمٌٞم٦مأًمّمٜم٤مديؼ اؾمتثامر 

 .اًمتداوٓت آؾمت٤ٌمىمٞم٦م (4

 ُمزاوًم٦م ُمٝمٜم٦م واضم٦ٌم اًمتًجٞمؾ دون احلّمقل قمغم آؿمؽماـم٤مت اًمالزُم٦م. (5

خم٤مًمٗم٦م ٟمٔم٤مم اًمًقق "ن يمثػمًا ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمّمٜمٗم٦م حت٧م ُمقوقع إوذم اًمقاىمع 

 أو شمداول سمٜم٤مءً  ،أو ُمزاوًم٦م اًمقؾم٤مـم٦م دون شمرظمٞمص ،إُم٤م ىمْم٤مي٤م شمالقم٥م :"وًمقائحف

قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت داظمٚمٞم٦م. وهذا ُم٤م يتٓمٚم٥م إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم اًمتّمٜمٞمػ اعمقوققمل 

 ًمٚم٘مْم٤مي٤م.

أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمت٘مدير اعمٙم٤مؾم٥م اًمٜم٤مدم٦م قمـ هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت، ومٗمل اًمٖم٤مًم٥م أٟمف يتؿ 

 آيمتٗم٤مء سم٢مًمزام اعمخ٤مًمٗملم سمدومع همراُم٤مت.
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-

اؾمتٕمرض اًمٌح٨م آًمٞم٦م اًمت٘م٤ميض ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اعم٤مًمٞم٦م ذم اًمًقق 

 ،اًمًٕمقدي، واًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ؿمٙم٤موى اعمًتثٛمريـ وحت٘مٞم٘م٤مت هٞمئ٦م اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م

وشمٜمتٝمل سم٘مرارات شمٕمقيض أو دومع ُمٙم٤مؾم٥م أو قم٘مقسم٤مت أظمرى ُمـ جل٤من اًمٗمّمؾ 

  يكم:وآؾمتئٜم٤مف. ويٛمٙمـ شمٚمخٞمص أسمرز ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م ومٞمام

شم٘مقم اهلٞمئ٦م سم٤مًمتج٤موب ُمع ؿمٙم٤موى اعمًتثٛمريـ وخم٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم اًمًقق سمٙمٗم٤مءة 

% ُمـ 55% ُمـ اًمِمٙم٤موى ودي٤ًم، ويتؿ ُمٕم٤مىم٦ٌم 70قم٤مًمٞم٦م، طمٞم٨م يتؿ شمًقي٦م ىمراسم٦م 

اعمخ٤مًمٗم٤مت سم٘مرارات ُمـ جمٚمس اهلٞمئ٦م، وهق ُم٤م خيٗمػ اًمٕم٥مء سمِمٙمؾ يمٌػم ضمدًا قمـ 

 جل٤من اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اعم٤مًمٞم٦م.

%(. ويتؿ اؾمتئٜم٤مف 89- %86ًمٚمج٤من اًمٗمّمؾ ُمدٟمٞم٦م ) دةاًم٘مْم٤مي٤م اًمقار ُمٕمٔمؿ

%( ًمدى جلٜم٦م آؾمتئٜم٤مف، اًمتل متٞمؾ ذم إهمٚم٥م إمم شم٠ميٞمد ىمرار 58ُمٕمٔمؿ اًم٘مْم٤مي٤م )

 جلٜم٦م اًمٗمّمؾ.

أؾمٝمٛم٧م اًمٚمجٜمت٤من ذم شمٓمقير ُمٜمٝمجٞم٦م شم٘مدير اًمتٕمقيض واعمٙم٤مؾم٥م همػم اعمنموقم٦م. 

ًم٘مْم٤مي٤م اعمدٟمٞم٦م اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمير ومتٞمؾ اًمٚمجٜمت٤من إمم آشمٗم٤مق ذم اًمتٕمقيض ذم ا

سم٥ًٌم ظمٓم٠م ذيم٤مت اًمقؾم٤مـم٦م، ذم طملم يقضمد اظمتالف سمٞمٜمٝمام ذم شم٘مدير اعمٙم٤مؾم٥م 

اًمتالقم٥م ذم اًمًقق  ٤متٛمخ٤مًمٗمسم اعمتٕمٚم٘م٦م ظم٤مص٦مً  ،اعمّم٤مدرة ذم اًم٘مْم٤مي٤م اجلزائٞم٦م

 اعم٤مًمٞم٦م.

 وٟمختؿ اًمٌح٨م سمٌٕمض اعمالطمٔم٤مت واًمتقصٞم٤مت اخلت٤مُمٞم٦م:
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 : - اًمتل ؾمٌٌٝم٤م ىمّمد اعمتداوًملم - اعمخ٤مًمٗم٤متيٖمٚم٥م قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اجلزائٞم٦م 

قمغم اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمتل  ،ومم٤مرؾم٦م اًمقؾم٤مـم٦م دون شمرظمٞمص ،واًمتْمٚمٞمؾ ،اًمتالقم٥م

قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت داظمٚمٞم٦م، ذم فمؾ همٞم٤مب واوح ًمٚم٘مْم٤مي٤م اًمتل  ُمّمدره٤م اًمتداول سمٜم٤مءً 

ُمّمدره٤م اًمتٍموم٤مت اعمْمٚمٚم٦م ُمـ اًمنميم٤مت اعمدرضم٦م، واًمتل مل شم٘مرر اًمٚمج٤من ذم 

١مظمرًا. ويتقىمع ُمع شمٓمقر اًمًقق وطمرص هٞمئ٦م اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م قمغم سمٕمْمٝم٤م إٓ ُم

أن شمزداد اًمتح٘مٞم٘م٤مت ذم اعمخ٤مًمٗم٤مت  :ًمزاُمل ًمالئح٦م طمقيمٛم٦م اًمنميم٤متاًمتٓمٌٞمؼ اإل

ذم  وأهن٤م شمٙمقن ُمدومققم٦مً  ٚمٚم٦م، ظم٤مص٦مً ْماعمتٕمٚم٘م٦م سمٜمنم اًمنميم٤مت اعمدرضم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت ُم

شمٓمقير آًمٞم٦م  اًمٖم٤مًم٥م سمٛمٓم٤مًم٤ٌمت ىمقي٦م ُمـ اعم٤ًممهلم سم٤مًمتٕمقيض. وهق ُم٤م يتٓمٚم٥م

وشمقزيٕمف قمغم  اًمتٕمقيضاًمت٘م٤ميض ذم ُمثؾ هذه اعمخ٤مًمٗم٤مت واؾمتحداث آًمٞم٤مت ًمت٘مدير 

 .ج٤ملهذا اعمأومْمؾ اعمامرؾم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م ذم اعم٤ًممهلم اعمتيريـ، سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ 

ُمت٘مدُم٦م ٟمامذج إطمّم٤مئٞم٦م ( ُم٘مؽمطم٤مت ًمتٌٜمل 1439ويتْمٛمـ اًمٜمٞمٗمر واًمًحٞم٤ٌمين )

 وشمقزيٕمف قمغم اعم٤ًممهلم.  ىمْم٤مئٞم٤ًم ًمت٘مدير اًمتٕمقيضُمٕم٤ميػم اًمدًمٞمؾ اعمٕمتؼميتقاومر ومٞمٝم٤م 

ُمـ اعم٘مؽمطم٤مت اجلٞمدة اًمتل يٛمٙمـ أن شمٗمتح اعمج٤مل ًمتٕمقيض اعم٤ًممهلم 

ؾ سمٛمقاد سحي٦م سمحٞم٨م يٗمّّم ( سمتٕمديؾ اًمٜمٔم٤مم 1436اعمتيريـ ُم٘مؽمح اًمٕمٛمرو )

ن ٤مٓمٌؼ ٟمققمواعمّم٤مدرة اخل٤مص٦م )شمٕمقيض اعمتيريـ(، أو أن يُ  ،سملم اعمّم٤مدرة اًمٕم٤مُم٦م

اعمّم٤مدرة اًمٕم٤مُم٦م أو ، وشمدومع  - واًمٖمراُم٦م اعمدٟمٞم٦م ،اجلزائٞم٦ماًمٖمراُم٦م  - ًمٖمراُم٦مُمـ ا

ذم اًمٖمراُم٦م اعمدٟمٞم٦م اعمّم٤مدرة اخل٤مص٦م أو ذم طملم شمقدع اًمٖمراُم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م حل٤ًمب اهلٞمئ٦م، 

ووع آًمٞم٦م ًمتحديد اعمتيريـ ، ُمع ًمتٕمقيض اعمتيريـظم٤مص يٜمِم٠م صٜمدوق 

 وشمقزيع اًمتٕمقيض قمٚمٞمٝمؿ. وـمري٘م٦م رومع اًمدقمقى قمٜمٝمؿ

ظ أن اًمتّمٜمٞمػ اعمقوققمل ًمٚمِمٙم٤موى واعمخ٤مًمٗم٤مت واًم٘مْم٤مي٤م همػم ُمٜمْمٌط، حلُ 

٥م ُمٝمٛم٦م اًم٤ٌمطمثلم ذم دراؾم٦م اًم٘مْم٤مي٤م طم٥ًم اعمقوقع. وىمد يٙمقن ّمٕمّ وهق ُم٤م يُ 
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اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ شمٖمػم اًمٜمٔم٤مم اإلطمّم٤مئل ًمٚمٝمٞمئ٦م واًمٚمج٤من، وقمدم حترير شمٕمريػ دىمٞمؼ 

٤م ُمٕمٜمك قم٤مم وظم٤مص، ُمثؾ ُمّمٓمٚمح٤مت ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٤مت اًمتل يٛمٙمـ أن يٙمقن هل

اًمتْمٚمٞمؾ وآطمتٞم٤مل واًمتالقم٥م، سم٤مإلو٤موم٦م إمم وضمقد شمّمٜمٞمػ ظم٤مص عمخ٤مًمٗم٤مت 

ٟمٔم٤مم اًمًقق، ُمع أن اعمخ٤مًمٗم٤مت اعمّمٜمٗم٦م حت٧م ُمقوققم٤مت أظمرى يٛمٙمـ أن شمدظمؾ 

 ،ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٤مت اعمٝمٛم٦م ٘مؽمح إقم٤مدة شمّمٜمٞمػ اًم٘مْم٤مي٤م ذم شمٕمريػ أدّق حتتف. وهلذا يُ 

شمّمٜمٞمػ ضمديد هق اعمخ٤مًمٗم٤مت إظمرى ًمٜمٔم٤مم  ٥م شمّمٜمٞمٗمٝم٤م وٛمـوضمٕمؾ ُم٤م يّمٕمّ 

 اًمًقق.
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ُمقىمع (، 1438إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمج٤من اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اعم٤مًمٞم٦م ) (1

 1شم٤مريخ اًمزي٤مرة: ، crsd.org.saاعم٤مًمٞم٦م:  إوراق ُمٜم٤مزقم٤مت ذم جل٤من اًمٗمّمؾ

 .ه1438رضم٥م 

ُمٜم٤مزقم٤مت جل٤من اًمٗمّمؾ ذم  ُمع ًمٚمٛمتٕم٤مُمؾ اإلرؿم٤مدي (، اًمدًمٞمؾ1438) __ (2

 ، ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع اًمٚمج٤من قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م.إوراق اعم٤مًمٞم٦م

جل٤من اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق  (، اًم٘مرارات اًمّم٤مدرة ُمـ1438) __ (3

 ، ُمٜمِمقرة ذم ُمقىمع اًمٚمج٤من قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م.اعم٤مًمٞم٦م

، ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع اعم٤مًمٞم٦م ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق ذم آؾمتئٜم٤مف جلٜم٦م(، 1438) __ (4

 ٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م.اًمٚمج٤من قمغم ؿم

، ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع اعم٤مًمٞم٦م ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق ذم اًمٗمّمؾ جلٜم٦م(، 1438) __ (5

 اًمٚمج٤من قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م.

 اًمٗمّمؾ ذم خم٤مًمٗم٤مت اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُم٘م٤مرٟم٤مً (، 1436اًمٕمٛمرو، ؾمٚمٞمامن ) (6

، رؾم٤مًم٦م ديمتقرة دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م :سمدول جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل

سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد  ًمٚم٘مْم٤مء،ًؿ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، سم٤معمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ىمإمم  ُم٘مدُم٦م

 .سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م

شم٘مدير اًمتٕمقيض ذم ىمْم٤مي٤م اًمتْمٚمٞمؾ (، 1439اًمٜمٞمٗمر، ٟم٤مدر وحمٛمد اًمًحٞم٤ٌمين ) (7

جمٚم٦م  ،سمًقق إؾمٝمؿ اًمًٕمقدي٦م: إؾمس اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمٓمرق اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م
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 82-45، ص ص: 3ع 30م ُمل،اإلؾمالاًمٕمزيز: آىمتّم٤مد  ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد

 م(.2017/أيمتقسمر ـه1439)حمرم 

 اًمتٕمقيض ٟم٘م٤مش طمٚم٘م٦م (،1431واًمتٛمقيؾ ) ًمالىمتّم٤مد اًمٕم٤معمٞم٦م اهلٞمئ٦م اإلؾمالُمٞم٦م (8

 (م2009 ديًٛمؼم 19 اعمقاومؼ) ـه1431 حمرم 2، اًمري٤مض، اًمًٝمؿ قمـ

، ُمقىمع هٞمئ٦م اخلؼماء اجلزائٞم٦م اإلضمراءات ٟمٔم٤ممهٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء،  (9

رضم٥م /1، شم٤مريخ اًمزي٤مرة www.boe.gov.saقمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، 

 .ـه1438

 ، ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع اهلٞمئ٦م.اعم٤مًمٞم٦م اًمًقق ٟمٔم٤مم(، 1424هٞمئ٦م اًمًقق اعم٤مًمٞم٦م ) (10

، اعمٕمدًم٦م سم٘مرار جمٚمس اهلٞمئ٦م رىمؿ ٓئح٦م ؾمٚمقيمٞم٤مت اًمًقق(، 1437) __ (11

، ُمٜمِمقرة ذم 7/1/2016اعمقاومؼ  27/3/1437وشم٤مريخ  3-3-2016

 ُمقىمع اهلٞمئ٦م قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م.

، شم٤مريخ اًمزي٤مرة: cma.org.sa :ُمقىمع اهلٞمئ٦م قمغم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م(، 1437) __ (12

 .ـه1438رضم٥م  1

، اًمّم٤مدرة اعم٤مًمٞم٦م ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق ٓئح٦م إضمراءات اًمٗمّمؾ ذم(، 1438) __ (13

، ُمٜمِمقر ذم ُمقىمع اًمٚمج٤من قمغم ؿمٌٙم٦م 19/2/1432قمـ جمٚمس اهلٞمئ٦م سمت٤مريخ 

 اإلٟمؽمٟم٧م.

، ُمٜمِمقرة ذم ُمقىمع اهلٞمئ٦م قمغم ؿمٌٙم٦م اًمت٘م٤مرير اًمًٜمقي٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م(، 1438) __ (14

 اإلٟمؽمٟم٧م.

15) IIBR (2011), Islamic Interbank Benchmark Rate: Pulse of the Islamic 

Capital Markets, financial.thomsonreuters.com/islamicbenchmark 
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 اًـُمَىثِّم وأحواَ املحرَّراخ اًذي يصذرها رشوط

 

 إػداد

 د. أحهد ةو عتدالعزيز ةو شليهان ةو شتيب

 األضتاذ املطاعد بكطِ ايكطاء ايتجازي باملعٗد ايعايي يًكطاء

 ظاَعة اإلَاّ حمُد بٔ ضعود اإلضالَية
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احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف ظمٚمؼ اهلل ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌداهلل وقمغم 

 آًمف وصحٌف أمجٕملم، أُم٤م سمٕمد:

واحل٨م قمغم إصم٤ٌمت وشمقصمٞمؼ  ،طمٗمظ احل٘مقق :وم٢من مم٤م ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

أيم٤من ذًمؽ قمـ ـمريؼ  يمؾ ص٤مطم٥م طمٍؼ طم٘مف سمٙم٤موم٦م اًمٓمرق واًمًٌؾ اعمٛمٙمٜم٦م، ؾمقاءً 

اًمٙمت٤مسم٦م أم اًمِمٝم٤مدة أم همػم ذًمؽ، وإن ُمـ إُمقر اًمتل ضمرى قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ُمٜمذ 

شمٜمّمٞم٥م ُمـ يتقمم شمقصمٞمؼ احل٘مقق سملم اًمٜم٤مس، ويم٤من اًمذي يتقمم هذه اعمٝمٛم٦م  :اًم٘مدم

طم٥ًم اظمتّم٤مصف،  ٤مب اًمٕمدل أو اًم٘مْم٤مة يمؾ  إُم٤م يمتّ  ،ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

سم٘مرار  "لم وأقمامهلؿ٘مِ ٓئح٦م اعمقصمِّ "رًا قمٚمٞمٝمؿ، إمم أن صدرت ومٙم٤من هذا إُمر ُم٘مّمق

، وم٠مضم٤مزت أن يتقمم هـ7/10/1435وشم٤مريخ  (66954)وزير اًمٕمدل رىمؿ 

ذيمر  :اعمقصم٘مقن قمددًا ُمـ آظمتّم٤مص٤مت اًمتقصمٞم٘مٞم٦م، ويم٤من مم٤م ضم٤مء ذم هذه اًمالئح٦م

ات اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم ـم٤مًم٥م رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ، ورء مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معمحرر

اًمتل يّمدره٤م اعمقصمؼ، ومٕمزُم٧م قمغم سمح٨م هذه اًمنموط وأطمٙم٤مم اعمحررات 

ُم٘م٤مرٟم٦م هل٤م سم٤معمقاد اًمقاردة ذم إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م إظمرى ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ،"اًمقصم٤مئؼ"

 اًمًٕمقدي٦م، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء واعمح٤مُم٤مة واًمتحٙمٞمؿ واًمتٜمٗمٞمذ وهمػمه٤م.

 أمهقة ادوضوع:

 يًٌؼ سمحثٝم٤م طم٥ًم اـمالع اًم٤ٌمطم٨م. احلدي٨م قمـ ُم٤ًمئؾ ضمديدة مل

اعمقوقع يتحدث قمـ ضمزئٞم٤مت ُمٝمٛم٦م هل٤م ارشم٤ٌمط وصمٞمؼ سم٤مجل٤مٟم٥م اًم٘مْم٤مئل 
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اًمٕمدزم، وهل اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ومٞمٛمـ يرهم٥م شمقزم ُمٝم٤مم اًمتقصمٞمؼ ذم اعمٛمٚمٙم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وُمدى طمجٞم٦م اًمقصم٤مئؼ اًمتل يّمدره٤م، وُم٤م هل اًمٓمٕمقن اعمٛمٙمـ 

ًٚمٞمط ًمٚمْمقء قمغم آًمٞم٦م ضمديدة ُمـ آًمٞم٤مت طمٗمظ احل٘مقق اًمتل أن شمقضمف هل٤م، وذم هذا شم

 يمٗمٚمتٝم٤م اًمنميٕم٦م وشمٌّمػم ًمٚمٜم٤مس هب٤م.

 وُمـ اجلقاٟم٥م اًمتل شمؼمز أمهٞم٦م اعمقوقع: (1

أن اجلزئٞم٦م إومم ُمـ اًمٌح٨م )ذوط اعمقصمؼ( هتؿ ذحيتلم  . أ

سم٤مًمدرضم٦م إومم، وهؿ: اًمراهمٌقن ذم اًمت٘مديؿ ًمٚمحّمقل قمغم رظمّم٦م 

ٓئح٦م "ُمـ  "اًمراسمٕم٦م"قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة اًمتقصمٞمؼ، واًمٚمجٜم٦م اعمٜمّمقص 

: )اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م: يِمٙمؾ وزير اًمٕمدل جلٜم٦ًم أو "اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ

 أيمثر ًمدراؾم٦م اًمٓمٚم٤ٌمت اعم٘مدُم٦م ًمٚمحّمقل قمغم رظمص اًمتقصمٞمؼ(.

أُم٤م اجلزئٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٌح٨م )أطمٙم٤مم اعمحررات اًمتل يّمدره٤م  . ب

ٛمع اًمذيـ اعمقصمؼ( ومٝمل هتؿ سم٤مًمدرضم٦م إومم: قمٛمقم أومراد اعمجت

يرهمٌقن ذم طمٗمظ طم٘مقىمٝمؿ سم٠مين اًمٓمرق اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وذم اًمقىم٧م ذاشمف 

شمٕمد ُمـ أقمغم درضم٤مت اإلصم٤ٌمت: إذ شمٕمد حمرراشمف ؾمٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦م، 

 يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ذًمؽ ذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

اعم٘م٤مرٟم٦م سملم إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، وٓ خيٗمك أمهٞم٦م اًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م  (2

وشمقوٞمح ُم٤ًمئؾ اًمٌح٨م، وإسمراز اًمٗمروق سمٞمٜمٝم٤م، وشم٘مٞمٞمٛمٝم٤م ذم وقء  ذم سمٞم٤من

 اًمٜمٔمرة اًمٕم٤مُم٦م ًمألٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م.
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 الدراشات السابؼة:

سمٕمد اًمٌح٨م واًمرضمقع عمرايمز اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآـمالع قمغم ومٝم٤مرس اعمٙمت٤ٌمت، 

 ،وظمّمقص٤ًم ومٝم٤مرس ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ ومٝمد واًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء

مل أىمػ قمغم ُمـ سمح٨م هذا  :وُمٙمت٦ٌم إُمػم ؾمٚمٓم٤من سمـ قمٌداًمٕمزيز سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم

يم٤من مم٤م حتدصم٧م قمٜمف  ،اًمٕمٜمقان قمغم وضمف اًمتحديد، وإن يم٤من هٜم٤مك سمٕمض اًمدراؾم٤مت

أو سمٕمض اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م  ،سمٕمض اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مطمٙم٤مم اعمقصمؼ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

مم٤م هل٤م وضمف قمالىم٦م سم٤مًمتقصمٞمؼ،  ،رسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مسمٙمّت٤مب اًمٕمدل أو اًم٘مْم٤مة ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕم

 وهل:

اًمتقصمٞمؼ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اعمٕم٤مسة، سمح٨م شمٙمٛمٞمكم  (1

، هـ1418ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد، قم٤مم 

 قمٌداهلل اعمِمٕمؾ./ًمٚم٤ٌمطم٨م

أطمٙم٤مم شمقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه سم٘مًؿ اًمًٞم٤مؾم٦م  (2

قمٌداًمٙمريؿ /، ًمٚمديمتقرهـ1424قمٞم٦م ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء، قم٤مم اًمنم

 اًمّم٤ميغ.

وٓي٦م يم٤مشم٥م اًمٕمدل ذم شمقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد، سمح٨م شمٙمٛمٞمكم ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم  (3

، هـ1428سم٘مًؿ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء، قم٤مم 

 ومٞمّمؾ اًمٕمّمٗمقر./ًمٚم٤ٌمطم٨م

ٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سملم اًمنميٕم٦م شمقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد ذم اًمدوائر اًمنمقمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًم (4

واًمٜمٔم٤مم، سمح٨م شمٙمٛمٞمكم ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، قم٤مم 

 وم٤مئز اًمزاطمؿ./، ًمٚم٤ٌمطم٨مهـ1430
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ويالطمظ يمام هق فم٤مهر وم٢من اًمٌحقث اًم٤ًمسم٘م٦م ختتٚمػ قمـ هذه اًمدراؾم٦م: إذ 

٤مب اًمٕمدل أو طمديثٝم٤م يم٤من قمـ ذوط اعمقصم٘ملم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أو ذوط يمتّ 

وسمٕمض إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمام يّمدروٟمف ُمـ حمررات  ،ة ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدياًم٘مْم٤م

رشوط ادوثق وأحؽام ادحررات التي "ووصم٤مئؼ، وأُم٤م هذا اًمٌح٨م ومٝمق قمـ 

يصدرها دم ضوء الئحة ادوثؼني وأعامهلم دراشة مؼاركة باألكظؿة العدلقة 

يم٤مٟم٧م ىمٌؾ ، ويٙمٗمل ذم سمٞم٤من اًمٗمرق هق أن اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمٝم٤م "السعودية

 صدور ٓئح٦م اعمقصم٘ملم سمًٜمقات.

 حدود البحث:

هق دراؾم٦م ذوط اعمقصمؼ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م وأطمٙم٤مم اعمحررات اًمتل يّمدره٤م ذم 

وم٘مط، ُمع ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سم٤معمقاد اًمقاردة ذم إٟمٔمٛم٦م  "الئحة ادوثؼني وأعامهلم"وقء 

 اًمٕمدًمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اعمِم٤مهب٦م هل٤م.

 مـفج البحث:

 اعمٜمٝمجٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م: اشمٌع اًم٤ٌمطم٨م ذم هذا اًمٌح٨م

اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمقصٗمل، وذًمؽ سمتتٌع اًمٙمت٥م اعمتخّمّم٦م، وإٟمٔمٛم٦م  (1

 اًمٕمدًمٞم٦م ذات اًمٕمالىم٦م، ًمٚمقىمقف قمغم أطمٙم٤مم ُم٤ًمئؾ اًمٌح٨م.

ُمٜمٝم٩م اعم٘م٤مرٟم٦م، وذًمؽ سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سملم ذوط اعمقصمؼ اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم  (2

ٞمٝم٤م ذم وم٘مط واًمنموط اعمامصمٚم٦م هل٤م اعمٜمّمقص قمٚم "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"

إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م إظمرى ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ُمع سمٞم٤من إطمٙم٤مم 

 اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمحررات واًمقصم٤مئؼ اًمتل يّمدره٤م اعمقصمؼ.
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 آًمتزام سم٤معمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اعمٕمتٛمد ذم اًمٌحقث إيم٤مديٛمٞم٦م. (3

 خطة البحث:

اٟمتٔمٛم٧م ظمٓم٦م اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وُمٌحثلم وظم٤ممت٦م وومٝم٤مرس، وسمٞم٤مهن٤م ُم٤م 

 كم:ي

وشمِمتٛمؾ قمغم سمٞم٤من أمهٞم٦م اعمقوقع، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمٜمٝم٩م  ادؼدمة،

 اًمٌح٨م، وظمٓمتف.

 اًمتٕمريٗم٤مت، واعمنموقمٞم٦م، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن: التؿفقد:

 اعمٓمٚم٥م إول: اًمتٕمريٗم٤مت، وومٞمف صمالصم٦م ومروع:

 اًمٗمرع إول: شمٕمريػ اعمقصمؼ ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح.

 وآصٓمالح.اًمٗمرع اًمث٤مين: شمٕمريػ اًمالئح٦م ذم اًمٚمٖم٦م 

 اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م: شمٕمريػ إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُمنموقمٞم٦م اًمتقصمٞمؼ.

 ذوط اعمقصمؼ ذم ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ، وومٞمف صمامٟمٞم٦م ُمٓم٤مًم٥م: ادبحث األول:

 اعمٓمٚم٥م إول: اجلٜمًٞم٦م.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ؾمالُم٦م اًمًٛمٕم٦م.

 ."اًمتخّمص"إيم٤مديٛمل اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: اًمت٠مهٞمؾ اًمٕمٚمٛمل 

 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمّمحٞم٦م.

 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: ؾمالُم٦م اًمنمف وإُم٤مٟم٦م.
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 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس: اًمٕمٚمؿ اًمٜمٔمري اعمتخّمص أو اخلؼمة.

 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع: اضمتٞم٤مز اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمِمخّمٞم٦م.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ: قمدم اًمقفمٞمٗم٦م ذم اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل.

 رة ُمـ اعمقصمؼ، وومٞمف مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م:أطمٙم٤مم اعمحررات اًمّم٤مد ادبحث الثاين:

 اعمٓمٚم٥م إول: شمٕمريػ اعمحرر ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أٟمقاع اعمحررات.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: اعمحررات اعمقصم٘م٦م وأٟمقاقمٝم٤م، وومٞمف ومرقم٤من:

 اًمٗمرع إول: اًمتٕمريػ سم٤معمحررات اعمقصم٘م٦م.

 اًمٗمرع اًمث٤مين: أٟمقاع اعمحررات اعمقصم٘م٦م.

 طمجٞم٦م اعمحررات اعمقصم٘م٦م.اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: 

 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: ـمرق اًمٓمٕمـ ذم اعمحررات اعمقصم٘م٦م.

 وومٞمٝم٤م ذيمر ٕهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت. اخلامتة،

 وشمِمٛمؾ ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع، وومٝمرس اعمقوققم٤مت. الػفارس،

قمغم شمٞمًػمه وإمت٤مُمف، وأؾم٠مًمف اإلظمالص واًم٘مٌقل  ڤوم٢مين أمحد اهلل  ودم اخلتام..

 صغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.إٟمف ىمري٥م جمٞم٥م، و
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 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 .انًطهت األٔل: انزؼزٚفبد

 وومٞمف صمالصم٦م ومروع:

 الػرع األول: تعريف ادوثق دم الؾغة واالصطالح:

 تعريف ادوثق دم الؾغة:

اًمٚمٖم٦م: )وصمؼ: اًمقاو واًمث٤مء ، ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس  - اؾمؿ وم٤مقمؾ - "اعمقصمِّؼ"

.. واعمٞمث٤مق: اًمٕمٝمد .واًم٘م٤مف يمٚمٛم٦م شمدل قمغم قم٘مد وإطمٙم٤مم، ووصم ٘م٧م اًمٌمء: أطمٙمٛمتف

 .(1)اعمحٙمؿ(

ي٘م٤مل: َوصمِؼ سمف: أي ائتٛمٜمف، وأظمذ سم٤مًمقصمٞم٘م٦م ذم أُمره: أي سم٤مًمث٘م٦م، ووصم ٘مف شمقصمٞم٘م٤ًم: أي 

ُمر أطمٙمٛمف، واعمٞمث٤مق: اًمٕمٝمد، واؾمتقصمؼ ُمٜمف: أي أظمذ ُمٜمف اًمقصمٞم٘م٦م، وأظمذ إ

سم٤مٕوصمؼ: أي إؿمد إطمٙمؿ، وأوصم٘مف ذم اًمقصم٤مق: أي ؿمده، واًمقصم٤مق: احلٌؾ أو 

 اًم٘مٞمد أو اًمٌمء اًمذي يِمد سمف إؾمػم واًمداسم٦م.

 ووصم ؼ اًمٕم٘مد: أي ؾمجٚمف سم٤مًمٓمريؼ اًمرؾمٛمل، ومٙم٤من ُمقوع صم٘م٦م.

                                           

 (.1043ص) اسمـ وم٤مرس (1)
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واعمقصمِّؼ: هق اًمِمخص اًمذي ي٘مقم سم٤مًمتقصمٞمؼ، أي إطمٙم٤مم اًمٌمء وإصم٤ٌمشمف وشم٘مقيتف 

 ْمٝم٤م ُمع سمٕمض، ومجٕمف ُمقصم٘مقن.ورسمط إـمراف سمٕم

 .(1)واًمتقصمٞمؼ: هق اًمت٘مٞمٞمد واإلصم٤ٌمت واإلطمٙم٤مم

 تعريف ادوثق دم االصطالح:

قُمرف اعمقصمؼ سمتٕمريٗم٤مت ُمتٕمددة، شمدور طمقل أٟمف: اًمِمخص اًمذي أقمٓم٤مه اًمٜمٔم٤مم 

صالطمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سمتقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد واًمتٍموم٤مت وٟمحقه٤م، اًمتل يٕمروٝم٤م قمٚمٞمف ذوو 

 .(2)وحتريره٤م سمِمٙمؾ رؾمٛمل صحٞمح ذقم٤ًم وٟمٔم٤مُم٤مً اًمِم٠من: ًمٞم٘مقم سمٙمت٤مسمتٝم٤م 

وُمـ أومْمؾ اًمتٕمريٗم٤مت ذم ذًمؽ شمٕمريٗمف سم٠مٟمف: )هق اًمقازم اعمختص سمتقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد 

 .(3)واعمحررات قمغم اًمقضمف اًمنمقمل اًم٘م٤مٟمقين(

 رشح التعريف:

أٟمف ٓسمد ُمـ إذن وإضم٤مزة  - "والٍ "سم٠مٟمف  - ؼيًتٗم٤مد ُمـ وصػ اعمقصمِّ  :"الوايل"

                                           

 آسم٤مدي اًمٗمػموز - (، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط251-12/250) ُمٜمٔمقر اسمـ - اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب (1)

(، ُم٤مدة 1012-1011ص) (، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط531ص) اًمٗمٞمقُمل - (، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم835-834ص)

 ."وصمؼ"

(، اًمتقصمٞمؼ وأطمٙم٤مُمف ذم 159-158ص) احلامد مح٤مد. د - اٟمٔمر: وٓي٦م اًمتقصمٞمؼ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (2)

(، اًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ اعمٍمي واًمًٕمقدي ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمٗم٘مف 101ص) احل٤مُمدي ؾمٕمد - اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

 قمامر سمـ ُم٘مٜمل. د - (، ُمٝمٜم٦م اًمتقصمٞمؼ ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري26ص) ذىم٤موي ظمٚمٞمٗم٦م أمحد. د - اإلؾمالُمل

 (.16ص)

 (3740ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ٓظمتّم٤مص يمت٤مب اًمٕمدل، واًمّم٤مدرة سمرىمؿ ) "اًمتقصمٞمؼ"وىمد ضم٤مء شمٕمريػ  

هـ، سم٠مٟمف: )جمٛمققم٦م اإلضمراءات اًمتل ي٘مقم هب٤م يم٤مشم٥م اًمٕمدل ذم وٌقـمف وؾمجالشمف، 17/5/1425شم٤مريخ و

 ."وزارة اًمٕمدل"سمتقىمٞمع اًمّمؽ وظمتٛمف وشمًٚمٞمٛمف(، اعمقىمع آًمٙمؽموين ًمـ ُمـ اًمْمٌط واٟمتٝم٤مءً  اسمتداءً 

 (.159ص) احلامد مح٤مد. د - وٓي٦م اًمتقصمٞمؼ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (3)
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ًمٚمٛمقصمؼ ًمٞمامرس ُمٝمٜم٦م اًمتقصمٞمؼ، وهذا اإلذن واإلضم٤مزة  - قب قمٜمفأو ُمـ يٜم - احل٤ميمؿ

 :(1)ُمـ احل٤ميمؿ عمـ يتقمم ُمٝمٛم٦م اًمتقصمٞمؼ يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم

إذن ٟم٤مؿمئ ُمـ احل٤ميمؿ أو ُمـ يٜمقسمف قمـ ـمريؼ اًمتٕمٞملم اًمرؾمٛمل يمٛمقفمػ ذم  .أ

ويمّت٤مب  ،اًمدوًم٦م، يٙمقن ُمـ ُمٝم٤مُمف اًمتقصمٞمؼ يم٤مًم٘مْم٤مة ذم سمٕمض آظمتّم٤مص٤مت

 ."يمّت٤مب اعمح٤ميمؿ"اًمٕمدل، وسمٕمض اًم٤ٌمطمثلم يًٛمل هذا اًم٘مًؿ سمـ

إذن ٟم٤مؿمئ ُمـ احل٤ميمؿ أو ُمـ يٜمقسمف قمـ ـمريؼ ُمٜمح رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ عمـ يت٘مدم  .ب

وشمتقاومر ومٞمف اًمنموط اًمنمقمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وٓ  ،سمٓمٚم٥م احلّمقل قمغم اًمرظمّم٦م

ٚمح يٕمد ُمقفمٗم٤ًم ذم اًمدوًم٦م، وسمٕمض اًم٤ٌمطمثلم يٓمٚمؼ قمغم هذا اًم٘مًؿ ُمّمٓم

 ."اًمٙمّت٤مب اًمٕمدول"

هذا يٌلم اٟمحّم٤مر اظمتّم٤مص اعمقصمؼ ذم  :"ادختص بتوثقق العؼود وادحررات"

شمقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد واعمحررات وٓ يتٕمداه٤م إمم همػمه٤م، وهذا ُمقاومؼ عم٤م ضم٤مء ذم اعم٤مدة 

 طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م: "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"إومم ُمـ 

 )اعم٤مدة إومم:

 "اًمراسمٕم٦م واًمًٌٕملم"ٕمدل ُمـ اظمتّم٤مص ذم اعم٤مدة ُمع قمدم اإلظمالل سمام ًمٙمت٤مب اًم

 ..(..ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء يٕمٝمد إمم اعمقصمؼ شمقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد واإلىمرارات ومٞمام ي٠ميت:

 ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء: "اًمراسمٕم٦م واًمًٌٕملم"وٟمص اعم٤مدة 

)ختتص يمت٤مسم٤مت اًمٕمدل سمتقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد ووٌط اإلىمرارات ومٞمام قمدا إوىم٤مف 

واًمقص٤مي٤م، وجيقز أن يٕمٝمد سمٌٕمض هذه آظمتّم٤مص٤مت إمم اًمٖمػم، وذًمؽ وومؼ 

                                           

 (.118-116ص) ؾماليٛم٦م إهاء - شمقصمٞمؼ اًمّمٙمقك ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقناٟمٔمر:  (1)
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 قمغم ُمقاوم٘م٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء(. ٓئح٦م شمّمدر سم٘مرار ُمـ وزير اًمٕمدل سمٜم٤مءً 

اعمقصمؼ أن يت٠ميمد  هذا اًم٘مٞمد يٗمٞمد سم٠مٟمف جي٥م قمغم :"عذ الوجه الرشعي الؼاكوين"

ُمـ اؾمتٙمامل اًمنموط وإريم٤من اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م واضمتٜم٤مب اعمقاٟمع واعمحٔمقرات 

 ،قمٜمد شمقصمٞم٘مف ًمٚمٕم٘مقد واعمحررات اًمّم٤مدرة ُمٜمف: وذًمؽ ًمٞمْمٗمل قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسمع اًمرؾمٛمٞم٦م

وُمـ صَمؿ يٛمٜمحٝم٤م اًمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م، ًمٞمح٘مؼ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م اًمٖمرض اعم٘مّمقد ُمـ قمٛمٚمٞم٦م 

 اًمتقصمٞمؼ.

.. وم٢من طمّمؾ اًمٜمزاع واخلالف .تقصمٞمؼ هق شم٘مقي٦م وشم٠ميمٞمد احلؼ)وم٤مهلدف ُمـ اًم

م وؾمٞمٚم٦م اًمتقصمٞمؼ يمقؾمٞمٚم٦م ًمإلصم٤ٌمت أُم٤مم اًم٘مْم٤مء: ٕن وم٤مئدة اًمتقصمٞمؼ إؾم٤مؾمٞم٦م ٘مد  شمُ 

هل إصم٤ٌمت احلؼ اعمتٜم٤مزع ومٞمف أُم٤مم اًم٘مْم٤مء، واًمتقصمٞمؼ ًمٞمس إٓ إقمدادًا ُم٘مدُم٤ًم ًمإلصم٤ٌمت 

ٚمح٘مقق، يمام أن اهلدف ُمـ ُمٜمذ إٟمِم٤مء احلؼ أو قمٜمد إضمراء اًمتٍموم٤مت اعمٜمِمئ٦م ًم

 .(1)اًم٘مْم٤مء واإلصم٤ٌمت هق مح٤مي٦م احل٘مقق(

 "اًمت٤مؾمٕم٦م"ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمامدة  (7)ي١ميمد ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة رىمؿ 

 ، طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م:"ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ"ُمـ 

. يِمؽمط ذم اًمتقصمٞمؼ أن يٙمقن ص٤مدرًا ممـ ًمف صالطمٞم٦م اًمتقصمٞمؼ ذم طمدود 7)

 اظمتّم٤مصف(.

 تعريف الالئحة دم الؾغة واالصطالح:الػرع الثاين: 

 تعريف الالئحة دم الؾغة:

إذا سمدا وسمرز وفمٝمر، ي٘م٤مل: ٓح اًمٜمجؿ أي سمدا،  "ٓح"ًمٖم٦م ُمِمت٘م٦م ُمـ  الالئحة

                                           

 (.1/31) اًمزطمٞمكم حمٛمد. د - وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (1)
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وٓح اًمِمٞم٥م يٚمقح ذم رأؾمف سمٛمٕمٜمك سمدا وفمٝمر، وٓح اًمرضمؾ إذا سمرز وفمٝمر، ومجع 

 .(1)"ًمقائح"اًمالئح٦م 

 تعريف الالئحة دم االصطالح:

اًمالئح٦م ذم اًمتٜمٔمٞمؿ اًمًٕمقدي سم٠مهن٤م: )جمٛمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م يٛمٙمـ شمٕمريػ 

اعمٚمزُم٦م اًمقاردة سمِم٠من ُمقوقع ُمٕملم: شمٜمٔمٞماًم أو شمٜمٗمٞمذًا، اًمّم٤مدرة سم٠مداة دون اعمرؾمقم 

 .(2)اعمٚمٙمل(

وهق ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  - ويالطمظ ُمـ ظمالل اًمتٕمريػ

 :(3)أن اًمٚمقائح شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم - اًمًٕمقدي٦م

 الؾوائح التـظقؿقة:  -1

ويراد هب٤م: جمٛمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمٚمزُم٦م اًمتل شمّمدر سمٕمد دراؾمتٝم٤م ُمـ اًمًٚمٓم٦م 

 صمؿ ُمقاوم٘م٦م اعمٚمؽ قمٚمٞمٝم٤م. ،"جمٚمس اًمِمقرى وجمٚمس اًمقزراء"اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م 

وؾمٛمٞم٧م شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م ٕهن٤م شمّمدر قمـ اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م، وهل ذم إقمؿ إهمٚم٥م 

                                           

 ."ًمقح" ُم٤مدة - (845ص) (، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط3/422) ُمٜمٔمقر اسمـ - اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب (1)

 (.408ص) اًمٖم٤مُمدي ٟم٤مس. د - اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م وإٟمٔمٛم٦م اعمرقمٞم٦م (2)

واعمراد سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل هق: أداة شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م شمتخذ ؿمٙماًل حمددًا وُمٙمتقسم٤ًم، حتٛمؾ شمقىمٞمع اعمٚمؽ، وشمّمدر قمٜمف 

 سمقصٗمف رئٞم٤ًًم ًمٚمًٚمٓم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م.

جمٚمس اًمِمقرى وجمٚمس "واعمرؾمقم اعمٚمٙمل يّمدر قمـ اعمٚمؽ سمٕمد أن يًٌ٘مف ىمرار ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م 

 ُمقوققمف.ذم  "اًمقزراء

 (.296-295ص) اعمرزوىمل حمٛمد. د - اٟمٔمر: اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

(، اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م وإٟمٔمٛم٦م 151-150، 81-78ص) اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (3)

 (، دًمٞمؾ صٞم٤مهم٦م إٟمٔمٛم٦م واًمٚمقائح ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م411-409ص) اًمٖم٤مُمدي ٟم٤مس. د - اعمرقمٞم٦م

 (.211-210ص) اًمّمٗمل ظم٤مًمد - اًمًٕمقدي٦م
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 شمٜمٗمٞمذًا ًمٜمٔم٤مم سمٕمٞمٜمف.شمّمدر شمٜمٔمٞماًم عمقوققمٝم٤م اسمتداء ٓ 

 الؾوائح التـػقذية:  -2

ويراد هب٤م: جمٛمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمٚمزُم٦م اًمتل شمّمدر ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م 

 سمح٥ًم ُم٤م هق ُمًٜمد إًمٞمٝم٤م سمٛمقضم٥م إٟمٔمٛم٦م.

وؾمٛمٞم٧م شمٜمٗمٞمذي٦م ٕهن٤م شمّمدر ذم إقمؿ إهمٚم٥م قمـ اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م وطمده٤م، 

وسمٞم٤مٟم٤ًم ًمألطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ذم طمدود  وٕهن٤م شمّمدر شمٜمٗمٞمذًا عم٤م شم٘ميض سمف إٟمٔمٛم٦م،

 اًمٜمٔم٤مم اًمذي صدرت شمٜمٗمٞمذًا ًمف.

 ويؽمك ذم اًمٖم٤مًم٥م إصدار هذه اًمٚمقائح ًمٚمقزراء اعمٕمٜمٞملم يمؾ  ومٞمام خيّمف.

: ٕهن٤م صدرت "اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م"ُمـ ىمٌٞمؾ  "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"وشمٕمد 

اًمراسمٕم٦م "ًم٘مْم٤مء ذم ُم٤مدشمف ، اؾمتٜم٤مدًا عم٤م ٟمص قمٚمٞمف ٟمٔم٤مم ا - وزير اًمٕمدل - ُمـ اًمقزير

 يمام ضم٤مء ذًمؽ ُمٌٞمٜم٤ًم ذم ىمرار اًمقزير، وهذا ٟمص اًم٘مرار: "واًمًٌٕملم

 هـ7/10/1435( وشم٤مريخ 66954ىمرار رىمؿ )

 إن وزير اًمٕمدل سمٜم٤مء قمغم اًمّمالطمٞم٤مت اعمخقًم٦م ًمف.

واؾمتٜم٤مدًا ًمٚمامدة اًمراسمٕم٦م واًمًٌٕملم ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ 

وٟمّمٝم٤م: )ختتص يمت٤مسم٤مت اًمٕمدل سمتقصمٞمؼ  هـ19/9/1428 وشم٤مريخ (78/)م

اًمٕم٘مقد ووٌط اإلىمرارات ومٞمام قمدا إوىم٤مف واًمقص٤مي٤م، وجيقز أن يٕمٝمد سمٌٕمض هذه 

قمغم  آظمتّم٤مص٤مت إمم اًمٖمػم، وذًمؽ وومؼ ٓئح٦م شمّمدر سم٘مرار ُمـ وزير اًمٕمدل سمٜم٤مءً 

 .(1)ُمقاوم٘م٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء(

                                           

 =قمٚمؼ اًمديمتقر/قمٌداًم٘م٤مدر اًمِمٞمخكم قمغم هذه اعم٤مدة سم٘مقًمف: )هذه اعم٤مدة شمتْمٛمـ صمالصم٦م أطمٙم٤مم، هل: ...  (1)
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قمغم ىمرار  اعمروم٘م٦م ًمٚمٛمقصم٘ملم وأقمامهلؿ، وسمٜم٤مءً وسمٕمد آـمالع قمغم ُمنموع اًمالئح٦م 

 هـ20/8/1435( وشم٤مريخ 1090/10/35اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ )

 اعمتْمٛمـ اعمقاوم٘م٦م قمغم ُمنموع اًمالئح٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م.

 وـمٌ٘م٤ًم ٕطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء ي٘مرر ُم٤م يكم:

 ...اعمروم٘م٦م سم٤مًم٘مرار "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"اعمقاوم٘م٦م قمغم ُمنموع  أوالً:

 الػرع الثالث: تعريف األكظؿة العدلقة دم الؾغة واالصطالح:

 تعريف األكظؿة العدلقة دم الؾغة:

مجع ٟمٔم٤مم، وهق يدل قمغم اًمت٠مًمٞمػ واجلٛمع، ووؿ اًمٌمء إمم  األكظؿة:

 .(1)اًمٌمء

 .(2)ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٕمدل، وهق اًم٘مّمد ذم إُمقر، ود اجلقر العدلقة:

 تعريف األكظؿة العدلقة دم االصطالح:

: إٟمٔمٛم٦م اًمتل شمٜمٔمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م واًمتقصمٞم٘مٞم٦م، يمٜمٔم٤مم: اًم٘مْم٤مء، وديقان له

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

اًمث٤مًم٨م: دمٞمز هذه اعم٤مدة ًمقزير اًمٕمدل إصدار ٓئح٦م سمٕمد ُمقاوم٘م٦م رئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء أن يٜم٤مط 

ٓي٦م يمت٤مسم٤مت اًمٕمدل إمم اًمٖمػم، وأقمت٘مد أن هذه اًمٕم٤ٌمرة هم٤مُمْم٦م آظمتّم٤مص٤مت اًمتل شمدظمؾ ذم و سمٕمض هذه

إذ مل أومٝمؿ ؾم٥ٌم إٟم٤مـم٦م سمٕمض آظمتّم٤مص٤مت إمم ضمٝم٦م أظمرى، يمام مل يٜمص اًمٜمٔم٤مم قمغم هذه اجلٝم٦م اًمت٤مسمٕم٦م 

 شمتْمح اًمٕمدل وزير ُمـ سم٘مرار اًمالئح٦م هذه صدور طملم وإمم "اًمٖمػم"ًمقزارة اًمٕمدل واًمتل اؾمٛمٝم٤م: 

 (.91ص) اعمٔم٤ممل ديقان وٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء ٟمٔم٤مم ذح( يم٤مُمؾ سمِمٙمؾ اًمّمقرة

 ومٚمٕمؾ أن اًمّمقرة اشمْمح٧م عمـ يم٤من يرى ذم هذه اعم٤مدة همٛمقو٤ًم وإهب٤مُم٤ًم.

(، 1048ص) آسم٤مدي اًمٗمػموز - (، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط996ص) اسمـ وم٤مرس - اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (1)

 ."ٟمٔمؿ"( ُم٤مدة 501)ص - اًمٗمٞمقُمل - اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم

 ."قمدل"( ُم٤مدة 323ص) اًمٗمٞمقُمل - (، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم927ص) اًمٗمػموزآسم٤مدي - اعمحٞمطاٟمٔمر: اًم٘م٤مُمقس  (2)
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اعمٔم٤ممل، واعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م، واإلضمراءات اجلزائٞم٦م، واًمتًجٞمؾ اًمٕمٞمٜمل ًمٚمٕم٘م٤مر، 

 .(1)واعمح٤مُم٤مة، واًمتحٙمٞمؿ، واًمتٜمٗمٞمذ وهمػمه٤م ُمـ إٟمٔمٛم٦م، ُمع ًمقائحٝم٤م اًمتٜمٗمٞمذي٦م

 .انًطهت انثبَٙ: يشزٔػٛخ انزٕثٛك

 اًمتقصمٞمؼ ضم٤مئز وُمنموع سمدًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واعمٕم٘مقل.

 فؿن الؽتاب: .أ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[282]اًمٌ٘مرة:

وم٤مٔي٦م شم٘مرر ُمٌدأ ُمنموقمٞم٦م اًمٙمت٤مسم٦م، وٟمّم٥م ُمـ يتقمم اًمٙمت٤مسم٦م، واقمت٤ٌمر اًمٙمت٤مسم٦م 

 .(2)وصمٞم٘م٦م ذم اعمٕم٤مُمالت

اعمٗمنيـ واًمٗم٘مٝم٤مء ىمد اظمتٚمٗمقا ذم إُمر اًمقارد سم٤مًمٙمت٤مسم٦م هؾ هق ًمٚمقضمقب سمؾ إن 

 .(3)أم ًمٚمٜمدب أم ًمإلسم٤مطم٦م، مم٤م ي١ميمد أن أُمر اعمنموقمٞم٦م أُمر ُمًت٘مر صم٤مسم٧م

 ومن السـة: .ب

هذا ُم٤م اؿمؽمى حمٛمد »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: يمت٥م زم اًمٜمٌل  (4)◙قمـ اًمٕمداء سمـ ظم٤مًمد 

                                           

 (.24-19ص) اًمّم٤مئغ حمٛمد - اٟمٔمر: اعمّمٓمٚمح٤مت اإلضمرائٞم٦م واًمتقصمٞم٘مٞم٦م ذم اعمح٤ميمؿ ويمت٤مسم٤مت اًمٕمدل (1)

ذم  (، وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت79-78ص) احلامد مح٤مد. د - اٟمٔمر: وٓي٦م اًمتقصمٞمؼ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (2)

 (.426-2/425) اًمزطمٞمكم حمٛمد. د - اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

(، شمقصمٞمؼ اًمديقن ذم 80-5/72) "اًمٓمؼمي شمٗمًػم" - اًمٓمؼمي - اٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن (3)

 (.301-298، 53-35ص) اهلٚمٞمؾ ص٤مًمح. د - اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

 =صٕمّمٕم٦م، صح٤ميب ىمٚمٞمؾ احلدي٨م، أؾمٚمؿ  هق: اًمٕمداء سمـ ظم٤مًمد سمـ هقذة سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مُمر سمـ (4)
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ُمـ اًمٕمداء سمـ ظم٤مًمد، سمٞمَع اعمًٚمِؿ ُمـ اعمًٚمؿ، ٓ داء وٓ ظِمٌث٦م وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 .(2)(1)شهم٤مئٚم٦م

طمج٦م، وشمٕمٚمٞمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مًمٙمت٤مسم٦م، وومٕمٚمف  ◙وصمؼ شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٕمداء  ملسو هيلع هللا ىلصوم٤مًمرؾمقل 

 .(3)ُٕمتف ذم شمقصمٞمؼ شمٕم٤مُمالهتؿ

 ومن اإلمجاع:. ج

ُمـ آيمد اًمٕمٚمقم  (5)سم٘مقًمف: )اقمٚمؿ سم٠من قمٚمؿ اًمنموط (4)ؒ ُم٤م ذيمره اًمنظمز 

 ٻ ٻ ﴿: ڤ، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أُمر سم٤مًمٙمت٤مب ذم اعمٕم٤مُمالت وم٘م٤مل ٔمٛمٝم٤م صٜمٕم٦مً وأقم

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 (. 5/325) اًمِمقيم٤مين - (، ٟمٞمؾ إوـم٤مر4/310) طمجر اسمـ - سمٕمد طمٜملم. اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري

أي:  "ٓ هم٤مئٚم٦م"أي: اًمٌٕمد قمـ إظمالق اخلٌٞمث٦م، و "ٓ ظِمٌث٦م"أي: ٓ قمٞم٥م يٙمتٛمف اًم٤ٌمئع، و "ٓ داء"ىمقًمف:  (1)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م. وٓ ومجقر ُمـ زٟم٤م وهىم٦م وإسم٤مق وهمػم ذًمؽ. اٟمٔمر:

(، وأظمرضمف 333ص) /إذا سملم  اًمٌٞمٕم٤من ومل يٙمتام وٟمّمح٤مسم٤مب - أظمرضمف اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع (2)

 طمدي٨م - /ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مسم٦م اًمنموطسم٤مب - اًمٌٞمقع يمت٤مب - اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف ُمقصقًٓ، ضم٤مُمع اًمؽمُمذي

 يمت٤مب - ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف( وىم٤مل قمٜمف: هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م، 297-296ص) (1216) رىمؿ

 (.322ص) (2251) رىمؿ طمدي٨م - /ذاء اًمرىمٞمؼسم٤مب - اًمتج٤مرات

 وسملم احلدي٨م اعمٕمٚمؼ واعمقصقل ٟمقع اظمتالف همػم ُم١مصمر، ٟمٌف قمغم ذًمؽ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري

(4/310 .) 

 اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (3)

ٛم٦م، يم٤من إُم٤مُم٤ًم قم٤معم٤ًم وم٘مٞمٝم٤ًم أصقًمٞم٤ًم، هق: حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ احلٜمٗمل، أسمق سمٙمر اًمنظمز، ؿمٛمس إئ (4)

 اًم٘مرر اًمقوم٤مء أيب اسمـ - شم٘مري٤ًٌم. اٟمٔمر: اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م هـ(490ُم٤مت ؾمٜم٦م )

(3/78-82.) 

 اًمٗم٘مف ذم وأطمٙم٤مُمف اًمتقصمٞمؼ: اٟمٔمر ،"اًمتقصمٞمؼ" سم٤مؾمؿ اًمٞمقم يٕمرف ُم٤م هق ىمدياًم، "قمٚمؿ اًمنموط" (5)

 مح٤مد. د - (، وٓي٦م اًمتقصمٞمؼ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م102 ،43-34ص) ؾمٕمد احل٤مُمدي - اإلؾمالُمل

(، شمقصمٞمؼ اًمّمٙمقك ذم 20-17ص) اًمؽمشمقري طمًلم. د - (، اًمتقصمٞمؼ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمٕم٘مقد15-11ص) احلامد

 (.62-59، 46-38ص) ؾماليٛم٦م إهاء - اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن
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أُمر سم٤مًمٙمت٤مب ذم  ملسو هيلع هللا ىلص، ورؾمقل اهلل [282]اًمٌ٘مرة: ﴾ ڀ پ پ پ پ

اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٞمٜمف وسملم ُمـ قم٤مُمٚمف، وأُمر سم٤مًمٙمت٤مب ومٞمام ىمٚمد ومٞمف قمامًمف ُمـ إُم٤مٟم٦م، وأُمر 

سم٤مًمٙمت٤مب ذم اًمّمٚمح ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اعمنميملم، واًمٜم٤مس شمٕم٤مُمٚمقه ُمـ ًمدن رؾمقل اهلل 

 .(1)إمم يقُمٜم٤م هذا، وٓ يتقصؾ إمم ذًمؽ إٓ سمٕمٚمؿ اًمنموط( ملسو هيلع هللا ىلص

 ومن ادعؼول: .د

حلٗمظ طم٘مقىمٝمؿ وأُمقاهلؿ داقمٞم٦م إمم اًم٘مقل سمٛمنموقمٞم٦م اًمتقصمٞمؼ: وم٢من طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس 

ظم٤مص٦م ذم هذا اًمزُم٤من إذ إٟمف )إذا يمثرت اعمٕم٤مُمالت سملم اًمٜم٤مس، وشمِمٕم٧ٌم أىم٤ًمُمٝم٤م، 

ودم٤موزت اًمٌٚمد اًمقاطمد، وشمٕمدت اًمتٕم٤مُمؾ سملم إىم٤مرب وإهؾ وأصح٤مب اعمديٜم٦م 

اًم٘مْم٤مء سمتحرير وم٢من طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس شم٘متيض اؾمتٕمامل اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ و :اًمقاطمدة

ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م ذم  :اعمًتٜمدات وهتٞمئ٦م اًمقصم٤مئؼ وشمًجٞمؾ اًمٕم٘مقد وشمقصمٞمؼ اًمديقن

 اؾمتٞمٗم٤مء احل٘مقق وإسمراء اًمذُمؿ وىمْم٤مء احل٤مضم٤مت وإهن٤مء اعمٜم٤مزقم٤مت.

وًمق مل ي٠مت هب٤م ٟمص سيح ذم اًمنمع وم٢من اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م واعم٘م٤مصد اًمرئٞمًٞم٦م ذم 

 احل٘مقق. اًمنميٕم٦م شم٘مٌٚمٝم٤م وشم٘متْمٞمٝم٤م ًمدومع احلرج وطمٗمظ

ٕهن٤م إظم٤ٌمر سمحؼ قمغم اًمٖمػم، وٕهن٤م ٓ شمٗمٞمد اًمِم٤مهد ذم  :وإذا يمٜم٤م ٟم٘مٌؾ اًمِمٝم٤مدة

ومال أىمؾ ُمـ أن ٟم٘مٌؾ اًمٙمت٤مسم٦م اًمتل  :رء، وإٟمام يٕمتؼم سمٕمٞمدًا قمـ ُمقوقع اًمٜمزاع

يدوهن٤م ؿمخص صم٤مًم٨م ٓ قمالىم٦م ًمف ذم ُمقوقع اًمٜمزاع، وإٟمام يٕمٛمؾ ذم وفمٞمٗم٦م قم٤مُم٦م 

 .(2)قق ويدوهن٤م(ويتٚم٘مك اًمقىم٤مئع واإلىمرار سم٤محل٘م

                                           

، 2/547) - اًم٘مٞمؿ اسمـ - قمٞم٦م(، واٟمٔمر: اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنم168-30/167) اعمًٌقط (1)

 (.2/210) اجلّم٤مص - (، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن551-552

 (.2/431) اًمزطمٞمكم حمٛمد. د - وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (2)
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وإن مم٤م ي١ميمد دًٓم٦م اعمٕم٘مقل قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمتقصمٞمؼ أن ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اًمتل 

ضم٤مءت هب٤م طمٗمظ إُمقال وصٞم٤مٟمتٝم٤م ُمـ يمؾ ُم٤م ي١مدي إمم وٞم٤مقمٝم٤م وشمٚمٗمٝم٤م، وذم 

.  اًمتقصمٞمؼ طمٗمظ وصٞم٤مٟم٦م ًمألُمقال واحل٘مقق سمِمٙمؾ فم٤مهر سملمِّ

قمٜمد آطمتٞم٤مج إًمٞمف، )واعم٘مّمد ًمتقصمٞمؼ احل٘مقق اعمِمٝمقد هب٤م وٌٓمٝم٤م وأداؤه٤م 

وذًمؽ ي٘متيض يمت٤مسم٦م ُم٤م يِمٝمد سمف اًمِمٝمقد إذا يم٤من احلؼ ُمـ ؿم٠مٟمف أن يدوم شمداوًمف ُمدة 

يٌٞمد ذم ُمثٚمٝم٤م اًمِمٝمقد، ومٚمذًمؽ شمٕمٞمٜم٧م ُمنموقمٞم٦م يمت٤مسم٦م اًمتقصم٘م٤مت، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ومٝمذا أصؾ قمٔمٞمؿ ًمٚمتقصمٞمؼ، وًمذًمؽ اسمتدئ  ،[282]اًمٌ٘مرة: ﴾ٹ ٺ ٺ

.. واشمّمؾ قمٛمؾ اعمًٚمٛملم ذم إىمٓم٤مر يمٚمٝم٤م سمٙمت٤مسم٦م .اًمٕمٛمؾ سمف ُمـ قمٝمد اًمٜمٌقة

اًمتقصم٘م٤مت ذم اعمٕم٤مُمالت يمٚمٝم٤م، ُمثؾ رؾمقم إُمالك واًمّمدىم٤مت، ويمذًمؽ إصم٤ٌمت 

صح٦م رؾمقم اًمتٛمٚمؽ واًمتٕم٤مىمد سمٛمثؾ ووع اخلتؿ واخلٓم٤مب قمٚمٞمٝم٤م إقمالُم٤ًم 

 .(1)سمّمحتٝم٤م(

                                           

 (.473-472، 465-464( واٟمٔمر: )ص514ص) قم٤مؿمقر اسمـ - ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (1)

وم٘مد اظمتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمامء  "طمٙمؿ اًمتقصمٞمؼ"، أُم٤م "ُمنموقمٞم٦م اًمتقصمٞمؼ"احلدي٨م هٜم٤م ذم هذا اعمٓمٚم٥م هق طمقل  *

 سملم ىم٤مئؾ سم٤مًمقضمقب واجلقاز واإلسم٤مطم٦م، وًمٞمس هذا حمؾ اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمف. 

(، 301-298، 53-35ص) اهلٚمٞمؾ ص٤مًمح. د - وًمالؾمتزادة اٟمٔمر: شمقصمٞمؼ اًمديقن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

 ظمٚمٞمٗم٦م أمحد. د - قصمٞمؼ اعمٍمي واًمًٕمقدي ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمٗم٘مف اإلؾمالُملاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمت

، 85-70ص) ؾماليٛم٦م إهاء - (، شمقصمٞمؼ اًمّمٙمقك ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن23-16)ص - ذىم٤موي

 (.138-14/136) "اًمٙمقيتٞم٦م"(، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 119-127
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 وومٞمف صمامٟمٞم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

ًمٚمنموط اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م  ُمٌٞمٜم٦مً  "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"ضم٤مءت اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ُمـ 

 اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم ـم٤مًم٥م رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ عمٜمحف هذه اًمرظمّم٦م، واًمنموط هل:

 .انًطهت األٔل: انجُظٛخ

، "اجلٜمًٞم٦م"ٟمص اًمنمط إول: أن يٙمقن ؾمٕمقدي٤ًم، وهذا اًمنمط هق ذط 

وقمٚمٞمف ومال جيقز ًمٖمػم اًمًٕمقدي مم٤مرؾم٦م ُمٝمٜم٦م اًمتقصمٞمؼ، وم٤مًمٜمٔم٤مم إذًا طمٍم طمؼ مم٤مرؾم٦م 

                                           

اعمقصمؼ، وهل: اإلؾمالم، واًمٌٚمقغ، ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء ىمدياًم وطمديث٤ًم قمغم قمدد ُمـ اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم  (1)

اًمًٛمع واًمٌٍم "واًمٕم٘مؾ، واًمٕمداًم٦م، واًمٕمٚمؿ سمٗم٘مف اًمتقصمٞمؼ وىمقاقمده ويمت٤مسم٦م اًمقصم٤مئؼ، وؾمالُم٦م احلقاس 

 ."واًمٜمٓمؼ

(، 329ص) ضمزي اسمـ - (، اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م30/168( )94-16/93) اًمنظمز - اٟمٔمر: اعمًٌقط

(، 53-14/52) ىمداُم٦م اسمـ - (، اعمٖمٜمل4/519) لاًمنمسمٞمٜم - (، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج6/210) اًمِم٤مومٕمل - إم

 إؾمٞمقـمل - (، ضمقاهر اًمٕم٘مقد وُمٕملم اًم٘مْم٤مة واعمقىمٕملم واًمِمٝمقد200ص) ومرطمقن اسمـ - شمٌٍمة احلٙم٤مم

(1/7.) 

(، اًمتقصمٞمؼ وأطمٙم٤مُمف ذم اًمٗم٘مف 318-313ص) اهلٚمٞمؾ ص٤مًمح. د - شمقصمٞمؼ اًمديقن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

اًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ اعمٍمي واًمًٕمقدي ُم٘م٤مرٟم٦م  (،135-123ص) احل٤مُمدي ؾمٕمد - اإلؾمالُمل

(، وٓي٦م اًمتقصمٞمؼ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 36-29ص) ذىم٤موي ظمٚمٞمٗم٦م أمحد. د - سم٤مًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

 اًمؽمشمقري طمًـ. د - (، اًمتقصمٞمؼ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمٕم٘مقد201-182ص) د. مح٤مد احلامد - اًمًٕمقدي٦م

 (.137-128ص) ؾماليٛم٦م إهاء - (، شمقصمٞمؼ اًمّمٙمقك ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن106-96ص)
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، وًمٕمؾ ذًمؽ راضمع ٓرشم٤ٌمط اًمتقصمٞمؼ (1)ُمٝمٜم٦م اًمتقصمٞمؼ حل٤مُمكم اجلٜمًٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

واًمذي ًمف شمٕمٚمؼ سم٤مًمًٞم٤مدة،  - وهق ُمرومؼ اًم٘مْم٤مء - سمٛمرومؼ ه٤مم ُمـ أهؿ ُمراومؼ اًمدوًم٦م

 وٕصمره اًم٤ٌمًمغ ذم اعمجتٛمع.

وىمد ورد ُمثؾ هذا اًمنمط ذم قمدد ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 اًمًٕمقدي٦م، ُمٜمٝم٤م:

 ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة، طمٞم٨م ضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ُمٜمف: أوالً:

 )يِمؽمط ومٞمٛمـ يزاول ُمٝمٜم٦م اعمح٤مُم٤مة أن يٙمقن اؾمٛمف ُم٘مٞمدًا ذم ضمدول اعمح٤مُملم

 اعمامرؾملم، ويِمؽمط ومٞمٛمـ ي٘مٞمد اؾمٛمف هبذا اجلدول ُم٤م ي٠ميت:

أن يٙمقن ؾمٕمقدي اجلٜمًٞم٦م، وجيقز ًمٖمػم اًمًٕمقدي ُمزاوًم٦م ُمٝمٜم٦م اعمح٤مُم٤مة ـمٌ٘م٤ًم عم٤م /أ

 شم٘ميض سمف آشمٗم٤مىمٞم٤مت سملم اعمٛمٚمٙم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمدول(.

ٓئح٦م اعمقصم٘ملم "وُم٤م ورد ذم  "ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة"إٓ أٟمف سم٤مًمٜمٔمر هلذه اعم٤مدة ُمـ 

يالطمظ أن ٓئح٦م اعمقصم٘ملم ىمٍمت رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ قمغم اًمًٕمقديلم وم٘مط  "امهلؿوأقم

دون اؾمتثٜم٤مء، أُم٤م ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة وم٘مد ضمٕمؾ هٜم٤مك إُمٙم٤مٟمٞم٦م عمزاوًم٦م همػم اًمًٕمقدي عمٝمٜم٦م 

 .(2)اعمح٤مُم٤مة وومؼ وقاسمط ظم٤مص٦م وذوط حمددة

 ، طمٞم٨م ضم٤مء ذم:هـ1428ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء قم٤مم  ثاكقًا:

                                           

)اجلٜمًٞم٦م هل: راسمٓم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م سملم اًمٗمرد واًمدوًم٦م، شمٜمٔمٛمٝم٤م اًمدوًم٦م سم٢مرادهت٤م اعمٜمٗمردة، وهل راسمٓم٦م  (1)

ؾمٞم٤مؾمٞم٦م: ٕهن٤م شمرسمط اًمٗمرد سمقطمدة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م هل اًمدوًم٦م، وهل راسمٓم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م: ٕهن٤م حمٙمقُم٦م سم٤مًم٘م٤مٟمقن وهق 

 حمٛمد. د - قمٚمٞمٝم٤م(. اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦ماًمذي يٜمٔمؿ احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت اعمؽمشم٦ٌم 

 (.113ص) اعمرزوىمل

 اًم٘مّمػم قمٌداًمٕمزيز. د - اٟمٔمر: اعمختٍم اًمقؾمٞمط ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (2)

 (.414-411ص) احلامد مح٤مد. د - (، اعمح٤مُم٤مة ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي49-48ص)
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 اًمٕمدل واًمتٗمتٞمش قمٚمٞمٝمؿ:)اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: شمٕمٞملم يمت٤مب 

 اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م واًمًٌٕمقن:

يِمؽمط ومٞمٛمـ يٕملم قمغم وفمٞمٗم٦م يم٤مشم٥م قمدل أن شمتقاومر ومٞمف اًمنموط اعمٜمّمقص 

ُمـ اعم٤مدة احل٤مدي٦م واًمثالصملم ُمـ  "و"و "د"و "ج"و "ب"و "أ"قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرات 

 هذا اًمٜمٔم٤مم(.

 وٟمص اعم٤مدة احل٤مدي٦م واًمثالصملم:

 ىمٞمتٝمؿ:)اًمٗمّمؾ إول: شمٕمٞملم اًم٘مْم٤مة وشمر

 اعم٤مدة احل٤مدي٦م واًمثالصمقن:

 يِمؽمط ومٞمٛمـ يقمم اًم٘مْم٤مء:

 أن يٙمقن ؾمٕمقدي اجلٜمًٞم٦م سم٤مٕصؾ(./أ

يمام أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قمٜمد ذيمره ًمٚمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ًمتٕمٞملم اًم٘م٤ميض ذم 

ديقان اعمٔم٤ممل ىمد أطم٤مل قمغم هذه اعم٤مدة، وذًمؽ ذم اعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة ُمـ ٟمٔم٤مم 

 .هـ1428ديقان اعمٔم٤ممل قم٤مم 

ويالطمظ هٜم٤م أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اؿمؽمط ًمتٕمٞملم اًم٘م٤ميض 

ويم٤مشم٥م اًمٕمدل: أن يٙمقن ؾمٕمقدي اجلٜمًٞم٦م سم٤مٕصؾ، سمٞمٜمام اًمذي ضم٤مء ذم ٓئح٦م 

اعمقصم٘ملم: أن يٙمقن ؾمٕمقدي٤ًم وم٘مط، ومٗمل ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء )ىمد أو٤مف قمغم ذًمؽ يمٚمٛم٦م 

يٙمقن أيْم٤ًم  أي ًمٞمس وم٘مط أٓ يٙمقن همػم ؾمٕمقدي، سمؾ يِمؽمط أٓ "سم٤مٕصؾ"

 .(1)سمؾ أن يٙمقن ؾمٕمقدي٤ًم سم٤مٕصؾ( ،ؾمٕمقدي٤ًم سم٤مًمتجٜمس

                                           

 =(، واٟمٔمر: اًمقؾمٞمط ذم 134ص) اًمٗمقزان حمٛمد. د - ٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦ماًمتٜم (1)
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وذًمؽ أن اجلٜمًٞم٦م اًمًٕمقدي٦م طمًٌام يًتٗم٤مد ُمـ ٟمٔم٤مم اجلٜمًٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

، يٛمٙمـ شمٜمقيٕمٝم٤م إمم صمالصم٦م أٟمقاع: ضمٜمًٞم٦م شم٠مؾمٞمًٞم٦م، هـ1374اًمّم٤مدرة ذم قم٤مم 

وحتديد يمؾ وضمٜمًٞم٦م أصٚمٞم٦م، وضمٜمًٞم٦م ُمٙمت٦ًٌم، ًمٙمـ ٓ يقضمد ٟمص هبذا اًمت٘مًٞمؿ 

 ٟمقع وُم٤م خيتص سمف ُمـ أطمٙم٤مم.

ذم اًمٕمْمق أن شمٙمقن اجلٜمًٞم٦م  - أي: جمٚمس اًمِمقرى - وىمد اؿمؽمط ٟمٔم٤مم اعمجٚمس

وشم٤مريخ  ،(196)اًمًٕمقدي٦م ًمٚمٕمْمق ضمٜمًٞم٦م أصٚمٞم٦م، وصدر ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ 

، ُمقوح٤ًم هذا اعمدًمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمًٙمريلم سمِمٙمؾ أيمثر هـ29/10/1419

 ومٞمف:حتديدًا طمٞم٨م ضم٤مء 

اًمتل شمرد ذم إٟمٔمٛم٦م اًمٕمًٙمري٦م شمٕمٜمل ُمـ  "ؾمٕمقدي إصؾ"أن قم٤ٌمرة  أوالً:"

يٜمٓمٌؼ قمغم آسم٤مئف طمٙمؿ اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم اجلٜمًٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمّم٤مدر 

هـ، ويمذًمؽ ُمـ 22/2/1374 وشم٤مريخ (،8/20/5604) سم٤مإلرادة اعمٚمٙمٞم٦م رىمؿ

 اًمًٕمقدي٦م هق وأسمقه وضمده ٕسمٞمف.ٟمِم٠م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ويم٤من ُمتٛمتٕم٤ًم سم٤مجلٜمًٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

ن أومراد اًم٘م٤ٌمئؾ اعمًجٚملم ذم اًمًجؾ اعمدين اًم٘م٤مـمٜملم ذم أرض ؾمٕمقدي٦م أ ثاكقًا:

 .(1)("قمغم طمدود اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ُمقاـمٜمقن ؾمٕمقديقن أصاًل وُمٜمِم٠مً 

  

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 (.323-322ص) خمٚمقف أمحد. د - ذح اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

 (.169ص) اعمرزوىمل حمٛمد. د - اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (1)
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 .انًطهت انثبَٙ: طاليخ انظًؼخ

 ة واًمًٚمقك.ٟمص اًمنمط اًمث٤مين ُمـ ذوط اعمقصمؼ هق: أن يٙمقن طمًـ اًمًػم

وىمد ضمرت قم٤مدة اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قمغم اًمٜمص قمغم هذا اًمنمط ذم قمٛمقم إٟمٔمٛم٦م 

 اًمٕمدًمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م:

 يم٤مشم٥م ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء، طمٞم٨م ٟمص قمغم هذا اًمنمط ومٞمٛمـ يٕملم   أوالً:

 ىم٤موٞم٤ًم، وذًمؽ طم٥ًم ُم٤م ضم٤مء ذم اعم٤مدشملم اًم٤ًمدؾم٦م واًمًٌٕملم قمدل ويمذا ُمـ يٕملم  

 .(1)"ب" واحل٤مدي٦م واًمثالصملم وم٘مرة

ُمـ اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م قمنمة قمغم  (2)ٟمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ، وم٘مد ٟمص ذم اًمٗم٘مرة رىمؿ  ثاكقًا:

أٟمف ُمـ اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم اعمحٙمؿ: أن يٙمقن طمًـ اًمًػمة 

 .(2)واًمًٚمقك

ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م اًمٜمص قمغم هذا  "د"ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة، طمٞم٨م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة  ثالثًا:

وهق  ،غم رظمّم٦م اعمح٤مُم٤مة إٓ أهن٤م أو٤موم٧م أُمرًا آظمراًمنمط ومٞمٛمـ حيؼ ًمف احلّمقل قم

 .(3)أٓ يٙمقن حمجقرًا قمٚمٞمف

أٟمف ُمع أمهٞمتف واًمٜمص قمٚمٞمف  "طمًـ اًمًػمة واًمًٚمقك"ويالطمظ قمغم هذا اًمنمط 

وشمٙمرره ذم قمٛمقم إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م إٓ أٟمف ذط قم٤مم ًمٞمس ًمف و٤مسمط حمدد 

                                           

 (.55، 92ص) اًمِمٞمخكم قمٌداًم٘م٤مدر. د - ذح ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء وٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل اٟمٔمر: (1)

(، ٟمٔم٤مم 92ص) اًمزيـ ظمي قم٤مدل. د - اٟمٔمر: ٟمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ اًمًٕمقدي اجلديد ُمٕمٚم٘م٤ًم قمٚمٞمف شمنميٕم٤ًم ووم٘مٝم٤مً  (2)

 (.107ص) قمٛمر حمٛمقد. د - اًمتحٙمٞمؿ اًمًٕمقدي اجلديد

( أن احلجر اًمقارد ذم هذه اعم٤مدة هق ُم٤م صدر سمحٙمؿ 3/13ح٤مُم٤مة )وىمد ضم٤مء ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعم (3)

 قمٌداًمٕمزيز. د - ىمْم٤مئل. اٟمٔمر: اعمختٍم اًمقؾمٞمط ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

 (.65، 48ص) اًم٘مّمػم



 
 

َٕثِّك ٔأحكبو انًحزَّراد انزٙ ٚصذرْب  ًُ  شزٔط انـ
 

 242 

 .(1)ىمٞم٤مؾمف سمف يٛمٙمـ

ًمًٚمقك ُم٤م مل يث٧ٌم اًمٕمٙمس، وي٘مع )وإصؾ هق أن يمؾ ؿمخص طمًـ اًمًػمة وا

قمل قمٙمس ذًمؽ، سمحٞم٨م يٚمزم شمًٌٞم٥م قمغم اجلٝم٦م اًمتل شمدّ  قم٥مء اإلصم٤ٌمت طمٞمٜمئذٍ 

 .(2)ىمراره٤م ذم هذا اًمِم٠من: ًمٞمٙمقن ظم٤موٕم٤ًم ًمرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مء قمٜمد آقمؽماض قمٚمٞمف(

وإن اًم٘م٤مرئ ًمنماح إٟمٔمٛم٦م ًمٞمجد أٟمف يدور سمٞمٜمٝمؿ ٟم٘م٤مش طمقل اًمٜمص قمغم هذا 

ُمع اًمٜمص قمغم ُمثؾ اًمنمط اخل٤مُمس ذم  "ًمًٚمقكطمًـ اًمًػمة وا"اًمنمط وهق 

أٓ يٙمقن ىمد ؾمٌؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف سمجريٛم٦م خمٚم٦م سم٤مًمنمف أو "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وهق 

إُم٤مٟم٦م، أو صدر ذم طم٘مف ىمرار شم٠مديٌل سم٤مًمٗمّمؾ ُمـ وفمٞمٗم٦م قم٤مُم٦م، وًمق يم٤من ىمد رد إًمٞمف 

طمًـ اًمًػمة "هؾ هذا: ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٙمرار واًمنمط اًمتٗمّمٞمكم ًمنمط  "اقمت٤ٌمره

وُمـ صَمؿ ومٞم٘متيض ومـ اًمّمٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م شمقطمٞمد اًمنمـملم ذم ذط  "كواًمًٚمق

واطمد: إذ مه٤م ُمـ ضمٜمس واطمد، أم مه٤م ذـم٤من ُمًت٘مالن أطمدمه٤م قم٤مم وأظمر 

                                           

 واًمّم٤مدرة ُمـ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء:  "ىمقاقمد اظمتٞم٤مر اًم٘مْم٤مة"ضم٤مء ذم  (1)

 )اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م: يراقمك قمٜمد اًمؽمؿمح ًمٚم٘مْم٤مء أيت: ... 

 ( اضمتٞم٤مز اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمِمخّمٞم٦م، ويراقمك ومٞمٝم٤م أيت: ...2) 

طمًـ ؾمػمشمف وؾمٚمقيمف ُمـ ظمالل اًم١ًمال قمٜمف، وآـمالع قمغم ؾمجؾ اعمت٤مسمٕم٦م اعمٕمد ُمـ ىِمٌؾ أؾم٤مشمذشمف  - ت 

 ذم اعمًتقى إظمػم(.

 واًمّم٤مدرة ُمـ جمٚمس اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م: )اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م: "ٕم٤مُم٦مٓئح٦م اًمتٕمٞملم ذم اًمقفم٤مئػ اًم"وىمد ضم٤مء ذم 

 حتدد وزارة اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م ُم٤م يكم:

 ذوط اًمٚمٞم٤مىم٦م اًمّمحٞم٦م قمغم وقء ـمٌٞمٕم٦م قمٛمؾ اًمقفمٞمٗم٦م سمٕمد اًمتٜمًٞمؼ ُمع ضمٝم٦م آظمتّم٤مص.

 إضمراءات إصم٤ٌمت طمًـ اًمًػمة واًمًٚمقك(.

 (.326ص) خمٚمقف أمحد. د - ٦م اًمًٕمقدي٦ماًمقؾمٞمط ذم ذح اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم (2)

 قمٜمد - ومم٤م ي١ميمد ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة: )ًمٚمجٜم٦م اًم٘مٞمد واًم٘مٌقل

 (.3/18( )اًم٘مٞمد ـم٤مًم٥م وؾمٚمقك ؾمػمة طمًـ ُمـ اًمت٠ميمد - ٤مءآىمتْم
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 .(1)ظم٤مص، وًمٙمؾ أمهٞمتف، ومٞمٜمٌٖمل اإلسم٘م٤مء قمٚمٞمٝمام مجٞمٕم٤مً 

ومر اًمنمط اخل٤مُمس ذم اًمِمخص اعمت٘مدم يٕمد ىم٤مدطم٤ًم ذم قاوٓ ؿمؽ أن قمدم شم

 اًمنمط اًمث٤مًم٨م.

 .انًطهت انثبنث: انزأْٛم انؼهًٙ األكبدًٚٙ "انزخصص"

ٟمص اًمنمط اًمث٤مًم٨م ُمـ ذوط اعمقصمؼ: أن يٙمقن طم٤مصاًل قمغم ؿمٝم٤مدة ضم٤مُمٕمٞم٦م 

ختّمص ذيٕم٦م أو ىمْم٤مء أو أٟمٔمٛم٦م ُمـ إطمدى اًمٙمٚمٞم٤مت سم٤معمٛمٚمٙم٦م أو ُم٤م يٕم٤مدل أي٤ًم 

 ُمٜمٝم٤م.

وهق سمٞم٤من اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل اًمقاضم٥م شمقاومره  "اًمتخّمص"وهذا اًمنمط هق ذط 

 اعمت٘مدم ًمٓم٤مًم٥م رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ. ذم

وىمد ورد ىمري٥م ُمـ هذا اًمنمط ذم قمدد ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م ُمع آظمتالف ذم 

 سمٕمض اًم٘مٞمقد، ُمٜمٝم٤م:

ُمـ اعم٤مدة  "د"ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء، وذًمؽ ذم اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م واًمًٌٕملم واًمٗم٘مرة  أوالً:

 احل٤مدي٦م واًمثالصملم، طمٞم٨م اؿمؽمـم٧م ومٞمٛمـ يٕملم يم٤مشم٥م قمدل أو ىم٤موٞم٤ًم: )أن يٙمقن

طم٤مصاًل قمغم ؿمٝم٤مدة إطمدى يمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م أو ؿمٝم٤مدة أظمرى ُمٕم٤مدًم٦م هل٤م، 

سمنمط أن يٜمجح ذم احل٤مًم٦م إظمػمة ذم اُمتح٤من ظم٤مص يٕمده اعمجٚمس إقمغم 

 ًمٚم٘مْم٤مء(.

                                           

 خمٚمقف دأمح. د - اٟمٔمر: اًمقؾمٞمط ذم ذح اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (1)

(، 58-55ص) اًمِمٞمخكم قمٌداًم٘م٤مدر. د - (، ذح ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء وٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل327-325ص)

 (.431-429ص) احلامد مح٤مد. د - اعمح٤مُم٤مة ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي
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يمام سمٞمٜم٧م اعم٤مدشم٤من اخل٤مُم٦ًم واًمثالصمقن واًم٤ًمدؾم٦م واًمثالصمقن آقمتداد سمِمٝم٤مدات 

اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء أو ُمـ إطمدى يمٚمٞم٤مت اعم٤مضمًتػم واًمديمتقراه اًمّم٤مدرة ُمـ اعمٕمٝمد 

اًمنميٕم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ذم ختّمص اًمٗم٘مف وأصقًمف، سم٤مإلو٤موم٦م إمم ؿمٝم٤مدة دسمٚمقم دراؾم٤مت 

ممـ حيٛمٚمقن ؿمٝم٤مدة إطمدى يمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م ذم  (1)إٟمٔمٛم٦م ُمـ ُمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م

 اعمٛمٚمٙم٦م.

وقمٚمٞمف وم٤مًمٗم٤مرق سملم ُم٤م ورد ذم اًمنموط ًمتٕمٞملم يم٤مشم٥م اًمٕمدل أو اًم٘م٤ميض ُمع ُم٤م 

رد ذم اًمنموط ًمٚمحّمقل قمغم رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ هق آىمتّم٤مر ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء قمغم و

وم٢مهنؿ  :ظمرجيل يمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م أُم٤م ُمـ قمداهؿ ومٞمٛمـ خترضمقا ُمـ ختّمّم٤مت ُم٘م٤مرسم٦م

خيْمٕمقن ُٓمتح٤من ظم٤مص يٕمده اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء، سمٞمٜمام ذم ٓئح٦م اعمقصم٘ملم 

 ومٗمٞمٝم٤م شمقؾمع ذم هذا إُمر يمام هق فم٤مهر ُمـ ٟمص اعم٤مدة.

ُمـ اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م قمنمة طملم ذيمر  (3)ٟمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ، طمٞم٨م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة  ثاكقًا:

اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم اعمحٙمؿ: )أن يٙمقن طم٤مصاًل قمغم إىمؾ قمغم ؿمٝم٤مدة 

ضم٤مُمٕمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م أو اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وإذا يم٤مٟم٧م هٞمئ٦م اًمتحٙمٞمؿ ُمٙمقٟم٦م ُمـ أيمثر 

 رئٞمًٝم٤م(.ومٞمٙمتٗمك سمتقاومر هذا اًمنمط ذم  :ُمـ حمٙمؿ

ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م اًمٜمص قمغم أن ُمـ  "ب"ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة  ثالثًا:

وٛمـ اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ومٞمٛمـ حيؼ ًمف احلّمقل قمغم رظمّم٦م اعمح٤مُم٤مة: )أن 

يٙمقن طم٤مصاًل قمغم ؿمٝم٤مدة يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م أو ؿمٝم٤مدة اًمٌٙم٤مًمقريقس ختّمص أٟمٔمٛم٦م 

                                           

هـ 26/1/1433شم٤مريخ ( و171)يالطمظ أٟمف ىمد صدر ىمرار ُمٕم٤مزم ُمدير ُمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م رىمؿ ) (1)

 دسمٚمقم" وهق ضمديداً  ُمًٛمك حيٛمؾ إٟمٔمٛم٦م دراؾم٤مت دسمٚمقم وأصٌح "ىم٤مٟمقن" إمم "إٟمٔمٛم٦م"سمتٖمٞمػم ُمًٛمك 

 أمحد. د - اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اجلديد اًم٘مْم٤مئل اًمتٜمٔمٞمؿ ذح ذم اًمقؾمٞمط(. "اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمدراؾم٤مت

 (.340ص) فخمٚمق
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أي٤م ُمٜمٝم٤م ظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م، أو دسمٚمقم  ُمـ إطمدى ضم٤مُمٕم٤مت اعمٛمٚمٙم٦م أو ُم٤م يٕم٤مدل

 دراؾم٤مت إٟمٔمٛم٦م ُمـ ُمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م سمٕمد احلّمقل قمغم اًمِمٝم٤مدة اجل٤مُمٕمٞم٦م(.

 وىمد ضم٤مء ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة ُمزيد شمٗمّمٞمؾ:

ُمـ هذه اعم٤مدة:  "ب"ي٘مّمد سمِمٝم٤مدة يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م اًمقاردة ذم اًمٗم٘مرة  -3/2)

 ٤مًمٞملم:اًمِمٝم٤مدة ذم أطمد اًمتخّمّملم اًمت

 اًمنميٕم٦م. . أ

 اًم٘مْم٤مء. . ب

 وٓ اقمت٤ٌمر سم٠مي ختّمص آظمر.

ُمـ هذه اعم٤مدة: يمؾ  "ب"ي٘مّمد سم٤مًمِمٝم٤مدة اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمٗم٘مرة  -3/3

 ؿمٝم٤مدة ذم أي ختّمص ضم٤مُمٕمل.

وي٘مّمد سمِمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم واًمديمتقراه ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م، 

 ُمـ هذه اعم٤مدة ُم٤م يكم: "ج"واعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة 

 اًمِمٝم٤مدة ذم اًمٗم٘مف. . أ

 اًمِمٝم٤مدة ذم أصقل اًمٗم٘مف. . ب

 اًمِمٝم٤مدة ذم ىمًؿ اًم٘مْم٤مء. . ت

 اًمِمٝم٤مدة ُمـ اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء ذم اعمٛمٚمٙم٦م. - اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م . ث

ُمـ هذا  "أ، ب، ج، د"ويٕمٗمك احل٤مصؾ قمغم إطمدى هذه اًمِمٝم٤مدات اًمقاردة ذم 

يٕم٤مدل أي٤ًم ُمٜمٝم٤م، اًمٌٜمد، أو ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم، أو اًمديمتقراه ذم ختّمص إٟمٔمٛم٦م، أو ُم٤م 

 ُمـ هذه اعم٤مدة. "ب"ُمـ ذط اعم١مهؾ اًمقارد ذم اًمٗم٘مرة 



 
 

َٕثِّك ٔأحكبو انًحزَّراد انزٙ ٚصذرْب  ًُ  شزٔط انـ
 

 246 

شمٙمقن اعمٕم٤مدًم٦م ذم اًمِمٝم٤مدات اًمّم٤مدرة ُمـ ظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م ًمٚمِمٝم٤مدات  -3/4

اًمّم٤مدرة ُمـ داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م ووم٘م٤ًم ٕٟمٔمٛم٦م وًمقائح اًمِمٝم٤مدات اجل٤مُمٕمٞم٦م اعمٕمٛمقل هب٤م ذم 

 اعمٛمٚمٙم٦م(.

 هبذا الرشط:بؼي التـبقه هـا عذ ثالث مسائل تتعؾق 

هل ؿمٝم٤مدة اًمٌٙم٤مًمقريقس وُم٤م هق  "اًمِمٝم٤مدة اجل٤مُمٕمٞم٦م"اعمراد سمـ ادسللة األوىل:

أقمغم ُمٜمٝم٤م، وقمٚمٞمف ومال يٕمتد ُمثاًل سم٤مًمِمٝم٤مدات اًمتل شمّمدر ُمـ سمٕمض اجلٝم٤مت داظمؾ 

اجل٤مُمٕم٦م حلْمقر دورة ذقمٞم٦م، أو سمرٟم٤مُم٩م شمدريٌل وم٘مٝمل ٟمٔم٤مُمل، أو دسمٚمقم قم٤مدي 

 دل ًمذًمؽ:، ي - دون اًمدسمٚمقم اًمٕم٤مزم - ُمتخّمص

.. .ُم٤م ضم٤مء ذيمره ذم اًمنمط ٟمٗمًف: )أن يٙمقن طم٤مصاًل قمغم ؿمٝم٤مدة ضم٤مُمٕمٞم٦م . أ

 ُمـ إطمدى اًمٙمٚمٞم٤مت سم٤معمٛمٚمٙم٦م(.

واًمٙمٚمٞم٤مت ذم اجل٤مُمٕم٤مت ُمٕمٜمٞم٦م أؾم٤مؾم٤ًم سم٤مًمت٠مهٞمؾ ًمٚمحّمقل قمغم ؿمٝم٤مدات  . ب

 اًمٌٙم٤مًمقريقس وُم٤م هق أقمغم ُمٜمٝم٤م.

أن هذا هق ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ذم قمٛمقم إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م،  . ت

 .(1)ح ذًمؽ ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ اعمقاد وهمػمه٤مويتْم

ُمـ اعمٕمٚمقم ذم اًمدراؾم٦م إيم٤مديٛمٞم٦م أهن٤م شمتؿ ذم إصؾ قمـ ـمريؼ  ادسللة الثاكقة:

آٟمت٤ًمب، آٟمت٤ًمب  - آٟمتٔم٤مم وىمد شمتؿ قمـ ـمريؼ ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ قمـ سمٕمد

 ، ومٝمؾ ذط احلّمقل قمغم اًمِمٝم٤مدة هٜم٤م ُم٘مّمقر قمغم اًمدراؾم٦م قمـ ـمريؼ - اعمٓمقر

 آٟمتٔم٤مم وم٘مط أم يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمدراؾم٦م قمـ ـمريؼ ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ قمـ سمٕمد؟

                                           

 اًم٘مْم٤مء.( ُمـ اعم٤مدة احل٤مدي٦م واًمًٌٕملم ُمـ ٟمٔم٤مم 3يم٤معم٤مدة اًمث٤مًمث٦م واًمثالصملم، واًمٗم٘مرة ) (1)
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هذه مم٤م ؾمٙم٧م قمٜمٝم٤م اعمٜمٔمؿ، ومٞمٌ٘مك ظم٤موٕم٤ًم ًمت٘مدير اًمٚمجٜم٦م اًمقاردة ذم اعم٤مدة 

: )اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م: يِمٙمؾ وزير اًمٕمدل جلٜم٦م "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"ُمـ  "اًمراسمٕم٦م"

 ص اًمتقصمٞمؼ(.أو أيمثر ًمدراؾم٦م اًمٓمٚم٤ٌمت اعم٘مدُم٦م ًمٚمحّمقل قمغم رظم

سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ  "اًم٘م٤مٟمقن"ختّمص  "إٟمٔمٛم٦م"هؾ يدظمؾ ذم ًمٗمٔم٦م  ادسللة الثالثة:

 أم إُمر حيت٤مج إمم ٟمص ٟمٔم٤مُمل آظمر؟

دسمٚمقم دراؾم٤مت "، ي١ميده أن ُمًٛمك (1)اًمذي ضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ هق إول

سمٛمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م واعمٜمّمقص قمغم اقمتامده ذم إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م  "إٟمٔمٛم٦م

ذم سمداي٦م قم٤مم  "دسمٚمقم اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م"شمؿ شمٖمٞمػم ُمًامه إمم  اعمختٚمٗم٦م ىمد

 .ئ٤مً ومل يٖمػم ذًمؽ ُمـ واىمع إُمر ؿمٞم (2)ـه1433

 .انًطهت انزاثغ: انهٛبلخ انصحٛخ
: أن "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"ٟمص اًمنمط اًمراسمع ُمـ ذوط اعمقصمؼ اًمقاردة ذم 

قمغم ُمثؾ هذا اًمنمط  يٙمقن ؾمٚمٞمؿ احلقاس، واعمالطمظ أٟمف مل يرد اًمٜمص ساطم٦مً 

إن  :سمخّمقصف ذم سم٘مٞم٦م إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م، ًمٙمـ ٟمص ومٞمٝم٤م قمغم ذط يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل

 ذط ؾمالُم٦م احلقاس داظمؾ ومٞمف، وذًمؽ ذم:

ُمـ اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ  (1)ٟمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ، طمٞم٨م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة  أوالً:

اًمٜمٔم٤مم اًمٜمص قمغم أن ُمـ اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم اعمحٙمؿ: أن يٙمقن يم٤مُمؾ 

 إهٚمٞم٦م.

                                           

 اًم٘مّمػم قمٌداًمٕمزيز. د - اٟمٔمر: اعمختٍم اًمقؾمٞمط ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (1)

 (.49ص)

 (.37( طم٤مؿمٞم٦م )18اٟمٔمر: )ص (2)
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ُمـ اعم٤مدة احل٤مدي٦م واًمثالصملم ذم  "ج"ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء، طمٞم٨م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة  ثاكقًا:

أن يٙمقن ُمتٛمتٕم٤ًم سم٤مٕهٚمٞم٦م  - جاًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ومٞمٛمـ يقمم اًم٘مْم٤مء: )

ًمٚم٘مْم٤مء سمح٥ًم ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف ذقم٤ًم(، يمام أطم٤مًم٧م اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م 

واًمًٌٕمقن قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم هذه اعم٤مدة ومٞمام خيص اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم يم٤مشم٥م 

 اًمٕمدل.

وىمد ٟمص قمدد ُمـ اًمنماح قمغم أن مم٤م يدظمؾ حت٧م هذا اًمنمط: ؾمالُم٦م احلقاس، 

اًمتل يٕمؼم قمٜمٝم٤م  واعمراد سمذًمؽ: )ؾمالُم٦م اجلًؿ ذم اًمًٛمع واًمٌٍم واًمٜمٓمؼ، وهل

 .(1)اًمٞمقم سم٤مًمٚمٞم٤مىم٦م اًمّمحٞم٦م(

واًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م ذم  ،ي١ميمد صح٦م ذًمؽ أٟمف ىمد شمؿ شمقوٞمح اعمراد هبذه اًمٗم٘مرة

سم٘مرار رىمؿ  ،اًم٘مقاقمد اًمّم٤مدرة ُمـ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ٓظمتٞم٤مر اًم٘مْم٤مة

 طمٞم٨م ضم٤مء ذم اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م: ـه17/4/1433وشم٤مريخ  (2058/18/33)

 ًمٚم٘مْم٤مء أيت:)يراقمك قمٜمد اًمؽمؿمح 

 شمقاومر ذوط شمقزم اًم٘مْم٤مء اًمقاردة ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء ومٞمٛمـ يتؿ شمرؿمٞمحف.  -1

 اضمتٞم٤مز اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمِمخّمٞم٦م، ويراقمك ومٞمٝم٤م أيت:  -2

 اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل ُمـ ظمالل اًمًجؾ إيم٤مديٛمل. .أ

 ؾمالُم٦م احلقاس، واخلٚمق ُمـ اًمٕم٤مه٤مت اجلًٞمٛم٦م اًمٔم٤مهرة. .ب

طمًـ ؾمػمشمف وؾمٚمقيمف، ُمـ ظمالل اًم١ًمال قمٜمف، وآـمالع قمغم  .ت

                                           

(، 327ص) خمٚمقف أمحد. د - اًمقؾمٞمط ذم ذح اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (1)

 (.57-55ص) اًمِمٞمخكم قمٌداًم٘م٤مدر. د - ٤مء وٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤مملواٟمٔمر: ذح ٟمٔم٤مم اًم٘مْم
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 ؾمجؾ اعمت٤مسمٕم٦م اعمٕمد ُمـ ىمٌؾ أؾم٤مشمذشمف ذم اعمًتقى إظمػم.

 اقمتدال ؿمخّمٞمتف، وطمًـ ؾمٛمتف، وومٝمٛمف(. .ث

 .انًطهت انخبيض: طاليخ انشزف ٔاأليبَخ

ٟمص اًمنمط اخل٤مُمس ُمـ ذوط اعمقصمؼ هق: أٓ يٙمقن ىمد ؾمٌؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف 

أو إُم٤مٟم٦م، أو صدر ذم طم٘مف ىمرار شم٠مديٌل سم٤مًمٗمّمؾ ُمـ وفمٞمٗم٦م سمجريٛم٦م خمٚم٦م سم٤مًمنمف 

 قم٤مُم٦م، وًمق يم٤من ىمد رد إًمٞمف اقمت٤ٌمره، وه٤م هٜم٤م ُم٤ًمئؾ:

 ورد ىمري٥م ُمـ هذا اًمنمط ذم قمدد ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م: ادسللة األوىل:

 ُمـ اعم٤مدة احل٤مدي٦م واًمثالصملم: "و"إذ ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة  :ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء أوالً:

 دي٦م واًمثالصمقن:)اعم٤مدة احل٤م

 ...يِمؽمط ومٞمٛمـ يقمم اًم٘مْم٤مء

أٓ يٙمقن حمٙمقُم٤ًم قمٚمٞمف سمجريٛم٦م خمٚم٦م سم٤مًمديـ أو اًمنمف، أو صدر ذم طم٘مف  - و

 د إًمٞمف اقمت٤ٌمره(.ىمرار شم٠مديٌل سم٤مًمٗمّمؾ ُمـ وفمٞمٗم٦م قم٤مُم٦م، وًمق يم٤من ىمد رُ 

ومٝمذا إذًا ذط ومٞمٛمـ يقمم اًم٘مْم٤مء، ويمذا ومٞمٛمـ يقمم يمت٤مسم٦م اًمٕمدل يمام ذم اعم٤مدة 

 اًمًٌٕملم.اًم٤ًمدؾم٦م و

ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م قمٜمد ذيمر اًمنموط  "هـ"ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة  ثاكقًا:

أٓ يٙمقن ىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف سمحد أو سمٕم٘مقسم٦م ذم  - هـًمٚمحّمقل قمغم رظمّم٦م اعمح٤مُم٤مة: )

ضمريٛم٦م خمٚم٦م سم٤مًمنمف أو إُم٤مٟم٦م، ُم٤م مل يٙمـ ىمد ُم٣م قمغم اٟمتٝم٤مء شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ مخس 

 ؾمٜمقات قمغم إىمؾ(.

طمًـ اًمًػمة "ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة قمٜمد احلدي٨م قمـ اًمنمط اًمث٤مين  ة الثاكقة:ادسلل
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إمم ظمالف سملم قمدد ُمـ ذاح إٟمٔمٛم٦م: هؾ ومـ اًمّمٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  "واًمًٚمقك

 .(1)ي٘متيض شمقطمٞمد اًمنمـملم ذم ذط واطمد، أم ومّمٚمٝمام ذم ذـملم ُمًت٘مٚملم؟

هذيـ وقمغم يمؾٍّ ومال أىمؾ ُمـ أن يٙمقن ُمـ طمًـ وومـ اًمّمٞم٤مهم٦م أن يٜمص قمغم 

 اًمنمـملم سمِمٙمؾ ُمتت٤مسمع وأٓ يٗمرق سمٞمٜمٝمام: وذًمؽ ًمٚمقطمدة اعمقوققمٞم٦م سمٞمٜمٝمام.

ُمـ اًمقاوح أن اًمداقمل واًم٥ًٌم ٓؿمؽماط هذا اًمنمط هق ـمٚم٥م  ادسللة الثالثة:

حت٘مٞمؼ أقمغم درضم٤مت وامٟم٤مت طمًـ اظمتٞم٤مر اعمقصم٘ملم، ومح٤مي٦م عمٝمٜم٦م اًمتقصمٞمؼ ُمـ أن 

٤م أو ُمـ ؾم٤مءت ؾمٛمٕمتف، سمؾ يّمؾ أو يٜمت٥ًم إًمٞمٝم٤م ويتقٓه٤م ُمـ ًمٞمس سم٠مهؾ هل

د ذم هذا اًمنمط يمام ذم وم٢مٟمف ىمد شمِمدّ  :وٕمهٞم٦م اًمتقصمٞمؼ ُمـ ضمٝم٦م أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف

ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم طمؼ اًم٘م٤ميض أو يم٤مشم٥م  - اًمنمط اًمقارد ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء

د إًمٞمف اقمت٤ٌمره(، مم٤م طمٞم٨م ضم٤مء ذم آظمره٤م مجٞمٕم٤ًم قم٤ٌمرة: )... وًمق يم٤من ىمد رُ  - اًمٕمدل

 سمف اعمقصمؼ، سمخالف ُم٤م ورد ُمثاًل ذم ٟمٔم٤مم م اعمٜمٔمؿ سمام جي٥م أن يتحغّم يدل قمغم اهتام

اعمح٤مُم٤مة وٟمٔم٤مم اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م، طمٞم٨م أضم٤مزت اًمؽمظمٞمص ًمٚمٛمح٤مُمل واًمتٕمٞملم 

 ًمٚمٛمقفمػ احلٙمقُمل سمٕمد ُميض ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م.

أٓ يٙمقن ىمد  - هـُمـ اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ُمـ ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة: ) "هـ"ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة 

ُم٤م مل يٙمـ ىمد ُم٣م  :ٕم٘مقسم٦م ذم ضمريٛم٦م خمٚم٦م سم٤مًمنمف أو إُم٤مٟم٦مطمٙمؿ قمٚمٞمف سمحد أو سم

 قمغم اٟمتٝم٤مء شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ مخس ؾمٜمقات قمغم إىمؾ(.

يث٧ٌم احلد سمٛمقضم٥م طمٙمؿ ذقمل ُمـ  -3/14وضم٤مء ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م: )

 ...اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م

ٓ حت٥ًم ُمدة اًمًجـ اعمٕمٗمق قمـ اعمحٙمقم قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م ُمـ اعمدة  -3/16

                                           

 (.17اٟمٔمر: )ص (1)
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 ُمـ اعم٤مدة. "هـ"ذم اًمٗم٘مرة  اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م

يث٧ٌم طمًـ اًمًػمة واًمًٚمقك عمـ طمٙمؿ قمٚمٞمف سمحد أو سمٕم٘مقسم٦م ذم ضمريٛم٦م  -3/17

 خمٚم٦م سم٤مًمنمف أو إُم٤مٟم٦م ُمتك صدر ىمرار سمرد اقمت٤ٌمره ُمـ اجلٝم٦م اعمختّم٦م(.

 وضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م:

يِمؽمط ومٞمٛمـ يٕملم ذم إطمدى  :)ُمع ُمراقم٤مة ُم٤م شم٘ميض سمف إٟمٔمٛم٦م إظمرى

 ...اًمقفم٤مئػ أن يٙمقن

همػم حمٙمقم قمٚمٞمف سمحد ذقمل أو سم٤مًمًجـ ذم ضمريٛم٦م خمٚم٦م سم٤مًمنمف أو  - و

 طمتك يٛميض قمغم اٟمتٝم٤مء شمٜمٗمٞمذ احلد أو اًمًجـ صمالث ؾمٜمقات قمغم إىمؾ. :إُم٤مٟم٦م

ُم٤م مل يٙمـ ُم٣م قمغم صدور  :همػم ُمٗمّمقل ُمـ ظمدُم٦م اًمدوًم٦م ٕؾم٤ٌمب شم٠مديٌٞم٦م - ز

 صمالث ؾمٜمقات قمغم إىمؾ(.ىمرار اًمٗمّمؾ 

يًتٗم٤مد ذم ُمٕمروم٦م اعمراد سم٤مجلرائؿ اعمخٚم٦م سم٤مًمنمف أو إُم٤مٟم٦م سمام  ادسللة الرابعة:

 "ٓئح٦م اٟمتٝم٤مء اخلدُم٦م"ورد ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة، وُم٤م ورد أيْم٤ًم ذم 

 اًمّم٤مدرة ُمـ جمٚمس اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م.

اجلرائؿ اعمخٚم٦م سم٤مًمنمف  -3/15اعمح٤مُم٤مة: )وم٘مد ضم٤مء ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم 

ُمـ اعم٤مدة هل: يمؾ ُم٤م ي١مدي إمم وٕمػ اًمقازع  "هـ"أو إُم٤مٟم٦م اًمقاردة ذم اًمٗم٘مرة 

 ،وآظمتالس واًمٜمّم٥م ،وهتؽ اًمٕمرض ،ضمرائؿ اًمرؿمقة واًمتزوير :اًمديٜمل، وهل

واعمخدرات، وإذا صدر طمٙمؿ ذم همػم اجلرائؿ اعمذيمقرة  ،وآطمتٞم٤مل واخلٞم٤مٟم٦م

ُمـ اًمٜمٔم٤مم:  (31)ُمر قمغم اًمٚمجٜم٦م اًمت٠مديٌٞم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة ٕمرض إومٞمُ 

 ًمت٘مرر أن ذًمؽ ُمـ اجلرائؿ اعمخٚم٦م سم٤مًمنمف أو إُم٤مٟم٦م أو أٟمف ًمٞمس ُمٜمٝم٤م(.

اًمّم٤مدرة سمٛمقضم٥م ىمرار جمٚمس  "ٓئح٦م اٟمتٝم٤مء اخلدُم٦م"ُمـ  (12)وضم٤مء ذم اعم٤مدة 
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 :هـ20/8/1423وشم٤مريخ  (1/813)اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م رىمؿ 

 الثاكقة عرشة:ادادة )

يٗمّمؾ اعمقفمػ سم٘مقة اًمٜمٔم٤مم، ويٕمتؼم اًمٗمّمؾ ٕؾم٤ٌمب شم٠مديٌٞم٦م ذم احل٤مٓت  .أ

 أشمٞم٦م:

إذا صدر سمح٘مف طمٙمؿ ذقمل ُمـ ضمٝم٦م ىمْم٤مئٞم٦م خمتّم٦م، ُمٙمت٥ًم   -1

ًمٚمّمٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م، ُمٍمح ومٞمف سمثٌقت ارشمٙم٤مسمف ُمقضم٥م طمد ُمـ 

 احلدود اًمنمقمٞم٦م وُمٕم٤مىمٌتف سم٤مجلزاء طمدًا.

اًم٘مٓمٕمٞم٦م سم٤مرشمٙم٤مب إذا صدر سمح٘مف طمٙمؿ ذقمل ُمٙمت٥ًم ًمٚمّمٗم٦م   -2

 ُمقضم٥م اًم٘مّم٤مص ذم اًمٜمٗمس.

ُمٙمت٥ًم ًمٚمّمٗم٦م  - إذا صدر قمٚمٞمف طمٙمؿ ُمـ ضمٝم٦م ىمْم٤مئٞم٦م خمتّم٦م  -3

ُمٍمح ومٞمف سم٤مإلداٟم٦م واحلٙمؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ذم اجلرائؿ اًمت٤مًمٞم٦م:  - اًم٘مٓمٕمٞم٦م

اًمتٝمري٥م أو اًمؽموي٩م أو اعمت٤مضمرة  - آظمتالس - اًمتزوير - اًمرؿمقة"

 ."سم٤معمخدرات أو اعمًٙمرات

 سم٦م اًمًجـ عمدة شمزيد قمغم ؾمٜم٦م.إذا طمٙمؿ قمٚمٞمف سمٕم٘مق  -4

 .(1)وٓ ي١مصمر وىمػ شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقسم٦م إصٚمٞم٦م اعمحٙمقم هب٤م قمغم شمٓمٌٞمؼ هذا احلٙمؿ

إذا صدر قمغم اعمقفمػ طمٙمؿ سمٕم٘مقسم٦م ُمـ أي ضمٝم٦م خمتّم٦م أٟمٞمط هب٤م ٟمٔم٤مُم٤ًم  .ب

                                           

شم٤مريخ و (44م/)ُمـ هذه اعم٤مدة وم٘مد صدر اعمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  "أ"إو٤موم٦م إمم ُم٤م ورد سمآظمر اًمٗم٘مرة  (1)

هـ وٟمص قمغم أٟمف: 21/7/1425شم٤مريخ ( و210هـ اعمٌٜمل قمغم ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )28/7/1425

اًمٕم٘مقسم٦م اًمتٌٕمٞم٦م وأصم٤مر اجلٜم٤مئٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم احلٙمؿ سم٤مإلداٟم٦م إذا صدر قمٗمق ُمـ وزم إُمر قمـ  )ٓ شمً٘مط

 اًمٕم٘مقسم٦م إصٚمٞم٦م ُم٤م مل يٜمص ذم أُمر اًمٕمٗمق قمغم ظمالف ذًمؽ(.
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ًمٚمٗمّمؾ سم٘مقة اًمٜمٔم٤مم  شمقىمٞمع قم٘مقسم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م، ومل شمٙمـ هذه اًمٕم٘مقسم٦م ُمقضم٦ٌمً 

ُٕمر قمغم اجلٝم٦م اعمختّم٦م سم٤معمح٤ميمٛم٦م اًمت٠مديٌٞم٦م ٕمرض اووم٘م٤ًم ًمٚمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م، ومٞمُ 

 .(1)ًمت٘مرر اجلزاء اًمت٠مديٌل اعمٜم٤مؾم٥م ذم طم٘مف(

 .انًطهت انظبدص: انؼهى انُظز٘ انًزخصص أٔ انخجزح
ٓ شم٘مؾ قمـ  - ُمتخّمّم٦مً  اًمنمط اًم٤ًمدس ُمـ ذوط اعمقصمؼ هق: أن جيت٤مز دورةً 

حم٤مُمٞم٤ًم، أو ىمدم ُم٤م مل يٙمـ ىمد ُم٤مرس اًم٘مْم٤مء، أو قمٛمؾ يم٤مشم٥م قمدل، أو  - ؿمٝمر

، أو ىم٤مم سمتدريس اًمٗم٘مف أو أصقًمف أو إٟمٔمٛم٦م، وذًمؽ أو ٟمٔم٤مُمٞم٦مً  اؾمتِم٤مرات ذقمٞم٦مً 

 ومؽمة ٓ شم٘مؾ قمـ ؾمٜم٦م، وه٤م هٜم٤م ُم٤ًمئؾ:

ومٞمٛمـ يرهم٥م  - اؿمؽماط حت٘مؼ أطمد أُمريـ :ُمٕمٜمك هذا اًمنمط هق ادسللة األوىل:

عمتٛمثؾ ذم ومه٤م: اًمٕمٚمؿ اًمٜمٔمري اعمتخّمص، وهق ا - ذم احلّمقل قمغم رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ

وإُم٤م اخلؼمة واعمامرؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م  - ٓ شم٘مؾ قمـ ؿمٝمر واًمتل - اضمتٞم٤مز اًمدورة اعمتخّمّم٦م

 ًمٚم٘مْم٤مء أو أطمد إقمامل اًمٜمٔمػمة ًمف.

وىمد ي٘م٤مل إن هذا اًمنمط أىمرب ُم٤م يٙمقن أٟمف قم٤ٌمرة قمـ اؿمؽماط اخلؼمة ذم اعمج٤مل 

يؼ اًم٘مْم٤مئل أو اًمٗم٘مٝمل أو اًمٜمٔم٤مُمل قمٛمقُم٤ًم، واخلؼمة إُم٤م أن شمٙمت٥ًم قمـ ـمر

اًمدراؾم٦م اعمتخّمّم٦م اعمتٕمٛم٘م٦م قمغم أيدي خمتّملم ُم١مهٚملم مم٤مرؾملم، وإُم٤م أن شمٙمت٥ًم 

وهذا اًمٓمريؼ هق إصؾ ذم هذا اًم٤ٌمب، وًمذا ، اخلؼمة قمـ ـمريؼ اعمامرؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م

                                           

هـ سمِم٠من اجلرائؿ 29/11/1377شم٤مريخ ( و43رىمؿ )يمام يًتٗم٤مد أيْم٤ًم ذم ذًمؽ مم٤م ضم٤مء ذم اعمرؾمقم اعمٚمٙمل  (1)

شم٤مريخ ( و2000رىمؿ )اًمتل شمتٕمٚمؼ سمحامي٦م ٟمزاه٦م اًمقفمٞمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ومم٤م ضم٤مء ذم ىمرار وزير اًمداظمٚمٞم٦م 

ذم  "ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ"هـ اعمحدد ًمٚمجرائؿ اًمٙمٌػمة اعمقضم٦ٌم ًمٚمتقىمٞمػ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ورد ذم 10/6/1435

 (.90، 89اعم٤مدشملم )
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 ضم٤مء اًمنمط قم٤مُم٤ًم هل٤مشملم اًمٓمري٘متلم.

٤م هٙمذا سمدون اؿمؽماط ظمؼمة  ،وقمغم يمؾٍّ ومٞمٜمٌٖمل أٓ جيٕمؾ اؿمؽماط اخلؼمة قم٤مُم 

حيت٤مج إمم اعمامرؾم٦م واإلعم٤مم  (1)ّم٦م ذم ذات جم٤مل اًمتقصمٞمؼ: إذ اًمتقصمٞمؼ يم٤مًم٘مْم٤مءُمتخّم

ٌَؾ اعمقصمِّ  ؼ سمِمٙمؾ سمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ىمٌؾ اخلقض ذم شمٗم٤مصٞمٚمف ُمـ ىِم

ُمًت٘مؾ، وذًمؽ ًمْمٌط طم٘مقق اًمٜم٤مس واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمل ٓ يٜمٕمٙمس ذًمؽ 

ئٝم٤م، وقمغم اًمدور اًمذي جي٥م أن ؾمٚم٤ًٌم قمغم ُمًتقى ُمٝمٜم٦م اًمتقصمٞمؼ، وقمغم ـمري٘م٦م أدا

                                           

(: اًمٜمص قمغم اؿمؽماط أن شمٙمقن هٜم٤مك ُمدة دمرسم٦م ًمٚمٛمالزم اًم٘مْم٤مئل ٤44مدة رىمؿ )ضم٤مء ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء ذم اعم (1)

 وهل ؾمٜمت٤من، وُمدة دمرسم٦م عمـ يٕملم ُمـ اًم٘مْم٤مة اسمتداء وهل ؾمٜم٦م.

شمٜمٔمٞمؿ أقمامل "ضمرى اًمتٗمّمٞمؾ واًمتٕمديؾ قمغم ُمدة اًمتجرسم٦م، طمٞم٨م ضم٤مء ذم اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ * تـبقه: 

شم٤مريخ ( و805/8/31رىمؿ )إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء سم واًمّم٤مدر سم٘مرار اعمجٚمس "اعمالزُملم اًم٘مْم٤مئٞملم

ُمدة اعمالزُم٦م صمالث ؾمٜمقات قمغم إىمؾ ُمـ شم٤مريخ ُم٤ٌمذة -1هـ، ُم٤م يكم: )اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م: 12/6/1431

اعمالزم اًمٕمٛمؾ ذم اعمحٙمٛم٦م سمٕمد صدور ىمرار ُمـ اعمجٚمس سمتٕمٞمٞمٜمف قمغم هذه اًمقفمٞمٗم٦م، وشمٕمد اًمًٜمت٤من إومم 

 واًمث٤مٟمٞم٦م ُمدة اًمتجرسم٦م.

زُم٦م عمـ ومرغ ًمٚمدراؾم٦م ُمـ اعمالزُملم وطمّمؾ قمغم اًمدرضم٦م اعمٗمرغ هل٤م ؾمٜمت٤من، شمٌدأ ُمـ شم٤مريخ ُمدة اعمال-2 

 ُم٤ٌمذشمف اعمالزُم٦م ذم اعمحٙمٛم٦م، وشمٕمدان ذم ؿم٠مٟمف ؾمٜمتل اًمتجرسم٦م(.

هـ، وٟمّمف: 20/8/1435شم٤مريخ و (/ت523رىمؿ )صمؿ صدر شمٕمٛمٞمؿ ُمـ رئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء سم

اعمرومؼ  - هـ22/7/1435شم٤مريخ و "(969/9/35رىمؿ )ء )إؿم٤مرة إمم ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤م

 ذم ضم٤مء وُم٤م اًم٘مْم٤مئٞملم اعمالزُملم أقمامل شمٜمٔمٞمؿ ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م اعم٤مدة ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٘مرة شمٕمديؾ سمِم٠من - صقرشمف

هـ ًمتٙمقن سم٤مًمٜمص أيت: 5/6/1434شم٤مريخ ( و314/2/34رىمؿ )اعمجٚمس  ىمرار ُمـ "صم٤مٟمٞم٤مً " اًمٗم٘مرة

ًمٚمدراؾم٦م ُمـ اعمالزُملم اًم٘مْم٤مئٞملم وطمّمؾ قمغم اًمدرضم٦م اعمٗمرغ هل٤م ؾمٜم٦م شمٙمقن ُمدة اعمالزُم٦م عمـ ومرغ "

واطمدة، وشمٙمقن ُمدة اًمتدرب عمـ قملم قمغم درضم٦م ىم٤ميض )ب( اسمتداء ؾمٜم٦م واطمدة اقمت٤ٌمرًا ُمـ ُم٤ٌمذشمف 

 اًمتدرب، وشمٕمد هذه اًمًٜم٦م ذم طم٘مف ؾمٜم٦م دمرسم٦م(.

أٟمف: )يٕمتؼم اعمقفمػ اعمٕملم اسمتداء حت٧م  وم٢مٟمف ىمد ضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م قمغم ولؾتـويه

 اًمتجرسم٦م ُمدة ؾمٜم٦م(.
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شمٚمٕمٌف ذم ُمًػمة اجلٝم٤مز اًم٘مْم٤مئل، وًمذا وم٢من اًم٘م٤ميض ُمثاًل إذا يم٤من خمتّم٤ًم سم٤مًمٜمٔمر ذم 

ىمْم٤مي٤م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٞمس هل٤م قمالىم٦م سم٤مًمتقصمٞمؼ، أو أٟمف يٕمٛمؾ ذم ىمري٦م أو ُمديٜم٦م صٖمػمة، وم٢من 

ُمثٚمف شم٘مؾ ًمديف اخلؼمة ذم ضمقاٟم٥م اًمتقصمٞمؼ: خلّمقص اًم٘مْم٤مي٤م وىمٚمتٝم٤م، وُم٤م ي٘م٤مل ذم 

، وم٤معمٗمؽمض أن ُمثؾ ه١مٓء ممـ ًمدهيؿ (1)ًم٘مْم٤مء ي٘م٤مل ذم همػمه، سمؾ ُمـ سم٤مب أومما

ظمؼمة ىمْم٤مئٞم٦م ذم همػم جم٤مل اًمتقصمٞمؼ ومْماًل قمـ همػمهؿ أن يٚمزُمقا سمحْمقر دورة 

 وًمق يم٤مٟم٧م ُمدهت٤م يًػمة. ،شمدريٌٞم٦م ُمتخّمّم٦م ذم اًمتقصمٞمؼ

وقمٚمٞمف ومٞم٘مؽمح اًم٤ٌمطم٨م أن شمٚمزم وزارة اًمٕمدل ـم٤مًمٌل رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ سمحْمقر 

ُمريمزة ذم اجلقاٟم٥م اًمٕمٛمٚمٞم٦م واإلضمرائٞم٦م عمتٓمٚم٤ٌمت اًمتقصمٞمؼ قمغم أن  ،ة ُمتخّمّم٦مدور

شمِمتٛمؾ هذه اًمدورة قمغم شمدري٤ٌمت ومت٤مريـ قمٛمٚمٞم٦م ي٘مقم هب٤م اعمتدرسمقن مجٞمٕم٤ًم ًٔمٞم٦م 

وقمٛمٚمٞم٦م اًمتقصمٞمؼ، ومْماًل قمـ دورة أظمرى شمٕمٜمك سمٕمرض أهؿ وأسمرز إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

ت٘مدُملم ًمٚمحّمقل قمغم رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ًمٚمتقصمٞمؼ، وأٓ يًتثٜمك أطمد ُمـ اعم

يمٙمت ٤مب اًمٕمدل  ،إٓ ُمـ ؾمٌؼ ًمف اًمٕمٛمؾ سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ذم اًمتقصمٞمؼ :ُمـ هذا اًمنمط

 واًم٘مْم٤مة ذم دوائر اإلصم٤ٌمشم٤مت اإلهن٤مئٞم٦م.

يرى اًم٤ٌمطم٨م أن ُمـ طمًـ وومـ اًمّمٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أن يٜمص قمغم  ادسللة الثاكقة:

وهق اًمنمط اًمث٤مًم٨م  "ًمٕمٚمٛملذط اعم١مهؾ ا"سمٕمد ذيمر  "ذط اخلؼمة"هذا اًمنمط 

ق سمٞمٜمٝمام: ذيمر اًمنمـم٤من سمِمٙمؾ ُمتت٤مسمع وأٓ يٗمرّ ذم هذه اًمالئح٦م ُم٤ٌمذة، سمٛمٕمٜمك أن يُ 

 وذًمؽ ًمٚمقطمدة اعمقوققمٞم٦م سمٞمٜمٝمام.

 ،ىمري٥م ُمٜمف ذم سمٕمض إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م ،أصؾ هذا اًمنمط ُمقضمقد ادسللة الثالثة:

وذًمؽ طم٥ًم  ،ُمع آظمتالف ذم قمدد اًمًٜمقات اعمِمؽمـم٦م ويمٞمػ يتؿ اطمت٤ًمهب٤م

                                           

 (.428-423ص) احلامد مح٤مد. د - اٟمٔمر: اعمح٤مُم٤مة ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي (1)
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ُم٤م ضم٤مء ذم إٟمٔمٛم٦م  اظمتالف ـمٌٞمٕم٦م يمؾ قمٛمؾ وُم٤م يتٓمٚمٌف ُمـ ظمؼمات، ُمـ ذًمؽ

 اًمت٤مًمٞم٦م:

ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء، طمٞم٨م ضم٤مء ذم اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم واًمثالصملم: )يِمؽمط ومٞمٛمـ  أوالً:

، "ج"أن يٙمقن ىمد ُم٣م ؾمٜم٦م قمغم إىمؾ ذم درضم٦م ىم٤ميض  "ب"يِمٖمؾ درضم٦م ىم٤ميض 

سمع ؾمٜمقات قمغم إىمؾ، أو ىم٤مم سمتدريس اًمٗم٘مف أو اؿمتٖمؾ سم٠مقمامل ىمْم٤مئٞم٦م ٟمٔمػمة عمدة أر

أو أصقًمف ذم إطمدى اًمٙمٚمٞم٤مت سم٤معمٛمٚمٙم٦م عمدة أرسمع ؾمٜمقات قمغم إىمؾ، أو يٙمقن 

طم٤مصاًل قمغم ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ُمـ اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء، أو ُمـ إطمدى يمٚمٞم٤مت 

اًمنميٕم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ذم ختّمص اًمٗم٘مف أو أصقًمف، أو يٙمقن طم٤مصاًل قمغم دسمٚمقم 

ٟمٔمٛم٦م ُمـ ُمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ممـ حيٛمٚمقن ؿمٝم٤مدة إطمدى يمٚمٞم٤مت دراؾم٤مت إ

 ضمٞمد"وسمت٘مدير ٓ ي٘مؾ قمـ  ،"ضمٞمد"اًمنميٕم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م سمت٘مدير قم٤مم ٓ ي٘مؾ قمـ 

 .(1)ذم اًمٗم٘مف وأصقًمف( "ضمداً 

ٕمد ؿمٝم٤مدشم٤م اعم٤مضمًتػم واًمدسمٚمقم اعمٜمّمقص وضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م وإرسمٕملم: )شمُ 

خلدُم٦م أرسمع ؾمٜمقات ذم أقمامل ىمْم٤مئٞم٦م ٟمٔمػمة، وشمٕمد  قمٚمٞمٝمام ذم هذا اًمٜمٔم٤مم ُمٕم٤مدًمتلم

ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اًمٜمٔم٤مم ُمٕم٤مدًم٦م خلدُم٦م ؾم٧م ؾمٜمقات ذم 

 أقمامل ىمْم٤مئٞم٦م ٟمٔمػمة(.

)وحتديد إقمامل اًمٜمٔمػمة ًمألقمامل اًم٘مْم٤مئٞم٦م ىمد صدر هب٤م ىمرار جمٚمس اًمقزراء 

هـ، وهل يمؾ قمٛمؾ ي٘متيض اًمٜمٔمر ذم أُمر ًمٌٞم٤من 5/4/1401 وشم٤مريخ (55)رىمؿ 

اًم٘مقاقمد واعم٤ٌمدئ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل حتٙمٛمف، ُمثؾ: أقمامل اًم٘مْم٤مة واعمًتِم٤مريـ واعمح٘م٘ملم 

                                           

 (.41، 40، 39، 38، 37، 36واٟمٔمر اعمقاد: ) (1)
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 .(1)وأقمْم٤مء اًمٚمج٤من ذات اًمٓم٤مسمع اًم٘مْم٤مئل(

ضمٕمؾ ُمـ ُمٝم٤مم اعمجٚمس  هـ1428إٓ أٟمف ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اجلديد اًمّم٤مدر ذم قم٤مم 

٘مْم٤مئٞم٦م اًمٜمٔمػمة اعمٓمٚمقسم٦م ًمِمٖمؾ اًمدرضم٤مت إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء: حتديد إقمامل اًم

ُمـ اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م، وهذا ُم٤م ضم٤مء شم٠ميمٞمده ذم اًمٗم٘مرة  "ي"اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وذًمؽ ذم اًمٗم٘مرة 

واًمّم٤مدرة ُمـ اعمجٚمس  "ىمقاقمد اظمتٞم٤مر اًم٘مْم٤مة"ُمـ اًم٘م٤مقمدة إومم ُمـ  (6)رىمؿ 

 إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء، وٟمّمٝم٤م ُم٤م يكم:

 الؼاعدة األوىل:)

 ...ممـ ي٠ميت: جيري آظمتٞم٤مر ًمتقزم اًم٘مْم٤مء

ُمـ اؿمتٖمؾ سم٠مقمامل ىمْم٤مئٞم٦م ٟمٔمػمة، وؾمٞمتؿ حتديد إقمامل اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمٜمٔمػمة  (6

ُمـ اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم  "ي"سم٘مرار ُمـ اعمجٚمس وومؼ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة 

 اًم٘مْم٤مء(.

ومل ي٘مػ اًم٤ٌمطم٨م قمغم ُم٤م يٗمٞمد صدور هذا اًم٘مرار ُمـ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء، 

ىمرار يٜمص قمغم  - اًمت٤مسمع ًمديقان اعمٔم٤ممل - اإلداريسمٞمٜمام صدر ُمـ جمٚمس اًم٘مْم٤مء 

حتديد إقمامل اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمٜمٔمػمة اعمٓمٚمقسم٦م ًمِمٖمؾ اًمدرضم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م سمديقان 

 :(2)اعمٔم٤ممل

                                           

 (.340ص) خمٚمقف أمحد. د - اًمقؾمٞمط ذم ذح اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (1)

 ."ديقان اعمٔم٤ممل"اعمقىمع آًمٙمؽموين ًمـ (2)
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 شمٕمد إقمامل أشمٞم٦م أقمامًٓ ىمْم٤مئٞم٦م ٟمٔمػمة: أوالً:)

 اًمتح٘مٞمؼ وآدقم٤مء. .1

 قمْمقي٦م اًمٚمج٤من ذات آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل. .2

 ٚمٗم٦م وومؼ ٟمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ.اًمتحٙمٞمؿ ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اعمخت .3

 اعمح٤مُم٤مة وومؼ ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة. .4

 آؾمتِم٤مرات اًمنمقمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م. .5

 شمدريس إٟمٔمٛم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت وُمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م. .6

شمٕمد ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ذم ختّمص اًمٗم٘مف أو أصقًمف أو إٟمٔمٛم٦م ُمـ اجلٝم٤مت  ثاكقًا:

اخل٤مُم٦ًم واًمثالصملم واًمث٤مًمث٦م وإرسمٕملم ُمـ  إظمرى همػم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدشملم

ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء ُمٕم٤مدًم٦م خلدُم٦م أرسمع ؾمٜمقات ذم أقمامل ىمْم٤مئٞم٦م ٟمٔمػمة، وشمٕمد ؿمٝم٤مدة 

سمنمط إضمراء  ،خلدُم٦م ؾم٧م ؾمٜمقات ذم أقمامل ىمْم٤مئٞم٦م ٟمٔمػمة اًمديمتقراه ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مدًم٦مً 

ُمٕم٤مدًم٦م هلذه اًمِمٝم٤مدات ووم٘م٤ًم ًمٚم٘مقاقمد اعم٘مررة ذم هذا اًمِم٠من، واضمتٞم٤مز اُمتح٤من 

 ٤مص يٕمده جمٚمس اًم٘مْم٤مء اإلداري.ظم

سمّمٗم٦م  - أن يتؿ آؿمتٖم٤مل هب٤م :يِمؽمط ٓطمت٤ًمب إقمامل اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمٜمٔمػمة ثالثًا:

سمٕمد احلّمقل قمغم اعم١مهؾ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم٤مدة  ،ذم اعمٛمٚمٙم٦م - أصٚمٞم٦م وُمًتٛمرة

 احل٤مدي٦م واًمثالصملم ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء.

ٟم٘مٓم٤مع قمـ ُمزاوًم٦م إقمامل ٓ حتت٥ًم ُمدد اًمتجرسم٦م واًمتدري٥م وُمدد آ رابعًا:

 وٛمـ اعمدد اعمٕمتد هب٤م ذم هذا اًمِم٠من. - قمدا اإلضم٤مزة آقمتٞم٤مدي٦م - اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمٜمٔمػمة

قمٜمد  - شمْمؿ ُمدد آؿمتٖم٤مل سم٤مٕقمامل اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمٜمٔمػمة سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض خامسًا:

 قمغم أٓ شم٘مؾ ُمدة يمؾ ُمٜمٝم٤م قمـ ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمتّمٚم٦م(. - شمٗمرق ُمدده٤م
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ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م قمٜمد ذيمر اًمنموط  "ج"ضم٤مء ذم ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة، ذم اًمٗم٘مرة  ثاكقًا:

أن شمتقاومر ًمديف ظمؼمة ذم ـمٌٞمٕم٦م  - جاًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم ـم٤مًم٥م رظمّم٦م اعمح٤مُم٤مة: )

ض هذه اعمدة إمم ؾمٜم٦م واطمدة ًمٚمح٤مصؾ اًمٕمٛمؾ عمدة ٓ شم٘مؾ قمـ صمالث ؾمٜمقات، وختٗمّ 

و ذم ختّمص إٟمٔمٛم٦م أو ُم٤م يٕم٤مدل قمغم ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، أ

ٕمٗمك ُمـ هذه ُمٜمٝم٤م، أو دسمٚمقم دراؾم٤مت إٟمٔمٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم خلرجيل يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م، ويُ  أي٤مً 

 اعمدة احل٤مصؾ قمغم ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ذم جم٤مل اًمتخّمص(.

 وضم٤مء ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م:

 اخلؼمة ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ شمٙمقن سمٛمزاوًم٦م اعمٝمٜم٦م ذم أطمد إقمامل اًمت٤مًمٞم٦م: -3/5)

 اًم٘مْم٤مء داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م وظم٤مرضمٝم٤م. . أ 

 اإلومت٤مء داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م سمّمٗم٦م رؾمٛمٞم٦م. . ب 

شمدريس ُمقاد اًمٗم٘مف أو أصقًمف أو إٟمٔمٛم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت أو اًمدراؾم٤مت  . ج 

 اًمٕمٚمٞم٤م ذم اعمٕم٤مهد أو اعم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م إظمرى ذم اعمٛمٚمٙم٦م.

 آؾمتِم٤مرات ذم أضمٝمزة اًمدوًم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م وهٞمئ٤مهت٤م. . د 

 اًمٕمٛمؾ ذم اًمنميم٤مت واعم١مؾم٤ًمت إهٚمٞم٦م.اخلؼمة اعمٙمت٦ًٌم ذم ـمٌٞمٕم٦م  . ه 

 اًمؽماومع قمـ اًمٖمػم أُم٤مم اجلٝم٤مت. . و 

 آدقم٤مء اًمٕم٤مم أو اًمتح٘مٞمؼ سمقزارة اًمداظمٚمٞم٦م داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م. . ز 

أقمامل يمت٤مسم٤مت اًمٕمدل اًمٕم٤مُم٦م أو يمت٤مسم٤مت اًمٕمدل إومم سم٤معمٛمٚمٙم٦م ًمٙمت٤مب  . ح 

 اًمٕمدل.

يمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ذم وٌقط اًم٘مْم٤مي٤م احل٘مقىمٞم٦م أو اجلٜم٤مئٞم٦م أو اإلهن٤مئٞم٦م سم٤معمح٤م . ط 

اًمنمقمٞم٦م أو ديقان اعمٔم٤ممل سم٤معمٛمٚمٙم٦م، سمقفمٞمٗم٦م ٓ شم٘مؾ قمـ ُمًٛمك 
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 ."يمت٤مب وٌط رئٞمس"

 يٕمتد سم٤مًمؽمظمٞمص اًم٤ًمسمؼ إذا اؾمتقوم٧م ُمدة اخلؼمة ُمتك يم٤من مم٤مرؾم٤ًم ًمٚمٛمٝمٜم٦م. . ي 

 ختْمع ًمت٘مدير جلٜم٦م اًم٘مٞمد واًم٘مٌقل. "ي - و - هـ"اخلؼمة اًمقاردة ذم اًمٗم٘مرات 

جيقز ًمٓم٤مًم٥م اًم٘مٞمد احل٤مصؾ قمغم إطمدى اًمِمٝم٤مدات اًمقاردة ذم اًمٗم٘مرة  -3/6

سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض  (3/5)ُمـ هذه اعم٤مدة وؿ إقمامل اعمذيمقرة ذم اًمٌٜمد رىمؿ  "ب"

 طمتك شمتؿ ظمؼمشمف ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ ُمدة صمالث ؾمٜملم.

ُمـ هذه اعم٤مدة سمٕمد  "ج"يِمؽمط أن شمٙمقن ُمدة اخلؼمة اًمقاردة ذم اًمٗم٘مرة  -3/7

قمدا ُمـ مل حيّمؾ قمغم اعم١مهؾ إٓ ذم اعمدة  ،ًمٓمٚم٥م قمغم اًمِمٝم٤مدةطمّمقل ُم٘مدم ا

 .(38)اًمقاردة ذم اعم٤مدة 

 ٓ يِمؽمط ذم ُمدة اخلؼمة اعمحددة سمثالث ؾمٜمقات أن شمٙمقن ُمتت٤مًمٞم٦م. -3/8

 ..(..اًمؽماومع قمـ اًمٜمٗمس ٓ يٕمتؼم ظمؼمة -3/9

س ذم هق اًمتدري "شمدريس اًمٗم٘مف أو أصقًمف أو إٟمٔمٛم٦م"اعمراد سمـ ادسللة الثالثة:

اًمٙمٚمٞم٤مت واجل٤مُمٕم٤مت ذم ُمرطمٚم٦م اًمٌٙم٤مًمقريقس وُم٤م هق أقمغم ُمٜمٝم٤م، وقمٚمٞمف ومال يدظمؾ 

 ُمثاًل ُمدرد اًمٗم٘مف ذم اعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومْماًل قمـ همػمهؿ، يدل ًمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم:

 ىمقاقمد اظمتٞم٤مر اًم٘مْم٤مة: - أ

 ...جيري آظمتٞم٤مر ًمتقزم اًم٘مْم٤مء ممـ ي٠ميت: الؼاعدة األوىل:)

 ُمدرد اًمٗم٘مف أو أصقًمف ذم إطمدى اًمٙمٚمٞم٤مت سم٤معمٛمٚمٙم٦م(. (4

 اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة: - ب

 ...اخلؼمة ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ شمٙمقن سمٛمزاوًم٦م اعمٝمٜم٦م ذم أطمد إقمامل اًمت٤مًمٞم٦م: -3/5)
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شمدريس ُمقاد اًمٗم٘مف أو أصقًمف أو إٟمٔمٛم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت أو اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م  - ج

 اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م إظمرى ذم اعمٛمٚمٙم٦م(. ذم اعمٕم٤مهد أو اعم١مؾم٤ًمت

 .انًطهت انظبثغ: اجزٛبس انًمبثهخ انشخصٛخ

ٟمص اًمنمط اًم٤ًمسمع: أن جيت٤مز اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمِمخّمٞم٦م، واعمالطمظ أٟمف مل يرد ذم أهمٚم٥م 

إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م اؿمؽماط ُمثؾ هذا اًمنمط ًمٚم٘مٌقل أو اًمتٕمٞملم، ومٛمثاًل ٓ يقضمد ُمثؾ 

وم٢مٟمف  :وًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓظمتٞم٤مر اًم٘م٤ميضهذا اًمنمط ذم ىمٌقل اعمح٤مُمل وٓ اعمحٙمؿ، 

وإن مل يٙمـ ُمٜمّمقص٤ًم قمغم هذا اًمنمط ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء، وم٢مٟمف ىمد ضم٤مء اًمتٜمّمٞمص 

اًمّم٤مدرة سم٘مرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  "ىمقاقمد اظمتٞم٤مر اًم٘مْم٤مة"قمٚمٞمف ذم 

 ، طمٞم٨م يم٤من مم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م:هـ17/4/1433 وشم٤مريخ (2058/18/33)

 الؼاعدة الثاكقة:)

 اًمؽمؿمٞمح ًمٚم٘مْم٤مء أيت:يراقمل قمٜمد 

 شمقاومر ذوط شمقزم اًم٘مْم٤مء اًمقاردة ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء ومٞمٛمـ يتؿ شمرؿمٞمحف. (1

 اضمتٞم٤مز اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمِمخّمٞم٦م، ويراقمك ومٞمٝم٤م أيت: (2

 .إيم٤مديٛمل اًمًجؾ ظمالل ُمـ اًمٕمٚمٛمل اعمًتقى  - أ

 .اًمٔم٤مهرة اجلًٞمٛم٦م اًمٕم٤مه٤مت ُمـ واخلٚمق احلقاس، ؾمالُم٦م  - ب

 قمغم وآـمالع قمٜمف، اًم١ًمال ظمالل ُمـ وؾمٚمقيمف ؾمػمشمف طمًـ  - ت

 .إظمػم اعمًتقى ذم أؾم٤مشمذشمف ىمٌؾ ُمـ اعمٕمد اعمت٤مسمٕم٦م ؾمجؾ

 ...وومٝمٛمف ؾمٛمتف، وطمًـ ؿمخّمٞمتف، اقمتدال  - ث
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 الؼاعدة الرابعة:

شم١مًمػ ذم اعمجٚمس جلٜم٦م أو أيمثر ُمـ صمالصم٦م ىمْم٤مة، يرأؾمٝم٤م أطمد أقمْم٤مء  (1

شمتقمم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمـ شمؿ  - خيت٤مرهؿ رئٞمس اعمجٚمس - اعمجٚمس اعمتٗمرهملم

 شمرؿمٞمحف، واًمت٠ميمد ُمـ شمقاومر ذوط شمقزم اًم٘مْم٤مء ومٞمف.

شمّمدر ىمرارات هذه اًمٚمجٜم٦م سم٤مٕهمٚمٌٞم٦م، ويٙمقن ىمراره٤م ٟم٤مومذًا سمٕمد ُمقاوم٘م٦م  (2

 اعمجٚمس(.

وٓ ؿمؽ أن اؿمؽماط هذا اًمنمط ذم ـم٤مًمٌل رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من: 

ومجٞمؾ أن شمًت٠مٟمس جلٜم٦م  وذًمؽ ٕمهٞم٦م أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم طمّمقهلؿ ًمٚمرظمّم٦م،

 اعم٘م٤مسمٚم٦م سمام ذيمر ذم هذه اًم٘مقاقمد.

 .انًطهت انثبيٍ: ػذو انٕظٛفخ فٙ انمطبع انحكٕيٙ

 ٟمص اًمنمط اًمث٤مُمـ: أٓ يٙمقن ُمقفمٗم٤ًم طمٙمقُمٞم٤ًم، وه٤م هٜم٤م ُم٤ًمئؾ:

أو وفمٞمٗم٦م واًمؽمظمٞمص عمٝمٜم٦م  ،ضم٤مء اعمٜمع ُمـ اجلٛمع سملم وفمٞمٗمتلم ادسللة األوىل:

 ُمٕمٞمٜم٦م ذم قمدد ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م:

ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء، وم٘مد ٟمّم٧م اعم٤مدة احل٤مدي٦م واخلٛمًقن ُمٜمف قمغم أٟمف: )ٓ جيقز  أوالً:

اجلٛمع سملم وفمٞمٗم٦م اًم٘مْم٤مء وُمزاوًم٦م اًمتج٤مرة، أو أي وفمٞمٗم٦م أو قمٛمؾ ٓ يتٗمؼ ُمع 

 اؾمت٘مالل اًم٘مْم٤مء ويمراُمتف.

٤مء أن ي٘مرر ُمٜمع اًم٘م٤ميض ُمـ ُم٤ٌمذة أي قمٛمؾ يرى وجيقز ًمٚمٛمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم

 .أن اًم٘مٞم٤مم سمف يتٕم٤مرض ُمع واضم٤ٌمت اًمقفمٞمٗم٦م وطمًـ أدائٝم٤م(

وشمٕمد هذه اعم٤مدة ُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد قمغم ُمٜمع اًم٘م٤ميض ُمـ اجلٛمع سملم هذه اًمقفم٤مئػ 

وإقمامل: وًمٕمؾ اًمٜمص قمغم ذًمؽ ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء هق ُمـ سم٤مب سمٞم٤من أمهٞم٦م ُمراقم٤مة 
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، وؾم٥ٌم اًم٘مقل سم٠مهن٤م ُمـ (1)ن شمٗمرهمٝمؿ ًمٚمٕمٛمؾ اًم٘مْم٤مئلاؾمت٘مالل اًم٘مْم٤مة وًمْمام

سم٤مب اًمت٠ميمٞمد هق ٕن اًم٘م٤ميض يٕمد أطمد ُمقفمٗمل اًمدوًم٦م، وقمٚمٞمف ومٝمق خيْمع ًمٜمٔم٤مم 

اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م ومٞمام ٓ يٕم٤مرض ـمٌٞمٕم٦م اًمقفمٞمٗم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، يمام ٟمّم٧م قمغم ذًمؽ اعم٤مدة 

سمام  - اخل٤مُم٦ًم وإرسمٕمقن ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء، طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م: )ُمع قمدم اإلظمالل

سم٤محل٘مقق  - ي٘متْمٞمف هذا اًمٜمٔم٤مم ُمـ أطمٙم٤مم يتٛمتع أقمْم٤مء اًمًٚمؽ اًم٘مْم٤مئل

واًمْمامٟم٤مت اعم٘مررة ذم ٟمٔم٤مم اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م وٟمٔم٤مم اًمت٘م٤مقمد، ويٚمتزُمقن سمام ٟمص قمٚمٞمف 

 ٟمٔم٤مم اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م ُمـ واضم٤ٌمت ٓ شمتٕم٤مرض ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمقفمٞمٗم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م(.

قمغم  ىم٤مسةً  "ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء"ذم  "ٟمٔم٤مم اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م"وًمٞم٧ًم اإلطم٤مًم٦م قمغم 

 سمؾ ضم٤مءت اإلطم٤مًم٦م ًمٙمؾ ُمـ ًمف قمالىم٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم. ،اًم٘م٤ميض

ضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م واًمًٌٕملم: )ُمع قمدم اإلظمالل سم٤مٕطمٙم٤مم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م 

ت٤مب اًمٕمدل جلٛمٞمع إطمٙم٤مم اًمتل خيْمع هل٤م ُمقفمٗمق اخلدُم٦م ذم هذا اًمٜمٔم٤مم، خيْمع يمُ 

 اعمدٟمٞم٦م(.

ًمثامٟملم: )شمني قمغم ُمقفمٗمل اعمح٤ميمؿ ويمت٤مسم٤مت وضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م وا

 ..(..أطمٙم٤مم أٟمٔمٛم٦م اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م - ومٞمام ٓ يتٕم٤مرض ُمع أطمٙم٤مم هذا اًمٜمٔم٤مم - اًمٕمدل

وم٢مذا يم٤من اًم٘م٤ميض ويم٤مشم٥م اًمٕمدل وؾم٤مئر ُمقفمٗمل اعمح٤ميمؿ ويمت٤مسم٤مت اًمٕمدل 

ٕم٦م خيْمٕمقن ًمٜمٔم٤مم اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م، وم٢مٟمف مم٤م ىمد ضم٤مء ذم اعم٤مدشملم اًمث٤مًمث٦م قمنمة واًمراسم

اعمٜمع ُمـ اجلٛمع سملم اًمقفمٞمٗم٦م وآؿمتٖم٤مل سم٤مًمتج٤مرة،  :قمنمة ُمـ ٟمٔم٤مم اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م

 ويمذا اجلٛمع سملم اًمقفمٞمٗم٦م وُمٝمٜم٦م أظمرى، وٟمّمٝم٤م:

                                           

 خمٚمقف أمحد. د ،اٟمٔمر: اًمقؾمٞمط ذم ذح اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (1)

 (.411-409)ص
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 13/مادة)

 جي٥م قمغم اعمقفمػ أن يٛمتٜمع قمـ:

 .ُم٤ٌمذة همػم أو ُم٤ٌمذة سمٓمري٘م٦م سم٤مًمتج٤مرة آؿمتٖم٤مل  - أ

 أو إدارهت٤م جم٤مًمس قمْمقي٦م ىمٌقل أو اًمنميم٤مت شم٠مؾمٞمس ذم آؿمؽماك  - ب

ٝم٤م أو ذم حمؾ دم٤مري إٓ إذا يم٤من ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمـ احلٙمقُم٦م، ومٞم قمٛمؾ أي

اإلذن ًمٚمٛمقفمٗملم  - سمٛم٘مت٣م ٓئح٦م يّمدره٤م جمٚمس اًمقزراء - وجيقز

 سم٤مًمٕمٛمؾ ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم همػم أوىم٤مت اًمدوام اًمرؾمٛمل.

 14/مادة

ٓ جيقز ًمٚمٛمقفمػ اجلٛمع سملم وفمٞمٗمتف ومم٤مرؾم٦م ُمٝمٜم٦م أظمرى، وجيقز 

عمـ شم٘ميض اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمؽمظمٞمص هلؿ  - ذم آؿمتٖم٤مل سم٤معمٝمـ احلرة - ٞمصاًمؽمظم

حل٤مضم٦م اًمٌالد إمم ُمٝمٜمٝمؿ، ويٙمقن ُمٜمح اًمؽمظمٞمص ُمـ ىمٌؾ اًمقزير اعمختص،  :ذم ذًمؽ

 وحتدد اًمالئح٦م ذوط ُمٜمح هذا اًمؽمظمٞمص(.

، وٟمص قمغم ـه3/2/1404وشم٤مريخ  (22)وىمد صدر ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ 

ًمٚمٛمقفمٗملم ذم اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم سمٛمامرؾم٦م اعمٝمـ احلرة، وجيقز سم٘مرار ُمـ أٟمف: )ٓ يًٛمح 

 :وجمٚمس اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م ،قمغم شمقصٞم٦م ُمـ جمٚمس اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م جمٚمس اًمقزراء سمٜم٤مءً 

اؾمتثٜم٤مء ؿم٤مهمكم ومئ٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ وفم٤مئػ ذات ختّمص ُمٕملم قمغم أن ٓ يتٕم٤مرض 

 دوًم٦م(.وأن ٓ ي١مصمر قمغم ُمّمٚمح٦م اًم ،قمٛمٚمٝمؿ ذم ُمٝمٜمٝمؿ ُمع قمٛمٚمٝمؿ إصكم

وشم٤مريخ  (1/1111)يمام وىمد صدر ىمرار جمٚمس اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م رىمؿ 

اعمٌٚمغ سمخٓم٤مب ديقان رئ٤مؾم٦م جمٚمس اًمقزراء رىمؿ  ـه8/11/1426

، وٟمص قمغم أٟمف: )جيقز ًمٚمٙمٚمٞم٤مت إهٚمٞم٦م ـه5/8/1427وشم٤مريخ  "ب/36119)
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آؾمتٕم٤مٟم٦م سمخؼمات ُمقفمٗمل اًمدوًم٦م أصح٤مب اعم١مهالت  :واعمرايمز اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اخل٤مص٦م

سمٕمد  - ٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م واًمتخّمّم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٓمٌٞمٕم٦م أداء شمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٤مت واعمٕم٤مهداًم

قمغم أن ٓ يتٕم٤مرض ذًمؽ  - ُمقاوم٘م٦م ضمٝم٦م قمٛمؾ اعمقفمػ اعمٓمٚمقب آؾمتٕم٤مٟم٦م سمخؼماشمف

 .(1)وقمدم حتٛمؾ ضمٝمتف أي اًمتزاُم٤مت ُم٤مًمٞم٦م( ،ُمع أداء قمٛمٚمف إصكم

ضم٤مء ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة قمٜمد احلدي٨م قمـ اعم٤مدة  ثاكقًا:

واًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ومٞمٛمـ يرهم٥م ذم احلّمقل قمغم  - اًمث٤مًمث٦م

 : - رظمّم٦م ُمٝمٜم٦م اعمح٤مُم٤مة

 ُمع ُمراقم٤مة اًمنموط اًمقاردة ذم هذه اعم٤مدة يتٕملم اًمٕمٛمؾ سمام يكم: -3/1)

 .ظم٤مص أو طمٙمقُمل قمٛمؾ أي أو اعمٝمٜم٦م سملم اجلٛمع قمدم  - أ

٤مرض ُمع ـمٌٞمٕم٦م شمتٕم ٓ اًمتل احلرة واعمٝمـ اعمٝمٜم٦م سملم اجلٛمع جيقز  - ب

 اعمٝمٜم٦م، وخيْمع شم٘مدير اًمتٕم٤مرض ُمـ قمدُمف ًمٚمجٜم٦م اًم٘مٞمد واًم٘مٌقل.

اإلومّم٤مح قمـ اعمٝمـ إظمرى عمـ ًمديف قمٜمد اًمت٘مدم سمٓمٚم٥م اًم٘مٞمد   - ج

 واًم٘مٌقل، أو اًمتل يرهم٥م احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ىمٞمده ذم اجلدول(.

ىمٍم هذا اًمنمط ُمٜمع ـم٤مًم٥م رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ ُمـ أن يٙمقن ُمقفمٗم٤ًم  ادسللة الثاكقة:

طمٙمقُمٞم٤ًم وم٘مط، وقمٚمٞمف ومال يٛمٜمع اعمقفمػ ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص أو أي مم٤مرس ًمٚمتج٤مرة 

أو ص٤مطم٥م أي ُمٝمٜم٦م ُمـ أن يٙمقن ُمقصم٘م٤ًم، ويرى اًم٤ٌمطم٨م أن هذا اًمتقؾمع يٕمد أُمرًا 

يدقمق إمم اًمتْمٞمٞمؼ قمغم ُمـ يرهم٥م ذم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ًمٓمٌٞمٕم٦م قمٛمؾ اعمقصم٘ملم: إذ ٓ يقضمد ُم٤م 

احلّمقل قمغم رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ، إذ قمٛمؾ اعمقصمؼ ذم اًمٕم٤مدة قمٛمؾ يًػم، وًمٞمس سمٛمرشمٌط 

                                           

 ."وزارة اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م"اعمقىمع آًمٙمؽموين ًمـ (1)
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 سمقىم٧م حمدد.

إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ُمقوقع اًمتْمٞمٞمؼ قمغم  :سمؾ إن اًم٤ٌمطم٨م يرى أٟمف ُمـ إومْمؾ

ظمّمقص٤ًم ُمـ هؿ ذم ُم٘مدُم٦م  - ُمـ احلّمقل قمغم هذه اًمرظمّم٦م - اعمقفمػ احلٙمقُمل

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم اعمتخّمّملم 

اًمتخّمّم٤مت اًمنمقمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م: إذ ُم٘مّمقد اعمٜمٔمؿ ُمـ اًمًامح ًمٖمػم يمت٤مب اًمٕمدل 

سم٤مًم٘مٞم٤مم سمٛمٝم٤مم اًمتقصمٞمؼ هق اًمتٞمًػم قمغم اًمٜم٤مس ذم شمقصمٞمؼ أُمقرهؿ اخل٤مص٦م، ٓ إجي٤مد 

تٕم٤مرض سملم اًمٕمٛمؾ ومرص ًمزي٤مدة اًمدظمؾ اعم٤مدي ًمٚمٛمقصم٘ملم، وأُم٤م ُم٤م ىمد يث٤مر طمقل اًم

ومٞمٛمٙمـ طمٚمف سمٗمرض سمٕمض اًم٘مٞمقد اًمٗمٜمٞم٦م أو اإلداري٦م، يم٢مدراج ذط  :واًمتقصمٞمؼ

ذم ظمدُمتٝم٤م، وٟمحق  ُمٕمٞمٜم٦مً  اعمقاوم٘م٦م اعمًٌ٘م٦م ُمـ اجل٤مُمٕم٦م، وأن يٙمقن ىمد أُم٣م ومؽمةً 

 .(1)ذًمؽ

                                           

اعمختٍم اًمقؾمٞمط ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم (، 435-434ص) احلامد مح٤مد. د - اٟمٔمر: اعمح٤مُم٤مة ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي (1)

 (.67-66ص) اًم٘مّمػم قمٌداًمٕمزيز. د - ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م
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 وومٞمف مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م:

 .ر فٙ انهغخ ٔاالصطالحانًطهت األٔل: رؼزٚف انًحز

 تعريف ادحرر دم الؾغة:

 ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م: )احل٤مء واًمراء ذم اعمْم٤مقمػ ًمف أصالن:

 .(1)..(.وم٤مٕول: ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٕمٌقدي٦م، وسمرئ ُمـ اًمٕمٞم٥م واًمٜم٘مص

 .(2)وحترير اًمٙمت٤مسم٦م: إىم٤مُم٦م احلروف، وإصالح اًمً٘مط ذم اعمٙمتقب

 .(3)وطمرر اًمٙمت٤مب: أصٚمحف وضمّقد ظمٓمف

 وم٤معمحرر: هق اعمٙمتقب سمْمٌط وإطمٙم٤مم وإشم٘م٤من.

 تعريف ادحرر دم االصطالح:

ضم٤مء ذم اعم٤مدة إومم ُمـ اًمٜمٔم٤مم اجلزائل جلرائؿ اًمتزوير: )ي٘مّمد سم٤معمّمٓمٚمح٤مت 

واًمٕم٤ٌمرات أشمٞم٦م أيٜمام وردت ذم هذا اًمٜمٔم٤مم اعمٕم٤مين اعمقوح٦م أُم٤مم يمؾ ُمٜمٝم٤م، ُم٤م مل 

 ...يدل اًمًٞم٤مق قمغم ظمالف ذًمؽ:

                                           

 (.223ص) اسمـ وم٤مرس (1)

 (.5/257) ُمٜمٔمقر اسمـ - اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب (2)

 (.165ص) اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (3)
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ًٓمقر يتْمٛمـ طمرووم٤ًم أو قمالُم٤مت يٜمت٘مؾ سم٘مراءهت٤م اًمٗمٙمر إمم ُمٕمٜمك اعمحرر: يمؾ ُم

ُمٕملم سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمققم٤مء اًمذي يمت٧ٌم أو طمٗمٔم٧م ومٞمف، سمام ذم ذًمؽ وؾم٤مئؾ 

 شم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت(.

 .(1)وىمٞمؾ ذم شمٕمريٗمف سم٠مٟمف: )ُمٙمتقب يث٧ٌم سمف اًمٕمٛمؾ اًم٘م٤مٟمقين(

ًمٞماًل يمت٤مسمٞم٤ًم ًمٖمرض واًمٖم٤مي٦م ُمـ يمت٤مسم٦م وشمدويـ اعمحرر هق آقمتامد قمٚمٞمف سم٤مقمت٤ٌمره د

 .(2)اإلصم٤ٌمت

، (4)"اًمًٜمد"، و(3)"اًمقرىم٦م"وهٜم٤مك ُمـ يٕمؼم قمـ ُمّمٓمٚمح اعمحرر سمـ

 .(6)"اًمّمؽ"، و(5)"اًمٕم٘مد"و

                                           

 (.133ص) ُمٕمجؿ اًم٘م٤مٟمقن (1)

 (.751ص) اًمدرقم٤من قمٌداهلل. د - ت اًمنمقمٞم٦ماٟمٔمر: اعمًٌقط ذم أصقل اعمراومٕم٤م (2)

 (.182-1/180) ٟمِم٠مت أمحد - (، رؾم٤مًم٦م اإلصم٤ٌمت139) اعم٤مدة - اٟمٔمر: ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م (3)

 (.1/867) ناًمٜمٕمام ري٤مض. د - اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اًم٘م٤مٟمقين (4)

وإضمراءات (، اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م إضمٜمٌٞم٦م 180-1/179) ٟمِم٠مت أمحد - اٟمٔمر: رؾم٤مًم٦م اإلصم٤ٌمت (5)

 (.297ص) اًم٘مرين حمٛمد. د - شمٜمٗمٞمذه٤م

 (. 213، 200ص) ؾماليٛم٦م إهاء - اٟمٔمر: شمقصمٞمؼ اًمّمٙمقك ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن (6)
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 .انًطهت انثبَٙ: إَٔاع انًحزراد

 شمٜم٘مًؿ اعمحررات إمم ٟمققملم، مه٤م:

 ادحررات الرشؿقة: -1

شمؿ  ُم٤م - أو ؿمخص ُمٙمٚمػ سمخدُم٦م قم٤مُم٦م - وهل: )اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمقفمػ قم٤مم

وذم طمدود  ،أو ُم٤م شمٚم٘م٤مه ُمـ ذوي اًمِم٠من، وذًمؽ ـمٌ٘م٤ًم ًمألوو٤مع اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،قمغم يديف

 .(1)ؾمٚمٓمتف واظمتّم٤مصف(

 :(2)ذوط اقمت٤ٌمر اعمحررات اًمرؾمٛمٞم٦م

 .قم٤مُم٦م سمخدُم٦م ُمٙمٚمػ ؿمخص ُمـ أو قم٤مم ُمقفمػ ُمـ ص٤مدرة شمٙمقن أن - أ

 .وُمٙم٤مٟم٤مً  ٟمققم٤مً  وإصداره٤م حتريره٤م وٓي٦م ًمف ممـ ص٤مدرة شمٙمقن أن - ب

 ٟمٔم٤مُم٤ًم. قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص اًم٘مقاقمد طم٥ًم حتريره٤م يتؿ أن - ت

 ادحررات العرفقة: -2

وهل: )وصمٞم٘م٦م شمِمتٛمؾ قمغم شمقىمٞمع ُمـ صدرت قمٜمف أو ظم٤ممتف أو سمّمٛم٦م إصٌٕمف، 

 .(3)وًمٞم٧ًم هل٤م صٗم٦م اًمًٜمد اًمرؾمٛمل(

                                           

(، واٟمٔمر: 103ص) شمٜم٤مهمق ؾمٛمػم. د - (، اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اإلصم٤ٌمت139) اعم٤مدة - ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م (1)

 اًم٘مْم٤مة ُمٜمذر. د - اًمقاوح ذم ذح وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت(، 182-1/179) ٟمِم٠مت أمحد - رؾم٤مًم٦م اإلصم٤ٌمت

 (.52-2/50) ظمٜملم آل قمٌداهلل - (، اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي74-72ص)

 اعمقضم٤من إسمراهٞمؿ. د - اٟمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م، ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وومؼ آظمر اًمتٕمديالت (2)

 (.224-220ص) ؾماليٛم٦م إهاء - ًم٘م٤مٟمقن(، شمقصمٞمؼ اًمّمٙمقك ذم اًمنميٕم٦م وا396ص)

(، اًمٗم٘مرة 139) اعم٤مدة - (، واٟمٔمر: ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م1/867) اًمٜمٕمامن ري٤مض. د - اعمٕمجؿ اًم٘م٤مٟمقين (3)

 ."ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ"ُمـ  "اًمت٤مؾمٕم٦م"ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمامدة  "(9رىمؿ )
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وىمٞمؾ هل: )إوراق اًمتل حيرره٤م إـمراف اًمٕم٤مديقن ُمـ دون أن يتقمم أو 

 .(1)قم٤مم أو ؿمخص ُمٙمٚمػ سمخدُم٦م قم٤مُم٦م(ه٤م ُمقفمػ ريريتدظمؾ ذم حت

 :(2)أكواع ادحررات الرشؿقة

 اعمحررات ذم ظمّمقُم٦م ىمْم٤مئٞم٦م، يمّمٙمقك إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م.  -1

 اعمحررات ذم إصم٤ٌمت ىمْم٤مئل، ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ظمّمقُم٦م، يمّمٙمقك اًمقٓي٦م.  -2

اعمحررات همػم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذات اًمثٌقت اًمنمقمل اًمتل شمتْمٛمـ اًمتزاُم٤مت   -3

حتريره٤م ُمقفمٗمقن أو خمقًمقن ٟمٔم٤مُم٤ًم سمذًمؽ، يمٕم٘مقد إومراد مم٤م يتقمم 

 إٟمٙمح٦م.

اعمحررات اًمرؾمٛمٞم٦م اًمتل شمّمدر ُمـ ضمٝم٤مت ًمٞمس هل٤م صٗم٦م ىمْم٤مئٞم٦م وٓ   -4

شمقصمٞم٘م٤مت ذقمٞم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م خمتّم٦م سم٢مصدار أطمٙم٤مم هل٤م ىمقة احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل، 

 يم٘مرارات اًمٚمج٤من اعمختّم٦م.

قُمٞم٦م أو اعمحررات اًمرؾمٛمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمّم٤مدرة ُمـ اإلدارات احلٙم  -5

 اإلدارات اعمختّم٦م.

 مراحل كتابة ادحررات الرشؿقة:

ضمرت اًمٕم٤مدة ًمدى اعمٜمٔمؿ ذم وٌٓمف ًمٚمٛمحررات اًمرؾمٛمٞم٦م أن ي١ميمد قمغم ُمروره٤م 

 :(3)سمثالث ُمراطمؾ

                                           

 (.79ص) اًم٘مْم٤مة ُمٜمذر. د - اًمقاوح ذم ذح وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت (1)

 (.753-752ص) اًمدرقم٤من قمٌداهلل. د - اٟمٔمر: اعمًٌقط ذم أصقل اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م (2)

(، شمقصمٞمؼ 398ص) اعمقضم٤من إسمراهٞمؿ. د - اٟمٔمر: ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وومؼ آظمر اًمتٕمديالت (3)

 (.225-224ص) ؾماليٛم٦م إهاء - اًمّمٙمقك ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن
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ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ يمت٤مسم٦م اعمحرر أو اًمتّمديؼ قمٚمٞمف ُمـ اعمقفمػ اعمختص، وُمـ   -1

 ورو٤مهؿ وصح٦م متثٞمٚمٝمؿ.اعمٝم٤مم ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمتث٧ٌم ُمـ أهٚمٞم٦م إـمراف 

ُمرطمٚم٦م يمت٤مسم٦م اعمحرر، ومم٤م شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف هذه اعمرطمٚم٦م ُمراقم٤مة ُم٤م أًمزم سمف اًمٜمٔم٤مم   -2

 ومٞمام يراقمك ذم يمت٤مسم٦م اعمحرر وُم٤م يٚمزُمٝم٤م ُمـ اًمِمٝمقد واًمتقىمٞمع.

ُمرطمٚم٦م ُم٤م سمٕمد يمت٤مسم٦م اعمحرر، ومم٤م شمِمٛمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمحٗمظ إصؾ وشمًٚمٞمؿ   -3

 اًمّمقرة.

 .انًٕثمخ )انزٙ رصذر يٍ انًٕثك(، ٔإَٔاػٓبانًطهت انثبنث: انًحزراد 

 وومٞمف ومرقم٤من:

 الػرع األول: التعريف بادحررات ادوثؼة:

هل: )إوراق اعمِمتٛمٚم٦م قمغم شمٍموم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م، ويتؿ  "اعمحررات اعمقصم٘م٦م"اعمراد سمـ

حتريره٤م سمٛمٕمروم٦م اعمقصم٘ملم اعمختّملم ذم طمدود اظمتّم٤مصٝمؿ ووم٘م٤ًم ًمٚمِمٙمؾ اًمذي 

 .(1)رؾمٛمف اًمٜمٔم٤مم(

ل: )اًمٙمت٤مسم٦م اًمتل يٕمٝمد هب٤م إمم اعمقصمؼ إلصم٤ٌمت اًمٕم٘مقد واإلىمرارات، وىمٞمؾ ه

 .(2)وشمٙمقن هل٤م ىمقة اإلصم٤ٌمت واًمتٜمٗمٞمذ(

وىمد يرد أن شم٤ًمؤل: أيـ ُمقىمع )اعمحررات اعمقصم٘م٦م( ُمـ اًمت٘مًٞمامت اًمقاردة ذم 

 اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ؟

لم سم٠من قمددًا ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ىمد ذيمروا أٟمف ٓسمد ُمـ اًمتٜمٌف إمم اًمتٗمريؼ سم فقجاب:

                                           

 (.311(، واٟمٔمر: )ص295ص) اًم٘مرين حمٛمد. د - اءات شمٜمٗمٞمذه٤ماًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م إضمٜمٌٞم٦م وإضمر (1)

 (.296ص) اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (2)
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، وًمٕمٚمف قمٜمد (1)اعمحررات اًمرؾمٛمٞم٦م واعمحررات اعمقصم٘م٦م، صمؿ ذيمروا شمٕمريػ يمؾ ُمٜمٝم٤م

اًمت٠مُمؾ ي٘م٤مل: إن اعمحررات اعمقصم٘م٦م ُم٤م هل إٓ ٟمقع ُمـ أٟمقاع اعمحررات اًمرؾمٛمٞم٦م، 

اعمحررات همػم "وشمدظمؾ يم٠مطمد أومراد اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ إٟمقاع اعمذيمقرة آٟمٗم٤ًم 

شمتْمٛمـ اًمتزاُم٤مت إومراد مم٤م يتقمم حتريره٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذات اًمثٌقت اًمنمقمل اًمتل 

 وُمـ صَمؿ وم٢من: "ُمقفمٗمقن أو خمقًمقن ٟمٔم٤مُم٤ًم سمذًمؽ

)يمؾ حمرر ُمقصمؼ يٕمد حمررًا رؾمٛمٞم٤ًم وٓ قمٙمس، وٓ يٙمقن اعمحرر اًمرؾمٛمل ُمقصم٘م٤ًم 

 .(2)إٓ إذا شمؿ قمـ ـمريؼ ُمقفمػ اًمتقصمٞمؼ اعمختص(

 (:الػرع الثاين: أكواع ادحررات ادوثؼة )التي تصدر من ادوثق

أٟمقاع اعمحررات اعمقصم٘م٦م )اًمتل شمّمدر ُمـ اعمقصمؼ( اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم  أوالً:

 ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ:

ٓئح٦م اعمقصم٘ملم "ُمـ  "اعم٤مدة إومم"ضم٤مء اًمٜمص سمِمٙمؾ سيح وواوح ذم 

 ٕٟمقاع اعمحررات اًمتل شمّمدر ُمـ اعمقصمؼ، وٟمّمٝم٤م ُم٤م يكم: "وأقمامهلؿ

اًمراسمٕم٦م "اظمتّم٤مص ذم اعم٤مدة )ُمع قمدم اإلظمالل سمام ًمٙمت٤مب اًمٕمدل ُمـ 

ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء يٕمٝمد إمم اعمقصمؼ شمقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد واإلىمرارات ومٞمام  (3)"واًمًٌٕملم

 ي٠ميت:

                                           

 (.119-118ص) اعمقضم٤من إسمراهٞمؿ. د - اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ (1)

 (.96ص) أمحد طمًـ ظم٤مًمد - اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، واٟمٔمر: اًمقؾمٞمط ذم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ (2)

اًمٕمدل سمتقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد ووٌط اإلىمرارات ومٞمام قمدا إوىم٤مف واًمقص٤مي٤م، وجيقز أن وٟمّمٝم٤م: )ختتص يمت٤مسم٤مت  (3)

قمغم  يٕمٝمد سمٌٕمض هذه آظمتّم٤مص٤مت إمم اًمٖمػم، وذًمؽ وومؼ ٓئح٦م شمّمدر سم٘مرار ُمـ وزير اًمٕمدل سمٜم٤مءً 

 ُمقاوم٘م٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء(.
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 .(1)سمٞمع اًمٕم٘م٤مرات (1

 ىمًٛم٦م اعم٤مل اعمٜم٘مقل. (2

 .(2)اًمقيم٤مٓت وومًخٝم٤م (3

 شم٠مضمػم اًمٕم٘م٤مرات واعمٜم٘مقٓت. (4

 قم٘مقد اًمنميم٤مت، وُمالطمؼ اًمتٕمديؾ، وىمرارات ذوي اًمّمالطمٞم٦م ومٞمٝم٤م. (5

ًمقاىمٕم٦م قمغم اًمٕمالُم٦م اًمتج٤مري٦م، وسمراءات آظمؽماع، اًمتٍموم٤مت ا (6

 وطم٘مقق اعم١مًمػ.

 اًمٕم٘مقد اًمقاىمٕم٦م قمغم اعم٤مل اعمٜم٘مقل. (7

 .(3)إىمرار اًمٙمٗم٤مًم٦م احلْمقري٦م واًمٖمرُمٞم٦م (8

 اإلىمرار سم٤معم٤ٌمًمغ اعم٤مًمٞم٦م، وشمًٚمٛمٝم٤م، واًمتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م(. (9

( وشم٤مريخ 6458/ت/13وىمد صدر شمٕمٛمٞمؿ ُمـ وزير اًمٕمدل سمرىمؿ )

                                           

اعمقصمؼ ذم قم٘مقد اًمٌٞمع ًمٚمٕم٘م٤مر قمغم : )ي٘متٍم شمقصمٞمؼ "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"ضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ  (1)

اًمّمٙمقك اعمخرضم٦م ُمـ يمت٤مسم٦م اًمٕمدل سم٠مٟمٔمٛم٦م اًمٕم٘م٤مر آًمٙمؽموٟمٞم٦م، ويًٛمع إىمرار اعمتٕم٤مىمديـ ذم ٟمٛمقذج 

 اًمْمٌط، ويًجؾ ًمدى يمت٤مسم٦م اًمٕمدل ذات آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين وشمّمدر صٙم٤ًم سمذًمؽ(.

ٕمقن: إذا مل يٜمٗمذ اعمديـ، أو مل يٗمّمح قمـ ضم٤مء ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ُمع ٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م: )اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م وإرسم (2)

إي٘م٤مف إصدار صٙمقك -2أُمقال شمٙمٗمل ًمٚمقوم٤مء سم٤مًمديـ ... قُمد مم٤مـماًل، وأُمر ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ طم٤مًٓ سمام ي٠ميت: ... 

 اًمتقيمٞمؾ ُمٜمف سمّمٗم٦م ُم٤ٌمذة أو همػم ُم٤ٌمذة ذم إُمقال وُم٤م ي١مول إًمٞمٝم٤م ...

قيم٤مٓت واًمتٗم٤مويض اًمرؾمٛمٞم٦م اعمٕمتٛمدة اًمّم٤مدرة ًم٘م٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ إُمر سم٢مي٘م٤مف إصدار اًم-4اًمالئح٦م: ... 

 ُمـ همػم اجلٝم٤مت اًمٕمدًمٞم٦م(.

( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمامدة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمثالصملم ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ: )يقصمؼ إىمرار اًمٙمٗمٞمؾ 2رىمؿ )ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة  (3)

 ُمـ ىمٌؾ ٟم٤مفمر احلجز، أو يم٤مشم٥م اًمٕمدل، أو اعمقصمؼ اعمرظمص ًمف سمٛمزاوًم٦م أقمامل اًمتقصمٞمؼ(.
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سم٤مًمٌدء سمٕمٛمؾ اعمقصم٘ملم سمِمٙمؾ ُمرطمكم، ويمٛمرطمٚم٦م أومم يٌدأ  ـه28/11/1437

 اعمقصم٘مقن سم٢مصدار اًمقيم٤مٓت وومًخٝم٤م وقم٘مقد اًمنميم٤مت، طمٞم٨م ضم٤مء ذم اًمتٕمٛمٞمؿ:

 ...قمغم قمٛمقم اعمّم٤مًمح احلٙمقُمٞم٦م وضمٝم٤مت اًمقزارة تعؿقم إداري)

سمِم٠من ٓئح٦م  ـه7/10/1435وشم٤مريخ  (66954)إؿم٤مرة إمم ىمرارٟم٤م رىمؿ 

اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ واًم٘م٤ميض ذم اعم٤مدة إومم ُمـ اًمالئح٦م أن ي٘مقم اعمقصمؼ اعمرظمص ًمف 

 ...سمتقصمٞمؼ ُم٤م يكم:

وطمٞم٨م شم٘مرر سمدء قمٛمؾ اعمقصم٘ملم سمِمٙمؾ ُمرطمكم ذم إصدار اًمقيم٤مٓت وومًخٝم٤م 

وشمقصمٞمؼ قم٘مقد شم٠مؾمٞمس اًمنميم٤مت اقمت٤ٌمرًا ُمـ يقم إطمد اعمقاومؼ 

 .ـه25/11/1437

ـم٦م واًمٕمٛمؾ سمام يّمدر ُمٜمٝمؿ ُمـ صٙمقك ومٞمام هق ُمـ ًمالـمالع واإلطم٤م

اظمتّم٤مصٝمؿ اعمقوح أقماله واقمت٤ٌمره٤م ُمـ اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م ووم٘م٤ًم ًمألطمٙم٤مم 

 .(1)اًمقاردة ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ وٓئحتف، واهلل اعمقومؼ(

( 6941/ت/13يمام وىمد صدر شمٕمٛمٞمؿ إداري آظمر ُمـ وزير اًمٕمدل سمرىمؿ )

احلٙمقُمٞم٦م وضمٝم٤مت اًمقزارة سمِم٠من قمغم قمٛمقم اعمّم٤مًمح  ـه1/12/1438وشم٤مريخ 

اًمت٠ميمٞمد قمغم ُم٤م يّمدر ُمـ اعمقصم٘ملم اعمرظمص هلؿ ُمـ وزارة اًمٕمدل ومٞمام هق ُمـ 

                                           

قمٚمٞمف صدر شمٕمٛمٞمؿ ُمـ ويمٞمؾ حم٤مومظ ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًمًٕمقدي ًمٚمرىم٤مسم٦م هبذا اخلّمقص سمرىمؿ  ٜم٤مءً وسم (1)

هـ، وومٞمف أيْم٤ًم اإلطم٤مـم٦م سمتٚم٘مل ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد يمت٤مب 15/8/1438شم٤مريخ ( و381000086288)

هـ اجلقايب اعمتْمٛمـ أٟمف يٛمٙمـ 1/7/1438شم٤مريخ ( و2450340/38ُمٕم٤مزم وزير اًمٕمدل رىمؿ )

 طمٞم٦م هي٤من رظمص اعمقصم٘ملم ُمـ ظمالل سمقاسم٦م اعمقصم٘ملم.آؾمتٕمالم قمـ صال
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اظمتّم٤مصٝمؿ، وإُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمت٠ميمد ُمـ صح٦م ُم٤م يّمدر ُمٜمٝمؿ سم٤مٓؾمتٕمالم ذم ُمقىمع 

 اًمقزارة.

وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم وم٤مٕصؾ أٟمف ؾمٞمٙمقن ُمـ اظمتّم٤مص٤مت اعمقصمؼ أن يّمدر 

ٓت، إٓ أٟمف وسمّمٗم٦م ُم١مىمت٦م ومٞمحؼ أن ًمٚمٛمقصمؼ أن جم٤م ٦محمررات ُمقصم٘م٦م ذم شمًٕم

يّمدر ٟمققملم ُمـ شمٚمؽ اعمج٤مٓت، وهل اعمج٤مل اًمث٤مًم٨م واخل٤مُمس اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝمام 

 ذم اًمالئح٦م.

أٟمقاع اعمحررات اعمقصم٘م٦م )اًمتل شمّمدر ُمـ اعمقصمؼ( اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم  ثاكقًا:

 إٟمٔمٛم٦م إظمرى همػم اًمٕمدًمٞم٦م:

ذيمر سمٕمض ُم٤م يٕمٝمد إمم اعمقصمؼ، وهل ٓ ضم٤مء اًمٜمص ذم قمدد ُمـ إٟمٔمٛم٦م قمغم 

شمٙم٤مد خترج قمـ اعمج٤مٓت اًمتًٕم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمالئح٦م، واًمٜمّمقص 

 اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل وردت ذم ذًمؽ هل:

 :"اجلديد"ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت  -1

 ادادة الثاكقة عرشة:)

سم٤مؾمتثٜم٤مء ذيم٦م اعمح٤مص٦م، جي٥م أن يٙمقن قم٘مد شم٠مؾمٞمس اًمنميم٦م ويمؾ  .1

ُمٙمتقسم٤ًم، وُمقصم٘م٤ًم ُمـ اجلٝم٦م اعمختّم٦م ٟمٔم٤مُم٤ًم  ُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمف ُمـ شمٕمديؾ

 سم٤مًمتقصمٞمؼ، وإٓ يم٤من اًمٕم٘مد أو اًمتٕمديؾ سم٤مـماًل(.

 ضم٤مء ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٛمقيؾ اًمٕم٘م٤مري: -2 

 ادادة السابعة:)

إٟمٗم٤مذًا حلٙمؿ اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٜمٔم٤مم، جي٥م قمغم اجلٝم٤مت اعمٜمقط هب٤م شمًجٞمؾ 

 "٤مسم٤مت اًمٕمدل وإدارات اًمتًجٞمؾ اًمٕم٘م٤مري واًمتقصمٞمؼاعمح٤ميمؿ ويمت"اعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م 
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متٙملم اعمٛمقًملم اًمٕم٘م٤مريلم اعمرظمص هلؿ ُمـ آـمالع قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اعمدرضم٦م ذم 

 ...ؾمجالت اًمٕم٘م٤مر ًمدهي٤م ووم٘م٤ًم ًمإلضمراءات أشمٞم٦م:

 ادادة العارشة:

ُمع ُمراقم٤مة ُم٤م ورد ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم ُمراىم٦ٌم ذيم٤مت اًمتٛمقيؾ، جي٥م أن 

قم٘مد يمت٤ميب أو إًمٙمؽموين سملم اعمٛمقل اًمٕم٘م٤مري واعمًتٗمٞمد، وجي٥م أن يتْمٛمـ  حيرر

 ...اًمٕم٘مد قمغم إىمؾ اًمٌٞم٤مٟم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت أشمٞم٦م:

 .(1)رؾمقم اًمتقصمٞمؼ اعم٘مررة قمٜمد آىمتْم٤مء( -11

 .انًطهت انزاثغ: حجٛخ انًحزراد انًٕثمخ

وؾم٤مئؾ شمٕمد اعمحررات اعمقصم٘م٦م اًمّم٤مدرة ُمـ اعمقصمؼ طمج٦م ووؾمٞمٚم٦م ىمقي٦م ُمـ 

ر اعمقصمؼ: طمج٦م  اإلصم٤ٌمت اًمٙمت٤مسمٞم٦م وؾمٜمدًا شمٜمٗمٞمذي٤ًم، وُمـ صَمؿ ومٞمٕمتؼم ُمْمٛمقن ُم٤م ذم اعمحر 

 يًتدل سمف، وؾمٜمدًا شمٜمٗمٞمذي٤ًم: وذًمؽ ووم٘م٤ًم عم٤م ورد ذم اًمٜمّمقص اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

: )اًمٕم٘مقد واإلىمرارات "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"ضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمٕم٤مذة ُمـ  (1

يٙمقن هل٤م ُم٤م ًمّمٙمقك يمّت٤مب اًمٕمدل ُمـ ىمقة  اعمقصم٘م٦م وومؼ هذه اًمالئح٦م

 اإلصم٤ٌمت، وشمٕمد ؾمٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦ًم(.

: )ٓ جيقز اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي إٓ سمًٜمد "ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ"ضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ  (2

 ...شمٜمٗمٞمذي حلؼ حمدد اعم٘مدار طم٤مل إداء، واًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م هل:

 اًمٕم٘مقد واعمحررات اعمقصم٘م٦م(. -5

                                           

، واًمتل ضم٤مء اًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م ذم "يم٤مشم٥م ورئٞمس ؾمجؾ اًمٕم٘مقد"وُمـ إقمامل اعمِم٤مهب٦م ًمٕمٛمؾ اعمقصمؼ ُم٤م ي٘مقم سمف  (1)

 (.25-14اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اإلجي٤مر اًمتٛمقيكم، اعمقاد )
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سمح٥ًم ُم٤م ورد ذم شمٕمٛمٞمؿ وزير اًمٕمدل رىمؿ اًمت٠ميمٞمد قمغم ُم٤م ؾمٌؼ،  (3

اًم٤ًمسمؼ ذيمره، واخل٤مص  هـ28/11/1437( وشم٤مريخ 6458/ت/13)

 سم٠مقمامل اعمقصم٘ملم:

)... ًمالـمالع واإلطم٤مـم٦م واًمٕمٛمؾ سمام يّمدر ُمٜمٝمؿ ُمـ صٙمقك ومٞمام هق ُمـ 

اظمتّم٤مصٝمؿ اعمقوح أقماله واقمت٤ٌمره٤م ُمـ اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م ووم٘م٤ًم ًمألطمٙم٤مم 

 ذ وٓئحتف، واهلل اعمقومؼ(.اًمقاردة ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞم

وقمٚمٞمف وسمٜمص ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ وٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ شمٕمد اعمحررات اًمّم٤مدرة 

 وؾمٜمدًا شمٜمٗمٞمذي٤ًم. ُمـ اعمقصم٘ملم طمج٦مً 

ُمـ اًمالئح٦م  (3)واعمراد سم٤مًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي سمح٥ًم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة رىمؿ 

اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمامدة اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ: )اًمًٜمد واضم٥م اًمتٜمٗمٞمذ هق: ُم٤م شمْمٛمـ إًمزاُم٤ًم 

 أو اًمتزاُم٤ًم(.

ر ادوثَّق شـدًا تـػقذيًا:  رشوط اعتبار ادحرَّ

ٕمتد هب٤م يمًٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦م ذات يِمؽمط ذم اعمحررات اًمتل شمّمدر ُمـ اعمقصم٘ملم ًمٞمُ 

 :(1)اًمرؾمٛمٞم٦م، وهلاًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم اعمحررات 

 أن شمٙمقن ص٤مدرة ُمـ ُمقفمػ قم٤مم أو ُمـ ؿمخص ُمٙمٚمػ سمخدُم٦م قم٤مُم٦م. . أ

 أن شمٙمقن ص٤مدرة ممـ ًمف وٓي٦م حتريره٤م وإصداره٤م ٟمققم٤ًم وُمٙم٤مٟم٤ًم. . ب

 أن يتؿ حتريره٤م طم٥ًم اًم٘مقاقمد اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ٟمٔم٤مُم٤ًم. . ت

                                           

اًمت٠مُمؾ يالطمظ قمدم ظمروضمٝم٤م قمام ذيمر. اٟمٔمر: (، وهٜم٤مك ُمـ ذيمر ذوـم٤ًم أظمرى، ًمٙمـ قمٜمد 35اٟمٔمر: )ص (1)

 أمحد طمًـ ظم٤مًمد - (، اًمقؾمٞمط ذم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ118ص) . إسمراهٞمؿ اعمقضم٤مند - ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ

 (.97ص)
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 وُمًتٜمد هذه اًمنموط ُمـ اعمقاد اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م:

ٗمٞمذي٦م ًمٚمامدة اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜم (7)ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة رىمؿ  ( أ

 ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ:

يِمؽمط ذم اًمتقصمٞمؼ: أن يٙمقن ص٤مدرًا ممـ ًمف صالطمٞم٦م  -7)

 اًمتقصمٞمؼ، ذم طمدود اظمتّم٤مصف(.

 ُمـ ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ: (10، 8)ُم٤م ضم٤مء ذم اعم٤مدشملم  ( ب

 ادادة الثامـة:)

 جي٥م قمغم اعمقصمؼ إضمراء أقمامل اًمتقصمٞمؼ ذم اًمٜمامذج اعمٕمدة وٛمـ أٟمٔمٛم٦م اًمقزارة

 ...آًمٙمؽموٟمٞم٦م

 ادادة العارشة:

اًمٕم٘مقد واإلىمرارات اعمقصم٘م٦م وومؼ هذه اًمالئح٦م يٙمقن هل٤م ُم٤م ًمّمٙمقك يمت٤مب 

 اًمٕمدل ُمـ ىمقة اإلصم٤ٌمت، وشمٕمد ؾمٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦م(.

إٓ أٟمف جي٥م اًمتٜمٌف إمم أُمر ُمٝمؿ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم 

، وهق أٟمف وسمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم  - ٦موُمٜمٝم٤م اعمحررات اعمقصم٘م - اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمٛمقُم٤مً 

 :(2)شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم (1)اًمتٜمٗمٞمذ وم٢من اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م سم٤مقمت٤ٌمر صٞمٖم٦م اًمتٜمٗمٞمذ

                                           

اعمراد سم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م هل: أُمر ص٤مدر ممـ ًمف اًمّمالطمٞم٦م إمم اًمًٚمٓم٤مت اًمتٜمٗمٞمذي٦م اعمختّم٦م سمٓمٚم٥م شمٕم٤موهن٤م  (1)

 قمٌداهلل. د - اىمت٣م إُمر اؾمتٕمامل اًم٘مقة اجلؼمي٦م. اٟمٔمر: اعمٖمٜمل ذم وم٘مف اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئلذم شمٜمٗمٞمذ اًمًٜمد، وًمق 

 (.235ص) اًمدرقم٤من

(، اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م إضمٜمٌٞم٦م 142-141ص) ًمٕمزيز اًمِمؼمُملقمٌدا. د - اٟمٔمر: ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ (2)

 (.313ص) اًم٘مرين حمٛمد. د - وإضمراءات شمٜمٗمٞمذه٤م



 

َٕثِّك ٔأحكبو انًحزَّراد انزٙ ٚصذرْب ًُ   شزٔط انـ
 

 279 

 السـد التـػقذي الؼضائي: (1

( ُمـ اعم٤مدة )اًمت٤مؾمٕم٦م( 3، 2، 1وهل اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمقاردة ذم اًمٗم٘مرات )

 :قع ُمـ اًمًٜمدات، وُمـ أهؿ اًمنموط اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل متٞمز هذا اًمٜم(1)ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ

سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمقاومر سم٘مٞم٦م اًمنموط اًمنمقمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م  - ًمٙمل شمٕمد ؾمٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦م

 ، وٟمّمٝم٤م:(2)، هق ذط وضمقد اًمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمٚمٞمف - جلقاز شمٜمٗمٞمذه

)يٓمٚم٥م ُمـ مجٞمع اًمدوائر واجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م اعمختّم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٗمٞمذ هذا 

ًمق أدى إمم اؾمتٕمامل اًم٘مقة اجلؼمي٦م قمـ احلٙمؿ سمجٛمٞمع اًمقؾم٤مئؾ اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمتٌٕم٦م، و

 .(3)ـمريؼ اًمنمـم٦م(

: )اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م "ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م"ُمـ  (168)يمام ورد ذم اعم٤مدة 

اًمذي يٙمقن اًمتٜمٗمٞمذ  - جي٥م أن خيتؿ صؽ احلٙمؿ -1واًمًتقن سمٕمد اعم٤مئ٦م: 

 يٓمٚم٥م ُمـ"سمخ٤مشمؿ اعمحٙمٛم٦م سمٕمد أن يذيؾ سم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمت٤مًمٞم٦م:  - سمٛمقضمٌف

مجٞمع اًمقزارات وإضمٝمزة احلٙمقُمٞم٦م إظمرى اًمٕمٛمؾ قمغم شمٜمٗمٞمذ هذا احلٙمؿ سمجٛمٞمع 

 اًمقؾم٤مئؾ اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمتٌٕم٦م، وًمق أدى إمم اؾمتٕمامل اًم٘مقة اجلؼمي٦م قمـ ـمريؼ اًمنمـم٦م(.

واعمختص سمتذيٞمؾ صؽ احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل سم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م هق يم٤مشم٥م اًمْمٌط، 

٘مْم٤مة: )اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م: سم٤مإلو٤موم٦م إمم طمٞم٨م ضم٤مء ذم اًمالئح٦م اعمٜمٔمٛم٦م ٕقمامل أقمقان اًم

اعمٝم٤مم اعمحددة ذم إٟمٔمٛم٦م ذات اًمّمٚم٦م، واًمتٕمٚمٞمامت اًم٤ًمري٦م اًمتل ٓ شمتٕم٤مرض ُمع 

                                           

 واًم٘مرارات وإواُمر اًمّم٤مدرة ُمـ اعمح٤ميمؿ. إطمٙم٤مم-1وٟمّمٝم٤م: )...  (1)

ٚم٦م سم٠مُمر اًمتٜمٗمٞمذ ووم٘م٤ًم ًمٜمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ.  أطمٙم٤مم اعمحٙمٛملم اعمذي 

 حم٤مض اًمّمٚمح اًمتل شمّمدره٤م اجلٝم٤مت اعمخقًم٦م سمذًمؽ أو اًمتل شمّمدق قمٚمٞمٝم٤م اعمح٤ميمؿ(.

 ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ. (أ-2)( وم٘مرة 34اٟمٔمر: اعم٤مدة ) (2)

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.34)ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمامدة  (8رىمؿ )اًمٗم٘مرة  (3)
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 ...هذه اًمالئح٦م، يتقمم يمّت٤مب اًمْمٌط إقمامل أشمٞم٦م:

 شمذيٞمؾ اًمّمٙمقك سم٤مًمّمٞمغ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمألطمٙم٤مم اًمتل يٓمٚم٥م شمٜمٗمٞمذه٤م(. -8

تقىمٞمع واخلتؿ قمغم اًمّمؽ، ضم٤مء ذم اًمالئح٦م صمؿ سمٕمد ووع اًمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ي٠ميت اًم

ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م: )شمقوع اًمّمٞمٖم٦م  (168)ًمٚمامدة  (1)اًمتٜمٗمٞمذي٦م وم٘مرة 

اًمتٜمٗمٞمذي٦م اعمذيمقرة ُمـ ىمٌؾ اًمدائرة ُمّمدرة احلٙمؿ، وشمقىمع ُمـ رئٞمًٝم٤م، وختتؿ 

أيم٤من اًمتٜمٗمٞمذ داظمؾ اعمٛمٚمٙم٦م  ؾمقاءً  - سمح٥ًم إطمقال - سمخ٤ممتٝم٤م أو سمخ٤مشمؿ اعمحٙمٛم٦م

 ظم٤مرضمٝم٤م(. أم

ويٚمزم أن يٚمحظ أن شمذيٞمؾ احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل سم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م وشمًٚمٞمٛمف 

 .(1)ًمٚمٛمحٙمقم ًمف إٟمام يٙمقن سمٕمد أن يٙمت٥ًم احلٙمؿ اًمّمٗم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م

 السـد التـػقذي غر الؼضائي: (2

( ُمـ اعم٤مدة 8، 7، 6، 5، 4وهل اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمقاردة ذم اًمٗم٘مرات )

، وُمٜمٝم٤م اعمحررات اًمّم٤مدرة ُمـ اعمقصم٘ملم، ويِمؽمط ذم (2))اًمت٤مؾمٕم٦م( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ

هذه اًمًٜمدات ًمٙمل شمٕمد ؾمٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦م أن شمٕمرض قمغم ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ ًمٙمل يتح٘مؼ 

                                           

(، اًمتقوٞمح٤مت 2/163) ظمٜملم آل قمٌداهلل - اٟمٔمر: اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي (1)

، 1184-2/1182) اجلؼميـ ٟمٌٞمؾ. د - اعمرقمٞم٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

1189-1190.) 

 إوراق اًمتج٤مري٦م.-4)... وٟمّمٝم٤م:  (2)

 اًمٕم٘مقد واعمحررات اعمقصم٘م٦م.-5

 إطمٙم٤مم وإواُمر اًم٘مْم٤مئٞم٦م وأطمٙم٤مم اعمحٙمٛملم واعمحررات اعمقصم٘م٦م اًمّم٤مدرة ذم سمٚمد أضمٜمٌل.-6

 إوراق اًمٕم٤مدي٦م اًمتل ي٘مر سم٤مؾمتح٘م٤مق حمتقاه٤م يمٚمٞم٤ًم أو ضمزئٞم٤ًم.-7

 ٤مم(.اًمٕم٘مقد وإوراق إظمرى اًمتل هل٤م ىمقة ؾمٜمد اًمتٜمٗمٞمذ سمٛمقضم٥م ٟمٔم-8
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صمؿ يْمع  - دون اًمتٓمرق ًمٚمٛمقوقع - ُمـ اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م ًمٚمنموط اًمنمقمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م

سم٤مؾمؿ  )ؾمٜمد ًمٚمتٜمٗمٞمذ(، ُم٘مروٟم٤مً  ، ُمتْمٛمٜم٤ًم قم٤ٌمرة"صٞمٖم٦م اًمتٜمٗمٞمذ"قمٚمٞمٝم٤م ظم٤مشمؿ اًمتٜمٗمٞمذ 

 .(1)ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ، وحمٙمٛمتف، وشمقىمٞمٕمف

 وصٞمٖم٦م ظم٤مشمؿ اًمتٜمٗمٞمذ هل:

 )احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده أُم٤م سمٕمد:

.. صمؿ يذيؾ سم٤مؾمؿ اًم٘م٤ميض، وشمقىمٞمٕمف، واؾمؿ حمٙمٛم٦م .ومٝمذا ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي سمرىمؿ

 .(2)اًمتٜمٗمٞمذ أو دائرة اًمتٜمٗمٞمذ(

ٜمد اًمتٜمٗمٞمذي ريمٜم٤ًم ؿمٙمٚمٞم٤ًم، ٓ يٙمتٛمؾ وُمـ صَمؿ ومتٕمد اًمّمٞمٖم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمغم اًمً

 .(3)اًمٌٜم٤مء اًمٜمٔم٤مُمل ًمف سمدوهن٤م

 .انًطهت انخبيض: طزق انطؼٍ فٙ انًحزراد انًٕثمخ

إٓ سم٠مطمد ـمري٘ملم  - اًمتل شمّمدر ُمـ اعمقصم٘ملم - ٓ ي٘مٌؾ اًمٓمٕمـ ذم اعمحررات

إن اعمحررات اًمتل شمّمدر ُمـ اعمقصم٘ملم شمٕمد ؾمٜمدات  :وم٘مط، وقمٚمٞمف وم٢مٟمف إذا ىمٞمؾ

ومٚمٙمل يتؿ اًمٕمٛمؾ سمام ومٞمٝم٤م وجي٥م اًمتٜمٗمٞمذ سمٛمحتقاه٤م ٓسمد ُمـ أن شمًٚمؿ ُمـ  :شمٜمٗمٞمذي٦م

ر  هذيـ أُمريـ، وُمـ صَمؿ قمغم اًم٘م٤ميض اًمتٜمٌف هلام، طمتك إذا شم٠ميمد ُمـ ؾمالُم٦م اعمحر 

وم٢مٟمف ي٠مُمر سم٤مًمتٜمٗمٞمذ سمٛمحتقاه، وـمري٘م٤م اًمٓمٕمـ ذم اعمحرر اًمّم٤مدر ُمـ ىمٌؾ  :اعمقصم ؼ ُمٜمٝمام

 اعمقصمؼ مه٤م:

                                           

 ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ. (ب-2( وم٘مرة )34اٟمٔمر: اعم٤مدة ) (1)

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.34( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمامدة )9رىمؿ )اٟمٔمر: اًمٗم٘مرة  (2)

 (.151ص) واذم حمٛمقد. د - اٟمٔمر: أصقل اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي اجلديد (3)
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ر ا .1 عمقصم ؼ ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو إصقل دقمقى خم٤مًمٗم٦م اعمحر 

 اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م.

 دقمقى اًمتزوير. .2

 وُمًتٜمد هذا احلٍم ُم٤م ورد ذم اًمٜمّمقص اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

: )اًمٕم٘مقد واإلىمرارات "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"ُمـ  )العارشة(اعم٤مدة  (1

اعمقصم٘م٦م وومؼ هذه اًمالئح٦م يٙمقن هل٤م ُم٤م ًمّمٙمقك يمت٤مب اًمٕمدل ُمـ ىمقة 

 اإلصم٤ٌمت، وشمٕمد ؾمٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦م(.

: )إوراق اًمّم٤مدرة قمـ "ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء"ُمـ  )الثامكني(ُمع ُم٤م ورد ذم اعم٤مدة  (2

اًمراسمٕم٦م "٤مدة سمٛمقضم٥م آظمتّم٤مص اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اعم - يمت٤مب اًمٕمدل

شمٙمقن هل٤م ىمقة اإلصم٤ٌمت، وجي٥م اًمٕمٛمؾ  - ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم "واًمًٌٕملم

سمٛمْمٛمقهن٤م أُم٤مم اعمح٤ميمؿ سمال سمٞمٜم٦م إو٤مومٞم٦م، وٓ جيقز اًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م إٓ شم٠مؾمٞم٤ًًم 

 قمغم خم٤مًمٗمتٝم٤م عم٘مت٣م إصقل اًمنمقمٞم٦م أو اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م أو شمزويره٤م(.

قاع وصقر وسمام أٟمف ىمد ؾمٌؼ اًم٘مقل سم٠من اعمحررات اعمقصم٘م٦م شمٕمد أطمد أٟم (3

وم٢مٟمف يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم اعم٤مدة )احل٤مدي٦م  :(1)اعمحررات اًمرؾمٛمٞم٦م

 :"ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م"وإرسمٕملم سمٕمد اعم٤مئ٦م( ُمـ 

)ٓ ي٘مٌؾ اًمٓمٕمـ ذم إوراق اًمرؾمٛمٞم٦م إٓ سم٤مدقم٤مء اًمتزوير، ُم٤م مل يٙمـ ُمذيمقرًا  (4

 ومٞمٝم٤م ُم٤م خي٤مًمػ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م(.

                                           

 (.37اٟمٔمر: )ص (1)
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ر ادوثَّق دؼتىض األصول الرشعقة أو الـظامقة الطريق األول: خمالػة  .ادحرَّ

وهذه اعم٠ًمًم٦م مم٤م شمقاشمرت قمغم اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف قمٛمقم إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م 

إذا صمٌت٧م  - وًمق ىمْم٤مئل - اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وهل قمدم آقمتداد سم٠مي أُمر رؾمٛمل

 .(1)خم٤مًمٗمتف ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو إٟمٔمٛم٦م اعمرقمٞم٦م

وهذا إُمر ٓ إؿمٙم٤مل ذم شمٓمٌٞم٘مف إذا يم٤من اعمحرر اعمقصمؼ خم٤مًمٗم٤ًم سمِمٙمؾ ىمٓمٕمل 

ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمًتٜمدة ًمٚمٜمّمقص ىمٓمٕمٞم٦م اًمثٌقت واًمدًٓم٦م، وإٟمام يرد اخلالف 

 .(2)ذم ذًمؽ ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م فمٜمٞم٦م اًمثٌقت أو اًمدًٓم٦م

اًمتٜمٗمٞمذ اًمتٜمٌف هل٤م ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ قمغم  وقمٚمٞمف وم٢من ُمـ أهؿ إُمقر اًمتل قمغم ىم٤ميض

هق اًمت٠ميمد ُمـ ظمٚمق  - طمتك وإن مل يٓمٕمـ سمف اًمٓمرف أظمر - شمٜمٗمٞمذ اًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي

 اًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي مم٤م خي٤مًمػ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

 ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ: "اًمت٤مؾمٕم٦م"ضم٤مء ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمامدة 

ٕمْمف جي٥م قمدم شمٜمٗمٞمذ اعمخ٤مًمػ يمؾ ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي خم٤مًمػ ًمٚمنمع يمٚمف أو سم -9/1)

ُمٜمف، وقمٜمد اقمؽماض ـم٤مًم٥م اًمتٜمٗمٞمذ يّمدر اًم٘م٤ميض ىمرارًا سمذًمؽ، خيْمع ًمٓمرق 

 آؾمتئٜم٤مف.

يتح٘مؼ ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ ُمـ صالطمٞم٦م اًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي ًمالقمتامد قمٚمٞمف، وقمدم  -9/2

                                           

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت 193، 141، 1( ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء، اعمقاد )11، 1اعمقاد )اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:  (1)

، 2( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت أُم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل، اعمقاد )1اعم٤مدة ) ( ُمـ ٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل،11اعم٤مدة ) اًمنمقمٞم٦م،

اًمالئح٦م  ( ويمذا9، 2( ًمٚمامدشملم )1رىمؿ )( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ، اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م 55، 50، 38، 25، 5

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.11اعم٤مدة ) ( ُمـ5( ًمٚمٗم٘مرة )3رىمؿ )

 (115-110ص) هلل اخلْمػميقمٌدا. د - اٟمٔمر: شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم إضمٜمٌٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (2)
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 .(1)وضمقد ُم٤مٟمع ُمـ شمٜمٗمٞمذه(

قمغم أن:  ـه21/3/1433ذم  (17260)وىمد ٟمص إُمر اعمٚمٙمل اًمؼمىمل رىمؿ 

)شم٘متٍم ُمراضمٕم٦م ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ قمغم ُم٤م يرد ذم اًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي دون اًمرضمقع إمم 

 أصؾ اعمقوقع، ُم٤م مل خي٤مًمػ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم(.

سم٤مًمت٠ميمٞمد  ـه4/10/1433ذم  (44982)يمام ضم٤مء إُمر اعمٚمٙمل اًمؼمىمل رىمؿ 

غم .. أن شم٘متٍم ُمراضمٕم٦م ىمْم٤مة اًمتٜمٗمٞمذ قم.قمغم إُمر اًم٤ًمسمؼ وشمٗمًػمه: )اًمت٠ميمٞمد قمغم

ُم٤م يرد ذم اًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي ُم٤م مل خي٤مًمػ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم، وهق: اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م ذم 

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمًتٜمدة إمم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وذًمؽ دون اًمرضمقع إمم 

أصؾ اعمقوقع، وأن ذًمؽ ٓ خيؾ سمتٓمٌٞمؼ اًمْمقاسمط اعم٘مررة ٟمٔم٤مُم٤ًم ذم ؿم٠من اًمًٜمد 

 .(2)اًمتٜمٗمٞمذي(

٤مًمٗم٦م ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م: إصدار اعمقصمؼ ويم٤مًم٦م ٕضمؾ وُمـ أُمثٚم٦م اعمحررات اعمخ

اعمت٤مضمرة سم٤معمخدرات، أو شمقصمٞم٘مف ًمٕم٘مد شم٠مؾمٞمس ذيم٦م يٙمقن همروٝم٤م وحمٚمٝم٤م مم٤مرؾم٦م 

 أقمامل اًم٘مامر.

                                           

ات : )اعم٤مدة احل٤مدي٦م قمنمة: ُمع اًمت٘مٞمد سمام شم٘ميض سمف اعمٕم٤مهد"ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ"ُمـ  "احل٤مدي٦م قمنمة"ضم٤مء ذم اعم٤مدة  (1)

وآشمٗم٤مىمٞم٤مت: ٓ جيقز ًم٘م٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ وإُمر إضمٜمٌل إٓ قمغم أؾم٤مس اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ، وسمٕمد 

 اًمتح٘مؼ مم٤م ي٠ميت: ...

 أٓ يتْمٛمـ احلٙمؿ أو إُمر ُم٤م خي٤مًمػ أطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ذم اعمٛمٚمٙم٦م(.-5

٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم هق: أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م هلذه اعم٤مدة: )اعم٘مّمقد سم3رىمؿ )وضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة 

 اإلؾمالُمٞم٦م(.

(، ضم٤مُمع إٟمٔمٛم٦م اإلضمرائٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 111-110ص) اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (2)

 (.344ص) اًمًٚمٞمؿ ويقؾمػ اخلْمػم قمٌداهل٤مدي. ود اًمٜم٤مس قمٌداًمٕمزيز - اًمًٕمقدي٦م
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وُمـ أُمثٚم٦م اعمحررات اعمخ٤مًمٗم٦م ًمألصقل اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م: إصدار اعمقصمؼ ويم٤مًم٦م ًمقاًمده أو 

ة يٙمقن همروٝم٤م ، أو شمقصمٞم٘مف ًمٕم٘مد شم٠مؾمٞمس ذيم٦م ذات ُم١ًموًمٞم٦م حمدود(1)وًمده

 .(2)وحمٚمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل اًمتٛمقيؾ

 الطريق الثاين: التزوير:

 تعريف التزوير:

شمٕمريػ اًمتزوير:  "اًمٜمٔم٤مم اجلزائل جلرائؿ اًمتزوير"ُمـ  "اعم٤مدة إومم"ضم٤مء ذم 

 ادادة األوىل:)

ي٘مّمد سم٤معمّمٓمٚمح٤مت واًمٕم٤ٌمرات أشمٞم٦م أيٜمام وردت ذم هذا اًمٜمٔم٤مم اعمٕم٤مين 

 ُمٜمٝم٤م، ُم٤م مل يدل اًمًٞم٤مق قمغم ظمالف ذًمؽ:اعمقوح٦م أُم٤مم يمؾ 

يمؾ شمٖمٞمػم ًمٚمح٘مٞم٘م٦م سم٢مطمدى اًمٓمرق اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا  التزوير: -1

ىمّمدًا ًمالؾمتٕمامل ومٞمام حيٛمٞمف اًمٜمٔم٤مم ُمـ حمرر أو  - طمدث سمًقء ٟمٞم٦م - اًمٜمٔم٤مم

ظم٤مشمؿ أو قمالُم٦م أو ـم٤مسمع، ويم٤من ُمـ ؿم٠من هذا اًمتٖمٞمػم أن يت٥ًٌم ذم ضر ُم٤مدي 

 ٕي ؿمخص ذي صٗم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م أو اقمت٤ٌمري٦م(.أو ُمٕمٜمقي أو اضمتامقمل 

                                           

( ُمـ ٓئح٦م اعمقصم٘ملم 7اعم٤مدة ) ُمع( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ٓظمتّم٤مص يمّت٤مب اًمٕمدل، 12اعم٤مدة ) اٟمٔمر: (1)

 وأقمامهلؿ.

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت.159( واعم٤مدة )153/1اعم٤مدة ) اٟمٔمر: (2)
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 أكواع التزوير:

 :(1)يٜم٘مًؿ اًمتزوير إمم ٟمققملم

اًمتزوير اعم٤مدي: وهق )اًمذي ٓ يتؿ إٓ سمٗمٕمؾ حمًقس فم٤مهر يمت٘مٚمٞمد اخلط  (1

 .(2)أو اًمتقىمٞمع أو اخلتؿ(

 اًمتزوير اعمٕمٜمقي: وهق اعمحرر اًمذي يدون ومٞمف يم٤مشمٌف ُم٤م خي٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م ؾمقاءً  (2

 ذم ُمقوققمف أو أطمقاًمف، وُمٜمف شمزوير اعمٕمٚمقُم٤مت اًمقاردة ذم ذات اعمحرر.

 اًمقارد هٜم٤م. "اًمتزوير"ويمالمه٤م داظمؾ ذم ُمّمٓمٚمح 

ًمٞمس ظم٤مص٤ًم  "اًمتزوير"واًمٓمٕمـ ذم اعمحررات اًمرؾمٛمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم هبذا اًمٓمريؼ وهق 

  .(3)سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

                                           

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م، اًمٙم٤مؿمػ ذم 141)ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمامدة  (1رىمؿ )اٟمٔمر: اًمٗم٘مرة  (1)

اًمٜمٔم٤مم اجلزائل جلرائؿ اًمرؿمقة (، ذح 2/63) ظمٜملم آل قمٌداهلل - ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

 (.112ص) اعمقضم٤من إسمراهٞمؿ. د - واًمتزوير واًمتزيٞمػ وومؼ آظمر اًمتٕمديالت

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (2)

 د. ؾمٛمػم شمٜم٤مهمق - (، اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اإلصم٤ٌمت221-220، 1/181) ٟمِم٠مت أمحد - اٟمٔمر: رؾم٤مًم٦م اإلصم٤ٌمت (3)

( وُم٤م 237، 229-226ص) ؾماليٛم٦م إهاء - (، شمقصمٞمؼ اًمّمٙمقك ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن105-104ص)

 سمٕمده٤م.
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غم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف قمكم ُمـ إمت٤مم احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، واًمِمٙمر ًمف قم

هذا اًمٌح٨م، وم٤محلٛمد ًمف ؾمٌح٤مٟمف محدًا يٚمٞمؼ سمجالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف، وسمٕمد 

 ومٝمذه أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت اًمتل اٟمتٝمك إًمٞمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م ُمـ ظمالل سمحثف:

 الـتائج:

اعمقصمؼ هق: اًمقازم اعمختص سمتقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد واعمحررات قمغم اًمقضمف اًمنمقمل  (1

 اًم٘م٤مٟمقين.

: جمٛمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمٚمزُم٦م اًمقاردة سمِم٠من ُمقوقع ُمٕملم: اًمالئح٦م هل (2

 شمٜمٔمٞماًم أو شمٜمٗمٞمذًا، اًمّم٤مدرة سم٠مداة دون اعمرؾمقم اعمٚمٙمل.

ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م، واًمٚمقائح  "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"شمٕمد  (3

اًمتٜمٗمٞمذي٦م هل: جمٛمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اعمٚمزُم٦م اًمتل شمّمدر ُمـ اًمًٚمٓم٦م 

 ُم٤م هق ُمًٜمد إًمٞمٝم٤م سمٛمقضم٥م إٟمٔمٛم٦م.اًمتٜمٗمٞمذي٦م سمح٥ًم 

إٟمٔمٛم٦م اًمٕمدًمٞم٦م هل: إٟمٔمٛم٦م اًمتل شمٜمٔمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م واًمتقصمٞم٘مٞم٦م ُمع  (4

 ًمقائحٝم٤م اًمتٜمٗمٞمذي٦م.

 اًمتقصمٞمؼ ضم٤مئز وُمنموع سمدًٓم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واعمٕم٘مقل. (5

اؿمؽمط اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمقصمؼ: اإلؾمالم، واًمٌٚمقغ، واًمٕم٘مؾ، واًمٕمداًم٦م، واًمٕمٚمؿ  (6

قصمٞمؼ وىمقاقمده ويمت٤مسم٦م اًمقصم٤مئؼ، وؾمالُم٦م احلقاس )اًمًٛمع، واًمٌٍم، سمٗم٘مف اًمت

 واًمٜمٓمؼ(.
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اًمٜمص قمغم صمامٟمٞم٦م ذوط  "ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ"ضم٤مء ذم اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ُمـ  (7

 ٓسمد ُمـ شمقاومره٤م ذم ـم٤مًم٥م رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ.

اؿمتٛمٚم٧م اًمنموط اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ًمٚمٛمقصمؼ قمغم: اجلٜمًٞم٦م، وؾمالُم٦م اًمًٛمٕم٦م،  (8

، واًمٚمٞم٤مىم٦م اًمّمحٞم٦م، وؾمالُم٦م "اًمتخّمص"يم٤مديٛمل واًمت٠مهٞمؾ اًمٕمٚمٛمل إ

اًمنمف وإُم٤مٟم٦م، واخلؼمة، واضمتٞم٤مز اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمِمخّمٞم٦م، وقمدم اًمقفمٞمٗم٦م ذم 

 اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل.

 رظمّم٦م اًمتقصمٞمؼ ظم٤مص٦م وم٘مط سم٤مًمًٕمقديلم دون همػمهؿ. (9

يٕمد ُمـ اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م اًمتل حتت٤مج إمم  "طمًـ اًمًػمة واًمًٚمقك"ذط  (10

 حتديد آًمٞم٦م ًم٘مٞم٤مؾمف.

 يمؾ ؿمخص أٟمف طمًـ اًمًػمة واًمًٚمقك ُم٤م مل يث٧ٌم اًمٕمٙمس. إصؾ ذم (11

هل اًمِمٝم٤مدة اًمّم٤مدرة ُمـ اجل٤مُمٕم٦م عمرطمٚم٦م  "اًمِمٝم٤مدة اجل٤مُمٕمٞم٦م"اعمراد سمـ (12

 اًمٌٙم٤مًمقريقس وُم٤م هق أقمغم ُمٜمٝم٤م.

اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م "ورد ُم٤م يٌلم ٟمقع اجلرائؿ اعمخٚم٦م سم٤مًمنمف أو إُم٤مٟم٦م ذم  (13

اًمّم٤مدرة ُمـ  "دُم٦م اعمدٟمٞم٦مٓئح٦م اٟمتٝم٤مء اخل"(، و3/15) "ًمٜمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة

 (43)ُم٤م ضم٤مء ذم اعمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (، ويمذا12/)م جمٚمس اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م

سمِم٠من اجلرائؿ اًمتل شمتٕمٚمؼ سمحامي٦م ٟمزاه٦م  هـ29/11/1377وشم٤مريخ 

 (2000)اًمقفمٞمٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م، يمام يًتٗم٤مد مم٤م ضم٤مء ذم ىمرار وزير اًمداظمٚمٞم٦م رىمؿ 

اعمحدد ًمٚمجرائؿ اًمٙمٌػمة اعمقضم٦ٌم ًمٚمتقىمٞمػ،  هـ10/6/1435 وشم٤مريخ

 (.90، 89ذم اعم٤مدشملم ) "ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ"سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ورد ذم 
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هق اًمتدريس ذم اًمٙمٚمٞم٤مت  "شمدريس اًمٗم٘مف أو أصقًمف أو إٟمٔمٛم٦م"اعمراد سمـ (14

 واجل٤مُمٕم٤مت ذم ُمرطمٚم٦م اًمٌٙم٤مًمقريقس وُم٤م هق أقمغم ُمٜمٝم٤م.

رومٞم٦م، واعمحررات اًمتل شمٜم٘مًؿ اعمحررات إمم حمررات رؾمٛمٞم٦م وحمررات قم (15

 يّمدره٤م اعمقصم٘مقن شمٕمد ٟمققم٤ًم ُمـ اعمحررات اًمرؾمٛمٞم٦م.

اعمحررات اعمقصم٘م٦م هل: اًمٙمت٤مسم٦م اًمتل يٕمٝمد هب٤م إمم اعمقصمؼ إلصم٤ٌمت اًمٕم٘مقد  (16

 واإلىمرارات.

شمٕمد اعمحررات اعمقصم٘م٦م اًمّم٤مدرة ُمـ اعمقصمؼ طمج٦م ووؾمٞمٚم٦م ىمقي٦م ُمـ وؾم٤مئؾ  (17

 اإلصم٤ٌمت اًمٙمت٤مسمٞم٦م وؾمٜمدًا شمٜمٗمٞمذي٤ًم.

ٓمٕمـ ذم اعمحررات اًمتل شمّمدر ُمـ اعمقصم٘ملم إٓ سم٠مطمد ـمري٘ملم ٓ ي٘مٌؾ اًم (18

ر اعمقصم ؼ ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو  وم٘مط، مه٤م: دقمقى خم٤مًمٗم٦م اعمحر 

 إصقل اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، ودقمقى اًمتزوير.

 التوصقات وادؼسحات:

يقيص اًم٤ٌمطم٨م سم٠من يٕم٤مد اًمٜمٔمر ذم قمرض شمرشمٞم٥م ذوط ـم٤مًمٌل رظمّم٦م  (1

 ، وذًمؽ سم٠من شمٙمقن طم٥ًم اًمؽمشمٞم٥م اًمت٤مزم:اًمتقصمٞمؼ ذم اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م

 أن يٙمقن ؾمٕمقدي٤ًم. . أ 

 أن يٙمقن ؾمٚمٞمؿ احلقاس. . ب 

 أٓ يٙمقن ُمقفمٗم٤ًم طمٙمقُمٞم٤ًم. . ج 

 أن يٙمقن طمًـ اًمًػمة واًمًٚمقك. . د 
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أٓ يٙمقن ىمد ؾمٌؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف سمجريٛم٦م خمٚم٦م سم٤مًمنمف أو إُم٤مٟم٦م، أو  . ه 

صدر ذم طم٘مف ىمرار شم٠مديٌل سم٤مًمٗمّمؾ ُمـ وفمٞمٗم٦م قم٤مُم٦م، وًمق يم٤من ىمد ُرد 

 ٤ٌمره.إًمٞمف اقمت

أن يٙمقن طم٤مصاًل قمغم ؿمٝم٤مدة ضم٤مُمٕمٞم٦م ختّمص ذيٕم٦م أو ىمْم٤مء أو  . و 

 أٟمٔمٛم٦م ُمـ إطمدى اًمٙمٚمٞم٤مت سم٤معمٛمٚمٙم٦م أو ُم٤م يٕم٤مدل أي٤ًم ُمٜمٝم٤م.

أن جيت٤مز دورًة ُمتخّمّم٦ًم ٓ شم٘مؾ قمـ ؿمٝمر ُم٤م مل يٙمـ ىمد ُم٤مرس  . ز 

اًم٘مْم٤مء، أو قمٛمؾ يم٤مشم٥م قمدل، أو حم٤مُمٞم٤ًم، أو ىمدم اؾمتِم٤مرات ذقمٞم٦م 

٘مف أو أصقًمف أو إٟمٔمٛم٦م، وذًمؽ ومؽمة ٓ أو ٟمٔم٤مُمٞم٦م، أو ىم٤مم سمتدريس اًمٗم

 شم٘مؾ قمـ ؾمٜم٦م.

 أن جيت٤مز اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمِمخّمٞم٦م. . ح 

يقيص اًم٤ٌمطم٨م أن شمٚمزم وزارة اًمٕمدل يمؾ ُمـ يرؿمح ًمٚمحّمقل قمغم رظمّم٦م  (2

اًمتقصمٞمؼ آًمتح٤مق سمدورة ُمتخّمّم٦م شمِمتٛمؾ قمغم شمدري٤ٌمت ومت٤مريـ قمٛمٚمٞم٦م 

ًتثٜمك ُمٜمٝم٤م قمغم اجلقاٟم٥م اًمٕمٛمٚمٞم٦م واإلضمرائٞم٦م ًٔمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م اًمتقصمٞمؼ، وأٓ ي

٤مب اًمٕمدل أطمد إٓ ُمـ ؾمٌؼ ًمف اًمٕمٛمؾ سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ذم اًمتقصمٞمؼ يمٙمتّ 

 واًم٘مْم٤مة ذم اًمدوائر اإلهن٤مئٞم٦م.

يقيص اًم٤ٌمطم٨م أٓ يِمدد ذم أٟمف ٓ يتؿ اًمؽمظمٞمص ًمٚمٛمقصمؼ إٓ إذا مل يٙمـ  (3

٤مب ُمقفمٗم٤ًم طمٙمقُمٞم٤ًم: وذًمؽ أن اهلدف إؾم٤مس ُمـ ومتح اعمج٤مل ًمٖمػم يمتّ 

اًمتقصمٞمؼ هق اًمتقؾمٞمع واًمتخٗمٞمػ قمغم اًمٕمدل واًم٘مْم٤مة ًمتقزم سمٕمض ُمٝم٤مم 

اًمٜم٤مس ذم ومتح جم٤مٓت أرطم٥م وأوؾمع ًمتقصمٞمؼ طم٘مقىمٝمؿ وطمٗمٔمٝم٤م ُمـ 

اًمْمٞم٤مع واجلحقد، وقمٚمٞمف ومٛمـ اعمٜم٤مؾم٥م اًمًامح عمـ هق أهؾ ًمتقزم هذه 

اعمٝمٛم٦م طمتك وإن يم٤من ُمقفمٗم٤ًم طمٙمقُمٞم٤ًم، ظمّمقص٤ًم إذا يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕم٦م قمٛمٚمف ٓ 



 

َٕ ًُ   ثِّك ٔأحكبو انًحزَّراد انزٙ ٚصذرْبشزٔط انـ
 

 291 

سمٕمض اًمنموط اًمتل  شمتٕم٤مرض ُمع اًمتقصمٞمؼ، وًمٚمٛمٜمٔمؿ أن يزيد ذم طم٘مٝمؿ

شمْمٌط ُم٤م ىمد يٜمت٩م قمـ مم٤مرؾمتٝمؿ ًمٚمتقصمٞمؼ ُمـ آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م ذم ضم٤مٟم٥م وفم٤مئٗمٝمؿ 

 إؾم٤مؾمٞم٦م.

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم،

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
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 أوالً: الؼرآن الؽريم.

 ثاكقًا: الؽتب:

دار  - سمػموت - حمٛمد اًمّم٤مدق ىمٛمح٤موي/ت - اجلّم٤مص - اًم٘مرآن أطمٙم٤مم (1

 .هـ1412 - إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

اًمٓمٌٕم٦م  - د. حمٛمقد واذم - أصقل اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي اجلديد (2

 .هـ1435 - ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ٟم٤مذون - اًمري٤مض - إومم

ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت  - ُمٍم - اًمٓمٌٕم٦م إومم - حمٛمد اًمٜمج٤مر/ت - اًمِم٤مومٕمل - إم (3

 .هـ1381 - إزهري٦م

اسمـ  - شمٌٍمة احلٙم٤مم ذم أصقل إىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م إطمٙم٤مم (4

دار اًمٙمت٥م  - سمػموت - اًمٓمٌٕم٦م إومم - مج٤مل ُمرقمِمكم/ت - ومرطمقن

 .هـ1416 - اًمٕمٚمٛمٞم٦م

د. حمٛمد  - اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (5

 .هـ1431 - ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م إومم - اًمٗمقزان

د. قمٌداهلل  - شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم إضمٜمٌٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (6

ـمٌٕم٦م ظم٤مص٦م ًمٚمٌحقث اًمٗم٤مئزة سمج٤مئزة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ  - اًمري٤مض - اخلْمػمي

 .هـ1437 - إسمراهٞمؿ ًمٚمتٛمٞمز اًمٕمٚمٛمل اًم٘مْم٤مئل
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اًمٓمٌٕم٦م  - د. ص٤مًمح اهلٚمٞمؾ - شمقصمٞمؼ اًمديقن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (7

- إصدار ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م - اًمري٤مض - إومم

 .هـ1421

 - اًمٓمٌٕم٦م إومم - إهاء ؾماليٛم٦م - شمقصمٞمؼ اًمّمٙمقك ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن (8

 .هـ1439- دار اًمٜمٗم٤مئس - إردن

 - اًم٘م٤مهرة - اًمٓمٌٕم٦م إومم - د. طمًلم اًمؽمشمقري - اًمتقصمٞمؼ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمٕم٘مقد (9

 .هـ1426- زيدار اسمـ اجلق

 - إومم اًمٓمٌٕم٦م - ؾمٕمد احل٤مُمدي - اًمتقصمٞمؼ وأطمٙم٤مُمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (10

 .هـ1431- دار اًمًالم - اًم٘م٤مهرة

اًمتقوٞمح٤مت اعمرقمٞم٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  (11

- دار اًمتدُمري٦م - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م إومم - د. ٟمٌٞمؾ اجلؼميـ - اًمًٕمقدي٦م

 .هـ1438

قمٌداًمٕمزيز اًمٜم٤مس  - اإلضمرائٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مضم٤مُمع إٟمٔمٛم٦م  (12

دار  - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م إومم - ود. قمٌداهل٤مدي اخلْمػم ويقؾمػ اًمًٚمٞمؿ

 .هـ1438 - اعمٞمامن

د. قمٌداهلل /ت - اًمٓمؼمي - ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن (13

 .هـ1422 - دار هجر - اًم٘م٤مهرة - اًمٓمٌٕم٦م إومم - اًمؽميمل

دار  - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م - ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ/إذاف - ُمذيضم٤مُمع اًمؽم (14

 .هـ1421 - اًمًالم
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اًمٓمٌٕم٦م  - إؾمٞمقـمل - ضمقاهر اًمٕم٘مقد وُمٕملم اًم٘مْم٤مة واعمقىمٕملم واًمِمٝمقد (15

 اًمث٤مٟمٞم٦م.

قمٌداًمٗمت٤مح /ت - اسمـ أيب اًمقوم٤مء اًم٘مرر - اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م (16

 .هـ1413 - دار هجر - اًم٘م٤مهرة - اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م - احلٚمق

ظم٤مًمد  - دًمٞمؾ صٞم٤مهم٦م إٟمٔمٛم٦م واًمٚمقائح ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (17

 .هـ1436 - دار اًمٗم٤محللم - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م إومم - اًمّمٗمل

ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمؿ  - سمػموت - اًمٓمٌٕم٦م إومم - أمحد ٟمِم٠مت - رؾم٤مًم٦م اإلصم٤ٌمت (18

 م.2005 - ًمٚمجٛمٞمع

اًمٓمٌٕم٦م  - د. حمٛمد اعمرزوىمل - ٕمقدي٦ماًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمً (19

 م.2014 - اًمِمٌٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمألسمح٤مث واًمٜمنم - سمػموت - إومم

اًمٓمٌٕم٦م  - د. حمٛمد اًم٘مرين - اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م إضمٜمٌٞم٦م وإضمراءات شمٜمٗمٞمذه٤م (20

 .هـ1437 - ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م - ُمٍم - إومم

دار  - اًمري٤مض - إومماًمٓمٌٕم٦م  - ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ/إذاف - ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف (21

 .هـ1420 - اًمًالم

ذح اًمٜمٔم٤مم اجلزائل جلرائؿ اًمرؿمقة واًمتزوير واًمتزيٞمػ وومؼ آظمر  (22

 .هـ1436 - ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م - اًمٓمٌٕم٦م إومم - د. إسمراهٞمؿ اعمقضم٤من - اًمتٕمديالت

 - ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م - اًمٓمٌٕم٦م إومم - د. إسمراهٞمؿ اعمقضم٤من - ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ (23

 .هـ1438

ُمدار  - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م إومم - د. قمٌداًمٕمزيز اًمِمؼمُمل - اًمتٜمٗمٞمذذح ٟمٔم٤مم  (24

 .هـ1435 - ًمٚمٜمنم اًمقـمـ
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اًمٓمٌٕم٦م  - د. قمٌداًم٘م٤مدر اًمِمٞمخكم - ذح ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء وٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل (25

 .هـ1431- ُمٓمٌققم٤مت ذيم٦م سمـ حمٗمقظ ًمٚمٛمح٤مُم٤مة - ضمدة - إومم

 - . إسمراهٞمؿ اعمقضم٤مند - ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وومؼ آظمر اًمتٕمديالت (26

 .هـ1436- ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م - اًمٓمٌٕم٦م إومم

 .هـ1419- دار اًمًالم - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م - صحٞمح اًمٌخ٤مري (27

اًمٓمٌٕم٦م  - ٟم٤ميػ احلٛمد/ت - اسمـ اًم٘مٞمؿ - اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م (28

 .هـ1428- دار قم٤ممل اًمٗمقائد - ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م - إومم

 حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م/ت - اسمـ طمجر - اًمٌخ٤مري ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح (29

اعمٙمت٦ٌم  - ُمٍم - اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م - وقمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز وحمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل

 .هـ1379- اًمًٚمٗمٞم٦م

دار  - سمػموت - يقؾمػ اًمٌ٘م٤مقمٞم٦م/ت - اًمٗمػموز آسم٤مدي - اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (30

 .هـ1415- اًمٗمٙمر

د. حمٛمد /ت - اسمـ ضمزي - اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم شمٚمخٞمص ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م (31

 ُمقٓي.

 - قمٌداهلل آل ظمٜملم - اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي (32

 .هـ1430- ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

- دار اًمٜمقادر - اًمٙمقي٧م - ـمٌٕم٦م ظم٤مص٦م - اسمـ ُمٜمٔمقر - ًم٤ًمن اًمٕمرب (33

 .هـ1431

 دار اعمٕمروم٦م. - سمػموت - اًمنظمز - اعمًٌقط (34
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 اًمٓمٌٕم٦م إومم - د. قمٌداهلل اًمدرقم٤من - اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اعمًٌقط ذم أصقل (35

 .هـ1430 - ُمٙمت٦ٌم اًمتقسم٦م - اًمري٤مض -

 دار - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م - د. مح٤مد احلامد - اعمح٤مُم٤مة ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي (36

 .هـ1435 - قم٤ممل اًمٙمت٥م

اعمختٍم اًمقؾمٞمط ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  (37

دار اسمـ  - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م إومم - د. قمٌداًمٕمزيز اًم٘مّمػم - اًمًٕمقدي٦م

 .هـ1435 - اجلقزي

د. ٟم٤مس  - اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م وإٟمٔمٛم٦م اعمرقمٞم٦م (38

 .هـ1436 -  دار ـمٞم٦ٌم اخلياء  - ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م - اًمٓمٌٕم٦م إومم - اًمٖم٤مُمدي

 قم٤مدل ُمرؿمد./ت - اًمٗمٞمقُمل - اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم (39

حمٛمد  - ائٞم٦م واًمتقصمٞم٘مٞم٦م ذم اعمح٤ميمؿ ويمت٤مسم٤مت اًمٕمدلاعمّمٓمٚمح٤مت اإلضمر (40

 .هـ1431 - إصدار جمٚم٦م اًمٕمدل - اًمري٤مض - اًمّم٤مئغ

اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِمئقن اعمٓم٤مسمع  - اًم٘م٤مهرة - جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م - ُمٕمجؿ اًم٘م٤مٟمقن (41

 .هـ1420 - إُمػمي٦م

دار  - إردن - اًمٓمٌٕم٦م إومم - د. ري٤مض اًمٜمٕمامن - اعمٕمجؿ اًم٘م٤مٟمقين (42

 م.2013 - أؾم٤مُم٦م

ُمٙمت٦ٌم  - ُمٍم - اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م - جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م - اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (43

 .هـ1425  -  اًمنموق اًمدوًمٞم٦م
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د. حمٛمد قمقض ُمرقمل ووم٤مـمٛم٦م /حت٘مٞمؼ - اسمـ وم٤مرس - ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (44

 - دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب - سمػموت - اًمٓمٌٕم٦م إومم - حمٛمد أصالن

 .هـ1422

اًمٓمٌٕم٦م  - د. قمٌداهلل اًمؽميمل ود. قمٌداًمٗمت٤مح احلٚمق/ت - اسمـ ىمداُم٦م - اعمٖمٜمل (45

 .هـ1417 - دار قم٤ممل اًمٙمت٥م - اًمري٤مض - اًمث٤مًمث٦م

دار  - سمػموت - اًمٓمٌٕم٦م إومم - حمٛمد قمٞمت٤مين/ت - اًمنمسمٞمٜمل - ُمٖمٜمل اعمحت٤مج (46

 .هـ1418 - اعمٕمروم٦م

اًمٓمٌٕم٦م  - د. قمٌداهلل اًمدرقم٤من - اعمٖمٜمل ذم وم٘مف اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل (47

 .هـ1438 - دار زدين - اًمري٤مض - إومم

حمٛمد اًمٓم٤مهر /ت - حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر - ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (48

 .هـ1421 - دار اًمٜمٗم٤مئس - إردن - اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م - اعمٞم٤ًموي

دار  - اإلؾمٙمٜمدري٦م - د. ُم٘مٜمل سمـ قمامر - ُمٝمٜم٦م اًمتقصمٞمؼ ذم اًم٘م٤مٟمقن اجلزائري (49

 م.2013 - اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة

وزارة إوىم٤مف  - اًمٙمقي٧م - اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م - "اًمٙمقيتٞم٦م"اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م  (50

 .هـ1423 - واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م

اًمٓمٌٕم٦م  - د. حمٛمقد قمٛمر - ٟمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ اًمًٕمقدي اجلديد (51

 .هـ1434 - ُمٙمت٦ٌم ظمقارزم اًمٕمٚمٛمٞم٦م - ضمدة - إومم

د. قم٤مدل ظمي  - ٟمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ اًمًٕمقدي اجلديد ُمٕمٚم٘م٤ًم قمٚمٞمف شمنميٕم٤ًم ووم٘مٝم٤مً  (52

 - ُمريمز اًمٌحقث سمٛمٙمت٥م حمٛمد سمـ ٓدن - اًمري٤مض - اًمٓمٌٕم٦م إومم - اًمزيـ

 .هـ1436
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ُمٜمِم٠مة  - اإلؾمٙمٜمدري٦م - د. ؾمٛمػم شمٜم٤مهمق - اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اإلصم٤ٌمت (53

 م.1999 - اعمٕم٤مرف

دار  - اًمٙمقي٧م - ـمٌٕم٦م ظم٤مص٦م - اًمِمقيم٤مين - ٟمٞمؾ إوـم٤مر ذح ُمٜمت٘مك إظم٤ٌمر (54

 .هـ1431 - اًمٜمقادر

اًمٓمٌٕم٦م  - د. ُمٜمذر اًم٘مْم٤مة - وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمتاًمقاوح ذم ذح  (55

 .هـ1436 - ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ٟم٤مذون - اًمري٤مض - إومم

دار  - دُمِمؼ - د. حمٛمد اًمزطمٞمكم - وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (56

 .هـ1428 - اًمٌٞم٤من

د.  - اًمقؾمٞمط ذم ذح اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (57

 .هـ1434- ُمريمز اًمٌحقث سمٛمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م - ضاًمري٤م - أمحد خمٚمقف

اًمٓمٌٕم٦م  - ظم٤مًمد طمًـ أمحد - اًمقؾمٞمط ذم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ (58

 .هـ1436- ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م - ُمٍم - إومم

د.  - اًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ اعمٍمي واًمًٕمقدي ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (59

اًمٜمٝمْم٦م  دار - ُمٍم - اًمٓمٌٕم٦م إومم - أمحد ظمٚمٞمٗم٦م ذىم٤موي

 م.2016- اًمٕمرسمٞم٦م

اًمٓمٌٕم٦م  - د. مح٤مد احلامد - وٓي٦م اًمتقصمٞمؼ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (60

 .هـ1435- دار قم٤ممل اًمٙمت٥م - اًمري٤مض - إومم

 .ثالثًا: األكظؿة والؾوائح

 .هـ1431شمٜمٔمٞمؿ أقمامل اعمالزُملم اًم٘مْم٤مئٞملم، اًمّم٤مدر قم٤مم  (61

 .هـ1433ىمقاقمد اظمتٞم٤مر اًم٘مْم٤مة، اًمّم٤مدرة قم٤مم  (62
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 .هـ1424ح٦م اًمتٕمٞملم ذم اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤مُم٦م، اًمّم٤مدرة قم٤مم ٓئ (63

 .هـ1425اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ٓظمتّم٤مص يمت٤مب اًمٕمدل، اًمّم٤مدرة قم٤مم  (64

 .هـ1435اًمالئح٦م اعمٜمٔمٛم٦م ٕقمامل أقمقان اًم٘مْم٤مة، اًمّم٤مدرة قم٤مم  (65

 .هـ1435ٓئح٦م اعمقصم٘ملم وأقمامهلؿ، اًمّم٤مدرة قم٤مم  (66

 .هـ1423، اًمّم٤مدرة قم٤مم "اعمدٟمٞم٦م"ٓئح٦م اٟمتٝم٤مء اخلدُم٦م  (67

 ، ُمع اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م.هـ1433ٟمٔم٤مم اإلجي٤مر اًمتٛمقيكم، اًمّم٤مدر قم٤مم  (68

 .هـ1433ٟمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ، اًمّم٤مدر قم٤مم  (69

 ، ُمع اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م.هـ1433ٟمٔم٤مم اًمتٛمقيؾ اًمٕم٘م٤مري، اًمّم٤مدر قم٤مم  (70

، ُمع اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمّم٤مدرة قم٤مم هـ1433ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، اًمّم٤مدر قم٤مم  (71

 .هـ1434

 .هـ1435جلرائؿ اًمتزوير، اًمّم٤مدر قم٤مم اًمٜمٔم٤مم اجلزائل  (72

. ُمع اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ذم اًمٕم٤مم هـ1397ٟمٔم٤مم اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م، اًمّم٤مدر قم٤مم  (73

 ٟمٗمًف.

 .هـ1437ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت، اًمّم٤مدر قم٤مم  (74

 .هـ1428ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء، اًمّم٤مدر قم٤مم  (75

، ُمع اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمّم٤مدرة قم٤مم هـ1422ٟمٔم٤مم اعمح٤مُم٤مة، اًمّم٤مدر قم٤مم  (76

 .هـ1423

 .هـ1428ديقان اعمٔم٤ممل، اًمّم٤مدر قم٤مم ٟمٔم٤مم  (77

 .هـ1435ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م، اًمّم٤مدر قم٤مم  (78
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 .هـ1435ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت أُم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل، اًمّم٤مدر قم٤مم  (79

 رابعًا: ادواقع االلؽسوكقة عذ الشبؽة العـؽبوتقة:

 ديقان اعمٔم٤ممل. (80

 وزارة اخلدُم٦م اعمدٟمٞم٦م. (81

 وزارة اًمٕمدل. (82
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 اخ غري اًرسميحاًذلنيناخ واًذرشيػ

 دراسح ًتػض اًذجارب املػارصج

 إػداد

 د. شليهان ةو تركي التركي

 أضتاذ َطاعد بكطِ ايطياضة ايػسعية

 ُعٗد ايعايي يًكطاءـاي
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 احلٛمد هلل وطمده، واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وسمٕمد:

أذرقمٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمئد أن شمتقمم اًمدوًم٦م ُمـ ظمالل  - وٓ يزال - وم٘مد يم٤من

ُمٕم٤مجل٦م اطمتٞم٤مضم٤مت اعمجتٛمع احل٘مقىمٞم٦م، وشمٜمٔمٞمؿ قمالىم٦م خمتٚمػ أـمراومف وومؼ ُم٤م شم٘متْمٞمف 

اعمّمٚمح٦م واًمٕمداًم٦م، وذًمؽ ُمـ ظمالل آًمٞم٦م إصدار شم٘مٜمٞمٜم٤مت وشمٜمٔمٞمامت وًمقائح 

 عمٕم٤مجل٦م شمٚمؽ آطمتٞم٤مضم٤مت.

إٓ أن اًمتٓمقرات واعمتٖمػمات اعمت٤ًمرقم٦م اًمتل شمٗمروٝم٤م احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة، وشمِم٤مسمؽ 

ٕمالىم٤مت وشمٕم٘مده٤م، سمّمقرة همػم ُمًٌقىم٦م ذم هقمتٝم٤م وشمٜمقع أـمراومٝم٤م، ضمٕمؾ ُمـ اًم

اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من أن شمتؿ ُمٕم٤مجلتٝم٤م احل٘مقىمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م سمٜمٗمس 

إدوات وأًمٞم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م، ٕؾم٤ٌمب يمثػمة سمٕمْمٝم٤م يٕمقد إمم آًمٞم٦م قمٛمؾ شمٚمؽ 

ظمتالف إطمزاب اًمًٚمٓم٤مت، وسمٕمْمٝم٤م يٕمقد إمم اًمتٜم٤مزع وآظمتالف اًمٜم٤مشم٩م قمـ ا

 اعمِمٙمٚم٦م ًمٚمٛمج٤مًمس اًمٜمٞم٤مسمٞم٦م، وهمػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب.

وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت احل٤مضم٦م إمم اًمتٗمٙمػم ذم أدوات ضمديدة وهمػم شم٘مٚمٞمدي٦م، يٛمٙمـ هل٤م 

أن شم٘مدم سمدياًل ُم٤ًمقمًدا وُمٙمٛماًل ًمٚمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م، وشمٗمتح آوم٤مىًم٤م أرطم٥م 

 ًمالؾمتج٤مسم٦م ًمتٚمؽ اعمتٖمػمات.

شمٗمٕمٞمؾ ٟمٛمقذج اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت واًمتنميٕم٤مت همػم وذم هذا اإلـم٤مر يٛمٙمـ اًمتٗمٙمػم ذم 

اًمرؾمٛمٞم٦م، وشمِمجٞمع أصح٤مب اعم٤ٌمدرات ُمـ جمٛمققم٤مت اًمٕمٛمؾ، وهٞمئ٤مت اعمح٤مُملم، 

واًم٘مْم٤مة، وأؾم٤مشمذة احل٘مقق، وأصح٤مب اعمّم٤مًمح وهمػمهؿ، ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مىمؽماح ُم٤م حي٘مؼ 
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اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، ُمـ ظمالل ُم٤ٌمدرات وُم٘مؽمطم٤مت ًمت٘مٜمٞمٜم٤مت وُمدوٟم٤مت طم٘مقىمٞم٦م همػم 

 رؾمٛمٞم٦م.

ذا اًمٌح٨م ؾمٜمح٤مول إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم سمٕمض اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت واًمتنميٕم٤مت همػم وذم ه

اًمرؾمٛمٞم٦م، اًمتل ٟم٤مًم٧م درضم٦م يمٌػمة ُمـ اعمّمداىمٞم٦م واًمت٘مدير ذم اًمٌٞمئ٦م اًمٕمدًمٞم٦م، وصٚم٧م 

ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم شمٌٜمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م أو اًم٘مْم٤مئٞم٦م، دون أن 

ْمٗمل قمٚمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م ُم٤م شمْمٗمٞمف شمٙمقن ص٤مدرة قمـ اعمنمقملم ذم اًمؼمعم٤من، وُمـ همػم أن شم

 قمغم ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م اًمقـمٜمٞم٦م.

 حدود الدراشة:

ؾمٞمٙمقن اًمٌح٨م ُمريمًزا قمغم اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت واًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت 

اًمٖمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، ُمـ ظمالل اؾمتٕمراض واطمدة ُمـ اًمتج٤مرب اًمدوًمٞم٦م، وأظمرى قمغم 

ة اًمزُمٜمٞم٦م اعمٛمتدة ظمالل اعمًتقى إورويب، وصم٤مًمث٦م قمغم اعمًتقى إُمريٙمل، ذم اعمد

 ."اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص"اعم٤مئ٦م ؾمٜم٦م إظمػمة، ذم طمدود إـم٤مر ُم٤م يٕمرف سمـ

وأُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اًمت٤مرخيل ًمٚمنميٕم٦م ًمدى اعمًٚمٛملم، وُم٤م يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره 

اُمتداًدا هلذا اًمتٓمٌٞمؼ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمٞمقم، ومٛمـ اعمٕمٚمقم واعمجزوم سمف 

يم٤من ظم٤مرج طمدود حتٙمؿ اًمدوًم٦م  "اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص"ًمٞمقم سمـأن اعم٘م٤مسمؾ عم٤م يٕمرف ا

وؾمٞمٓمرهت٤م، إذ يم٤مٟم٧م ىمقاقمد اًمنميٕم٦م هل اعمٓمٌ٘م٦م، وهل هبذا آقمت٤ٌمر شمنميٕم٤مت همػم 

رؾمٛمٞم٦م، ًمٕمدم وضمقد شمدظمؾ ُمـ اًمدوًم٦م أو أطمد أذرقمٝم٤م ذم حتديد ُم٤مهٞمتٝم٤م أو شمٖمٞمػم 

 ىمقاقمده٤م، مم٤م جيٕمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م أقمغم ُمـ ُمٜمزًم٦م اًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م.

سم٤مإلو٤موم٦م إمم اعمٕمٜمٞملم سم٤مًمدراؾم٤مت  - ذم هذا اإلـم٤مر ومًٞمًتٗمٞمد ُمـ هذه اًمدراؾم٦مو

 ومئت٤من ُمـ اعمٝمتٛملم: - اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م وومٚمًٗم٦م اًمتنميع
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اًمٗمئ٦م إومم: أوًمئؽ اًم٤ًمقمقن إمم شم٘مري٥م ىمقاٟملم سمالدهؿ ُمـ اًمنميٕم٦م 

اخل٤مص، اإلؾمالُمٞم٦م، وشمْمٛمٞمٜمٝم٤م ىمقاقمد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم أطمد ضمقاٟم٥م اًم٘م٤مٟمقن 

وشم٘مديؿ طمٚمقل شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، 

واًمتل يرضمك أن دمد ـمري٘مٝم٤م ًمالقمتامد ُمع اًمقىم٧م، ٟمٔمًرا جلقدة ىمقاقمده٤م، ومت٤مؾمؽ 

 ُمٜمٓم٘مٝم٤م وحت٘مٞم٘مٝم٤م ًمٚمٕمدل.

اًمٗمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أوًمئؽ اعمٝمتٛمقن سمتٓمقير اًمٌٞمئ٦م احل٘مقىمٞم٦م، واىمؽماح سمٕمض اعمٙمٛمالت 

ُمـ ظمالل ومتح أوم٤مق وشمقضمٞمف إٟمٔم٤مر إمم آًمٞم٦م اًمتنميٕم٤مت همػم  اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م،

اًمرؾمٛمٞم٦م، ذم إـم٤مر اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، وىمقاقمد اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م، ذم اًمٌٚمدان اًمتل 

 شمٓمٌؼ اًمنميٕم٦م.

وىمد اٟمتٔمؿ هذا اًمٌح٨م سمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م قمغم متٝمٞمد وُمٌحثلم وظم٤ممت٦م. أؾم٠مل اهلل 

 أن يٜمٗمع سمف يم٤مشمٌف وىم٤مرئف.
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طم٘مؾ اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اًمٖمرب سم٤مومؽماو٤مت يم٤مٟم٧م إمم قمٝمد ىمري٥م ذم حيٗمؾ 

طمٙمؿ اعمًٚمامت، ومٛمـ هذه آومؽماو٤مت اعمٜمتنمة واًم٤ًمئدة اومؽماض أن اًمتنميع 

وإصدار اًم٘مقاٟملم ٓ سمد أن يٙمقن ُمـ ظمالل اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م، اًمتل هل أطمد 

 "اإلًمزام"٤م ُمـ أن ؾمٚمٓم٤مت اًمدوًم٦م وأطمد أوضمف هٞمٛمٜمتٝم٤م قمغم اعمج٤مل اًمٕم٤مم، اٟمٓمالىمً 

ُمـ أهؿ ظمّم٤مئص اًم٘م٤مقمدة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وٓ يتّمقر أن شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ُمٚمزُم٦م 

إٓ إذا يم٤مٟم٧م ص٤مدرة ُمـ اًمًٚمٓم٦م اعمخقًم٦م، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمدى ُمٜمٓم٘مٞمتٝم٤م أو 

اح أو أىمْمٞم٦م اًم٘مْم٤مة، وم٢من  قمداًمتٝم٤م. وذًمؽ سمخالف ُم٤م يّمدر ُمـ يمت٤مسم٤مت اًمنم 

٦م يٕمتٛمد سمدرضم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م قمغم ُم٤م حتتقيف شمٚمؽ ٟمّمٞمٌٝم٤م ُمـ اعمنموقمٞم٦م واعمّمداىمٞم

اًمٙمت٤مسم٤مت أو إىمْمٞم٦م ُمـ شمٕمٚمٞمالت ُم٘مٌقًم٦م وشمًٌٞم٤ٌمت ُمتامؾمٙم٦م وأىمٞم٦ًم صحٞمح٦م، 

 .(1)ويمقهن٤م شمٕم٤مًم٩م همٛمقًو٤م أو شمًد ٟم٘مًّم٤م ذم اًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م

٤ًٌم ُم٤م ي٘مؽمن سم٤مٕول، أٓ وهق  وطمتك شمتْمح اًمّمقرة وم٢من صمؿ  اومؽماًو٤م آظمر هم٤مًم

سمؾ  ،(2)ٞمع اًم٘مقاٟملم وذقمٞمتٝم٤م إٟمام شمًتٛمد ُمـ اًمدوًم٦م وم٘مطاومؽماض أن صالطمٞم٦م مج

يٙم٤مد حيٍم ُمنموقمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن  Hans Kelsenإن ومٞمٚمًقوًم٤م ؿمٝمػًما ُمثؾ ه٤مٟمز يمٞمٚمًـ 

                                           

(1)  Alexy, The Argument from Injustice Reply to Legal Positivism. p95; Jansen, The Making 

of Legal Authority. p1. 

(2)  Michaels, “The Re - State - Ment of Non - State Law: The State, Choice of Law, and the 

Challenge From Global Legal Pluralism.” P1245. 
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 .(1)اًمقوٕمل ذم ُمٌدأ وطمٞمد أٓ وهق يمقٟمف ص٤مدًرا ُمـ ؾمٚمٓم٦م ذات ؾمٞم٤مدة )اًمدوًم٦م(

دوًم٦م آومؽماض اًمث٤مًم٨م وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سمام ىمٌٚمف، وهق اومؽماض أن ىمٞم٤مدات اًم

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، واحلٙمقُم٤مت، واًمؼمعم٤مٟم٤مت قم٤مدة ُم٤م شمٕمٚمـ إرادهت٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م قمؼم شمنميٕم٤مت 

ُمٚمزُم٦م، وشمٙمقن وفمٞمٗم٦م اًم٘مْم٤مء اًمرئٞم٦ًم هل شمٜمٗمٞمذ شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم، يمام يتقىمع ُمـ 

أؾم٤مشمذة اًم٘م٤مٟمقن اًمتٕمٌػم قمـ آرائٝمؿ وشمٗمًػماهتؿ ًمتٚمؽ اًم٘مقاٟملم ُمـ ظمالل اًمٙمت٥م 

٤مٟم٧م ومٙمرة اًمت٘مٜملم ُمٜمذ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اجل٤مُمٕمٞم٦م واًمنموح واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت. وىمد يم

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م: اًم٘مٞمٛم٦م إومم: أن  اًم٘مٞمؿ ُمـ اصمٜمتلم وصمٞمؼ ُمع اشمّم٤مل اعمٞمالدي قمغم

اًم٘م٤مٟمقن يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمت٤مطًم٤م ًمٚمجٛمٞمع ذم صقرة شمنميٕم٤مت ُمٙمتقسم٦م. واًم٘مٞمٛم٦م 

 .(2)اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن اًم٘م٤مٟمقن ُمٕمؼًما قمـ إرادة اًمٜم٤مس اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

ا ُمـ هذه اًمٗمروٞم٤مت أصٌح٧م اًمٞمقم حمؾ ٟم٘م٤مش وُمقوع ضمدل همػم أن يمثػمً 

ًمدى يمثػم ُمـ قمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن وومٚمًٗم٦م اًم٘م٤مٟمقن، ومٛمٜمٔمِّرو ُمدرؾم٦م اًم٘م٤مٟمقن 

جي٤مدًمقن سم٠من آراء اعمدرؾم٦م اًمقوٕمٞم٦م  the Common Law Traditionاًمٕم٤مم 

Legal Positivism  ذم اًمٗمّمؾ سملم اًمتنميع وصٜم٤مقم٦م اًم٘م٤مٟمقن ُمـ ضمٝم٦م، وسملم

٘م٤مهت٤م ُمـ ظمالل اًم٘مْم٤مء ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ٓ شمٕمؼم سمِمٙمؾ يم٤مٍف قمـ ـمٌٞمٕم٦م شمٓمٌٞم

، ظمّمقًص٤م إذا ُٟمٔمِر إمم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم ًمٞمس سم٤مقمت٤ٌمره ٟمٔم٤مًُم٤م ُمًتٛمًدا "اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم"

ُمـ اًمًقاسمؼ اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وإٟمام ٟمٔم٤مم ُمٌٜمل قمغم إقمراف واًمتٕمٚمٞمالت اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل يتؿ 

 .(3)ايمتِم٤مومٝم٤م سمقاؾمٓم٦م اًم٘مْم٤مة

ٟمٗمًف وم٢مٟمف سم٤مت ُمـ اًمقاوح أن اًم٘مٞمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمتّمٚم٦م سم٤مًمت٘مٜملم وذم اًمقىم٧م 

                                           

(1)  Kelsen, Pure Theory of Law. P195-199. 

(2)  Jansen, The Making of Legal Authority. P3. 

(3)  Postema, “Philosophy of the Common Law.” P590. 
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)شمنميٕم٤مت واوح٦م ُمٙمتقسم٦م ُمت٤مطم٦م ًمٚمجٛمٞمع، وُمٕمؼمة قمـ إرادهتؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م( مل 

، ومال اًم٘م٤مٟمقن أصٌح ُمت٤مطًم٤م ًمٚمٕم٤مُمل سمّمقرة  ًٓ شمتح٘مؼ قمغم أرض اًمقاىمع يمام يم٤من ُم٠مُمق

وم٤مًم٘م٤مٟمقن مل يٙمـ ُمٕمؼًما وُمـ ضمٝم٦م أظمرى،  يًتٖمٜمل هب٤م قمـ اعمختّملم، هذا ُمـ ضمٝم٦م،

قمـ إرادة اًمٜم٤مس ُمـ ظمالل ممثٚمٞمٝمؿ ذم اًمؼمعم٤من، وم٤معمدوٟم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م مل يٙمتٌٝم٤م ممثٚمق 

اًمِمٕم٥م ذم اًمؼمعم٤من، وإٟمام يمتٌتٝم٤م جل٤من ُمـ اعمختّملم وقمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن، مم٤م جيٕمؾ ومٙمرة 

أن اعمدوٟم٤مت اًمّم٤مدرة ُمـ اًمؼمعم٤من شمٕمؼم قمـ شمنميٕم٤مت ديٛم٘مراـمٞم٦م ادقم٤مء همػم 

 .(1)دىمٞمؼ

سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمف ٓ صٕمقد اًمدوًم٦م اًم٘مقُمٞم٦م وٓ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت اًمّم٤مدرة قمٜمٝم٤م همػمت 

سمّمقرة طم٘مٞم٘مٞم٦م هٞمٙمؾ آؾمتدٓل وآضمتٝم٤مد اًم٘م٤مٟمقين وـمري٘متف، وم٤معمدوٟم٤مت 

اًمّم٤مدرة قمـ اًمؼمعم٤من مل شمٙمـ سمٛمٜم٠مى قمـ اًمتٕمديالت واًمتٖمٞمػمات اًمالطم٘م٦م سمٜم٤مء قمغم 

ُمر اًمذي جيٕمؾ ُمٌدأ اًمٗمّمؾ سملم ُمٚمحقفم٤مت إيم٤مديٛمٞملم واٟمت٘م٤مدات اًم٘مْم٤مة. إ

اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م )ؾمٚمٓم٦م ؾمـ اًم٘مقاٟملم وشمٗمًػمه٤م( وؾمٚمٓم٦م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م أُمًرا واوًح٤م 

٤م، وًمٙمـ ُمـ اًمّمٕمقسم٦م شمّمقره ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م  .(2)ٟمٔمري 

ذم هذا اًمٌح٨م ؾمٜمح٤مول إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم سمٕمض اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت واًمتنميٕم٤مت همػم 

ّمداىمٞم٦م واعمقصمقىمٞم٦م ذم اًمتٓمٌٞمؼ احل٘مقىمل دون اًمرؾمٛمٞم٦م، اًمتل ٟم٤مًم٧م درضم٦م يمٌػمة ُمـ اعم

أن شمٙمقن ص٤مدرة قمـ اعمنمقملم ذم اًمؼمعم٤من، وُمـ همػم أن شمّمٌغ قمٚمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م ُم٤م 

 شمّمٌٖمٝم٤م قمغم ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م اًمقـمٜمٞم٦م.

                                           

(1)  Jansen and Michaels, “Private Law and the State: Comparative Perceptions and Historical 

Observations.” P 380; Smits, “European Private Law and Democracy: A Misunderstood 

Relationship.” 

(2)  Alexander and Sherwin, “Judges as Rule Makers.” P28); Jansen, The Making of Legal 

Authority. P 5. 
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 اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت"رسمام يّمػ سمٕمض أؾم٤مشمذة اًم٘م٤مٟمقن هذا اًمٜمقع ُمـ اعمدوٟم٤مت سمـ 

سم٤مقمت٤ٌمره٤م يمت٧ٌم ُمـ أؿمخ٤مص أو ضمٝم٤مت همػم رؾمٛمٞم٦م، وًمٞمس اعم٘مّمقد  "اخل٤مص٦م

يمقن ه١مٓء ُمًت٘مٚملم سمّمقرة يم٤مُمٚم٦م قمـ دوهلؿ، سمؾ اًمٖم٤مًم٥م أن ه١مٓء يِمٖمٚمقن 

وفم٤مئػ رؾمٛمٞم٦م، أو يٕمٛمٚمقن وٛمـ ُم١مؾم٤ًمت اعمجتٛمع ويٜمتٛمقن إًمٞمف، وهؿ قمغم يمؾ 

ُمّم٤مًمح ٓ يٕمٛمٚمقن حلامي٦م ُمّم٤محلٝمؿ اخل٤مص٦م، أو  - وهذا هق إهؿ - طم٤مل

سمؾ يٕمٛمٚمقن عم٤م  "شم٘مٜمٞمٜم٤مت ظم٤مص٦م"جمٛمققم٤مت وٖمط ُمٕمٞمٜم٦م يمام ىمد يت٤ٌمدر ُمـ وؾمؿ 

٤ًٌم جمتٛمٕمٞم ٤م. وٕهمراض هذا اًمٌح٨م ؾمٞمتؿ اؾمتخدام  يروٟمف ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م وواضم

اعمدوٟم٤مت همػم /اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت همػم اًمتنميٕمٞم٦م/اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م "ُمّمٓمٚمح 

 .(1)سمّمقرة شمرادومٞم٦م "اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م/اًمتنميٕمٞم٦م

وحتٗمؾ اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م سمذيمر مجٚم٦م ُمـ اًمٜمامذج اًمت٤مرخيٞم٦م واعمٕم٤مسة 

هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمتنميٕم٤مت، اًمتل مل شمّمدر ُمـ اعمنمقملم ذم اًمؼمعم٤من، ومل شمٙمـ ُمـ 

إٟمت٤مج اًمدوًم٦م أو ؾمٚمٓمتٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م، وُمع ذًمؽ ٟم٤مًم٧م ُمرشم٦ٌم اإلًمزام سمدرضم٦م ُم١مصمرة ذم 

 اخلٓم٤مب اًم٘م٤مٟمقين.

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority.p7. 
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 :التارخيقة األمثؾة فؿن

اعم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًم٤ًمئدة ذم أوروسم٤م اعمًتٛمدة ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين سمداي٦م  .1

 (.ius communen) اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم

 Survey of“ أو ”Saxon Mirrorُمدوٟم٦م إقمراف إعم٤مٟمٞم٦م اعمِمٝمقرة سمـ  .2

Saxon Law” ( واؾمتٛمر اًمٕمٛمؾ هب٤م يم٘م٤مٟمقن 1220اًمّم٤مدرة قم٤مم )م

 م(.1990ًمٚمقٓي٤مت إعم٤مٟمٞم٦م طمتك )

( اًمّم٤مدر the Decretum Gratiniىم٤مٟمقن اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ اًمروُم٤مٟمٞم٦م ) .3

 م(.1918سمداي٦م اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اعمٞمالدي، واؾمتٛمر اًمٕمٛمؾ هب٤م طمتك قم٤مم )

 ومن أبرز األمثؾة ادعارصة لؾترشيعات غر الرشؿقة:

 Principles ofقمغم اعمًتقى اًمدوزم: ُم٤ٌمدئ اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م اًمدوًمٞم٦م  (1

International Commercial Contracts  اًمّم٤مدرة قمـ اجلٛمٕمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م

 UNIDROITThe International Institute for theًمتقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص

Unification of Private Law) 

قمد ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد إورويب قمغم اعمًتقى إورويب: ىمقا إُمثٚم٦موُمـ  (2

(Principles of European Contract Law  ( )PECL اًمّم٤مدرة قمـ )

 Commission on Europeanمجٕمٞم٦م ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد إورويب )

Contract Lawيمٌػم إصمر ذم شمقطمٞمد  (، وىمد يم٤من هلذه اجلٛمٕمٞم٦م وٓ يزال

 اعم٤ميض.ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص قمغم اعمًتقى إورويب ظمالل اًمٕم٘مد 

 قمغم اعمًتقى إُمريٙمل: إصدارات مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل إُمثٚم٦موُمـ  (3

(the American Law Institutes اعمٕمرووم٦م سمـ ) (Restatement of 



 
 

 انزمُُٛبد ٔانزشزٚؼبد غٛز انزطًٛخ 

 دراطخ نجؼض انزجبرة انًؼبصزح
 

 310 

the Law واًمتل أصٌح٧م قمٜمًٍما راؾمًخ٤م وقمالُم٦م وم٤مرىم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕمدزم )

 .(1)إُمريٙمل

اعمًتقى إُمريٙمل أو  يمؾ اًمٜمّمقص واعمدوٟم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ؾمقاء قمغم

إورويب أو اًمدوزم شمِمٌف شمٚمؽ اعمدوٟم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م اًمّم٤مدرة ُمـ اًمؼمعم٤من، وًمٙمٜمٝم٤م 

شمٗمت٘مد وم٘مط ؾمٚمٓم٦م اًمدوًم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م. ووضمقد شمٚمؽ اًمتنميٕم٤مت وفمٝمقره٤م يدومٕمٜم٤م 

إلًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم قمالىم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وسمّمقرة ظم٤مص٦م 

 ص وسملم اًمدوًم٦م.اًمٕمالىم٦م سملم اًم٘م٤مٟمقن اخل٤م

مل يٕمرف اًمت٤مريخ حم٤موٓت ًمٚمًٞمٓمرة قمغم اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص واًمتدظمؾ ومٞمف يمام 

أهن٤م "قمرومٝم٤م ذم قمٍم اًمدوًم٦م احلديث٦م، هذه اًمدوًم٦م اًمتل ٟمٕمٞمِمٝم٤م اًمٞمقم، وٟمٗمٝمٛمٝم٤م قمغم 

ؿمخص اقمت٤ٌمري هيٞمٛمـ قمغم ؿمٕم٥م ُمٕملم ذم ُمٙم٤من ضمٖمراذم "، أو "يمٞم٤من ىم٤مٟمقين جمرد

ديث٦م أٟمتج٧م إدارة واؾمٕم٦م، ُمٕم٘مدة، حتتٙمر اًم٘مقة ، اًمدوًم٦م احل(2)"حمدد ُمـ اًمٕم٤ممل

واًمًٚمٓم٦م، ومتتٚمؽ حتٙماًم ُم٤ٌمًذا قمغم رقم٤مي٤مه٤م، وهبذا آقمت٤ٌمر ومٚمٞم٧ًم اجلٛمٝمقري٦م 

اًمروُم٤مٟمٞم٦م، وٓ اًمدوًم٦م إُمقي٦م واًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م، وٓ اإلُمؼماـمقري٤مت ذم اًمٕمٍم إورويب 

 ًٓ  هبذا اعمٕمٜمك اًمقؾمٞمط، وٓ اعمٚمٙمٞم٤مت ذم إٟمجٚمؽما وص٘مٚمٞم٦م وومرٟم٤ًم وإؾم٤ٌمٟمٞم٤م، دو

وآقمت٤ٌمر. اًمدوًم٦م هبذا اعمٕمٜمك هل ذم احل٘مٞم٘م٦م إٟمت٤مج أومٙم٤مر ويمت٤مسم٤مت أُمث٤مل شمقُم٤مس 

ذم اًمٗمؽمة اًمتل أقم٘م٧ٌم  Jean Bodinوضملم سمقدن  Thomas Hobbes هقسمز

احلروب اًمديٜمٞم٦م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس قمنم واًم٤ًمسمع قمنم اعمٞمالدي، طمٞم٨م حتقًم٧م 

                                           

 هلذه اًمٜمامذج اعمٕم٤مسة وشم٠مصمػمه٤م ذم اًمٌٞمئ٦م اًمتنميٕمٞم٦م. ؾمٞم٠ميت ُمزيد شمٗمّمٞمؾ (1)

(2)  Van Creveld, The Rise and Decline of the State. P 1. 
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 .(1)ٕوروسمٞم٦ماعمٚمٙمٞم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م إمم اًمدول اًم٘مقُمٞم٦م ا

صحٞمح أن صمٛم٦م حم٤موٓت ىمديٛم٦م ًمٚمتحٙمؿ وإدارة اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ىمٌؾ فمٝمقر 

اًمدوًم٦م احلديث٦م، ؾمقاء ُمـ ىمٌؾ أسم٤مـمرة اًمروُم٤من، أو ُمـ ىمٌؾ سم٤مسم٤موات اًمٙمٜمٞم٦ًم 

اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م، أو ُمـ ىمٌؾ إدارات احلٙمؿ اعمحكم ذم اعمدن إوروسمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمغم 

٤م ُمـ شمٚمؽ اعمح٤موٓت ٓ شمّمؾ سمؾ اًمٌحر إسمٞمض إسم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم.  ًمٙمـ أي 

وٓ شم٘مؽمب مم٤م طمّمؾ سمٕمد فمٝمقر اًمدوًم٦م احلديث٦م ُمـ اًمتحٙمؿ اًمت٤مم ًمٚمًٚمٓم٦م ذم 

 .(2)اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص سمِمٙمؾ مل يًٌؼ ًمف ُمثٞمؾ

ُمٜمذ اًمٌداي٦م يم٤مٟم٧م ومٙمرة حتٙمؿ اًمدوًم٦م ذات اًمًٞم٤مدة ذم اًم٘م٤مٟمقن ُمرشمٌٓم٦م سمِمٙمؾ 

ٓ يزال طمٞم ٤م طمتك اًمٞمقم، ومٛمع وصمٞمؼ ُمع ومٙمرة اًمت٘مٜملم، وهذا آرشم٤ٌمط اًمٗمٙمري 

ت طمريم٦م اًمت٘مٜملم سم٠مهن٤م شمٕمٌػم  أواظمر اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم وسمداي٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ وُمنِّ

قمـ إرادة اًمدوًم٦م ورهمٌتٝم٤م ذم شمقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص واهلٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمف. يمام 

ت سم٠مهن٤م شمٕمؼم قمـ ومٚمًٗم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م دم٤مه اًم٘م٤مٟمقن  - ُمـ ضمٝم٦م أظمرى - وُمنِّ

وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م يمؾ دم٤مرب اًمت٘مٜملم مت٧م وٟمجح٧م ذم فمؾ حتقل  ًمدوًم٦م.اعمٓمٌؼ ذم ا

م(، 1757م(، سم٤موم٤مري٤م )1734ؾمٞم٤مد ودوًم٦م ىمقي٦م، ُمـ إُمثٚم٦م: اًمت٘مٜملم اًمًقيدي )

 .(3)م(1900-1896م(، إعم٤مين )1804م(، اًمت٘مٜملم اًمٗمرٟمز )1794سمروؾمٞم٤م )

ٟمت٤مج ُم٤م شمًٜمّف  - ذم هم٤مًمٌٝم٤م - هذه اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت وُم٤م شماله٤م ُمـ ُمدوٟم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م

اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م، شمٚمؽ اًمًٚمٓم٦م اًمتل اقمتؼمت واطمدة ُمـ أذرع اًمدوًم٦م، وصم٤مًم٨م 

                                           

(1)  Harding, Medieval Law and the Foundations of the State. P295 

(2)  Jansen, The Making of Legal Authority. P13. 

(3)  Jansen. P14. 
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شم٤مريخ اًمت٘مٜملم هق شم٤مريخ اًمًٚمٓم٦م "ؾمٚمٓم٤مهت٤م، إُمر اًمذي ي١ميمد ُم٘مقًم٦م أن 

. ومٛمـ ظمالل شمٚمؽ اًمًٚمٓم٦م شمؿ شمٓمقير جم٤مُمٞمع اًم٘مقاٟملم اًم٤ًمسم٘م٦م وصٞم٤مهمتٝم٤م "اًمتنميٕمٞم٦م

 اًمًٚمٓم٦م ًمٜمٗمًٝم٤م.شمٜمًٌٝم٤م شمٚمؽ  "ىمقاٟملم ووٕمٞم٦م"ذم صقرة 

هذا اًمتٓمقر وصؾ إمم ُمرطمٚم٦م ص٤مر ُمـ اعم٘مٌقل ومٞمٝم٤م وسمّمقرة واؾمٕم٦م أن يٙمقن 

(، سمؾ يمذًمؽ Natural Lawاًم٘م٤مٟمقن ًمٞمس هق ُم٤م يٙمتِمػ وم٘مط )اًم٘م٤مٟمقن اًمٓمٌٞمٕمل 

(، هذا اًمٕمٜمٍم اجلديد فمٝمر ُمع فمٝمقر Positive Lawُم٤م يّمٜمع )اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل 

م. ويمٜمتٞمج٦م ًمذًمؽ وم٢من اعمدوٟم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أوائؾ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت احلديث٦م واؾمتٛمر إمم اًمٞمق

اًمّم٤مدرة ُمـ اًمدوًم٦م ٓ شمًتٛمد ؾمٚمٓمتٝم٤م وُمنموقمٞمتٝم٤م ُمـ اًمًقاسمؼ اًم٘مْم٤مئٞم٦م 

)اًمٙم٤مؿمٗم٦م قمـ إقمراف اعمتٌٕم٦م( وم٘مط، وٓ ُمـ اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م، وٓ 

 "اًمقوٕمٞم٦م"ُمـ اإلطم٤مًم٦م قمغم ُمّم٤مدر أظمرى ًمٚم٘م٤مٟمقن، ومٛمع ٟمِمقء هذا اًمِمٙمؾ ُمـ 

Positivism  وم٢من اعمدوٟم٦م )اًمت٘مٜملم( ٟمٗمًٝم٤م أصٌح٧م ُمّمدًرا ًمٚم٘م٤مٟمقن: ٕن اعمنمع

ـ  ذًمؽ، واقمتؼمه ىم٤مٟمقًٟم٤م .(1)اعمختص ؾم
 

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ يمقن اًمت٘مٜملم يٛمٙمـ أن ي٘مدم أداة ُمث٤مًمٞم٦م ًمتحٙمؿ اًمدوًم٦م ذم اًمتنميع، 

إٓ أن طمريم٦م اًمت٘مٜملم ذم اًم٘م٤مرة إوروسمٞم٦م أفمٝمرت سمقوقح أن شمٖمٞمػم ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن 

٤م اخل٤مص أو ُم ٤ٌمدئف مل يٙمـ هدوًم٤م ُم٤ٌمًذا ًمٚمدوًم٦م، يمام مل يٙمـ ذًمؽ اًمتٖمٞمػم أُمًرا ُمريمزي 

قمغم أضمٜمدة اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م سم٤مًمت٘مٜملم، هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى 

وم٢من اعم٤ٌمدئ واًم٘مقاقمد اًمتل اؾمتٛمد ُمٜمٝم٤م اًمت٘مٜملم وسمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌؼ أن يمت٧ٌم ذم هم٤مًمٌٝم٤م 

ٛمٞملم وأىمْمٞم٦م اًم٘مْم٤مة. وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ٟم٘م٤مش ظم٤مرج اًمؼمعم٤من ٟمتٞمج٦م ٟم٘م٤مؿم٤مت إيم٤مدي

٤م قمغم ُم٤م يمت٥م ذم  اًم٘م٤مٟمقن ذم اًمؼمعم٤من وم٢من شمٚمؽ اًمٜم٘م٤مؿم٤مت مل شمْمػ ؿمٞمًئ٤م ضمقهري 

                                           

(1)  Weiss, ‘The Enchantment of Codification’, p 456. 
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اعمًقدات اعمٕمدة ُمـ ىمٌؾ إيم٤مديٛمٞملم ظم٤مرضمف، وإٟمام يم٤مٟم٧م ذم هم٤مًمٌٝم٤م ُمريمزة قمغم 

 .(1)اًمّمٞم٤مهم٤مت وشمٗمْمٞمؾ مجٚم٦م قمغم أظمرى

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority. P17-18. 
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يمام ؾمٌؼ اًم٘مقل أٟمف ُمع ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م احلديث٦م، وشمقؾمٕمٝم٤م ذم اًمًٞمٓمرة قمغم اعمج٤مل 

اًمٕم٤مم، وُمٜمف اًمًٞمٓمرة قمغم اًمتنميع ُمـ ظمالل أذرقمٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م، طمتك وصؾ ًمدى 

، وسم٤مًمت٤مزم ومٚمٞمس (1)"سم٠مهن٤م ُمـ حتتٙمر اًم٘مقة واًمتنميع"اًمٌٕمض إمم شمٕمريػ اًمدوًم٦م 

٤ًٌم أن يٙمقن اعمت٤ٌمدر  ًمدى اًمٙمثػم ُمـ اعمختّملم ومْماًل قمـ همػمهؿ أن اًمتنميع همري

وإصدار اًم٘مقاٟملم هق ُمـ ظمّم٤مئص اًمدوًم٦م ُمـ ظمالل ؾمٚمٓمتٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م، وأن 

صالطمٞم٦م أي شم٘مٜملم يتقىمػ قمغم اقمت٤ٌمر اًمدوًم٦م ًمف، وه١مٓء ٓ يتّمقرون إُمٙم٤مٟمٞم٦م 

 وضمقد شم٘مٜمٞمٜم٤مت همػم رؾمٛمٞم٦م، ىمد دمد ـمري٘مٝم٤م ذم اعمج٤مل احل٘مقىمل اًمٕم٤مم، وحتّمؾ قمغم

آقمت٤ٌمر اًمذي جيٕمٚمٝم٤م ذم ُمرشم٦ٌم ُمقازي٦م ًمتٚمؽ اًمّم٤مدرة ُمـ اجلٝم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م ذم 

 اًمدوًم٦م.

وومٞمام يكم اؾمتٕمراض ًمٌٕمض ُمـ أؿمٝمر اًمٜمامذج اعمٕم٤مسة ًمٚمت٘مٜمٞمٜم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، 

روقمل ومٞمٝم٤م شمٜمققمٝم٤م اجلٖمراذم وجم٤مل اظمتّم٤مصٝم٤م اًم٘مْم٤مئل، سمدًءا ُمـ اًمقٓي٤مت 

 ٤مء سم٤معمًتقى اًمدوزم.اعمتحدة، صمؿ آحت٤مد إورويب، واٟمتٝم

                                           

(1)  Hallaq, The Impossible State. P 30. 
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 .انزشزٚؼبد غٛز انزطًٛخ فٙ انٕالٚبد انًزحذح األيزٚكٛخ: انًطهت األٔل

م(، وم٢من اًمقٓي٤مت 1776سم٤مًمرهمؿ ُمـ آؾمت٘مالل قمـ اًمت٤مج اًمؼميٓم٤مين ُمٜمذ قم٤مم )

اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م فمٚم٧م وومٞم ٦م ًمتٚمؽ اًمت٘م٤مًمٞمد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل ضمٚمٌٝم٤م أوائؾ اعمٝم٤مضمريـ 

اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين اًم٤ًمئد ذم مجٞمع اًمقٓي٤مت )ُم٤م قمدا وٓي٦م  ُمـ إٟمجٚمؽما. ومال يزال

ومل شمٜمجح أي ُمـ حم٤موٓت  ،the Common Law "اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم"واطمدة( هق 

 ذم ُمدوٟم٤مت يمتٚمؽ اًمتل ٟمجده٤م ذم اًم٘م٤مرة إوروسمٞم٦م. "اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم"شم٘مٜملم 

 ذم ُمثؾ هذه اًمٌٞمئ٦م يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يتْمخؿ طمجؿ إىمْمٞم٦م واًمًقاسمؼ اًمتل

٤م طم٘مٞم٘مٞم ٤م  متثؾ أطمد أهؿ ُمّم٤مدر اًم٘م٤مٟمقن إمم درضم٦م دمٕمؾ ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م حتدي 

ًمٚمٛمح٤مُملم واًم٘مْم٤مة قمغم طمد ؾمقاء. وم٘مد وصؾ اعمدون ُمـ إىمْمٞم٦م ًمدى اعمريمز 

( قمنمة آٓف 10,000م( قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل امم )1919اًمقـمٜمل ًمٚمقصم٤مئؼ ذم اًمٕم٤مم )

 .(1)م(1923 اًمٕم٤مم )( صمامٟمٞم٦م قمنم أًمػ جمٚمد ذم18,000جمٚمد، وإمم )

اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم، ؿمٕمر اجلٛمٞمع  "شم٘مٜملم"ذم هذه اًمٌٞمئ٦م وذم فمؾ ومِمؾ ُمنموقم٤مت 

ُم٤م، رسمام سمٓمري٘م٦م خمتٚمٗم٦م هن٤مئٞم ٤م، ويم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م هل اًمتٗمٙمػم  سم٤محل٤مضم٦م ًمٕمٛمؾ رء

م( اضمتٛمع أيمثر ُمـ 1923ظم٤مرج صٜمدوق اًمدوًم٦م وأذرقمٝم٤م اًمتنميٕمٞم٦م، ومٗمل قم٤مم )

ٛمل ذم اًمٕم٤مصٛم٦م واؿمٜمٓمـ، ًمتدارس ووع اًم٘م٤مٟمقن صمالصمامئ٦م ىم٤مٍض وحم٤مٍم وأيم٤مدي

 إُمريٙمل وُم٤م آل إًمٞمف.

ُم٧م سمف اًمٚمجٜم٦م اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م )هلذا اًمتجٛمع( اعمٙمقٟم٦م ُمـ مخ٦ًم  وسمٜم٤مء قمغم شم٘مرير شم٘مد 

وصمالصملم ُمـ أسمرز اًم٘مْم٤مة واعمح٤مُملم وإيم٤مديٛمٞملم إُمريٙمٞملم، شمقصٚم٧م هذه 

اًمٕمدزم إُمريٙمل، مه٤م: قمدم  اًمٚمجٜم٦م ذم شم٘مريره٤م إمم أن صمٛم٦م قمٞمٌلم رئٞمًلم ذم اًمٜمٔم٤مم

                                           

(1)  Lang, Codification in the British Empire and America. 
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 .(1)"ؿمٕمقر قم٤مم سمٕمدم اًمرو٤م قمـ اًمٌٞمئ٦م اًمٕمدًمٞم٦م "اًمقوقح، واًمتٕم٘مٞمد. مم٤م أدى إمم

ووومً٘م٤م ًمٚمت٘مرير ٟمٗمًف وم٢من اعمح٤مُملم يِمٕمرون سم٤مًمْمٞم٤مع أيمثر وم٠ميمثر ذم هم٤مسم٦م يمثٞمٗم٦م 

أصٌح ُمٕم٘مًدا  the Common Lawُمـ إىمْمٞم٦م اعمٜمِمقرة، يمام أن اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم

جيٕمؾ ُمّمداىمٞمتف ُمٝمددة سمّمقرة ضمدي٦م، وإن شمزايد اًمتنميٕم٤مت  وهمػم واوح، مم٤م

 .(2)اعمتْم٤مرسم٦م وهمػم اعمٜمٔمٛم٦م أدت سمّمقرة رئٞمًٞم٦م إمم هذا اًمقوع

يمام أؿم٤مر اًمت٘مرير إمم اجلٝمقد اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ ىمٌؾ إيم٤مديٛمٞملم واعمح٤مُملم ًمٕمالج هذه 

إلقم٤مدة اعمِمٙمالت، وؾم٥ٌم إظمٗم٤مىمٝم٤م ذم حت٘مٞمؼ ٟمت٤مئ٩م ُمٚمٛمقؾم٦م، وأن إومٙم٤مر اعم٘مؽمطم٦م 

صٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل إٟمام ضم٤مءت ٟمتٞمج٦م ًمٗمِمؾ حم٤موٓت اًمت٘مٜملم ذم اًمقٓي٤مت 

 اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م.

إمم قمدم  - ذم ضمزء يمٌػم ُمٜمف - ووومً٘م٤م ًمٚمجٜم٦م وم٢من قمدم ووقح اًم٘م٤مٟمقن راضمع

، سمٞمٜمام شم٥ًٌم the Common Lawوضمقد ُم٤ٌمدئ أؾم٤مؾمٞم٦م قم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 

 .(3)٦م ذم اًمقٓي٤مت اعمختٚمٗم٦م إمم إجي٤مد طم٤مًم٦م ُمـ اًمتٕم٘مٞمداظمتالف اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم

ويم٤مٟم٧م شمقصٞم٦م هذه اًمٚمجٜم٦م هق إٟمِم٤مء هٞمئ٦م أو ُمٜمٔمٛم٦م أو مجٕمٞم٦م، ُمًت٘مٚم٦م وهمػم 

طمٙمقُمٞم٦م، ًمٖمرض شمٓمقير اًم٘م٤مٟمقن وسمٞمئ٦م اًمٕمداًم٦م وحتًٞمٜمٝمام. هذه اًمتقصٞم٦م أدت إمم 

٤مٟم٧م ، ويمthe American Law Institute ALIإٟمِم٤مء مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل 

اًمٕمٛمؾ قمغم شمقوٞمح وشمًٌٞمط "يمام ذم ُمٞمث٤مق اًمت٠مؾمٞمس  (ALI)ُمٝمٛم٦م ورؾم٤مًم٦م 

٤ًٌم ًمالطمتٞم٤مضم٤مت آضمتامقمٞم٦م سمِمٙمؾ أومْمؾ، وشمقومػم سمٞمئ٦م قمدًمٞم٦م  اًم٘م٤مٟمقن، وضمٕمٚمف ُمقايم

                                           

(1)  ALI, “Creation - The American Law Institute.” 

(2)  Jansen, The Making of Legal Authority. P 51. 

(3)  ALI, “Creation - The American Law Institute.” 
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 .(1)"أومْمؾ، وشمِمجٞمع اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

ُم٧م  (ALI)وسم٤مًمٗمٕمؾ وم٘مد سمدأت هذه اجلٛمٕمٞم٦م  سمتٜمٗمٞمذ شمٓمٚمٕم٤مت ُم١مؾمًٞمٝم٤م، وىمد 

ًمؽ اًمت٤مريخ مجٚم٦م ُمـ اعمٜمتج٤مت واعمِم٤مريع، شمٕمتؼم سمحؼ قمالُم٦م وم٤مرىم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم ُمـ ذ

اًمٕمدزم إُمريٙمل، يٛمٙمـ إمج٤مهل٤م سمح٥ًم شمّمٜمٞمػ اجلٛمٕمٞم٦م إمم صمالصم٦م أصٜم٤مف 

اًم٘مقاٟملم  .3 ،(Restatementإقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م ) .2 ،اعم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م .1رئٞمًٞم٦م: 

 .(2)اًمٜمٛمقذضمٞم٦م

 وومٞمام يكم قمرض ُمقضمز ًمتٚمؽ إقمامل:

 :ادبادئ الؼاكوكقة 

ُمٝمتٛم٦م وُمِمٖمقًم٦م سمٗمحص  (ALI)ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وم٢من اجلٛمٕمٞم٦م 

وحتٚمٞمؾ اعمج٤مٓت اًمتل شمرى أهن٤م سمح٤مضم٦م إمم أيمثر ُمـ جمرد حترير )وإقم٤مدة صٞم٤مهم٦م(، 

سمؾ سمح٤مضم٦م إمم إصالح ودمديد، هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدراؾم٦م قم٤مدة ُم٤م يتقج سمتقصٞم٤مت 

ؿم٤مُمٚم٦م سمتٕمديؾ اًم٘م٤مٟمقن احل٤مزم، أو اىمؽماح ىم٤مٟمقن ضمديد يمٚمٞم ٤م. وهذه اعمنموقم٤مت 

هذا  .(Principles of the Lawٞمػ ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م )شُمّمدر وشمٜمنم حت٧م شمّمٜم

                                           

(1)  ALI. 

(2)  ALI, “Institute Projects - The American Law Institute.” 

وىمد ومرىّم٧م اجلٛمٕمٞم٦م سملم اًمتحرير واعم٤ٌمدئ، سم٠من )اًمتحرير( ُمقضمٝم٦م ذم اعم٘م٤مم إول ًمٚم٘مْم٤مة واعمح٤ميمؿ. 

وقمٜم٤مسه٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واظمتالوم٤مهت٤م،  common lawوم٤مًمتحرير هيدف إمم شمقوٞمح شمِمٙمالت اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 

 ٤مول أن يّمقر ويٕمٙمس اًم٘م٤مٟمقن يمام هق قمٚمٞمف ذم اًمقاىمع، أو ُم٤م يٜمٌٖمل أن شم٠مظمذ سمف اعمحٙمٛم٦م.وحي

سمٞمٜمام )اعم٤ٌمدئ( ُمقضمٝم٦م ذم اعم٘م٤مم إول إمم اعمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م، واهلٞمئ٤مت اإلداري٦م، يمام يٛمٙمـ أن شمًتٗمٞمد 

 ٟمقٟمٞم٦م ًمتٖمٓمٞمتٝم٤م. اٟمٔمر:ُمٜمٝم٤م اعمح٤ميمؿ ذم اعمقاوع واعمج٤مٓت اجلديدة اًمتل ٓ دمد ُم٤م يٙمٗمل ُمـ اعمقاد اًم٘م٤م

ALI, “Publication Frequently Asked Questions.” 
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اعمنموع شمٜم٤مول ُمقوققم٤مت ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اًمدقمقى اجلامقمٞم٦م، 

طمقيمٛم٦م اًمنميم٤مت، اًمٓمالق وإهن٤مء إهة، قم٘مقد اًمؼمجمٞم٤مت، اإلومالس قمغم 

اعمًتقى اًمقـمٜمل، اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م. وهذا اًمٜمقع ُمـ أقمامل اجلٛمٕمٞم٦م هق إىمؾ ؿمٝمرة 

 .(1)٠مصمػًماوشم

 ( إعادة الصقاغةRestatement) 

ذم جم٤مل إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م  (ALI)يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر ُم٤م أٟمتجتف مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل 

ُمـ  the American Restatements of the Lawاًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم إُمريٙمل 

أقمٔمؿ إٟمج٤مزات اجلٛمٕمٞم٦م قمغم اإلـمالق، يمام يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م ُمع اًم٘مقاٟملم اًمٜمٛمقذضمٞم٦م 

درهت٤م اجلٛمٕمٞم٦م ُمـ أهؿ اًمٜمّمقص واًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، ًمٞمس قمغم اًمتل أص

 ُمًتقى اًمقٓي٤مت اعمتحدة وطم٥ًم، سمؾ وقمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل.

وم٘مد يم٤مٟم٧م ُمِم٤مريع )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ضمقاسًم٤م ًمٚمٛمِمٙمالت اخل٤مص٦م اًمتل يٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

اًمٜمٔم٤مم اًمٕمدزم إُمريٙمل ذم سمداي٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ، طمٞم٨م أصٌح٧م قمٜمًٍما راؾمًخ٤م 

وم٤مرىم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕمدزم إُمريٙمل، طمتك ذه٧ٌم سمٕمض اًمقٓي٤مت إمم اقمت٤ٌمر  وقمالُم٦م

ُم٤م صدر قمـ هذه اجلٛمٕمٞم٦م ىم٤مٟمقًٟم٤م ُُمٕمتَٛمًدا قمٜمد قمدم وضمقد ىم٤مٟمقن ص٤مدر ُمـ اًمؼمعم٤من "

 .(2)"أو ؾم٤مسم٘م٦م ىمْم٤مئٞم٦م

وىمد شمؿ شمّمٛمٞمؿ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ذم إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل سمٓمري٘م٦م متٙمـ ُمـ 

اًمٕمٞمقب ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕمدزم إُمريٙمل، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف دم٤موز هذه اعمِمٙمالت و

وم٘مد رأى  ،the Common Lawحت٤مومظ قمغم اعمروٟم٦م اًمتل يتٛمٞمز هب٤م اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 

                                           

(1)  ALI, “Creation - The American Law Institute.” 

(2)  Frank, “The American Law Institute, (1923) - (1998).” P 638). 
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أن ُمِم٤مريع )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( يٜمٌٖمل  (ALI)اًم٘م٤مئٛمقن قمغم ومٙمرة شم٠مؾمٞمس اجلٛمٕمٞم٦م 

ٞمج٥م أن شمٙمقن حتٚمٞمٚمٞم٦م، ٟم٘مدي٦م، اؾمتدًٓمٞم٦م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف. وًمٚمقصقل إمم ذًمؽ وم

أن شمرشم٥م )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( سمٓمري٘م٦م ذيمٞم٦م دمٕمؾ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م ؾمٝماًل، وًمٙمـ ذم 

اًمقىم٧م ٟمٗمًف جي٥م أٓ شمٙمقن ضم٤مُمدة يمام ذم اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت إوروسمٞم٦م، وذم هذا اًمّمدد 

وم٢من )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( يٜمٌٖمل أن متثؾ ٟمٛمقذضًم٤م ُمْم٤مًدا ًمٜمٛمقذج اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت 

 .(1)إوروسمٞم٦م

اًم٘م٤مٟمقن جي٥م أن يٙمقن ُمًت٘مًرا، "اًمِمٕمقر سم٠من يم٤من سمرٟم٤مُم٩م اجلٛمٕمٞم٦م ُمٌٜمٞم ٤م قمغم 

 .(2)"وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ضم٤مُمًدا

ُمٍميـ قمغم وضمٝم٦م  (ALI)يمام يم٤من اعم١مؾمًقن ًمٚمجٛمٕمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن 

اًمٜمٔمر اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( يٜمٌٖمل أٓ يتؿ شمٌٜمٞمف أو إصداره ذم صقرة 

ًمٙمقٟمجرس(، وم٢مقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م هتدف شمنميٕم٤مت ص٤مدرة ُمـ اجلٝم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م )ا

 .(3)إمم شمقوٞمح وشمرشمٞم٥م اًم٘م٤مٟمقن، وًمٞمس إمم حتجره وشمّمٚمٌف

وسم٤مًمت٤مزم ومال يتقىمع رؾمٛمٞم ٤م إًمزام اًم٘مْم٤مة سمام يٜمت٩م ُمـ )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م(، سمؾ إهنؿ 

                                           

(1)  ALI, “Report of the Committee Proposing the Establishment of ALI.” P14, 28; Jansen, 

The Making of Legal Authority. 53. 

(2)  Cardozo, The Growth of the Law. 

(3)  ALI, “Report of the Committee Proposing the Establishment of ALI.” P19. 

ُمـ رومْمف أن يتؿ شمٌٜمل ُمقـم٠مه ُمـ ىمٌؾ  - رمحف اهلل - ىم٤مرن هذا اًمتقضمف ُمع ُم٤م يٜم٥ًم إمم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

 غم اًمٜم٤مس سم٘مقة اًمًٚمٓم٤من.اخلٚمٞمٗم٦م، وشمٕمٛمٞمٛمف قم

  .(11/660شم٤مريخ اًمٓمؼمي )اٟمٔمر: صٚم٦م 

 . 25ص  ، ٓسمـ قم٤ًميمرومْمؾ اعمقـم٠م يمِمػ اعمٖمٓمك ذم

 .30اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ يمثػم ص
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سم٤مخلٞم٤مر سملم إظمذ سمام ذم )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕمروو٦م أُم٤مُمٝمؿ، يمام هلؿ 

هذه  . the Common Law ُم٤م يروٟمف أىمرب ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم يم٤مُمؾ احلؼ ذم شمريمف إمم

اًمٓمري٘م٦م ؾمتجٕمؾ )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( أيمثر شمٗمّمٞماًل، وأؿمد إطمٙم٤مًُم٤م ُمـ اعمدوٟم٤مت 

 .(1)إوروسمٞم٦م.

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ وم٢من )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( صٛمٛم٧م ُمـ اًمٌداي٦م ًمتٙمقن ٟمّمقًص٤م 

رؾمٛمل، صحٞمح إهن٤م  ُمٕمتٛمدة حتٔمك سم٤معمنموقمٞم٦م سمحد ذاهت٤م، ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم شم٠ميٞمد

ؾمتٙمقن أىمؾ ُمـ اًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٗم٘مده٤م ظم٤مصٞم٦م اإلًمزام، وًمٙمٜمٝم٤م طمتاًم 

ؾمتحٔمك سمٛمنموقمٞم٦م ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ ضمقدهت٤م اًمذاشمٞم٦م، إُمر اًمذي ؾمٞمٛمٜمحٝم٤م ىمدًرا ُمـ 

 .(2)اًمٜمٗمقذ واعمقصمقىمٞم٦م اًمتل دمٕمٚمٝم٤م ُم٘مٌقًم٦م أُم٤مم أقمغم حم٤ميمؿ اًمقٓي٦م

ؼ ٟمج٤مطًم٤م ٓومًت٤م، ذم يمقٟمف ُمّمدًرا وسم٤مًمٗمٕمؾ وم٢من سمرٟم٤مُم٩م )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ىمد طم٘م

م( أفمٝمرت إطمّم٤مءات مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمٞم٦م 1934ُمقصمقىًم٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن، ومٛمع قم٤مم )

(ALI)  أٟمف ىمد شمؿ اؾمتخدام إصدارات )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( يمٛمّم٤مدر أؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن

 .(3)ُمـ ىمٌؾ اعمح٤ميمؿ إُمريٙمٞم٦م ذم ُمئ٤مت اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕمروو٦م قمٚمٞمٝمؿ

ًم٦م اًمتل ٟم٤مًمتٝم٤م ُمِم٤مريع )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ًمدى اًم٘مْم٤مء، وسم٤مإلو٤موم٦م إمم شمٚمؽ اعمٜمز

وم٘مد ٟم٤مًم٧م يمذًمؽ ىمدًرا يمٌػًما ُمـ آطمؽمام ذم إوؾم٤مط إيم٤مديٛمٞم٦م، وم٤ٌمإلو٤موم٦م إمم 

ُمِم٤مريم٦م قمدد ُمـ أسمرز إيم٤مديٛمٞملم ذم قمٛمٚمٞم٦م إقمداد )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م(، وم٢من 

ؿ ٟمّمقصٝم٤م أصٌح٧م مم٤م يدرس ذم اجل٤مُمٕم٤مت إُمريٙمٞم٦م، سمج٤مٟم٥م أىمْمٞم٦م اعمح٤ميم

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority. P 53. 

(2)  ALI, “Report of the Committee Proposing the Establishment of ALI.” P10), 16; Cardozo, 

The Growth of the Law. P9). 

(3)  Jansen, The Making of Legal Authority. P54. 
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واًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م، سمح٤ًٌمهن٤م شمٕمٌػًما دىمٞمً٘م٤م قمـ اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل. سمؾ إٟمف ىمد 

٧م  أصٌح ُمـ اًمِم٤مئع اًمٞمقم إمم طمد يمٌػم ذم اًمٜم٘م٤مؿم٤مت احل٘مقىمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م أٟمف إذا ٟمّم 

)إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( قمغم ىم٤مقمدة وم٢من هذا حيًؿ اجلدل اًم٘م٤مٟمقين، ُمـ همػم طم٤مضم٦م إمم 

اعمقاوع اًمتل مل شمتٛمٙمـ )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ُمـ  . وطمتك ذم(1)ُمزيد اؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م

شمقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن سمِمٙمؾ ضمقهري، وم٢مهن٤م ىمٓمٕم٧م ؿمقـًم٤م يمٌػًما ذم شم٘مري٥م ؿم٘م٦م 

 .(2)آظمتالف

وذم احل٘مٞم٘م٦م وم٢من ٟمّمقص )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( أصٌح٧م إمم طمد يمٌػم يم٤مًمٕمٛمقد 

اًمٗم٘مري عم٤م يٛمٙمـ ختٞمٚمف قمغم أٟمف )اًم٘م٤مٟمقن اًمقـمٜمل ًمٚمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م(، 

٤م، وقمٛمٚمٞم ٤م وم٢من )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( شم٘مقم سمِمٙمؾ ُمًتٛمر سمتقطمٞمد آظمتالوم٤مت ذم  ٟمٔمري 

 اًم٘مقاٟملم إُمريٙمٞم٦م ودجمٝم٤م.

٤م: هؾ  (ALI)وُمٜمذ اًمٌداي٦م واضمٝم٧م مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل  ًٓ ُمريمزي  ؾم١ما

)إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( جمرد اؾمتٙمِم٤مف ًمٚم٘م٤مٟمقن اعمقضمقد وإقم٤مدة وصٗمف سمٚمٖم٦م أيمثر 

هق اًمٌح٨م قمـ أومْمؾ احلٚمقل أو ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمف  ووقطًم٤م؟ أو أن اهلدف

 اًم٘م٤مٟمقن؟

اًمذي يم٤من واوًح٤م ُمٜمذ اًمٌداي٦م أن اجلٛمٕمٞم٦م ىمد طمًٛم٧م أُمره٤م ًمت٘مقم سم٤مًمدور 

 the Commonاًمقصٗمل ٓيمتِم٤مف ُم٤م هق اًم٘م٤مٟمقن اعمقضمقد ومٕماًل ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم 

Law مل شمتقاَن قمـ  صمؿ إقم٤مدة صٞم٤مهمتف ومح٥ًم. أُم٤م ذم إُمقر اعمًتجدة وم٢من اجلٛمٕمٞم٦م

                                           

(1)  Rheinstein, “Leader Groups in American Law.” P 692; Beale, A Treatise on the Conflict 

of Laws or, Private International Law. P 43; Snyder, “Private Lawmaking.” P 381). 

(2)  Frank, “The American Law Institute, (1923) - (1998)”; Rheinstein, “Leader Groups in 

American Law.” 
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 .(1)اىمؽماح ُم٤م شمراه أىمرب عم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن قمٚمٞمف اًم٘م٤مٟمقن

 الؼواكني الـؿوذجقة: 

اًمٕمٛمؾ قمغم إصدار ىمقاٟملم (ALI) ُمـ أسمرز أقمامل مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل

ٟمٛمقذضمٞم٦م شمٜم٤موًم٧م قمدة جم٤مٓت، يم٤من ُمـ أسمرزه٤م: اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد 

(UCC)، وومٞمام يكم اؾمتٕمراض (2)وىم٤مٟمقن اإلصم٤ٌمت اًمٗمٞمدرازم، وىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقسم٤مت .

ٕطمد أهؿ وأؿمٝمر ُم٤م صدر قمـ اجلٛمٕمٞم٦م وٛمـ أقمامل اًم٘مقاٟملم اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، أٓ 

 وهق:

 الؼاكون األمريؽي التجاري ادوحد:

 The Uniform Commercial Code UCC يٕمد اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد

ٜم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، وواطمدة ُمـ أيمثره٤م ٟمج٤مطًم٤م وشم٠مصمػًما أطمد أسمرز إُمثٚم٦م قمغم اًمت٘مٜمٞم

قمـ ىم٤مٟمقن ٟمٛمقذضمل يْمؿ  ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕمدزم إُمريٙمل. وهق سم٤مظمتّم٤مر قم٤ٌمرة

 جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مؽمطم٦م شمٖمٓمل أيمثر ضمقاٟم٥م اعمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م.

وىمد يم٤من اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد قم٤ٌمرة قمـ ُمنموع ُمِمؽمك سملم مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن 

 Nationalواعم١ممتر اًمقـمٜمل ًمٚمج٤من شمقطمٞمد ىمقاٟملم اًمقٓي٤مت  (ALI)٦م إُمريٙمٞم

Conference of Commissioners on Uniform State Laws 

(NCCUSL)  هيدف إمم مجع اًم٘مقاٟملم اعم٘مؽمطم٦م اًمتل شمٖمٓمل اجلقاٟم٥م اعمتٕمددة اًمتل

حتت٤مضمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٤ٌمدل اًمتج٤مري. وىمد يم٤من إُمؾ أن شمتٌٜم٤مه يمؾ وٓي٦م يمتنميع 

 ٤م، وسم٤مًمت٤مزم يتح٘مؼ شمقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري ذم مجٞمع وٓي٤مت اًمدوًم٦م.هل

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority.p57. 

(2)  ALI, “Institute Projects - The American Law Institute.” 
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، وذم قم٤مم (م1951صدرت اعمًقدة إومم ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد قم٤مم )

م( صدرت اًمٜمًخ٦م اعمٜم٘مح٦م واعمٕمدًم٦م، ويم٤مٟم٧م وٓيت٤م ُم٤مؾم٤مشمِمقؾِمْتس 1956)

ويمٜمت٤ميمل أول وٓيتلم يتٌٜمٞم٤من اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد يمتنميع ًمٚمقٓي٦م، صمؿ شمت٤مسمع 

آقمؽماف سمف طمتك ص٤مر اًمٞمقم ُمٕمؽموًم٤م سمف يمٚمٞم ٤م أو ضمزئٞم ٤م ُمـ ىمٌؾ مجٞمع اًمقٓي٤مت 

٤ًٌم.  شم٘مري

إدظم٤مل مجٚم٦م ُمـ اًمتٕمديالت واإلو٤موم٤مت، وىمد  وُمٜمذ صدور اعمدوٟم٦م أول ُمرة شمؿ

م( حتقي شمًٕم٦م ومّمقل )يمت٥م( يمؾ ومّمؾ قم٤مًم٩م سمّمقرة 1987يم٤مٟم٧م طمتك قم٤مم )

ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ سم٘مٞم٦م اًمٗمّمقل ُمقوققًم٤م حمدًدا ُمـ ُمقوققم٤مت اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري. 

 وهل يم٤مٔيت:

 وشمٜم٤مول اًمتٕمريٗم٤مت، وىمقاقمد اًمتٗمًػم. "اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م" الػصل األول:

َص ًمٚم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٞمع اًمٌْم٤مئع )اعمٜم٘مقٓت(،  "اًمٌٞمع" الػصل الثاين: وظُمّمِّ

وآًمتزاُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م، وسمٜم٤مء اًمٕم٘مد، وظمرق اًمتزاُم٤مت اًمٕم٘مد، واإلقمٗم٤مء ُمـ اًمٕم٘مد 

 )اإلىم٤مًم٦م(.

َص ًمٚم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕوراق  "إوراق اًمتج٤مري٦م" الػصل الثالث: وظُمّمِّ

ٌٞم٤مٓت، واًمًٜمدات، واًمِمٞمٙم٤مت اًمتج٤مري٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول، ُمثؾ اًمِمٞمٙم٤مت، واًمٙمٛم

 اًمًٞم٤مطمٞم٦م، وؿمٝم٤مدات اإليداع.

ويٜمٔمؿ اخلالوم٤مت سملم اًمٌٜمؽ  "اًمقدائع واًمًحقسم٤مت اًمٌٜمٙمٞم٦م" الػصل الرابع:

 وقمٛمالئف، واًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًحقسم٤مت واإليداقم٤مت.

ويٜمٔمؿ اًمٕمالىم٦م سملم أـمراف ظمٓم٤مب  "ظمٓم٤مسم٤مت آقمتامد" الػصل اخلامس:

ر، واًمْمامٟم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ ظمٓم٤مب آقمتامد، وُمٕم٤مجل٤مت آقمتامد، واًمتزاُم٤مت اعمّمد
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 اعمِم٤ميمؾ اًمٜم٤مؿمئ٦م أصمٜم٤مء أو سمٕمد إصدار اخلٓم٤مب.

وشمٜمٔمؿ اًمتزاُم٤مت اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي،  "ُمٌٞمٕم٤مت اجلٛمٚم٦م" الػصل السادس:

 واعمزادات، وشمّمٗمٞم٦م إصقل.

يٕم٤مًم٩م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٢ميّم٤مٓت اعمًتقدقم٤مت، ووصم٤مئؼ )سمقاًمص(  الػصل السابع:

 ٤م ُمـ اًمقصم٤مئؼ اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٚمٙمٞم٦م اًمٌْم٤مئع وٟم٘مٚمٝم٤م.اًمِمحـ، وهمػمه

ويِمٛمؾ ىمقاقمد إصدار إوراق  "آؾمتثامر ذم إوراق اعم٤مًمٞم٦م" الػصل الثامن:

 اعم٤مًمٞم٦م، وشمداوهل٤م، وشمًجٞمٚمٝم٤م، يمام يِمٛمؾ اًمتزاُم٤مت اًمقؾمٓم٤مء.

وشمٖمٓمل أٟمقاع اًمرهقٟم٤مت، واعم٤ٌمدٓت  "اًمْمامٟم٤مت واًمرهقٟم٤مت" الػصل التاشع:

٤م سم٤مًمرهقٟم٤مت، وهي٤من اًمْمامٟم٤مت اعمٛمت٤مزة، وُمقوققم٤مت اًمتل يٛمٙمـ شمٖمٓمٞمتٝم

 اًمت٘مّمػم، وطمؼ إـمراف إظمرى ذم اًمْمامٟم٤مت.

سم٤مإلو٤موم٦م إمم هذه اًمٗمّمقل اًمتًٕم٦م وُم٤م شمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمٕمديالت، وم٘مد شمؿ إدظم٤مل 

 ومّمٚملم ضمديديـ:

( ويٕمٜمك سم٢مجي٤مر اًمٕم٘م٤مرات اًمِمخّمٞم٦م م1989وىمد أضمٞمز قم٤مم ) الػصل الثاين )أ(

 عمٙم٤مشم٥م(.)دون اًمتج٤مري٦م وا

م( ويٕمٜمك سمتٜمٔمٞمؿ إصدار احلقآت 1989وأوٞمػ قم٤مم ) الػصل الرابع )أ(

 اعم٤مًمٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وىمٌقهل٤م.

م( أدظمٚم٧م شمٕمديالت قمغم اًمٗمّمؾ إول طمتك يتًؼ ُمع ُم٤م شمؿ 2001وذم قم٤مم )

شمٕمديٚمف ذم سم٘مٞم٦م اًمٗمّمقل، يمام ظمْمع اًمٗمّمؾ اًمث٤مين اعمتٕمٚمؼ سمٌٞمع اًمٌْم٤مئع ًمتٕمديالت 

م(، وُمـ أسمرز ُم٤م أدظمؾ قمٚمٞمف 2003قم٘مًدا يم٤مُماًل، اٟمتٝم٧م قم٤مم )وحتًٞمٜم٤مت اؾمتٛمرت 

م( أدظمٚم٧م شمٕمديالت قمغم اًمٗمّمؾ 2010ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمتج٤مرة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م. وذم قم٤مم )
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 م( أدظمٚم٧م شمٕمديالت قمغم اًمٗمّمؾ اًمراسمع )أ(.2012اًمت٤مؾمع، وأظمػًما ذم )

ًمـ يٙمقن ًمف أصمر  (UCC)ويم٠مي ىم٤مٟمقن ٟمٛمقذضمل، وم٢من اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد 

ىم٤مٟمقين ُمٚمزم طمتك يّمدر شمنميع ُمـ اًمقٓي٦م سم٢مٟمٗم٤مذه، وطم٤مًمًٞم٤م وم٘مد شمؿ اقمتامده يمٚمٞم ٤م أو 

٤ًٌم ضمزئٞم ٤م )ذم سمٕمض إسمقاب( ذم مجٞمع اًمقٓي٤مت  .(1)شم٘مري

وؿمٝمرشمف سمذًمؽ، وم٢من صمٛم٦م ومروىًم٤م code "ُمدوٟم٦م"أو  "ىم٤مٟمقن"وسم٤مًمرهمؿ ُمـ شمًٛمٞمتف 

ذي يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمت٠مصمر قمديدة سمٞمٜمف وسملم ُم٤م هق ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ذم قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب اًم

 سم٤مًمٜمٛمقذج اًم٘م٤مٟمقين اًمالشمٞمٜمل اًم٘م٤مدم ُمـ أوروسم٤م اًم٘م٤مرّي٦م. ُمـ أسمرز هذه اًمٗمروق:

  أن اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد(UCC)  يٖمٓمل مجٞمع ضمقاٟم٥م اًم٘م٤مٟمقن ٓ

اًمتج٤مري، ومل يًَع إمم ذًمؽ سمٓمري٘م٦م يمتٚمؽ اًمتل ٟمجده٤م ذم اًم٘مقاٟملم 

 اًمتج٤مري٦م إوروسمٞم٦م.

 قطمدأن اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعم (UCC)  يدقمل أٟمف هق اًم٘م٤مٟمقن اًمقطمٞمد ٓ

 اًمذي حيٙمؿ حمؾ اًم٘م٤مقمدة، سمؾ ىمد حيٞمؾ إمم ُمّم٤مدر أظمرى أطمٞم٤مًٟم٤م.

  يمام خيتٚمػ ذم اًمِمٙمؾ وـمري٘م٦م اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت إوروسمٞم٦م، وم٤مًم٘م٤مٟمقن

ىمد سُمٜمل سمٓمري٘م٦م طمقاري٦م، ُمرٟم٦م، وسمٜمّمقص  (UCC)اًمتج٤مري اعمقطمد 

 .ُمٗمتقطم٦م، ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٕمديالت اعمًت٘مٌٚمٞم٦م

  أن اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد(UCC)  هيدف إمم إًمٖم٤مء مجٞمع اًم٘مقاٟملم ٓ

 .(2)اًم٤ًمسم٘م٦م ًمف

وُمع اظمتالف هذه اًمٗمروىم٤مت ذم أمهٞمتٝم٤م، وشمٗم٤موهت٤م سملم ُم٤م هق ؿمٙمكم، وُم٤م هق 

                                           

(1)  Weiss, ‘The Enchantment of Codification’, P 521. 

(2)  Ibid , p522-523. 
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أن هذا اًم٘م٤مٟمقن يٗمت٘مر  - وهق ُم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م ذم دراؾمتٜم٤م - ُمقوققمل، إٓ أن أهؿ اًمٗمروق

ٕهؿ قمٜمٍم يتٛمتع سمف ؿمٌٞمٝمف إورويب أو اًمٕمريب أٓ هق اومت٘م٤مره إمم قمٜمٍم اإلًمزام 

اًمذي شمتٛمتع سمف شمٚمؽ اًم٘مقاٟملم اًمرؾمٛمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اًمدوًم٦م ُمـ ظمالل ؾمٚمٓمتٝم٤م 

ٓ يٛمٚمؽ اعمنموقمٞم٦م سمذاشمف، ومٝمق مل  (UCC)اًمتنميٕمٞم٦م. وم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد 

نميٕمٞم٦م، وٓ هق ُمـ قمٛمؾ اعمنمقملم ذم اًمؼمعم٤من يّمدر قمـ اًمًٚمٓم٦م اًمت

)اًمٙمقٟمٖمرس(، وإٟمام هق إٟمت٤مج مجٕمٞم٦م ظم٤مص٦م همػم رؾمٛمٞم٦م ٓ متٚمؽ ؾمٚمٓم٦م اًمتنميع وٓ 

اإلًمزام. وسم٤مًمرهمؿ ُمـ اومت٘م٤مده هلذا اًمٕمٜمٍم اعمٝمؿ وم٢مٟمف ىمد طمّمؾ قمغم ُمٙم٤مٟم٦م رومٞمٕم٦م ذم 

 :اًمٌٞمئ٦م اًمٕمدًمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م، هذه اعمٙم٤مٟم٦م ايمتًٌٝم٤م ٕؾم٤ٌمب يمثػمة ُمٜمٝم٤م

اومت٘م٤مد اًمٜمٔم٤مم إُمريٙمل عمدوٟم٦م دمٛمع ؿمت٤مت اًم٘مقاقمد اًمتل حتٙمؿ  أواًل:

 اًمتج٤مرة وقمٛمٚمٞم٤مهت٤م.

ضمقدة اًم٘م٤مٟمقن ٟمٗمًف وُمٜمٓم٘مٞم٦م ىمقاقمده، وؾمالُم٦م اؾمتٛمداده ُمـ اًمًقاسمؼ  ثاكًقا:

 .the Common Lawاًم٘مْم٤مئٞم٦م وُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم 

٤مُمٚم٧م وىمد أفمٝمرت سمٕمض اًمدراؾم٤مت اإلطمّم٤مئٞم٦م أن اعمح٤ميمؿ إُمريٙمٞم٦م ىمد شمٕم

ُمع اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد سمّمقرة ىمري٦ٌم ُمـ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م اًمّم٤مدرة ُمـ 

 اجلٝم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م، طمتك وإن مل يٛمٚمؽ ظم٤مصٞم٦م اإلًمزام.

قمـ دور  Mark Rosenومٗمل دراؾم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ىم٤مم هب٤م اًم٤ٌمطم٨م ُم٤مرك روزن 

 Federal Rules، واًم٘مقاقمد اًمٗمٞمدراًمٞم٦م ًمإلصم٤ٌمت (UCC)اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد 

of Evidence  ذم اعمح٤ميمؿ إُمريٙمٞم٦م، اؿمتٛمٚم٧م قمغم آراء قمٞمٜم٦م قمِمقائٞم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ

ُم٤مئتل ؿمخص ُمـ اًم٘مْم٤مة واعمدقملم اًمٕم٤مُملم اًمذيـ هلؿ قمالىم٦م سمتٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مٟمقٟملم حمؾ 

اًمدراؾم٦م وشمٗمًػممه٤م. وىمد ىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سمت٘مًٞمؿ اًمٕمٞمٜم٦م إمم ىمًٛملم: ٟمّمػ ذًمؽ 

واًمٜمّمػ أظمر ُمـ ٟمّمٞم٥م اًمٕمدد يم٤من ُمـ ٟمّمٞم٥م اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمقطمد، 
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اًم٘مقاقمد اًمٗمٞمدراًمٞم٦م ًمإلصم٤ٌمت. وُمـ طمٞم٨م اًمزُم٤من ىمًؿ اًمٕمٞمٜم٦م إمم ىمًٛملم: ٟمّمػ 

احل٤مٓت يم٤مٟم٧م ذم اًمًٜمقات إومم ًمّمدور اًم٘م٤مٟمقن، واًمٜمّمػ أظمر يم٤من أىمرب 

 م(.1994ًمزُمـ يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م )قم٤مم 

ٟمتٞمجت٤من وظمٚمص اًم٤ٌمطم٨م ذم شمٚمؽ اًمدراؾم٦م إمم ٟمت٤مئ٩م يمثػمة هيٛمٜم٤م ذم دراؾمتٜم٤م هذه 

 رئٞمًت٤من:

اًمتل شمٖمٓمٞمٝم٤م ُمقاد  - %( ُمـ احل٤مٓت82أن اصمٜملم وصمامٟملم ذم اعم٤مئ٦م ) األوىل:

 (UCC)مت٧م ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مْمٞم٦م قمٜمد ٟمٔمره٤م سم٤مؾمتخدام ٟمّمقص اًم٘م٤مٟمقن  - اًم٘م٤مٟمقن

 يمٛمّمدر رئٞمس ٓؾمتٛمداد اًم٘م٤مقمدة اعمٓمٌ٘م٦م.

 شم٘مدم ارشمٗم٤مع ٟم٦ًٌم اؾمتخدام اعمدوٟم٦م واًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ُمع اًمزُمـ، ومٙمٚمام الثاكقة:

يمٛمّمدر رئٞمس ٓؾمتٛمداد اًم٘م٤مقمدة  (UCC)اًمزُمـ زادت ٟم٦ًٌم اؾمتخدام اعمدوٟم٦م 

 .(1)اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

                                           

(1)  Rosen, “WHAT HAS HAPPENED TO THE COMMON LAW?” pp1143-1161. 
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 .انزشزٚؼبد غٛز انزطًٛخ فٙ أٔرٔثب: انًطهت انثبَٙ

قمٜمد احلدي٨م قمـ اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م ذم أوروسم٤م، ومٜمحـ سمّمدد اًمدظمقل إمم 

اًمذي يٕمد ىمٚمٕم٦م اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت  the Civil Law Traditionُمدرؾم٦م اًم٘م٤مٟمقن اًمالشمٞمٜمل 

اًمرؾمٛمٞم٦م، وُمّمدرهي٤م إمم اًمٕم٤ممل أمجع، شم٤مرخيٞم ٤م، وواىمٕمٞم ٤م. وهذا مم٤م جيٕمؾ احلدي٨م قمـ 

 شمنميٕم٤مت همػم رؾمٛمٞم٦م ذم اعمج٤مل إورويب ذا أمهٞم٦م ظم٤مص٦م.

 "يم٤مٟم٧م اًمٌداي٦م ُمـ آحت٤مد إورويب، اًمذي يم٤من ُمـ وٛمـ أهداف شم٠مؾمٞمًف 

ُم٤ًمطم٦م "، اًمذي قُمّرف سم٠مٟمف "اًمًقق اعمِمؽميم٦محت٘مٞمؼ اًمتٙم٤مُمؾ سملم أقمْم٤مئف ُمـ ظمالل 

سمال طمدود داظمٚمٞم٦م، يتؿ ومٞمٝم٤م وامن طمريم٦م إؿمخ٤مص، واًمًٚمع، واخلدُم٤مت، ورأس 

 .(1)"اعم٤مل

٤م يمٌػًما أُم٤مم صٜم٤مع اًم٘مقاٟملم واًمًٞم٤مؾم٤مت ذم  إٓ أن هذه احلري٦م وضمدت حتدي 

٤م آحت٤مد إورويب. ويمٛمث٤مل قمغم ذًمؽ وم٢من طمري٦م احلريم٦م هذه رسمام أوضمدت شمٜم٤م ًً وم

همػم صحل، ُمـ ظمالل شمٜم٤مزل سمٕمض اًمدول إقمْم٤مء قمـ ُمٕم٤ميػم اًمًالُم٦م أو احلٗم٤مظ 

قمغم اًمٌٞمئ٦م، رهم٦ٌم ذم ضمذب آؾمتثامرات وشم٘مٚمٞمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ قمغم ذيم٤مهت٤م، ًمتّمٌح 

 ىم٤مدرة قمغم اعمٜم٤موم٦ًم ذم إؾمقاق إظمرى.

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ومحجؿ اًمتج٤مرة اًمْمخؿ سملم اًمدول إقمْم٤مء ذات اًم٘مقاٟملم 

ًمٕمدًمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، ؾمٞمقضمد إؿمٙم٤مٓت يمٌػمة قمغم ُمًتقى اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم وإٟمٔمٛم٦م ا

اخل٤مص. ومٗمل يمؾ ُمرة يتؿ ومٞمٝم٤م اًمتٕم٤مىمد سملم ـمروملم ُمـ دوًمتلم خمتٚمٗمتلم ُمـ دول 

آحت٤مد جي٥م حتديد اًم٘م٤مٟمقن احل٤ميمؿ، ظمّمقًص٤م إذا يم٤من إـمراف يمٚمٝمؿ دم٤مًرا، 

ٚمد اًم٤ٌمئع، أو سمٚمد وأُم٤مُمٝمؿ ظمٞم٤مرات ُمتٕمددة ٓظمتٞم٤مر اًم٘م٤مٟمقن احل٤ميمؿ، ىم٤مٟمقن سم

                                           

(1)  Article (26) (2) of the TFEU, The Treaty on the Functioning of the European Union. 
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اعمِمؽمي، أو سمٚمد صم٤مًم٨م، أو طمتك ىمقاٟملم وُمٕم٤مهدات دوًمٞم٦م، وم٢مذا مل حيدد إـمراف 

اًم٘م٤مٟمقن احل٤ميمؿ، أو يم٤من اظمتٞم٤مرهؿ سم٤مـماًل، ومٝمٜم٤م ؾمٞمجد إـمراف أٟمٗمًٝمؿ أُم٤مم 

 .(1)ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم اخل٤مص، اًمذي ؾمٞمقضمد هلؿ ُمِمٙمالت همػم ُمتٜم٤مهٞم٦م

٤من إجي٤مد آٟمًج٤مم سملم ىمقاٟملم اًمٕم٘مقد ذم دول اٟمٓمالىًم٤م ُمـ هذه اخلٚمٗمٞم٦م وم٘مد يم

آحت٤مد ومٙمرة ُمث٤مًمٞم٦م. وُمـ هٜم٤م ذع آحت٤مد إورويب ذم سمرٟم٤مُم٩م وخؿ هيدف 

ًمٚمٛمقاءُم٦م سملم ىمقاٟملم اًمدول إقمْم٤مء، وشم٘مري٥م اًمتٗم٤موت سملم اًم٘مقاٟملم اًمقـمٜمٞم٦م 

 ًمدول آحت٤مد.

جم٤مٓت ُمثؾ:  قمٓمل آحت٤مد صالطمٞم٤مت واوح٦م عمت٤مسمٕم٦م اًمتٜمًٞمؼ اًم٘م٤مٟمقين ذمأُ وىمد 

مح٤مي٦م اًمٌٞمئ٦م، احلريم٦م احلرة ًمٚمخدُم٤مت، إٟمِم٤مء اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وآقمت٤ٌمري٦م 

 .(2)ًمألؿمخ٤مص اًمٕم٤مُمٚملم حل٤ًمهبؿ اخل٤مص، طمري٦م شمٜم٘مؾ اعمقفمٗملم

وـمٜمٞم٦م،  اًمتزاُم٤مت أي قمـ جلٜم٦م ُمًت٘مٚم٦م م( شمؿ شم٠مؾمٞمس1980وسمحٚمقل قم٤مم )

ؿ ُمـ إيم٤مديٛمٞملم، ُمٙمقٟم٦م ُمـ ظمؼماء شمؿ اظمتٞم٤مرهؿ ُمـ خمتٚمػ دول آحت٤مد، أهمٚمٌٝم

 وقمٝمد إًمٞمٝمؿ صٞم٤مهم٦م ىم٤مٟمقن أورويب ًمٚمٕم٘مقد.

 اوزم سمرئ٤مؾم٦م م(1982) قم٤مم ذم اًمٕمٛمؾ إورويب( اًمٕم٘مقد ىم٤مٟمقن )جلٜم٦م سمدأت

 ُمـ قمْمًقا (22) وقمْمقي٦م. اًمدٟمامرك ُمـ وأؾمت٤مذ حم٤مم وهق ،Ole Landoٟٓمدو 

إورويب، وىم٤مُم٧م هذه اًمٚمجٜم٦م سمدراؾم٦م ُمًتٗمٞمْم٦م  آحت٤مد ذم إقمْم٤مء اًمدول مجٞمع

                                           

(1)  Emmert, "The Draft Common Frame of Reference (DCFR) - The Most Interesting 

Development in Contract Law Since the Code Civil and the BGB", P 3-4. 

(2)  Articles 46, 50, 59, 192 of the TFEU, The Treaty on the Functioning of the European 

Union. 
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ًم٘مقاٟملم اًمدول إقمْم٤مء، واًمقصم٤مئؼ اًمدوًمٞم٦م، ُمثؾ وصمٞم٘م٦م إُمؿ اعمتحدة ًمٚمٌٞمع اًمدوزم 

، UCC)وصمٞم٘م٦م ضمٜمٞمػ(، واًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري إُمريٙمل اعمقطمد  CISGًمٚمٌْم٤مئع 

م( ُمـ إصدار اجلزء إول ُمـ )ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد 1995طمتك اٟمتٝم٧م ذم قم٤مم )

أشمٌع  ،The Principles of European Contract Law (PECL)ورويب( إ

 م(.2002م(، واًمث٤مًم٨م قم٤مم )1999سم٤مجلزء اًمث٤مين قم٤مم )

وم٧م اًمٚمجٜم٦م هذه اعم٤ٌمدئ سم٠مهن٤م:   شمؿ اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ جمٛمققم٦م"وىمد قمر 

 ذم اعمًت٘مٌكم اًمتٓمقر اؾمتٞمٕم٤مب وسم٤مًمت٤مزم اعمروٟم٦م، ُمـ ىمدر أىمَم ًمتقومػم شمّمٛمٞمٛمٝم٤م

 .(1)"اًمٕم٘مقد ىم٤مٟمقن جم٤مل ذم اًم٘م٤مٟمقين اًمٗمٙمر

ًمت٘مدم قمغم أهن٤م ىم٤مٟمقن ُمٚمزم، ُمثؾ  "اعم٤ٌمدئ" مل شمٙمـ هذه اؾمٛمٝم٤م، يقطمل ويمام

سمؾ إهن٤م ووٕم٧م سمٓمري٘م٦م يٛمٙمـ اًمٜم٩ًم  اعمدوٟم٤مت اًمّم٤مدرة ُمـ اجلٝم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م.

قمغم ُمٜمقاهل٤م قمٜمد إرادة شمٌٜمٞمٝم٤م ذم صقرة شمنميٕم٤مت وـمٜمٞم٦م. وسم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم شمٌٜمٞمٝم٤م 

ًٓ ٓومًت٤م رؾمٛم ٞم ٤م ُمـ ىمٌؾ أي دوًم٦م يم٘م٤مٟمقن وـمٜمل، إٓ أن هذه اعم٤ٌمدئ ىمد ٓىم٧م ىمٌق

. ورسمام (2)واٟمتِم٤مًرا واؾمًٕم٤م ًمدى قمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن، وًمدى اعمح٤مُملم اًمدوًمٞملم

 يرضمع هذا اًم٘مٌقل ًمًٌٌلم:

أن اًمٗمريؼ اًمذي أقمد شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ يم٤من ُم١مًمًٗم٤م سمؼماقم٦م ًمٞمٕمٙمس  السبب األول:

٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمدول إقمْم٤مء، مم٤م ُمٜمح هذا اعمٜمت٩م دقماًم واؾمًٕم٤م ذم يمؾ آدم٤مه٤مت اًم٘م

 اًمدول.

                                           

(1)  Lando, Beale, and Commission on European Contract Law, Principles of European 

Contract Law. Parts I and II. 

(2)  Zimmermann and Reimann, The Oxford Handbook of Comparative Law; Jansen, The 

Making of Legal Authority. 
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: شمٚمؽ اًمٚمٖم٦م إٟمٞم٘م٦م واًمًٌٞمٓم٦م واعمٕمؼمة اًمتل  - ورسمام هق إهؿ - السبب الثاين

صٞمٖم٧م هب٤م شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ، مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م أؾمٝمؾ ومٝماًم ُم٘م٤مرٟم٦م سمٖمػمه٤م ُمـ ىمقاٟملم اًمٕم٘مقد 

 .(1)طمقل اًمٕم٤ممل

( وم٢مٟمف ُمـ اًمقاوح أن شم٘مدير ٟمج٤مح أي PECLوومٞمام يتٕمٚمؼ سمت٘مٞمٞمؿ هذه )اعم٤ٌمدئ 

وم٢من يم٤مٟم٧م اًمتقىمٕم٤مت قم٤مًمٞم٦م يم٠من شمّمٌح سمّمقرة  دمرسم٦م يٕمتٛمد قمغم طمجؿ اًمتقىمٕم٤مت،

ُمٕمت٤مدة هل اًم٘م٤مٟمقن واضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ ذم اعمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م سملم دول آحت٤مد، ومٛمـ 

شمّمٌح هذه اعم٤ٌمدئ أداة ٟم٤مقمٛم٦م،  همػم اعمتقىمع طمّمقل ذًمؽ. أُم٤م إن يم٤من اعمتقىمع أن

همػم ُمدقمقُم٦م سمت٠ميٞمد اًمًٚمٓم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وشم٘مدم ذاهت٤م قمغم أهن٤م ٟمّمقص ُمرضمٕمٞم٦م 

 وطم٥ًم، وم٢من هذا اًمتقىمع هق احل٤مصؾ اًمٞمقم.

( ضم٤مءت PECLوُمـ اعمٝمؿ اًمتذيمػم هٜم٤م أن )ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد إورويب 

ٟم٤مت ظم٤مص٦م وشم٘م٤مًمٞمد يم٢مو٤موم٦م داظمؾ أٟمٔمٛم٦م قمدًمٞم٦م ُمًت٘مرة، ذم دول ىمقُمٞم٦م ًمدهي٤م ُمدو

طم٘مقىمٞم٦م راؾمخ٦م، ُمدقمقُم٦م سمٛمٝمٜمٞملم وطم٘مقىمٞملم وـمٜمٞملم، إُمر اًمذي رسمام أدى إمم 

قمغم أهن٤م شمدظمؾ ظم٤مرضمل،  - ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر داظمٚمٞم٦م ىمقُمٞم٦م - اًمٜمٔمر إمم شمٚمؽ )اعم٤ٌمدئ(

مم٤م جيٕمؾ اًمٓمٛمقح إمم شمقطمٞمد اًم٘مقاٟملم إوروسمٞم٦م سمٛمثؾ )ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد 

اعمٜم٤مل. وقمٚمٞمف وم٢من أي شم٠مصمػم ًمتٚمؽ )اعم٤ٌمدئ( قمغم ىمقاٟملم  ( أُمًرا سمٕمٞمدPECLإورويب 

 .(2)أو شمٓمٌٞم٘م٤مت أي دوًم٦م ؾمٞمٕمتؼم ٟمج٤مطًم٤م حمًقسًم٤م

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ آؾمتٌٕم٤مد قمغم اعمًتقى اًمرؾمٛمل، وم٢من إُمر سمخالف ذًمؽ 

قمغم اعمًتقى إيم٤مديٛمل واًمتٓمٌٞم٘مل، وم٢من هٜم٤مك ؿمٕمقًرا يتٜم٤مُمك سملم اعمختّملم سم٠ممهٞم٦م 

                                           

(1)  Emmert, “The Draft Common Frame of Reference.” 

(2)  Jansen, The Making of Legal Authority. P 61. 
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همػم شمنميٕمٞم٦م )همػم رؾمٛمٞم٦م(. سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من إُمر  وضمقد ٟمّمقص ُمرضمٕمٞم٦م

دم٤موز جمرد اًمِمٕمقر سم٤مٕمهٞم٦م إمم آطمتٗم٤مء هبذه اعم٤ٌمدئ قمغم اعمًتقيلم إيم٤مديٛمل 

واًم٘مْم٤مئل، وم٘مد شمؿ اقمت٤ٌمره٤م ُمـ ىمٌؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ُمّمدًرا ًمٚم٘م٤مٟمقن سمٛمٕمٜم٤مه 

اعمح٤ميمؿ  اًمقاؾمع، يمام أن إُمر ىمد ظمٓم٤م ظمٓمقات ُمت٘مدُم٦م طملم اؾمتخدُم٧م سمٕمض

إوًمٞم٦م واًمٕمٚمٞم٤م ذم إؾم٤ٌمٟمٞم٤م هذه )اعم٤ٌمدئ( يمٜمّمقص ُمٕمتٛمدة وُمقصمقىم٦م، ووؾمٞمٚم٦م 

 .(1)ًمتحدي٨م وشمٓمقير ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد

واًمٞمقم مل يٕمد يٜمٔمر إمم هذه )اعم٤ٌمدئ( قمغم أهن٤م ٟمتٞمج٦م سمحقث أيم٤مديٛمٞم٦م ودراؾم٤مت 

ُم٘م٤مرٟم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن إورويب وطم٥ًم، سمؾ إهن٤م أصٌح٧م هل سمذاهت٤م حمال  ًمٚمدراؾم٦م 

ًٓ ًمٚمٌح٨م، وأصٌح٧م ٟمّمقصٝم٤م ُمرضمًٕم٤م أوًمٞم ٤م ًمٚمدراؾم٤مت احل٘مقىمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م  وجم٤م

٤م ًمٚم٘م٤مٟمقن ًً  .(2)ُمّمدًرا رئٞم

ُمـ أؾم٤ٌمب هذا اًمٜمج٤مح شمٜم٤مُمل اًمِمٕمقر سمٕمدم اًمرو٤م قمـ حم٤موٓت اًمتِم٨ٌم سمـ 

اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص ذم أوروسم٤م. وم٤مًمٖم٤مًم٥م أن ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص  "شمقـملم"

قمـ هقي٦م اعمجتٛمع وأىمؾ شم٠مصمًرا سم٤مًمْمٖمقط اًمًٞم٤مؾمٞم٦م،  وُمدوٟم٤مشمف احلديث٦م أيمثر شمٕمٌػًما

وُمـ هٜم٤م وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ شمٗمًػم آظمتالف سملم ىمقاٟملم اًمٕم٘مقد ذم أوروسم٤م ُمثاًل 

سم٤مًمْمٖمقط اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، أو اهلقي٦م اعمجتٛمٕمٞم٦م، سمؾ اًمٖم٤مًم٥م أن هذه آظمتالوم٤مت هل 

ا ُمـ ىمٌؾ ٟمت٤مج قمقاُمؾ شم٤مرخيٞم٦م سمحت٦م مل شمٕمد ىم٤مئٛم٦م اًمٞمقم. سمؾ إن هٜم٤مك ؿمٕمقًرا ُمتزايدً 

سمٕمض اعمح٤مُملم اًم٤ٌمرزيـ واًم٘مْم٤مة اعمِمٝمقريـ ذم أوروسم٤م سم٠من ىمقاقمد ُمدوٟم٤مهتؿ 

                                           

(1)  Jansen. P62.  

(2)  Busch, The Principles of European Contract Law and Dutch Law; MacQueen and 

Zimmermann, European Contract Law. 
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 .(1)اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم واًمٕمنميـ "زٟم٤مزيـ"اًمقـمٜمٞم٦م ٓ زاًم٧م طمٌٞم٦ًم 

وُمـ هٜم٤م وم٢من اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م هل اعمرؿمح٦م ًمتٕمٛمؾ سمٙمٗم٤مءة قمغم دمًػم 

قصقل هلذه اًمٜمتٞمج٦م قمـ اًمٗمجقة اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ هذه آظمتالوم٤مت، سمخالف حم٤موًم٦م اًم

ـمريؼ اًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م. إذ إن اعمالطمظ أن اعمنمقملم ذم يمؾ دوًم٦م ؾمٞمٙمقٟمقن أىمؾ 

طم٤ًمؾمٞم٦م قمٜمد اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمدوٟم٤مت همػم رؾمٛمٞم٦م، ايمت٧ًٌم اعمّمداىمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م ُمـ 

ُمٜمٓم٘مٞم٦م ىمقاقمده٤م، دون أن شمٜم٥ًم ًمدوًم٦م حمددة أو ىمرار ؾمٞم٤مد همػم وـمٜمل، 

داد اعمدوٟم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م. وهذا ُم٤م يٌدو أٟمف ىمد وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م يمٛمًقدات قمٜمد إقم

م(، ويمام يٌدو أٟمف 2001طمّمؾ ومٕماًل قمٜمد يمت٤مسم٦م ىم٤مٟمقن آًمتزاُم٤مت إعم٤مين قم٤مم )

 .(2)حيّمؾ أن ذم دمديد يمت٤مسم٦م اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمٗمرٟمز

( ٓ يٛمٙمـ PECLوُمع يمؾ ذًمؽ وم٢من اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل حتّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ )اعم٤ٌمدئ 

ف )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م( ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م، وًمٙمـ ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمام حتّمٚم٧م قمٚمٞم

اًمتٓمقرات احل٤مًمٞم٦م شمِمػم إمم أن ُمنموقمٞم٦م اعمدوٟم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م ذم أوروسم٤م رسمام 

 .(3)شمزداد ذم اعمًت٘مٌؾ

( واًم٘مٌقل اًمذي PECLيم٤من هذا اًمٜمج٤مح ًمـ)ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد إورويب 

شمقؾمٞمع هذا اًمٜمج٤مح، وشمٕمٛمٞمٛمف قمغم أومرع ًم٘مٞمف، داومًٕم٤م ًمٚمٛمٗمقوٞم٦م إوروسمٞم٦م عمح٤موًم٦م 

أظمرى ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص، ومٌٕمد ُمِم٤مورات ُمقؾمٕم٦م ُمع احلٙمقُم٤مت، واعم١مؾم٤ًمت 

 أصح٤مب ُمـ وهمػمهؿ اعمًتٝمٚمٙملم، وُمٜمٔمامت اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم، اخل٤مص٦م، واعمٝمٜمٞملم

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority. 

(2)  Jansen. P63. 

(3)  Jansen. P64. 
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م( قمـ ومٙمرة 2003) ًمٕم٤مم اًمٕمٛمؾ ظمٓم٦م ذم إوروسمٞم٦م، اعمٗمقوٞم٦م أقمٚمٜم٧م اعمّمٚمح٦م،

اًمذي  Common Frame of Reference (CFR)د( )اإلـم٤مر اعمرضمٕمل اعمقطم

ومٞمام يتٕمٚمؼ سمـ: اًمتٕمريٗم٤مت، واعمّمٓمٚمح٤مت،  "أومْمؾ احلٚمقل"هيدف إمم مجع 

 واًم٘مقاقمد اعمقوققمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن إورويب اخل٤مص.

وهلذا اًمٖمرض وم٘مد شمؿ شمِمٙمٞمؾ جمٛمققم٤مت أيم٤مديٛمٞم٦م ُمتٜمققم٦م، سم٤مًمتٕم٤مون ُمع جلٜم٦م 

م( إمم إصدار )ُمًقدة اإلـم٤مر 2009اًمٕمٛمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م، وشمقصٚمقا ُمًٕم٤م ذم قم٤مم )

 Draft of a Common Frame of Reference (DCFR)اعمرضمٕمل اعمقطمد( 

٤م يٛمٙمـ اؾمتخداُمف يم٠مؾم٤مس ُمـ ىمٌؾ ُم١مؾم٤ًمت آحت٤مد إورويب  ًمٞمٙمقن ٟمّم 

إلصدار ىمقاٟملم ُمِمؽميم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ. اطمتقت )ُمًقدة اإلـم٤مر اعمرضمٕمل اعمقطمد 

DCFRٚمٗم٦م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص، سمام ذم ذًمؽ ( قمغم قمنمة يمت٥م شمٖمٓمل ضمقاٟم٥م خمت

اًمٕم٘مقد، وآًمتزاُم٤مت، وقم٘مقد اخلدُم٤مت، واًمقيم٤مٓت اًمتج٤مري٦م، واإلصمراء همػم 

 .(1)اعمنموع، وهمػم ًمؽ

                                           

(1)  Bar et al., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. 
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 .انزشزٚؼبد غٛز انزطًٛخ ػهٗ انًظزٕٖ انذٔنٙ: انًطهت انثبنث

ٓ يٛمٙمـ ايمتامل صقرة اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م ُمـ همػم اإلؿم٤مرة إمم )ُم٤ٌمدئ 

 Principles of International Commercial ًمتج٤مري٦م اًمدوًمٞم٦م(اًمٕم٘مقد ا

Contracts (PICC ) اًمّم٤مدرة قمـ اجلٛمٕمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمتقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مصThe 

International Institute for the Unification of Private Law 

(UNIDROIT) ( واعمٜم٘مح٦م واعمقؾمٕم٦م قم٤مم 1994واعمٜمِمقرة أول ُمرة قم٤مم ،)م

ذم )إقم٤مدة  (ALI)م(. وإذا يم٤مٟم٧م ضمٝمقد مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل 2004)

اًمّمٞم٤مهم٦م( وضمٝمقد اعمٗمقوٞم٦م إوروسمٞم٦م ذم )ُم٤ٌمدئ ىم٤مٟمقن اًمٕم٘مقد إورويب( 

(PECL) هتدف إمم أن شمٙمقن ٟمّمقًص٤م ُمرضمٕمٞم٦م ُمٕمتٛمدة، متثؾ اًم٘م٤مٟمقن ذم ضمزء )

 (UNIDROIT)ُمـ اًمٕم٤ممل، وم٢من اجلٛمٕمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمتقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص حمدد 

ُمرضمًٕم٤م قم٤معمٞم ٤م ( PICC) هتدف إمم أن شمٙمقن )ُم٤ٌمدئ اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م اًمدوًمٞم٦م(

ُمٕمتٛمًدا قمغم اعمًتقى اًمدوزم، أو قمغم إىمؾ ُمٕمتٛمًدا ًمدى ومئ٦م حمددة ذم اًمٕم٤ممل، وهؿ 

 .(1)هٜم٤م اعمتٕم٤مُمٚمقن ذم اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م

قم٤مم  (UNIDROIT)اجلٛمٕمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ًمتقطمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص  شم٠مؾم٧ًم

م( يمٛمٜمٔمٛم٦م طمٙمقُمٞم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمـ)قمّم٦ٌم إُمؿ(، صمؿ أقمٞمد شم٠مؾمٞمًٝم٤م سمٕمد ذًمؽ 1929)

قمغم أؾم٤مس اشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمتٕمددة إـمراف. وأن شمْمؿ صمالصًم٤م وؾمتلم دوًم٦م ُمـ خمتٚمػ 

ٚمس ُمٜم٤مـمؼ اًمٕم٤ممل، يٛمثٚمقن ذم اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م. وُمـ أهؿ جل٤من اجلٛمٕمٞم٦م جم

اعمديريـ اًمذي يٕمد إداة اًمٗم٤مقمٚم٦م ومٞمام يّمدر قمـ اجلٛمٕمٞم٦م ُمـ وصم٤مئؼ وُمًقدات 

                                           

(1)  UNIDROIT, “STATUTE OF UNIDROIT.” 
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ىمقاٟملم. يت٠مًمػ جمٚمس اعمديريـ ُمـ رئٞمس، وممثؾ ُمـ حمٙمٛم٦م اًمٕمدل اًمدوًمٞم٦م، ومخ٦ًم 

 .(1)وقمنميـ قمْمًقا ُمـ اًم٘مْم٤مة وإيم٤مديٛمٞملم وهمػمهؿ ُمـ ذوي آهتامم

ت وُمٗم٤موو٤مت سملم ممثكم اًمدول وعم٤م شمتٓمٚمٌف ُمقاوم٘م٦م اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤م

إقمْم٤مء قمٜمد اقمتامد أي وصمٞم٘م٦م أو ىم٤مٟمقن ٟمٛمقذضمل، وعم٤م يتٓمٚم٥م ذًمؽ ُمـ ضمٝمد 

ووىم٧م ىمد يٓمقل دون اًمقصقل ٓشمٗم٤مق، وم٘مد رأى جمٚمس اعمديريـ أن يٚمج٠م ًمٓمري٘م٦م 

، يم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م اعمٗمْمٚم٦م (PICC)أظمرى إلٟمج٤مز )ُم٤ٌمدئ اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م اًمدوًمٞم٦م( 

قص اعمرضمٕمٞم٦م همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، )اعمدوٟم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م( شم٠مصمًرا هل اًمٚمجقء خلٞم٤مر اًمٜمّم

ذم )إقم٤مدة اًمّمٞم٤مهم٦م(،  (ALI)سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل ؾم٤مرت قمٚمٞمٝم٤م مجٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمٞم٦م 

ظمّمقًص٤م أٟمف ُمـ همػم اعمتقىمع أن شمٙمقن هذه اعم٤ٌمدئ ُمٕمتٛمدة سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ُمـ أي دوًم٦م 

ؾمتٙمقن قمرو٦م  - عمٞم٦مٟمٔمًرا ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤م - ُمـ اًمدول إقمْم٤مء، يمام أهن٤م

 ًمٚمتحديث٤مت اعمًتٛمرة.

وُمـ هٜم٤م سمدأت حم٤موًم٦م صٞم٤مهم٦م هذه )اعم٤ٌمدئ( قمغم وقء ىمقاٟملم اًمٕم٘مقد ذم اًمدول 

اًمٙمؼمى، وقمغم وقء آشمٗم٤مىمٞم٤مت واعمٕم٤مهدات اًمدوًمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٕم٘مقد، ُمثؾ وصمٞم٘م٦م 

. سمدأ اًمٕمٛمؾ سمٛمنموع (CISG)إُمؿ اعمتحدة ًمٚمٌٞمع اًمدوزم ًمٚمٌْم٤مئع )وصمٞم٘م٦م ضمٜمٞمػ( 

م(، ويم٤من اًمت٘مدم سمٓمٞمًئ٤م طمتك شمؿ شم٠مؾمٞمس جمٛمققم٦م قمٛمؾ ظم٤مص٦م 1968ًمقصمٞم٘م٦م قم٤مم )ا

م( ُمـ قمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن يٛمثٚمقن خمتٚمػ إٟمٔمٛم٦م 1980سم٤معمنموع قم٤مم )

واعمدارس اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وقمٛمٚم٧م هذه اعمجٛمققم٦م سم٤مؾمت٘مالل قمـ اعمٜمٔمٛم٦م، ومل شمًٛمح 

 .(2)سمٛمِم٤مريم٦م أي ُمـ ممثكم طمٙمقُم٤مت اًمدول إقمْم٤مء

                                           

(1)  Vogenauer and Kleinheisterkamp, Commentary on (PICC). 

(2)  Jansen, The Making of Legal Authority; Vogenauer and Kleinheisterkamp, Commentary = 
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هلذا آؾمت٘مالل ذم إقمداد )اًمقصمٞم٘م٦م( ؿمٕمر اعمجٚمس أٟمف ُمـ همػم اعمٜم٤مؾم٥م  ويمٜمتٞمج٦م

ًٓ قمـ ذًمؽ ىمرر اعمجٚمس ذم ُم٤ميق ُمـ قم٤مم  أن يتٌٜمك هذا اًمٕمٛمؾ يمقصمٞم٘م٦م ظم٤مص٦م سمف، سمد

أٓ يٕمتٛمد شمٚمؽ )اعم٤ٌمدئ( سمِمٙمؾ  - وذم وقء آظمتالف سملم أقمْم٤مئف - م(1994)

سمتِمجٞمع شمٓمٌٞم٘مٝم٤م  رؾمٛمل، وًمٙمـ ؾمقف يًٛمح سمٜمنمه٤م، يمام أوص اعمجٚمس ٟمٗمًف

 .(1)سم٠موؾمع ٟمٓم٤مق

 PICC وهذا ُم٤م شمؿ سم٤مًمٗمٕمؾ، وم٘مد ـمٌٕم٧م )ُم٤ٌمدئ اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م اًمدوًمٞم٦م(

، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ يٛمٙمـ (UNIDROIT)وٟمنمت رؾمٛمٞم ٤م حت٧م اؾمؿ اعمٜمٔمٛم٦م 

اقمت٤ٌمره٤م وصمٞم٘م٦م رؾمٛمٞم٦م ُمـ وصم٤مئ٘مٝم٤م، ًمٙمقهن٤م شمٗمت٘مر ًمالقمتامد واًمدقمؿ اًمًٞم٤مد ُمـ 

 عمٜمٔمٛم٦م.ىمٌؾ اًمدول إقمْم٤مء ذم ا

إن قمدم آقمتامد اًمرؾمٛمل ًمتٚمؽ اعم٤ٌمدئ يتقاومؼ ُمع ادقم٤مء جمٚمس اعمديريـ سم٠من 

(PICC) "ُمـ ؾمٚمٓم٦م اإلًمزام ًٓ . وٓ ؿمؽ أن هذا (2)"متٚمؽ ؾمٚمٓم٦م اإلىمٜم٤مع سمد

آدقم٤مء ؾمٞمٙمقن ظم٤موًٕم٤م ًمتحدي٤مت قمًػمة، ومٝمق وإن يم٤من يتقاومؼ ُمع ادقم٤مء مجٕمٞم٦م 

ومال ؿمؽ أٟمف يقاضمف سمٞمئ٦م أيمثر ، (PECL)، وادقم٤مءات (ALI)اًم٘م٤مٟمقن إُمريٙمل 

صٞم٤مهم٦م ُم٤ٌمدئ ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت إوروسمٞم٦م، اًمتل  (PECL) صٕمقسم٦م. ومٌٞمٜمام حت٤مول

سم٤مًمرهمؿ ُمـ اظمتالف ًمٖم٤مهت٤م واظمتالف ُمّم٤محلٝم٤م اًمقـمٜمٞم٦م، إٓ أهن٤م شمٕمتؼم ُمت٘م٤مرسم٦م 

٤م، وم٢من  يم٤مٟم٧م هتدف ؾم٤مسمً٘م٤م إمم مجع اًمرأؾمامًمٞم٦م ُمع  (PICC)صم٘م٤مومٞم ٤م وؾمٞم٤مؾمٞم ٤م واىمتّم٤مدي 

آؿمؽمايمٞم٦م، واًمٞمقم يٜمٌٖمل قمٚمٞمٝم٤م، ويٜمتٔمر ُمٜمٝم٤م أن شم٘مدم ىمقاقمد وُم٤ٌمدئ ُم٘مٌقًم٦م 

ًمٚمٖمرب ؤؾمٞم٤م، وًمٚمتج٤مرة اًمت٘مٚمٞمدي٦م وشمٚمؽ اعمٚمتزُم٦م سم٤مًمْمقاسمط اإلؾمالُمٞم٦م، يمام 

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

on (PICC). 

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority. 

(2)  Jansen. p69. 
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يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م أن شمراقمل اًمدول اًمٜم٤مُمٞم٦م واعمت٘مدُم٦م، وُمٓم٤مًم٦ٌم سم٠من شمًتجٞم٥م ٓطمتٞم٤مضم٤مت 

 اًمتج٤مرة اًمدوًمٞم٦م سمِمٙمؾ أيمثر يمٗم٤مءة ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمقـمٜمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م.

يمؾ هذه اًمتقىمٕم٤مت اًمٙمٌػمة ضمٕمؾ شم٘مقيؿ أدائٝم٤م، وُمدى ٟمج٤مطمٝم٤م حمؾ ضمدل يمٌػم 

اًمٜمج٤مح  (UNIDROIT)سملم اًم٤ٌمطمثلم، ومٌٞمٜمام يّمػ جمٚمس اعمديريـ ًمـٛمٜمٔمٛم٦م 

،  (PICC)اًمتٓمٌٞم٘مل ًم٘مقاقمد وُم٤ٌمدئ  ًٓ وم٢من سمٕمض سم٠مٟمف وم٤مق أومْمؾ اًمتقىمٕم٤مت شمٗم٤مؤ

اعمٕمٚم٘ملم اعمح٤ميديـ يتحٗمظ قمغم هذا اًمتٗم٤مؤل، ويرى أن اًمنميم٤مت ورضم٤مل إقمامل 

، يمام أن أهمٚم٥م اعمح٤مُملم اًمقـمٜمٞملم ٓ يزاًمقن (PICC)واعمح٤مُملم سمٓمٞمئقن ذم شمٌٜمل 

همػم ُمتٛمرؾملم ُمع شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ. سم٤مإلو٤موم٦م إمم أٟمف ٓ شمزال يمثػم ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمقـمٜمٞم٦م 

يم٘م٤مٟمقن طم٤ميمؿ: ٕن سمٕمض ىمقاقمده ٓ شمًتجٞم٥م  (PICC)ٓ شمًٛمح سم٤مظمتٞم٤مر ُم٤ٌمدئ 

 .(1)عمتٓمٚم٤ٌمت اًم٘م٤مٟمقن اًمقـمٜمل ًمٚمدوًم٦م

أصٌح٧م  (PICC)وسم٤مًمرهمؿ ُمـ هذه اعمامٟمٕم٦م ُمـ ىمٌؾ اعمامرؾملم احل٘مقىمٞملم، وم٢من 

اًمٞمقم وسمِمٙمؾ ُمتزايد وصمٞم٘م٦م ُمٕمؽموًم٤م هب٤م ذم اًمتحٙمٞمؿ اًمدوزم. ومٝمل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر 

حمدصم٦م أيمثر ُمـ أي وصمٞم٘م٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أظمرى، اعمحٙمٛملم اًمدوًمٞملم وصمٞم٘م٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م و

ا ًمٌٜم٤مء طمٙمؿ اًمتحٙمٞمؿ اؾمتٜم٤مًدا إًمٞمٝم٤م، ُمتك ُم٤م يم٤مٟم٧م أـمراف  ومٝمل سم٤مًمت٤مزم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ضمد 

اًمٜمزاع ٓ مت٤مٟمع ُمـ ذًمؽ. سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ ومٝمٜم٤مك شمٓمٌٞم٘م٤مت ىمْم٤مئٞم٦م يمثػمة جلٚم٤ًمت 

ٟمقن قمغم أهن٤م متثؾ ىمقاقمد اًم٘م٤م (PICC)اًمتحٙمٞمؿ وًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمقـمٜمٞم٦م أظمذت ىمقاقمد 

دون حتديد.  "اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م"اًمدوزم ُمتك اظمت٤مر اعمتٕم٤مىمدون ذًمؽ، أو أؿم٤مروا إمم 

يم٘م٤مٟمقن اومؽمايض  (PICC)يمام أن سمٕمض اعمحٙمٛملم وهمرف اًمتحٙمٞمؿ شمٓمٌؼ ىمقاقمد 

                                           

(1)  Vogenauer and Kleinheisterkamp, Commentary on (PICC; Jansen, The Making of Legal 

Authority. 



 

 انزمُُٛبد ٔانزشزٚؼبد غٛز انزطًٛخ

 دراطخ نجؼض انزجبرة انًؼبصزح

 
 

 339 

قمٜمد قمدم اًمٜمص قمغم اًم٘م٤مٟمقن اعمخت٤مر حلؾ اًمٜمزاع، أو إلمت٤مم اًمٜم٘مص وؾمد اًمٗمراغ ذم 

 .(1)اًم٘م٤مٟمقن اعمخت٤مر حلؾ اًمٜمزاع

                                           

(1)  Jansen, The Making of Legal Authority. 
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ُمـ ظمالل اؾمتٕمراض سمٕمض دم٤مرب اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م يتْمح أٟمف سم٤مًمرهمؿ 

أٓ وهق ظم٤مصٞم٦م  "اًم٘م٤مٟمقن"ُمـ اومت٘م٤مد شمٚمؽ اًمتنميٕم٤مت ٕطمد أهؿ ظمّم٤مئص 

، إٓ أن هذا مل يٛمٜمع ُمـ أن شمتٌقأ شمٚمؽ اًمتج٤مرب ُمٙم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م ذم اًمٌٞمئ٦م "اإلًمزام"

قٓي٤مت، يمام ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمدًمٞم٦م، طمتك ص٤مر سمٕمْمٝم٤م هق اًم٘م٤مٟمقن اعمٕمتٛمد ذم سمٕمض اًم

. سمؾ إٟمف يم٤من ُمـ اًمقاوح أن وم٘مدان شمٚمؽ اخل٤مصٞم٦م اعمٝمٛم٦م (UCC)اًمتج٤مري اعمقطمد 

ىمد شمؿ شمٕمقيْمف ذم اًمتنميٕم٤مت همػم اًمرؾمٛمٞم٦م سمجقدة اًم٘مقاقمد وُمٜمٓم٘مٞمتٝم٤م، وُمقايمٌتٝم٤م 

 ًمٚمٛمتٖمػمات سمّمقرة أيمثر يمٗم٤مءة ُمـ اًمت٘مٜمٞمٜم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م.

اًمٕمٛمؾ همػم اًمرؾمٛمٞم٦م، ُمـ حم٤مُملم هذه اًمدراؾم٦م أيمدت أٟمف سم٢مُمٙم٤من جمٛمققم٤مت 

قمٜمد اًمِمٕمقر سم٤محل٤مضم٦م وهمٚم٦ٌم  - وىمْم٤مة وأؾم٤مشمذة ضم٤مُمٕم٤مت وُمًتِم٤مريـ طم٘مقىمٞملم

أن ي٤ًممهقا ُمـ ظمالل  - اًمٔمـ أن طمٚمٝم٤م ًمـ يٙمقن ُمـ ظمالل اًمتنميٕم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م

ىمٜمقات اًمٕمٛمؾ همػم اًمرؾمٛمٞم٦م ذم ؾمدِّ سمٕمض اًمٗمجقات اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م، وشم٘مديؿ سمٕمض 

د ـمري٘مٝم٤م ًمٚمتٓمٌٞمؼ، وؾمتٙمقن قمقًٟم٤م ًمٚمجٝم٤مت احلٚمقل اًمتنميٕمٞم٦م، واًمتل ؾمتج

اًمرؾمٛمٞم٦م واعمج٤مًمس اًمتنميٕمٞم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، ورسمام اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، اقمتامًدا قمغم 

 ضمقدة سمٜم٤مء ىمقاقمده٤م ومت٤مؾمؽ ُمٜمٓم٘مٝم٤م وحت٘مٞم٘مٝم٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م واًمٕمداًم٦م.

  واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد.
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