
 
 
 

 
  

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

 

 

 
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
   04رقم  كلية الحقوق و العلوم السياسية                                   المرجع:

 قانون الخاصال: قسم
 

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
 

 
 

 

 ميدان الحقوق و العلوم السياسية                                 
       القانون الخاص التخصص:                                           الحقوق الشعبة:  

 إشراف األستاذ)ة(:تحت                       الطالب)ة(:              من إعداد   
 ....بن طرية معمر.                                             .....طمار ذهيبة  

 أعضاء لجنة المناقشة
 رئيسا.........................بن عديدة نبيل...................األستاذ)ة(  
 مشرفا مقررا..……....…بن طرية معمر...................)ة(األستاذ  
 مناقشا..........................خالد نتيزوا...................األستاذ)ة(  

 

 2018/2019السنة الجامعية: 
 2019 /07/ 03نوقشت يوم:

 

 

 أحكام االلتزام بالتسليم في عقد البيع

 



 
 

 

 

 ………إلى ٌىبىع  العطاء الري شزع فً وفسً

 .……الطمىح و المثابسة والدي العصٌص زحمه هللا

 ………و إلى وبع الحىان أمً الغالٍت 

 ……إلى مه ٌخحملىن فً عٍىوهم ذكسٌاث طفىلخً و شبابً إخىحً

 ..……وإلى مه ضاقج السطىز مه  ذكسهم فىسعهم قلبً أصدقائً

 .………إلى كل مه دعا لً بالىجاح و الخىفٍق

 

 طماز ذهٍبت



 

 
  

على أن - مه قبل و مه بعد–بعد اوجاش ٌدا البحث ، فإوىي ألحمد هللا سبحاوً و تعالى      

 .وفقىي إلتمام ٌدي المركسة 

     إن واجب االعتساف بالفضل يقتضي أن أتوجً بخالص الشكس و عميق التقديس لألستاذ 

 .المشسف على ٌدا البحث، فجصاي هللا عىا خيس الجصاء" به طسيت معمس "الدكتوز 

     ٌرا و ال يفوقىي أن أوجً أسمى آياث االعتساف و التقديس لكل مه قدم يد المساعدة 

 .إلوجاش ٌرا العمل



 قائمة المختصرات

 

 ج.ر.ج.ج: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 ق.م.د.ج: القانون المدني الجزائري

صفحةالص:   

 ط: طبعة 

 د.ط: دون طبعة

 د.س.ن: دون سنة النشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 مقدمة
 

 

1 

  مقدمة

       ٚؼـ ػمـ انبٛغ يٍ أْى انؼمٕؿ انًسًبة ٔ أٔسؼٓب اَخشبكا ػهٗ اإلطالق، ٔ نى ٚسبمّ فٙ انمـٚى 
انبٛغ يٍ أْى انؼمٕؿ ٔ أؽطلْب فٙ عٛبة األفلاؿ "إال ػمـ انًمبٚضت، نقا ٚؼبل انفمٓبء بمٕنٓى بأٌ 

 ". ٔ األيى ببػخببكْب انٕسٛهت انًأنٕفت نخببؿل األيٕال بؼـ اَغظبكْب ػهٗ انًمبٚضت

   ٔ يغ يلٔك اننيٍ سلػبٌ يب ظٓل ػٛب فٙ انًمبٚضت ٔ فنك بخطٕك انظُبػت ٔ انخضبكة   ٔ 
حفبٔث عبصبث انُبه يًب أفٖ إنٗ ظٕٓك ػمـ انبٛغ، ٔ ػهٗ ْقا األسبه أطبظ انبٛغ ػًبؿ انغٛبة 

 . االلخظبؿٚت ٔ االصخًبػٛت ٔ أسبه انًؼبيالث انٕٛيٛت بٍٛ األفلاؿ

    ٔٚؼخبل ػمـ انبٛغ ػمـ كضبئٙ ، ٔ يٍ انؼمٕؿ انًهنيت نضبَبٍٛ ألَّ ُٚشأ يٍ نغظت انخؼبلـ  ٔ 
 يٍ 351لـ عظٙ ػمـ انبٛغ ببْخًبو انمٕاٍَٛ يُٓب انمبٌَٕ انًـَٙ انضنائل٘ عٛذ ػلفج انًبؿة 

البيع عقد يلتزم بمقتضاي البائع أن يىقل " انمبٌَٕ انًـَٙ انضنائل٘ ػمـ انبٛغ ػهٗ أَّ 
 ٔ ٚخضظ يٍ ْقا انخؼلٚف أٌ "للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمه وقدي 

انخظلف انمبََٕٙ عخٗ ًٚكٍ حكٛٛفّ بأَّ ػمـ بٛغ البـ يٍ ػمـ انبٛغ أٌ ُٚشئ انخنايب فٙ فيت 
انببئغ بُمم يهكٛت شٙء أٔ عك يبنٙ آؽل نهًشخل٘، ٔأٌ انزًٍ انق٘ ٚهخنو بّ انًشخل٘ كًمببم 
نُمم انًهكٛت ٚضب أٌ ٚكٌٕ رًُب َمـٚب ، فًزال إفا كبٌ انًمببم انق٘ ٚهخنو بّ انًشخل٘ شٛئب آؽل 

غٛل انُمٕؿ فبنخظلف ٚؼـ يمبٚضت ٔ ػهّٛ فبنًشخل٘ ال حكٌٕ نّ سهطت انًبنك إال إفا حى االنخناو 
 .ببنخسهٛى ْٔقا ٚؼخبل صْٕل ػمـ انبٛغ

 167   ٔاالنخناو ببنخسهٛى يٍ بٍٛ أبلم االنخنايبث انُبشئت ػٍ ػمـ انبٛغ عٛذ َظج ػهّٛ انًبؿة
االنخناو بُمم عك ػُٛٙ ٚخضًٍ االنخناو بخسهٛى انشٙء ٔ "يٍ انمبٌَٕ انًـَٙ انضنائل٘ ػهٗ أَّ 

  1".انًغبفظت ػهّٛ عخٗ انخسهٛى

  ٔ حُفٛق االنخناو ببنخسهٛى لـ ال ٚخى فٕك انؼمـ بم ٚخأؽل إنٗ يب بؼـ إبلايّ ْٕٔ يسأنت كزٛلة 
انٕلٕع فٙ انغٛبة انؼًهٛت يًب ٚؤؿ٘ إبمبء انؼمـ فٙ انغٛبة انمبََٕٛت يـة يٍ اننيٍ لـ حطٕل    ٔ 
لـ حمظل إنٗ أٌ ُٚخٓٙ سٕاء ببنخُفٛق أٔ انفسؼ، ٔاالنخناو ببنخسهٛى لـ ٚكٌٕ أرلا يٍ أربك انؼمـ ٔ 

ٔاعـا يٍ يٕصببحّ كًب ْٕ انغبل فٙ ػمـ٘ انبٛغ ٔ اإلٚضبك ، ٔ ْقا االنخناو ٚمخلٌ بّ أٚضب 
االنخناو ببنًغبفظت ػهٗ انًبٛغ إنٗ أٌ ٚسهًّ إنٗ انًشخل٘ ، ٔ ٚؼخبل االنخناو ببنخسهٛى انًبٛغ 

انخنايب بخغمٛك َخٛضت بًُٛب االنخناو ببنًغبفظت ػهّٛ ٚؼخبل انخنايب ببقل ػُبٚت، ٔ يٍ ُْب ًٚكُُب 
                                                           

، انًخضًٍ انمبٌَٕ انًـَٙ 1975 سبخًبل 26، انًٕافك ل1395 كيضب20ٌ يؤكػ فٙ 75/58 يٍ األيل كلى 167انًبؿة - 1
  .  13/05/2007 انًؤكػ فٙ 07/05 انًؼـل ٔ انًخًى ببنمبٌَٕ كلى 30/09/1975انًؤكػ ف78ٙك،ع .انضنائل، س
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انمٕل أٌ االنخناو ببنًغبفظت ٚغخٕ٘ ػهٗ ػُظلٍٚ، ٚشًم أٔنًٓب فٙ ٔاصب انببئغ يٍ االيخُبع 
ػٍ كم حظلف يٍ شأَّ إعـاد انخغٛٛل فٙ انشٙء انًبٛغ أٔ اإلضلاك بّ ٔ ربًَٛٓب ٚخًزم فٙ 
ٔاصب انمٛبو بكم األػًبل انضلٔكٚت نظٛبَت انشٙء انًبٛغ ٔ انًغبفظت ػهّٛ إنٗ عٍٛ حسهًّٛ 

نهًشخل٘، كًب ْٕ كقنك بخغمٛك َخٛضت، إف أٌ ال ٚبلأ يٍ انخنايّ، إال بخسهٛى يبٛغ يطببك نًب احفك 
ٔ ٚخلحب ػٍ فنك أَّ فٙ عبنت ػـو انخسهٛى . ػهّٛ فٙ انؼمـ، فٙ اننيبٌ ٔببنًكبٌ انًغـؿٍٚ نقنك

 .أٔ حسهٛى يبٛغ يؼٛب أٔ غٛل يطببك ٚكفٙ أٌ ٚمٕو انًشخل٘ بئرببث إؽالل انببئغ ببنخنايّ

  ٔ يسأنت انخسهٛى فٙ ػمـ انبٛغ نٓب أًْٛخٓب انمظٕٖ ٔ ْقا يب ؿفؼُب نهبغذ فٙ ْقا انًٕضٕع ٔ 
 .بٛبٌ أعكبو االنخناو ببنخسهٛى فٙ ػمـ انبٛغ

 

 : ٔ حأسٛسب ػهٗ يب سبك فكلِ ًٚكٍ طلط اإلشكبنٛت انخبنٛت

 يب ْٕ يضًٌٕ االنخناو ببنخسهٛى؟ ٔ يب ْٕ صناء انًخلحب ػٍ اإلؽالل ببنخناو ببنخسهٛى؟

   ٔ نًؼبنضت اإلشكبنٛت انًطلٔعت اػخًـَب انًُٓش انخغهٛهٙ، يٍ ؽالل حغهٛهُب نُظٕص لبََٕٛت 
 .انخٙ حؾض يٕضٕع بغزُب

  أيب فًٛب ٚؾض انؾطت انًؼخًـة ٔ حغمٛك األْـاف انًلصٕة يٍ انبغذ، ٔفٙ سبٛم اإلنًبو 
بضًٛغ انؼُبطل انًٕضٕع، لسًج انـكاست إنٗ فظهٍٛ ٚؾظض األٔل نبٛبٌ يبْٛت االنخناو 

ببنخسهٛى ، حظٓل ْقِ انًبْٛت يٍ ؽالل حؼلٚفّ ، بٛبٌ أًْٛخّ، ٔإَٔاع انخسهٛى ٔ ظلٔف انخسهٛى 
فٙ انًبغذ األٔل، ٔ يٕضٕع االنخناو ببنخسهٛى يٍ عٛذ االنخناو بخسهٛى يبٛغ يطببك ٔ بٛبٌ 

 . كٛفٛت االنخناو بخسهٛى يهغمبث انًبٛغ ٔ اإلػالو بّ فٙ انًبغذ انزبَٙ

   ٔ عخٗ حكخًم انـكاست، سٛكٌٕ انفظم انزبَٙ يغال نـكاست أعكبو اإلؽالل ببنخناو ببنخسهٛى ٔ 
فنك ببٛبٌ إؽالل ببالنخناو ببنخسهٛى فٙ انًبغذ األٔل ٔصناء اإلؽالل ببالنخناو ببنخسهٛى فٙ 

 . انًبغذ انزبَٙ
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     ٠ؼزجش االٌزضاَ ثبٌزغ١ٍُ  هضهوو االلخزان تبلخسمٍن فٌ علد التٍع:الفضل األول
صبٟٔ اٌزضاَ اٌزٞ ٠مغ ػٍٝ ػبرك اٌجبئغ ؽزٝ ٠زّىٓ ٘زا األخ١ش ِٓ االٔزفبع ثٗ ٚ ِجبؽشح وبفخ 

ئر ال فبئذح ِٓ اٌزضاَ اٌجبئغ ثٕمً اٌٍّى١خ ئٌٝ . اٌغٍطبد اٌزٟ خٌٛٙب ٌٗ اٌمبْٔٛ ػٍٝ اٌؾٟء اٌّج١غ
 .اٌّؾزشٞ ئرا ٌُ ٠زنّٓ ٘زا إٌمً رغ١ٍُ اٌّج١غ

  ٚثٕبءا ػٍٝ ٘زا لغّٕب اٌفقً ئٌٝ ِجؾض١ٓ فغٕغزؼشك فٟ اٌّجؾش األٚي ِب١٘خ اٌزضاَ ثبٌزغ١ٍُ 
 .فٟ ػمذ اٌج١غ، ٚفٟ اٌّجؾش اٌضبٟٔ فخققٕبٖ ٌّٛمٛع االٌزضاَ ثبٌزغ١ٍُ فٟ ػمذ اٌج١غ

 هبهٍج االلخزان تبلخسمٍن فٌ علد التٍع: الهتحد األول

   ٔؼٕٟ ثّب١٘خ اٌزغ١ٍُ رؼش٠فٗ ٚ أ١ّ٘زٗ وّب ٔؼٕٟ ثٗ هشق اٌزغ١ٍُ، ٚصِبْ ٚ ِىبْ رٕف١زٖ ٚ 
ٔفمبرٗ ٠ٍٚزضَ اٌجبئغ ثقفزٗ ِذ٠ٕب ثٙزا االٌزضاَ ثٛمغ اٌّج١غ رؾذ رقشف اٌّؾزشٞ ثؾ١ش ٠زّىٓ 
ِٓ ؽ١بصرٗ ٚ االٔزفبع ثٗ دْٚ ػبئك ٚ ٌٛ ٠زغٍّٗ رغ١ٍّب ِبد٠ب، ٚ ١ٌظ ٌٍزغ١ٍُ ؽىً خبؿ ٠زُ ثٗ 

 ِٓ اٌزم١ٕٓ اٌّذٟٔ 367ٚ ئّٔب ٠زّبؽٝ ٚ هج١ؼخ اٌؾٟء اٌّج١غ ٚ رٌه هجمب ألؽىبَ ٔـ اٌّبدح 
اٌغضائشٞ ٚ ٠غت أْ ٠زُ رٕف١ز رغ١ٍُ اٌّج١غ فٟ اٌضِبْ ٚ اٌّىبْ اٌّزفك ػ١ٍٙب فٟ اٌؼمذ أٚ اٌزٞ 

 .٠ؾذدّ٘ب اٌؼشف ، ٚ ئال ٚعت رطج١ك اٌمٛاػذ اٌؼبِخ فٟ رٌه

  وّب أْ اٌمبػذح أْ ٔفمبد اٌزغ١ٍُ رىْٛ ػٍٝ ػبرك اٌجبئغ ثبػزجبسٖ اٌّذ٠ٓ ثزٕف١ز االٌزضاَ ثبٌزغ١ٍُ 
ٚعٛف ٔزٕبٚي فٟ ٘زا اٌّجؾش ِب١٘خ االٌزضاَ ثبٌزغ١ٍُ فٟ . ِب ٌُ ٠ٛعذ ارفبق ِخبٌف ٌزٌه

اٌّطٍج١ٓ، ٚ عٕزطشق ئٌٝ ِفَٙٛ االٌزضاَ ثبٌزغ١ٍُ فٟ ػمذ اٌج١غ فٟ اٌّطٍت األٚي، ٚفٟ اٌّطٍت 
 .اٌضبٟٔ ظشٚف ٚ ؽ١ض١بد اٌزغ١ٍُ فٟ ػمذ اٌج١غ

 هفهون االلخزان تبلخسمٍن فٌ علد التٍع :الهطمة األول

  اٌزضاَ اٌجبئغ ثزغ١ٍُ اٌّج١غ ٠ؼذ ِٓ ِمزن١بد ػمذ اٌج١غ ، ثً ِؾٛس أؽىبِٗ اٌزٟ رزشرت ثّغشد 
اٌؼمذ ٌٚٛ ٌُ ٠زُ إٌـ ػ١ٍٗ ٌىْٛ أْ ػمذ اٌج١غ ال ٠ىْٛ ِشرجب ألصشٖ إٌبلً ٌٍٍّى١خ ئال ئرا رُ رغ١ٍُ 

 .اٌّج١غ 

 خعرٍف الخزان تبلخسمٍن فٌ علد التٍع : الفرع األول

٠زُ اٌزغ١ٍُ :" ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ االٌزضاَ ثبٌزغ١ٍُ ؽ١ش ٚسد ف١ٙب ِب ٠ٍٟ 367/1  ػشفذ اٌّبدح 
ثٛمغ اٌّج١غ رؾذ رقشف اٌّؾزشٞ ثؾ١ش ٠زّىٓ ِٓ ؽ١بصرٗ ٚ االٔزفبع ثٗ دْٚ ػبئك ، ٚ ٌٛ 

ٚلذ ٠زُ اٌزغ١ٍُ ثّغشد .ٌُ ٠زغٍّٗ رغٍّب ِبد٠ب ِبداَ اٌجبئغ لذ أخجشٖ ثأٔٗ ِغزؼذ ٌزغ١ٍّٗ ثزٌه
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اٌزشامٟ اٌطشف١ٓ ئرا وبْ اٌّج١غ ِٛعٛدا رؾذ ٠ذ اٌّؾزشٞ لجً اٌج١غ أٚ وبْ اٌجبئغ لذ اعزجمٝ 
 1."اٌّج١غ فٟ ؽ١بصرٗ ثؼذ اٌج١غ ٌغجت آخش ال ػاللخ ٌٗ ثبٌٍّى١خ

 :  ٚ ٠زنؼ ِٓ ٔـ اٌّبدح أْ رغ١ٍُ اٌّج١غ ٠زىْٛ ِٓ ػٕقش٠ٓ

ٚمغ اٌؾٟء اٌّج١غ رؾذ رقشف اٌّؾزشٞ ثؾ١ش ٠زّىٓ ِٓ ؽ١بصرٗ ٚ االٔزفبع ثٗ دْٚ ِبٔغ ، - 
ٚعٛدٖ فٟ ؽ١بصح اٌغ١ش  (اٌؾٟء)ٚ ِٓ أِضٍخ اٌّٛأغ اٌزٟ رؼ١ك ؽ١بصح اٌّؾزشٞ ؤ االٔزفبع ثٗ 

اٌزٞ ٠ذػٟ ؽمب ػ١ٍٗ أٚ ٠ّبٔغ ِٓ رغ١ٍّٗ ، ٚ وزٌه ػذَ ئخالء اٌجبئغ ِٓ اٌؼ١ٓ اٌّج١ؼخ ٚ 
 .االعزّشاس فٟ عىٕب٘ب أٚ صساػزٙب

 .خبؿ ئػالَ اٌجبئغ ٌٍّؾزشٞ ثبْ اٌّج١غ لذ ٚمغ رؾذ رقشفٗ ٚال ٠ٍضَ ٌٙزا اإلػالَ ؽىً- 

 ٚال ٠ٍضَ ٘ٛ ٠زُ ثىبفخ اٌطشق ٌىٓ ال ٠ىفٟ ِغشد ػٍُ اٌّؾزشٞ ثأْ اٌّج١غ لذ أفجؼ رؾذ 
رقشفٗ ثً ٠غت أْ ٠ىْٛ ٘ذا اٌؼٍُ ٔبرغب ػٓ ئخطبس اٌجبئغ ٌٗ، ٚ ئرا رٛافش ٘زاْ اٌؼٕقشاْ فاْ 

 .اٌجبئغ لذ ٔفذ اٌزضاِٗ ثبٌزغ١ٍُ ٚ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ اٌّؾزشٞ لذ ؽبص اٌّج١غ ؽ١بصح ِبد٠خ أٚ فؼ١ٍخ

 أههٍج الخسمٍن: الفرع الذبىٌ

 أْ اٌّؾزشٞ ٠قجؼ ِٕز ػ١ٍّخ أوال:   أ١ّ٘خ اٌزغ١ٍُ وبٌزضاَ ٠مغ ػٍٝ اٌجبئغ فٟ أِٛس أسثؼخ
اٌزغ١ٍُ لبدسا ػٍٝ االٔزفبع اٌىبًِ ثبٌؾٟء اٌّج١غ ، ٚ ِٓ صُ ٠ىْٛ اٌّؾزشٞ لذ ؽمك اٌغب٠خ ِٓ 

 أْ اٌزغ١ٍُ ٠مَٛ ثذٚس وج١ش ٚ خط١ش فٟ ٔفظ اٌٛلذ ثبٌٕغجخ العزمشاس ٍِى١خ ثاًيااٌؾشاء ، 
األؽ١بء اٌّؼ١ٕخ ثزارٙب ٌٍّؾزشٞ اٌزٞ رُ رغ١ٍّٙب ٌٗ ِٚٓ صُ ٠قجؼ ِؾقٕب ِٓ لبػذح اٌؾ١بصح فٟ 

إٌّمٛي عٕذ اٌؾبئض ، ٚ ػٍٝ ٚعٗ اٌخقٛؿ ئرا رقشف اٌجبئغ ثبٌؾٟء ٔفغٗ ئٌٝ ِؾزش أخش 
ؽغٓ ا١ٌٕخ فبٌزغ١ٍُ ٠ّٕغ اٌّؾزشٞ اٌضبٟٔ ِٓ اٌّطبٌجخ ثبٌؾٟء اٌّج١غ ، ٚئْ وبْ ٌٗ أْ ٠شعغ ػٍٝ 

 ِٓ اٌّؼشٚف فٟ األؽ١بء ثالثاٚ  اٌجبئغ ثبٌزؼ٠ٛل ػٍٝ أعبط ئخالي اٌجبئغ ثبٌزضاِٗ رغب٘ٗ،
اٌّؼ١ٕخ ثٕٛػٙب ، ئْ ٍِى١زٙب ال رٕزمً ئال ثفشص٘ب ، ٚ فشص اٌّج١غ ٠زُ ػبدح ػٕذ اٌزغ١ٍُ ، فٟ ٘زٖ 

  رابعا أِب اٌؾبٌخ رّزضط ػ١ٍّخ اٌزغ١ٍُ ثٕمً اٌٍّى١خ ٌٍؾك ، ؽزٝ رجذٚ أٔٙب اٌغجت الٔزمبي اٌٍّى١خ،
فبٌزغ١ٍُ فٟ اٌمبْٔٛ اٌشِٚبٟٔ ٚ اٌمبْٔٛ اٌفشٔغٟ وبْ ٠ؼزجش ؽشهب أعبع١ب الٔزمبي اٌٍّى١خ ف١ّٙب ، 

فارا ٌُ ٠زُ اٌزغ١ٍُ ٌٍؾٟء اٌّج١غ ئٌٝ اٌّؾزشٞ ، فاْ اٌٍّى١خ ٌُ رٕزمً ئ١ٌٗ ، ث١ّٕب فٟ اٌمٛا١ٔٓ 
  .اٌؾذ٠ضخ فمذ أفجؼ اٌزغ١ٍُ ِغشد أصشا ػٍٝ ػمذ اٌج١غ ٌٚٗ دٚس فٟ ٔمً اٌٍّى١خ

 

                                                           
 2016ؽٛؽٛ ١ّ٠ٕخ ، ػمذ اٌج١غ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغضائشٞ، داس ثٍم١ظ ٌٍٕؾش، اٌغضائش ، داس اٌج١نبء، اٌطجؼخ األٌٚٝ،عٕخ  - 1

 .122ؿ
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 أىواع  خسمٍن الهتٍع: الفرع الذبلد

ٚ ٠ؾقً اٌزغ١ٍُ ػٍٝ :"....... ِٓ اٌزم١ٕٓ اٌّذٟٔ اٌغضائشٞ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 367  رٕـ اٌّبدح 
إٌؾٛ اٌزٞ ٠زفك ِغ هج١ؼخ اٌؾٟء اٌّج١غ ْ ٚ لذ رُ اٌزغ١ٍُ ثّغشد رشامٟ اٌطشف١ٓ ػٍٝ اٌّج١غ 
ئرا وبْ اٌّج١غ ِٛعٛدا ٠ذ اٌّؾزشٞ لجً اٌج١غ أٚ وبْ اٌجبئغ لذ اعزجمٝ اٌّج١غ فٟ ؽ١بصرٗ ثؼذ اٌج١غ 

 ."ٌغجت آخش ال ػاللخ ٌٗ ثبٌٍّى١خ

  ٚ ٠زنؼ ِٓ ٔـ اٌّبدح ِٓ اٌزم١ٕٓ اٌّذٟٔ اٌغضائشٞ أْ اٌّؾشع رطشق ئٌٝ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌزغ١ٍُ 
ٚ اٌزغ١ٍُ اٌؾىّٟ ، ٚ ٠ؾقً اٌزغ١ٍُ فٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ ػٍٝ  (اٌفؼٍٟ )ٚ ّ٘ب اٌزغ١ٍُ اٌمبٟٔٛٔ 

 .إٌؾٛ اٌزٞ ٠زفك ِغ هج١ؼخ اٌؾٟء

 (الفعمٌ)الخسمٍن اللبىوىٌ : أوال

ط اٌّزوٛسح عبثمب ٚ ٠مغ ثزٛافش ػٕبفش اٌزغ١ٍُ اٌزٟ عجك ٚ .َ. ق367  ٚلذ ٔقذ ػ١ٍٗ اٌّبدح 
 : ئْ ؽذدد ٟٚ٘

 .ٚمغ اٌّج١غ رؾذ رقشف اٌّؾزشٞ-

 .ئػالَ اٌجبئغ اٌّؾزشٞ ثٛمغ اٌّج١غ رؾذ رقشفٗ -

  ٠ٚجمٝ فٟ اٌزغ١ٍُ اٌفؼٍٟ أْ ٔزوش ثؼل رطج١مبد رج١ٓ و١ف ٠ىْٛ ٚمغ اٌّج١غ رؾذ رقشف 
اٌّؾزشٞ ، فارا وبْ اٌّج١غ ػمبسا فبْ ٚمؼٗ رؾذ رقشف اٌّؾزشٞ ٠ىْٛ أٚال ثبٌزخٍٟ اٌجبئغ 

  1ػٕٗ  فارا وبْ داسا ٠غىٕٙب اٌجبئغ ٚعت ػ١ٍٗ ئخالئٙب ٚ ئخشاط وً ِبٌٗ ِٓ

 .أصبس ف١ٙب، فال ثذ ئرْ ِٓ ئخالء اٌؼمبس أٚال صُ ثؼذ رٌه رّى١ٓ اٌّؾزشٞ ِٓ االعز١الء ػ١ٍٗ

 ٚ ئرا وبْ اٌّج١غ ِٕمٛال فاْ ٚمؼٗ رؾذ فشف اٌّؾزشٞ ٠ىْٛ ػبدح ثّٕبٌٚزٗ ئ٠بٖ ٠ذا ث١ذ     
ٚئرا وبْ اٌّج١غ ؽمب غ١ش ِبدٞ وؾك اٌّشٚس فأٗ ٠ٛمغ رؾذ رقشف اٌّؾزشٞ ثزغ١ٍُ عٕذ 

  ِب لذ ٠ؾٛي ث١ٕٗ 2عبثك ، أٚ ثبٌزشخ١ـ ٌٍّؾزشٞ ػٍٝ اعزؼّبي اٌؾك ِغ رّى١ٕٗ ِٓ رٌه ثاصاٌخ

                                                           
ػجذ اٌشصاق أؽّذ  اٌغٕٙٛسٞ ، اٌٛع١و فٟ ؽشػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ، اٌغضء اٌشاثغ، اٌج١غ ٚ اٌّمب٠نخ، ِٕؾٛساد اٌؾٍجٟ - 1

 .  590،592، ؿ2000اٌؾمٛل١خ ، ٌجٕبْ، عٕخ 

 

.592اٌّشعغ اٌغبثك،ؿ ػجذ اٌشصاق أؽّذ  اٌغٕٙٛسٞ ، -  2
 

.    221،ؿ2009 اٌغ١ذ رٕبغٛ ،ػمذ اٌج١غ، إٌؾش ِىزجخ اٌٛفبء اٌمب١ٔٛٔخ ، اإلعىٕذس٠خ، اٌطجؼخ األٌٚٝ،عٕخ دع١ّش ػت-  2  
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ػٕذئز ٠ٛمغ اٌؾك رؾذ  (ؽٛاٌخ ؽك ِضال)ٚ ث١ٓ ؽك اٌّشٚس ، ئِب ئرا وبْ ؽمب ؽخق١ب 
 .   رقشف اٌّؾبي ٌٗ ، ٚ رغ١ٍّٗ عٕذ اٌؾك ٌزّى١ٕٗ ِٓ اعزؼّبٌٗ فٟ ِٛاعٙخ اٌّؾبي ػ١ٍٗ

 الخسمٍن الحكهٌ: ذبىٍب 

ٚ ٌىٓ رقشف لبٟٔٛٔ ، فٙٛ ٠زُ .  فٙٛ ٠خزٍف ػٓ اٌزغ١ٍُ اٌفؼٍٟ فٟ أٔٗ ١ٌظ ػّال ِبد٠ب
ثبٌزشامٟ ث١ٓ اٌجبئغ ٚ اٌّؾزشٞ ػٍٝ ؽذٚس اٌزغ١ٍُ ِغ ػذَ رغ١١ش أٞ ؽٟء فٟ األٚمبع 

األٌٚٝ ٟ٘ أْ ٠ىْٛ اٌؾٟء .ٚ ٠زُ رٌه فٟ فٛسح ِٓ فٛسر١ٓ. اٌّبد٠خ أٚ ؽ١بصح اٌؾٟء اٌّج١غ
ِٛعٛدا ِٓ لجً فٟ ؽ١بصح اٌّؾزشٞ ثبػزجبسٖ ِغزأعشا أٚ ِغزؼ١شا أٚ ِٛدػب ٌذ٠ٗ أٚ ِشرٕٙب 

فال ٠ؾذس . سٕ٘ب ؽ١بص٠ب، صُ ٠زفك ثؼذ رٌه ػٍٝ ثمبء اٌؾٟء فٟ ؽ١بصح اٌّؾزشٞ ثقفزٗ ِبٌىب ٌٗ
اٌزغ١ش فٟ اٌؾ١بصح اٌّبد٠خ، ٚ ٌىٓ ٠ؾذس رغ١١ش فمو فٟ ١ٔخ اٌؾبئض ٚ فٟ عجت اٌؾ١بصح ٚ فٟ اٌؾك 

1.اٌزٞ اوزغجٗ ػٍٝ اٌؾٟء فٙٛ أفجؼ ٍِّٛوب ٌٗ
 

  أِب اٌقٛسح اٌضب١ٔخ ٟٚ٘ فٛسح اٌجبئغ اٌزٞ ٠ظً ؽبئضا ٌٍّج١غ ثؼذ اٌج١غ ػٍٝ عج١ً اإل٠غبس أٚ 
اٌؼبس٠خ أٚ االٔزفبع أٚ اٌش٘ٓ أٚ اٌٛد٠غ فززغ١ش ففخ ؽ١بصرٗ ِٓ ؽبئض ٌؾغبة ٔفغٗ ئٌٝ ؽبئض 

 constitut possessoire.2ٌؾغبة اٌّؾزشٞ ، ٚ ٠غّٝ ٘زا 

 . ٚفٟ ؽبٌز١ٓ ٠ؼزجش اٌزغ١ٍُ لذ رُ ٌٍّؾزشٞ ثّغشد اٌؼمذ

 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغضائشٞ ٚ 367/2 أِب ثبٌٕغجخ ٌٍّؾشع اٌغضائشٞ فمذ ٔـ ػ١ٍٗ فٟ اٌّبدح 
ٚلذ ٠زُ اٌزغ١ٍُ ثّغشد رشامٟ اٌطشف١ٓ ػٍٝ اٌج١غ ، ئرا وبْ اٌّج١غ ِٛعٛدا "اٌزٟ رٕـ ػٍٝ أٔٗ 

رؾذ ٠ذ اٌّؾزشٞ لجً اٌج١غ أٚ وبْ اٌجبئغ لذ اعزجمٝ اٌّج١غ فٟ ؽ١بصرٗ ثؼذ اٌج١غ ٌغجت آخش ال 
 ".ػاللخ ٌٗ ثبٌٍّى١خ

3. ٚفٟ ؽبٌز١ٓ ٠ؼزجش اٌزغ١ٍُ لذ رُ ٌٍّؾزشٞ ثّغشد اٌؼمذ
 

 

 

                                                           

 

.221ع١ّش ػجذ اٌغ١ذ رٕبغٛ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ-  
1
  

، ؿ 2005ِؾّذ ؽغ١ٕٓ، ػمذ اٌج١غ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغضائشٞ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ، د٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، اٌغضائش، - 2
111.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول         هضووى  االلتزام بالتسلين
 

 

8 

 زهبو وهكبو وىفلبح الخسمٍن   :الهطمة الذبىٌ

اٌزغ١ٍُ ٠زؾمك ثزٛافش ػٕبفشٖ ، ٚ ثأٞ ِٓ اٌطشق اٌغبثك ث١بٔٙب ئال أٔٗ ٠ٍضَ أْ ٠زُ    ٚ ئرا وبْ
فٟ اٌّىبْ ٚ اٌضِبْ اٌّؼ١ٕ١ٓ ِغ دفغ ِب ٠ٍضَ ِٓ ٔفمبد ٚ ػٍٝ رٌه ٠مقذ ثظشٚف اٌزغ١ٍُ ، 

 . اٌّىبْ ٚ اٌضِبْ اٌّؼ١ٕ١ٓ ٌزغ١ٍُ اٌّج١غ ، ٚ وزٌه رؾذ٠ذ اٌٍّزضَ ثٕفمبد ٘زا اٌزغ١ٍُ

 زهبو الخسمٍن: الفرع األول

    ٚفمب ٌٍمٛاػذ اٌؼبِخ فٟ االٌزضاِبد فبْ اٌزغ١ٍُ ٠غت أْ ٠زُ فٛس اٌؼمذ أٞ ثّغشد رّبَ اٌج١غ، 
٠غت أْ ٠زُ اٌٛفبء فٛس رشر١ت االٌزضاَ ) ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغضائشٞ رٕـ ثأٔٗ 281فبٌّبدح 

 .  (ٔٙبئ١ب فٟ رِخ اٌّذ٠ٓ ِب ٌُ ٠ٛعذ ارفبق أٚ ٔـ ٠منٟ ثغ١ش دٌه 

 أْ اٌزغ١ٍُ ٠غت ثّغشد أؼمبد ػمذ اٌج١غ  ٘زا 281    ٚ ٠زج١ٓ ِٓ ٔـ اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ اٌّبدح 
ئرا ٌُ  ٠ٛعذ ارفبق ٠منٟ ثغ١ش دٌه أٚ ٔـ لبٟٔٛٔ ، فؾ١ٕئز ٠غت رطج١ك االرفبق أٚ ئرا ٚعذ 

 1.ػشف ٠منٟ ث١ّؼبد ِؼ١ٓ ٌزغ١ٍُ اٌّج١غ ٚ ٘زا ٠ىضش فٟ اٌج١ٛع اٌزغبس٠خ

   فارا وبْ اٌّج١غ ٠غت رقذ٠شٖ ئٌٝ اٌّؾزشٞ فٟ ِىبْ غ١ش اٌّىبْ اٌزٞ ٘ٛ ف١ٗ ، وجنبئغ 
٠ؾؾٕٙب اٌجبئغ ٌٍّؾزشٞ ، فبْ اٌمٛاػذ اٌؼبِخ اٌزٟ لذِٕب٘ب وبٔذ رمنٟ ثبْ ٠ىْٛ اٌزغ١ٍُ فٟ 

ِىبْ ِؾطخ اٌؾؾٓ ألٔٙب ِشوض أػّبي اٌجبئغ اٌّذ٠ٓ ثبٌزغ١ٍُ ، ف١زُ اٌزغ١ٍُ فٟ ٘زا اٌّىبْ ٚفٟ 
ٚلذ اٌؾؾٓ ، ٚفٟ ٘زا اٌٛلذ أ٠نب ٠زُ ئفشاص اٌّج١غ ئرا وبْ فٟ األفً ؽ١ئب غ١ش ِؼ١ٓ ئال 

ٚٔشٜ ِٓ رٌه أْ . ثٕٛػٗ ،فزٕزمً اٌٍّى١خ ئٌٝ اٌّؾزشٞ ٚ رىْٛ رجؼخ اٌٙالن ػ١ٍٗ فٟ اٌطش٠ك
ٚالؼخ اٌؾؾٓ ٘زٖ وبٔذ ٌٍمٛاػذ اٌؼبِخ ، رؾذد ٚلذ ئفشاص اٌّج١غ ٚٚلذ اٌزغ١ٍُ ٚ ِىبٔٗ ِٚجذأ 

 أزمبي رجؼخ اٌٙالن ئٌٝ اٌّؾزشٞ 

فاْ وبْ اٌّج١غ .    ِٚٓ ٕ٘ب ٠غت اٌز١١ّض ث١ٓ اٌؾٟء اٌّؼ١ٓ ثبٌزاد ٚ اٌؾٟء اٌّؼ١ٓ ثٕٛػٗ 
اٌّقذس ِٕمٛال ِؼ١ٕب ثبٌزاد ،أزمٍذ ٍِى١زٗ ئٌٝ اٌّؾزشٞ ثّغشد اٌج١غ ٚوبْ صِبْ اٌزغ١ٍُ ػٕذ 

اٌزفش٠غ ٚفٟ ِؾطخ اٌٛفٛي ، ٚ وبٔذ رجؼخ ٘الوٗ ػٍٝ اٌجبئغ لجً اٌزغ١ٍُ ، ف١ىْٛ خطش اٌٙالن 
فٟ اٌطش٠ك ػٍٝ اٌجبئغ ال ػٍٝ اٌّؾزشٞ ، أِب ئرا وبْ اٌّج١غ ؽ١ئب ِؼ١ٕب ثٕٛػٗ  ٠ٚغٍت أْ رىْٛ 

ثنبػخ ٠قذس٘ب ربعش ئٌٝ ربعش آخش، فاْ ٍِى١خ اٌجنبػخ ال رٕزمً ئال ثبإلفشاص ٚ اإلفشاص ٠زُ 
ٚصِبْ اٌزغ١ٍُ ٠ىْٛ فٟ ٘ذٖ اٌؾبٌخ أ٠نب ٚلذ اٌزفش٠غ ٚ ِىبٔٗ ِؾطخ . ػٕذ اٌزغ١ٍُ

فزٕزمً اٌٍّى١خ ئرْ ػٕذ اٌزفش٠غ، ًٌّٚ وبْ خطش ٘الن اٌّج١غ اٌزٟ رخشط ِٓ ِخضْ .اٌٛفٛي
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اٌجبئغ فٟ اٌطش٠ك ػٍٝ ِٓ ٠ٍّىٙب ، فبْ رجؼخ اٌٙالن رىْٛ ػٍٝ اٌجبئغ ئرْ ٘ٛ اٌّبٌه ئٌٝ أْ 
  1.رقً اٌجنبئغ ِؾطخ اٌزفش٠غ 

 هكبو الخسمٍن : الفرع الذبىٌ

هجمب ٌٍمٛاػذ اٌؼبِخ فبْ ِىبْ اٌزغ١ٍُ ٘ٛ ِىبْ اٌزٞ ٠ٛعذ ف١ٗ اٌّج١غ ٚلذ اٌؼمذ ، ئرا وبْ     
اٌّج١غ ِؼ١ٕب ثزارٗ ، أِب ئرا وبْ ِؼ١ٕب ثٕٛػٗ ف١زُ اٌزغ١ٍُ فٟ ِٛهٓ اٌجبئغ ئال ئرا ٚعذ ارفبق أٚ 

ئرا وبْ ِؾً االٌزضاَ ؽ١ئب ِؼ١ٕب " ط ػٍٝ أٔٗ.َ. ق282ػشف ٠منٟ ثغ١ش رٌه ، ئر رٕـ اٌّبدح 
ثبٌزاد ٚعت رغ١ٍّٗ فٟ اٌّىبْ اٌزٞ وبْ ِٛعٛدا ف١ٗ ٚلذ ٔؾٛء االٌزضاَ ِب ٌُ ٠ٛعذ ارفبق أٚ 

أِب االٌزضاِبد األخشٜ ف١ىْٛ اٌٛفبء فٟ اٌّىبْ اٌزٞ ٠ٛعذ ف١ٗ ِٛهٓ . ٔـ ٠منٟ ثغ١ش رٌه 
اٌّذ٠ٓ ٚلذ اٌٛفبء أٚ فٟ اٌّىبْ اٌزٞ ٠ٛعذ ف١ٗ ِشوض ِإعغزٗ ئرا وبْ االٌزضاَ ِزؼٍمب ثٙزٖ 

 ".اٌّإعغخ

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغضائشٞ اٌزٟ عبء ف١ٙب أْ ِىبْ  368   ٚ لذ عجمذ اإلؽبسح ئٌٝ اٌّبدح 
اٌزغ١ٍُ فٟ ؽبٌخ االرفبق ػٍٝ أْ ٠مَٛ اٌجبئغ ثزقذ٠ش اٌّج١غ ئٌٝ اٌّؾزشٞ ئّٔب ٘ٛ اٌّىبْ اٌزٞ 
ارفك ػٍٝ ئسعبي اٌّج١غ ئ١ٌٗ، فارا ارفك اٌّؾزشٞ ِغ اٌجبئغ ػٍٝ أْ ٠مَٛ ٘زا األخ١ش ثزقذ٠ش 

 .اٌّج١غ ئٌٝ ٚ٘شاْ فزىْٛ ٚ٘شاْ ٟ٘ ِىبْ اٌزغ١ٍُ 

  ٚ ػ١ٍٗ ٔغزٕزظ أْ اٌّؾشع ؽذد ِىبْ اٌزغ١ٍُ ٚ اٌزٞ ٠غت ػٍٝ اٌجبئغ اٌزم١ذ ثٗ ٚ ٘زا ِب ٌُ 
٠ٛعذ ارفبق ٠خبٌف رٌه ، أٞ أْ لبػذح رؾذ٠ذ ِىبْ اٌزغ١ٍُ ١ٌغذ ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ ف١غٛص االرفبق 

     2.ػٍٝ ِخبٌفزٙب

 ىفلبح الخسمٍن          : الفرع الذبلد

رؼٛد ٔفمبد اٌٛفبء ػٍٝ اٌّذ٠ٓ ِب ٌُ ٠ٛعذ ارفبق أٚ ٔـ ٠منٟ ثغ١ش رٌه ٘زا ِب عبءد ثٗ   
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغضائشٞ ِٕٚٗ ٔفمبد اٌزغ١ٍُ رمغ ػٍٝ ػبرك اٌّذ٠ٓ، ٚ اٌّذ٠ٓ 283اٌّبدح 

ثبٌزغ١ٍُ ٘ٛ اٌجبئغ ٚ ِٓ صُ ٔفمبد اٌزغ١ٍُ ٠زؾٍّٙب اٌجبئغ ئٌٝ أْ ٠زُ اٌزغ١ٍُ ٚ ٠ذخً مّٓ ٘زٖ 
إٌفمبد ِقشٚفبد اٌٛصْ ٚ اٌّمبط، ٚ اٌى١ً ، ٚاٌؼذ ، ئرا وبْ اٌّج١غ ؽ١ئب ِؼ١ٕب ثٕٛػٗ  ٚ ال 

٠فشص ئال ثأخز اٌطشق اٌغبٌفخ اٌزوش ، ٚ وزٌه ِقشٚفبد ؽضَ اٌّج١غ ٚ ٔمٍٗ ئٌٝ ِىبْ اٌزغ١ٍُ ٚ 

                                                           

.601ػجذ اٌشصاق أؽّذ  اٌغٕٙٛسٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ -   1
  

.112-111ِؾّذ ؽغ١ٕٓ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ -   2
  

.  140خ١ًٍ أؽّذ ؽغٓ لذادح ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ -  2   

 

 

 

 

 



 الفصل األول         هضووى  االلتزام بالتسلين
 

 

10 

٘زا األفً ٌٚىٓ ئرا  وزٌه رذخً مّٓ إٌفمبد اٌشعَٛ اٌغّشو١خ ٚ خبفخ فٟ األؽ١بء اٌّقذسح
283.1ٚعذ ارفبق أٚ ٔـ ٠منٟ ثغ١ش رٌه، ٚعت ػًّ االرفبق لجً أػّبي ٔـ اٌّبدح 

 

 ٚ اٌزٟ رٕـ ػٍٝ أْ (ج .م. ق395الوادة)   أِب ٔفمبد رغٍُ اٌّج١غ فٟٙ ػٍٝ ػبرك اٌّؾزشٞ 
ٔفمبد رغٍُ اٌّج١غ رىْٛ ػٍٝ ػبرك اٌّؾزشٞ ِب ٌُ ٠ٛعذ ػشف أٚ ارفبق ٠منٟ ثغ١ش رٌه ٚ ِٓ 

صُ ال فال ٠ٍضَ اٌجبئغ ثبٌّقبس٠ف اٌالصِخ ٌٕمً اٌّج١غ ِٓ ِىبْ اٌزغ١ٍُ ئٌٝ ِىبْ آخش ،ِغ 
 اٌزٟ رٕـ ػٍٝ أٗ ئرا ٚعت رقذ٠ش اٌّج١غ ئٌٝ  هدًي جزائزي368ِالؽظخ ؽىُ اٌّبدح 

فبٌٕغجخ ٌٍّٕمٛي ٚاعت . اٌّؾزشٞ فال ٠زُ اٌزغ١ٍُ ئال ئرا ٚفً ئ١ٌٗ َ ٌُ ٠ٛعذ ارفبق ٠خٍف رٌه 
اٌزقذ٠ش ،اٌزغ١ٍُ فٟ ٘ذٖ اٌؾبٌخ ال ٠زُ ئال ثٛفٛي اٌّج١غ ئٌٝ اٌّؾزشٞ ٚ ِٕٝ رٌه أْ ٔفمبد 

 2.اٌؾؾٓ ػٍٝ ػبرك اٌجبئغ ئر أٔٙب ِٓ ٔفمبد اٌزغ١ٍُ

 هوضوع االلخزان تبلخسمٍن فٌ علد التٍع: الهتحد الذبىٌ

   ٠ٍزضَ اٌجبئغ ثبْ ٠غٍُ ٌٍّؾزشٞ اٌؾٟء ثقفبرٗ ِٚمذاسٖ اٌّزفك ػ١ٍٗ فٟ اٌؼمذ ، وّب ٠فشك ٘زا 
ئر ٘زا األخ١ش ٠ذفغ .االٌزضاَ ػٍٝ ػبرك اٌجبئغ ، ٚ ٌّقٍؾخ اٌّؾزشٞ ، ٚاعت رغ١ٍُ ِج١غ ِطبثك 

اٌضّٓ فٟ عج١ً اٌؾقٛي ػٍٝ ٘زٖ إٌّزٛعبد ٌالٔزفبع ثٙب ٚ ئؽجبع ؽبعبرٗ  ٚ أغشامٗ 
اٌخبفخ،ٚ٘ٛ ٌٓ ٠زّىٓ ِٓ اعزؼّبي ٘زٖ إٌّزٛعبد االعزؼّبي األِضً أٚ االٔزفبع ثٙب ػٍٝ ٚعٗ 

األوًّ ، ٚرغٕت ئمشاس٘ب، ئال ئرا وبٔذ ِطبثمخ ٌٍؾشٚه ٚ اٌّٛاففبد أٚ اٌغشك اٌزٞ رُ 
ِٚقطٍؼ اٌّطبثمخ ٌٗ ػذح ِفب١ُ٘  فٕؼٕٟ ثٗ ِطبثمخ إٌّزٛط أٚ اٌخذِخ . اٌزؼبلذ ػ١ٍٙب ِٓ أعٍٗ

ٌمٛاػذ آِشح ، ٚ٘زا ِب ٚسد فٟ لٛا١ٔٓ االعزٙالن ، ٚ أخ١شا ٠شاد ثٗ ِطبثمخ اٌّج١غ ٌّب ارفك ػ١ٍٗ 
 .اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚأْ ٠فٟ ٘زا اٌّج١غ ٌٍغشك اٌّمقٛد ِٓ اٌزؼبلذ 

    اٌزضاَ اٌجبئغ ثزغ١ٍُ ِج١غ ِطبثك ٌّب ارفك ػ١ٍٗ ِغ اٌّؾزشٞ فٟ اٌؼمذ، ٘ٛ اٌزضاَ ػبَ فٟ

 

ٚ رؼزجش اٌّطبثمخ ػٕقشا . اٌّج١غ أٞ وبٔذ ففخ أهشافٗ، عٛاء وبٔٛا ١١ِٕٙٓ أٚ أؽخبؿ ػبد١٠ٓ
أعبع١ب  ٠غت ػٍٝ اٌجبئغ اؽزشاِٗ ػٕذ رٕف١ز اٌزضاِٗ ثبٌزغ١ٍُ  ، ِغ مشٚسح رغ١ٍُ اٌّج١غ ثٍّؾمبرٗ 

اٌنشٚس٠خ ٚ ئال اػزجش اٌزغ١ٍُ ٔبلقب ، فبٌٍّؾمبد ٟ٘ ؽٟء ِغزمً ػٓ األفً  ٚغ١ش ِزٌٛذ 
  .ػٕٗ ٌىٓ أػذ ثقفخ دائّخ ١ٌىْٛ ربثؼب ٌألفً ٚ ٍِؾمب ثٗ
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   ِٕٚٗ عٕذسط فٟ  اٌّجؾش االٌزضاَ ثزغ١ٍُ ِج١غ ِطبثك فٟ اٌّطٍت األٚي ٚاالٌزضاَ ثزغ١ٍُ 
 .   ٍِؾمبد اٌّج١غ فٟ اٌّطٍت األٚي 

 االلخزان تخسمٍن هتٍع هطبتق : الهطمة األول 

  ٠ٍزضَ اٌجبئغ ثزغ١ٍُ اٌّج١غ فٟ اٌؾبٌخ اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب ٚلذ اٌج١غ، ئال ئرا وبْ ٘ذا اٌؾىُ ١ٌظ ِٓ 
 364إٌظبَ اٌؼبَ ئر ٠غٛص االرفبق ػٍٝ خالف رٌه ف١ّب ث١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚ ٘ٛ ِب رنّٕزٗ اٌّبدح

ط ٠غت ػ١ٍٕب رٛم١ؼ و١ف١خ رؼ١١ٓ ؽبٌخ اٌّج١غ ٚلذ اٌج١غ ٚ ِب اٌؾىُ ئرا رغ١شد ٘زٖ .َ.ِٓ ق
اٌؾبٌخ ػٕذ اٌزغ١ٍُ ، ٚ ِب اٌزٞ ٠زشرت فٟ ؽبٌخ ٚعٛد ارفبق خبؿ ث١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ ٠ؼ١ٓ اٌؾبٌخ 

 . اٌزٟ ٠ىْٛ ػ١ٍٙب اٌزغ١ٍُ

 الهطبتلج الوضفٍج : الفرع األول

  ٠ٍزضَ اٌجبئغ فٟ اٌزم١ٕٓ اٌّذٟٔ اٌغضائشٞ،٠زغٍُ اٌّج١غ فٟ اٌؾبٌخ اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب ٚلذ اٌزؼبلذ أٚ 
٠ٍضَ اٌجبئغ ثزغ١ٍُ اٌؾٟء اٌّج١غ ٌٍّؾزشٞ فٟ ؽبٌخ :" ٠زنّٕٙب364اٌج١غ  ٚ٘زا ِب رغغذٖ اٌّبدح 

 ِٓ 431ٚٔفظ االرغبٖ أخذ ثٗ اٌّؾشع اٌّقشٞ ِٓ خالي اٌّبدح " اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب ٚلذ اٌج١غ
اٌزم١ٕٓ اٌّذٟٔ اٌّقشٞ ٠ٚمزنٝ االٌزضاَ ثبٌّطبثمخ ٌٍّٛاففبد ٚفمب ٌّب رمذَ رغ١ٍُ راد اٌّج١غ 

 اٌّزفك ػ١ٍٗ أصٕبء اٌزؼبلذ ٚ ثقفبرٗ اٌّؾذدح  وّب ٠ٍزضَ اٌجبئغ ثزغ١ٍُ ٍِؾمبرٗ ٚ وً

 ٚلذ  رٌه هجمب ٌّب ٠مزن١ٗ اٌؼشف ٚلقذ اٌّزؼبلذ٠ٓٚ  ِب أػذ ثقفخ دائّخ العزؼّبي اٌؾٟء، 

٠ؾب٘ذ ٘زا االٌزضاَ ػٓ ارفبق اٌطشف١ٓ،أٚ ػٓ ثؼٙذ فش٠ؼ ِٓ اٌجبئغ،أٚ وأصش الؽزشاه اٌّؾزشٞ 
ٚئرا رخٍف ِضً ٘زا االرفبق اعزٍضَ اٌّؾشع اٌشعٛع ألؽىبَ .ففخ ِؼ١ٕخ فٟ اٌؾٟء اٌّج١غ

اٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔخ عٛاء وبٔذ ِىٍّخ، ٚؽ١ٕئز ٠غت اٌزفشلخ ث١ٓ اٌّج١غ اٌّؼ١ٓ ثبٌزاد ٚاٌّج١غ 
 1.اٌّؼ١ٓ ثبٌٕٛع أٚ وبٔذ آِشح 

  حبلج الهتٍع وكح التٍع: أوال

   ٠ٍزضَ اٌجبئغ ثزغ١ٍُ اٌّج١غ ثبٌؾبٌخ ٚاألٚفبف اٌزٟ رُ االرفبق ػ١ٍٙب،فبٌجبئغ ٠غٍُ اٌّج١غ فٟ 
اٌؾبٌخ اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب ٚلذ ئثشاَ ػمذ اٌج١غ ٚ٘زٖ اٌؾبٌخ لذ ٠زفك ػ١ٍٙب أفشاد ٚعذ ارفبق ث١ٓ اٌجبئغ 

،فبٌؼمذ ؽش٠ؼخ   اٌّزؼبلذ٠ٓ، أِب فٟ اٚاٌّؾزشٞ ػٍٝ رؾذ٠ذ ؽبٌخ اٌّج١غ ٚلذ اٌزغ١ٍُ ٚعت اخز ثٗ
ٚفمب  (ئرا وبْ ِٕمٛال ِؼ١ٕب ٌزارٗ)ؽبٌخ أؼذاَ ِضً ٘زا االرفبق ٚعت ػٍٝ اٌجبئغ رغ١ٍُ اٌّج١غ 

ٚئرا وبْ أسمب ف١غت رغ١ٍّٙب ٚفمب ٌّب . ٌقفبرٗ ٚؽبالرٗ اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب ٚلذ ئثشاَ ػمذ اٌج١غ

                                                           
أِبصٚص ٌط١فخ، اٌزضاَ اٌجبئغ ثزغ١ٍُ اٌّج١غ غٟ اٌمبْٔٛ اٌغضائشٞ ، سعبٌخ ١ًٌٕ دسعخ دوزٛساٖ ، فشع اٌمبْٔٛ اٌخبؿ  عبِؼخ - 1

 .152،ؿ 2011ٌِٛٛد ِؼّشٞ ، 
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روش فٟ اٌؼٙذ وؾذٚد األسك،ِغبؽزٙب ِٚبٌٙب ِٓ ؽمٛق ِٚب ػ١ٍٙب ِٓ رىب١ٌف ػ١ٕ١خ ٚ 
 1.ِؾزّالد اٌؼ١ٓ اٌّج١ؼخ

  أِب ئرا وبْ اٌّج١غ ِؼ١ٕب ثبٌٕٛع وّب ٌٛ ِٓ اٌّض١ٍبد فأٗ ٠غت ٕ٘ب أ٠نب أْ ٠غٍُ اٌجبئغ اٌّج١غ 
 وّب ٘ٛ ِزفك ػ١ٍٗ ِٓ ؽ١ش اٌغٛدح أٚ وّب اٌزضَ ثٗ،وّب ٌٛ ٠ؼٙذ اٌجبئغ ثزغ١ٍُ ثنبئغ 

  ِٓ ئٔزبط ِقٕغ ِؼ١ٓ أٚ ثٍذ ِؼ١ٓ ف١غت رغ١ٍّٙب ِٓ ئٔزبط اٌّقٕغ أٚ اٌجٍذ ٚال ٠غٛص ئعجبس 
اٌّؾزشٞ ػٍٝ لجٛي ثنبػخ ِٓ فٕغ اٌّقٕغ آخش ألٔٗ وض١شا ِب ٠زفك فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌج١ٛع 

ػٍٝ دسعخ عٛدرٗ ،أِب ئرا ٌُ ٠زفك ػٍٝ دسعخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌغٛدح ٌٍؾٟء اٌّؼ١ٓ ثبٌٕٛع ٠ّىٓ 
فاْ أِىٓ رٌه اٌزضَ اٌجبئغ ثأْ ٠غٍُ  اٌؾٟء . اعزخالؿ رٌه ِٓ اٌؼشف أٚ ِٓ هشف آخش

 ثذسعخ اٌغٛدح اٌّغزفبدح ِٓ اٌؼشف أٚ أٞ ظشف آخش ،أِب ئرا ٌُ ٠ّىٓ اعزخالؿ

 دسعخ اٌغٛدح ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ فاْ اٌجبئغ ٠ٍزضَ ثزغ١ٍُ عٟء ِٓ فٕف ِزٛعو ، ٚ رٌه ألٔٗ ٌٛ 
أٌضِٕب اٌجبئغ ثزغ١ٍُ فٕف ع١ذ فاْ ٘زا ػ١ٓ ثبٌجبئغ ٌٚٛ أٌضِٕبٖ ثزغ١ٍُ فٕف سدٞء فاْ رٌه 

ػ١ٓ ثبٌّؾزشٞ ٘زا ِغ ِالؽظخ أٔٗ ئرا وبْ االخزالف هف١فب فبٌؼبداد اٌزغبس٠خ عشد ػٍٝ لجٛي 
٠فزشك االٌزضاَ ثزغ١ٍُ اٌّج١غ ثؾبٌزٗ . اٌّؾزشٞ ٌٍّج١غ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٌٗ اٌؾك فٟ ئٔمبؿ اٌضّٓ

ٚلذ اٌج١غ أْ اٌّج١غ ظً ؽزٝ ٚلذ اٌزغ١ٍُ وّب ٘ٛ ٚ ٌُ ٠طشأ ػ١ٍٗ أٞ رغ١١ش ٌىٓ لذ ٠ؾذس أْ 
 ٠2ؼزشٜ اٌّج١غ رغ١١ش فّب ٘ٛ اٌؾىُ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ؟

ٚ ٔؼٕٟ ثٗ ئرا وبْ اٌزغ١١ش ئٌٝ األعٛأ  ٚ ادػٝ اٌّؾزشٞ رٌه ػٕذ :  الخغٍٍر الضبر تبلهتٍع -1
رغ١ٍُ اٌّج١غ ، أٚ ثؼذ رغ١ٍّٗ ثفزشح ٚع١ضح رّىٓ خالٌٙب ِٓ رغشثخ اٌّج١غ فاْ ػٍٝ اٌجبئغ ٠مغ 

 ػجئ ئصجبد أْ ؽبٌخ اٌّج١غ ٌُ رزغ١ش ألٔٗ ٘ٛ اٌٍّزضَ ثزغ١ٍُ اٌّج١غ فٟ اٌؾبٌخ اٌزٟ وبْ    

فارا ػغض اٌجبئغ ػٓ ئصجبد رٌه فأٗ .  ػ١ٍٙب ٚلذ اٌؼمذ ، ٚ ػ١ٍٗ ٠مغ ػجئ ئصجبد رٕف١ز اٌزضاِٗ 
. ثزؼ٠ٛل اٌّؾزشٞ  ٠ىْٛ ٍِضِب ثاػبدح اٌّج١غ ئٌٝ اٌؾبٌخ اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب ٚلذ اٌؼمذ ، أٚ ٠ٍضَ

ٚ رزشرت ٘زٖ األؽىبَ عٛاء ؽذس اٌزغ١١ش اٌنبس ثفؼً . وّب ٠غٛص ٌٍّؾزشٞ أْ ٠طٍت فغخ اٌؼمذ
اٌجبئغ ٚ خطئٗ أٚ فؼً اٌغ١ش أٚ ثغجت لٛح لب٘شح أٚ ؽبدس ِفبعئ ألْ اٌزضاَ اٌجبئغ ٘ٛ اٌزضاَ 

                                                           

.126خ١ًٍ اؽّذ ؽغٓ لذادح ، اٌّشعغ اٌغبثك ،ؿ -  1
 

.258ع١ّش ػجذ اٌغ١ذ رٕبغٛ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ -  2
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ثزؾم١ك ٔز١غخ ، ٚ ال ٠ؼفٟ اٌجبئغ ِٓ رؾًّ ِغإ١ٌٚخ اٌزغ١١ش اٌنبس ئال ئرا ؽذس دٌه ٔز١غخ فؼً 
1.اٌّؾزشٞ 

 

ٚئرا وبْ اٌزغ١١ش اٌّج١غ ئٌٝ األؽغٓ، ٚ ٠ىْٛ دٌه ثغجت أعٕجٟ وأْ : الخغٍٍر الهفٍد لمهتٍع -2
اٌزقك هّٟ ثأسك صساػ١خ ، فاْ ٘زٖ اٌض٠بدح رىْٛ ِٓ ؽك اٌّؾزشٞ فٙٛ فبؽت ؽك فٟ 

ّٔبء اٌؾٟء ِٓ ٚلذ اٌؼمذ ، أِب ئرا وبْ اٌزغ١١ش لذ ؽذس ثفؼً اٌجبئغ وبْ ثٕٟ اٌجبئغ فٟ األسك 
اٌّج١ؼخ أٚ ألبَ ثٙب ئٔؾبءاد أٚ رؾغ١ٕبد فٟ أٞ ٔٛع، فأٗ ٠ؼزجش لذ ثٕٟ فٟ ٍِه غ١شٖ وّب عجك 

 .أْ رزوشٔب  ٚرطجك أؽىبَ اٌجٕبء أٚ اٌغشاط فٟ ٍِه اٌغ١ش
  فؾزٝ ٌٚٛ وبٔذ اٌٍّى١خ ٌُ رٕزمً ثؼذ ئٌٝ اٌّؾزشٞ ئال أْ اٌجبئغ ٚ٘ٛ ٍِضَ ثزغ١ٍُ اٌّج١غ ثبٌؾبٌخ 

اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب ٚلذ اٌؼمذ ٠ؼزجش لذ اخً ثٙزا االٌزضاَ ئرا ٘ٛ غ١ش فٟ ؽبٌخ اٌّج١غ ف١ىْٛ ِٓ 
 .  اٌؼذي ِؼبٍِزٗ وّٓ ٠جٕٟ فٟ ٍِه غ١شٖ

ٚ اٌّؾزشٞ ٍِضَ ثزغ١ٍُ اٌّج١غ رارٗ، ١ٌٚظ ؽ١ئب آخش ٌٚٛ وبْ أفنً ِٕٗ فال ٠غجش اٌجبئغ ػٍٝ 
لجٛي ؽٟء آخش غ١ش اٌزٞ اٌزضَ ثٗ اٌّذ٠ٓ فؼال ٌٚٛ وبْ ٘زا اٌؾٟء أفنً ِّب اٌزضَ ثٗ اٌّذ٠ٓ، 
ٚ وزٌه ئرا وبْ اٌّج١غ ؽ١ئب ِؼ١ٕب ثبٌٕٛع فبْ اٌجبئغ ٠ٍزضَ ثزغ١ٍّٗ وٍٗ ئٌٝ اٌّؾزشٞ ال ثغضء ِٕٗ 

 2.فمو ألْ اٌّؾزشٞ ال ٠غجش ػٍٝ لجٛي ٚفبء عضئٟ ثؾمٗ
   ٚ ئرا وبْ اٌجبئغ ٠ٍزضَ ثزغ١ٍُ اٌّج١غ ثبٌؾٍخ اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب ٚلذ ئثشاَ اٌؼمذ، فّٓ ثبة أٌٚٝ أْ 
٠ٍزضَ ثزغ١ٍُ ٔفظ اٌؾٟء ٚال ٠غزجذٌٗ ثؾٟء ٚ ؽزٝ  ٚ ٌٛ وبْ ٘زا اٌؾٟء اٌجذ٠ً خ١شا ِٓ اٌّج١غ 
ٚاٌزضاَ اٌجبئغ ٠مغ ػٍٝ اٌّج١غ وٍٗ ال ثغضء ِٕٗ ال اٌٛفبء اٌغضئٟ ال ٠غٛص ئرا ٌُ ٠شك ثٗ اٌذائٓ 

  3.، ِٚٓ صُ ئرا وبْ اٌّج١غ ِٓ اٌّض١ٍبد ٚعت رغ١ٍّٗ وٍٗ دفؼخ ٚاؽذح ال عضءا عضءا
  وجود اخفبق خبص عمي حبلج الهتٍع:ذبىٍب 

  ٚلذ لذِٕب أْ اٌزضاَ اٌجبئغ ثزغ١ٍُ اٌّج١غ فٟ اٌؾبٌخ اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب ٚلذ اٌج١غ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٞ 
فارا وبْ ٕ٘بن ٘زا االرفبق اٌخبؿ فأٗ ٘ٛ .ئّٔب ٠مَٛ ئرا ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ارفبق خبؿ ث١ٓ اٌّجب٠ؼ١ٓ

ٚ اٌّؾزشٞ ٘ٛ اٌّىٍف ثاصجبد ٚعٛد االرفبق، فارا أصجزٗ ٚعت ػٍٝ اٌجبئغ أْ ٠ضجذ . اٌزٞ ٠غشٞ
 . أْ اٌّج١غ ٚلذ أْ عٍّٗ وبْ فؼال فٟ اٌؾبٌخ اٌّزفك ػ١ٍٙب

  ٚلذ ٠زفك اٌّزجب٠ؼبْ ػٍٝ أْ ٠غٍُ اٌجبئغ اٌّج١غ فٟ ؽبٌخ ع١ذح ، ف١غت ػٕذئز أْ ٠مَٛ اٌجبئغ ثٙزا 
االٌزضاَ فزغ١ٍُ اٌّج١غ فٟ ؽبٌخ ع١ذح ، ٚ ٌٛ وبٔذ ؽبٌزٗ ٚلذ اٌج١غ ٌُ رىٓ ع١ذح ثؼٍُ اٌّؾزشٞ ثً 

 وبٔذ ِزٛعطخ أٚ سد٠ئخ ، ٚ ٠ىْٛ ػٍٝ اٌجبئغ ئرْ أْ ٠ؾغٓ ؽبٌخ اٌّج١غ ؽزٝ 
 

 

 
                                                           

.129خ١ًٍ أؽّذ ؽغٓ لذادح ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ-   2
 

.129خ١ًٍ أؽّذ ؽغٓ لذادح ، اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ-   1
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فارا ٌُ ٠فؼً ، ٚ وبٔذ اٌؾبٌخ اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب اٌّج١غ فؼال   .رٕمٍت ئٌٝ ؽبٌخ ع١ذح ٚلذ اٌزغ١ٍُ
رفٛد ػٍٝ اٌّؾزشٞ غشمٗ ِٓ اٌؾشاء، وبْ ٌٍّؾزشٞ ِطبٌجخ اٌجبئغ ثبٌزٕف١ز اٌؼ١ٕٟ، وّب أْ ٌٗ 

أِب ئرا وبٔذ ؽبٌخ اٌّج١غ  ال رفٛد ػٍٝ .أْ ٠طبٌت ثفغخ اٌج١غ ِغ اٌزؼ٠ٛل ئْ وبْ ٌٗ ِمزل
اٌّؾزشٞ غشمٗ، فبْ اٌج١غ ال ٠فغخ، ثً ٠ىْٛ اٌّؾزشٞ اٌّطبٌجخ ثبٌزؼ٠ٛل ئْ وبْ لذ أفبثٗ 

 .مشس 
   ٚلذ ٠زفك اٌّزجب٠ؼبْ ػٍٝ أْ رىْٛ ؽبٌخ اٌّج١غ ٚلذ اٌزغ١ٍُ ِطبثمخ ٌؼ١ٕخ ِزفك ػ١ٍٙب ٚ ػٕذئز 

٠غت أْ ٠ىْٛ اٌّج١غ ٚلذ اٌزغ١ٍُ ِطبثمب ٌٙزٖ اٌؼ١ٕخ، ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٞ ثغطٕبٖ ػٕذ اٌىالَ فٟ 
 1.اٌج١غ ثبٌؼ١ٕخ
 الهطبتلج الكهٍج: الفرع الذبىٌ

٠ٍزضَ اٌجبئغ ثزغ١ٍُ اٌؾٟء اٌّج١غ : " ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغضائشٞ ػٍٝ أٔٗ 364  ٔقذ اٌّبدح 
ٚرجؼب ٌزٌه ، ٌٚىٟ ٠ٕفذ اٌجبئغ اٌزضاِٗ ثزغ١ٍُ ." ٌٍّؾزشٞ فٟ اٌؾبٌخ اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب ٚلذ اٌج١غ

اٌّج١غ ػٍٝ اٌؾٍخ اٌزٟ ٚعذ ػ١ٍٙب أصٕبء اٌزؼبلذ، ٠غت ػ١ٍٗ ِٓ ثبة أٌٚٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّج١غ 
االٌزضاَ ثٕمً ؽك "  ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ػٍٝ أْ 167ٌؾ١ٓ رغ١ٍّٗ، ٚ رجؼب ٌزٌه ٔقذ اٌّبدح 

ٚ ئْ وبْ االٌزضاَ ثبٌزغ١ٍُ ." ػ١ٕٟ ٠زنّٓ االٌزضاَ ثزغ١ٍُ اٌؾٟء ٚ اٌّؾبفظخ ػ١ٍٗ ؽزٝ اٌزغ١ٍُ
٘ٛ اٌزضاَ ثزؾم١ك ٔز١غخ، فبْ االٌزضاَ ثبٌّؾبفظخ ٘ٛ اٌزضاَ ثجذي ػٕب٠خ  ٚ ثجذي اٌجبئغ فٟ رٌه 

فٟ االٌزضاَ ثؼًّ ئرا : - " ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ثمٌٛٙب172ػٕب٠خ سة األعشح اٌؾش٠ـ هجمب ٌٍّبدح 
وبْ اٌّطٍٛة ِٓ اٌّذ٠ٓ أْ ٠ؾبفع ػٍٝ اٌؾٟء ، أٚ ثاسادرٗ أٚ أْ ٠زٛخٝ اٌؾزس فٟ رٕف١ز 

 اٌزضاِٗ ، فبٔٗ ٠ؾشس ِٓ اٌزضاِٗ ئرا ثزي فٟ رٕف١زٖ ِٓ اٌؼٕب٠خ ِب 

   ٠جزٌٗ سة األعشح اٌؾش٠ـ ٌٚٛ ٌُ ٠زؾمك اٌغشك اٌّمقٛد، ِب ٌُ ٠ٕـ اٌمبْٔٛ أٚ االرفبق 
 ."ٚػٍٝ وً ؽبي ٠جمٝ اٌّذ٠ٓ ِغإٚال ػٓ رذ١ٌغٗ أٚ خطئٗ.ػٍٝ خالف رٌه

ئرا ػ١ٓ فٟ اٌؼمذ ِمذاس اٌج١غ، ٚعت ػٍٝ اٌجبئغ أْ ٠غٍُ اٌّمذاس اٌّزفك ػ١ٍٗ ٌىٓ ِب ؽىُ  ٚ
 إٌمـ ٚ اٌض٠بدح فٟ ِمذاس اٌج١غ؟   

 حبلج الىلص فٌ هلدار الهتٍع: أوال
ئرا ػ١ٓ فٟ اٌؼمذ :" ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ثمٌٛٙب365  ػبٌغذ ٘زٖ اٌؾبٌخ اٌفمشح األٌٚٝ ِٓ اٌّبدح 

 .ِمذاس اٌّج١غ وبْ ِغإٚال ِب ٌُ ٠ٛعذ ارفبق ِخبٌف ػّب ٔمـ ِٕٗ هجمب ٌٍؼشف
غ١ش أٔٗ ال ٠غٛص ٌٍّؾزشٞ أْ ٠طٍت فغخ اٌؼمذ ٌٕمـ فٟ اٌّمذاس، ئال ئرا اصجذ ثبْ إٌمـ ثٍغ 

 ...."ِٓ األ١ّ٘خ دسعخ ٌٛ وبْ ٠ؼٍّٙب ٌّب اثشَ اٌؼمذ

                                                           

.525ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ ، اٌّشعغ اٌغبثك ، -   1
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  ٚرجؼب ٌزٌه ٠ىْٛ اٌجبئغ ِغإٚال ػّب ٔمـ فٟ ِمذاس اٌّج١غ فٟ ؽبٌز١ٓ ، وّب ٠ىْٛ غ١ش 
 .ِغإٚال فٟ ؽبٌز١ٓ أ٠نب ، ٚعٛف ٔزٕبٌّٚٙب رجبػب

 :الحبلخبو المخبو ال ٍسبل فٍههب التبئع عو الىلص فٌ الهتٍع  -1

 :الحبلج األولي-
   ٚرزّضً فٟ أْ ٠زفك اٌجبئغ ٚ اٌّؾزشٞ فٟ اٌؼمذ ثجٕذ فش٠ؼ، ػٍٝ أْ ال ٠غأي اٌجبئغ ػّب ٠ٕمـ 

 أػالٖ ١ٌغذ آِشح ثً ِىٍّخ إلسادح 365فٟ ِمذاس اٌّج١غ ثؼذ اٌزغ١ٍُ ، ألْ أؽىبَ اٌّبدح 
اٌّزؼبلذ٠ٓ فٟ ؽبٌخ أؼذاَ االرفبق ، ٚ ػ١ٍٗ رغزجؼذ اٌّمزن١بد اٌمب١ٔٛٔخ فٟ ؽبٌخ ٚعٛد ارفبق 

 .فش٠ؼ ث١ٓ اٌطشف١ٓ

 : الحالت الثاًيت-
  أْ ٠ىْٛ إٌمـ فٟ اٌّج١غ ِّب ٠زغبِؼ ف١ٗ هجمب ٌمٛاػذ اٌزؼبًِ ث١ٓ األهشاف، أٞ هجمب 

ٌٍؼبداد ٚ األػشاف ، فارا وبٔذ اٌؼبدح اٌّطجمخ ٚ اٌّزؼبسف ػ١ٍٙب ٟ٘ اٌزغبِؼ فٟ ٔمـ ثغ١و 
فٟ اٌّج١غ، فبْ اٌجبئغ ٠زؾشس ِٓ اٌّغإ١ٌٚخ ، ِٚضبي رٌه أْ ٠ج١غ ؽخـ ٢خش و١ّخ ِٓ اٌؼٍف 

ػٍٝ أٔٙب ػؾشْٚ لٕطبسا ، فارا ٚعذ فٟ اٌّج١غ ثؼذ رغٍّٗ ٚٚصٔٗ ثأٔٗ ٠ٕمـ ف١ٗ ػؾشح 
 .و١ٍٛغشاِبد، فاْ ٘زا إٌمـ ِّب ٠زغبِؼ ف١ٗ اٌؼشف ثبٌٕظش ئٌٝ و١ّخ اٌج١غ 

  :الحبلخبو المخبو ٍسأل فٍههب التبئع عو الىلص فٌ الهتٍع -2
 :الىلص التسٍط الذً ال ٍخسبهح فٍه طتلب لمعرف: الحبلج األولي

  ئرا وبْ اٌؼشف ال ٠غّؼ ثبٌٕمـ فٟ اٌّج١غ ،أٚ ال ٠زغبِؼ ِغ إٌمـ فٟ اٌّمذاس ئرا رغبٚص 
ٔغجخ ِؼ١ٕخ ، فبْ اٌجبئغ ٠ىْٛ ِغإٚال ػٓ رٌه إٌمـ ، ٚ ثبػزجبسٖ ١ٌظ عغ١ّب ، ف١ٍظ 

ٌٍّؾزشٞ أْ ٠طٍت فغخ اٌج١غ ، ثً ػ١ٍٗ أْ ٠طٍت ئِب ئٔمبؿ اٌضّٓ ثؾ١ش ٠ق١ش ِزغب٠ٚب ِغ 
ِمذاس اٌّج١غ ، أٚ رىٍّخ اٌّمذاس ئٌٝ اٌى١ّخ اٌّزفك ػ١ٍٙب ، ٚ ٘زا فٟ ؽبٌخ وْٛ اٌّج١غ ِٓ 

 ٌٍمٕطبس، أٞ 1اٌّض١ٍبد ، فّٓ ٠ؾزشٞ ِضال خّغْٛ لٕطبسا ِٓ اٌمّؼ ثضّٓ صالصخ آالف د٠ٕبس
ثّجٍغ ئعّبٌٟ لذسٖ ِبئخ خّغْٛ أٌف د٠ٕبس، فاْ ِٓ ؽمٗ أْ ٠طٍت ئْ ظٙش ثؼذ اٌزغ١ٍُ ثأْ 

 . ٠ٕمـ لٕطبس٠ٓ ِٓ اٌمّؼ
 ئِب ئٔمبؿ اٌضّٓ ثؾ١ش ٠زغبٜٚ ِغ اٌى١ّخ اٌّغزٍّخ، أٞ عزخ آالف د٠ٕبس. 
  ٚئِب ئمبفخ اٌمٕطبس٠ٓ إٌبلق١ٓ ِٓ هشف اٌجبئغ، ٌىْٛ األِش ٠زؼٍك ثّج١غ ِٓ اٌّض١ٍبد. 

 : أِب ئرا وبْ اٌؾٟء اٌّج١غ ِٓ اٌم١ّ١بد، فبْ ثبعزطبػخ اٌّؾزشٞ االخز١بس ث١ٓ اٌؾ١ٍٓ أدٔبٖ
  ٓئِب أْ ٠طٍت ئٔمبؿ اٌضّٓ ١ٌقجؼ ِغب٠ٚب ٌّمذاس اٌّج١غ ، ٚ ٌٍمبمٟ أْ ٠ٍغب ئٌٝ رؼ١١

خج١ش، ٌزمذ٠ش ل١ّخ اٌّمذاس إٌبلـ، ٚ ئرا وبْ اٌضّٓ ِمذسا ثؾغت اٌٛؽذح ، فاْ ػ١ٍّخ 
 .ئٔمبؿ اٌضّٓ رجذٚا فٟ غب٠خ اٌجغبهخ

                                                           

. 353،354 ،ؿ 2006ٌؾغ١ٓ ثٓ ؽ١خ آس ٠ٍِٛب ، ِٕزمٝ فٟ ػمذ اٌج١غ، داس ِ٘ٛخ،اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ -  1
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 حبلج الىلص الجسٍن : الحبلج الذبىٍج 

  ٚ٘ٛ إٌمـ اٌزٞ ٠جٍغ ِٓ األ١ّ٘خ دسعخ ثؾ١ش ٌٛ وبْ ٠ؼٍّٗ اٌّؾزشٞ ٌّب أثشَ اٌؼمذ      ٚ 
٘زا اٌّؼ١بس ؽخقٟ ٚ ١ٌظ ِٛمٛػٟ ، ٠ٚخزٍف ِٓ ؽخـ ٢خش، ٚ ػٍٝ اٌمبمٟ فٟ رٌه 

عٍطخ رمذ٠ش٠خ ٌزمذ٠ش ِب ئرا وبْ إٌمـ عغ١ّب ، ٚ ٌٍّؾزشٞ أْ ٠ضجذ رٌه ٚ ٠مٕغ اٌمبمٟ ثٛعٙخ 
 .ٔظشٖ

 حبلج الزٍبدث فٌ هلدار الهتٍع: ذبىٍب 

ئرا رج١ٓ أْ لذس اٌؾٟء اٌّج١غ ٠ض٠ذ ػٍٝ ِب روش ثبٌؼمذ،ٚ :" ط ػٍٝ أْ.َ 365/2  رٕـ اٌّبدح 
وبْ اٌضّٓ ِمذسا ثؾغت اٌٛؽذح ، ٚعت ػٍٝ اٌّؾزشٞ ئرا وبْ اٌّج١غ غ١ش فبثً ٌٍزمغ١ُ أْ ٠ذفغ 

صّٕب صائذا ئال ئرا وبٔذ اٌض٠بدح فبؽؾخ، ففٟ ٘ذٖ اٌؾبٌخ ٠غٛص ٌٗ أْ ٠طٍت فغخ اٌؼمذ وً ٘زا ِب ٌُ 
 ".٠ٛعذ ارفبق ٠خبٌفٗ 

  ٠زج١ٓ ِٓ ؽىُ اٌفمشح اٌضب١ٔخ، أٗ لذ ٠ؾقً أْ اٌج١غ اٌّغٍُ ٌٍّؾزشٞ صائذا ػٓ اٌّمذاس اٌّزفك 
ػ١ٍٗ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ، ٚعت ػًّ االرفبق اٌمبئُ ث١ٓ اٌجبئغ ٚ اٌّؾزشٞ فٟ رغ٠ٛخ ٘زا األِش، ٚ ئْ 

 .ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ارفبق، فٕفشق ث١ٓ األِش٠ٓ

 :حبلج اىعدان اخفبق هخبلف-أ

  الزٍبدث التسٍطج فٌ هلدار الهتٍع: الحبلج األولي

  ٟٚ٘ ص٠بدح غ١ش مخّخ ثؾ١ش ال ٠زأصش اٌّؾزشٞ ثٙب وض١شا ٚ رغت اٌزفشلخ ث١ٓ لبث١ٍخ اٌّج١غ 
 1.ٌٍزمغ١ُ دْٚ مشس أٚ غ١ش لبثال ٌٍزمغ١ُ

 :عدن كبتمٍج الهتٍع لمخلسٍن دوو ضرر -

أٚ وبْ رمغ١ّٗ ٠زشرت ػ١ٍٗ مشسا ٌٍجبئغ،  (اٌزجؼ١ل)  ئرا وبْ اٌؾٟء اٌّج١غ غ١ش لبثً ٌٍزمغ١ُ 
وج١غ لطؼخ أسك ِغبؽزٙب صالس ٘ىزبساد ٚ ثغؼش اٌٙىزبس اٌٛاؽذ ِضال خّغ١ٓ أٌف د٠ٕبس ، صُ 

٠زج١ٓ ثؼذ ل١بط األسك أْ ِغبؽزٙب صالس ٘ىزبساد ٚ ثؼل األِزبس،فٍٛ أفش اٌّؾزشٞ فٟ ٘ذٖ 
اٌؾبٌخ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّمذاس اٌّزفك ػ١ٍٗ ، فبْ األسك اٌّزجم١خ ٌٍجبئغ     ٚ ٟ٘ ػذح أِزبس ، ٚ 

ثبٌزبٌٟ، ئرا لغّذ األسك فبْ دٌه ع١إدٞ ئٌٝ اٌنشس  ثبٌجبئغ ، فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ  ػٍٝ اٌّؾزشٞ 
أْ ٠ذفغ صّٕب ٠زٕبعت ِغ اٌض٠بدح ، ئال ئرا رج١ٓ أْ اٌض٠بدح فٟ اٌّج١غ ثٍغذ ؽذا ِٓ اٌغغبِخ ثؾ١ش 

 2.ٌٛ وبْ ٠ؼٍُ ثٙب اٌّؾزشٞ ٚلذ اٌؼمذ ٌّب اثشَ اٌؼمذ ٚ ِٓ صُ ٠غٛص ٌٗ أْ ٠طٍت فغخ اٌؼمذ

                                                           

. 356،355ٌؾغ١ٓ ثٓ اٌؾ١خ آس ٠ٍِٛب ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ -  1
  

.131خ١ًٍ أؽّذ ؽغٓ لذادح ، اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ / د-  2
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  كبتمٍج الهتٍع لمخلسٍن دوو ضرر -

  ٚ ِضبي رٌه أْ ٠ؾزشٞ ؽخـ و١ّخ ِٓ اٌىزت ػٍٝ أٔٙب عزْٛ وزبثب ، ٚ وبْ اٌغؼش اإلعّبٌٟ 
ِمذاسا ؽغت ػذد اٌىزت، صُ ٠زج١ٓ ثبْ اٌى١ّخ رجٍغ عجؼْٛ وزبثب أٚ ٚاؽذ ٚ عزْٛ وزبثب، فبْ 

اٌّج١غ ٕ٘ب ٠مجً اٌزغضئخ دْٚ مشس ػٍٝ اٌجبئغ خبفخ ئرا وبٔذ اٌىزت ِزّبصٍخ فٟ ِؾزٛا٘ب، فٕٙب 
ثبعزطبػخ اٌجبئغ أْ ٠طٍت ِٓ اٌّؾزشٞ أْ ٠ذفغ ص٠بدح فٟ اٌضّٓ ثؾغت اٌض٠بدح فٟ ػذد اٌىزت ، 

 . ثً ثبعزطبػخ اٌّؾزشٞ أْ ٠شد اٌى١ّخ اٌضائذح ٌٍجبئغ 

 الزٍبدث الفبحشج فٌ هلدار الهتٍع: الحبلج الذبىٍج

  ئرا وبْ اٌضّٓ ِمذسا ثؾغت اٌٛؽذح ، أٚ وبْ اٌّج١غ لبثال ٌٍزمغ١ُ دْٚ مشس فٍٍّؾزشٞ هٍت 
سد اٌّمذاس اٌضائذ دْٚ ؽك اٌّطبٌجخ ثبٌفغخ ، ٚ ئرا وبْ اٌّج١غ غ١ش لبثً ٌٍزمغ١ُ دْٚ مشس 

 .فجبعزطبػخ اٌّؾزشٞ فغخ اٌؼمذ أٚ هٍت اٌفغخ

 : حبلج وجود اخفبق هخبلف- ة

  ال ٠طجك األؽىبَ اٌغبثمخ فٟ ؽبٌخ ارفبق اٌّزؼبلذ٠ٓ ػٍٝ ِخبٌفزٙب ، رٌه أٗ ثبعزطبػزّٙب أْ 
٠زفمٛا ػٍٝ ئعمبه ؽك اٌّؾزشٞ فٟ فغخ اٌج١غ ئْ وبٔذ اٌض٠بدح فبؽؾخ ، ثً ػ١ٍٗ فمو هٍت 

ئٔمبؿ اٌّج١غ ئْ وبْ لبثال ٌٍزغضئخ أٚ اٌض٠بدح فٟ اٌضّٓ ، وّب ٠غٛص االرفبق ػٍٝ اػزجبس اٌّمذاس 
اٌضائذ ِٓ اٌّج١غ ٘جخ ِٓ اٌجبئغ ٌٍّؾزشٞ ، ٚ ثبٌزبٌٟ ال ٠ؾك ٌٍجبئغ اٌّطبٌجخ ثض٠بدح اٌضّٓ ، ٚ ال 

 .أْ ٠طٍت ئسعبع اٌغضء اٌضائذ

 : خلبدن الدعبوى الىبشئج عو الىلص و الزٍبدث فٌ هلدار الهتٍع  -3

 عئرا ٚعذ فٟ لذس اٌّجٟ" ط ػٍٝ أٔٗ .َ. ق366رٕـ اٌّبدح  :فٌ حبلج الهتٍع الهعٍو تبلذاح -1
ٔمـ أٚ ص٠بدح فبْ ؽك اٌّؾزشٞ فٟ هٍت ئٔمبؿ اٌضّٓ أٚ فغخ اٌؼمذ ٚ ؽك اٌجبئغ فٟ هٍت 

 ".رىٍّخ اٌضّٓ ٠غمطبْ ثؼذ ِنٟ عٕخ ِٓ ٚلذ رغ١ٍُ اٌّج١غ رغ١ٍّب فؼ١ٍب 

ٚ ٠الؽع ػٍٝ ٘زا إٌـ أْ ِذح اٌغٕخ رجزأ ِٓ ٚلذ اٌزغ١ٍُ اٌفؼٍٟ أٞ ٚلذ دخٛي اٌّج١غ فٟ 
ؽ١بصح اٌّؾزشٞ ال ِٓ ٚلذ اٌّج١غ رؾذ رقشف اٌّؾزشٞ ، ألْ اٌزغ١ٍُ اٌفؼٍٟ ٚؽذٖ ٘ٛ     

 .اٌزٞ ١ٙ٠ئ ٌٍّؾزشٞ ٚ اٌجبئغ وؾف ؽم١مخ إٌمـ أٚ اٌض٠بدح فٟ اٌّج١غ

  وّب ٠الؽع أْ اٌزمبدَ إٌّقٛؿ ػ١ٍٗ ٠مزقش ػٍٝ اٌؾمٛق إٌبرغخ ػٓ اٌؼغض أٚ اٌض٠بدح، أٞ 
ػٍٝ اٌؾبالد اٌزٟ ٠غٍُ ف١ٙب اٌجبئغ اٌّؼٕٟ ثزارٗ وّب ٘ٛ صُ ٠زنؼ أْ فٟ ٘زا اٌّج١غ ػغضا أٚ 

 .ص٠بدح
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 الخزان تخسمٍن همحلبح الهتٍع و اإلعالن ته  : الهطمة الذبىٌ 

ال ٠مزقش االٌزضاَ ثبٌزغ١ٍُ ػٍٝ اٌّج١غ رارٗ ، ثً ٠ؾًّ أ٠نب ٍِؾمبرٗ ، فبٌّؾشع اٌغضائشٞ ٌُ   
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٠432ٕظُ ؽىُ ٍِؾمبد اٌّج١غ وّب فؼً اٌّؾشع اٌّقشٞ فٟ اٌّبدح 

اٌّقشٞ اٌؾبٌٟ ، ٚ غ١شٖ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌّؼبفشح، ٚ األفً أْ ٍِؾمبد اٌّج١غ ٠ؼ١ٓ ؽغت 
لقذ اٌّزؼبلذ٠ٓ ، فارا ٌُ ٠ٛعذ ارفبق ث١ّٕٙب ػٍٝ رٌه، ؽغت اٌٍّؾمبد ٚ ؽغت هج١ؼخ اٌؾٟء أٚ 

ٚفمب ٌؼشف اٌغٙخ ، ٚ ٠ؼزجش ِٓ اٌٍّؾمبد وً ِب اػذ ثقفخ دائّخ العزؼّبي اٌؾٟء، ٚ اٌؾمٛق 
اٌّشرجخ ٌخذِزٗ وؾمٛق االسرفبق اال٠غبث١خ ، ٚ اٌؾمٛق ٚ اٌذػبٜٚ اٌّزؼٍمخ ثٗ وؾك مّبْ 

اٌؼ١ٛة اٌخف١خ ٚ دػٜٛ االعزؾمبق ٚ دػٜٛ ٔمـ اٌضّٓ ثغجت اٌؼغض ، غ١ش أْ اٌج١غ ال ٠ؾًّ 
 .اٌٍّؾمبد اٌزٟ ٔـ ف١ٗ ػٍٝ اعزجؼبد٘ب ِٕٗ

 همحلبح العلبر: الفرع األول

  ٌُ ٠ٛسد اٌّؾشع ث١بٔب أٚ أِضٍخ ٌّب ٠ؼزجش ِٓ اٌٍّؾمبد ثبٌٕغجخ ٌٍؼمبس ، ٚ ِغ رٌه فمذ أٚسد اٌفمٗ 
ٚ ػ١ٍٗ ٠غت اٌز١١ّض ث١ٓ  ،ٚ اٌمنبء أِضٍخ ِزؼذدح ٌّب ٠ؼزجش ٚ ِب ال ٠ؼزجش ِٓ ٍِؾمبد اٌّج١غ 

 .ٍِؾمبد اٌّبد٠خ ٚ اٌٍّؾمبد اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؼمبس

  :الهمحلبح الهبدٍج لمعلبر - 1

  ٚ اٌّمقٛد ثبٌٍّؾمبد اٌّبد٠خ ٌٍؼمبس ػمبساد ثبٌزخق١ـ ، ٚ ِٕٗ ٠غت اٌز١مٓ ِٓ أْ ِب ٠ؼزجش 
ػمبسا ثبٌزخق١ـ وبْ ِخققب فؼال ٌخذِخ اٌؼمبس أٚ اعزغالٌٗ ٚلذ اٌج١غ ، فارا رجش رٌه ال 

 ٠ىْٛ ٌٍجبئغ أْ ٠شفغ ؽ١ئب ِٕٙب لجً رغ١ٍُ اٌؼمبس ٌٍّؾزشٞ ، ئر ٠ٍزضَ ثزغ١ٍّٙب ِغ اٌؼمبس ، 

    فّضال ث١غ إٌّضي ٠ؾًّ األؽ١بء اٌّضجزخ ف١ٗ اٌٍّؾمخ وبألفشاْ اٌّضجزخ فٟ اٌّطبثخ   ٚ اٌّغبعً 
اٌّضجزخ فٟ اٌؾّبِبد، ٚ ال ٠ؾًّ ِٕمٛال ٠ّىٓ فقٍٗ دْٚ رٍف وبٌّشا٠ب غ١ش اٌّضجزخ ٚ اٌضش٠بد 

 1.اٌّؼٍمخ

  ٚ ئرا وبْ اٌّج١غ  أسمب صساػ١خ ، دخً فٟ اٌٍّؾمبد ؽمٛق االسرفبق ٌّب لذِٕب  ٚ اٌّضسٚػبد 
ٚ دخً فٟ اٌٍّؾمبد أ٠نب اٌطشق . غ١ش إٌبمغخ دْٚ اٌّضسٚػبد إٌبمغخ فٙزٖ ال رذخً

 .اٌخبفخ اٌّزقٍخ ثبٌطش٠ك اٌؼبَ 

  ٚث١غ اٌجغزبْ ٠ؾًّ ِب ف١ٗ ِٓ أؽغبس ِغشٚعخ ٚ ال ٠ؾًّ اٌضّبس إٌبمغخ ٌٛ ال اٌؾغ١شاد 
اٌّضسٚػخ فٟ أٚػ١خ أٚ اٌزٟ أػذد ٌٍٕمً ، ٚ ث١غ اٌجمشح اٌؾٍٛة ٠ؾًّ ٌٚذ٘ب اٌشم١غ  ٚ ث١غ 

 2.اٌؾ١ٛاْ ثٛعٗ ػبَ ٠ؾًّ اٌقغبس اٌزٟ ٠شمؼٙب وّب ٠ؾًّ اٌقٛف ٚ اٌؾؼش ا١ٌّٙأ ٌٍغض

                                                           

.252رٛف١ك ؽغٓ فشط، ػمذ اٌج١غ ٚ اٌّمب٠نخ، اٌّإعغخ اٌضمبف١خ اٌغبِؼ١خ ئعىٕذس٠خ، ؿ-  1
 

  .357 ؿ1980ع١ٍّبْ ِشلظ،ؽشػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، اٌؼمٛد اٌّغّبح،ػمذ اٌج١غ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ، ػبٌُ اٌىزت اٌمب٘شح،عٕخ - 2
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  ٚ ئرا وبْ اٌّج١غ ِقٕؼب ، دخً فٟ ٍِؾمبرٗ اٌّخبصْ اٌزٟ رٛدع ف١ٙب اٌّقٕٛػبد  ٚ إٌّبصي 
اٌزٟ أل١ّذ ٌؼّبي اٌّقٕغ ، ٚ ِطبػُّٙ ٚ ِالػجُٙ ٚ ٔؾٛ رٌه ، ٚ ئرا وبْ اٌّج١غ ِزغشا ، فاْ 

اٌجنبئغ ٚ ػمذ ئ٠غبس اٌّىبْ اٌزٞ أل١ُ ف١ٗ اٌّزغش ٚ االعُ اٌزغبسٞ     ٚ اٌؼّالء ٚ ػمٛد 
اٌّغزخذ١ِٓ ٚ اٌؼّبي ٚ اٌزضاِبد اٌّزغش ٚ د٠ٛٔٗ، وً ٘زا ٠ؼزجش ػٕبفش اٌّزغش فٟٙ أعضاؤٖ ٚ 

أِب ٍِؾمبرٗ فٟٙ ث١ٌٛقخ اٌزأ١ِٓ ئْ ٚعذد ٚ ِغزٕذاد ٚ دفبرش .١ٌغذ ِغشد ٍِؾمبد ٌٗ 
1.اٌؾغبثبد ٚ ػٕب٠ٚٓ اٌؼّالء ٔؾٛ رٌه

 

 : الهمحلبح اللبىوىٍج لمعلبر -2

   ٚ ٠زؼٍك األِش ٕ٘ب ثؾمٛق ِشرجطخ ثبٌؾٟء ثؾ١ش أٔٙب رؾىً رٛاثؼب ٚ رٕزمً ِؼٗ ، وّب ٘ٛ ػ١ٍٗ 
 les servitudeاٌؾبي فٟ اٌّؾً األٚي ثبٌٕغجخ ٌٍؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ اٌّشرجطخ ثؾٟء ٚ ٟ٘ االسرفبلبد 

 . ، فٟٙ ثطج١ؼزٙب رزجغ اٌّبي فٟ أٞ ٠ذ أزمً ئ١ٌٙب ، ٚ رٕزمً ثبٌنشٚسح ٌٍّؾزشٞ
  ٚ وّب ػ١ٍٗ اٌؾبي أ٠نب ثبٌٕغجخ ٌجؼل اٌؼمٛد ، ٚاٌزٟ ثبٌشغُ ِٓ ِجذأ األصش إٌغجٟ ، رىْٛ 

أوضش اسرجبهب ثبٌّبي ثؾ١ش ال ٠ّىٓ فقٍٙب ػٕٗ ، ٚ ثّٛعت ٔقٛؿ خبفخ رزجغ ثزٌه اٌؾٟء 
اٌّج١غ ِضً اإل٠غبساد ، ػمٛد اٌزأ١ِٓ ، ػمٛد اٌؼًّ ٚ اٌؼمٛد اٌنشٚس٠خ ٌٕؾبه اٌؾشوخ فٟ ؽبٌخ 

، ٚ ٌمذ ِذد اٌمنبء ٘زا اٌؾً ئٌٝ فشم١بد redressementاٌزٕبصي ػٕٙب رجؼب إلعشاء اإلٔؼبػ 
أخشٜ ِضً ػمٛد اٌزٛس٠ذ ٌّؾً رغبسٞ ْ ٚ ػمٛد ف١بٔخ آ١ٌبد ، ٌىٓ ٠زؼٍك األِش ثّخبٌفخ ٌّجذأ 

ٚ ص٠بدح ػٍٝ رٌه ِٓ اٌّؼزبد أْ ٠زفك اٌطشفبْ فشاؽخ ػٍٝ .ػذَ ٔمً االٌزضاِبد ئٌٝ اٌغ١ش 
  . ، ٚ اٌزٟ ٠ؾزظ ثٙب اٌّزؼبلذ ا٢خش ئال ثمجٌٛٗ ٌٙب cession de contratؽٛاٌخ اٌؼمذ 
 : همحلبح الهىلول: الفرع الذبىٌ

ٚ ػٍٝ رٌه ف١ٍؾك ث١غ اٌغ١بسح .   ئرا وبْ اٌّج١غ ِٕمٛال فزؼزجش ِٓ ٍِؾمبرٗ وً ِب اػذ العزؼّبٌٗ 
سخقخ رغ١١ش٘ب ٚ األدٚاد اٌّؼذح  إلفالؽٙب ٚ ِغزٕذاد اٌٍّى١خ ٚٚص١مخ اٌزأ١ِٓ ػ١ٍٙب اٌؾٙبدح 

اٌّضجزخ ألداء اٌنش٠جخ اٌّمشسح ػ١ٍٙب ، ٚ ئرا وبْ اٌّج١غ ٌٛؽخ ص٠ز١خ فبٔٗ ٠ؼذ ِٓ ٍِؾمبرٙب اٌؾٙبدح 
 .اٌذاٌخ ػٍٝ أفً ٘زٖ اٌٍٛؽخ ٚ ٔغجزٙب ئٌٝ اٌفٕبْ اٌزٞ لبَ ثشعّٙب 

،دخً فٟ ٍِؾمبرٗ اٌّغزٕذاد اٌزٟ رؾًّ ػٍٝ  brevet d’invention ٚ ئرا وبْ اٌّج١غ اخزشاػب 
 .عش االخزشاع ٚ و١ف١خ اإلفبدح ِٕٗ ئفبدح وبٍِخ

  ٚ ئرا وبْ اٌّج١غ أعّٙب ٚ عٕذاد ، فبْ لغبئُ األسثبػ اٌّغزؾمخ لجً اٌج١غ ال رذخً فٟ ٍِؾمبد 
 . ئال ثبرفبق خبؿ ، ئِب لغبئُ األسثبػ اٌزٟ رغزؾك ثؼذ اٌج١غ فٟٙ ِٓ اٌضّشاد ال ِٓ اٌٍّؾمبد

                                                           

.585ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ، اٌّشعغ اٌغبثك،ؿ-  1
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  ٚ ئرا وبْ اٌّج١غ ِٕمٛال آخش ، دخً فٟ ٍِؾمبرٗ اٌقٕذٚق اٌزٞ ٠ؾز٠ٛٗ ئْ ٚعذ، ٚ ِغزٕذ 
ٍِى١زٗ ، ٚ ٌىٓ ال ٠ذخً فٟ اٌٍّؾمبد األؽ١بء اٌض١ّٕخ اٌزٟ لذ رٛعذ مّٓ إٌّمٛي ، وّب ئرا ث١ؼذ 

 .عبػخ ِٓ فنخ فال ٠ذخً فٟ ٍِؾمبرٙب اٌغٍغٍخ اٌز٘ج١خ اٌزٟ لذ رىْٛ اوجش ِٓ اٌغبػخ

 الخزان تبإلعالن: الفرع الذبلد

  أعٛح ثبٌمبْٔٛ اٌفشٔغٟ أٌضَ اٌّؾشع اٌغضائشٞ رٕف١ز االٌزضاِبد ثؾغٓ ١ٔخ ، ٚ وزا ئػالَ 
اٌّؾزشٞ ثبٌّج١غ ػٍّب وبف١ب، ٚ اٌّمقٛد ثبٌزضاَ ثبٌؼالَ أٚ ِب ٠طٍك ػ١ٍٗ اٌزضاَ ثبٌزجق١ش أٚ 

اإلدالء ثبٌّؼٍِٛبد ٘ٛ أْ ٠ٍزضَ اٌجبئغ ثاػالَ اٌّؾزشٞ ثّب ٠ؼشفٗ ٚ ال ٠غزط١غ ٘زا األخ١ش أْ 
٠ؼشفٗ ثٕفغٗ، وّب ٠غت ػٍٝ اٌجبئغ ١ِٕٙب أٚ غ١ش ِٕٟٙ ، ئػطبء اٌّؾزشٞ وً اٌج١بٔبد 

 .اٌنشٚس٠خ ػٓ اٌؾٟء اٌج١غ ، ٚ ئخجبسٖ ثىً اٌّؼٍِٛبد اٌّف١ذح اٌزٟ ثؾٛصرٗ

  ٚ ٠ؼزجش ٘زا اٌزضاَ ثجذي ػٕب٠خ، ٚ ٠مغ ٘زا االٌزضاَ ثقفخ خبفخ ػٍٝ ػبرك ِٓ إٌّزظ     ٚ 
اٌجبئغ إٌّٟٙ، ئر ٠غت ػ١ٍٙب ٚفف إٌّزظ ٚ ث١بْ هشق اعزخذاِٗ ٚ ئػطبء اٌزؾز٠شاد 

  1.اٌنشٚس٠خ اٌخبفخ ثٙزا االعزخذاَ، ٌىٓ دْٚ مّبْ إٌز١غخ

 اٌزضاَ اٌجبئغ ثبإلػالَ فٟ 07/02/1989  ٌٚمذ رنّٓ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه اٌقبدس فٟ 
ِقذس اٌّج١غ، : ِٛاعٙخ اٌّغزٍٙه ٚ ٘زا ثبٌزضاِٗ ثزمذ٠ُ ِؼٍِٛبد ؽٛي ا١ٌّضاد األعبع١خ ٌٍّج١غ
 ربس٠خ اٌقٕغ ، اٌزبس٠خ األلقٝ العزٙالوٗ، و١ف١خ اعزؼّبي اٌّج١غ ، االؽز١بهبد 

اٌٛاعجخ االعزؼّبي، ػ١ٍّبد اٌّشالجخ اٌّغشاح ػٍٝ اٌّج١غ، ٚ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ٠ؼٍُ ثٙب اٌجبئغ 
  2.ثغجت رغشثزٗ ٚ وٛٔٗ ِؾزشفب ، أٚ ثٛاعطخ اٌقبٔغ اٌزٞ ٠نغ فٟ اٌّج١غ ٍِقمبد اإلسؽبد

  ٚ ٌمذ أٚعجذ اٌّبدح اٌخبِغخ ِٓ اٌمبْٔٛ أػالٖ ػٍٝ وً ِٕزظ ، أٚ ٚع١و ، أٚ ِٛصع ٚ ثقفخ 
ػبِخ ِزذخً فٟ ػ١ٍّخ اٌٛمغ ٌالعزٙالن أْ ٠مَٛ ثٕفغٗ أٚ ػٓ هش٠ك اٌغ١ش ثبٌزؾش٠بد اٌالصِخ 

 .ٌٍزأوذ ِٓ ِطبثمخ إٌّزٛط أٚ اٌخذِخ ٌٍمٛاػذ اٌخبفخ ثٗ ٚ ا١ٌّّضح ٌٗ

  ٚ رىْٛ ٘زٖ اٌزؾش٠بد ِزٕبعجخ ِغ ٔٛع اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّزذخً ٚ ِغ ؽغُ فٕف 
إٌّزٛط أٚ اٌخذِخ اٌّؼشٚمخ ٌالعزٙالن ٚ اإلِىب١ٔبد اٌزٟ ٠غت أْ ٠زٛفش ػ١ٍٙب اػزجبسا 

ٌزخققٗ ٚ اٌمٛاػذ اٌّؼّٛي ثٙب ػبدح فٟ ٘زا ا١ٌّذاْ ، ٚٚاعت اإلػالَ ٘زا ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ ٚ 
ثبعزطبػخ اٌّؾزشٞ فٟ ؽبٌخ ػذَ ئػالِٗ ِٓ هشف اٌجبئغ ثبٌّؼٍِٛبد أْ ٠طبٌت ثاثطبي اٌؼمذ ٚ 

                                                           
 .  307، ؿ 1997ٔج١ً ئثشا١ُ٘ عؼذ، اٌؼمٛد اٌّغّبح، اٌج١غ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ ٌٍطجبػخ ٚ إٌؾش، اٌطجؼخ األٌٚٝ، عٕخ - 1

. 311ٌؾغ١ٓ ثٓ ؽ١خ آس ٠ٍِٛب ْ اٌّشعغ اٌغبثك ، ؿ-  2
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وزا اٌّطبٌجخ ثبٌزؼ٠ٛل، أمف ئٌٝ رٌه ٠زؼشك اٌجبئغ ٌٍؼمٛثبد اٌغضائ١خ إٌقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ 
وّب أوذد .  ِٓ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه ٚ اٌّزّضً فٟ اٌؾجظ ، ٚ اٌغشاِخ، أٚ أؽذّ٘ب28/2اٌّبدح 
 ."عليه و بحسي ًيت يجب تٌفيذ العقد طبقا لوا اشتول" ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ػٍٝ أٗ 107اٌّبدح 

  ٚ ال ٠مزقش اٌؼمذ ػٍٝ ئٌضاَ اٌّزؼبلذ ثّب ٚسد ف١ٗ فؾغت ثً ٠زٕبٚي أ٠نب ِب ٘ٛ ِٓ ِغزٍضِبرٗ 
٠غت "ط .َ.ق352ٚ ٔقذ اٌّبدح ...." ٚفمب ٌٍمبْٔٛ ، ٚ اٌؼشف، ٚاٌؼذاٌخ، ثؾغت هج١ؼخ االٌزضاَ

أْ ٠ىْٛ اٌّؾزشٞ ػبٌّب ثبٌّج١غ ػٍّب وبف١ب ٚ ٠ؼزجش اٌؼٍُ وبف١ب ئرا اؽزًّ اٌؼمذ ػٍٝ ث١بْ اٌّج١غ ٚ 
 .أٚفبفٗ األعبع١خ ثؾ١ش ٠ّىٓ اٌزؼشف ػ١ٍٗ

  ٚئرا روش فٟ ػمذ اٌج١غ أْ اٌّؾزشٞ ػبٌّب ثبٌّج١غ عمو ؽك ٘زا األخ١ش فٟ هٍت ئثطبي اٌج١غ 
 ".ثذػٜٛ ػذَ اٌؼٍُ ثٗ ئال ئرا اصجذ غؼ اٌجبئغ

  ٚ لذ ٠زغغ ٔطبق االٌزضاَ ثبإلػالَ أٚ اٌزجق١ش ئٌٝ ألقٝ ِذاٖ ١ٌقً ئٌٝ ؽذ ئعذاء إٌقؼ ئٌٝ 
اٌّؾزشٞ ٚ رٌه ػٕذِب ٠زؼٍك األِش ثأؽ١بء ِؼمذح ِٓ إٌبؽ١خ اٌزم١ٕخ ، ٚ خبفخ ٚ أٔٙب رىْٛ راد 

 .وٍفخ ػب١ٌخ ٚ رؾزبط ئٌٝ خجشح ف١ٕخ ِزمذِخ عٛاء لجً اٌج١غ أٚ ثؼذٖ

   فارا رؼٍك ِضال ثبٌؾبعت ا٢ٌٟ ٚ ثّب ٠ؾٍّٗ أٚ ثغٙبص رٍفض٠ٟٛٔ فبٔٗ ٠غت ػٍٝ اٌجبئغ أْ ٠ؼطٟ 
إٌقبئؼ اٌالصِخ ؽٛي ؽشائٗ ٚ اعزؼّبٌٗ ٚ ٘زٖ إٌقبئؼ ٠زغغ ٔطبلٙب وٍّب وبْ اٌغٙبص أوضش 

 . رؼم١ذا
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 أحنبى اإلذالل تبالهخشاى تبهخضوٍى : اهفضل اهذبٌٌ

  ئٕ جألطَ ك٢ جُوٞج٤ٖٗ ٝ جُطش٣ٍؼحش ٣وّٞ جُرحتغ ذط٘ل٤ً جالُطُجّ ذحُط٤ِْٓ ٝكوح ُٔح جضلن ػ٤ِٚ 
جألؽٍجف ٝ ٛٞ جُٓحتى ك٢ جُؼٍف ٝ جُوحٕٗٞ ، يُي إٔ جالُطُجّ ذحُط٤ِْٓ ٛٞ ؾٍٞٛ جالُطُجٓحش 

جُط٢ ضوغ ػ٠ِ ػحضن جُرحتغ، ًٛج ٖٓ ٗحق٤س ، ٖٝٓ ٗحق٤س أنٍٟ كحٕ جُٔشط١ٍ ال ٣ورَ ػ٠ِ جُطؼحهى 
 .ئال ٤ُكظَ ػ٠ِ جُش٢ء جُٔر٤غ ُطكو٤ن جُـٍع ج١ًُ ٣ٜىف ئ٤ُٚ ٖٓ ئذٍجّ جُؼوى 

ٝ ُطكو٤ن جُـٍع ج١ًُ ٣ٜىف ئ٤ُٚ ٖٓ ئذٍجّ جُؼوى، ٝ ُطكو٤ن ًٛج جُـٍع الذى ٖٓ إٔ ٣وّٞ جُرحتغ 
ذط٘ل٤ً جُطُجٓٚ ذحُط٤ِْٓ ػ٠ِ ٝؾٚ جُٔطلن ػ٤ِٚ ذ٤٘ٚ ٝ ذ٤ٖ جُٔشط١ٍ ، ٌُٖ هى ٣ٔط٘غ جُرحتغ ػٖ ض٘ل٤ً 

جُطُجٓٚ ذحُط٤ِْٓ جُٔطٍضد ػ٠ِ ػحضوٚ ، ًكرّ جُٔر٤غ ذٓرد ػىّ ه٤حّ جُٔشط١ٍ ذٔح ػ٤ِٚ ٖٓ 
 جُطُجٓحش ، ٝ يُي جٓط٘حػٚ ٓشٍع ، أٝ ًإٔ ٣ِٜي جُش٢ء جُٔر٤غ ذٓرد هٞز هحٍٛز

 ٝ ٓح ٣القع إٔ جإلنالٍ ذحُط٤ِْٓ هى ال ٣ٌٕٞ ٗحشثح ػٖ ػىّ ض٘ل٤ً جالُطُجّ ُٓرد ٓشٍٝع ٌُٖ 
ٌجؾؼح ئ٠ُ ض٤ِْٓ ش٢ء ؿ٤ٍ ٓطحذن أٝ ٣ٌٕٞ جُٔر٤غ ٣كط١ٞ ػ٤د نل٢ ٣٘وض ٖٓ ه٤ٔطٚ ٝ ك٢ ًٛٙ 
جُكحُس ٣ٌٕٞ جُرحتغ ٓؼٍػح الٕ ضٞهغ ػ٤ِٚ جُؿُجءجش جُط٢ ٗض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ ٝ ٢ٛ ئؾرحٌٙ ػ٠ِ 

 .جُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤ ُالُطُجّ أٝ جُلٓم أٝ جُطؼ٣ٞغ

  ٝ ذ٘حءج ػ٠ِ ًٛج هٓٔ٘ح جُلظَ ئ٠ُ ٓركػ٤ٖ كٓ٘طؼٍع ك٢ جُٔركع جألٍٝ جإلنالٍ ذحالُطُجّ 
 .ذحُط٤ِْٓ، ٝك٢ جُٔركع جُػح٢ٗ ؾُجء جإلنالٍ ذحالُطُجّ ذحُط٤ِْٓ

 اإلخاله باالىتزاً باىتسيٌٍ: اىَبحج األوه

   ٣ِطُّ جُرحتغ ذط٤ِْٓ جُٔر٤غ ٝكن ُِٔٞجطلحش ٝ جُٔوىجٌ جُٔطلن ػ٤ِٚ ٝك٢ ٗلّ جُُٓحٕ  ٝ جٌُٔحٕ 
 .جُٔطلن ػ٤ِٜٔح ك٢ جُؼوى، ٝ ئيج ُْ ٣وْ ذًُي ٣ؼطرٍ ٓهال ذحُطُجٓٚ

  ٝهى ٣ٌٕٞ جٓط٘حع جُرحتغ ػٖ جُط٤ِْٓ ُٚ ٓح ٣رٌٍٙ ٝ ذحُطح٢ُ ٣ٌٕٞ جالٓط٘حع ػٖ جُط٘ل٤ً ك٢ ًٛٙ 
جألقٞجٍ ٓشٍٝػح ٖٓ جُ٘حق٤س جُوح٤ٗٞٗس ًكن ك٢ قرّ جُٔر٤غ ذٓرد ئنالٍ جُٔشط١ٍ ذحُطُجٓٚ 

ذحُػٖٔ ، ًٔح هى ٣ِٜي جُٔر٤غ ذٓرد هٞز هحٍٛز أٝ قحوظ ٓلحؾة جألٍٓ ج١ًُ ٣إو١ ئ٠ُ ئغحٌز ضرؼس 
جُٜالى، ًٔح هى ٣ٌٕٞ جإلنالٍ ذحالُطُجّ ذحُط٤ِْٓ ؿ٤ٍ ٗحشثح ػ٠ِ ػىّ ض٤ِْٓ ْٞجء ًحٕ ٓشٍٝػح أٝ 
ؿ٤ٍ ًًُي ، ٌُٖ ٌجؾؼح ئ٠ُ ض٤ِْٓ ش٢ء ؿ٤ٍ ٓطحذن ُِٔٞجطلحش أٝ ج٤ٌُٔس جُٔطلن ػ٤ِٜح ، ًٔح هى 

 .٣ٌٕٞ جإلنالٍ ذحُطُجّ ٗحشثح ػٖ جقطٞجء جُٔر٤غ ُؼ٤د نل٢ ك٤ٚ 

    ْٝٞف ٗط٘حٍٝ ك٢ ًٛج جُٔركع جإلنالٍ ذحُطُجّ ذحُط٤ِْٓ ك٢ جُٔطِر٤ٖ، ٝ ْ٘ططٍم ئ٠ُ جٓط٘حع 
جُرحتغ ػٖ جُط٤ِْٓ ُٓرد ٓشٍٝع ك٢ جُٔطِد جألٍٝ ٝك٢ جُٔطِد جُػح٢ٗ ض٤ِْٓ ٓر٤غ ؿ٤ٍ ٓطحذن 

 . أٝ ٓؼ٤د
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 ايخٌبع اهتبئع عً اهخضوٍى هضتة يشسوع : اهيعوة األول

  ٣ٌٖٔ ُِرحتغ جٓط٘حع ػٖ ض٘ل٤ً جُطُجٓٚ ذحُط٤ِْٓ ٌؿْ قٍِٞ جألؾَ ٝ يُي ذكرّ جُٔر٤غ ئيج ًحٕ 
جُٔشط١ٍ هى أنَ ذط٘ل٤ً جُطُجٓٚ ٝ ُْ ٣ىكغ جُػٖٔ ، ًٔح ال ٣ٌٕٞ جٓط٘حع جُرحتغ ػٖ جُط٤ِْٓ وجتٔح 
ٗط٤ؿس ُؼىّ ض٘ل٤ً جُٔشط١ٍ الُطُجٓٚ ٝ ئٗٔح هى ٣ٌٕٞ يُي ٌجؾؼح ك٢ ذؼغ جألق٤حٕ ئ٠ُ ٛالى 
 . جُش٢ء ذٓرد هٞز هحٍٛز أٝ ذٓرد أؾ٘ر٢ ال ٣ى ُِرحتغ ذٚ، ك٤ٌٕٞ جُط٘ل٤ً ٓٓطك٤ال ذحُ٘ٓرس ُِرحتغ

 حق اهتبئع فٌ حتص اهيتٍع : اهفسع األول

   ٌأ٣٘ح ك٤ٔح ْرن إٔ جُط٤ِْٓ ٣ؿد إٔ ٣طْ ػ٠ِ جغٍ ئٗشحء جُؼوى أ١ كٌٞ ضٍض٤د جالُطُجّ ك٢ يٓس 
جُرحتغ ، ٓح ُْ ٣ؼ٤ٖ جالضلحم ٝهطح أنٍ ، أٝ ٓح ُْ ضٌٖ ٛ٘حى ِٜٓس ضوطؼ٤ٜح ؽر٤ؼس جُٔر٤غ أٝ جُؼٍف 
ٝ ُِرحتغ إٔ ٣كرّ جُٔر٤غ ٓح وجّ جُٔشط١ٍ ُْ ٣ىكغ ئ٤ُٚ جُػٖٔ ، ؽحُٔح ًحٕ جُػٖٔ ٓٓطكن جألوجء، 
يُي جٗٚ هى ٣كىظ أال ٣طلن ػ٠ِ جؾَ جُٞكحء أٝ جُط٤ِْٓ ، ٝ ك٢ ًٛٙ جُكحُس جألطَ إٔ ٣طْ جُٞكحء 
ػ٠ِ جغٍ جُؼوى ، ًٔح ٣ؿد إٔ ٣طْ جُط٤ِْٓ ًًُي ، كايج ُْ ٣ٌٖ جُرحتغ هى ِْْ جُٔر٤غ ئ٠ُ جُٔشط١ٍ 

ٝ ال ٣ـ٢٘ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ػٖ جُٞكحء ذحُػٖٔ ٝ ال ٣وّٞ .ًحٕ ُٚ قرٓٚ ئ٠ُ ق٤ٖ جُٞكحء ذحُػٖٔ 
ٓوحٓٚ، ػٍع ًلحُس أٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ ٝؾٞٙ جُطح٤ٖٓ، يُي إٔ ٓح ٣ْٜ جُرحتغ ٛٞ قظُٞٚ ػ٠ِ جُػٖٔ، 

 .كايج ُْ ٣طْ يُي ًحٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٓطؼَٔ قوٚ ك٢ جُكرّ

  ٝهى ٣كىظ ًًُي إٔ ٣طلن ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ وكغ جُػٖٔ ك٢ ٝهص ْحذن ػ٠ِ جُط٤ِْٓ ، كايج ُْ ٣ٞف 
جُٔشط١ٍ ذحُطُجٓٚ ًحٕ ُِرحتغ إٔ ٣ِؿح ئ٠ُ قرّ جُٔر٤غ ئ٠ُ ق٤ٖ جُٞكحء ذحُػٖٔ ، ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ 

كإ قن جُرحتغ ك٢ قرّ جُٔر٤غ ٣طكون قط٠ ٝ ُٞ ًحٕ جُػٖٔ ٓإؾال ئ٠ُ ٝهص القن ػ٠ِ ٝهص 
 جُط٤ِْٓ ، ٝ قط٠ ُٞ ًحٕ جُرحتغ هى ٓ٘ف جُٔشط١ٍ أؾال ُِٞكحء ذحُػٖٔ ك٢

ٝ ذًُي ٣كَ وكغ جُػٖٔ ك٢ جُٞهص ج١ًُ .جُكحالش جُط٢ ٣ٓوؾ ك٤ٜح جألؾَ جُٔٔ٘ٞـ ُِٔشط١ٍ ذحُػٖٔ 
 . ٣ؿد ك٤ٚ جُط٤ِْٓ ٝ ضرؼح ًُُي ٣ٌٕٞ ُِرحتغ إٔ ٣كرّ جُٔر٤غ 

 : اهحبالح اهخٌ ٍضلع فٍهب األجل و اهخٌ ٍنوً فٍهب هوتبئع اهحق فٌ حتص اهيتٍع

 :قحُس ٓح ئيج أشٍٜ ئكالْٚ أٝ ئػٓحٌٙ ٝكوح ُِوحٕٗٞ ذؼى جٗؼوحو جُر٤غ- 1

    ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ػٌٞ جُطٓحؤٍ ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ قحُس ٓح ئيج ًحٕ جُٔشط١ٍ ك٢ قحُس ئكالِ أٝ 
جُطظل٤س جُوؼحت٤س ػ٘ى جُر٤غ، ٝ ًحٕ جُرحتغ ٣ؿَٜ يُي ٕ كايج هحّ جُرحتغ ذٔ٘ف جُٔشط١ٍ أؾال ُِٞكحء 
ذحُػٖٔ ٝ ًحٕ ٣ؿَٜ ٓح ك٤ٚ جُٔشط١ٍ ٖٓ ئكالِ ًحٕ ُٚ قن قرّ جُٔر٤غ، ألٗٚ ُٞ ػِْ ذطِي جُكحُس 

أٓح ئيج ًحٕ جُرحتغ ٣ؼِْ ذكحُس جُٔشط١ٍ ٝهص جُر٤غ ٝ . ٓح أهىّ ك٢ جُٞػغ جُـحُد ػ٠ِ ٓ٘كٚ أؾال 
ٓ٘كٚ أؾال ٌؿْ يُي، كال ٣ٌٕٞ ُٚ قن قرّ جُٔر٤غ  ألٗٚ ًحٕ ػ٠ِ ذ٤٘س ػ٘ى ٓ٘ف جألؾَ ُِٔشط١ٍ 
، ٝ ضرؼح ًُُي ُْ ٣طٞل جُكًٌ ك٢ ٓ٘ف ٓى٣٘ٚ أؾال ٝ ٛٞ ك٢ قحُس ئكالِ ٝ إٔ ًحٕ كٍع ٗحوٌ ، ئي 
ال ٣ٞؾى ال ٣ٞؾى ذحتغ ٣وىّ ػ٠ِ ٓ٘ف ٓشطٍ ك٢ ضِي جُظٍٝف أؾال ئال ئيج ضٞهغ ضكَٔ جُ٘طحتؽ ، كال 

 .٣ِٖٞٓ ئال ٗلٓٚ ، ٝ ال ٣ٌٕٞ ُٚ قن جُكرّ
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ٝ ٣ٌٕٞ ُِرحتغ ًًُي قن قرّ جُٔر٤غ ئيج جػؼق جُٔشط١ٍ جُطأ٤ٓ٘حش جُهحطس جُط٢ هىٜٓح -2
ػٔحٗح ُِٞكحء ذحُػٖٔ ٝ ئٗٔح ٣ُِّ ٢ٌُ ٣ٔحٌِ جُرحتغ قوٚ ك٢ جُكرّ ك٢ ًٛٙ جُكحُس إٔ ٣ظرف 

كايج ُْ ٣ٌٖ ٖٓ شإٔ ئػؼحف . ٓؼٍػح ُهطٍ كوى جُػٖٔ أٝ ػ٤حػٚ ٕ ذك٤ع ٣طؼًٌ قظُٞٚ ػ٤ِٚ 
جُطأ٤ٓ٘حش ضٍض٤د ًٛٙ جُ٘ط٤ؿس ٓح قن جُرحتغ قرّ جُٔر٤غ ، ؽحُٔح ًحٕ ٛ٘حى ٖٓ جُؼٔحٗحش ٓح ٣ٌلَ 

 .ُٚ ػَ قوٚ

ٝ ُِرحتغ قرّ جُٔر٤غ ًًُي ك٢ قحُس ْوٞؽ جألؾَ ذٓرد ػىّ ضوى٣ْ جُٔشط١ٍ ، ٓح ٝػى ذٚ ك٢ -3
 .جُؼوى ٖٓ ضأ٤ٓ٘حش 

 1.ك٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش جُٓحذوس ضطرن جُوٞجػى جُؼحٓس ك٤ٔح ٣طؼِن ذٓوٞؽ جألؾَ-

 :اٌلظبء حق اهتبئع فٌ اهحتص-

    ٣٘وؼ٢ قن جُرحتغ ك٢ قرّ جُٔر٤غ ئٓح ذظلس ضرؼ٤س ٝ ئٓح ذظلس أط٤ِس كٜٞ ٣٘وؼ٢ ذظلس 
ٓغ ٓالقظس إٔ جالُطُجّ ذىكغ . ئُم...ضرؼ٤س ئيج جٗوؼ٠ و٣ٖ جُٔشط١ٍ ذحُػٖٔ ذحُٞكحء أٝ ذحإلذٍجء

جُػٖٔ ال ٣٘وؼ٢ ذحُطوحوّ ؽحُٔح ذو٢ جُٔر٤غ جُٔكرِٞ ك٢ ٣ى جُرحتغ، الٕ يُي ٣ؼطرٍ ئهٍجٌج ػ٤٘ٔح 
ٝ ُِرحتغ قرّ جُٔر٤غ ٓح ذو٠ ؾُء ٖٓ . ٓٓطٍٔج ٖٓ جُٔشط١ٍ ذى٣ٖ جُػٖٔ ، ٖٝٓ غْ ٣وطغ جُطوحوّ 

 .جُػٖٔ ك٢ يٓس جُٔشط١ٍ ، ألٕ جُكن ك٢ جُكرّ ال ٣ورَ جُطؿُتس

    ٝ ٛٞ ٣٘وؼ٢ ذظلس أط٤ِس ئيج طىٌ ٖٓ جُرحتغ ٓح ٣ًٍ ػ٠ِ ض٘حَُٚ ػ٘ٚ ًٔح ك٢ جُكحالش 
 :ج٥ض٤س

ئيج نٍؼ جُٔر٤غ ٖٓ ق٤حَز جُرحتغ نٍٝؾح ئٌجو٣ح ، ٝ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ٔط٘غ ػ٤ِٚ جْطٍوجو جُٔر٤غ -1
أٓح ئيج نٍؼ ٖٓ ٣ىٙ نِٓس أٝ ػظرح كِٚ إٔ ٣ٓطٍوٙ ٖٓٔ ٛٞ ك٢ . ئال ٖٓ ؽ٣ٍن كٓم جُر٤غ 

ق٤حَضٚ ، ئيج ؽِد يُي ك٢ نالٍ غالغ٤ٖ ٣ٞٓح ٖٓ ٝهص ػِٔٚ ذهٍٝؾٚ ، ٝ هرَ جٗوؼحء ْ٘س ٖٓ 
ٝهص ًٛج جُهٍٝؼ ٝ ُِرحتغ إٔ ٣ٓطٍو جُٔر٤غ ئيج ُْ ٣هٍؼ ٖٓ ٣ىٙ ذٍؿرطٚ    ٝ جنط٤حٌٙ، ٝ ُٞ ًحٕ 

 ٓ٘وٞال ٝ جٗطوِص ق٤حَضٚ ئ٠ُ شهض قٖٓ ج٤ُ٘س، الٕ جألٍٓ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ 

ٌُٖٝ ئيج ًحٕ جُكحتُ قٖٓ ج٤ُ٘س ٝ جشطٍجٙ ك٢ ْٞم أٝ ُٓجو ػ٢ِ٘ أٝ ٖٓٔ ٣طؿٍ .ٍْهس ػٔحٕ 
ٝ ٣شطٍؽ جُلوٜحء ك٢ جُهٍٝؼ جإلٌجو١ .2ك٢ ٓػِٚ ، كِٚ إٔ ٣طحُد جُرحتغ ذطؼؿ٤َ جُػٖٔ ج١ًُ وكؼٚ

جُٔٓوؾ ُكن جُرحتغ ك٢ جُكرّ إٔ ٣ٌٕٞ نٍٝؾح قو٤وح، الٕ جُهٍٝؼ جُك٢ٌٔ ًط٤ِْٓ جُٓ٘ىجش 
 .جُٔؼطحز ػٖ جُٔ٘وٍٞ جُٔؼٜٞو ذٚ ئ٠ُ أ٤ٖٓ جُ٘وَ، ال ٣٘وؼ٢ ذٚ جُكن ك٢ جُكرّ

ئيج ٓ٘ف جُرحتغ جُٔشط١ٍ أؾال ؾى٣ىج ذؼى جُر٤غ ُىكغ جُػٖٔ ٝ ُْ ٣طكلع ك٢ شإٔ جُكن ك٢ جُكرّ ٝ -
ٌُٖ ال ٣ظف إٔ ضوحِ ػ٠ِ ًٛٙ جُكحُس ٗظٍز ج٤ٍُٔٓز جُط٢ ٣ٔ٘كٜح جُوحػ٢ ُِٔشط١ٍ ُِٞكحء 
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ذحُػٖٔ، ألٗٚ ئيج جكطٍػ٘ح ك٢ جُكحُس جأل٠ُٝ ئٕ جُرحتغ ٣ٔ٘كٚ أؾال ُِٔشط١ٍ ُىكغ جُػٖٔ هى ض٘حٍَ 
ػٖ قوٚ ك٢ جُكرّ، كال ٣ٌٖٔ جكطٍجع يُي ك٢ جُكحُس جُػح٤ٗس جُط٢ ٓ٘ف ك٤ٜح جألؾَ ُِٔشط١ٍ وٕٝ 
ونَ إلٌجوز جُرحتغ ، ئٕ ُْ ٣ٌٖ ذحٍُؿْ ٖٓ ئٌجوضٚ ، ٝ ًُج ٣ؿَٞ ُٚ قرّ جُٔر٤غ ك٢ جُكحُس جألن٤ٍز 

 1.قط٠ جُٞكحء ذحُػٖٔ 

 هالم اهيتٍع تضتة كوث كبهسث : اهفسع اهذبٌٌ

ك٘حء ُٔحوز جُش٢ء "   جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ُْ ٣ؼٍف ٓلّٜٞ جُٜالى ٌُٖ ٣ؼٍكٚ جُلوٚ ػٔٞٓح ػ٠ِ جٗٚ 
جُٔر٤غ جُٔؼ٤ٖ ذحًُجش أٝ ػ٤حػٚ أٝ كوىٙ ُؼ٘حطٍ جألْح٤ْس ذك٤ع ٣ظرف ؿ٤ٍ طحُف ُِـٍع 

ٝ ذحٍُؾٞع .      ج١ًُ جشطٍٟ ٖٓ جؾِٚ ًِٚ أٝ ذؼؼٚ ذٓرد هٞز هحٍٛز هرَ ض٘ل٤ً جُرحتغ جُطُجٓٚ 
ئ٠ُ أقٌحّ جُر٤غ ٗؿً إٔ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ ٌذؾ ضرؼس جُٜالى ذحُط٤ِْٓ ًُُي ٣٘رـ٢ ضكى٣ى جُطٍف 

 ج١ًُ ٣طكَٔ ضرؼس جُٜالى َٛ ٛٞ جُرحتغ أّ جُٔشط١ٍ ؟ 

  ٖٓ ؾحٗد أنٍ ، ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٛالى جُٔر٤غ هى قىظ ذؼى جٗؼوحو جُر٤غ ، ئٓح ئيج ًحٕ جُٜالى 
ْحذوح ػٖ جُر٤غ كحٕ جُؼوى ٣ٌٕٞ ذحؽال ذطالٗح ٓطِوح الٗؼىجّ ٝؾٞو ٓكِٚ، ًٔح ال ضػٌٞ ضرؼس جُٜالى 

ئيج ًحٕ جُٔطٓرد ك٢ جُٜالى ٛٞ جُرحتغ أٝ جُٔشط١ٍ ألٕ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ؿد ضلؼ٤َ أقٌحّ 
مو عَو أٌا ماُ " ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ذأٗٚ 124جُٔٓإ٤ُٝس جُشهظ٤س جُط٢ ضوؼ٢ ك٢ ٗض جُٔحوز 

، ٌزتنبه ىيَزء ُ و ٌسبب ضزر ىيغٍز ٌيزً ٍِ ماُ سببا فً حدوحه باىتعىٌض ىذىل ٌتحَو 
اىبائع أو اىَشتزي اىضزر اىذي أحدحه ، ىذىل ٌجب أُ ٌنىُ سبب اىهالك قىة قاهزة أو حدث 

 2".ٍفاجئ أو خطأ اىغٍز 

  ًُُي ضػٌٞ ضرؼس جُٜالى ئيج ٓؼ٤٘ح ذحًُجش ْٞجء ًحٕ ٓ٘وٞال أٝ ػوحٌج ًٔح إٔ جُش٢ء جُؿُجف ٣أنً 
قٌْ جُش٢ء جُٔؼ٤ٖ ذحًُجش ٝ ضطكىو ضرؼس جُٜالى ذحُِكظس جُط٢ ٣طْ ك٤ٜح جُط٤ِْٓ ق٤ع ٌذؾ جُوحٕٗٞ 

ًٛج ٝ ال ضؼى أقٌحّ ضرؼس جُٜالى ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ . جُؿُجت١ٍ ضرؼس جُٜالى ذحُط٤ِْٓ ًٔح ْرن يًٍٙ
ًُُي ٣ؿَٞ ُِٔطؼحهى٣ٖ جالضلحم ػ٠ِ نالف يُي، ًإٔ ٣طْ جالضلحم ػ٠ِ جػطرحٌ ضكَٔ ضرؼس جُٜالى 

ٝ هى كٍم جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ ذ٤ٖ ضرؼس جُٜالى جُش٢ء ج١ًُ ٣كىظ هرَ جُط٤ِْٓ ٝ . ذٔؿٍو جُؼوى
 .ج١ًُ ٣كىظ ذؼىٙ ًٔح ٤ُٓ ذ٤ٖ جُٜالى جُؿُت٢ ٝ جُٜالى ج٢ٌُِ

 : األحىاه اىتً ٌنىُ فٍها اىهالك عيى اىبائع قبو اىتسيٌٍ -1

 :اههالم اهنوٌ

ئيج ِٛي جُٔر٤غ هرَ ض٤ِٓٔٚ ذٓرد ال :" ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ أٗٚ 369  ض٘ض جُٔحوز 
٣ى ُِرحتغ ك٤ٚ ْوؾ جُر٤غ ٝ جْطٍو جُٔشط١ٍ جُػٖٔ ، ئال ئيج ٝهغ جُٜالى ذؼى جػًجٌ جُٔشط١ٍ ذط٤ِْٓ 

 ".جُٔر٤غ
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  جُوحػىز إٔ ضرؼس ٛالى جُٔر٤غ ذٓرد هٞز هحٍٛز هرَ جُط٤ِْٓ ضوغ ػ٠ِ جُرحتغ ذحػطرحٌٙ جُٔى٣ٖ 
 .ذحُط٤ِْٓ ٝ ذظٍف جُ٘ظٍ ػٖ جٗطوحٍ ج٤ٌُِٔس أٝ ػىّ جٗطوحُٜح ُِٔشط١ٍ 

ٝ ٣طؼف ٖٓ يُي إٔ جُٔشٍع هى ؾؼَ ٓ٘حؽ ضرؼس جُٜالى ك٢ جُؼوٞو جُُِٔٓس ُِؿحٗر٤ٖ جُ٘حهِس 
٤ٌُِِٔس ػ٠ِ جُٔى٣ٖ ذحُط٤ِْٓ ٝ ُٞ ًحٕ هى أطرف ؿ٤ٍ ٓحُي ذإٔ ًحٗص ج٤ٌُِٔس هى جٗطوِص ئ٠ُ 

يُي إٔ جٗوؼحء جالُطُجّ ذحُط٤ِْٓ ٗط٤ؿس الْطكحُس ض٘ل٤ًٙ .جُطٍف جألنٍ ض٘ل٤ًج ُالُطُجّ ذ٘وَ ج٤ٌُِٔس
ُٜالى جُش٢ء ذوٞز هحٍٛز ، ٣إو١ قطٔح ئ٠ُ جٗوؼحء جُطُجّ جُطٍف جألنٍ ذأوجء جُٔوحذَ ٝ ٣٘لٓم 

 1.جُؼوى ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ

    ٝٓوطؼ٠ يُي إٔ جُٔشط١ٍ إٔ ٣ٓطٍو جُػٖٔ ٖٓ جُرحتغ ئيج ًحٕ هى وكؼٚ أٝ إٔ ٣ٔط٘غ ػٖ وكؼٚ 
ك٤هٍؼ جُرحتغ ، ذحٗلٓحل جُر٤غ ػ٠ِ ًٛج جُٞؾٚ، ٝ هى نٍٓ جُٔر٤غ       ٝ نٍٓ .ئيج ًحٕ ُْ ٣ىكؼٚ

 .جُػٖٔ ، ك٤ٌٕٞ ٛٞ ضكَٔ ضرؼس ٛالى جُٔر٤غ هرَ جُط٤ِْٓ

 : اههالم اهجشئٌ

ئيج ٗوظص ه٤ٔس جُٔر٤غ هرَ جُط٤ِْٓ :" ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ أٗٚ 370   ض٘ض جُٔحوز 
ُطِق أطحذٚ ؾحَ ُِٔشط١ٍ ئٓح إٔ ٣طِد كٓم جُر٤غ ئيج ًحٕ جُ٘وض ؾ٤ٓٔح ذك٤ع ُٞ ؽٍأ هرَ 

٣طر٤ٖ ٖٓ ًٛٙ جُٔحوز ، ذأٗٚ ئيج ِٛي جُٔر٤غ ٛالًح ؾُت٤ح ٝ ". جُؼوى ُٔح أضْ جُر٤غ ،ٝ ئٓح ئٗوحص جُػٖٔ
ٛٞ ك٢ ق٤حَز جُرحتغ كحٕ جُٜالى ٣وغ ػ٠ِ جُرحتغ ،ٝ ٣ٌٕٞ ُِٔشط١ٍ ك٢ ًٛٙ جُكِس ئٓح إٔ ٣طِد 
ئٗوحص جُػٖٔ ذك٤ع ٣طؼحوٍ جُطُجّ جُٔشط١ٍ ذحُػٖٔ ذٔح ضرو٠ ٖٓ جُر٤غ      ٝ ئٓح إٔ ٣طِد كٓم 

جُؼوى ٖٓ جُؼوى ٖٓ جُوؼحء ئيج ًحٕ جُٜالى جُؿُت٢ ؾ٤ٓٔح ذك٤ع ُٞ ًحٕ ًٛج جُٜالى ٓٞؾٞوج هرَ 
 2.ئذٍجّ جُؼوى ٓح ضْ جُر٤غ

  ئيج ًحٕ ٛالى جُٔر٤غ ذٓرد أؾ٘ر٢ ٝ هى ٣ٌٕٞ ًٛج جُٓرد ٖٓ كؼَ جُٔر٤ؼس ًحُكحوظ جُلؿحت٢ ٝ 
جُوٞز جُوحٍٛز هرَ جُل٤ؼحٕ ٝ جُُالٍَ ، أٝ كؼَ جإلٗٓحٕ ًحٍُٓهس ٝ جُكٍخ كٜ٘ح ٣ٓأٍ جُرحتغ ػٖ 

ٛالى جُٔر٤غ ذطكِٔٚ جُٔهحؽٍ ،أ١ إٔ جُٜالى ٣وغ ػ٠ِ ػحضوٚ ٝ ٣٘لٓم جُر٤غ ذوٞز جُوحٕٗٞ ؽروح 
 3. جُٓحذوس جًًٍُ ٝ ذحُطح٢ُ ٣ُِّ ذاٌؾحع غٖٔ جُٔر٤غ ُِٔشط369١ٍُِٔحوز 

   ٝ ال ٣ٌٖٔ ُِٔشط١ٍ جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ جُؼٌٍ جُكحطَ ُٚ ، ألٕ جُٜالى  ٝهغ ذٓرد ال 
٣ٌٖٔ ٗٓرطٚ ُِرحتغ ، ذَ ػ٤ِٚ كوؾ جُٔطحُرس ذحْطٍوجو جُػٖٔ ذؼى إٔ أطرف جُر٤غ ٓ٘لٓهح ، أ١ 

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 121ٓلٓٞنح ذوٞز جُوحٕٗٞ ، ٤ٌُٕٞ ٓٓطك٤ال ٝ ػ٠ِ يُي ٗظص جُٔحوز 
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ك٢ جُؼوٞو جُُِٔٓس ُِؿحٗر٤ٖ ئيج جٗوؼ٠ جُطُجّ ذٓرد جْطكحُس ض٘ل٤ًٙ جٗوؼص : " جُؿُجت١ٍ ذوُٜٞح 
 ". ٓؼٚ جالُطُجٓحش جُٔوحذِس ُٚ ، ٝ جٗلٓم جُؼوى ذوٞز جُوحٕٗٞ 

  كحُطؼ٣ٞغ ال ٣ٌٕٞ ئال ئيج ًحٕ جُهطأ أٝ جُؼَٔ جُؼحٌ طحوٌج ػٖ جُرحتغ ٕ كإٔ ًحٕ جُؼٌٍ 
ٓ٘ٓٞذح ُِـ٤ٍ أٝ ٗط٤ؿس ُكحوظ كؿحت٢ ضؼًٌ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ٝ ًٛج ؽروح ُِوٞجػى 

ئيج جغرص "  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ جٗٚ  127جُؼحٓس ، ٝ ػ٠ِ يُي ٗظص جُٔحوز 
جُشهض إٔ جُؼٌٍ ٗشأ ػٖ ْرد ال ٣ٌٖٔ ٗٓرطٚ ئ٤ُٚ ٓػَ جُكحوظ جُلؿحت٢ أٝ جُوٞز جُوحٍٛز أٝ 
نطح جُؼك٤س أٝ نطح جُـ٤ٍ ًحٕ ؿ٤ٍ ُِٓٓح ذطؼ٣ٞغ ًٛج جُؼٌٍ ٓح ُْ ٣ٞؾى ٗض هح٢ٗٞٗ أٝ 

ًح٤ٍُٔجظ ، كايج ٌكغ وػٟٞ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ إٔ ٣طِد جْطٍوجو جُٔر٤غ ذٞطلٚ ". جضلحم ٣هحُق يُي 
 .ًحٕ ًٛج ضؼٍػح هح٤ٗٞٗح ؿ٤ٍ ؾحتُ

  ؿ٤ٍ إٔ ئْط٘حو جُرحتغ ئ٠ُ قن ٓٓطٔى ٖٓ ػوى جُر٤غ يجضٚ ال ٣ؼطرٍ ضؼٍػح ًو٤حٓٚ ذحُط٘ل٤ً جُؿر١ٍ 
ػ٠ِ جُٔر٤غ جْط٤لحء ُِػٖٔ ، ًًُي ال ٣طؼحٌع ٓغ جُطُجّ جُرحتغ ذحُؼٔحٕ إٔ ٣طِد جُلٓم ُؼىّ وكغ 

 .جُػٖٔ 

  ًٔح ال ٣ؼطرٍ ضؼٍػح جْط٘حو جُرحتغ ئ٠ُ قن ٓهٍٞ ُٚ ٖٓ جُوحٕٗٞ ًكن جُشل٤ٜس ٝ ٓػِٚ إٔ ٣ر٤غ 
جُٔشط١ٍ جُؼوحٌ جُٔر٤غ ك٤طِد جُرحتغ جألط٢ِ جُشلؼس ك٢ ًٛج جُر٤غ جُؿى٣ى ٓٓط٘ىج ئ٠ُ ْرد ٖٓ 

 أْرحخ جُشلؼس ًٌٞٗٚ ش٣ٌٍح ك٢ جُش٤ٞع ئيج ذ٤غ ؾُء ٖٓ جُؼوحٌ جُٔشحع ئ٠ُ أؾ٘ر٢ 

  1.ال ٣طؼٖٔ أ١ ئٌٗحٌ ُكوٞم جُٔشط١ٍ جألط٢ِ ػ٠ِ جُٔر٤غ

     :األحوال اهخٌ ٍنوً فٍهب اههالم عوي اهيشخسً كتل اهخضوٍى-2

  ئيج ًحٗص جُوحػىز إٔ ضرؼس جُٜالى ضوغ ػ٠ِ جُرحتغ هرَ ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ٝ ػ٠ِ جُٔشط١ٍ ذؼى ض٤ِٓٔٚ  
ئال إٔ ًٛٙ جُوحػىز ضٍو ػ٤ِٜح جْطػ٘حءجش أ٣ٖ ٣وغ ك٤ٜح ضرؼس جُٜالى ػ٠ِ جُٔشط١ٍ هرَ إٔ ٣٘لً 

 :جُرحتغ جُطُجٓٚ ذط٤ِْٓ جُٔر٤غ ، ٝ ٣ٌٕٞ يُي ك٢ جُكحالش جُطح٤ُس

٣ؿَٞ جالضلحم ذ٤ٖ جُٔطؼحهى٣ٖ ػ٠ِ إٔ ٣طكَٔ جُٔشط١ٍ  ضرؼس ٛالى جُٔر٤غ هرَ ضٔحّ جُط٤ِْٓ ، : أوال
 .يُي إٔ هحػىز ضكَٔ جُرحتغ ضرؼس جُٜالى هرَ جُط٤ِْٓ ٤ُٓص ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ

٣طٍضد ػ٠ِ جػًجٌ جُرحتغ ُِٔشط١ٍ ذطِْٓ جُٔر٤غ جٗطوحٍ ضرؼس جُٜالى أٝ جُطِق ٖٓ جُرحتغ ئ٠ُ  :حاٍّا
جُٔشط١ٍ ٝ ٢ٌُ ٣٘طؽ جالػًجٌ ًٛج جألغٍ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُطُجّ جُٔشط١ٍ ذطِْٓ جُٔر٤غ ٓٓطكن 

ٝ ػ٠ِ يُي أػًٌ جُرحتغ جُٔشط١ٍ ٤ُطِْٓ جُٔر٤غ هرَ جألؾَ جُٔشٍٝؽ ُٔظِكس جُٔشط١ٍ . جألوجء
 .كال ٣طٍضد ػ٠ِ ًٛج جالػًجٌ ٗوَ ضرؼس جُٜالى

 ٣طكَٔ جُٔشط١ٍ ضرؼس ٛالى جُٔر٤غ هرَ ض٤ِٓٔٚ ئيج ِٛي جُٔر٤غ ك٢ ٣ى جُرحتغ ٝ ٛٞ قحذّ ُٚ :حاىخا
 1.ٗظٍج ُؼىّ ٝ كحء جُٔشط١ٍ ذحُػٖٔ
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 خضوٍى يتٍع غٍس يعبتق أو يعٍة : اهيعوة اهذبٌٌ

  هى ٣ٌٕٞ جإلنالٍ ذحُطُجّ ذحُط٤ِْٓ ؿ٤ٍ ٗحشثح ػ٠ِ ػىّ ض٤ِْٓ جُش٢ء جُٔر٤غ ، ئي إٔ جُرحتغ ٣وّٞ 
ذ٘وَ ق٤حَز جُش٢ء جُٔر٤غ ُِٔشط١ٍ ك٢ جُُٓحٕ ٝ جٌُٔحٕ جُٔطلن ػ٤ِٜح ٌُٖ ٓح ك٢ جألٍٓ إٔ جُٔر٤غ 

هى ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ػؿُ أٝ ٣َحوز ك٢ ج٤ٌُٔس جُٔطلن ػ٤ِٜح أغ٘حء جُطؼحهى ، ًٔح هى ٣ٌٕٞ ؿ٤ٍ ٓطحذن 
ُِكحُس أٝ جُٔٞجطلحش جُٔطلن ػ٤ِٚ ، أٝ ٣كط١ٞ ػ٠ِ ػ٤د نل٢ ذك٤ع ُٞ ػِْ ذٚ جُٔشط١ٍ هرَ 

 .جُطؼحهى ُٔح جذٍّ جُؼوى أٝ جشطٍجٙ 

 خضوٍى يتٍع غٍس يعبتق : اهفسع األول 

  ٣ٌٕٞ جُرحتغ هى ٗلً جُطُجٓٚ ذحُط٤ِْٓ ئيج ٗوَ ق٤حَز جُش٢ء جُٔر٤غ ئ٠ُ جُٔشط١ٍ ك٢ جُكحُس    ٝ 
جُٔوىجٌ جُٔطلن ػ٤ِٚ أغ٘حء جُطؼحهى ، ًٛج ٣ؼ٢٘ جٗٚ ٣ِْٓ جُٔر٤غ ٓطحذوح ُِكحُس ٝ جُظق        ٝ 

جُٔوىجٌ جُٔطلن ػ٤ِٚ ، ٝ ػ٠ِ ًٛج جألْحِ ٣ٌٕٞ جُرحتغ ٓهال ذحُطُجٓٚ ذحُط٤ِْٓ ٓط٠ ضهِلص ئقىٟ 
ًٛٙ جُظٌٞ جُٔطحذوس ٝ ٗوظى ذًٜٙ جُكحالش ػ٠ِ ٗكٞ جُٓحُق جًًٍُ ضِي جُكحالش جُط٢ ٌٝوش ك٢ 

 ٖٓ جُطو٤ٖ٘ جُٔى٢ٗ ، كطروح ًُٜٙ جُ٘ظٞص 379-365-364جُطو٤ٖ٘ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ك٢ جُٔٞجو 
كإٔ طٌٞ جإلنالٍ ذحُٔطحذوس ضطٔػَ  ك٢ ضِْٓ ٓر٤غ ضهطِق ٓٞجطلحضٚ أٝ قحُطٚ ػٔح ٛٞ ٓطلن ػ٤ِٚ 

 .ك٢ جُؼوى ، أٝ ضِْٓ ٓر٤غ ؿ٤ٍ ٓطحذن ك٢ ٓوىجٌٙ ػٔح ٛٞ ٓطلن ػ٤ِٚ 

ٌُٖٝ ٣ٓطط٤غ جُٔشط١ٍ جٍُؾٞع ػ٠ِ جُرحتغ ػ٠ِ أْحِ ئنالُٚ ض٤ِْٓ ٓر٤غ ٓطحذن ٣ؿد ػ٤ِٚ 
 :جٌُشق ػٖ ًٛٙ جُكحُس ٝ ٣طْ يُي

 : عدً اىَطابقت اىىصفٍت -1

  ًٔح يًٍ ْحذوح ئيج ًحٕ جُٔر٤غ ش٤ثح ٓؼ٤٘ح ذحًُجش كحٕ جُرحتغ ٣ِطُّ ذط٣ُٝى جُٔشط١ٍ ذحُر٤حٗحش 
جُالَٓس جُط٢ ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ضكى٣ى قحُس جُش٢ء ٝهص جُر٤غ ، ًطؼ٤٤ٖ قىٝو جُؼ٤ٖ جُٔر٤ؼس ٝ ٓح ػ٤ِٜح 

ٖٓ قوٞم ٝ ضٌح٤ُق ، ٝ ٓشطٔالش جُؼ٤ٖ ، ٝ وٌؾس ؾٞوضٜح ٝ ؿ٤ٍ يُي ٖٓ جألٌٓٞ   جُط٢ ٣ٌٕٞ 
ٝ ًٛٙ ٢ٛ جُكحُس جُط٢ ٣ُِّ جُرحتغ إٔ ٣ِْٓ ذٜح جُٔر٤غ ئ٠ُ جُٔشط١ٍ، .ٖٓ شأٜٗح ضؼ٤٤ٖ قحُس جُٔر٤غ 

٣ٝؿد ػ٠ِ جُرحتغ إٔ ٣كحكع ػ٠ِ جُش٢ء قط٠ ٣ِٓٔٚ ذكحُطٚ . ٓح ُْ ٣ٞؾى جضلحم نحص ػ٠ِ يُي
كال ٣ؿَٞ ُٚ ئؾٍجء أ١ ضـ٤٤ٍ ك٤ٚ ْٞجء ًحٕ جُطـ٤٤ٍ ٓحو٣ح أٝ ٓؼ٣ٞ٘ح أٓح ئيج ًحٕ جُٔر٤غ ش٤ثح ٓؼ٤٘ح 

 .ذحُ٘ٞع ، كاٗٚ ٣ؿد إٔ ٣ِٓٔٚ ذكٓد ٓح ٛٞ ٓطلن ػ٤ِٚ 

  ٝ ػ٤ِٚ ئيج قىظ ضـ٤٤ٍ ك٢ قحُس جُٔر٤غ ذحٕ ِٛي جُش٢ء جُٔؼ٤ٖ ج١ًُ جٗؼوى ػ٤ِٚ جُر٤غ أٝ أط٤د 
 :ذؼ٤د هرَ جُط٤ِْٓ كحٗٚ ٣ؿد إٔ ٗلٍم ذ٤ٖ كٍػ٤ٖ 

                                                                                                                                                             

.264، ص 1996ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جُٔٞؾُ ك٢ ػوى جُر٤غ، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز ُِ٘شٍ، جإلٌْ٘ى٣ٌس، -  1
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ئيج قىظ وُي ذلؼَ أٝ نطأ جٌضٌرٚ جُرحتغ قن جُٔشط١ٍ إٔ ٣طِد ه٤ٔس يُي جُش٢ء أٝ ػٞػح -
ٝ ئيج ًحٕ جُٔر٤غ ٖٓ جُٔػ٤ِحش كؼ٠ِ جُرحتغ إٔ ٣ِْٓ ٓح ٣ٔحغِٚ طلس ٝ .ٓوحذال ُٔح ٗوض ٖٓ ه٤ٔطٚ

 .ٓوىجٌج وٕٝ ئنالٍ قن جُٔشط١ٍ ك٢ جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ئٕ ًحٕ ُٚ ٓوطؼ٠ 

ئيج قىظ يُي ذلؼَ أٝ نطأ ٖٓ جُٔشط١ٍ ًحٕ ػ٠ِ ُِٓٓح ذحْطالٓٚ ػ٠ِ قحُطٚ ٝ ٣ىكغ غٔ٘ٚ -
1.ًحٓال

 

 :عدً اىَطابقت اىنٍَت-2

  ٖٓ جُطُجٓحش جُرحتغ ك٢ ػوى جُر٤غ ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ذحُٔوىجٌ جُٔطلن ػ٤ِٚ أغ٘حء جُطؼحهى كايج ضرٖ ذؼى 
يُي إٔ ٓوىجٌ جُٔر٤غ ٣هطِق ػٔح جضلن ػ٤ِٚ ك٢ جُؼوى ، كال ٣هِٞ جألٍٓ ٖٓ قحُط٤ٖ قحُس ٗوض ك٢ 

ّ     ٝ ٗٓط٘طؽ . م٤ًٔ365س جُٔر٤غ ٝ قحُس ٣َحوضٚ جُط٢ ٗظٜٔح جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ٖٓ نالٍ ٗض 
 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ إٔ أقٌحٜٓح ال ضطرن ئال ػ٠ِ جُٔر٤غ جُٔؼ٤ٖ ٓوىجٌٙ ك٢ 365ٖٓ جُٔحوز 

 جُؼوى ، كايج ُْ ٣كىو ٓوىجٌ جُٔر٤غ ك٢ جُؼوى جُطُّ جُرحتغ ذط٤ِْٓ جُٔر٤غ وٕٝ إٔ 

٣ؼٖٔ ٓوىجٌٙ ، ٝ ػ٤ِٚ ئيج ػ٤ٖ ٓوىجٌ جُٔر٤غ ك٢ جُؼوى ٝ ػ٘ى جُط٤ِْٓ ظٍٜ ك٤ٚ ٗوض أٝ ٣َحوز 
 2.ٝؾد جٍُؾٞع ئ٠ُ جالضلحم أٝ جُؼٍف ُط٣ٞٓس ًٛٙ جُٔٓأُس

   كوى ٣وؼ٢ جُؼٍف أٝ جالضلحم ٣طكَٔ جقى جُطٍك٤ٖ جُ٘وض، أٝ ذطو٣ٍٍ قن ؽِد جُلٓم أٝ ؿ٤ٍ 
يُي، ٝ ئيج ُْ ٣ٞؾى جضلحم أٝ ػٍف ذهظٞص ًٛٙ جُٔٓأُس ٝؾد ضطر٤ن جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس 

 .جُٔ٘ظٔس ًُُي

 ٖٓ جُوحٕٗٞ 366   ٝ ٣٘شأ جُ٘وض أٝ ٣َحوز ك٢ جُٔر٤غ وػحٟٝ غالظ ٓٓطٔىز ٖٓ ٗض جُٔحوز 
جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ٝ ذٔح إٔ ًٛٙ جُىػحٟٝ ٓل٤ىز ذؼ٘ظٍ جُُٖٓ ج١ًُ ٣كىوٙ ذٓ٘س ، ًٔح جشطٍؽ 
جُط٤ِْٓ جُلؼ٢ِ ُِٔر٤غ ٝ ضؼ٤٤ٖ ٓوىجٌٙ ك٤ٓطٞؾد جألٍٓ جُركع ك٢ جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضٔ٘ف 

قٔح٣س أًػٍ ُِٔشط١ٍ ٝ ػ٤ِٚ ٣طٓحءٍ ػٖ ٓىٟ ئٌٓح٤ٗس جْطرؼحو ًٛٙ جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس جُهحطس ٝ 
ضأ٤ّْ جُٔشط١ٍ وػٞجٙ ػ٠ِ أْحِ جإلنالٍ ذحُطُجّ ضؼحهى١ أ١ ض٤ِْٓ ٓر٤غ ؿ٤ٍ ٓطحذن ُٔح جضلن 

 .ػ٤ِٚ

   ٝ ضطكون ػىّ جُٔطحذوس ج٤ٌُٔس ػ٘ى ضِْٓ جُٔشط١ٍ هىٌ ٖٓ جُٔر٤غ ٣ُ٣ى ػٖ جُوىٌ جُٔطلن ػ٤ِٚ 
ٝؾد ػ٠ِ جُٔشط١ٍ إٔ ٣ٌَٔ جُػٖٔ ئيج ًحٕ جُٔر٤غ ؿ٤ٍ هحذَ ُِطرؼ٤غ ، ئال ئيج ًحٗص ج٣ُُحوز 

كايج ًحٕ جُػٖٔ هى . ؾ٤ٓٔس ، ك٤ؿَٞ ُٚ إٔ ٣طِد كٓم جُؼوى ، ٝ ًَ ًٛج ٓح ُْ ٣ٞؾى جضلحم ٣هحُلٚ 
هىٌ ؾِٔس  ٝجقىز غْ ضر٤ٖ إٔ ذحُٔر٤غ ٣َحوز ك٢ جُٔوىجٌ ضٌٕٞ ج٣ُُحوز ٖٓ قن جُٔشط١ٍ ، ٝ ال 
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٣ٌٕٞ ُِرحتغ إٔ ٣طحُد ذوىٌ ج٣ُُحوز جُٔر٤غ ، الٕ ضؼ٤٤ٖ ٓوىجٌ جُٔر٤غ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ؾحء ػ٠ِ 
ٝ ٣رٌٍ ًٛج جُكٌْ أ٣ؼح ذحٕ جُٔر٤غ ًحٕ ك٢ . ْر٤َ جُٞطق ، ٝ جُٞطق ال ٣وحذِٚ ش٢ء ٖٓ جُػٖٔ 

٣ى جُرحتغ ٝ ًحٕ ٣ٌٔ٘ٚ ٓؼٍكس ٓوىجٌٙ ، كايج هظٍ ك٢ يُي ٝ ذحػٚ ذػٖٔ ٓكىو ؾِٔس كال ٣ٌٕٞ ُٚ 
 .إٔ ٣ؼٞو ذؼى يُي ك٤طِد ٣َحوز جُػٖٔ ، ٝ ئٗٔح ٣لٍٓ ٌِٓٓٚ ػ٠ِ جٗٚ جٌضؼ٠ جُػٖٔ جُٔطلن ػ٤ِٚ 

أٓح ئيج ًحٕ جُػٖٔ هىٌ ذكٓحخ جُٞقىز ، كحٗٚ ٣لٍم ذ٤ٖ ٓح ئيج ًحٕ جُٔر٤غ هحذال ُِطرؼ٤غ أٝ ؿ٤ٍ -
 1.هحذَ ُٚ

 ٖٓٔ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ، جٗٚ ئيج ػ٤ٖ ٓوىجٌ جُٔر٤غ ك٢ جُؼوى ًحٕ 365ًٔح ضوؼ٢ جُٔحوز -
 .جُرحتغ ٓٓإٝال ػٖ ٗوض ًٛج جُٔوىجٌ ذكٓد ٓح ضوؼ٢ ذٚ جُؼٍف ، ٓح ُْ ٣طلن ػ٠ِ ؿ٤ٍ يُي 

  ػ٠ِ جٗٚ ال ٣ؿَٞ ُِٔشط١ٍ إٔ ٣طِد كٓم جُؼوى ُ٘وض ك٢ جُٔر٤غ ئال ئيج جغرص إٔ ًٛج جُ٘وض 
ٝٓ٘ٚ ئيج ػ٤ٖ ك٢ جُؼوى ٓوىجٌ جُٔر٤غ ، كحٕ  . ٖٓ جُؿٓحٓس ذك٤ع ُٞ جٗٚ ًحٕ ٣ؼِٔٚ ُٔح أضْ جُؼوى 

جُرحتغ ٣ٌٕٞ ػحٓ٘ح ًُٜج جُٔوىجٌ ، كايج ًحٕ ك٢ جُٔر٤غ ٗوض ػٖ جُوىٌ جُٔطلن ػ٤ِٚ ك٢ جُؼوى ًحٕ 
 جُرحتغ ٓٓإٝال ، ٓح ُْ ٣ٞؾى جضلحم ػ٠ِ ؿ٤ٍ يُي ، ًإٔ ٣طلن ػ٠ِ إٔ 

ٝ ئيج .    جُرحتغ ال ٣ؼٖٔ جُوىٌ جُٔطلن ػ٤ِٚ ، أٝ ًحٕ جُٔوىجٌ جُٔؼ٤ٖ ك٢ جُؼوى ػ٠ِ ٝؾد جُطو٣ٍد
ُْ ٣ٞؾى جضلحم ك٢ ًٛج جُظىو كوى ٣وؼ٢ جُؼٍف ذحُطٓحٓف ك٢ ٗوض ٓوىجٌ جُٔر٤غ ، كايج ًحٕ 

كايج ُْ ٣ٞؾى جضلحم  ٝ ضؿحَٝ . جُ٘وض ٓٔح ٣طٓحٓف ك٤ٚ ذكٓد جُؼٍف كال ٣ٌٕٞ جُرحتغ ٓٓإٝال ػ٘ٚ
ػٖ ٛىج جُ٘وض ك٢ ٓوىجٌ جُٔر٤غ ٓح ٣طٓحٓف ك٤ٚ ذكٓد جُؼٍف جُؿح١ٌ ك٢ جُطؼحَٓ  ًحٕ جُرحتغ 

ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ؿَٞ .ٓٓإٝال ػٖ ًٛج جُ٘وض ٝ ٣ٌٕٞ ُِٔشط١ٍ ؽِد كٓم جُؼوى أٝ ئٗوحص جُػٖٔ 
ُِٔشط١ٍ إٔ ٣طِد جُلٓم ئال ئيج جغرص إٔ جُ٘وض ك٢ جُٔر٤غ ذِؾ ٖٓ جُؿٓحٓس قىج ُٞ ًحٕ ٣ؼِٔٚ 

كايج ُْ ٣رِؾ جُؼؿُ ًٛج جُكى ٖٓ جُؿٓحٓس ال ٣ٌٕٞ ُِٔشط١ٍ ئال ؽِد ئٗوحص جُػٖٔ ذوىٌ .ُٔح ضؼحهى 
ٓح قحم ذٚ ٖٓ ػٌٍ ٖٓ ؾٍجء ًٛج جُ٘وض ك٤ِّ ٖٓ جُؼ١ٌٍٝ إٔ ٣ٌٕٞ ئٗوحص جُػٖٔ ذ٘ٓرس ٓح 

 2."ٗوض ٖٓ جُٔر٤غ ، كوى ٣ٌٕٞ جُظٌٍ أًػٍ أٝ جهَ ٖٓ يُي

 خضوٍى يتٍع يعٍة : اهفسع اهذبٌٌ

  جُطُجّ جُرحتغ ال ٣وطظٍ كوؾ ػ٠ِ ػٌٍٝز ذوحء ق٤حَز جُٔشط١ٍ ُِٔر٤غ ق٤حَز ٛحوتس ٝ ٓٓطوٍز ٝ 
يُي ػٖ ؽ٣ٍن ػٔحٗٚ ُطؼٍػٚ جُشهظ٢ ٝ ضؼٍع جُـ٤ٍ ُِٔر٤غ ، ٝئٗٔح ػ٤ِٚ أ٣ؼح إٔ ٣ؼٖٔ 

جٗطلحع جُٔشط١ٍ ذحُٔر٤غ جٗطلحػح ًحٓال ، ٝ ذحُطح٢ُ ئيج ٝؾى ػ٤د ٣٘وض ٖٓ ه٤ٔس ٝ ٓ٘لؼس جُٔر٤غ 
      .جُطُّ جُرحتغ ذؼٔحٕ ًٛج جُؼ٤د ٝ يُي ػٖ ؽ٣ٍن جُطؼ٣ٞغ

                                                 

.278ٓكٔى قٖٓ هحْْ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص-  1
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 خعسٍف اهعٍوة اهذفٍج: أوال

٣ٌٕٞ جُرحتغ ُِٓٓح ذحُؼٔحٕ ئيج ُْ : " ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ جٗٚ 379   ض٘ض جُٔحوز 
٣شطَٔ جُٔر٤غ ػ٠ِ جُظلحش جُط٢ ضؼٜى ذٞؾٞوٛح ٝهص جُط٤ِْٓ ئ٠ُ جُٔشط١ٍ أٝ ئيج ًحٕ ذحُٔر٤غ 

ػ٤د ٣٘وض ٖٓ ه٤ٔطٚ ، أٝ جالٗطلحع ذٚ ذكٓد جُـح٣س جُٔوظٞوز ٓ٘ٚ ق٤ٓٔح ٛٞ ًًٌٓٞ ذؼوى جُر٤غ 
، أٝ ق٤ٓٔح ٣ظٍٜ ٖٓ ؽر٤ؼطٚ أٝ جْطؼٔحُٚ ، ك٤ٌٕٞ جُرحتغ ػحٓ٘ح ًُٜٙ جُؼ٤ٞخ ٝ ُٞ ُْ ٣ٌٖ ػحُٔح 

  1...."ذٞؾٞوٛح

  ٖٓ نالٍ ٗض ًٛٙ جُٔحوز ٣طؼف ُ٘ح إٔ جُطُجّ جُرحتغ ذحُؼٔحٕ ال ٣وطظٍ كوؾ ػ٠ِ جُطُجٓٚ 
أ١ جُكٍص ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ )ذؼٔحٕ جُطؼٍع جُظحوٌ ٖٓ جُـ٤ٍ ، أٝ ضؼٍػٚ جُشهظ٢ ُِٔر٤غ 

، ٝ ئٗٔح ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼٖٔ جٗطلحع جُٔشط١ٍ ذحُٔر٤غ (ق٤حَز جُٔشط١ٍ ُِٔر٤غ ق٤حَز ٛحوتس ٝ ٓٓطوٍز
ٝ ذحُطح٢ُ ك٢ قحُس ٓح ئيج ٝؾى أ١ ػ٤د ك٢ جُٔر٤غ ٖٓ شأٗٚ إٔ ٣٘وض ٖٓ ه٤ٔس ٝ .جٗطلحػح ًحٓال 

 .ٓ٘لؼس جُٔر٤غ جُطُّ جُرحتغ ذحُؼٔحٕ 

 .  ٝ ٣وظى ذحُؼ٤د ضِي ج٥كس جُط٢ ضظ٤د جُش٢ء جُٔر٤غ كط٘وض ٖٓ ه٤ٔطٚ جالهطظحو٣س ٝ ٖٓ ٓ٘لؼطٚ

  ٝ ٣ؼطرٍ ٖٓ هر٤َ جُؼ٤د ضهِق جُظلس جُٔطلن ػ٤ِٜح ُِٔر٤غ ك٢ ػوى جُر٤غ، ًإٔ ٣وّٞ جُرحتغ ٓػال 
ذر٤غ ٤ْحٌز ُِٔشط١ٍ ػ٠ِ أْحِ إٔ ٓكًٍٜح ػ٠ِ وٌؾس ٓؼ٤٘س ٖٓ جُوٞز ، كايج ضهِلص ًٛٙ 

 جُظلس كحٕ جُرحتغ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ٌٕٞ ُِٓٓح ذؼٔحٕ جُٔر٤غ ذحػطرحٌ إٔ ضهِق ًٛٙ جُظلس

، ٝ ًٛج ٝكوح ألقٌحّ جُٔحوز ٣2ؼى ػ٤د ٖٓ جُؼ٤ٞخ جُهل٤س جُط٢ ض٘وض ٖٓ ه٤ٔس ٝ ٓ٘لؼس جُٔر٤غ 
 . ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت379/1١ٍ

  ٝ ٖٓ جألٓػِس جُط٢ ٣ٌٔ٘٘ح ضوى٣ٜٔح ك٢ ًٛج جُظىو، ًإٔ ٣وّٞ جُرحتغ ذر٤غ أٌع ُِٔشط١ٍ ػ٠ِ 
 .أْحِ أٜٗح طحُكس ٌُُِجػس غْ ٣طر٤ٖ إٔ ك٤ٜح أٓالـ ضؿؼِٜح ؿ٤ٍ طحُكس ًُُي

ػى  (ش ع) هؼ٤س 06/10/1993  ٝ ٓح ٣ىػْ يُي جُوٍجٌ جُظحوٌ ٖٓ جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح ذطح٣ٌم 
جُطُجّ جُرحتغ ذؼٔحٕ جُؼ٤د -ٝؾٞو ػ٤د نل٢ ذحُش٢ء جُٔرحع–جُٔطؼِن ذحُطُجٓحش جُرحتغ  (خ ّ)

 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ جُط٢ ضُِّ جُرحتغ 379/1ضطر٤ن ٤ِْْ ُِوحٕٗٞ ٝكوح ُ٘ض جُٔحوز 
ذحُؼٔحٕ ئيج ُْ ٣شَٔ جُٔر٤غ ػ٠ِ جُظلحش جُط٢ ضؼٜى ذٞؾٞوٛح ٝهص جُط٤ِْٓ ئ٠ُ جُٔشط١ٍ أٝ ئيج 

إٔ - ٖٓ هؼ٤س جُكحٍ–ًحٕ ذحُٔر٤غ ػ٤د ٣٘وض ٖٓ ه٤ٔس أٝ جالٗطلحع ذٚ ، ٝ ُٔح ًحٕ غحذطح 
جُٔٓطأٗق أ١ جُطحػٖ جُكح٢ُ ال ٣ٌٍ٘ جُطش٣ٞٚ أٝ جُط٣ٍُٝ جُِٔكن ذحُشحق٘س جُٔر٤ؼس ك٢ جنطالف 

 3ٌهٜٔح جُط٢ِِٓٓ جألط٢ِ ٓغ جٍُهْ جُكح٢ُ ٝ إٔ هؼحز جُٔٞػٞع ػ٘ىٓح أْٓٞج 

                                                 

.، جٍُٔؾغ جُٓحذن75/58 ٖٓ جألٍٓ ٌهْ 378جُٔحوز -  1
  

.172ن٤َِ جقٔى قٖٓ هىجوز، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص-  2
 

٣ح٢ٓ٣ ًحض٤س، ٢ٓٗٞ٣ طر٣ٍ٘س،جُطُجٓحش جُرحتغ ٝ جُٔشط١ٍ ك٢ ػوى جُر٤غ ٝكوح ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ، ًًٍٓز ٤َُ٘ - 3
     .2013شٜحوز جُٔحْطٍ، ٤ًِس جُكوٞم، ؾحٓؼس ػرى جٍُقٔحٕ ٤ٍٓز، ذؿح٣س 
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هٍجٌْٛ ػ٠ِ إٔ جُرحتغ ُِّٓ ذؼٔحٕ جُؼ٤ٞخ جُهل٤س جُط٢ ال ٣ٌٖٔ ُِٔشط١ٍ جُطؼٍف ػ٤ِٜح    ٝ ُٞ 
ككض جُٔر٤غ ذؼ٘ح٣س جٍُؾَ جُؼحو١ ، كاْٜٗ ػِِٞج هٍجٌْٛ ذٔح ك٤ٚ جٌُلح٣س ٝ ٣طؼ٤ٖ ٌكغ جُطؼٖ، ٝ 
ػ٠ِ ًٛج جألْحِ هٌٍش جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح هرٍٞ جُطؼٖ شٌال ٝ ٌكؼٚ ٓٞػٞػح    ٝ ػ٠ِ جُطحػٖ 

 .جُٔظح٣ٌق جُوؼحت٤س

 شسوع اهعٍوة اهذفٍج : ذبٌٍب

 .   ٣ؿد ضٞكٍ أٌذؼس شٍٝؽ ذك٤ع ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُؼ٤د نل٤ح، ٓإغٍج، ٝ ؿ٤ٍ ٓؼِّٞ ُِٔشط١ٍ

 :إٔ ٣ٌٕٞ جُؼ٤د هى٣ٔح-1

   جُٔوظٞو ٣وىّ جُؼ٤د إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؾٞوج ك٢ جُٔر٤غ ٝهص ض٤ِٓٔٚ ُِٔشط١ٍ ، يُي إٔ جُؼ٤د ئٓح 
إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؾٞوج ٝهص جُر٤غ ٝ ذو٢ ئ٠ُ ٝهص جُط٤ِْٓ ٝ ٣ٌٕٞ جُرحتغ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٓٓإٝال ػٖ 

ػٔحٗٚ ، ٝ ئٓح إٔ ٣ٌٕٞ جُؼ٤د هى ؽٍأ ذؼى جُر٤غ ٝ هرَ جُط٤ِْٓ ٝ ذو٢ ئ٠ُ ٝهص جُط٤ِْٓ  ٝ ك٢ ًٛٙ 
ًٝٛج جُكٌْ ٣طرن ػ٠ِ جُٔر٤غ جُٔؼ٤ٖ ذحًُجش ٝ .جُكحُس ٣ٌٕٞ جُرحتغ أ٣ؼح ٓٓإٝال ػٖ ػٔحٗٚ

 1.جُٔؼ٤ٖ ذحُ٘ٞع ػ٠ِ قى ْٞجء

 إٔ ٣ٌٕٞ جُؼ٤د نل٤ح-2

  ٝ ٣ٌٕٞ ًًُي ئيج ًحٕ جُٔشط١ٍ ال ٣ؼِْ ذٚ ٝهص ضِٓٔٚ ُِٔر٤غ ، أٝ جٗٚ ُْ ٣ٌٖ ذٔوىٌٝٙ ًشلٚ 
ٝهص جُر٤غ ٝ ُٞ ككظٚ ذؼ٘ح٣س جٍُؾَ جُؼحو١ ، كال ػٔحٕ ػ٠ِ جُرحتغ ك٢ قحُس ٓح ئيج ُْ ٣وْ 

2.جُٔشط١ٍ ذلكض جُٔر٤غ ذؼ٘ح٣س جٍُقَ جُؼحو١
 

   ٝ ًًُي ال ػٔحٕ ػ٠ِ جُرحتغ ئيج ًحٕ جُؼ٤د ظحٍٛج ك٢ جُٔر٤غ أٝ ًحٕ جُٔشط١ٍ ٣ؼِْ ذٚ كل٢ 
 3.ًٛٙ جُكحُس ٣ؿَٞ ُِرحتغ جُىكغ ذٌٕٞ إٔ جُٔشط١ٍ هى هرَ جُٔر٤غ ذٔح ك٤ٚ ٖٓ ػ٤د

  كحُرحتغ ال ٣ٓأٍ ػٖ جُؼ٤ٞخ جُظحٍٛز، ٝ ال ٣وظى ذٜح كوؾ ضِي جُط٢ ضٌٕٞ ٝجػكس ٝ ؾ٤ِس ذَ ٝ 
ئٗشحءجش القوس :أ٣ؼح ضِي جُط٢ ضظٍٜ ُِٔشط١ٍ ذٔؿٍو ػ٘ح٣س ٓطْٞطس أٝ ككض ػحو١ ٓػال 

ُطح٣ٌم ػوى جُر٤غ ٝ ٍٓكوح ٍُنظس ذ٘حء ٓؼىُس ٝ ُْ ٣ؼٍف جُٔشط١ٍ ذأػٍجٌٛح جُؿى٣ىز ئال ذططحذغ 
 4.جٌضلغ جُر٘حء، ك٤ٌٖٔ جُٔطحُرس ذحُؼطَ ٝ جُؼٌٍ

 :أال ٣ٌٕٞ جُؼ٤د ٓؼِٞٓح ُِٔشط١ٍ ٝهص جُر٤غ-3

  ػِْ جُٔشط١ٍ ذحُؼ٤د ػ٘ى جُشٍجء ٣ٔ٘ؼٚ جٍُؾٞع ذحُؼٔحٕ ػ٠ِ جُرحتغ، ٝ ٣وغ ػرة ئغرحش ًٛج 
كحٕ جوػ٠ . جُؼِْ ػ٠ِ ػحضن جُرحتغ، الٕ جألطَ أال ٣وىّ جُٔشط١ٍ ػ٠ِ جُشٍجء ٌؿْ ػِٔٚ ذحُؼ٤د

                                                                                                                                                             

 

336،ص 1999ٓكٔى شطح أذٞ ْؼى ، ػوى جُر٤غ ، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ ، جُوحٍٛز، - 
1
  

.154ن٤َِ جقٔى قٖٓ هىجوز، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص -  2
  

.174محمد حسنين، المرجع السابق، ص -  3
  

.257،ص٣ٌٞٓ2008ّ ٗهِس، جٌُحَٓ ك٢ شٍـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ، وٌجْس ٓوحٌٗس، ٓ٘شٌٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س، -  4
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جُرحتغ يُي كحٗٚ ٣ٌٕٞ جوػ٠ أٍٓ نالف جألطَ ٝ ٖٓ غْ ٣وغ ػ٤ِٚ ػدء جإلغرحش ؽروح ُِوٞجػى 
، ٝ ال ٣شطٍؽ ك٢ ًٛج جُؼِْ إٔ (ٝ ًٛج جُشٍؽ ٣وطظٍ ػ٠ِ ذ٤غ جألش٤حء جُٔؼ٤٘س ذحًُجش)جُؼحٓس،

 ٣.1ٌٕٞ ٗحضؿح ٖٓ ئنرحٌ جُرحتغ ُِٔشط١ٍ ذحُؼ٤د كوى ٣ؼِْ ذٚ ؽ٣ٍوس أنٍٟ ًحْطؼحٗطٚ ذهر٤ٍ ٓػال

  ٍٟٗ ذحُ٘ٓرس ًُٜٙ جُٞهٞع ٖٓ جُ٘حق٤س جُٞجهؼ٤س كال ٣ٌٔ٘٘ح ضظٌٞ هرٍٞ جُٔشط١ٍ شٍجء جُش٢ء 
 .جُٔر٤غ ٝ ٛٞ ٣ؼِْ ذحٕ ًٛج جألن٤ٍ ك٤ٚ ػ٤د ٖٓ شأٗٚ جإلٗوحص ٖٓ ه٤ٔطٚ أٝ ٖٓ جالٗطلحع ذٚ

 :إٔ ٣ٌٕٞ جُؼ٤د ٓإغٍج-4

   ٝ ٣ٌٕٞ جُؼ٤د ٓإغٍج ئيج ًحٕ ٣٘وض ٖٓ ه٤ٔس جُٔر٤غ أٝ ٖٓ جالٗطلحع ذٚ،ئي إٔ جُؼ٤ٞخ جُط٢ 
 2.ؾٍٟ جُؼٍف ػ٠ِ جُطٓحٓف ك٤ٜح ال ضؼط٢ ُِٔشط١ٍ قن جٍُؾٞع ذىػٟٞ ػٔحٕ جُؼ٤ٞخ جُهل٤س

ٖٝٓ أٓػِس جُؼ٤د ج١ًُ ٣٘وض ٖٓ ه٤ٔس جُٔر٤غ ًإٔ ٣وّٞ جُرحتغ ذر٤غ ٤ْحٌز ُِٔشط١ٍ ضؼٍػص 
ُكحوظ ٖٓ هرَ ، أٓح ٓػحٍ جُؼ٤د ج١ًُ ٣٘وض ٖٓ جالٗطلحع ذحُٔر٤غ ًر٤غ جٌع ٌَجػ٤س ٝ ٣ٌطشق 

 .جُٔشط١ٍ أٜٗح يُي 

  ٍٟٗ ٖٓ جُ٘حق٤س جُٞجهؼ٤س ذحٕ جُرحتغ قط٠ ٝ ئٕ ُْ ٣ِطُّ ذؼٔحٕ جُؼ٤ٞخ جُهل٤س، ٝ ذحٍُؿْ ٖٓ 
ضٞكٍ ؾ٤ٔغ جُشٍٝؽ جُط٢ ٗض ػ٤ِٜح جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ، كحٕ جُٔشط١ٍ ٣ؼ٤غ قوٚ ٝ ال ٣ٌٕٞ 

 .ذٔوىٌٝٙ ٓٞجؾٜس جُرحتغ ٝ ئُُجٓٚ ذحُؼٔحٕ

  كًٔ٘ أ٣حّ ه٤ِِس كوؾ ً٘ح ك٢ ٓطؿٍ ، ٝذلطحز ضىنَ أٌجوش ئػحوز جُٔٞطَ ج١ًُ جشطٍضٚ ئ٠ُ جُرحتغ 
ػ٠ِ أْحِ جٗٚ ال ٣شطـَ، كٍكغ يُي ٝ ُْ ٣ؼٍٛح أ١ جٛطٔحّ ذحٍُؿْ ٖٓ ئنالُٚ الُطُجٓٚ 

، أنًش جُلطحز جُٔٞطَ ٝ نٍؾص ٖٓ (قٓد ٓوطؼ٤حش جالضلحم جُٔٞؾٞو ذ٤ٜ٘ٔح)ذحُؼٔحٕ 
 .جُٔكَ

  ئيٕ ٗؿى ذحٕ ٓح ٣ٞؾى ٖٓ جُ٘حق٤س جُوح٤ٗٞٗس ال ٣طرن ٖٓ جُ٘حق٤س جُٞجهؼ٤س، كل٢ جُٔػحٍ جُٓحذن ًحٕ 
ػ٠ِ جُلطحز ٓٞجؾٜس جُرحتغ ٝ إٔ ضؿرٍٙ ػ٠ِ ٌو جُػٖٔ ج١ًُ وكؼطٚ ٓوحذَ جُش٢ء جُٔر٤غ ج١ًُ ًحٕ 

. ؿ٤ٍ طحُف ُالْطؼٔحٍ ٗظٍج ُِؼ٤د ج١ًُ ٣شٞذٚ ذحٍُؿْ ٖٓ ضؼٜى جُرحتغ ػ٠ِ نِٞٙ أل١ ػ٤د
 .(جُرحتغ ال ٣ِطُّ وجتٔح ذحُؼٔحٕ ٖٓ جُ٘حق٤س جُٞجهؼ٤س)

 أذبس ظيبً اهعٍوة اهذفٍج: ذبهذب

  ئيج ضٞكٍش شٍٝؽ جالُطُجّ ذؼٔحٕ جُؼ٤ٞخ جُهل٤س، ك٤ؿد ػ٠ِ جُٔشط١ٍ ئنطحٌ جُرحتغ ذحُؼ٤د 
 .جُٔٞؾٞو ك٢ جُٔر٤غ، ٝ إٔ ٣ٍكغ وػٟٞ جُؼٔحٕ نالٍ ٓىز هظ٤ٍز، ٝ ئال ْوطص ذحُطوحوّ

  

                                                 

.155ٓكٔى ق٤ٖ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص-  1
  

ٍْج٣ش ٣ًٍَح، جُٞؾ٤ُ ك٢ ػوى جُر٤غ ٝكوح ُِوحٕٗٞ جُؿُجت١ٍ، وجٌ جُٜىٟ ُِطرحػس ٝ جُ٘شٍ ٝ جُط٣َٞغ، جُؿُجتٍ - 2
  .66،ص2000
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 اهيتبرسث تفحص اهيتٍع و إذعبس اهتبئع تبهعٍة:أوال

  ئيج ضِْٓ جُٔشط١ٍ جُٔر٤غ ٝؾد ػ٤ِٚ جُطكون ٖٓ قحُطٚ ذٔؿٍو إٔ ٣طٌٖٔ ٖٓ يُي ، ٝ يُي ػٖ 
كايج جًطشق ػ٤رح ك٢ جُش٢ء جُٔر٤غ ضٞكٍش ك٤ٚ ؾ٤ٔغ . ؽ٣ٍن ككظٚ ذؼ٘ح٣س جٍُؾَ جُؼحو١ 

شٍٝؽٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣هطٍ جُرحتغ ذٚ نالٍ ٓىز ٓؼوُٞس، كإٔ ُْ ٣لؼَ جػطرٍ هحذال ُِٔر٤غ    ٝ 
 .ْوؾ قوٚ ك٢ جٍُؾٞع ػ٤ِٚ

  أٓح ئيج ًحٕ جُؼ٤د ٓٔح ال ٣ٌٖٔ جٌُشق ػ٘ٚ ذحُلكض جُٔؼطحو ٝ ضٌٖٔ جُٔشط١ٍ ٖٓ ًشلٚ،كاٗٚ 
ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٝؾد ػ٤ِٚ إٔ ٣هرٍ جُرحتغ ذٚ ذٔؿٍو ظٌٜٞٙ، ٝ ئال جػطرٍ هحذال ُِٔر٤غ ذٔح ك٤ٚ ٖٓ 

 1.ػ٤ٞخ ًٔح ٣ؿَٞ ُٚ ٌكغ وػٟٞ جُؼٔحٕ ٖٓ نالٍ ْ٘س ٖٓ ضح٣ٌم جُط٤ِْٓ

2. جُلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت380١ٍٝ ٛٞ ٓح ضؼٔ٘طٚ جُٔحوز 
 

  ٗلْٜ ٖٓ نالٍ ٗض ًٛٙ جُٔحوز ذإٔ جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ض٤وٖ ئ٠ُ قحُس ًٕٞ جُؼ٤د ؿ٤ٍ هحذَ 
ٌُِشق ذط٣ٍن جالْطؼٔحٍ جُؼحو١، كأُُّ جُٔشط١ٍ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ئنطحٌ جُرحتغ ذًُي ضكَٔ 

 .جُٔٓإ٤ُٝس

 :حلوق اهيشخسً فٌ رعوى اهظيبً :ذبٌٍب

 .  ضهطِق قوٞم جُٔشط١ٍ ك٢ وػٟٞ جُؼٔحٕ ك٤ٔح ئيج ًحٕ جُؼ٤د ؾ٤ٓٔح ٖٓ ػىٓٚ

ئيج جنرٍ جُٔشط١ٍ جُرحتغ ذحُؼ٤د :"ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ جٗٚ 381  ض٘ض جُٔحوز
 ".376جُٞؾٞو ك٢ جُٔر٤غ ك٢ جُٞهص جُٔالتْ ًحٕ ُٚ جُكن ك٢ جُٔطحُرس ذحُؼٔحٕ ٝكوح ُِٔحوز

 ٖٓ ٗلّ جُوحٕٗٞ ٝ جُٔطؼِوس 376  ٣طؼف ٖٓ نالٍ ٗض ًٛٙ جُٔحوز ذأٜٗح ئقحُط٘ح ئ٠ُ جُٔحوز 
ذأقٌحّ جالْطكوحم جُؿُت٢ ُِٔر٤غ، ٝ ذحُطح٢ُ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ئال ٓح ٤ٌْٕٞ ُٚ ُٞ جْطكن ُِـ٤ٍ 

 ٝ ٗؼطوى إٔ جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ك٢ يُي أٌجو ضٞق٤ى أقٌحّ جُؼٔحٕ ذحُ٘ٓرس 3.ؾُءج ٖٓ جُٔر٤غ
 .ُؼٔحٕ جُطؼٍع ٝ جالْطكوحم، ٝ ػٔحٕ جُؼ٤ٞخ جُهل٤س

  ٝ ٖٓ غْ ئيج ٗؿف جُٔشط١ٍ ك٢ وػٟٞ جُؼٔحٕ كحٗٚ ٣ؿد جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ قحُط٢ جُؼ٤د ج١ًُ 
 .٣ٓطٞؾد جُؼٔحٕ، ئيج ًحٕ جُؼ٤د ؾ٤ْٓ ٖٓ ػىٓٚ

                                                 

.345 جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص ،ٓكٔى شطح أذٞ ْؼى-  1
  

ؿ٤ٍ جٗٚ ئيج ًحٕ جُؼ٤د ٓٔح ال ٣ظٍٜ ذط٣ٍن جالْطؼٔحٍ ٝؾد ػ٠ِ " ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ػ٠ِ ج380/2ٚٗض٘ض جُٔحوز - 2
 ".جُٔشط١ٍ ذٔؿٍو ظٌٜٞ جُؼ٤د إٔ ٣هرٍ جُرحتغ ذًُي ٝ ئال جػطرٍ ٌجػ٤ح ذحُٔر٤غ ذٔح ك٤ٚ ٖٓ ػ٤ٞخ

.182ٓكٔى ق٤ٖ٘ٓ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ص-  3
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 جشاء اإلذالل تبهخشاى تبهخضوٍى: اهيتحد اهذبٌٌ

  ٣هؼغ ؾُجء ئنالٍ جُرحتغ ذحُطُجٓٚ ذحُط٤ِْٓ ُِوٞجػى جُؼحٓس، ٝ ٢ٛ ٓطحُرس جُٔشط١ٍ ُِرحتغ 
 . ذحُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤ أٝ جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞغ ذحُلٓم، ٝ ذحُطؼ٣ٞغ ك٢ جُكحُط٤ٖ ئٕ ًحٕ ُٚ ٓوطؼ٠

 . اهخٌفٍز اهعٌٌٍ هالهخشاى تبهخضوٍى: اهيعوة األول

  ئيج أنَ جُرحتغ ذحُطُجٓٚ ذحُط٤ِْٓ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٓحذن ذ٤حٗٚ ، كحٓط٘غ ػٖ جُط٤ِْٓ وٕٝ ٓٓٞؽ 
هح٢ٗٞٗ، أٝ ضِْٓ جُٔر٤غ ك٢ ؿ٤ٍ جُكحُس جُط٢ ًحٕ ػ٤ِٜح ٝهص جُر٤غ ، أٝ ضأنٍ ك٢ جُط٤ِْٓ ػٖ َٓحٗٚ 

، أٝ أٌجو ض٤ِْٓ جُٔر٤غ ك٢ ؿ٤ٍ ٌٓحٗٚ، أٝ جٌضٌد أ٣س ٓهحُلس أنٍٟ ألقٌحّ جُط٤ِْٓ جُٓحذوس كحٕ 
 . جُٔشط١ٍ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣طحُرٚ ذحُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤ ئيج ًحٕ ٌٓٔ٘ح

 نٍفٍج اهخٌفٍز اهعٌٌٍ هالهخشاى تبهخضوٍى: اهفسع األول

  ٣ؿَٞ ُِٔشط١ٍ ك٢ قحُس ئنالٍ جُرحتغ الُطُجٓٚ ذحُط٤ِْٓ، ٓطحُرطٚ ذحُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤ ئيج ًحٕ ٌٓٔ٘ح 
ٝك٢ قحُس ٓح ئيج جنطحٌ . ٝكوح ُِشٍٝؽ جُٔىٌْٝس ك٢ أقٌحّ جالُطُجّ، ٝ ئال كحُط٘ل٤ً ذٔوحذَ

جُٔشط١ٍ جُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤ جُؿر١ٍ ، ًحٕ ُٚ جُكن ك٢ جُطؼ٣ٞغ ػٖ جُؼٌٍ ج١ًُ أطحذٚ قط٠ ٝ ُٞ 
ًحٕ يُي ٖٓ ٓؿٍو جُطأنٍ ك٢ جُط٤ِْٓ ، أٓح ئيج جػطٍ ئ٠ُ ؽِد جُط٘ل٤ً ذٔوحذَ  ٝيُي ك٢ قحُس 

جْطكحُس جُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤ ًحٕ ُٚ جُكن ك٢ ضؼ٣ٞغ ه٤ٔس جُٔر٤غ ٝ ه٤ٔس جألػٍجٌ جُط٢ ُكوص ذٓرد 
 .جُطأنٍ ك٢ جُط٤ِْٓ

  ٝ جُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤ ٛٞ ئؾرحٌ جُرحتغ ػ٠ِ ض٘ل٤ً جُطُجٓحضٚ الٕ جُـح٣س ٖٓ جُؼوى ٛٞ ض٘ل٤ًٙ ذ٤ٖ 
 جُطٍك٤ٖ، كايج ؽحُد جُىجتٖ ذط٘ل٤ًٙ كال ٣ؿَٞ ُِٔى٣ٖ جالٓط٘حع ػٖ يُي ذَ ٣ؿرٍ ػ٠ِ يُي ئيج 

ٝ ٢ٌُ ٣طٌٖٔ جُٔشط١ٍ ٖٓ ٓطحُرس جُرحتغ . ًحٕ ٌٓٔ٘ح، ٝ ئال قٌْ ُٚ ذحُطؼ٣ٞغ ك٢ قحُس جْطكحُطٚ
 1.ذحُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤ ٝ ؾد ػ٤ِٚ جػًجٌ جُرحتغ ذًُي 

 جُٔطؼِن ذط٤ِْٓ ذؼحػس كحْىز، ق٤ع ضْ 16/02/2000جُوٍجٌ جُظحوٌ ذطح٣ٌم :   ٖٝٓ أٓػِس يُي
ض٤ِْٓ ٤ًٔس ٖٓ جُرطحؽّ ُالْطٜالى ذىال ٖٓ ذًٌٝ جُرطحؽّ جُٔؼىز ٌُُِجػس قٓد ٓوطؼ٤حش 

ٝ ذػرٞش كٓحو جُرؼحػس جُِٔٓٔس ، ٣ؿؼَ ٓٓإ٤ُٝس . جُؼوى جُٔرٍّ ذ٤ٖ جُطٍك٤ٖ جُٔط٘حَػ٤ٖ
جُطحػ٘س هحتٔس ك٢ ئؽحٌ جُٔٓإ٤ُٝس جُؼوى٣س، ٝ جٗط٠ٜ ذورٍٞ جُطؼٖ شٌال ٝ ٌكؼٚ ٓٞػٞػح ٝ 

2.ضك٤َٔ جُطحػ٘س جُٔظح٣ٌق جُوؼحت٤س
 

  

                                                 

.٤ِْ237ٔحٕ ٍٓهّ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، ص-  1
 

، جُوؼ٤س ذ٤ٖ ّ ؽ ش ـ ف ػى ى ؼ ،جُٔؿِس 16/02/2000،ٓإٌل ك٢ 3691/2 جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح،جُـٍكس جُٔى٤ٗس، هٍجٌ - 2
 

.125، 122، ص2001جُوؼحت٤س، جُؼىو جألٍٝ ْ٘س   
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 حق اهيشخسً فٌ ييبسضج اهذٍبساح اهيعسوظج عوٍه: اهفسع اهذبٌٌ

ذحالُطُجّ ج١ًُ ُْ ٣٘لً ٣ؿد إٔ ٣طٍى ضوى٣ٍٛح ُٚ ٝقىٙ، كٜٞ " جُٔشط١ٍ"  ئٕ ٓظِكس جُىجتٖ 
أوٌٟ ٖٓ ؿ٤ٍٙ، ٝ ٖٓ جُوؼحء أ٣ؼح ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ جنط٤حٌ ج٤ُِْٞس جُط٢ ضكون ُٚ جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس 

 1ٝك٢ ًٛج جُهظٞص ٝؾىٗح جنطالف ك٢ ج٥ٌجء ضؿ٤ُ جُط٘حٍَ ػٖ جُكن ك٢ جُلٓم،. ُكوٞهٚ
ؽحُٔح إٔ جُىجتٖ ٛٞ طحقد ًٛج جُكن، كِٚ إٔ ٣ٓطؼِٔٚ أٝ ٣ٔط٘غ ػ٘ٚ، ئػحكس ئ٠ُ إٔ وػٟٞ 

 .جُلٓم ال ضطؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ، ٝ ٓ٘ٚ ٣ؿَٞ جُط٘حٍَ ػٜ٘ح ٝ ٣ٌطل٢ جُىجتٖ ذىػٟٞ جُط٘ل٤ً

  ٣أنً ذؼىّ ؾٞجَ جٍُُ٘ٝ ػٖ قن ؽِد جُلٓم هرَ ضكون ػىّ جُط٘ل٤ً، 2ئال إٔ جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ
 : ٝ يُي ُؼىز جػطرحٌجش هح٤ٗٞٗس ٜٓ٘ح

 ئٕ ٗظ٣ٍس جُلٓم هحٓص أْحْح ٖٓ أؾَ قٔح٣س جُىجتٖ ذحالُطُجّ ج١ًُ ُْ ٣٘لً، ٝ ئيج هِ٘ح ذؿٞجَ  -1
جٍُُ٘ٝ ػٖ ؽِد جُلٓم هرَ ضكون ػىّ جُط٘ل٤ً، كحٕ جُ٘ظ٣ٍس ضظرف ضهىّ ٓظِكس جُٔى٣ٖ أًػٍ 

 .ٖٓ جُىجتٖ، ٝ ٣ظرف جُٔى٣ٖ ٣شطٍؽ ػ٠ِ جُىجتٖ جٍُُ٘ٝ ػٖ قوٚ ٓٓروح

 طك٤ف إٔ ٛ٘حى هٞجػى هح٤ٗٞٗس ضوؼ٢ ذحٕ جُشهض قٍ ك٢ جْطؼٔحٍ قوٚ أٝ جُط٘حٍَ ػ٘ٚ،  -2
ؿ٤ٍ إٔ ًٛج ال ٣ظىم ئال ئيج ًحٗص جُكوٞم ٌٓطٓرس ذظلس ٜٗحت٤س ٝ ُٔح ًحٕ جُكن ك٢ جُلٓم ، 
ال ٣ػرص ُِٔطؼحهى جُىجتٖ ذحالُطُجّ ئال ذؼى قىٝظ ٝجهؼس ػىّ جُط٘ل٤ً ٖٓ ؽٍف جُٔطؼحهى جُٔى٣ٖ، 

 .كال ٣ظف جُوٍٞ ذؿٞجَ جٍُُ٘ٝ ػٖ ؽِرٚ هرَ ٗشٞتٚ

 ًًُي ئيج ِْٔ٘ح ذؿٞجَ جالضلحم ػ٠ِ ػىّ ؽِد جُلٓم ٖٓ جُىجتٖ ػ٘ى ػىّ جُط٘ل٤ً ، كًٜج ٣ط٘حك٠  -3
ٓغ ٌٝـ ٗظ٣ٍس جُلٓم ذحػطرحٌٛح ٤ِْٝس جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس، ٝٓ٘ٚ جُطؼ٤٤ن  ٖٓ ْٝحتَ جُط٢ 
هٌٍٛح جُوحٕٗٞ ُكٔح٣س جُىجتٖ، ذك٤ع ال ٣ظرف أٓحّ ًٛج جألن٤ٍ ئال ٤ِْٝس ٝجقىز ُٔٞجؾٜس 

 .    جُٔى٣ٖ جُٔطوحػّ ػٖ جُط٘ل٤ً

  

                                                 

. 44،ص1990جُىًطٌٞ ػرى جُك٤ٔى جُشٞجٌذ٢، كٓم جُؼوى ك٢ ػٞء جُوؼحء ٝ جُلوٚ، وجٌ جٌُطحخ جُكى٣ع، جُطرؼس،-  1
 

2001ذِؼ٤ٌٞ ػرى ج٣ٌٍُْ، ٗظ٣ٍس كٓم جُؼوى ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ جُٔوحٌٕ، جُٔإْٓس جُٞؽ٤٘س ٌُِطحخ، ؽرؼس - 
2
 

.198ص،  
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 فضد اهعلر و اهخعوٍط: اهيعوة اهذبٌٌ

  ٣ٓطٞؾد ػ٠ِ جألؽٍجف جُٔطؼحهىز إٔ ض٘لً جُطُجٓحضٜح ذٔؿٍو ئذٍجّ ػوى طك٤ف، ؿ٤ٍ جٗٚ ك٢ 
 . ذؼغ جُكحالش ٣هَ جُٔطؼحهى ذٜح ٓح ٣ىكغ جُطٍف ج٥نٍ ئ٠ُ جُِؿٞء ئ٠ُ جُلٓم

 فضد علر اهتٍع: اهفسع األول

  جُلٓم ٛٞ قَ جٍُجذطس جُطؼحهى٣س ذطِد جقى جُٔطؼحهى٣ٖ ؾُجء ئنالٍ جُطٍف آنٍ ذحُطُجٓحضٚ 
 1.جُٔطلن ػ٤ِٜح ك٢ جُؼوى

ك٢ جُؼوٞو جُُِٔٓس ُؿحٗر٤ٖ ئيج ُْ ٣ٞف جقى "ؼ ػ٠ِ جٗٚ .ّ. م119  ق٤ع ٗظص جُٔحوز 
جُٔطؼحهى٣ٖ ذحُطُجٓٚ ؾحَ ُِٔطؼحهى ج٥نٍ ، ذؼى جػًٌجٙ ، إٔ ٣طحُد ذط٘ل٤ً جُؼوى أٝ ذلٓهٚ ٓغ 

 جُطؼ٣ٞغ ك٢ جُكحُط٤ٖ ئيج جهطؼ٠ جُكحٍ يُي، ٝ ٣ؿَٞ ُِوحػ٢ إٔ ٣ٔ٘ف أؾال قٓد جُظٍٝف 

  ًٔح ٣ؿَٞ ُٚ إٔ ٣ٍكغ جُلٓم ئيج ًحٕ ٓح ُْ ٣ٞف ذٚ جُٔى٣ٖ ه٤َِ جأل٤ٔٛس ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ًحَٓ 
إٔ ٣ٌٕٞ جُؼوى : ٝ ٖٓ نالٍ ٗض جُٔحوز ٣ٌٖٔ جْطهالص شٍٝؽ جُلٓم ك٢ غالظ". جالُطُجٓحش 

 .ُِّٓ ُؿحٗر٤ٖ، إٔ ٣هَ جقى جُٔطؼحهى٣ٖ ذحُطُجٓحضٚ ٝ ٣وحذِٚ ض٘ل٤ً ؽحُد جُلٓم الُطُجٓحضٚ

  ٝ ٣ٓطُِّ ُكظٍٞ جُلٓم إٔ ٣طْ ضو٣ٍٍٙ هؼحت٤ح أٝ جضلحه٤ح، ٤ٍُضد أغحٌٙ جُوح٤ٗٞٗس ؿ٤ٍ إٔ ٛ٘حى 
 .قحالش ٣٘لٓم ك٤ٜح جُؼوى ذوٞز جُوحٕٗٞ

 اهفضد اهلظبئٌ: أوال

  ذٔؿٍو ئنالٍ جقى جُٔطؼحهى٣ٖ ذحُطُجٓحضٚ ٣ؿَٞ ُِطٍف ج٥نٍ إٔ ٣ِؿح ئ٠ُ جُوؼحء ُطِد جُلٓم، 
ؿ٤ٍ إٔ ًٛج جُكن ال ٣طوٌٍ ئال ئيج هحّ ؽحُد جُلٓم ذحػًجٌ جُٔى٣ٖ ًٛج جألن٤ٍ ج١ًُ ٣ؿؼَ ُِوحػ٢ 

 .أٍْع جْطؿحذس ُطِد جُلٓم ٝ جهٍخ ئ٠ُ جُكٌْ ػ٠ِ جُٔى٣ٖ ذطؼ٣ٞغ كٞم جُكٌْ ػ٤ِٚ ذحُلٓم

 :  ؿ٤ٍ إٔ ٛ٘حى قحالش ال ٣ٓطىػ٢ ك٤ٜح جػًجٌ جُٔى٣ٖ ٝ ٢ٛ

 ضظ٣ٍف ًطحذ٢ ُِٔى٣ٖ ػٖ ػىّ ٌؿرطٚ ك٢ جُو٤حّ ذحُطُجٓحضٚ-

 .إٔ ٣ٌٕٞ جُط٘ل٤ً ؿ٤ٍ ٌٖٓٔ أٝ ؿ٤ٍ ٓؿى ذلؼَ جُٔى٣ٖ ًحٕ ٣ِٜي جُٔر٤غ ذلؼَ جُرحتغ-

  ٝ ذٔؿٍو ضكون شٍؽ جالػًجٌ ٣وّٞ جُىجتٖ ذٍكغ وػٟٞ هؼحت٤س أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔهطظس 
الْطظىجٌ قٌْ ذلٓم جُؼوى، ٝ ٣ٌٕٞ جُكٌْ ٓ٘شثح ُِلٓم ػ٠ِ نالف جُلٓم جالضلحه٢ ٝ جالٗلٓحل 

 .جًُِجٕ ٣ٌٕٞ جُكٌْ ك٤ٜٔح ٓوٌٍج ُِلٓم
                                                 

ٓكٔى طر١ٍ جُٓؼى١، جُٞجػف ك٢ شٍـ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجٓحش، ٓظحوٌ جالُطُجّ جُؼوى ٝ جإلٌجوز - 1
  .348، ص2012جُٔ٘لٍوز، وٌجْس ٓوحٌٗس ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جُؼٍذ٤س، و ؽ، وجٌ جُٜىٟ، جُؿُجتٍ، 

 

 

 

 



  اىفصو اىخاًّ                                                باىتسيًٌٍأحناً اإلخاله باالىتزا 
 

 

39 

  ٝ هرَ جُكٌْ ذحُلٓم ػ٠ِ جُوحػ٢ إٔ ٣طأًى أٝال ٖٓ ئنالٍ جُٔى٣ٖ ذحُطُجٓحضٚ ٍٓجػ٤ح ك٢ يُي 
ٓرحوب قٖٓ ج٤ُ٘س ك٢ جُٔؼحٓالش، ٝ ًًُي ٓرحوب جُؼىجُس، ًٔح ٣طأًى ٖٓ إٔ ْرد جإلنالٍ 

ذحالُطُجّ ٣ؼٞو ئ٠ُ جُٔى٣ٖ ٝ ٤ُّ ُٓرد أؾ٘ر٢، ٝ ذظلس ػحٓس ٣طكون ٖٓ ٓىٟ ضٞجكٍ شٍٝؽ 
1 .ؽِد جُلٓم

 

 اهفضد االخفبكٌ:ذبٌٍب

  ئيج ًحٕ جألطَ ك٢ جُلٓم إٔ ٣طْ ػٖ ؽ٣ٍن جُوؼحء، كحٕ يُي ال ٣ٔ٘غ ٖٓ ٝؾٞو ؽ٣ٍن آنٍ 
 جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ ٝ ٛٞ جُلٓم جإلضلحه٢، ٝ جُط٢ 120جهٍٙ جُٔشٍع جُؿُجت١ٍ ك٢ جُٔحوز 

ذحالُطُجٓحش  ٣ؿَٞ جالضلحم ػ٠ِ إٔ ٣ؼطرٍ جُؼوى ٓلٓٞنح ذكٌْ جُوحٕٗٞ ػٖ ػىّ جُٞكحء" ض٘ض ػ٠ِ
جُ٘حشثس ػ٘ٚ ذٔؿٍو ضكو٤ن جُشٍٝؽ جُٔطلن ػ٤ِٜح ٝ ذىٕٝ قحؾس ئ٠ُ قٌْ هؼحت٢،ٝ ًٛج جُشٍؽ ال 

كوى ٣طلن " ٣ؼل٢ ٖٓ جالػًجٌ ، ج١ًُ ٣كىو قٓد جُؼٍف ػ٘ى ضكى٣ىٙ ٖٓ ؽٍف جُٔطؼحهى٣ٖ
جُٔطؼحهىجٕ ػ٠ِ إٔ ٣ؼطرٍ جُؼوى ٓلٓٞنح ئيج ُْ ٣وْ جقى جُٔطؼحهى٣ٖ ذط٘ل٤ً جُطُجٓٚ ، ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس 

ئيج ُْ ٣وْ جقى جُٔطؼحهى٣ٖ ذط٘ل٤ً جُطُجٓٚ ٝؾد ٌكغ وػٟٞ ئ٠ُ جُوؼحء ٝٝؾد ضٞؾ٤ٚ  جػًجٌ 
 .ُِٔى٣ٖ، ُِٝوحػ٢ إٔ ٣ٔ٘ف جُٔى٣ٖ ٗظٍز ج٤ٍُٔٓز ُط٘ل٤ً جُطُجٓٚ

  ٝهى ٣ُ٣ى جُٔطؼحهىجٕ وٌؾس ك٤طلوحٕ ػ٠ِ إٔ ٣ؼطرٍ جُؼوى ٓ٘ٓٞنح ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ ٝك٢ ًٛٙ قحُس 
٣ؿد ٌكغ ٣ؿد ٌكغ وػٟٞ ذطِد جُلٓم ، ٝ ٣ؿد جػًجٌ جُٔى٣ٖ، ٝ ٌُٖ ػ٠ِ جُوحػ٢ إٔ ٣وؼ٢ 
ق٤٘ثً ذحُلٓم، ٝ هى ٣ُ٣ى جُٔطؼحهىجٕ وٌؾس ك٢ جُشىز ك٤طلوحٕ ػ٠ِ إٔ ٣ؼطرٍ جُؼوى ٓلٓٞنح ٖٓ ضِوحء 

ٗلٓٚ ٝ وٕٝ قحؾس ئ٠ُ قٌْ ٖٓ جُوؼحء، ٝ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣٘لٓم جُؼوى ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ ػ٘ى ػىّ 
ض٘ل٤ً جالُطُجّ ٝ ذـ٤ٍ قٌْ ٖٓ جُوؼحء ، ٝ ٌُٖ ئيج ٌكغ ُٗجع قٍٞ ًٛج جالضلحم ئ٠ُ جُوؼحء كؼ٤ِٚ 
إٔ ٣وؼ٢ ذحُلٓم، ٝ ٣ٌٕٞ قٌٔٚ ًحشلح ال ٓ٘شثح ُٚ، الٕ جُلٓم ضٍضد ػ٠ِ جضلحم جُٔطؼحهى٣ٖ ٝ 

ٌُٖٝ ًٛج جالضلحم ال ٣ـ٠٘ ػٖ ٝؾٞخ ضٞؾ٤ٚ جػًجٌ ئ٠ُ جُٔى٣ٖ ذط٘ل٤ً . ٤ُّ ػ٠ِ قٌْ جُوحػ٢
 .جُطُجٓٚ

  ٝهى ٣طلن جُٔطؼحهىجٕ ػ٠ِ وٌؾس جشى ٖٓ ًَ ٓح ضوىّ ، ٝ ٢ٛ إٔ ٣ٌٕٞ جُلٓم ذىٕٝ قٌْ ٖٓ 
جُوؼحء ٝ ذىٕٝ جػًجٌ ئيج ُْ ٣وْ جقى جُٔطؼحهى٣ٖ ذط٘ل٤ً جُطُجٓٚ،ٝ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣طْ جُلٓم وٕٝ 

قحؾس ئ٠ُ قٌْ ٖٓ جُوؼحء ، ٝوٕٝ قحؾس ئ٠ُ جػًجٌ ، ٝ ئيج قىظ ُٗجع قٍٞ ًٛج جالضلحم ٝ ٌكغ 
ئ٠ُ جُوؼحء كؼ٠ِ جُوحػ٢ إٔ ٣وؼ٢ ذحُلٓم قطٔح ٝ ٣ٌٕٞ قٌٔٚ ًحشلح ُِلٓم ًًُي، ٝ ٤ُّ 

 .ٓ٘شثح ُٚ ، أٓح ك٢ ؿ٤ٍ جُكحالش جالضلحم ػ٠ِ جُلٓم ك٤ٌٕٞ جُلٓم ذكٌْ ٖٓ جُوؼحء 

  
                                                 

أٌٗٞ ِْطحٕ ، ٓظحوٌ جالُطُجّ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جألٌو٢ٗ، وٌجْس ٓوحٌٗس ذحُلوٚ جإلْال٢ٓ، و ؽ، وجٌ جُػوحكس ُِ٘شٍ-  1
  

.257، ص2007ٝ جُط٣َٞغ،   
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 االٌفضبخ تلوث اهلبٌوً : ذبهذب 

ك٢ جُؼوٞو جُُِٔٓس ُِؿحٗر٤ٖ ، ئيج "  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ ػ٠ِ جالٗلٓحل ذوُٜٞح121ض٘ض جُٔحوز 
ض٘ل٤ًٙ ، جٗوؼص جالُطُجٓحش جُٔوحذِس ُٚ ٝ ٣٘لٓم جُؼوى ذكٌْ  (جْطكحُس)جٗوؼ٠ جُطُجّ ذٓرد 

 ".جُوحٕٗٞ

 :ٝ ئيٕ ك٤شطٍؽ الٗلٓحل جُؼوى ذكٌْ جُوحٕٗٞ غالغس شٍٝؽ

 إٔ ٣ٌٕٞ ض٘ل٤ً جالُطُجّ هى طحٌ ٓٓطك٤ال ، كايج ًحٕ ض٘ل٤ًٙ ٍٓٛوح كوؾ ؽروص ٗظ٣ٍس  -1
 .جُظٍٝف جُطحٌتس

 ٝإٔ ضٍؾغ ًٛٙ جالْطكحُس ئ٠ُ ْرد أؾ٘ر٢ ال ٣ى ُِٔى٣ٖ ك٤ٚ، كايج ًحٕ ػىّ جُط٘ل٤ً ذهطثٚ  -2
 .ًحٕ ٓٓإٝال ػٖ جُطؼ٣ٞغ

ٝ إٔ ٣ػرص جُٔى٣ٖ ٣ًٖٛ ج٣ٍٓ٥ٖ ، أ١ إٔ ػرة ئغرحش جالْطكحُس ٝ جُٓرد جألؾ٘ر٢ ٣وغ  -3
1.ػ٠ِ ػحضن جُٔى٣ٖ

 

ئيج جْطكحٍ ػ٠ِ جُٔى٣ٖ إٔ ٣٘لً جالُطُجّ ػ٤٘ح قٌْ " ػ٠ِ جٗٚ 176 ٝ ضطر٤وح ُٔح ضوىّ ٗظص جُٔحوز 
ػ٤ِٚ ذطؼ٣ٞغ جُؼٌٍ جُ٘حؾْ ػٖ ض٘ل٤ً جُطُجٓٚ، ٓح ُْ ٣ػرص إٔ جْطكحُس جُط٘ل٤ً ٗشأش ػٖ ْرد 

 ".أؾ٘ر٢ ال ٣ى ُٚ ك٤ٚ، ٣ٌٕٝٞ جُكٌْ ًًُي ئيج ضأنٍ جُٔى٣ٖ ك٢ ض٘ل٤ً جُطُجٓٚ

 اهخٌفٍز عً عسٍق اهخعوٍط: اهفسع اهذبٌٌ

   جألطَ إٔ ٣٘لً جالُطُجّ ػ٤٘ح ٓط٠ ًحٕ يُي ٌٓٔ٘ح ، أٓح ئٕ طحٌ جُط٘ل٤ً جُؼ٢٘٤ ٓٓطك٤ال كاٗٚ 
٣ؿد إٔ ٗلٍم ذ٤ٖ إٔ ضٌٕٞ جالْطكحُس ٌجؾؼس ئ٠ُ ْرد أؾ٘ر٢ ٝ ذحُطح٢ُ ال ٓٓإ٤ُٝس ػ٠ِ 

جُٔى٣ٖ، ٝ ذ٤ٖ إٔ ضٌٕٞ جالْطكحُس ٌجؾؼس ئ٠ُ نطح جُٔى٣ٖ ٝ ٛ٘ح ال ٓلٍ ٖٓ جُطؼ٣ٞغ  ٝ ضطظٌٞ 
ّ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 176جالْطكحُس ك٢ ؾ٤ٔغ أٗٞجع جالُطُجٓحش ًٝٛج ٓح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحوز

جُؿُجت١ٍ ، ٝ جُط٘ل٤ً ذط٣ٍن جُطؼ٣ٞغ ٣طظٌٞ ك٢ جالُطُجٓحش جُؼوى٣س ٝ ؿ٤ٍ جُؼوى٣س ٝ ُثٖ ًحٕ 
جألطَ إٔ ٣ٌٕٞ جُطؼ٣ٞغ هؼحت٤ح ، كحٗٚ ال ٓحٗغ ٓغ يُي إٔ ٣طْ جالضلحم ػ٤ِٚ ضكص ٓح ٣ؼٍف 

 .ذحُشٍؽ ؾُجت٢

 اىتعىٌض االتفاقً أو اىشزط اىجزائً: أوال

٣ؿَٞ ُِٔطؼحهى٣ٖ إٔ ٣كىوج ٓوىٓح ه٤ٔس جُطؼ٣ٞغ ذحُ٘ض "  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 183  ض٘ض جُٔحوز 
  "181 ئ٠ُ 176ػ٤ِٚ ك٢ جُؼوى أٝ ك٢ جضلحم القن، ٝ ضطرن ك٢ ًٛٙ جُكحُس أقٌحّ جُٔٞجو 

  

                                                 

ػ٢ِ ػ٢ِ ٤ِْٔحٕ، جُ٘ظ٣ٍس جُؼحٓس ُالُطُجّ، ٓظحوٌ جالُطُجّ ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ جُؿُجت١ٍ، و٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س-  1
  

.108، 107، 106، ص2003جُؿُجتٍ، ؽرؼس جُهحٓٓس،   
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 : اىشزط اىجزائً -1

   ػرحٌز ػٖ ذ٘ى ك٢ ػوى ٣طؼٔ٘ٚ ضكى٣ىج ُِؿُجء جُٔطٍضد ػ٠ِ جإلنالٍ ذحالُطُجّ ٝ يُي ذطكى٣ى 
 .جُطؼ٣ٞغ جُٔٓطكن ُِىجتٖ ُىٟ جُٔى٣ٖ ػٖ ًٛج جإلنالٍ كٜٞ ضوى٣ٍ جضلحه٢ ُِطؼ٣ٞغ ٣طْ ٓوىٓح

 :خصائص اىشزط اىجزائً -2

ئٕ جالُطُجّ ذحُشٍؽ جُؿُجت٢ ٛٞ جُطُجّ ضحذغ : جالُطُجّ ذحُشٍؽ جُؿُجت٢ ضحذغ ُالُطُجّ جألط٢ِ-
٣وّٞ وجتٔح ئ٠ُ ؾحٗد جُطُجّ أط٢ِ، ٝ ًٛج ٣ؼ٢٘ إٔ جُشٍؽ جُؿُجت٢ ال ٣ؿَٞ جالضلحم ػ٤ِٚ ٓٓطوال 

 .ػٖ جالُطُجّ جألط٢ِ

ٝ ٢ٛ أْٛ نحط٤س ضط٤ُٔ ذٜح جُشٍؽ جُؿُجت٢ ئي ٓح : جُشٍؽ جُؿُجت٢ ٛٞ ضوى٣ٍ ؾُجك٢ ُِطؼ٣ٞغ-
 .ٛٞ ئال جضلحم ٓٓرن ػ٠ِ جُطؼ٣ٞغ

 ِْطحش جُوحػ٢ جضؿحٙ جُشٍؽ جُؿُجك٢ - 3

ال ٣ٌٕٞ جُطؼ٣ٞغ جُٔكىو ك٢ جالضلحم ٓٓطكوح ئيج جغرص "  ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ 184  ض٘ض جُٔحوز 
ٝ ٣ؿَٞ ُِوحػ٢ إٔ ٣هلغ ٓرِؾ جُطؼ٣ٞغ ئيج جغرص جُٔى٣ٖ . جُٔى٣ٖ إٔ جُىجتٖ ُْ ٣ِكوٚ أ١ ػٌٍ

ٝ ٣وغ ذحؽال ًَ جضلحم ٣هحُق . إٔ جُطوى٣ٍ ًحٕ ٓلٍؽح أٝ إٔ جالُطُجّ جألط٢ِ هى ٗلً ك٢ ؾُء ٓ٘ٚ
ئيج ؾحَٝ جُؼٌٍ ه٤ٔس جُطؼ٣ٞغ جُٔكىو ك٢ جالضلحم،  "185ٝجُٔحوز ". أقٌحّ جُلوٍض٤ٖ جُٓحذوط٤ٖ 

كال ٣ؿَٞ ُِىجتٖ إٔ ٣طحُد ذأًػٍ ٖٓ ًٛٙ جُو٤ٔس، ئال ئيج جغرص إٔ جُٔى٣ٖ هى جٌضٌد ؿشح ج نطأ 
ئيج ُِوحػ٢ ِْطس ك٢ ضكى٣ى ه٤ٔس جُطؼ٣ٞغ ػٖ جُشٍؽ جُؿُجت٢ ذطهل٤ؼٚ أٝ ٌكؼٚ ك٢ ".ؾ٤ٓٔح

 :جُكحالش جُطح٤ُس

 .ُِوحػ٢ نلغ ه٤ٔس جُشٍؽ جُؿُجت٢ ئيج جغرص إٔ ضوى٣ٍ جُو٤ٔس ٓرحُؾ ك٤ٚ ئ٠ُ قى ًر٤ٍ -

 .ُِوحػ٢ نلغ جُشٍؽ جُؿُجت٢ ئيج جغرص إٔ جالُطُجّ ٗلى ك٢ ؾُء ٓ٘ٚ -

 ُِوحػ٢ ٣َحوز جُشٍؽ جُؿُجت٢ ئيج ًحٕ ئنالٍ جُٔى٣ٖ ٗحضؿح ػٖ ؿش أٝ نطح ؾ٤ْٓ -

 اىتعىٌض اىقضائً: حاٍّا

  ئ٠ُ ؾحٗد جُطؼ٣ٞغ جالضلحه٢ ، ضٞؾى ٛ٘حى ؽ٣ٍوس أنٍٟ ٣وىٌ ذٜح ٓرِؾ جُطؼ٣ٞغ ٝ يُي ك٢ 
قحُس ػىّ جضلحم جُٔطؼحهى٣ٖ ٓٓروح ػ٠ِ ٓرِؾ جُطؼ٣ٞغ ج١ًُ ٣ِطُّ ذٚ جُٔى٣ٖ ك٢ قحُس ئنالُٚ ذط٘ل٤ً 

ٝ ًٛٙ جُط٣ٍوس ضطٔػَ ك٢ ضوى٣ٍ جُوحػ٢ ًُٜج جُطؼ٣ٞغ ، أٝ ٓح . جُطُجٓٚ أٝ جٓط٘حػٚ ػٖ جُط٘ل٤ً
 .٠ٔٓ٣ ذحُطؼ٣ٞغ جُوؼحت٢

ك٢ ض٘ل٤ً جُطُجٓٚ أٝ ذٔوحذَ " جُرحتغ"  ًٔح هىٓ٘ح كحٕ جُطؼ٣ٞغ ٣ٌٕٞ ٓٓطكوح ٓوحذَ ضأنٍ جُٔى٣ٖ 
ػىّ جُط٘ل٤ً، ٝ ْٞجء أًحٕ جُطؼ٣ٞغ ػٖ جُطأنٍ ك٢ جُط٘ل٤ً أّ ػىّ جُط٘ل٤ً كحٗٚ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ؾحذٍ 
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ٌَُ ػٌٍ أطحخ جُىجتٖ ، ذك٤ع ٣شَٔ ٓح ُكن ٖٓ نٓحٌز ٝ ٓح كحضٚ ٖٓ ًٓد، ٝ هى ٗظص 
 . ٖٓ جُطو٤ٖ٘ جُٔى٢ٗ جُؿُجت182/1١ٍػ٠ِ يُي  جُٔحوز 
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 خاتمة
    ٠رث١ٓ ٌٕا ِٓ خالي دساسرٕا ٌّٛضٛع أحىاَ االٌرضاَ تاٌرس١ٍُ أٔٗ ٠ؼرثش ِٓ أحذ االٌرضاِاخ 

اٌرٟ ذمغ ػٍٝ اٌثائغ ، ٚ اٌّششع اٌجضائشٞ لذ ٔظّٗ تٕظٛص خاطح، ٚ ٘زا ٌّا ٌٗ ِٓ أ١ّ٘ح 
تاٌغح تاػرثاسٖ ِٓ أُ٘ االٌرضاِاخ اٌرٟ ٠فشضٙا اٌمأْٛ ػٍٝ اٌّرؼالذ٠ٓ ٚ خٍك اٌرٛاصْ ت١ٓ 

 .حمٛق ٚ اٌرضاِاخ أطشافٗ السرمشاس اٌّظاٌح األساس١ح ٌٍّجرّغ

 :  ٚ ِٓ خالي دساسرٕا ٌٙزا اٌّٛضٛع فئٕٔا ذٛطٍٕا إٌٝ ػذج ٔرائج أّ٘ٙا

  فئْ ٚضغ اٌّث١غ ذحد ذظشف اٌّشرشٞ تح١ث ٠سرط١غ ح١اصذٗ ٚ اٌرظشف ف١ٗ دْٚ أٞ ِأغ 
أٚ ػائك ٘ٛ فحٜٛ ػ١ٍّح اٌرس١ٍُ ، ٚ ٠سرٛٞ تؼذ٘ا سٛاء واْ ٘زا اٌرس١ٍُ لا١ٔٛٔا أٚ حى١ّا ، ٚ 

 ِذٟٔ جضائشٞ فاْ اٌثائغ ٍِضَ ترس١ٍُ اٌّث١غ اٌّرفك ػ١ٍٗ تاٌحاٌح اٌرٟ واْ 364وّا ٔظد اٌّادج 
ػ١ٍٗ ٚلد اٌث١غ ، ٌٚىْٛ اٌرضاَ ترحم١ك غا٠ح، ٚحذٖ ٘ٛ ِٓ ٠رحًّ اٌرغ١١ش اٌضاس تاٌّث١غ، أِا 
اٌرغ١١ش إٌافغ ٌٍّث١غ فٙٛ ِٓ ٔظ١ة اٌّشرشٞ إرا واْ تسثة أجٕثٟ       ٚ أل١ّ٘ح حاٌح اٌّث١غ 
٘زٖ، فال ِجاي أِاَ اٌثائغ السرثذاي ٘زا اٌّث١غ، ٚ ٌٛ واْ ٘زا اٌثذ٠ً خ١شا ِٕٗ، فاٌٛاجة ذس١ٍُ 

 .ٔفس اٌشٟء

  أِا ِمذاس اٌّث١غ فالحرّاي ٔمظأٗ أٚ ص٠ادذٗ، فمذ جؼً أِاَ وً ِٓ اٌثائغ ٚ اٌّشرشٞ ِجاال 
دػٜٛ إٔماص اٌثّٓ، ٚ دػٜٛ فسخ ػمذ اٌث١غ، ٚ دػٜٛ )ٚاسؼا ٌشفغ دػاٜٚ أِاَ اٌّحاوُ 

 .(ذىٍّح اٌثّٓ

  ٚ أثٕاء ػ١ٍّح اٌرس١ٍُ فال ِجاي ٌرجاً٘ ٍِحماخ اٌّث١غ، ٚ رٌه السذثاطّٙا اٌٛث١ك تاٌّث١غ ٔفسٗ، 
 .ٚ ٠ٍؼة وً ِٓ ِىاْ ٚ صِاْ اٌرس١ٍُ دٚسا فاػال إلذّاَ ٚ إوّاي اٌرس١ٍُ

 اٌماض١ح تاْ ٘الن اٌّث١غ لثً ذس١ٍّٗ تسثة ال ٠ذ ٌٍثائغ ف١ٗ ٠سمظ اٌث١غ، 369: ٚ ِٓ ٔض اٌّادج
 تأْ ذثؼح اٌٙالن اٌىٍٟ لثً اٌرس١ٍُ 369ٚ ػٍٝ إثش٘ا ٠سرشد اٌّشرشٞ اٌثّٓ، ح١ث لظد اٌّادج 

ذمغ ػٍٝ ػاذك اٌثائغ، إال فٟ حاٌح ِا إرا ٚلغ اٌٙالن تؼذ اػزاس اٌّشرشٞ ترس١ٍُ اٌّث١غ، أِا ذثؼح 
 ِذٟٔ جضائشٞ، فئْ أٞ ٘الن جضئٟ ٌٍّث١غ ٚ ٘ٛ فٟ 370اٌٙالن اٌجضئٟ فّٓ ٔض اٌّادج 

ح١اصج اٌثائغ فئٔٗ ٠مغ ػ١ٍٗ أٞ اٌثائغ، ٚ ػ١ٍٗ ٠ىْٛ إِا اٌّشرشٞ إِا اٌطٍة تئٔماص أٚ طٍة فسخ 
 .اٌؼمذ

إٌٝ جأة رٌه ٠شفض ذسٍُ اٌثضاػح فٟ حاٌح ِخاٌفح اٌّث١غ ٌٍّٛاطفاخ اٌّرفك ػ١ٍٙا أٚ ذسٍُ 
ِث١غ غ١ش ِطاتك أٚ ِؼ١ة، ح١ث ٠شفض اٌّشرشٞ ذسٍُ اٌّث١غ ٚ ٠رشوٗ ٌحساب اٌثائغ ٚرٌه 

- وّا ٠شٜ اٌثؼض-حرٝ ال ٠رىثذ ِشمح حفظٗ ٚ ذخض٠ٕٗ، ٚ٘زا إٌظاَ ال ٠ّىٓ اػرثاسٖ فسخا ٌٍث١غ
ٚ رٌه ألْ اٌفسخ ِا ٌُ ٠ٛجذ ششط فاسخ طش٠ح فال ٠مغ إال تحىُ اٌماضٟ ٌىٓ ٠شٜ ف١ٗ إجشاءا 
ذطث١ما ٌٍمٛاػذ اٌؼاِح اٌرٟ ال ذجثش اٌذائٓ ػٍٝ لثٛي اٌٛفاء اٌجضئٟ، أٚ إجثاسٖ ػٍٝ لثٛي شٟء 
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غ١ش ِسرحك ٌٗ، فاٌرس١ٍُ غ١ش اٌّطاتك ٌٍّٛاطفاخ أٚ اٌّمذاس أٚ اٌّؼ١ة ال ٠ّىٓ إجثاس 
 . ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌجضائش277ٞ ٚ 276اٌّشرشٞ ػٍٝ لثٌٛٗ طثما ٌٍّادذ١ٓ 

  ٚأخ١شا فئْ جضاء اٌرس١ٍُ لذ ٠رّثً تٕسثح ٌّا ٌُ ٠رُ ذس١ٍّٗ، أٚ تٕسثح ذرّشٝ ِغ ػذَ اٌّطاتمح 
ٌٍّٛاطفاخ اٌّرفك ػ١ٍٙا، ٚذخف١ض اٌثّٓ ال ٠ؼرثش ذؼذ٠ال ِٓ اٌماضٟ ٌٍؼمذ، إر أْ ذخف١ض 

اٌثّٓ ٠رّخض فٟ اٌحم١مح ػٓ اٌحىُ ػٍٝ اٌثائغ تاٌرؼ٠ٛض ثُ إجشاء اٌّماطح ت١ٓ  ٘زا 
 اٌرؼ٠ٛض ٚ اٌثّٓ، فاٌماضٟ ٘ٛ اٌزٞ ٠مذس ٚجٛد اٌّخاٌفح ٚ ِذٜ جساِرٙا ثُ ٠حىُ تؼذ 

رٌه تاٌفسخ وّا أٗ ال ٠ّىٓ اٌرس١ٍُ تؼذَ جٛاص اٌجّغ ت١ٓ اٌفسخ ٚ  اٌرؼ٠ٛض، ٚ  رٌه   ألٔٗ 
تاٌشغُ ِٓ اٌحىُ تفسخ اٌث١غ فاْ اٌّشرشٞ لذ ٠ظ١ثٗ تؼض األضشاس، ف١جة اٌحىُ ٌٗ 

 .تاٌرؼ٠ٛض ػٕٙا، ٚ رٌه طثما ٌٍمٛاػذ اٌؼاِح فٟ اٌّسؤ١ٌٚح
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 قائمة المزاجع
 المزاجع باللغة العزبية: أوال

 :المزاجع العامة- 

 .إَٔر انسهطاٌ، انؼمٕص انًسًاج، شزح ػمض انثٛغ ٔ انًماٚضح، صار انجايؼح انجضٚضج نهُشز- 1

إَٔر سهطاٌ، يصاصر االنتشاو فٙ انمإٌَ انًضَٙ األرصَٙ، صراسح يمارَح تانفمّ اإلساليٙ، ص - 2
 .2007ط ، صار انثمافح نهُشز ٔ انتٕسٚغ،

 .تٕفٛك دسٍ فزج، ػمض انثٛغ ٔ انًماٚضح، انًؤسسح انثمافٛح انجايؼٛح اإلسكُضرٚح- 3

دٕدٕ ًُٚٛح، ػمض انثٛغ فٙ انمإٌَ انجشائز٘، صار تهمٛس نهُشز، انجشائز صار انثٛضاء، - 4
 .2016انطثؼح األٔنٗ، سُح 

سهٛم أدًض دسٍ لضاصج، انٕجٛش فٙ شزح انمإٌَ انًضَٙ انجشائز٘، ػمض انثٛغ، صٕٚاٌ - 5
 .2000انًطثٕػاخ انجايؼٛح، انجشائز،

سزاٚش سكزٚا،انٕجٛش فٙ ػمض انثٛغ ٔفما نهمإٌَ انجشائز٘، صار انٓضٖ نهطثاػح ٔ انُشز ٔ - 6
 .2000انتٕسٚغ، انجشائز،

سهًٛاٌ يزلس،شزح انمإٌَ انًضَٙ، انؼمٕص انًسًاج،ػمض انثٛغ، انطثؼح انزاتؼح، ػانى انكتة - 7
  1980انماْزج،سُح 

سًٛز ػثض انسٛض تُاغٕ،ػمض انثٛغ،انُشز يكتثح انٕفاء انمإََٛح، اإلسكُضرٚح، انطثؼح - 8
 .2009األٔنٗ،سُّ 

ػهٙ ػهٙ سهًٛاٌ، انُظزٚح انؼايح نالنتشاو، يصاصر االنتشاو فٙ انمإٌَ انًضَٙ انجشائز٘، - 9
 .2003صٕٚاٌ انًطثٕػاخ انجايؼٛح، انجشائز، طثؼح انشايسح،  سُح 

ٔ  ػثض انزساق أدًض انسُٕٓر٘، انٕسٛظ فٙ شزح انمإٌَ انًضَٙ،انجشء انزاتغ،انثٛغ- 10
 .2000انًماٚضح، يُشٕراخ انذهثٙ انذمٕلٛح، نثُاٌ، سُح

 .2006نذسٍٛ تٍ شٛز آث يهٕٚا،يُتمٗ فٙ ػمض انثٛغ،صار ْٕيح ،انطثؼح انثاَٛح ،- 11

 .1996يذًض دسٍ لاسى، انًٕجش فٙ ػمض انثٛغ، صار انجايؼح انجضٚضج نهُشز، اإلسكُضرٚح، - 12
يذًض دسٍُٛ، ػمض انثٛغ فٙ انمإٌَ انجشائز٘، انطثؼح انزاتؼح، صٕٚاٌ انًطثٕػاخ - 13

 .2005انجايؼٛح، انجشائز، 

 .1999يذًض شتا أتٕ سؼض، ػمض انثٛغ، صار انفكز انؼزتٙ،يصز،- 14
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يذًض صثز٘ انسؼض٘، انٕاضخ فٙ شزح انمإٌَ انًضَٙ، انُظزٚح انؼايح نالنتشاياخ، - 15
يصاصر االنتشاو انؼمض ٔاإلراصج انًُفزصج، صراسح يمارَح فٙ انمٕاٍَٛ انؼزتٛح، ص ط، صار انٓضٖ 

 .2012انجشائز، 

يٕرٚس َشهح، انٕجٛش فٙ ػمض انثٛغ ٔفما نهمإٌَ انًضَٙ،صراسح يمارَح، يُشٕراخ انذهثٙ - 16
 .2008انذمٕلٛح، 

َثٛم إتزاْٛى سؼض، انؼمٕص انًسًاج، انثٛغ، صار انُٓضح انؼزتٛح نهطثاػح ٔ انُشز، انطثؼح - 17
 .1997األٔنٗ، سُح 

َثٛم إتزاْٛى سؼض، انؼمٕص انًسًاج، صار انجايؼح انجضٚضج نهُشز، انطثؼح انزاتؼح، سُح - 18
2010. 

 :  المزاجع متخصصة- 1

تهؼٕٛر ػثض انكزٚى،َظزٚح فسز انؼمض فٙ انمإٌَ انجشائز٘ انًمارٌ، انًؤسسح انٕطُٛح  -1
 .2001نهكتاب، طثؼح 

يذًض ػثض انذًٛض انشٕارتٙ، فسز انؼمض فٙ ضٕء انمضاء ٔ انفمّ، صار انكتاب انذضٚج، - 2
 .1990انطثؼح 

 :الزسائل و المذكزات الجامعية- 

 :الزسائل- 1

أياسٔس نطٛفح، انتشاو انثائغ تتسهٛى انًثٛغ فٙ انمإٌَ انجشائز٘، رسانح نُٛم صرجح صكتٕراِ، - 1
 .2011فزع انمإٌَ انشاص، جايؼح يٕنٕص يؼًز٘،

 المذكزات- 2

ٚاٚسٙ كاتٛح، َٕٚسٙ صثزُٚح، انتشاياخ انثائغ ٔ انًشتز٘ فٙ ػمض انثٛغ ٔفما ألدكاو انمإٌَ - 1
انًضَٙ انجشائز٘، يذكزج نُٛم شٓاصج انًاستز، كهٛح انذمٕق ، جايؼح ػثض انزدًاٌ يٛزج 

 .2013تجاٚح

 :النصوص القانونية- 

، انًتضًٍ 1975 سثتًثز 26، انًٕافك ل1395 ريضا20ٌ يؤرر فٙ 75/58أيز رلى - 1
 انًؼضل ٔ انًتًى تانمإٌَ رلى 30/09/1975انًؤرر ف78ٙر،ع .انمإٌَ انًضَٙ انجشائز، ج

  .  13/05/2007 انًؤرر فٙ 07/05
 : األحكام و القزارات القضائية- 

انمضٛح تٍٛ و ط )، 16/02/2000،يؤرر فٙ 3691/2انًذكًح انؼهٛا،انغزفح انًضَٛح، لزار - 1
.2001انمضائٛح، انؼضص األٔل سُح ،انًجهح  (خ ح ف ضض ن ج  
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