
 

 

  
���ت ا�دروس و��د�وھ�ت ا�����رات وا����ث وا�������ت وا���ب ا����و��� ���ز�د �ن �

ا����ر��ت و�ل �� �� �ق ������ون زوروا و$���� و �#�ھ�م ا����ون  وا��!ر� �ت وا��وا��ن و�د�د 
 �دو�� �وا�� ا����ون +�* ا�را�ط ا����)  :

el9anon.com-https://www.bawabat 

  

�#�"� درا"� ���ون ا� �ل �� ا�و�ت ا�
��� أھ�	� ����� �ظرا ��ھداف ا��� �روم �
�	��� و��� 
ا�(+��ت �	��م و�	ن أر��ب ا�(�ل، و�و�	ر أر'	� رأ"�� �و�	ر ا�
��	� ا&%����	� ��%راء و��ظ	م 

 ��(�ل ��1	� �ن ا��زا��ت وا�/را��ت، و� %	. ا&"�-��ر وا�� �	ل .

وا���رب #�	ره �ن ا�دول، "(� ��ذ "�وات �1ت إ�� �
�	ق ھذه ا4ھداف �ن 1+ل إ/داره 
��-��� �دو�� ا� �ل -م ���ون  65.99 ا��%�و�� �ن ا��/وص ا���ظ�� ا�(+��ت ا� �ل أھ��� ���ون 

 ا���(�ق ����(و	ض �ن 
وادث ا� �ل. 18.12  و���ون ا&%�����ا�'��ن 

 �(ر	ف ا����ون ا:%�����

�	ن ا�� ��	ن ا�1/و/		ن  �� =ھو �%�وع ا��وا�د ا��� ��ظم �+��ت ا� �ل ا�;رد	� وا�%���	� ا��� 

#��م و�	ن  ��و�و%	��م �ظ	ر ا%ر و#ذ�ك ا��وا�د ا���  مإ را��ا�ذ	ن 	(��ون �
ت  ا4%راءو�ن 


#م ا�'��ن ا&%�����.� 

�%�وع ا��وا�د ا����و�	� ا��ط��� ��� ا�(+��ت ا�;رد	� وا�%���	� ا���و�دة �	ن  ���ون ا� �ل : -أ
 ا�(�ل. أ-��ءا��"�1د�	ن ا�1/و/		ن وا�ذ	ن 	(��ون �
ت ا�ر��م �ن ا4%راء 

وع ا��وا�د ا����و�	� ا��� ��ظم 
��	� ا4�راد �ن ا���1طر �%� ���ون ا�'��ن ا&%����� : -ب
ا&%����	� ا��� �ن  =��� أن ���(�م #�	� أو %زB	� �ن ���ر"� � �ط�م ا����� وا�
/ول ��� �ورد 

ان �ز	د �� أ����Bم ا�(��B	� و�1;ض �ن �"�واھم ا��(	 � وذ�ك ���و"�Bل ا��� �
ددھ�  أورز��م 
4�راد 
دا أد�� �ن ا��(	 � ا�+��B.و��� �
و 	'�ن ��ؤ&ء ا 

 �(ر	ف ���ون ا� �ل



 

 

إ%�رة ا�1د�� أو ا�(�ل ��د 	��زم ����'�ه ا
د « �ن ق ل ع ��د ا� �ل ��� أ�D  �723ر�ت ا���دة 
	��زم  أ%رطر�	D ��ن 	�دم ��1ر 1د���D ا� 1/	� 4%ل �
دد او �ن ا%ل اداء ��ل �(	ن �� �ظ	ر 

 م ا�(�د ��را'� ا�طر�	ن"�د�(D� D... 	� ا14	رھذا 

�� ا� �ل ذا��� ، ذ�ك أن ھذا ا�� ر	. �د +� D��ار��طت �"�	�ت � ر	. ا� �ل ����طور ا�ذي �ر
أط��ت ��	D �"�	� ا�� ر	. ا�/���� �� ا��دا	� �#و�D 	�+ءم و	���"ب �. ا�ظر�	� ا��� � = 1+��� 

�	� �م 	(د ���/را ��� ا�/���� �ل أ/�G وا��ر��ط� ���-ورة ا�/���	� ، إ& أن �%�ل ا�(+�� ا� �
 	 �ل ا��%�رة وا�;+
� وا���ن ا�
رة.

أ�� ا�;�D ا�
د	ث ��د أو%د �D �"�	� %د	دة أ#-ر د�� �� ر	. ا� �ل. و������� ����ون ا� �ل ھو ذ�ك 
 ا�;رع �ن �روع ا����ون ا��1ص ا�ذي 	(�� ���ظ	م ا�(�ل ا��1ص ا����. ا��=%ور ، أو ��(�� أ1ر ھو
�%�وع ا��وا�د ا����و�	� ا��ط��� ��� ا�(+��ت ا�;رد	� وا�%���	� ا��� �B �	ن ا�� ��	ن �ن %�� 


	� ا����ن  و�ن 	 ���ون �
ت "�ط��م وإ را��م �ن %�� أ1رى �"�ب ا� �ل� �و��ا ا���ا�� ا�
.���� ا��

� ا���د��� �$��# �"!�ت ا��

�� ا�;/ل  و ھو ا�(�د ا�ذي 	�رم �	ن طر�� ا�(�د ا4%	ر D(رف �#و�	#�د 	ون  723ا�� �ل و����ن 
��(	� � �ل أو �دة  �
تا&��زا��ت وا�(�ود " 	(د أ%	را #ل  1ص ا��زم ��ذل � �طD ا����� 

"DBأدا ��	وطر D#�ن �و� �	ن ����ل أ%ر أ	���"� 

ا��دة و#ذ�ك و��د ا� �ل ا�;ردي �D �دة أ�واع : ھ��ك ��د ا� �ل �
دد ا��دة و��د ا� �ل I	ر �
دد 
 ��د ا� �ل �ن ا���طن ��:'��� إ�� ��د ا� �ل ا��ؤ�ت "و#�&ت ا�� �	ل ا��ؤ�ت"

 ��د ا� �ل I	ر �
دد ا��دة -

ھو ا4/ل �� ��د ا� �ل، وھو ا�(�د ا�ذي �م �
دد �د�D �ن ��ل  ��د ا� �ل I	ر �
دد ا��دة 
 ا4طراف.

 ا��
دد ا��دة  ا� �ل ��د -

ا�(�د ا�ذي 	(�م طر�	D �"��� �دة ا�(�د و������� �دة ا����DB #ذ�ك �#ون ھو  ا�(�د ا��
دد ا��دة 
�(�و�� ، و	(د ھذا ا�(�د ا&"�-��ء �ن ا4/ل �� ��د ا� �ل و�د 	�;ق ا�طر��ن ��� �دة ا�(�د �-+ 


ق ، أو ا�(�د ا��ر��ط ��J%�ز  �ل �(	ن أو & K	ر�� ��
دد �� "�� ���دئ ، �� ��ر	K �(	ن و����� �
 �(	ن . (�د ا�ذي 	�(�د �	D أ%	ر ��& ���ل �. ���و�� �� 		د ا�طرق ط	�� ا��دة ا�+ز�� :�%�ز طر	قا�

 ��د ا� �ل ا��ؤ�ت -

| �ن  ��495د ا� �ل ا��ؤ�ت (و#�&ت ا�� �	ل ا��ؤ�ت) 	�/د �و#�&ت ا�� �	ل ا��ؤ�ت 
"ب ا�;/ل 
���D ��� � �	ل ا4%راء ��دف ا��دو�� #ل  1ص ا����ري �"��ل �ن ا�"�ط� ا�(�و�	� 	��/ر 

و'(�م �ؤ��� رھن إ �رة  1ص -��ث 	"�� ا��"�(�ل و	را�ب ��;	ذھ� �. أداء أ%ورھم وا�و��ء �#ل 
ا&��زا��ت ا����و�	� ��(�د ، ا� �ل ا�ذي 	'م -+ث أ �1ص (ا4طراف ا��و'و�	ن رھن إ �رة 

�ور	د أو ا� ر#� ا��"�(��� / �ورد ا��"�(�ل أو ا4%	ر ا��ؤ�ت / ا��"�(�ل ا��"�;	د �ن ���	� ا�
 ا4%راء وا�"�ھر ��� أداء أ%ورھم و%�	. ا&��زا��ت ا����%� ��� ��د ا� �ل أو  ر#� ا�� �	ل

 ا��ؤ�ت)

 �(ر	ف ا�'��ن ا&%�����



 

 

�"�� �"	ط� �ن  ����ط�ع�
��	� ا4�راد إ%����	� و إ��/�د	� ، و 	#ون  ا%�����ھو �ظ�م �=�	�� 

ددھ� ا�'��ن 	 ��	)� ��"�� D�� ھ���"� .�را��D ا� �ري و ��وم ا��ؤ""� ا��� 	���� إ�	�� �د

 ا:%����� �� ا����ون ا�(�م ��ؤ""� ا�'��ن ا:%����� .

 �(ر	ف ا�
��	� ا:%����	�

��� ا�
�&ت ا��� �ر��� �(�د ا�4م ا���
دة ��
وث ا����	� ا&%����	�، ���م ���. وإدارة وا����ب 
ا� (ب و��#ون ا�
��	� ا&%����	� �ن ا�"	�"�ت وا��را�Q ا�را�	� إ�� ا�
د  ر��ھ	��ؤ-ر "��� ��� 

�ن ا�;�ر وا�'(ف �ن 1+ل �(ز	ز #;�ءة أ"واق ا�(�ل، ��� 	��ل �ن �(رض ا���س ����1طر و	(زز 
ا:�/�ء وا��رض وا�(%ز �در��م ��� إدارة ا���1طر ا&��/�د	� وا&%����	�، �-ل ا��ط��� و

وا� 	1و�1 . و�ن أ�وا��� ا��=�	ن ا&%����� 	1;ف �ن ا���1طر ا��ر��ط� ����ط��� وا��رض وا�(%ز 
وا:/���ت ا��ر��ط� ���(�ل وا� 	1و�1، �-ل ا��=�	ن ا�/
� أو ا��=�	ن 'د ا��ط��� ( �� ا���رب 

 ا%����� و�	س 
��	� ا%����	� ). 	و%د �=�	ن

 ا� �ل ا�%���	��(ر	ف �+��ت 

��د ا� �ل ا�%���� ھو ��د %���� 	�ظم �+��ت ا� �ل ا�%���	� ، و 	�رم �	ن ��-�� ��ظ�� ���	� 
��%راء ا4#-ر ��-	+ أو �دة ��ظ��ت ����	� ��%راء ا4#-ر ��-	+ أو ا�
�دا��� �ن %�� -��	� و�	ن 

�� ���	� ��� ��	ن أو �دة � �ل وا
د أو �دة � ��	ن 	�(��دون �/;�  1/	� أو ��-�� ��ظ
 ��ظ��ت ���	� ��� ��	ن �ن %�� أ1رى � رط أن �#ون ا�;��	� ا� �ل �#�و�� �
ت ط���B ا��ط+ن .

�� ا� �ل ا�%���	� �(#س ا��وي �	ن ا���ظ��ت ا�����	� وأ/
�ب ا���4ل ، ا����ل �+�� ا�(�ل �ن +�
� �%�. ا�(��ل و��ظ	م أ�;"�م �� ا������ت �ط���� ا�;ردي إ�� ا��ط�ق ا�%���� 	ر%. ا�;'ل �	D إ�

 ��
�� أ/�
وا �وة ا%����	� �وا%D ا��وة ا&��/�د	� 4/
�ب ا�(�ل ��درة ��� إ
داث �وازن 
 ا��/��G، و���	� �#�"����م وا&ر�;�ع ��"�وى ا�(�د ا�;ردي .

 أھداف �دو�� ا� �ل

�ن 1+ل ���	ل ا�%��ب ا�� ر	(�  ا�� �ل 	رIب �� ا��ز	د �ن ا��رو�� �� ا�� �	ل وا�;/ل وذ�ك

ر	� ا��(��د و�%�وز �;�وم ا&��	�ز ا��#�"ب ، وا4%راء �� ا�%��ب ا14ر 	�د�ون �ن وراء  G��/ا�

 ا����ون ا"��رار ا� �ل ود	�و��D وا�
;�ظ ��� ا��#�"��ت، وا�ز	�دة �� ا�'����ت ا&%����	�.

  �دأ ا"��رار ا� �ل.����دو�� �
�ول �1ق ا��وازن �ن أ%ل ا�
;�ظ ��� �

 B�/1ص ���ون ا� �ل

��دو�� ا� �ل أ�ردت أ
#��� �1/� �#ل ��B �ن ا4%راء ،  أو& : ا�ط��. ا�وا�(� ����ون ا� �ل ،

"ب "ن ا4%	ر ، �	��. �-+ ��ل  �/�1 ���#
�و'(ت أ
#��� �1/� ����"�ء دون ا�ر%�ل ، وأ

�� ا�����. وأIوار ا����%م . 18ا��"�ء وا4
داث دون  ��"  

�"�وى ا&��/�دي وا&%����� -��	� : ا�ط��. ا���د�� ����ون ا� �ل ، أي أ�D 	�دف ا�� ا�ر�. �ن ا�
 ��#�ن ا�
د ا4د��  ��2014%	ر ، و#ل �(د	ل 	ط�ل ھذا ا����ون 	=�� ��#�"��ت %د	دة ��%	ر ، �-+ 

درھم ��"��� ، �#ن �	س دا��B ،  4613.ا��  2015درھم ��"��� وار�;. ��  8512.��%ور ھو 
 وا�4راض��� ا�ر�. �ن �	�� ا��(و	'�ت �ن 
وادث ا� �ل   18.01��-+ �(د أن �ص ���ون 


ت '�ط  ر#�ت ا��=�	ن وأر��ب ا�(�ل و 1;ض �ن �	�� ا��(و	'�ت 06.03 ا����	� �را%. ���ون �
 ا����	�. ا�4راضو �/ر �(و	'�ت ا��=�	ن ��� 
وادث ا� �ل ��ط دون 



 

 

;رض ا�� �ل ��  �ء �ن ا� روط ��� وذ�ك 
�� & 	 -��-� : ا�/;� ا�4رة ��وا�د ���ون ا� �ل ،

��� إذ��ن �
ت '�ط ا�
�%� ا�� ا�(�ل ، �#ن 	%وز  ��ا4%	ر وھو ا�طرف ا�'(	ف ا�ذي 	#ون 


�  إذا���1;� ھذه ا��وا�د �/� ��#��ز	�دة �-+ ��� ا�
د ا4د�� ��%ور أو ا�ز	�دة  ا4%	ر#�ن ذ�ك 
���ون ا� �ل ���ون 
د	ث ، �م 	ظ�ر إ& �(د ا�-ورة �� �دد ا�(طل ا�"�و	� ا��ؤدى ���� . را�(� : 

 ا�/���	�.

 B�/1ص ��د ا� �ل

Dأ� �� : ���-ل B�/1ص ��د ا� �ل 

 ا:	%�ب ��ط����	ن��د ا� �ل ��%رد ���دل ا��(�	ر �ن اراد�	ن  إ�رام	�م و �"�S :  ر'��B. ��د 1
�ن ا��دو�� " ��و�ف /
� ��د ا� �ل ��� ا� روط ا���(���  15وا���ول ط��� ��� ��ص ��	D م


ددھ� ���ون ا&��زا��ت وا�(�ود. �T  و ��
ل���(��د  �=ھ�	������را'� ا�طر�	ن  ��# D��"ا�(�د و�

� 	(��ر ��د ا� �ل �ن ا�(�ود ا��"��ة وا��� 
ظ	ت ��ھ���م ا�� رع و��ظ	�D و	��� ��د ا�	
 �ل /

ق.ل.ع و�ن ا4ر#�ن ا�وا%ب �و�رھ� ��	�م  ��39 �م 	 �D �	ب �ن �	وب ا�ر'� #�� 
ددھ� ا�;/ل 
 ��د ا� �ل و#�� �ص ��	�� �%دھ� #������ :


�  725 ا�;/لا�ط+�� �ن  ا&ھ�	� :	
اذا #�ن أھ+  إ&�ن ق.ل.ع �%د أن ��د ا� �ل & 	�وم /
"��  �"	� #���� 	#ون �D  18ا� 1ص  ����Jء ر	. ا���ر�� ��م ا��(��د و�(�وم أن ا4ھ�	� �� ا��

 �ن 1+��� ا�/+
	� �#"ب ا�
�وق وا��
�ل ��&��زا��ت و��� رة ا��/ر��ت ا����و�	�

�ن طرف ا�(��ل ا'��� ا�� �
�ل أ1رى ��(ددة � �ل ا&��زا��ت  إ�%�زهھو ا�(�ل ا��ط�وب  ا��
ل :
	#ون � رو��  أن�
ل ا&��زام 	%ب  أن(�ل ا�ذي 	�وم �D ���� �� ��(� ا4%	را��� ��. ��� ���ق 

 أ#دا�
�	دة �-ل ا&�%�ر �� ا��1درات أو ا�"+ح و�د  وا14+ق���1ف ���ظ�م ا�(�م وا����ون  وI	ر
 �ن ق.ل.ع 729ا�� رع � رو�	� ا��
ل �� ف

�Jن ��15دو�� �ن 1+ل ما�ط+�� �ن ا4
#�م ا�(��� ا��'��� �� ق.ل.ع وا��� �
	ل ��	�� ا ا�"�ب : 
ھو ا�
/ول ��� ا4%ر  ا4%	ر"�ب ا�(�د 	%ب أن 	#ون �و%ودا و
�	�	� و� رو�� و"�ب ا��زام 

 ا�(�ل. أداءو"�ب ا��زام ا�� �ل ھو 

���(�ل ا�ذي 	%ب أن 	ؤدي & �د أن 	#ون � رو�� &ن ا& D	او ا����� ��� �و�� D� زام ا�ذي & "�ب�
�م 	#ن و	#ون ا�"�ب I	ر � روع اذا #�ن ���1;� �+1+ق ا�
�	دة وا��ظ�م "�ب I	ر � روع 	(د #=ن 

 ا�(�م و ا����ون.

����+ ���  	=1ذ#ل طرف  �Jن����"�� �(�ود ا��(�ر'� . ��د ا� �ل �ن ��	ل ��ود ا��(�ر'� : 2
	(ط	D �ذ�ك ��ن ا&%	ر 	�دم 1د���B�;� Dدة ا�� �ل و�������ل 	
/ل ��� ا4%ر ا�ذي 	�د�D ا�� �ل 
#����ل ��(�ل. و	��Q �ن #ون ��د ا� �ل �ن ��ود ا��(�ر'� أ�D 	�م ا1راج ا�(�ل ا��%��� او �ن 

  أ%ل ا��"��دة �ن �ط�ق ا���4ل ا��� 	#ون �
+ �(�د ا� �ل.

 
ا�ز�ن ��/را ���� �� ��د ا� �ل 
	ث 	"��رق ا���;	ذ �دة � �ل �ن ا�(�ود ا�ز��	� : 	(��ر . ��د ا3


ظ� #���	. .� ��  �ن ا�ز�ن �1+ف ا�(�ود ا�;ور	� ا��� 	�م ��;	ذھ� 

  و	�ر�ب �ن #ون ��د ا� �ل �ن ا�(�ود ا�ز��	� :

�د	ن ا�� ا�
��� ا��� #��� �ط+ن ��د ا� �ل او �"D1 & 	#ون �=-ر ر%(� �
	ث & 	�#ن ا��دة ا -�)���



 

 

��&%	ر 	��� �ن 
�D ا4%ر �ن ا�(�ل ا�ذي أداه وا&داءات ا&1رى  D	د و�����	�� و�ت ا��(�
.K";أداه �د�وى ا��ط+ن أو ا� ��	�  ا��"�
�� و�	س ��� �ل ا�ر%وع ��� ا4%	ر 

 ا�و'. ����"�� ���رأة	�#ن �و�	ف ��د ا� �ل 1+ل ��رة �(	�� #���رض أو ا:'راب وا%�زة  -

 او ا&'راب وا%�زة ا�و'. ����"�� ���رأة وا�4راض	"�;	د �	D ا4%	ر �ن ا��(و	ض �ن ا�
وادث  -

-  ��
��رة #�ن �	�� ا�(�د ��ط+ 4ن ا� ��دة �#ون �"� ��ا�
/ول ���  ��دة ا�(�ل &زم و�و -م 
 .����"�� ���"���ل إ&ا�(�د  إ���ء��%رد -�وت �'�ء ��رة �ن ا�(�ل �
	ث & 	�م 

#�ن ا�� �ل #طرف �� ��د ا� �ل 	�#ن ان 	#ون  إذا . ��د ا� �ل 	�وم ��� ا&����ر ا� 1/� :4
	�وم ��� ا&����ر ا� 1/� ��ذا ا14	ر،  ��%	ر��د ا� �ل ����"��  �Jن ا����ر	� أوط�	(	�   1/�

ا�(�د �"�ب  إ�ط�ل، �ذ�ك 	�#ن  %	را��4د ا� �ل 	#ون ���ءا ��� ا��ؤھ+ت و#;�ءة  إ�رامذ�ك أن 
 ��د ا� �ل. إ���ءا���ط �� ذات ا���(��د او �� /;� �ن /;��D #�� أن و��ة ا4%	ر �ؤدي ا�� 

ھ� ��ك ا��� 	�;رد �	�� أ
د ا4طراف ��
د	د  ا:ذ��ن��ود :  ا:ذ��ن. ��د ا� �ل 	 �D ��ود 5
�ر#� ا�طرف ا&1ر و ����"�� �(�د ا� �ل ��ن ا-�رھ� دون �  �ر�	ب روط�� و#	;	� ا�(�ل ��� و#ذ�ك 

�� ا� �ل �� �وا%�� +� ��ا&ذ��ن #�ن ���/را ��� ا4%	ر ������ره ا�طرف ا�'(	ف �� ا�(�د 
� ��D ا&�وى ا��/�د	� ، و�ظرا ا��طور �+�� ا� �ل أ/�G #+ ا�طر�	ن 	1'. و	ذ�ن �����'	�ت 


و أ�ر �� ��� ��
دھ� ا&د�� "واء �(�ق ا�4ر ����وا�د ا�(���  ا4�ل�� ا����و�	� ا��� ��ظم ا�(+ ��
�	� ا�%���� ��د و%ودھ�. ����ون ا� �ل او ��&�;�

 �طور ���ون ا� �ل �����رب

1 : �	��
��ل ا� �� ��
 ا�4رافا�;�D ا����#� إ�� %��ب  �Wراء#��ت �+��ت ا�(�ل �
#و�� . �ر
وا�(�دات ا����	� ا���در%� �ن ا��(�م -م ا�/��. -م ا���(�م ، و#��ت ا��زا��ت �
ل �ن طرف ا�4	ن 

. �� ا�ذي 	#ون ���� � ؤون ا����� أو ا�
ر

2 : �	��
ا��وادر ا4و�� ����ون ا� �ل #��ت �ن طر	ق ���ون ا&��زا��ت وا�(�ود ، �ن . �ر
�� ا�
ا���(�ق ����"ؤو�	� ا���%�� �ن 
وادث  1927	و�	و  25، -م /در ظ�	ر  758ا��  723ا�;/ول 

 ��1943ي  31ا���(�ق �'�ط �دة ا�(�ل وا�1د�� ، -م ظ�	ر  1936	و�	و  18ا� �ل ، -م ظ�	ر 
ا���(�ق ���را
� ا&"�و�	�  1947	و�	وز  21ا����	� ، -م ظ�	ر  ا�4راضا���(�ق �
وادث ا� �ل -م 

أن ھذه ا��/وص #��ت �
�� ا�(��ل ا�;ر�"		ن وا4%��ب و�	س وأ	�م ا�(طل ، �#ن رIم ذ�ك 	+
ظ 
ا�
رة ��ط دون ا��%�ل ا�;+
� ا�ذي  وا���4لا����ر�� وا��/رت ��� ا��%�ل ا�/���� وا��%�ري 

 #�ن 	'م أ#�ر �دد �ن ا�	د ا�(���� ا���ر�	�.

، و ظ�	ر  1957 ر	لأ� 17/در ظ�	ر � =ن ا�;��	� ا� �ل ا�%���	� ���ر	K . �ر
�� ا&"��+ل : 3
ا���(�ق �� �	ل ا�;+
	ن  1973 أ�ر	ل �24 =ن ا������ت ا����	� ، -م ظ�	ر  1957	و�	وز  16

 ��" �	�I /دار �دو�� �1/� ��� �ل ا���م ��"���وا�� ا&ھ�ن ، -م 	ث أ�دت  1994ا��=%ور	

وض �. ا�;ر��ء وزارة ا�� �	ل � رو�� ��دو�� ا� �ل ا���دت �� إ�%�زه ��� ا�
وار و ا��;�
 ��" ��و'(ت ا�
#و��  1998ا&%����		ن ��ل �ر'D ��� ا��ر���ن �#ن ھذا ا�� روع �م 	�%G ، و

 D'م �ر�	ن ��-�� أر��ب ا�(�ل وا������ت �� ��%� ��� D�'دة �� روع �دو�� ا� �ل �ر	د% ��	/
 ����ل أن 	/�دق ��	D أ	'� �%�س ا��واب  D	�� �� 2003	و�	وز  ���3 �%�س ا�
#و�� وا��/�د

 ��، ھذا ھو ���ون  2004و 	د1ل 
	ز ا���;	ذ �� 	و�	و  2003د%��ر  �8	� ر ���%ر	دة ا�ر"�	� 
 . 2011أ#�و�ر  26وا�ذي طرأت ��	D �(د	+ت آ1رھ� �(د	ل  65.99



 

 

�� )'�در !�%�ن ا��

 أو& : ا��/�در ا�دا�1	� ا�(���

 29وا�� ر	. ا�;ر�� ، �ص ا�د"�ور �� ا�;/ل  و	��-ل �� ا�د"�ور وا�� ر	. ا�(�دي. ا�� ر	. ، 1 

��� أن 
ق ا&'راب �'�ون و	
دد ���ون ��ظ	��  روط و#	;	�ت ���ر"�D أ�� ا�� ر	. ا�(�دي 
 و�د �ظم أ�Iب ا����'	�ت ا���(��� ��� �ل .65.99 ��و ���ون 

���  وا�� ��	نا4%راء  و ا���دوھو �%�وع ا��وا�د ا��� �� = �� ا4و"�ط ا����	�  . ا�(رف ،2
 ا
�را��� وا����دھم �و%و��� .

3 ، �B�'د ا�����م ��� . ا&%#�
وھو �%�وع ا����دئ ا����و�	� ا��� �"��1ص �ن ا"��رار ا��
ا������ وإ/دار ا4
#�م ا"���دا ��	�� ، وھو �ن ا��/�در ا��;"	ر	� �����دة ا����و�	� ، ����'�ء 

 و ا���وض ا�ذي �د 	(�ري ا�� ر	. .	�د1ل �� �د	د �ن ا4
	�ن �"د ا���ص أ

4 ، D�;ت ا�;���ء . ا�����# ��وھو �/در �;"	ري أ	'� إ�� %��ب ا&%���د ا��'��B ، و	��-ل 
.�	B�'و%��ت ا���وا� �	م ���/وص ا����و���+	�
 ا����و�		ن و�ؤ�;���م وا��را
���م وا����دا��م و�

 -��	� : ا��/�در ا�دا�1	� ا��1/�

وھو �%�وع ا��وا�د ا����و�	� ا��� 	'(�� ا�� �ل �/د ��ظ	م ا�(�ل ا��1 ���ؤ""� ، . ا��ظ�م ا�د1
����ون ا� �ل 	%ب أن 	=1ذ �(	ن ا&����ر ا�ظروف ا��1/� �#ل �ؤ""� . ، D�""دا1ل �ؤ 

وھ� ��د %���� 	�ظم �+��ت ا� �ل و	�رم �	ن ��-�� ��ظ�� ����	� . ا�;��	� ا� �ل ا�%���	� ، 2
#-ر ��-	+ أو �دة ��ظ��ت ����	� ��%راء ا4#-ر ��-	+ أو ا�
�دا��� �ن %�� و�	ن ا�� �ل ��%راء ا&

�ن %�� أ1رى أو �دة � ��	ن ، وھ� �ن أھم �/�در ���ون ا� �ل ، ��� ا����ر أن ���'	�ت ���ون 
 ا� �ل ����I �� �=�� ��	%� �وا���ت �	ن ھذه ا4طراف و& �=�� #�/وص %�ھزة �ن ا�� رع.

 ��-� : ا��/�در ا�دو�	� ����ون ا� �ل-

1 ، �	B��-ت ا��	�و��رم �	ن دو��	ن �ن أ%ل �
د	د ا�
�وق ا���(��� ����ون ا� �ل و روط ا�(�ل . ا&�;�
وا�"+�� وا4%ور وا�(طل ، وا���رب �د أ�رم �دة ا�;��	�ت -��B	� �. �دة دول #;ر�"� وا"���	� 

 وا	ط��	� و��%	#� .

 و ��رم �	ن �دة دول #�&�;��	�ت ا�/�درة �ن ��ظ�� ا�(�ل ا�دو�	� .(ددة ا4طراف ، . ا&�;��	�ت ��2

 �� �*( ا��	�� ��ء ذ��ھ� ,� د�+��� !�%�ن ا���� %0ا��ت ا��
وا����ع ا����2� ا��� ��ا�+�1 �
� ، ا���4د �� ، ا����!�1ت ا��و��1 ، ا����!�1ت ا��1���6 ، ��� ا���ا����8� ، ا���� : !�%�ن ا��

 ا�$�ف ، ا���ا�� ا�$�)� �*��%�ن >� )+�دئ ا:%'�ف وا�$�ا�� .

�� %<�ق �<+1= !�%�ن ا��

 أو& : ا��ط���ت ا��1'(� ����ون ا� �ل

" �"ري أ
#�م ھذا ا����ون ��� ا4 �1ص ا��ر��ط	ن �(�د  �ل،  �65.99ن ���ون  1%�ء �� ا���دة 
أ	� #��ت طرق ��;	ذه، وط�	(� ا4%ر ا���رر �	D، و#	;	� أداDB، و أ	� #�ن �وع ا����و�� ا��� 	�;ذ ا�(�د 
 �	
دا���1، و�1/� ا����و&ت ا�/���	� وا��%�ر	�، و���و&ت ا�/���� ا����	د	�، وا&"��+&ت ا�;+

 �و	� و�وا�(��.وا���

#�� �"ري ��� ا����و&ت وا��ؤ""�ت ا����(� ��دو�� وا�%����ت ا��
�	�، إذا #��ت �#�"� ط��(� 



 

 


	�، و��� ا��(�و�	�ت وا� ر#�ت ا��د�	�، وا������ت وا�%�(	�ت وا��%�و��ت +�/���	� أو �%�ر	� أو 
 ��� ا1�+ف أ�وا���.

ا�ذ	ن 	زاو�ون ���� 
رة، و��� �ط�ع ا�1د��ت، و� #ل #�� �"ري أ
#�م ھذا ا����ون ��� ا�� ��	ن 
��م ��� ا4 �1ص ا�ذ	ن ار��طوا �(�د  �ل، و& 	د1ل  ���م �� �ط�ق أي � �ط �ن ا�� �ط�ت 

 ا�� �ر إ�	�� أ�+ه."

 -��	� : ا�� ��	ن ا��1'(ون ����ون ا� �ل

�/� #�ن أو ����، 	"�=%ر �ر�ت ا�� �ل �=�D " 	(د � �+ #ل  1ص ط�	(� أو ا����ري، 1 6ا���دة 
1د��ت  1ص ذا�� وا
د أو أ#-ر، ھذا ا�� �ل ھو �ن �"ري ��	D أ
#�م �دو�� ا� �ل 
"ب ا���دة 

 -��-� : ا4%راء ا��1'(ون ����ون ا� �ل. 1

�(�د  �ل أ	� #��ت طر	�� ��;	ذه : �
دد أو I	ر �
دد ، وأ	�  ا��ر��ط	نھم ا4 �1ص  1
"ب ا���دة 
 ر ��دا أو �	�� ، أو #	;	� أداDB  �ر	� أو ا"�و�	� أو ���"���.#��ت ط�	(� ا%4

 ��� : أ	'�" �"ري أ
#�م ھذا ا����ون 2#�� %�ء �� ا���دة 

ا4 �1ص ا�ذ	ن 	'(ون أ�;"�م �� ���و�� �� رھن إ �رة ا�ز���ء �#� 	�د�وا إ�	�م �1��ف  -1
 ا�1د��ت، "واء #�ن ذ�ك ��#�	ف �ن رB	س ا����و�� أو �ر'�ه؛

ا4 �1ص ا�ذ	ن ��دت إ�	�م ���و�� وا
دة ���� رة �1��ف ا��	و��ت و ����� �1��ف ا�ط���ت،  - 2

ل "���D ��م ا����و��، � ����� روط وا4-���  و 	��	دونإذا #�ن ھؤ&ء ا4 �1ص 	��ر"ون �����م 

 ا��� �;ر'�� ��ك ا����و��؛

 ا4%راء ا�� ���	ن ����ز��م. - 3

 ن ا�1'وع ����ون ا� �لرا�(� : ا��"�-�ون �

ا�� �ل ا�ط�	(� ا�ذي & 	ز	د �دد ا4 �1ص ا�ذ	ن 	"�(	ن  ����4"�� ��� ��	ن 	"�-�� ط��� ����دة 
�ن ا�'ر	�� ��� ا�د1ل ، أ��  ا��(;�ة�رات ا�
/�  5وا�ذ	ن & 	�%�وز د��1م ا�"�وي  ��5م ��� 

�� ذ�ك ا��"���� وا�"�Bق وا��ر�	� ��� أن 1دم ا��	وت ���  ����4"�� ��%راء ��د �/ت ا���دة 
.�B;ون �1ص ��ذه ا���� وا�
�رس & 	1'(ون ����ون ا� �ل �ل �+�;�ق ا���رم �� ا��ظ�ر /دور 

�� ا��ط�ع  ا4%راءإ�� /�ف آ1ر & �"ري ��	D أ
#�م �دو�� ا� �ل وھم  4#�� أ �رت ا���دة 

��� �دم و%ود �ص.ا����	دي #��
رف ا�	دو	� ا����	د	� ، #�� 	"�-�� ا��وظ; �� ون ا�(�و�	ون إ& 

 �@A��2 أھ� ,�وع ا���%�ن C( ��� ا���دي �$+� !�%�ن ا�����G واC( �$F أ,�اد  إ�(��� ا��� H���I
 C	�� ���1 اMط�اف ا��$�!�ة )C ا����%�ت ا�� ��,�ھ� و)C ا�)�1زات ا�N� H�"O C�, P�ا��6

� �� وا����2+�ر أن ھ�ا ا�1OM ا����ق �*�41 ,� ��� ا�� ����ق ��دة )� � H1*� QA����P ا��
 �ن ھذه ا�
�وق. ���C ا�
� اMد%(

 �;�وم ��د ا� �ل ا�;ردي

 D�ا1��;ت ا�� ر	(�ت �ن 
	ث و'. �(ر	ف �(�د ا� �ل �ن �د�D، ��ر#� أ�ر �(ر	;D�;�� D. و�د �ر
"�=�D ا�(�د ا�ذي 	�(�د ����'�ه ���ل �=ن 	(�ل �دى /�
ب  31ا�� رع ا��/ري �ن 1+ل ا���دة 

ا�(�ل �ن ���ون  2�� ا���دة  ا4رد�����ء أ%ر" #�� �ر�D ا�� رع  إ را�Dا�(�ل و�
ت ادار�D او 
 D�"�=�D ا�;�ق  ;�� او #���� او '��� 	�(�د ا�(��ل ����'�ه أن 	(�ل �دى رب /�
ب و�
ت ا را



 

 

 او ادار�D ����ل أ%ر و	#ون ��د ا�(�ل ��دة �
دودة او I	ر �
دودة او �(�ل �(	ن أو I	ر �(	ن."

��زا��ت وا�(�ود �ن ���ون ا& 723ا��دا	� #��ت �. ا�;/ل  أنو���ر%وع ا�� ا�� ر	. ا���ر�� �%د 
 وا�ذي �طرق إ�� �(ر	ف ا�(�ل 
	ث �ص ��� أن " إ%�رة ا�1د�� أو ا�(�ل ��د 	��زم ����'�ه أ
د

طر�	D �=ن 	�دم ��1ر 1د���D ا� 1/	� 4%ل �
دد، أو �ن أ%ل أداء ��ل �(	ن، �� �ظ	ر أ%ر 	��زم 
�م 	(ط �(ر	;� د�	�� �(�د ا� �ل �د�(D� D" وا��+
ظ �ن ھذا ا��(ر	ف أن ا�� رع ا���ر��  ا14	رھذا 

" G(�ل �/ط��ا" Dھذا ا�(�د #�� أ� ��ا�1د��"  إ%�رةD�4 �م 	#ن  ��+ �#ل ا�(��/ر ا�وا%ب �و�رھ� 
 �	�� ���"�(� و& 	(	ر أي اھ���م ا� 1ص ا4%	ر ��� أدى ا�� ا����ده �ن  ا:�"���ا�ذي 	%(ل ا�(�ل 

�(ر	;�� ��%	ر و#ذ�ك ��� �ل ��� ا& �رة ا�� ا�(��/ر  طرف ا�;�D. و��ذا ���ت ا��دو�� و�ن 1+ل
ا�وا%ب �و�رھ� �� ��د ا� �ل دون أن ��ص ��� �(ر	;D � #ل ��� ر وذ�ك ����ص ��� ��/ر 

ق ل ع. و�ذ�ك �#��ل ا�(��/ر ا�وا%ب �و�رھ� �� ھذا ا�(�د �ن  723ا���(	� ا�ذي �م 	رد �� ا�;/ل 
���ون ا� �ل. 4
#�م� أطراف وأ%ر �+�� ��(	� و	#ون �1'( 

 ا #�ل ��د ا� �ل

 �	B��� #ون	أن  ��J��د 	#ون �
دد ا��دة او I	ر  ا��%ر����� "�	ل  أوا�(�د ا� �ل �دة أ #�ل  ��# ،

دد ا��دة و�د 	#ون �و"�	�.� 

 أو& : ��د ا� �ل �
ت ا&1���ر

 .'1	 �� ����Iن	م ا�� ���Bل  إ%را����ود ���B	� �(�م ، �ن 1+��� 	�#��م  إ�راما�%دد �;�رة ا1���ر 
 ����د ا� �ل �
ت ا&1���ر  إط�را�و�وف ��� �"�وى #;�ء��م و�1ر��م و"�و#�م ، �	�م �ذ�ك ا�(�ل 

، وا�ذي 	�#ن �"�	�D �(�د ا� �ل �
ت ا��%ر��. و	#ون �� أ/�D #��د�� �(�د ����B ، 4ن ا�طر��ن 
�ل �ن أ%ل و��ل و��(	� ا'��� ا�� ا����'	�ت ا���ظ�� 1+ل ھذه ا�;�رة 	1'(�ن ����'	�ت ��د ا� 

 �(�د ا� �ل.

 
�(�د ا� �ل �
ت ا&1���ر ، ھو ��د /
	G �(�ق ���  رط ��"K ، أي 	�وم ��� أ"�س �دم  D	و��

و	#ون ��دا I	ر ����B ، و	�#ن 1+ل ھذه ا�;�رة 4ي �ن ا�طر�	ن  ا1Zرا�طر�	ن �ن ��ل  أ
در'� 
  ��د ا� �ل �Jراد�D ا���;ردة ، دون أ%ل �+1ط�ر ودون �ط����D ����(و	ض. إ���ء

  أ
#�م ��د ا� �ل �
ت ا&1���ر 

 �ر أ
#�م ��د ا� �ل ، ا& ا�D ���	زات �1/� :���ر�ب ��� ��د ا� �ل �
ت ا&1�

 .�ر ����ظر ا��  #ل ��د ا� �ل��ر او ا��%ر�� �1��ف �دة ا&1���دة ��رة ا&1� 

   �ر �	��D(�د ا� �ل I	ر ا��
ددة ا��دة �#ون �دة ا&1�����"�� 

  وأ ��ھ�م  ��طر-+-� أ �ر ����"��  -

   �ر و�/ف ����"�� ���"�1د�	ن۔  -

  	و�� ����"�� ��(��ل. 15   -

  �ر��
دد ا��دة ، �+ 	�#ن أن ��%�وز �دة ا&1�ا� �ل #�ن ��د  إذا أ�� 

 ����6"�� ��(�ود ا���ر�� ��دة ��ل �ن  أ"�و�	ن	و�� وا
دا �ن #ل ا"�وع  �ل ��� أ& 	�(دى  -
  أ �ر



 

 

  .أ �ر ����6"�� ��(�ود ا���ر�� ��دة �;وق    �ر وا
د -

و	�#ن ا��ص �� ��د ا� �ل او ا�;��	� %���	� أو �� ا��ظ�م ا�دا��1 ��� �دد أ�ل �ن ا��دة ا��ذ#ورة  
.�;��"  

  .�ر ��رة وا
دة ��ط��%د	د �دة ا&1�#�� 	�#ن 

  �ر��
د	د ا4%ر 1+ل ��رة ا&1� 

�ن 1+ل ا��/وص ا����و�	� �%د أن ا�� رع ا���ر�� �م 	 ر ا�� ا&%ر ا��;روض �+%	ر ، 1+ل ��رة 
�ر ، ا& أ�D ��&����د ��� ا��وا�د ا�(��� ا���ظ�� �(�د ا� �ل ، و��د �دم و%ود ا�;�ق �	ن �ا&1�

���و�� ، او ذ�ك  ا���ررا�طر�	ن ��
د	د ا4%ر ، �%د أ�D 	#ون ��� ا�� �ل ا
�رام ا�
د ا4د�� 
�� ا&�;��	� ا�%���	� ��د و%ودھ� ، �1/�  D	�� ن ا إذاا���/وص	;�ق ��#ن ھ��ك ا	ن ، �م 	��طر

�� ا�(�د  D� �	ا�(�ل "�ر ���	ھو ا�ذي  �	ن ��ذ ا��دا	�ق ا&راد�;�J� دد
��� أن ا��+
ظ أن ا4%ر ا��
  �(د ا����ء ا�;�رة . آ1را�����B �� دام ا�طر��ن �م 	�/� ��� أ%ر 

  �ر�و'(	� ا4طراف �� ��د ا� �ل �
ت ا&1�

ا� �ل  �ن �دو�� 13ط��� ��� ��ص ��	D م �ر و�	#ون 4ي �ن ا�طر�	ن �� ��د ا� �ل �
ت ا&1�
DBا��� D�رادJ� .ودون إ1ط�ر �	"ؤو�� �	ا���;ردة دون أ  

 أ
د��رة ا&1���ر، ا& �(د ��
D  إ���ء�+ 	�#ن  ا4�لا& ا�D اذا �'� ا4%	ر ا"�و�� �� ا� �ل ��� 
  ا%�� ا:1ط�ر ا����		ن ���م 	ر�#ب 1ط= %"	م :

  	و�� 15ن ا%ره ���	وم او ا&"�وع او 	و��ن ��ل ا&���ء اذا #� -

  #�ن 	���'� أ%ره ��� �ر إذا-���	� أ	�م  -

��D ا&"�;�دة �ن ا%ل ا&1ط�ر & ��ل �د�D �ن  واذا- D��  ر �ن	ل ا4%/�  .أ	�م 8�م 

  �ر�ا����ء ��رة ا&1�

  D	%و�� D�ل �د	�ا�ذي �'�  ��%	ر إ1ط�ر	���� ��د ��رة ا&1�	�ر ������ء �د�D ، و�د 	���� 
  .ا� �ل �ن �دو�� 13�� ا� �ل ��� ا&�ل و�ق �� ��ص ��	D م أ"�و��

ا�(�د ���� و���B	� ، ��دة I	ر �
ددة �� �م  أ/�Gا�� اذا ا���ت �دة ا&1�	�ر دون ا�(دول �ن ا�(�د ، 
�ن  	�;ق ا�طر��ن ��� 1+�D ، و	ر�ب ا&%	ر �� ا��#�ن ا����"ب ، وا4%ر ا�ذي 	"�
�D إ�� I	ر ذ�ك

 ا��"�
��ت.

  -��	� : ��د ا� �ل �
دد ا��دة

 ��  ��د ا� �ل ا��
دد ا��دة ��� ا� #ل ا�����: إ�رام�دو�� ا� �ل 
�&ت  إط�ر
دد ا�� رع ا���ر�� 

-  ���

��� �و�ف ��د ا� �ل ھذا ا14	ر ، �� �م 	#ن ا��و�ف ���%� �ن  �� آ1ر�
ل أ%	ر  أ%	ر إ
+ل
  .ا� �ل �ن �دو�� 32ا:'راب و
�&ت �و�ف ��د  �ل ا4%	ر �/ت ��	�� م

و�1��ف �دة ا��و�	ف �ن 
��� ا&1رى �
	ث �د �طول ھذه ا��دة ا�� "�� و�/ف و�د ��/ر ��#ون 
  .أ	�م��ط �'(� 

�د �
��ج ا����و�� و�� �(ض ا�;�رات �ن ا�"�� ا4%راء 
��� ازد	�د � �ط ا����و�� �#	 - ���;	� �ؤ

��ج  
�دث، ا�� �"�ب و�وع  إ'��		ن�� إ���-+ ، او 
دوث �	'�ن ادى ا�� B�"1ر دا1ل ا��ؤ""� 



 

 

��  ا:���جھؤ&ء &/+ح �� �م ا�+�D ، او ازد	�د ا�ط�ب ��� ���وج �(	ن �
	ث �
��ج �ز	�دة  +-� ،
  واI4ط	�زداد ا�ط�ب ��� �(ض ا&��"� �/ل ا� ��ء 	


��� اذا #�ن ا� �ل ذا ط�	(� �و"�	� -  

��G ���و�� او �ؤ""� %د	دة دا1ل ا����و�� - ���
  

  اط+ق ���وج %د	د &ول �رة. -

و	�م ا�رام ��د ا� �ل �� ھذه ا�
�&ت ��دة أ�/�ھ� "�� ����� ���%د	د �رة و
دة ، و	/�G ا�(�د �(د 

�&ت I	ر �
دد ا��دة.ذ�ك �� %�	. ا�  

  -��-� : ��د ا� �ل I	ر �
دد ا��دة 
	(��ر ��"	م ��د ا� �ل إ�� ��د �
دد ا��دة و��د I	ر �
دد ا��دة ، أھم ��"	م �(�ود ا� �ل وذ�ك 4ن 
أ
#�م ��د ا� �ل �
دد ا��دة �	"ت ھ� أ
#�م ��د ا� �ل I	ر �
دد ا��دة ، ا��دو�� �ن 1+ل ا���د�	ن 

  ا4/ل ھو ��د ا� �ل I	ر �
دد ا��دة .ا���رت  17و16

و& 	�%= إ�� ا�(�د ا��
دد ا��دة إ& إ"�-��ءا أي �� ا�
�&ت ا&"�-��B	� ا��� وردت ��� "�	ل ا�
/ر 
 �	B��
ط���� & 	ر�� ا�(�د ا��
دد ا��دة إ�� �"�وى ا�(�د I	ر �
دد ا��دة �ن 
	ث ا�'����ت ا�

.DBإ��� ���
 �� ا���ررة ا4%	ر 

ا� �ل I	ر �
دد ا��دة ھو ا�(�د ا�ذي �م �
دد �د�D �ن ��ل ا4طراف �#س ��د ا� �ل �
دد ��د 
ا��دة ، ھ#ذا ��1رج ا�
�&ت ا��
/ورة �(�د ا� �ل ا��
دد ا��دة �Jن ���� ا�(�ود �ظل I	ر �
ددة 

  .ا� �ل�ن �دو��  16ا��دة وھذا �� �/ت ��	D ا���دة 

  /ور ��د  �ل I	ر �
دد ا��دة


�&ت ��د  �ل �
دد ا��دة ھ� :�ن 1+ل � �������� 

  . ��د  �ل �م 	
دد �د�D ���;�ق ا4طراف.1

  . ��د  �ل �م 	ر��ط ��J%�ز � روع �(	ن .2

  . ��د  �ل �	س �D ط��. �و"�� .3

  . ��د  �ل ا ��ل �� إط�ره ا4%	ر 4#-ر �ن "��4

  ر �� ���D.. ��د  �ل �
دد ا��دة "�� وا���ت دون �%د	د �. ا"��رار ا14	5

6.D��� ��  . ��د  �ل �
دد ا��دة �"�� و%دد �رة وا
دة �. ا"��رار ا4%	ر 

   �ر دون إ���DB. 18. ��د ا��درج �ن أ%ل ا:د��ج ا����� �(د ا��'�ء 7

8K"�;%ر�� دون إ���ل ا��%ر�� ، �(د ا��'�ء ا��دة ا��/وى ���ل ا�	د ا� �ل ��� "��� . 

 أطراف ��د ا� �ل ا�;ردي

د	د أطراف �+�� ا� �ل �#�ن � �� �ن %�� ا4%	ر��د 
ر/ت ا��دو�� ��� �و
	د ا��/ط�
�ت 

  وا�� �ل �ن %�� أ1رى.

 ا4%	ر



 

 

#ل  1ص ا��زم ��ذل � �طD  أ%	راا�;�رة ا4و�� �=�D " 	(د  �6ر�ت �دو�� ا� �ل ا&%	ر �� ا���دة 
� #�ن �و�D أو طر	�� أداDB " #�� �/ت ا����� �
ت ��(	� � �ل وا
د او �دة � ��	ن ����ل أ%ر، ا	

��ر��� ا4و��  ��ھذا ا����ون �"ري ��� #ل  1ص �ر��ط  أ
#�م أن إ��ا���دة ا4و�� �ن ا��دو�� 
�(�د ا� �ل أ	� #��ت طر	�� ��;	ذه وط�	(� ا4%ر ا���رر �	D و#	;	� أداDB، وأ	� #�ن �وع ا����و�� ا��� 

�Jن ا%4 Dذ ا�(�د دا���1 " و��;�	 D��� ؤدي	ل و	� �(� ذ#ر أو أ�-� ���\ "ن ا�	ر ھو #ل  1ص ط�	

ت ��(	� � �ل ���ء أ%ر.� �	/1   

 �	�'� D	ؤد	#�ن �وع ا�� �ط ا�ذي  �	ر #ذ�ك، أ	ظل ا4%	أوو  �	، و���� #��ت  أوذھ� �	%�ر�او  �	زرا�
  . در%�D دا1ل ا����و�� �د	را او �"�1د�� او ���+ �"	ط�

ي & 	�#ن أن 	#ون أ%	را و ان #�ن 	"�ط	. أن 	�(��د ������ره ���و&، ��� أن ان ا� 1ص ا&����ر
 �� DBن طرف أ%را� D	�� ;ق�ذ ا� �ل ا��	;��م �	ت. إط�ر� ���و�� ا�� �	ل ا��ؤ

 ����%� �� ��ل & 	;رق �	ن �1��ف ا4%راء، رIم �� %�ءت  ��
�وىو��� ا�(�وم %�ءت ا��دو�� 
�� ��ص ��� ��		ز �	ن ھؤ&ء �	�� 	�(�ق �=داء ا4%ر ، 
	ث 	���'� ا&%	ر ����، وا� D�363 ا���دة 


	ن أن ا��"�1دم  ��  . ا4�لأ%ره �رة �� ا� �ر ���  	���'�أ%ر�D �ر�	ن �� ا� �ر، 

 ��وا�ذي �	ز 
	ث أ%ل ا:1ط�ر �	ن ا4طر  2004د%��ر  29و#ذا �� %�ء �D ا��ص ا���ظ	�� ا�/�در 
 . أو ���ل أو �"�1دم) إط�رو�ن  ����م و�	ن ا��"�1د�	ن وا�(��ل ( ا&%	ر : 

 ا�� �ل
�  ��+� D� Dر�ط�ر و	ن ا�� �ل وھو ا�طرف ا�����ل ��%J�ل �د اذا #�ن ا&%	ر  1/� ذا�	� ط�	(	�، 

 أو، "واء #�ن ���� #��دو�� أو %���� او �ؤ""� ��و�	� ا����ر	�	#ون  1/� ط�	(	� أو �(�و	� 
 6 1/� �1/� # ر#� او %�(	� او ����� أو �(�و�	� و�د �ر�ت ا��دو�� ا�� �ل �ن 1+ل ا���دة 
وا
د ��و��� " 	(د � �+ #ل  1ص ط�	(� او ا����ري �1/� او ���� 	"�=%ر 1د��ت  1ص ذا�� 

أو أ#-ر  ر	ط� أن 	#ون ا�� �ط ا�ذي 	��ر"D 	د1ل �� �ط�ق � ر	. ا� �ل "واء #�ن ا�� �ل ر%+ 
أو ا�رأة �واط�� ��ر�	� او ا%��	� أو  1/� �1�/� وذو إ���م ����وا�د ا�(��� ��"	ر ا����و&ت 

  وإدار���."

4%ر وا
�رام ا����'	�ت و��� ا�(�وم �Jن ا�� �ل ھو ا�طرف ا�����ل ��%	ر ، ا����زم �=داء ا
 & ��"	Bب �وع ا����و�� ، �#ن ر"
�� ا� 1ص ا�ط�	(� او ا&����ري وذ�ك  D�;/ -ل���، و�	ا����و�
	�#ن إ& أن 	#ون  1/� ط�	(	� 	�-ل ا�� �ل ����	�زا�D و�"ؤو& ����"�� ��ط�	ق ا� �ل ��و ا���طق 


	ن 	��� ھذا ا14	ر ھو ا�طرف ا���( �� .ا:���ج��د ������ره ا����ك �و"�Bل ��"�ن ا�� �ل 

	�م ��		ر ھذا ا14	ر  �+و�ط�	�� ��� "�ق �Jن ا&%	ر 	ظل �ر��ط� ������و�� و�	س � 1ص ا�� �ل 
 ا4%	ر، #�� & 	ؤ-ر ��� ا�(+�� �	ن  ا� �ل �ن �دو�� ��19"��ب ا���/وص ��	�� �� ا���دة 

  او �ن �د	�� إ�� أ1رى. آ1ر�������D �ن ��ل ا��  وا����و��

 أ-ر ��	ر ا��ر#ز ا����و�� �����و�� ��� ��ود ا� �ل

���دة ا"��رار ��ود ا� �ل ��د ��		ر ا��ر#ز ا����و�� ��� �ل  �19/ت ھذه ا��دو�� �� ا���دة  ���
  . إراديأو � #ل I	ر  إراديأو ا�ط�	(� ا����و�	� �����و�� "واء � #ل 

ا�'����ت ا��� �#;���  إ
دى��دال ا�� �ل ا��د	م �� �ل %د	د وھ� و��	ر ا��ر#ز ا����و�� ھو ا"
أو  إد��ج"واء �"�ب ارث أو �	. أو  ا���		را��دو�� �;�د	� �طرد ا4%	ر �#	;�� #��ت ط�	(� ھذا 



 

 

%�	. ا�(�ود ا��� #��ت "�ر	� ا��;(ول 
�� ��ر	K ھذا ا���		ر �ظل ����B �	ن ا4%راء  �Jن1و//� 
أي أن ��	ر ا��ر#ز ا����و�� ��� �ل & 	ؤ-ر ��� ا�
�وق وا&��زا��ت ا��� �B �ن وا�� �ل ا�%د	د 


�وق ا4%راء ���� �'�و�� #�� 	
�;ظ ��م �"�Bر ا&��	�زات ا���  ����د ا� �ل �
	ث أن #�
 ا#�"�وھ� �. ا�� �ل ا�"��ق

  ا��ؤدى ����) . ا�(ط�� ا�"�و	� -ا��(و	'�ت �ن ا�;/ل �ن ا� �ل  -�1/� �	�� 	�(�ق ��4%ور 

 ��#�� 	�ر�ب ��� ا"��رار	� ��د ا� �ل �. ا�� �ل ا�%د	د 
ق ا�� �ل �� �ط���� ا4%راء �#�
�� ا�(�د أي  �دما�
�وق وا&��	�زات ا��� #��ت ��� �ل ا��د	م # رط  D	�� ا���/وص �"�ا����

 روع و�	س ���� �ل #�� ا
�رام ا� روط ا��1/� ا&�;��	� ا���'��� �� ��د ا� �ل ���4 �ر��ط ����
 D�
أن ا�� �ل ا�%د	د �ن 
�D �(د	ل  روط وظروف ا�(�د �. ا4%راء ا"���دا إ�� "�ط�D ا���ظ	�	� و

 ����ظ	م ا����و�� أو ��		ر ط�	(� � �ط�� و#ذا '��ن ا"��رار	��� ��� #ل ا�ذي 	راه ���"��  إ��دة

��� إذا #�ن ا��(د	ل %وھر	� و�#ن � رط أ& 	�(�رض ھذا ا��(د	ل �. 
�وق ا4%راء ا� ���#�"�� و

	%ب أن 	#ون ��وا��� ا4%	ر (#���Jص ا4%ر أو ��ل ا4%	ر �ن �د	�� إ�� أ1رى أو ��		ر �� �'�ون 
ا� �ل � #ل 	'ر ��/��G ا4%	ر) أ�� ا��(د	+ت I	ر ا�%وھر	� & ��ط�ب �وا��� ا4%	ر ، #�� 	�طل #ل 

��د ��	ر ا��ر#ز  	�'� �(دم ا"��رار ��د ا� �ل �. ا4%	را�;�ق �	ن ا�� �ل ا4/�� وا�%د	د 
  �����و��. ا����و��

 ا�(��/ر ا4"�"	� �(�د ا� �ل ا�;ردي 


� ا�� �ل وأ%ر 	��زم �/�� D� م�	ر ����	زم ا4%��	ل �� �����-ل ���/ر ��د ا� �ل ا4"�"	� 
 ا�� �ل �د�(D ��%	ر.

 أداء ا�(�ل

و�
"ن �	� �� ا
دى ا��ؤ""�ت  و ا1�	�ر	�اداء ا�(�ل �ن طرف ا4%	ر &�د ان 	#ون  1/	�  أن
  ا��1'(� �� ر	. ا� �ل 
�� 	�-ل ��/را �ن ���/ر ��د ا� �ل.

  او& : ا�ط��. ا� 1/� 4داء ا�(�ل

�� 1د�� ا�� �ل �1/� وان � �	ل ا4%	ر �د �م �� ا4%	ر	��زم  D��� .'	 د ا� �ل ��ن�� �� �ء

 ���6 �ؤھ+ت و#;�ءات  1/	� ��ذا ا&%	ر ، ط��� ��� �/ت ��	D �دو�� ا� �ل �ن 1+ل ا���دة 
�D�J & 	�#ن ��%	ر  D	د  أنو���	�	ب ��I D	ره �� ��;	ذ ا� �ل او ا&"�(��� �=%	ر أ1ر �� أداDB ، و

;	ذ ����D ا��  1ص ا�ذي 	
رم ��� ا4%	ر ان 	(�د ��� �736ن 1+ل ا�;/ل  ا����'��م �=#	د ھذا 
 ا1ر، �ل 	%ب ��� ا4%	ر ا��	�م ���(�ل �/;�  1/	�.

 
�/ت ��	�� �دو�� ا� �ل �ن 1+ل  آ1ر أ%	ر	
ل �
ل  أنھ��ك 
��� ا"�-��B	�، 	�#ن �	�� ��%	ر 


��� �و�ف ��د ا� �ل �"�ب �ن ا"��ب ا��و�ف �1رج 
���  16م ��، #ذ�ك ��واب ا�(��رة ا:'راب
 ��و�وا���  ا4/���دة ا�(ط�� ا��ؤدى ���� وذ�ك ��1�	�ر ا��واب  أ-��ءا�(�ل  أداءأن 	�	ب ��I D	ره 

  . ا�� �ل

ا� 1/� �� �ل ان ا&%	ر 	ظل �"ؤو& �"ؤو�	�  1/	� �ن �(�D او  ا4داءو	�ر�ب �ن �1/	� 
 D�"اط�ر ���ر �� ،Dط�	�
�ن ا��دو�� #�� 	��D�����20  Q ����'� م اھ���D او ��/	ره او �دم ا
�� أداء  إ���ء إ���ن ا�ط��. ا� 1/� 4داء ا� �ل أن و��ة ا4%	ر �ؤدي  D�-ل ور
	 +���د ا� �ل 



 

 


ل ا����ر إ&  إ�زا��ما�(�ل، و& 	��ك ا�� �ل � D�	/1  ر��(�م  إذا�ذ�ك، �#س ا�� �ل ا�ذي & �
  ا��ص ��� ذ�ك ��د ا��(��د.

�)� D	ا����و�� ��"��ب ا���/وصو�� �	و'( �� د و�وع ��		ر �� و'(	� ا�� �ل ا����و�	� او 

%�	. ا�(�ود ا���ر�� �. ا�� �ل ا4ول و%�	. ا�
�وق  �Jن �دو�� ا� �ل �ن 19 ��	�� �� م
ا��#�"�� ���� �"��رة �. ا�� �ل ا�%د	د و#ل �"ر	G او ا"����ء �ن ا4%راء ��ذا ا�"�ب 	(��ر طردا 

�	;")� D�� و�� �ن ا��رارات ا�/�درة�%� ��  . 	"�و%ب ا��(و	ض وھذا �� #ر"� ا��%�س ا���4 

 D	�� ;ق�أداء ا�(�ل ا�� : �	��- 

�ن ا&��زا��ت ا���و�دة �ن ��د ا� �ل وا���ر��� �ن ا�ط��. ا� 1/� 4داء ا�(�ل أداء ا�(�ل ا���;ق 
�� ا��#�ن وا�ز��ن ا��(	�	ن �ن ا%ل ��;	ذ ا�(�ل ا���(��د  D�� � /رف�ت 

	ث 	'. ا4%	ر �� D	��

����ط�وب � ،D�+و�ؤھ D�ره ���ءا ��� #;�ء�	�م ا1�د ��D �ذل ا�(��	� ا�#��	� ��	D ، ذ�ك أن ا4%	ر 
 و��/	ر. إھ��ل:�%�ز ���D و	"=ل �ن #ل 

 � 4داء ا�(�لر'�B-��-� : ا�ط��. ا�

��د ا� �ل �و�ر ا�ر'�B	� أي ر'� #ل طرف ��&��زام ا����� ��� ����D ، �ذ�ك ��ن  إ�رام�ن ���/ر 
ا&%	ر  �Jنو��� ا�(�وم أداء ا�(�ل �ن طرف ا4%	ر، &�د وان 	#ون �#��ل ا�
ر	� و�ط�ق ا&1�	�ر. 

ا�(�ل ا�ذي �ؤھ�D� D  أداء��� ا��	�م ���(�ل ، ��D ا�
ر	� ��  إرD��I	�;ذ ا��زا�D ا1�	�ر	� و& 	�#ن 
D�ء�;# .D�و�1را  

ا%�ر ا&�"�ن ��� اداء ��ل �(	ن ا���ر ذ�ك "1رة.#�� أن ا�(دام  �Jذادون أن 	#ون �ر��I ��� ذ�ك 
ل �ط+�� �ط���، #�� أن ا#راه ا4%	ر ��� ذ�ك 	%(ل ا�(�د ���+ ا�ر'� 	ؤدي ا�� �ط+ن ��د ا� �

  �[�ط�ل.

  را�(� : �دة ا�(�ل

�(��ر �دة ا� �ل ا�و�ت ا�;(�� ا�ذي 	و%د �	D ا4%	ر رھن إ �رة ا�� �ل أي ��ك ا�;�رة ا�ز��	� 

ت إ�رة ا�� �ل، و ا��دو�� D�ر �و'. 1د��	ا4% ��	��د و'(ت ا�	و�	� وا4"�و�	� ا��� 	��زم  �

�/و/� آ�رة �� ��ظ	��� �ظروف ا�(�ل دا1ل ا����و��، و�/;� �1/� �دة ا�(�ل ا��� ��ط�ب ��ظ	�� 
 �/�
;�ظ ��� را
� ا4%	ر، و�%د	د ار���طD ا�(���B وا&%�����، 
	ث 
ددت 
دا  أ�� ��B+�

  �"���ت ا�(�ل وا�ذي & 	�#ن �%�وزه أو ا:���ص ��D إ& ا"�-��ء.

و ��
د	د ا�
د ا4�/� �"���ت ا� �ل ا�(�د	� & �د ��� �ن ا��;ر	ق �	ن ا�4 ط� ا�;+
	� �ن %��، 
 I	ر ا�;+
	� �ن %�� -��	�. ا�4 ط�

�� �دو�� ا� �ل �ن  184�����دة  �
2496
ددت ا�
د ا4�/� �ن "���ت ا�(�ل �� ا�� �ط ا�;+ 
ا���ط���ت ا�'رور	� ��زرا��ت، وذ�ك و�ق �دد "��� �� ا�"�� ��وزع ھذه ا��دد ��� ��رات 
"ب 

	و�	� ��و�� ا�"�ط� ا�
#و�	� ا��1�/� �
د	دھ� �(د ا"� �رة ا���ظ��ت ا����	� ��� ��	ن وا���ظ��ت 
����دة ھ�  �
�� ا�"�� ، وا���  2288ا�����	� ��%راء ا4#-ر ��-	+ أ�� �� ا�� �ط I	ر ا�;+ ���"

ط� أ& ��%�وز �دة ا� �ل � ر "���ت �� ا�	وم �. �را��ة �وزع 
"ب 
�%	�ت ا����و��  ر	
  .192-م  190و  189ا&"�-��ءات ا�� �ر إ�	�� �� ا��واد 

�����و�� أو ا��ؤ""� ا�1روج �ن ��دأ ا�
د  �دو�� ا� �ل�ن  192و  190و�د أ%�زت ا���د�	ن 

��� أداء  �ل ���ط. أ/+، أو ��د�� �� ���'� ا�'رورة ذ�ك، أو إذا ا4�/� �� �ل ا�(�دي، وذ�ك 



 

 

  . �� �ط�ب ا�4ر ا��	�م �� ���و�� �� �= ��ل �"�(%��

%(��D �"�و	�  193وأ�� �	�� 	1ص ا4%ر ا��ؤدى �ن ا�"���ت ا�زاBدة �ن ا�و�ت ا�(�دي �Jن ا���دة 
 ��4%ر ا�(�دي �� �دا إذا #�ن ذ�ك ا�و�ت ا�ذي زاده ا4%	ر ����ل را
� �(و	'	�، أو إذا #��ت ��ك

ا�"���ت ��ررة :�ط�ء ا4%	ر ���� ����ول و%�� ط(��D إذا #�ن و�ت ا�ط(�م 	��1ل و�ت ا� �ل، أو 
 & D��� ر إ��	ور ا4%'
#��ت ��ك ا�"���ت �(دة �
#م ط�	(� ا� �ل ا����ط(� �
	ث �ط��ق "���ت 

  "���ت  �ل �(�� وذ�ك �"�ب إذا ���1ت "���ت ا� �ل ��رات ا"�را
� طو	��.


	ث & 	�#ن وا�� رع  ،D�
�� ا�"���ت ا��1//� �را D�
��ذا 	#ون �د 
�� ا4%	ر �ن ا����ك 
 1ر��� إ& ��(و	'�� �=داء أ%ر أ#-ر �ن ا� �ل ا�(�دي وھو �� 	;�م �ن ا&"�-��ء ا�وارد �� ا���دة

.193 

�� ا�����ل  G�" D�J� ��:���صوإذا #�ن ا�� رع "�G ��%�وز ا�
د ا4�/� ��"��ب ا�"��;� أ�+ه، 

�4A( . 

�;	�� 	�(�ق ��ط�	ق ���'	�ت ا:���ص �D�J وا�ط+�� �ن  �و�	� ا��دو�� 	�#ن �����و&ت ا��� ��ر 
�=ز�� ا��/�د	� ���رة، أو ظروف �1ر%� �ن إرادة ا�� �ل أن ���ص �ن ��ك ا��دد، إ�� �;�رة ��/�� 

  ).185/  2أو ��;/�� (ا���دة 

�Jن ا�"�ب ا�-��� ا����-ل �� ا�ظروف ا��1ر%� إ& أ�D وإذا #�ن "�ب ا4ز��  �
ا&��/�د	� 	�دو وا'
  �ن إرادة ا�� �ل 	ظل �';�'� 	-	ر ا�#-	ر �ن ا��"�ؤ&ت وا��=و	+ت.


	ث �رى أ�D و". �ن إ�#��	� ا:���ص ���ر�� �. ا��/وص ا�"����، ا�4ر ا�ذي 	%(��� ��"�ءل �ن 
�� ا D�
 ��  �(�ل.��دأ 
��	� ا4%	ر �� أ%ره و

أ�� �1/وص �"طرة ا:���ص �D�J 	%ب ا���		ز �	ن ا����و&ت ا��� � �ل أ�ل �ن � رة أ%راء و�	ن 
ا����و&ت ا��� � �ل �� 	ز	د �ن � رة أ%راء إ�� �1"	ن أ%	را، -م ا����و&ت ا��� � �ل أ#-ر �ن 

  ��%�وزھ�. �1"	ن أ%	را. #�� 	%ب ا���		ز �	ن ا��دة ا��� ��%�وز "�ون 	و�� وا��دة ا���


��� ا����و&ت ا��� � �ل �/;� ا��	�د	� � رة أ%راء إ�� �1"	ن و#��ت ا��دة ا��ز�. ���	/��  �;�
& �ز	د �ن "�	ن 	و�� �D�J 	%ب ��� ا�� �ل أن 	"� 	ر ��دو�� ا4%راء وا���-�	ن ا�����		ن 

�ن ��ر	K ا� روع �� ������و�� ��د و%ودھم �(د أن 	#ون �د أ����م �ذ�ك ��ل أ"�وع ��� ا4�ل 
ا����	ص، وأن 	زودھم �� �;س ا�و�ت �#ل ا��(�و��ت 
ول ا:%راءات ا��ز�. ا��1ذھ�، واZ-�ر ا��� 

 . )186	�#ن أن ��ر�ب ���� (ا���دة 

	و�� �D�J 	%ب ا&�;�ق �	ن ا�� �ل و��دو�� ا4%راء وا���-�	ن  60أ�� إذا #��ت ا��دة �ز	د �ن 

��� �دم ا��و/ل إ�� ا�����		ن ������و�� ��د  ��و%ودھم 
ول ا�;�رة ا��� 	"��ر��� ھذا ا����	ص، و

 67أي ا�;�ق & 	"�G ������	ص إ& �Jذن �"��D ا�(���� أو ا:��	م ط��� ���"طرة ا��
ددة �� ا���دة 
  . )5و 4   / �185ن �دو�� ا� �ل (ا���دة 

� D�J�ط�ق �;س ا����'	�ت أ�+ه �#ن �. 
�ول وأ�� إذا #��ت ا����و�� � �ل أ#-ر �ن �1"	ن أ%	را 
  ).�186%�� ا����و�� �
ل ��دو�� ا4%راء وا���-�	ن ا�����		ن ( ��رة أ1	رة �ن ا���دة 

وا"� �ر��م �دل �;�و'��م. �(;	� �ن ��ك ا&"� �رة ط���� & 	و%د ��� ��ذ و%د ا�(��ل �#�D 	ظل 
  . )��185ز�� ���"�ف ا��
دد وا�ذي ھو "�ون 	و�� (ا���دة 



 

 

و�� 	+
ظ �ن ھذه ا��"طرة أ�+ه ھو أن ا�� �ل ��� #�ن ��ز�� ����'� ��د ا� �ل ��و�	ر "���ت 
وا���-ل �� ��دو�� ا4%راء وا���-�	ن  -��ل �
ددة � & D�J	�D�# �1;	'�� إ& ��وا��� ا4%	ر 

�� ��د ا� �ل .وذ�ك ��� ��ذا ا��1;	ض �ن أ-ر ��(� ��� ا4%راء ا�ذي ھو ر#ن أ"�" - ا�����		ن �  

وأ�� �	�� 	�(�ق ��4%ر ا��ؤدي ��%	ر ��د ���	ص ا�
د ا4�/� �"���ت ا� �ل �D�J و��� 1+ف 
 ا��/وص ا�"��;� ا��� #��ت �رى أ�D & 	�#ن أن 	#ون ا:���ص �ن "���ت ا� �ل "��� �� ا:���ص

.��Mا C( 

���G 	و�	و وھو �� ا���ره ا��%�س ا���4 �� �(ض �رارا�D و1/و/�  ��  .1992ا��رار ا�/�در 

�Jن ا��دو�� ا�%د	دة "�
ت ����Jص ا4%ر وا���رت أن ا4%ر 	ؤدى �ن 
"�ب �دة ا� �ل ا�;(�	� 
�ن ا4%ر ا�(�دي �� �م �#ن ھ��ك  50ا��� 	�'	�� ا4%	ر ��� أ& 	�ل �� %�	. ا�
�&ت �ن %

 .�185ن م  ��3�'	�ت أ#-ر ��Bدة ��%راء ��رة 

  ا�را
� ا&"�و�	� و ا�(ط�� ا�"�و	� ��1"� :

�ن ا��"�م �D أن ا4%	ر و1+ل �=د	�D��)� D 	�دل %�دا #�	را "واء �(�ق ا�4ر �(�ل 	دوي او �#ري 
  اي "واء #�ن ا&%	ر ���+ او اط�را.


"ن  �Jن�ذ�ك D�	=د�واء #��ت  " �
��رة ��را D
�(��D و� %	(D ��ذل ا��ز	د �ن ا�%�د ، 	�ط�ب ��
 �=داءا�را
� ا"�و�	� أو "�و	� ، 
�� 	��#ن �ن ا"�(�دة � �طD و�و�D ��� #ل ا�ذي 	"�D� G ھذه 

  ا�(�ل %	دا.

  ا�را
� ا4"�و�	�

 24وا��� ��ص ��� " و%وب ��. را
� ا"�و�	� & ��ل �ن  �ن �دو�� ا� �ل  205ا�ط+�� �ن م
	��. ��� ا�� �ل � �	ل ا4%	ر �دة  ���D�J�/ف ا��	ل " و��	D  إ��"��� �
"ب �ن ���/ف ا��	ل 

�د 	#ون  �D�Jو�	�� 	1ص 	وم ا�را
� ،  ا4%راء�ز	د ��� "�� أ	�م �� ا&"�وع ، ودون ��		ز �	ن 
 إ%راءھو أن 	"�;	د ����  وا4"�س ، ا4"�و��	وم ا�%�(� او ا�"�ت او 	وم ا&
د او 	وم ا�"وق 
ج �ن ���دة ا�ط�ء ا�را
� ا4"�و�	� �� �;س ا��ؤ""� ا�وا
دة �� و�ت وا
د. �#ن 	�#ن ا�1رو

و#ذ�ك  وا4%راءا�� ��	ن  ���I	�ط��ت ذ�ك  إذاا�	وم ����"�� �%�	. ا:%راء �� ا��ؤ""� ا�وا
دة ، 
�� ا��ؤ""�ت ا��� 	�ط�ب ����� ا&"��رار	�. 

 أواء T+ ��� أ�D 	�#ن ��G ا�را
� ا4"�و�	� ������وب �	ن ا&%ر�ن �دو�� ا� �ل  206#�� �/ت م
�� ا�
�&ت ا����	� (����ؤ""�ت ا��� 	��'� � �ط�� أن �ظل �;�و
� ��"��رار ��(�وم #��;��دق  �')�

ا��� ���دم  ����ؤ""�ت )أو�-+ ، أو ا��� �د 	"�ب �و�ف � �ط�� 'ررا ��(�وم #�ط�ع ا���ل �-+) 
���وب) ا�(ط�� ا�"�و	� �+%	ر ا� أ"�وب�ط�ب ��"�ط� ا�
#و�	� ا��#�;� ��� �ل ���ر1	ص ��� ������د 

�%د	د 
	و	�D  أ%لا�
ق �� ا&"�;�دة �ن �ط�� "�و	� �+"�را
� �ن ��ل ��وا/ل طوال ا�"�� و�ن 
Dدي. و � �ط�	�ا&�  

   روط ا&"�;�دة �ن ا�(ط�� ا�"�و	�

1: G	
  . ار���ط ا4%	ر �(�د  �ل /

ا4%	ر �ن �ط�� ا�"�و	� ، & �د أن 	#ون �ر��ط� �� ��D ����'� ��د ا� �ل "واء #�ن  	"�;	د �#�
�ن �دو�� ا� �ل او �ر��ط� �(D ��و%ب ��د �در	ب �ن  �233
دد ا��دة او I	ر �
دد ا��دة 
"ب م 



 

 

  ا%ل ا&د��ج ا�����.

�'�ء �دة �(	�� �ن ا�(�ل ا�;(�� :2 .  

�� ا�� �'�أ �ر ،  6ؤ""� أو ا����و�� �دة �ن ا� �ل ا���/ل & ��ل �ن &�د ان 	#ون ا&%	ر �د 
، و	�/د ��دة  ��%	راو ا�;��	� %���	� أو ا��ظ�م ا�دا��1 ���'	�ت ا�'ل  ا� �ل�� �م 	�'�ن ��د 

  �� ��D �(�د  �ل و�و #�ن �و�و�� �"�ب ا
دى ا�
�&ت ا����	� : ا4%	را� �ل ا���/�� ��رة ار���ط 

  "#ر	� ��رة ا�1د�� ا�( -

   إ/�����رض او  ا4%	ر��	ب  -

��رة �� ��ل و'. ا�
�ل و�� �(ده  -  

��رة ا�(%ز ا��ؤ�ت ا����Q �ن 
�د-�  �ل او �رض ���� -  

��رات ا���		ب ا����و�	� -.  

  �دة ا�(ط�� ا�"�و	�

�� 	وم و�/ف  ا���دأ�ن ا��دو�� ، �ن 
	ث  232و م  231م ��
دد �دة ا�(ط�� ا�"�و	� و����'� 
ا� �ل ا�;(�� �ن #ل  أ	�م�ن أ	�م ا� �ل ا�;(�� �ن #ل  �ر �ن ا� �ل ، و	'�ف 	وم و�/ف �ن 

 30"�وات ��/�� او I	ر ��/�� دون أن ��%�وز ا��دة ا&%���	� ��(ط�� ا�"�و	�  5��رة #���� �د��� 
  ا� �ل ا�;(��. أ	�م	و�� �ن 

���� و�دد ا	�م ا�(طل  ا��ؤدى��� ، �دد أ	�م ا�4	�د #�� 	'�ف ا�� �دة ا�(ط�� ا�"�و	� ا��ؤدى �
ا��� 	/�دف 
�و��� ��رة ا����. ���(ط�� ا�"�و	� ا��ؤدى ���� ، و& �
"ب ��رة ا��و�;�ت �"�ب 

  �ن �دو�� ا� �ل. 235ا��رض '�ن ��رة ا�(ط�� ا�"�و	� ا��ؤدى ���� 
"ب م 

ا�را
� ا4"�و�	� وا	�م ا�4	�د ا��ؤدى ����  مأ	�ا��� ھ� I	ر  ا4	�ما� �ل ا�;(�� ،  =	�م�و	�/د 
�Jنا�(طل ا��� 	�(طل �	D ا� �ل �� ا��ؤ""� و#���دة ���� ،  وأ	�م  K	وار�د 	د
ا�� �ل 	�و�� �

وا���-�	ن ا�����		ن ، و#ذ�ك ا"� �رة ا��(�		ن ���4ر  ا4%راءا�����. ���(ط�� �(د ا"� �رة ��دو�� 
��ل ��ر	K ا����درة ، �� �م ��ص ا�;��	� %���	� أو  ا4�ل	و�� ���  �30ن ا�(ط�� �%دول ا����درة ب
 �+%	ر. ��Bدة أ#-را��ظ�م ا�دا��1 ��� ���'	�ت 

 
  ا��(و	ض ا��"�
ق �ن ا�(ط�� ا�"�و	�

	���'�ه �و ظل �"��را  أن	"�
ق ا4%	ر ا��"�;	د �ن �ط�� "�و	� ، �(و	'� 	(�دل �� #�ن 	;�رض 
��D ا���د	� أو ا�(	�	� ، و	%ب أن 	ؤدي ذ�ك ا��(و	ض �
�� ���D ، أ�� ��� �"�وى ا&%ر او ��

  & 	�(دى ا�	وم ا�"��ق ��دا	� ا�(ط�� ا�"�و	�. أ%ل�+%	ر 1+ل 

 واذا ا��رن ا����. ���(ط�� ا�"�و	� ��I+ق #�� أو %ز�B ��ؤ""� ��، �	%ب أن 	���'� ا&%راء
#��ت ا��دة ا��� �'وھ� �� ا� �ل  أ	� ، ا:I+ق�(و	'� �ن ا�(ط�� ا�"�و	� ا��ؤدى ���� 	(�دل �دة 


�� ��ر	K ا&I+ق #�� �و أ��م ��وا ��  ���م .  

 ��ار�#�D ا4%	ر ودون  %"	م 1ط=ا�� اذا ا���� ��د ا� �ل 4ي "�ب �ن ا4"��ب ، و
�� و�و ��-ل 
"��	ن ، 
ق �D ان 	ط��ب ���(طل  أود �ن أ%راء �ن �ط��D �"�� وا
دة ان 	#ون ھذا ا&%	ر �د ا"�;�

.D���
��� ا����ء ا� �ل �و �� D� ا�"�و	� ا��� �م 	"�;د ���� ، و	(ود ھذا ا��(و	ض ا�� ذوي 
�و



 

 

 ا4%ر أداء
أداء ا4%ر ����"�� ��� �ل ، �������ر ��د  إ��"��طرق  واZن�طر��� إ�� أداء ا�(�ل ����"�� ��%	ر 

 ، D	�#����ل �� �ل ا�ذي 	ؤد	D  ا4%ر �Jنا� �ل �ن ا�(�ود ا����د�	� 	و�د ا��زا��ت ��� ���ق طر
 ا4ولا4%	ر �� اط�ر �ن ا���(	� ، 	�-ل ا��زا�� 	�. ��� ���ق ا�� �ل & 	�#ن �D ا��
�ل ��D �� دام 

D�� ؤدي ا�(�ل ا��ط�وب	  

  : �(ر	ف ا4%ر أو&

�م 	�طرق ا�� رع ا���ر�� ��(ر	ف ا4%ر �#ن 	�#ن ا��ول أ�D ھو " #ل �� 	د1ل ا�ذ�� ا����	� ��%	ر 
�ظ	ر �	��D ���(�ل و����"��D " و 	(��ر ا4%ر "واء أداه ا�� �ل �;"D او I	ره #��Bب ��D و#	;�� 

 Dدد  أو#�ن �و�
  و	ؤدي ���.ا��"�	� ا��� �ط�ق ��	D او ا�طر	�� ا��� 	�

  -��	� :  روط ا"�
��ق ا4%ر


ق ا&%	ر ا%ره ا& ��و�ر  رط	ن :�"	 &  

  .  رط �	�م ��د  �ل /
	G �	ن ا�� �ل وا&%	ر :1

 D	ب ، و��	ن #ل �� �	��1 �
	
ا�(�د  �Jن���رام ��د ا� �ل 	�ط�ب �%�و�� �ن ا4ر#�ن 
�� 	�وم /
ا4%	ر & 	"�
ق ا&%ر ا���;ق ��	D ، و�و ��م ���(�ل ا��ط�وب  �Jن���ل �[�ط�ل  أو#�ن ��ط+  إذا

و	��� #ل �� �D ھو �(و	ض 	(�دل �� أداه �ن ��ل ، و	#ون ���'�ء #ل ا�"�ط� �� ��د	ره ، دون أن 
  �-�ت ��ذا ا��(و	ض /;� ا&%ر، ودون أن 	���. ���
��	� ا��� 	';	�� ا�� رع ��� ا4%ر.

  ا���;ق ��	D : .  رط �	�م ا4%	ر ���(�ل2

ا4%	ر ��(�ل ا��و#ول �D وا�ذي 	د1ل '�ن ا1�D/�/ 	(��ر  أداءان ����ل ا4%ر اداء ا�(�ل وان �دم 
1ط= %"	�� 	�رر �/�D �ن ا�(�ل #�� 	(��ر �"ؤو& �ن اھ���D و��/	ره و�دم ا
�	�طD �ذ�ك ��ن 

& 	(ود ��%	ر وا��� ا�� طرف  اءا4د#�ن �دم  إذا إ&ا�(�ل  أداء	"�و%ب  ا4%را�ط�	(� أن ا"�
��ق 
ا�� ظروف �1ر%� �ن ارادة ا�طر�	ن #���وة ا���ھرة &ن ا���م أن 	'. ا&%	ر �;"D رھن  أوا�� �ل 

.D�� � ا �رة 

��Mا ���
� : �R��<  

�345
�د ا��M وط+�� ��� �H1*� QA م  C( او ط+�� �دو�� ا� �ل ���
� ا�(�	2 C1,�>ق ا���ا)� �2�
��2
� ا���%�%�  ��*$� �����U P( �1ورة )�ا��ة اTM	�م ا���I �1!��� ����6 ا���  وإذا��� ��


���ه و,= ا�$�ف ا��6ري H2 ا�$�� وط+�� ���  ,Vن��2���ق و,� ���T ا�0Aاع � )��� �ا��
	�� ھ� ا�
QA� 


د	د ا4%ر ����J ا��
#�� و�� �Jن  ��733	D ف� �� ��-

ددة  أ"(�رو%دت �(ر	;� او  إذاد ��
  ار�'	�ھ�. أ����ا��ر'ت �� ا���(��د	ن 

  �;�وم ا�
د ا4د�� ��%ر :

ھو ا��	�� ا�د�	� ا��"�
�� ��%	ر وا�ذي 	'�ن ��%راء ذوي ا�د1ل ا�'(	ف �درة  راB	� ��"�	رة 
  وا&ج و#ذا �طور ا����و�� �طور �"�وى ا&"(�ر وا��"�ھ�� �� ا����	� ا&ق

  را�(� : #	;	� 
"�ب ا&%ر



 

 

���ز�ن أي 
"ب "���ت ا�(�ل ، أو ����ط(� 
"ب ا&���ج ، أو ا�%�. �	ن ا�طر	��	ن  
"ب ا&%ر	
ا�ز�ن وا��ط(� #=ن 	�;ق ا�� �ل �. ا%	ره ��� ا���ج و
داث �(	�� �-�ن �(	ن و	#ون ا%رھ� ھو 

ا&%	ر ز	�دة ا���ج ا�و
دات ��D��#�J ذ�ك و	
/ل �������ل ��� ا%ر �� أراد  وإذاأ%ره ا�	و�� ا�-��ت 
  زاBد.

  ��1"� : �#و��ت ا4%ر

  ن ا4%ر ا�ذي 	����ه ا&%	ر #����ل �ن ا�(�ل ا�ذي 	�وم �D أ�� أن 	#ون أ%را ��د	� او ا%را �	�	�ا

ؤ""� أو ط�	(� ا����� ھو ���\ �ن ا���ود 	ؤدي ���(��� ا���ر�	� ا	� #�ن �وع ا�� ا4%ر ا���دي : -
  ا��ؤداة .

���رة �ن �واBد �	�	� �� ا���ن وا����و&ت ا��� 	%ري ا�(رف �	�� �ذ�ك ا& ا�D �م  ا&%ر ا�(	�� : -
ا�� %��ب  إ'��	��	�� أن 	#ون  آ1رو%د  إذا أ�D	(د  �B(� #ون ا4%ر �	�� �#	;	� �ط��� �ل ���ب 

%راء #���
�رة ا�ذ	ن 	
/�ون ��� %زء �ن ا4%ر �	�� ا4%ر ا4"�"� ا���دي و	#ون ذ�ك ��(ض ا&
و #=%راء ا��ط��م وا�;��دق وا����ھ� وا�
راس وأ%راء ا��ؤ""�ت ا���%�	� ا�ذ	ن  ا:	واء أو#�4#ل 


/�ون ��� ا��"#ن #=%ر �	��.	  

  ا4%ر ا4"�"�  -أ

ن ا�
د ا&د�� & 	�ل �	�/د �D ا&%ر ا&%���� �1/وم ��D ا��زا	� ا:'��	� اي ا�D ا4%ر ا�ذي 
  .ا����و��

  ا��زا	� ا:'��	� او ��
��ت ا4%ر -ب

 ��#-	را �� 	��G ا:%راء ا��	�زات ا'��	� ��%ر ا4"�"� و�ظ�ر أھ�	� ھذه ا&��	�زات �ن 1+ل �(ر
  :وھ� ا�واع  �دى ا����رھ� '�ن ا4%ر ��د ا
�"�ب �(ض ا4داءات وا��(و	'�ت

D ��دة ا�و"ط�ء وا���-�ون ا��%�ر	ون �ن �"�� �Bو	� �ن �	�� وھ� �� 	
/ل ��	 ا�(�و�� :
 ��	�	(�دو��� �
"�ب �ن 	�-�و��م �ن ا�� ��	ن "واء 
��ت  أوا��و/	�ت وا�/;��ت ا��� 	�و"طون 

  . ھذه ا�/;��ت ار��
� او & و�ر�;. �	�� ا�(�و�� ���"�ع  �#� ا�(�+ء وا�ز���ء

�� ���"�� �ن ا����"��ت #��زواج او  ا4%ر%راDB ز	�دة ��� ھو #ل �� 	(ط	D ا�� �ل 4 ا��#��=ة :
 ����"�� ���	� ا�"�� أوا�4	�د 

: �
ھو ���\ ��د	ري 	��G ��%	ر �	س ����"�� �1/� �ل ��� أ"�س /;�ت و�درات �1/� �#ل  ا���
 D�	د���ظ�D ��� أدوات ا�(�ل او 
"ن  أو�ؤھ+�D ا�;�	�  أوأ%	ر #=�
اD/+1 و�واط��D او �

 G��� & �
  ���ذات. :%راء أو4%	ر وا
د  إ&ا"�(����� و������� ��ن ا���

�م ا��ص ��	�� �� ��د  إذا إ&وا4/ل �� ا���
� أ��� ��ر�	� وا1�	�ر	� و& �(��ر %زءا �ن ا4%ر 
  �� %رى �D ا�(رف. أو�دا��1 ا� �ل ا�;ردي او ا�;��	� %���	� أو ا��ظ�م ا

ھو �� 	
/ل ا&%	ر ���و�� �ن ا�ز��Bن ����ل 1د�� 	�د��� ��م �� �(ض ا��ؤ""�ت  ا:#را�	�ت :
 ا:#را�	�ت#��;��دق وا��ط��م و�1��ف ا��ؤ""�ت ا��%�ر	� ا��� ��(��ل �. ا�%��ور ��� رة و�وزع 

�� �=ي  #ل 
�� وان #�ن 	��ط(��  ��� %�	. ا:%راء #ل  �ر و& 	%وز ��� �ل ا&"�;�دة ��
  ��� رة �ن ا�ز���ء.

	�/د ��� ا�ط�ء ا&%راء ز	�دة ��� ا%ورھم �درا �ن ا�ر�G ا�ذي �
��D  ا�� �ر#� �� ا4ر��ح : 



 

 

 ��ا��ؤ""�ت �� /ورة �"�� �Bو	� � %	(� ��م �ن ا�� �ل ��� ����م ا�%	د او �/د ا:"راع 
D����أو إ D	�  ا�(�ل او ا�ز	�دة 

  "� : ا�و��ء ��4%ر"�د

�ن 
	ث ا�ز��ن وا��#�ن وا�#	;	�  ��4%را��1/�  ا4
#�م�ص ا�� رع ا���ر�� �ن 1+ل ا��دو�� ��� 
  .إ-���Dا��� 	�. ��� 

  دور	� ا�و��ء ��4%ر �� ز��ن و�#�ن ا4داء

ا&%ر 	#ون ��(� 4/��ف ا:%راء �ن %�� ، و�وع ا� �ل ا��ؤدي �ن %�� أ1رى ط��� ����دة  أداء نا
���ون ا� �ل�ن  364و 363 .   

�;/ل �	��� �دة أ�/�ھ� "�� � ر 	و��  ا4�ل�ر�	ن �� ا� �ر ���  أ%ورھم�����"�� ��(��ل �ؤدي 
����"�� ��و#+ء ا���%و�	ن وا���-�	ن  ا4�ل#�� �ؤدي أ%ور ا��"�1د�	ن �رة �� ا� �ر ��� 

وا�و"ط�ء �� ا��%�رة وا�/���� ��ؤدي ��و&��م ا��"�
�� #ل -+-� ا �ر ��� ا&�ل و�	�� 	1ص 
 ��� D��  ؤدي	ر ا�ذي 	ط�ب  أو ا��ؤدىا��ط(� او ا� �ل  أ"�سا4%�	&�%�ز أي  �ل  �	ا��ردود

��&�;�ق �	ن ا�طر�	ن  رط أن 	ؤدي �"�	ق �+%	ر �
د	د ا��وا�	د ��م  �Jن�ن �1"� � ر 	و��  أز	د
	و�� وان 	ؤدي ا4%ر ا����� 1+ل ا��1"� � ر 	و�� ا��وا�	� ��"�	�D ا� �ل ا�ذي ��م  15#ل 

  .��J%�زه

�/ل ا4%	ر ا�ذي 	���'� أ%ره ���  ���
 ��
/ل ���  أوا�"���  أ"�سو	 D�J�1+ل  أ%رها�	وم 
س ا��وا�	� ا�� ����"��  172+ل  أ%ره�ن ����ء �;"D 	ؤدي �D  س ا��وا�	� واذا �Iدر ا� �ل 24

��"�-��ء 	وم را
� ا&%راء ا&  ا4"�وعا� �ل ��  أ	�مذاك 	#ون �ن 1+ل أ
د  �Jنا4%ر  أداء��و�	ت 
اذا /�دف ھذا ا�	وم 	وم ا�"وق و#�ن ا�4ر 	�(�ق �=%راء ���و�� ���ء او أ ��ل ��و�	�  رط أن 

ھذه ا�(��	�  إ���مو%ب  ا4داء��ل ا�"��� ا���"(� /��
� و��د �دء ا� روع ��  مأ%ورھ�ؤدي ��م 
�	��  أ���� �م 	�(ذر �"�ب �وة ��ھرة  ا4#-رد�	�� ���  �-+-	ن�(د ا�"��� ا��
ددة &����ء ا� �ل 

���	�  إ���م وأن	1ص ا��#�ن أداء ا4%ر �	"�;�د �ن 1+ل �� "�ق ا�D 	#ون ��#�ن ا� �ل �1/� 
 ا� �ل �-+-	ن د�	�� ��� ا4#-ر. :���ء	#ون �(د ا�و�ت ا��
دد  ا4داء

. و ا��"�	��تا4%ور  أداءا� �ل 	#و�ون �ؤھ�	ن ��(�	�� ���	�  �;�	ش أ�وان أن إ�� ا: �رةو	%ب 
�� ��/ق �ن ا���ر	K وا�	وم وا�"��� وا��#�ن �#ل دور	� أداء  ا:�+نھذا و	%ب ��� #ل � �ل 

G'ء وذ�ك � #ل ظ�ھر ووا�'��  . وا4�"�ط ا��"��� ��د ا&

  "��(� : ا-��ت اداء ا&%ر

ا&��زام  إ-��ت�ن ق.ل.ع 	�ص ��� أن  399ا"���دا ا�� ا��وا�د ا�(��� �� ا:-��ت �%د ا�� ان ا�;/ل 
���و�� . �#ن  و ا���رر �[-��تن �;س ا����ون ��� ا�و"�Bل ا��1و�� � ���404 �د�	D و	�ص ا�;/ل 

ا�� رع ا���ر�� 1ص ��د ا� �ل ��وا�د �1/� �(#س ط��(D ا�
���B ا�ذي 	و�ره �+%	ر ا�طرف 
ا�'(	ف �� ا�(�د. و�د ذھب ا&%���د ا��'��B ا�� أن ا-��ت ا&%ر 	�. ��� ���ق ا�� �ل '���� 


��	� ا4%	ر.� 

1- ��  او �ط��� ا&داء ور

ا4%ر و�ق �� ��ص ��	D  أداءھ� ���رة �ن و-	�� 	��زم ا�� �ل ��"�	��� :%راDB و�"�1د�	D و�ت 
ا��� �
ددھ� ا�"�ط� ا�
#و�	� ا��#�;�  ا��(�و��تو� ��ل ھذه ا��ط��� ���  �ن ���ون ا� �ل 370م 



 

 

 K	ر��ر و	و#ذا ا"م ا4% �����ا�/�دوق ا�وط�� ��'��ن ا&% �� D�و��� Dده��� �ل و��وا��	ازد 
�� ا�/�دوق و�دد "���ت ا�(�ل ا���%زة و#ل  D�	%"� م��� ا�� �(�و��ت  ��:%راء	�(�ق  ��ور�'&��

 ا1رى ��م #ل �ن ا4%	ر وا�� �ل.

  د��ر ا4داء -2

��D 	#ون ��� ا�� �ل او �ن 	�وب ��D أن  �دو�� ا� �ل�ن  371ا"���دا ا�� �� ��ص ��	D ا���دة 
	�"ك �� #ل �ؤ""� أو %زء ���� او �� #ل ور � د��ر �+داء �
دد ��وذ%D ا�"�ط� ا�
#و�	� 

ا��#�;� ��� �ل و	��� ھذا ا�د��ر رھن ا �رة �;� � ا� �ل و#ذا �;� � ا�/�دوق ا�وط�� ��'��ن 
�� أي و�ت.ا&%����� وا�ذ	ن 	�#��م ا&ط+ D	�� ع 

  �و/	ل �/;	� #ل 
"�ب -3

	�دم ��� ا��و�	. ���  وأ���Dد ا����ء ا�(�د 4ي "�ب #�ن  � ��Dھو ���رة �ن �و/	ل 	"��D ا4%	ر 
 وا��"�
��تھذا ا��و/	ل �#ل "�و�� ودون �(ر�� ا4ھ�	� ا��� 	�-��� ھذا ا��و/	ل وا��	���ت 

 D	� ��  '�	ن ا��و/	ل �دة �	���ت اھ��ھ�:�ص ا�� رع ��� 'رورة � إذا��'�


"�ب �. �	�ن �;/ل  -�� �	Bا���� �	/;�د ا�/� D���#� وع�   ��داءا����\ ا��د

  "�وط ا�
ق ا��
دد �� "�	ن 	و�� �#�وب �1ط وا'G �"�ل �راء�D. أ%ل -

 ا& �رة ا�� #ون ا��و/	ل �
ررا �� �ظ	ر	ن 	"�م ا
دھ�� �+%	ر و	%ب ان 	#ون �و�	. ا&%	ر -

1� C( #>$��2 ط�ف X�1� )N+�!� 2$+�رة "!�أت ووا,�Z" واذا ��ن ا���1 ا)P!�� �1 ا�X��*( ا�
.��] ا���(  

1� ���%�12 P1�H دون  وإذاX��,� ا�Fد  أن)� ا�
� ا���Mل ا"O �1ط�ف ا�� C( HA� Pا��� ا��
]��� .H2 �Aود ا��+��^ ا�����T �, �� ��ن ��1X" )+��8 ��)� ا���

 

��	� ا&%ر : ����-  

ا����را ��/;� ا��(	 	� ا��� 	�-��� ا4%ر و
��	� �+%	ر �ن #ل �� �د 	�س �	��D وا��ظ��D ا�1ذت 
  . ا��دف ���� 
��	� ا4%ر �ن دا��B ا4%	ر و�ن داD�� � ��B ا:%راءاتا��دو�� �%�و�� �ن 


��	� ا4%ر �ن دا��B ا�� �ل  

ن ا�� �ل و������ره /�
ب �ؤ""� و#�	ره �ن ا4 �1ص �د 	�(رض ��و��ة و�د ��(رض �ؤ""�D ا
 .�
	ث 	/�G ھؤ&ء ���رة �ن دا�B	ن إ�� %��ب  أ%ورا4ز�� ���	� �ؤدي إ�� ا��و�ف �ن د� DBا%را

  I	رھم.

�	��
و�وا%�� ��ؤ&ء ������ر أن ا&%ر ھو �ورد رز��م ا�و
	د و�D دور ��م �� ا���� ا"رھم  و
��ط���ت ا�
	�ة ��د �ص ا�� رع ��� �وا�د �1/� �
��	� ھذا ا&%ر �� �وا%�� دا��B ا�� �ل. 

ق.ل.ع ��ن ا&%ر 	(��ر �ن ا�د	ون ا�����زة ا��� ��� ا4و�و	� ��  1248و��	D و
"ب ا�;/ل 
  ا�����زة �(د :'�ن ا�د	ون  4أن ھذا ا&��	�ز 	ظل ���/� &ن ا4%ر 	=�� �� ا��ر���  إ&ا&"�	;�ء 

ود���� �. �را��ة ا��ر#ز ا����� ���د	ن  و ������;��ت I"ل ا�%-� و�#;	;��  أي. �/رو��ت ا�%��زة 1
  ا��	ت.

. ا�د	ون ا��� �B �ن �/رو��ت �رض ا��وت ا	� #��ت وان ا��;ت �� ��زل ا��ر	ض او �� �ؤ""� 2



 

 

��ة أو ��� 	�زودون ���م �� �م 	�;ق ا�"���� ��� ا�و أ �ر ا�"���+%	� ���� أو �1/� وذ�ك 1+ل 
  . ا�طر��ن #���� ��� 1+ف ذ�ك


��	� ا4%ر �ن ا�� �ل  

�ن ��ل ا�� �ل 	�#ن أن 	�دد  ا14	رھذا  أ���ل�ن ق.ل.ع 	��	ن ان  357ا�ط+�� ��� %�ء �� ا�;/ل 
& 	�#ن  أ�D �ن ���ون ا� �ل  385ا&%	ر �� �ورد رز�D و �ذ�ك �ص ا�� رع �ن 1+ل ا���دة 

���/� �	ن �� ��	D �+%راء �ن أ%ور و�	ن �� �د 	#ون ��� ھؤ&ء  أي��� ��	ن أن 	%روا �
"���م 
  �ن ا&%راء �;�Bد��م ����ل �دھم ��1��ف ا��وازم ا	� #�ن �و���.

�ن �دو�� ا� �ل ا�� �ل �ن أن 	�
ق ��ؤ""�  �392
��	� ا&%ر 'د ا�� �ل ��(ت ا���دة  و�=#	دا
�	�� :%راDB او �ذو	�م �'�B. او "�(� ا	� #�ن �و��� "واء #�ن ا��	. ��� را أو I	ر ���/د	� 	� .	

�� ا����%ر ا��� 	 	ر ��	�م ��&��	�ع  أ%ورھم��� ر او ان 	;رض ��� ا%راءه ا�;�ق #ل او �(ض 
�� ا4وراش  إ� �ؤھ�أن ا�� رع و�� �;س ا���دة ا"�-�� �ن ���'	���� #���� 	�م  إ&����. 

ا&"��+&ت ا�;+
	� أو ا����و&ت ا�/���	� أو ا�����. ا��(	دة �ن �ر#ز ��و	ن اذا #��ت ھذه و
'رور	� ���(	 � ����"�� ��ؤ&ء ا&%راء و	��د ا���. ا�� #ل �"ؤول دا1ل ا��ؤ""� �D  ا����'	�ت

  . �ن ���ون ا� �ل �393;وذ ��� ا:%راء و�ق �� ��ص ��	D ا���دة 


������ن زوروا �و�	 
�ا
	 ا�����ن  ����� �� ا������ت و ا��روس و��  ��������  
 ا����" ا�!ا
:   

el9anon.com-https://www.bawabat  

 


��	� ا4%ر �ن دا��B ا4%	ر 

�د 	#ون ا4%	ر �د	�� ���	ر ��ذا ��ن ا�� رع 
��	� ا��ورد رزق ا4%	ر و
�� & 	(�د ا�داBن ا�� 

دود '	��  ��ا%راء 
%ز ��� ا4%ر &"�1+ص د	�D �دى ا�� �ل "�G ��داBن ��"�	;�ء د	�D �#ن 

 .� �ل�ن ���ون ا ��387ر�;��D م  و �ر�;. ��%	را4%ر ا�"�وي  أ"�سو�"ب �(	�� �#ون ��� 

�=داء �;�� �� #���;�� ا���ر��� �زو%�D او ا
د ا���DB  أ%�Dا�ذي و�. ا�
%ز �ن  ا�د	ن�(�ق ���\  وإذا
���D ��&�#�ن 
%ز ا����\ �و'وع ا�ذ	ن �#���D #ل  �ر �ن ا�%زء ا�ذي & 	��ل ا�
%ز و�#ن 	�#ن 

  �ن �دو�� ا� �ل أن �
%ز �;�� ا� �ر ا�%�ري �ن ا�%زء ا�ذي & 	��ل ا�
%ز. ���387�'� ا���دة 

  ��%ر وطر	�� 
"��D��"(� : �;�وم ا�
د ا4د�� 

ا�
د ا4د�� ��%ر ھو ا��	�� ا�د�	� ا��"�
�� �+%	ر وا�ذي 	'�ن �+%راء ذوي ا�د1ل ا�'(	ف �درة 
 D	طور ا����و�� و���ا&ق وا&ج و#ذا  �	���ا� �� راB	� ��"�	رة �طور �"�وى ا4"(�ر وا��"�ھ�� 

 ��د ھذا ا�
د. ���D 	#ون ��� �ل ��G ا%ور �;وق ا�
د ا4د�� و�	س ا�و�وف

& 	�#ن أن 	�ل ا�
د ا4د�� ا����و�� ��%ر، �� ا�� �ط�ت ا�;+
	�  : �ن ���ون ا� �ل 356ا���دة 
وI	ر ا�;+
	�، �ن ا�����\ ا��� �
دد ��ص ��ظ	��، �(د ا"� �رة ا���ظ��ت ا����	� ��� ��	ن 

  . ��-	+ وا���ظ��ت ا�����	� ��%راء ا4#-ر

�� ا���(	�+� 
ا"�;�دة ا4%راء �ن  أ"�س�(��ر ا���(	� ��/را �ن ���/ر ��د ا� �ل ا����� ����ظر ا�� #و��� 



 

 

� ر	. ا� �ل و���ط ��		ز ��د ا� �ل �ن ���� ا�(�ود ا14رى ا��� ����س �D و��وم ا���(	� ��� �وع 
 وا&%	ر �D �ن ا�1'وع �	ن ا�طر�	ن ، ��4%	ر 	D�� �� .'1 �ن 1+ل ا راف و�و%	D و�را��� ھذا 

D��  ��� D��	
 ��  ��د ا�ط� ا�;�D ا�
د	ث ����(	� �(دا ا��/�د	� & ���و�	� 	ر�#ز ��� ا����د ا&%	ر 

 أ�واع ا���(	�

  ا���(	� ا����و�	� : -

و"�ط� �ن 	��رس ا�(�ل  وإ راف�/د �����(	� ا����و�	� 1'وع ا&%	ر ا-��ء اداD��)� DB ا:دارة 	
�د	� �ررھ� ا����ون دون ا����ر ��و'. ا&%����� او �)� ��
"��D و�#ون ���و�	� ���4 ���%� �ن �+�

���&  ا&��/�دي او ا��#و	�� ��%	ر 
	ث 	"�وي ا&%راء �� ا�1'وع ��و%	��ت � ���م "واء #��وا
��د  إ%راDBا��� 	�#ن ��� �ل �و�	(�� ��� او �"�1د�	ن #�� �ظ�ر ھذه ا���(	� �ن 1+ل ا�%زاءات 

  ار�#�ب ���1;� �(	��.

  : ا���(	� ا&��/�د	� -

ظ�ر ا�%�ه ���� 	د�و ا��  أن إ���	ن ��د ا� �ل و I	ره �ن ا�(�ود  ا���		ز�(��ر ھذه ا���(	� ��/ر 
ا���(	�  �Jن4"�س �(	�را ��
د	د ا�(�ل ا��1'. ����ون ا� �ل و��� ھذا ا وا��1ذھ�ا����د ا���(	� ا:ق 

 D�	%و�و& � D��)� D��	� وإ را�Dا&��/�د	� & ��وم ��� ا"�س 1'وع ا&%	ر 4وا�ر � ��D ا-��ء 
 ���ل 	#;� ���ول �و%ود ��د  �ل ��ط 
/ول ا4%	ر ��� أ%ره �ن � ��D وا����ده ��� ھذا ا&%ر 

�Jن�(	 �D وط��� ��� ��'��D ا���(	� ا&��/�د	�  �B;ت �دد �ن ا��	����ا&%  ��	�#��� ا�1'وع 
���� ���� �ل �� ر	. ا� �ل و
��	�D �-ل ا�(��ل ا���ز�� وا�/
;� ا����� او ا�و#	ل ا���%ول.+� 

�1$+  �Xر ا�

 �	�ن ,�1A أو أن �	�ن ادار�� �A@�1�1 : أن إ)��_� ا�+$�1 ��ة �Xر 

  ا���(	� ا�;�	� : -


	ث   D�� � D	%و�و إ راف و ����ذ ا�(�ل 1'و�� 	;��ر ا-��ء 	1'وع ا&% �����-ل ھذه ا���(	� 
�� #ل �را
ل  ا��ؤدى	#ون ھذا ا14	ر ���� و����� �#ل �;�/	ل ا�(�ل  DB. ��ل ا%را��	 ����و ���

ت ا&ق ا�/�رى ا�(�ل 
�� ا&���ج و#�� 	را�ب 
"ن أدا�Bم. و	#ون ھذا ا��وع �ن ا���(	� �� ا�� �ط�
ا��� 	
�رف �	�� ا�� �ل �;س 
ر��D ا�"���� او 	��رس ��+ #��
رف ا����	د	� و#ذ�ك ��ك ا��� 

 وإ%را��B�;رض ا�/�& �"��را �	ن ا�� �ل 

  ا���(	� ا:دار	� ا���ظ	�	� : -


د	د  روط ا�(�ل و��	` ا�ظروف ا��1ر%	� ا��1/� ���;	ذه �-ل �
د	د � ���#�ن ���-ل ھذه ا���(	� 
ا�(�ل و�
د	د أو���D و�"�	م ا��واد وا4دوات ا�+ز�� ��(�ل و�وز	. ا�(�ل ��� ا:%راء و��
�ق 

ا���(	� ا����و�	� ھ�� و�و #�ن ا&%	ر 	���. ��"��+ل #�	ر �ن ا���
	� ا�;�	� �� ا��	�م �(��D ��� "�	ل 
  ا��-�ل #��ط�	ب وا��
�"ب وا����دس.


��	��� �1/�  '�عإ1ھذا ا��وع  إ�راروا��دف �ن � D��(ض ا�;�Bت �� ر	. ا� �ل و�و"	. �ط�
 �� ا���ن ا�
رة إط�را���1//� ���� 

 إ� �ء ��د ا� �ل
�م 	 �رط ا�� رع ا���ر�� :�رام ��د ا� �ل  #+ �(	�� �ل %(ل ا�را�D �1'(� ���وا�د ا�(��� 



 

 

  ا���(��� ���(�ود.

�;�رة ا&1���ر �#ون �� �دا	� ��;	ذ ��د ا� �ل  �وا��%ر�� 	ر ھ�� إ�� ا�;رق �	ن �;�و�� ا&1���ر  ،
أ�� ا��%ر�� ����رس �� إط�ر �ر�	� أ%	ر �-+ �ن ��/ب ا�� ��/ب �	�م ���D ا�� ا���/ب ا�%د	د 
��� "�	ل ا��%ر�� �Jذا �م 	�و�ق �� �"		ر ذ�ك ا���/ب ��� #ل ا��ط�وب 	(ود ا�� ��/�D ا��د	م ، 

  و�� ا� �ل �	��� ��رة ا��%ر�� I	ر ��ظ�� .��رة ا&1���ر ��ظ�� �ن طرف �د

��رة ا&1���ر ھ� ا�;�رة ا��� 	�#ن 1+��� 4
د ا�طر�	ن إ���ء ��د  �ن ���ون ا� �ل 13 ا���دة  "
  ا� �ل �Jراد�D دون أ%ل إ1ط�ر و& �(و	ض.

�(د ��
D أ
د I	ر أ�D إذا �'� ا4%	ر أ"�و�� �� ا� �ل ��� ا4�ل، �+ 	�#ن إ���ء ��رة ا&1���ر إ& 
	و�	ن ��ل ا:���ء، إذا #�ن �ن ��B ا4%راء ا�ذ	ن  -أ%�� ا:1ط�ر ا����		ن، �� �م 	ر�#ب 1ط= %"	��: 

-���	� أ	�م ��ل ا:���ء، إذا #�ن  - 	���'ون أ%ورھم ���	وم، أو ا4"�وع، أو #ل �1"� � ر 	و��؛ 
ا�/رام ��رة ا1���ره، دون أن 	/در  إذا �/ل ا4%	ر �ن  ��D، �(د -��ن 	���'ون أ%ورھم ��� �ر؛ 

  ��D 1ط= %"	م، و%�ت �D ا&"�;�دة �ن أ%ل إ1ط�ر & 	�#ن أن ��ل �د�D �ن -���	� أ	�م.


دد ��رة ا&1���ر ����"�� ��(�ود I	ر ا��
ددة ا��دة #�� 	�� : �ن ���ون ا� �ل 14ا���دة � "  

 -+-� أ �ر ����"�� ��طر وأ ��ھ�م؛ -

  "�� ���"�1د�	ن؛ �ر و�/ف ���� -

  �1"� � ر 	و�� ����"�� ��(��ل... " -

.D�;ا� D	�� ر��وھذا �� ا" D��#"ت ر#�� �ن ار	:� �ء ��د ا� �ل و� �	"ت 'رور	� ����ا�#  

�	ن ا�طر�	ن  ����را'��ن ق.ل.ع ا�ذي �ص ��� أ�D " 	�م ا�(�د  723ا"����%D �ن ا�;/ل    و 	�#ن
��د  إ�رام�;� �ن ر"وم ا����ر وا��"%	ل " واذا ا�;ق ا4طراف ��� واذا #�ن ا�(�د -���� ���#���� أ


�  ���	%ب �
ر	ره �� �ظ	ر	ن �و�. ��	D �ن طرف ا4%	ر وا�� �ل و�/�دق  �D�Jا� �ل #���� /
  إ�'����B �ن ��ل ا�%�� ا��1�/� و	
�;ظ ا4%	ر �=
د ا��ظ	ر	ن.


� �	����.�#ن �د 	�رم ��د ا� �ل  ;�ھ	� �	ن أطرا�D و���� ا�(+	
/ ��  


�ذ ا�رام ا�(�ود #���� وذ�ك 
�� ���#ن ا4طراف �ن ا'��� �(ض  �=�Dأن ھذا & 	��. �ن ا��ول  إ&	
ا� روط '�ن ���'	�ت ا�(�د #���� 	;رض ا�� �ل ��� �(ض ا%راءه ا&��زام ��� وا
�را��� # رط 

  �دم ا�����"� وا�ذي 	#ون �'��� �(�د ا� �ل � #ل #����.


� :�رام ��د ا� �ل  وإنان ا� ;�ھ	� �� ا�(�ود 	
	�م ا"��(�دھ� ����"�� ��(ض ��ود  �D�J#��ت /
  ا� �ل ا��1/� ���� :

  ��ود  �ل ا4%��ب  -

	%ب ��� #ل � �ل 	رIب �� � �	ل أ%	ر أ%���، أن  ��D�Jن ا��دو��  516ا���دة  ��صط��� ��� 

/ل ��� ر1/� �ن ��ل ا�"�ط� ا�
#و�	� ا��#�;� ��� �ل �"�م ���  #ل �= 	رة �و'. ��� ��د 	

ا� �ل. . #ذ�ك #ل ��د 	ر�ط �	ن ���و�� ا�� �	ل ا��ؤ�ت وا4%	ر ا�ذي �م و'(D رھن ا �رة 
  �ن ا��دو��. ��501 ��ص ��	D ا�م � ط���	رد ���  #ل #����  وأنا��"�(�ل &�د 

�ن ا��دو�� "	%ب ��� ھذه ا�و#�&ت أن  402وا	'� �� 	�(�ق ���و#�&ت ا�;�	� �
	ث �/ت ا�م
�(رض، �"��� ��� ا�"�ط� ا�
#و�	� ا��#�;� ��� �ل، %�	. ا�(�ود ا��� �و"طت �� إ�را���، �/د 



 

 

	� أ%��	� �ن طرف ���و&ت ��(رض ا��� ا��= 	ر ��	��، إذا #�ن ا��رض ���� � �	ل ����	ن �ن %�"
�زاول � �ط�� �����رب، أو � �	ل ����	ن �ن %�"	� ��ر�	� �ن طرف ���و&ت ���-�� �زاول � �ط�� 

  ��د ا����و�� �ن ا���طن - ����1رج" 

�ن ا��دو�� "��د ا����و�� �ن ا���طن ھو ��د  86#ذ�ك &�د أن 	�م �
ر	ره #���� #�� %�ء �� ا�م
��� ا�(�وم ��ن ا�� رع ان #�ن �م 	 �رط ا�#���� &� �ء ��د ا� �ل �ن 1+ل �� %�ءت �D �#�وب" و

ا��دو�� واو%دت ا"�-��ءات �%(ل ا�#���� 'رور	�. ����� �(��د أن ذ�ك 	ر%. ا�� �� ���	ز �D ھذه 
����� ا�(�ود �ن 1/و/	� ����ظر ا�� ا�;�B ا��� ��(�ق ��� و#ذ�ك دور ا�"�ط�ت ا��#�;� �� �ث �را

��	�� 

  و������� '��ن ا#�ر 
��	� ��ذه ا�;�B �ن ا&%راء.

 ا���ود ا��1/� �� ��د ا� �ل

  .  رط ا�
ر#	� :1

�,( ا�$���2ت ا���2�N  �م ��ظ�D �دو�� ا� �ل وا���ر�D ����� ��%	ر ، �#ن 	%ب أن 	#ون �دFا
 `12�� ��2ا��ة F	C ا�1�M. وا:%�ار����Aا� � ، و�

 
أ�واع �ن ا�
ر#	� : 
ر#	� �. ��ول ا4%	ر أ-��ء إ�رام ا�(�د ، 
ر#	� وظ	;	� و��م �� إط�ر  3وھ��ك 

ا�"�ط� ا���ظ	�	� ا��1و�� ��� �ل � رط �را��ة ا&��	�زات ��%	ر 1+ل ھذه ا�
ر#	� ، -م ھ��ك 
�� ا���دة  D	�� درج ا���/وص�ق ا��ا��� %�ء � �ل �ن ���ون ا 37
ر#	� �=د	�	� و	%ب أن ��م و


ق ا4%	ر &ر�#��D 1ط= I	ر %"	م ���	�� " 	�#ن ��� �ل ا��1ذ إ
دى ا�(�و��ت ا��=د	�	� ا����	�  :   

 ا:�ذار؛ 1- 

 ا��و�	K؛  2  -

 ا��و�	K ا�-���، أو ا��و�	ف �ن ا� �ل �دة & ��(دى -���	� أ	�م؛  3 -

أ1رى ��د ا&��'�ء، �. �را��ة �#�ن "#�� ا��و�	K ا�-��ث، أو ا���ل إ�� �/�
�، أو �ؤ""�  4 -
  ا4%	ر.

 أد��ه." �62ن ھذه ا���دة ���'	�ت ا���دة  4و 3�ط�ق ��� ا�(�و��	ن ا�وارد�	ن �� ا�;�ر�	ن 

  K	ر��داء �ن �س ا�"�� ا�	و� �	+د	د ���"�� ا���)	 �B�'د ا�����ر إ�� أن ا&%	ا�(�د ، �ذ�ك  إ�رام� 
��  �ر د%��ر 
	ث 	�در%ون �"ر�� �� ا�(�و��ت . ����I ر	و�ون �;/ل ا4%�	ون �� ���� 

 .  رط ا��#و	ن :2


��� ا�1ط= ا�%"	م  ��
��� ���در�D 	�زم ا&%	ر �رد ���\ ا��#و	ن أ��  ���ن طرف ا�� �ل ��%	ر ، و
�+ 	�زم �ذ�ك . 

3: �"� .  رط �دم ا����

��د ا� �ل ، ا��دو�� �م ��ظم ھذا ا� رط �#ن ا�;�D و ���ون ا&��زا��ت وا�(�ود  إ���ءو�و �(د 
��رة �� �(د  ����د ا� �ل 1+ل ا
�رام ا��دة ا���  إ���ءوا&%���د ا��'��B 	�ول �و%وب �(و	ض 

	%ب �	�� �دم ا�����"� ، و� 	ر إ�� أن  رط �دم ا�����"� �1ص �����ن ا��� ��ط�ب ا�
;�ظ ��� 
 ����� ��د�� 	#ون ��(��� �="رار ���	� أو ���	�ت ���	� ."ر ا



 

 

 .  رط '��ن ا�(�ل4

 .  رط �
�	ق ھدف5

 آ-�ر ��د ا� �ل
 ا1Zر������ر ��د ا� �ل �ن ا�(�ود ا����د�	� �#ل طرف �ط��ب ���;	ذ ا��زا�D ����ل ا��زام ا�طرف 

�(رض ��(�و��  وإ&دھ� ا�� رع ��4%	ر 	#ون ��� ����D أداء ا�(�ل ا�����ل �+%ر '�ن  روط 
د
 ��
	ن 	��زم ا�� �ل ��و�	ر �%�و�� �ن ا�و"�Bل  إط�ر ��ا�ظروف 4داء  و��	`"�ط� ا�� �ل ، 

 .ھذا ا�(�ل

 ا��زا��ت ا&%	ر و%زاء ا&1+ل ���
��. ��� ا4%	ر �دة ا��زا��ت "واء 1+ل ��;	ذ ��د ا� �ل او �(د ا����DB و�د �#ون ھذه ا&��زا��ت 

 �/درھ� ا����ون ، و�د �#ون ���ء ��� ا�;�ق ا�طر�	ن.

�� و'(	� ا��"�ء�� �ن 1+ل ا�(�و��ت ا���  D�)%	 ، زا��ت�ر ��ذه ا&�	ن ا1+ل ا&%��و��� ا�(�وم 
�د 	;ر'�� ��	D ا�� �ل، وا��1و�� �D ����'� ا����ون. 

 ا��زا��ت ا4%	ر

D	�� ;ق�أو& : أداء ا�(�ل ا�� 

 وأ
د ا�(��/ر ا����� ����"�� وا4و�� ا��� ��. ��� ���ق ا&%	ر ا4"�"	���ت 	(��ر �ن ا&��زا

 �(�د ا� �ل ، ا�� %��ب أداء ا4%ر و��/ر ا���(	�.

�ظ� ��� ا4 	�ء ا��� �
 �D �"��ا��-��	� : ا��زام ا&%	ر ����

�ظ� ��� ا4 	�ء وا&دوات �ن ���ون ا� �ل  22ط��� ��� ��ص ��	D ا�م�
	%ب ��� ا4%	ر ا��
 ا�;/لوا�و"�Bل ا��"��� ا�	D ���	�م ��� �ل ، وردھ� "�	�� �(د ا����DB ���� ، وھو �� 	ؤ#ده #ذ�ك 

�ن ق.ل.ع �ذ�ك ��و 	"=ل �ن '	���� أو ��;�� ، اذا ��	ن أن ا�'	�ع أو ا���ف ���%�ن �ن   740
 إذاا��� �(��ر ا4%	ر �ر�#�� �1ط= %"	م �ن �دو�� ا� �ل  39م1ط= ا4%	ر ، و�ق �� ��ص ��	D ا�

 و�������ل��دح.  إھ��ل، و�#ن ��دا أو ��	%�  ا4و�	�ا�
ق 'ررا ����%�	زات او ا&&ت أو ا��وارد 
��4%	ر & 	"=ل �ن ��ف أو '	�ع ھذه ا�و"�Bل اذا ��Q ذ�ك �ن 
�دث �B�%�او �وة ��ھرة و�ق  

   . ا� �ل�ن �دو��  22ا�م

  -��-� : ا&B���ر �=وا�ر ا�� �ل 

��ن ا��زام  ، ���ھو ا��زام 	'. ا&%	ر �� و'(	� 1'وع ��� �ل �ن 1+ل ا��و%	D وا& راف وا��را
 D	�� ص��را��� ، ط��� ��� �
ا&%	ر 	#ون �ط��� ھذه ا��و%	��ت �ن 1+ل ا���ع اوا�ر � ��D او ا

 ا&وا�ر ا�� �ل �� �ط�ق ا����'	�ت ا����و�	� او ا���ظ	�	� او"��-ل ا4%	ر  �ن ���ون ا� �ل  21ا�م

��د ا� �ل او ا�;��	� ا� �ل ا�%���	� او ا��ظ�م ا�دا��1. 	��-ل ا4%	ر أ	'� ���/وص ا���ظ�� 
  ا14+�	�ت ا����	�."

و#ل ���1;� �1ول ��� �ل ا�
ق �� �و�	. ا�%زاء ا�ذي 	���"ب �. %"��� �� ار�#�D �ن ���1;�ت 
#��ت /ر	
� I	ر ���1;� ا��/وص ا����و�	�  إذاو	"=ل ا&%	ر �ن �دم �را��ة ا��(�	��ت وا4وا�ر 

  ���.�م 	#ن ھ��ك ��رر 	د�وه ا�� ���1; إن�ن ق.ل.ع  738��(� ��� ��ص ��	D ا�ف  وا���ظ	�	�



 

 

  را�(� : �دم ����"� ا�� �ل

	�/د � رط �دم ا�����"� ا&�;�ق ا�ذي ����'�ه 	��زم ا4%	ر �(دم ����"� � ��D "واء �ن 1+ل 
إ� �ء � روع ����س أو �ن 1+ل ا& ���ل ��د � �ل ����س وذ�ك �	س ��ط أ-��ء "ر	�ن ��د 

��/در �دم  D1"��د 	#ون �"��دا �ن ا����ون أو ا� �ل �ل 
�� �(د ا����ء ھذا ا14	ر أو  �"�ا����
.�"�  ا�(�د 
	ث 	(رف �� ھذه ا�
��� ا14	رة ��� رط ا&�;��� �(دم ا����

أي ا&�;�ق ا�ذي 	�زم ����'�ه ا4%	ر �(دم ����"� رب ا�(�ل "واء ��J �ء � روع ����س أو ���(�ل 
�(�	را �ن و��ء وإ1+ص ا4%	ر  ��د ���و�� ����"� �(د ا����ء ��د ا� �ل. ��ذا ا&��زام 	(��ر

  �����و�� ا�� ��� �ط�	�� ���دأ 
"ن ا��	� �� ��;	ذ ��د ا� �ل.

�����دأ أن �دم ����"� ا4%	ر �رب ا�(�ل 	���� ������ء ��د ا� �ل �ذا �%د أن ا�� �ل 	��%= إ�� 

�� 	"�ط	.  ا���/	ص �� ��ود ��د ا� �ل ���  رط �دم ����"� ا4%	ر �D �(د ا����ء ��د ا� �ل


��	� � رو���D �ن ا
���ل ����"� '�رة ذ�ك أن ا4%	ر �د 	"��ل �D//1 و���D �="رار ا��/�. 
و�+��D ���ز���ء �
"��D و 'دا ��� ا��/��G ا&��/�د	� وا����	� �����و�� ا�� ���. و��� ا�(�وم 

"ب �. �ؤھ+�D ، و 	��� ��� #�ن  رط �دم ا�����"� � رو�� & 	
رم ا&%	ر �ن ���ر"� � �ط 	���
 D�� �� س����'�ء ا��=#د �ن %د	� ھذا ا� رط و� رو�	�D ، #�� 	#ون �+%	ر 
ق ا���� � روع ���
�ظ� ��� ا"رار �
ا�"��ق او ا& ���ل �دى �ؤ""� ���و�� ����"�، و& 	��� ��	D "وى ا&��زام ����

 ا��ؤ""� ا��� #�ن 	 ��ل ��� .

 ��D%زاء ا1+ل ا&%	ر ����زا�

ان #ل ا1+ل �ن طرف ا4%	ر 	1ول ��� �ل �ط����D ��(و	ض �ن ا4'رار ا����%� �ن �(�D #%زاء 
  �ظرا �(دم 	"�ر ا&%	ر �� ��Iب ا4
	�ن. ا����'�أن ھذا ا14	ر & 	�%= ��ذا  إ&�د�� ، 

��د 1ول ا�� رع ا�� �ل �و�	. %زاء ��د	�� �ن 1+ل م  D	ون ا� �ل     37و�������س ھذا ، و	�ن 
  ا�%زاء �%"��� ا����1;� ا��ر�#�� و�د 	/ل إ�� 
د طرد ا&%	ر �ن ا�(�ل.

�� � ر	. ا� �ل. أ"�"��ا��=د	�	� وا��� �%د  "�ط�Dو	1ول ��� �ل ھذا ا�
ق ��&����د ���   

  ا�"�ط� ا��=د	�	� وأ"�"��

 ��� ا:%راء ا����1;	نا�"�ط� ا���د	�	� ھ� "�ط� ���و�	� �ن 1+��� 	�#ن ��� �ل �و�	. ا�%زاء 
&وا�ره و�(�	���D ، ��4م ��ز�ون ���1'وع 4وا�ر � ���م ا��� �د �#ون �و%�� �%�	. ا&%راء او 

�� �;و	ض  D�;ب �(ض ا�"
ا��(ض ���م ��ط أو 4
د ا4%راء �(	�D و�%د ھذه ا�"�ط� ا"�"�� 
�� ظ��� �ن أ% �B . ا���	ب ا�� �ر�
�� ا�(��ب &/ ���
ل '��ن 
"ن "	ر ھذه ا�دو�� �

  ا��ؤ""�ت و�"�ھ���� � #ل 	'�ن ا"��رارھ�.

�Jن "�ط� ا�� �ل ا���د	�	� �"��د إ�� �� �+ول ��� ا�-��� �ن 
ق ا&دارة وا& راف و  ، Dا�4رو�� 
 ��  ا�(�ل . أداءو�� 	��زم �D ا�-��� �
و ا4ول �ن وا%ب ا�1'وع وا���(	� 

  ا14ط�ء ا���د	�	� : 

�د 	�. ��D 1ط= ��	%� اھ��ل او ��/	ر او 
�� ��د ، 	"���. �و�	. ان ا&%	ر ا- D��)� ذه	;��ء ��
  ا�%زاء ��	D �ن طرف � ��D وھذا ا�1ط= أ�� أن 	#ون 1ط= 1;	;� او 1ط= %"	��.

�ص ��� أ�D "	�#ن  �ن ���ون ا� �ل  37وا�� رع ا���ر�� 
	ن أورد ا�(�و��ت ا���د	�	� �� ا���دة 

ق ا4%	ر &ر�#��D 1ط= %"	��ا
 ا��1ذ��� �ل  ��" و�ذ�ك 	#ون  دى ا�(�و��ت ا��=د	�	� ا����	� 



 

 

ا�%"	�� �� م     ا14ط�ء إ��ا�� رع �د �	ز �	ن ا�1ط= ا�%"	م وا�1ط= I	ر ا�%"	م ، �
	ث ا �ر 

��� ار�#���� �ن �دو�� ا� �ل  39 ���/ل ا4%	ر �ن ا�(�ل دون �(و	ض ، ��  إ��، #���� �ؤدي 

I	ر ا�%"	�� ا�� ا�;/ل �ن ا�(�ل ا& ا�D اذا ا"��;ذ ا�� �ل %�	.  ا14ط�ء �/ل ��و�� 
	ن &
دا1ل "�� و��� ا�(�وم ���1ط= I	ر ا�%"	م �ن ���ون ا� �ل  37ا�(�و��ت ا���/وص ��	�� �� ال م 

��D ، أو �	��D ���(�ل او �دم ا����D ��(�	��ت �  أ-��ءاو ا�1;	ف �د 	#ون ��	%� �دم ا
�	�ط ا4%	ر 
 �	��دم ��	ده ������'	�ت ا����و�	� ، أو ��ك ا���/وص ��	�� �� ا��ظ�م ا�دا��1 او ��د ا� �ل او ا�;�

 �� أدواتا� �ل ا�%���	� ��� أن ا�1ط= ا�1;	ف �د 	�
ول ا�� 1ط= %"	م اذا�� ا��رن �'رر ��دي 
�ر%. ا�� ا��'�ء  ا�1ط=�#		ف ��ل ا&%	ر او �1"�رة ��د	� ���ؤ""� و�%در ا& �رة ھ�� ، ان ���� 

D�� ر و�	ن ا4%	دوث �زاع �
 ���
 ��  . ��(ر��D ان #�ن %"	�� او I	ر %"	م 

  ا�(�و��ت ا���د	�	� :

ا�(�و��ت ا���د	�	� أو ا�%زاء ا��د�� ، ھو ا�(�و�� ا��� 	و�(�� ا�� �ل ��� ا4%	ر �=
د ����زا�D ، او 

�"�� ا4%	ر �ن ا&1ط�ء � �� ا��� 	ر�#��� ا-��ء ا�(�ل ���1;� �ذ�ك ا4وا�ر.
ق ا�� �ل 

ا
دى ا�(�و��ت ا���د	�	� ا����	� ��  ا��1ذا�D & 	�#ن ��� �ل  �ن �دو�� ا� �ل "  37و�د �/ت م 
او ا��و�	ف �ن ا� �ل �دة &  ا�-��� ا��و�	K -ا��و�	K  - ا:�ذار
ق ا4%	ر &ر�#��D 1ط= I	ر %"	م : 

	K ا�-��ث او ا���ل ا�� �/�
� ، او �ؤ""� أ1رى ��د ا&��'�ء �. �را��ة ��(دى -���	� أ	�م ا��و�
 �#�ن "#�� ا&1	ر.

  . ا�(�و��ت ا��(�و	� :1

 وا��و�	K ا:�ذار��'�ن ا�(�و��ت ا��(�و	� #ل �ن 

ا��� 	�#ن ��� �ل �و�	(�� ��� ا&%	ر ، و	�'�ن ھذا  ا��=د	�	�أ1ف ا�(�و��ت  ا:�ذار	(��ر  : ا:�ذار -

�� & 	�(رض �(دھ�  ا:�ذار �	��- ������	�� ��ذا ا14	ر ا�� ا����1;� ا��� ار�#��� و�
ذ	ره �ن ا��ر

 أ�D	�م #���� ، 
	ث �/ت ا���دة ���  ا:�ذار	;	د أن �ن ���ون ا� �ل  �63(�و�� أ د. وا�ط+�� �ن م 
ر ا�;/ل إ�� ا4%	ر ا��(�� ���4ر أ�+ه أو ��ر 37" 	"�م ��رر ا�(�و��ت ا��=د	�	� ا�واردة �� ا���دة 

	دا �	د ����ل و/ل، أو �وا"ط� ر"��� �'�و�� �. إ (�ر ����و/ل دا1ل أ%ل -���� وأر�(	ن "��� 
 �ن ��ر	K ا��1ذ ا���رر ا��ذ#ور."

- : `12� >">�����A$( �2��$ ، واذا ��ن ا��12` �*(  ا:%�ار2$�  ا��R%�1ا��12` ,� ا����+�  �a�� ا�
$+�1%�'� ھ�A ا��ر�� اMو�( )C ا��12` ا��ي �_� ,� T= ا�A%V,  �1�Mدر��ت �  �Uم ر�� C�

 ��2�F ا�%�ار Z+��Fا ���� أ�Oى ، �$+� �	�ار ا��_����_( H2�	��1 ، أو ار�Mا,$�ل ا C� ولcNا��
 �Oدا H1$Uو C1N
!1H أو ����1 Oa� �, �++F ن�	و��NFcا�� �( و�� ��ن دون �T "ھc(ءة و�

 )�1A4 و��2�6

  . ا�(�و��ت ا����	� :2

 إ��وا��و�	K ا&����ل  ا:�ذار��%�وز 
د  �=د	�	�	��� �ن 
ق ا�� �ل و��د ار�#�ب ا4%	ر ا����1;�ت 
: ��  �و�	. ��و��ت أ1رى ��� ا4%	ر ، و���-ل ھذه ا�(�و��ت 

�د  : ا��و�	ف ا��ؤ�ت �ن ا�(�ل - ، D��)� DBر ا-��ء ادا	و%ب ا4%�"	م ، و�#ن 	ر %"	I =#ب 1ط�ر	
  �دوره �و�	�1 -��	� �(د أن #�ن �د ���� �و�	�1 أو &.

وا��و�	K ا�-��� 	"�وي ا��و�	ف �ن أداء ا�(�ل ا���;ق ��	D ��دة �(	�� �. 
ر��ن ا&%	ر �. 
ر��ن 



 

 

  ا&%	ر �ن ا4%ر ا�وا%ب �D 1+ل ��رة ا��و�	ف.

ا��و�	ف ا��ؤ�ت �ن ا�(�ل #(�و�� ��د	�	� وا��و�	ف ا&
�	�ط�،  &�د �ن ا���		ز �	ن ا:ط�رو�� ھذا 
��4ول 	�%= ا�	D ا�� �ل ��(���� أ%	ر �ن ���1;� 	#ون �د ار�#��� ، و	#ون ھذا ا�و�ف ��دة �
ددة 


	ن أن ا��و�	ف ا&
�	�ط� ،  �����و�	� � �ل ا�
ر��ن �ن ا�(�ل و#ذ�ك ا4%ر ، =%�� D	ا��ؤ""�  إ�

ق ا4%	ر ��
�� 	�ظر ا��%�س ا��=د	�� ��  =ن ، �� ھو ��"وب ا�	D ، او   ، D�زا���ا�ذي ا1ل ���

�� ھذا ا�4ر. �����# ��#
  اذا #�ن ا&%	ر ����(� �ن ��ل ا�(دا��، وذ�ك 
�� ��ول ا��


���  أ%رها�
/ول ���  ��%	رو	
ق  �� +��Tب  إذا"� ��� D�Bر��ت �� ��D	إ� . 

-  �
��� �ل  �ن ���ون ا� �ل  137و�ت م : او �ن �ؤ""� ا�� ا1رى أ1رى إ��ا���ل �ن �/�
 �
ا1رى او �ن �ؤ""� ا�� ا1رى اذا �� #��ت  إ��وا���& �"�ط�D ا���د	�	� ��ل ا4%	ر �ن �/�

  . ا����1;� �"�
ق ھذا ا&%راء

 
�� �#�ن  D�""روع �ؤ�، �ذ�ك  آ1را& ان ا�� �ل �د 	"��ل "�ط�D ، �	�وم ���ل ا4%	ر �;رع �ن 

ا�� رع أن 	�م ��ل ا4%	ر ا����1ف ا�� �ؤ""� ا1رى ، �. �را��ة �#�ن "#�� ھذا ا14	ر  أو%ب
 ��
��� ا��زاع 	��� ���'�ء  �� إط�ر
��	� �D �ن اي �("ف �د 	#ون �ر'� �D �ن طرف � ��D ، و

 .�ن ���ون ا� �ل 37 �� م  ا�وارد�ن �دى �را��ة ا�� �ل ���	د ا�� ر	(�  ا��=#د"�ط�D ا���د	ر	� 

  :  ا�;/ل �ن ا�(�ل -

ار�#��D �1ط= %"	م �ط�	�� ���  إ-را%	ره �ن ا�(�ل ودون �(و	ض ،  إ�;�ءا�� �ل  
ق#�ن �ن  إذا
�ن ا��دو�� وا���&  ���37 �ل �ن 1+ل م أ%�زا�� رع �د  �Jن�ن �دو�� ا� �ل  39��ص ��	D م 

 D�"�ط��	�	=د�ا� .	�ا�(�و��ت ��� ا4%	ر ا�ذي ار�#ب 1ط= I	ر %"	م وا��� �د �/ل �� �(ض  �و
�(د ا
�رام ا�� �ل ���دأ  إ&	�م  أنا&
	�ن ا�� 
د ا�;/ل �ن ا�(�ل. وا�;/ل �ن ا�(�ل & 	�#ن 

 .	�، وان 	#ون �د ا"��;ذ %�	. �ن ���ون ا� �ل  37، و�ق �� ��ص ��	D م ا�(�و��ا��درج �� �و
  +ل �دة "�� ���دأ �ن ار�#�ب ا4%	ر &ول ���1;�.ھذه ا�(�و��ت 1

ا�;/ل �ن ا�(�ل ������ره ا#-ر  إ��و��D ، 	#ون ��� ا�� �ل ا
�رام ا����'	�ت ا����و�	� ��ل ا��%وء 
  �ن �دو�� ا� �ل. 163طورة وا���/وص ��	�� �� م  ا:%راءات

  )(��دأ ا�زا�	� ا��درج �� ا�(�و�� 37ا�"�ط� ا��=د	�	� ��� �ل م

  إ%راء ا�/�G) -(�را��� �ط�	ق ا����و�� ���وا�	ن أدوار �;�ش ا� �ل


��� ار�#�ب ا4%	ر �1ط= %"	م وا"�	;�ء %�	. ا�(�و��ت 
"ب م  ���ن  64-63-62 ا�;/ل 	#ون 
ا&"���ع �ن طرف �;�ش ا� �ل ھو �ن ا��ظ�م ا�(�م ا&%����� �
	ث 	
'ر ا�%�"� ���ون ا� �ل 

  ��دوب ا4%راء أو ��-ل �����. - ا�� �ل  - ا&"���ع #ل �ن ا4%	ر

�� ا��دو�� �1/� �ن ا��دو�� ����-ل ا������ و��-ل ا4%راء وط�	ب ا� �ل رIم أن ھ��ك  �	��
ھ��ك 
�	��
   . ��		ز �� ط�	(� ھذه ا�

(�وا��� �;�ش ا� �ل ��� �/ل ��دوب  �ن �دو�� ا� �ل  457وم  62ھ��ك �"طرة ���(� �1/� م
� ���-ل ا������)ا4%راء أو ا �%�
��� �ل ��زم ��"� �رة و�وا��� �;�ش ا� �ل ��و�	ف ا4%	ر دون ا�

K	و��و�� ا��� ���
 ��  . إ�� ا&"� �رة 

  �"طرة ا�/�I G	ر ا�زا�	� �
	ث 	�#ن ��%	ر ا��%وء ���'�ء



 

 

 : �را
ل 4�	��  إ�	Dأ	�م �ن ار�#�ب ا4%	ر ��;(ل ا���"وب  8��م دا1ل أ%ل  �62"طرة ا&"���ع م


ر	ر �
'ر ا&"���ع  -ا&"�د��ء وا&"���ع ��%	ر �
'ور ا���-ل ا������ أو ��دوب ا4%راء  -�  


�D ( �. 'رورة ا
�رام  -ا��1ذ ا��رار  - ��"��� �� �	ن ا��1ذ  48���	\ ا4%	ر ���(�و�� ا���1ذة 
 . و���	�D ��%	ر) ا��رار

 ا��زا��ت ا�� �ل

��  � �لان ا� D��� ا-��ء D	�� ر وا& راف	ا4% ����ن ا���(	� �ل إ�D  إط�ر& 	�ف دوره ��د �را
�دوره �ط��ب �����	د ��%�و�� �ن ا&��زا��ت ا��� ��-ل 
�� �+%	ر ، و�#ون ھذه ا&��زا��ت ا�� 
 �م ���� �%�	. ا%راء ا��ؤ""� أو �1/� ��('�م دون ا1Zر ����ظر ا�� "��م أو %�"�م او �درا�

  ا�%"د	�

 ا��ز��ت ا�� �ل �� إط�ر ا��وا�د ا�(��� -


�و�� -���� �+%راء ����'� ���ون ا� �ل ، ��دأ ھذه ا&��زا��ت 
��  إ&ان ا��زا��ت ا�� �ل �	"ت 
 �ا�(�ل ، و�#��ؤ ا�;رص ا�� إ����ل ا�د1ول ا�� ا�(�ل �ن 
	ث �دم ا���		ز �	ن ا&%راء �� ا�د1ول 


	�ة ا�(�د و��;	ذه و�ن �	ن �(ض ا&��زا��ت ا���(��� �%�	. ا:%راء �� 	�� : أ-��ء ���د  

  أو& : ا&��زام �(دم ا���		ز �	ن ا&%راء

ا"���دا إ�� �� %�ءت �D �و �ن �دو�� ا� �ل ا�D 	��. ��� ا�� �ل #ل ��		ز �	ن ا4%راء �ن 
	ث 
 ���
ا�زو%	�، أو ا�(�	دة، أو ا�رأي ا�"	�"�، أو ا�"+��، أو ا��ون، أو ا�%�س، أو ا:����، أو ا�

ا&����ء ا������، أو ا4/ل ا�وط��، أو ا4/ل ا&%�����، 	#ون �ن  =�D 1رق أو �
ر	ف ��دأ �#��ؤ 
ا�;رص، أو �دم ا��(���� ����-ل �� �%�ل ا�� �	ل أو �(�ط� ����. و�را��ة �دور ا��رأة �� �%�ل 

#ل ��		ز �	ن �ن ���ون ا� �ل  �346ر%ل ��. ا�� رع �ن 1+ل ما� �ل و�=#	دا ���دأ ا��"�واة �. ا
  �"�وت �	�� ا� �ل ا�ذي 	ؤد	��D. إذاا�%�"	ن 

  -��	� : ا&��زام �
;ظ /
� ا&%راء و"+���م

 ��ا�(�ل ، وا�
رص ��� �و�	ر  روط ا�و��	� ا�/
	�  أ��#نان ا�� �ل ��زم ���"�ر ��� �ظ�
�;
ظ ��� /
� ا&%راء �1/� �	�� 	�(�ق �=%�زة ا�و��	� ، �ن ا�
راBق و��ط���ت ا�"+�� ا�+ز�� ��

�Jنو�������ل �ن �دو�� ا� �ل  281ا��'��� م  ا����'	�توا&��رة وا��د��B وا���و	� ا�� I	رھ� �ن  
م  أ
#�مو&	(�ل ��� �%�	ز أ��#ن ا� �ل ��� 	وا�ق  287و 281ا�� �ل ا�ذي & 	��	د ��
#�م ا�م

�ب ��را�� ���	�  �ن ���ون ا� �ل  286ا��  284�	ر و"�Bل ا��4ن ا���ررة �� ماو �دم �و 282�)	
  درھم. 5000 إ�� �2000ن 

  -��-� : ا&��زام ���� �ث ��#�رم ا14+ق

	(��ر ا��زام ا�� �ل ���
��	� ا��1;	� او ا&����ر	� &%راDB �ن �#�+ت ا�
��	� ا���د	� ، ������رھ� 
  ا�رو
	� وا��(�و	� و'�ط ا�"�وك ا�� ري و�و%	�D. ا:�"�ن��دف إ�� ا�
;�ظ ��� ��و��ت 

و%وب �ن ا��دو�� وا��� ا�ز�ت ا�� �ل � �24ص ا�� رع ا���ر�� ��� ھذا ا&��زام �ن 1+ل م
 ا�"�ر

ا�(��� دا1ل ا����و�� و#��	%�  اZدابا�
�	دة و��� ا"����ب  وا14+ق��� �را��ة 
"ن ا�"�وك ، 

��� "#ر دا1ل ا��ؤ""� ، او  ���D�Jذا ا&��زام ،  ��	��� �ن 
ق ا�� �ل �/ل ا%	ره ا�ذي 	#ون 



 

 

ا�;"�د ، او ا��
رش ا�%�"� ا� �ل او ا�ذي 	-�ت ��	D ���ول ا��1درات ، او �(ل ا��
ر	ض ���  أ-��ء
ا�%"	�� ا���ررة ��;/ل �ن ا� �ل �ص ا�� رع ا���ر�� ���  ا14ط�ء، ������رھ� ا�(�& �د1ل '�ن 

 ���	��
ا��
رش ا�%�"� '�ن �واد �دو�� ا� �ل 	(��ر �#"�� ��ط��� ا� �	�� و���رأة �/;� �1/� و
 ������رھ� ا4#-ر �ر'� ��ذا ا��وع �ن ا�"�وك.

  ��ؤ�ت �(�د ا� �لا��و�ف ا
 �1��ف ا"��ب �و�ف ��د ا� �ل ��1�+ف ا���"�ب �� ھذا ا��و�ف ، ����ك ا"��ب �(زي �+%	ر و

  ھ��ك ا"��ب �(ود ��� �ل و ھ��ك ا"��ب ��Bدة 4"��ب ���	�

  أو& : �و�ف ��د ا� �ل �ؤ��� 4"��ب ��Bدة �+%	ر

�Iب ا&%	ر �ن ا�(�ل  إذا	(��ر ا��رض I	ر ا����� "��� ��و�ف ��د ا� �ل �#ن  
��� ا��رض : -1
  	و�� . 365	و�� �����	� 1+ل ��رة  180�ز	د �ن  ��دة


#م ا��"��	ل (ا���دة  ��
ق ��� �ل أن 	(��ر ا4%	ر 	 D��� 272او اذا ��د ا4%	ر �در�D �ن ا�(�ل 
  . �ن �دو�� ا� �ل)


��� ا�4و�� :  -2 
ا�
�ل أو �"�ب � وء 
��� �ر'	� �ن ا�
�ل  أ-��ءق ��%	رة �(د ا�و'. او 	
( 	�ظم ��رة ا�4و�� ا���د�	ن  ��د  �ل ا4%	رة إ���ءاو ا��;�س ا��و�ف �ن ا�(�ل و& 	%وز ��� �ل 

  . ) �ن ���ون ا� �ل  156 و 154

�ن ا&"��ب  ا:'راب�ن �دو�� ا� �ل  32ا���ر ا�� رع ا���ر�� �ن 1+ل ا���دة  ا&'راب : -3

��� ا��راف ا4%	ر  ا��ؤد	� ا�� �و�ف ��د ا� �ل �ؤ��� و �	س ��  %"	م. �1ط=&����DB إ& 

ا&%	ر ��1د�� ا�("#ر	� �ن ا"��ب �و�ف  أداءا���ر ا�� رع ا���ر�� أداء ا�1د�� ا�("#ر	� :  -4
  .)  �ن �دو�� ا� �ل 32ل �ؤ��� (ا���دة ��د ا� �

�"�ب ا�زواج �ن ���ون ا� �ل  274-275-277�� إط�ر ا&"�;�دة �ن ر1ص ��	��ت 
"ب ا��واد 
ا��
���ت او ���ر	�ت ر	�'	� ر1ص ����	ب �4'�ء  ا%�	�ز -�(ض ا����"��ت ا4"ر	�  -
/ول و��ة 

  . �%��س)�� ا��%��س ا�%���	� �
'ور ا�%�"�ت ا�(��� ��ذه ا�

5- ��� ا:I+ق ا����و�� �����و�� �/;� �ؤ

  -��	� : �و�ف ��د ا� �ل 4"��ب ��Bدة ��� �ل


��� ���ر"� ا�� �ل �"�ط�D ��� :  �ا��و�ف �ن ا� �ل #J%راء ��د	� -1 ��	�و�ف ��د ا� �ل 

ق ا&%	ر  إ1+لا%	ره ��د �"	 & ���
 أيھذا ا14	ر ����زا���D او ������'	�ت ا����و�	� و �� ھذه ا�

.D;	�  ا%ر 1+ل �دة �و

�#ون ھذه ا�
��� ��د اI+ق ا����و�� � #ل �ؤ�ت  ا��و�ف �ن ا� �ل �"�ب إI+ق ا����و�� : -2

ق ا&%راء 1+ل �دة �"	 ���
ا��و�ف �(و	'� �ن ��رادة ا�� �ل /�
ب ا����و�� و �� ھذه ا�

 ��1;ت ا����'	�ت إذااو 
#م �'��B  إداري. #�� 	�#ن أن 	�م اI+ق ا����و�� ��و%ب �رار أ%ورھم
 �
  . وا�"+��ا���(��� � روط ا�/

 -��-� : �و�ف ��د ا� �ل 4"��ب ���	�

�����م دا1ل ا����و�� و  4داءا�� رع ا���ر�� ا�
ق ���دو�� ا&%راء  أ�ط���دو�و ا&%راء :  -1



 

 


دود  ذ�ك�1ر%�� و  ���� ا� �ر. 15 ���"  

ا%�ز ا�� رع ا���ر�� ���"� �ر	ن ا�ذ	ن 	�-�ون ا&%راء ا��"� �رون �دى �
�#م ا� �ل :  -2

�#م ا� �ل . وا�� ��	نا&%راء � ��  ا���	ب �
'ور ا�%�"�ت ا���(��� ��زا��ت ا� �ل ا�;رد	� 

 �"� �ر	ن �� ا�
/ول ��� ا4%ور ا��"�
�� �ن �دة ا���	ب .و 	��� ا�
ق �+%راء ا�

 أ"��ب إ����ء ��د ا� �ل
 ��	ز �دو�� ا� �ل 
	ن 	�(�ق ا�4ر �="��ب إ����ء ��د ا� �ل �	ن ا:���ء ا���رر و �	ن ا:���ء I	ر

  ا���رر، و ا:���ء ا��(";�.

 ا:���ء ا���رر

� رو�	�D �ن أ
د ا4"��ب ا�(��� ا��� �ؤدي إ�� إ��'�ء ا:���ء ا���رر ھو ذ�ك ا:���ء ا�ذي 	"��د 
ا�(�ود �� ا��وا�د ا�(��� �����ون، أو �ن أ
د ا4"��ب ا��� 
دد��� �دو�� ا� �ل � #ل ��� ر. و 
	�#ن ��"	م ھذه ا4"��ب ا���ررة :���ء ��د ا� �ل إ�� أ"��ب ���� ��(�ق �(�د ا� �ل ���� #�ن 

،Dو�� 

  �ن أ�واع ��ود ا� �ل .وأ1رى �1/� �#ل �وع 

 ا4"��ب ا�(��� :���ء ��د ا� �ل

��وزع ھذه ا4"��ب �
"ب �"���� � 1ص ا4%	ر أو �
"ب �(���� ��/وص ا��وا�د ا�(��� �����ون 
  أو ��ود ا�(�د ، #�� �
"ب �/وص ا��دو�� ذا���.

 أو&: ا:���ء 4"��ب  1/	�


/ول 1ط= %"	م �ن %��ب ا4%	ر  -1 ���
:  

 �39دو�� ا� �ل ��� �%�و�� �ن ا14ط�ء ا��� �(د %"	�� إذا إر�#��� ا4%	ر وذ�ك �� ا���دة �/ت 
	�ول "�(��ر ��-���  39، وھ� �م �=�� ��� "�	ل ا�
/ر، �ل ��� "�	ل ا��-�ل �د�	ل أن �ط�. ا���دة 

  . أ1ط�ء %"	�� 	�#ن أن �ؤدي إ�� ا�;/ل..."

I ر 1ط= �� �ن���ر إ�	د��ظل 	ط ��%"	��، �1'(� ���د	ر  39	ر ا14ط�ء ا�واردة �� ا���دة و�#ن 

� ا�واردة �� ا���دة B+/ور و%ود أ1ط�ء  39ا��'�ء ��� أن ا��/(ب 	د 
%�ءت  ���� و طو	�� �

  أ1رى %"	�� 	�#ن أن 	ر�#��� ا4%	ر.

  


ر	� ��بإر�#�ب %�
� ��"� ��� رف، أو ا����4، أو اZداب ا�(���، /در � =��� 
#م ����B و " •��  

 إ� �ء "ر ���� ��D�� Q 'رر �����و�� إر�#�ب ا4�(�ل ا����	� دا1ل ا��ؤ""� أو أ-��ء ا� �ل• 

 • ��  ا�"ر

  1	��� ا����4 • 

  ا�"#ر ا�(��� • 

  �(�ط� ��دة �1درة  •

  ا:��داء ���'رب • 



 

 

  ا�"ب ا�;�دح •

  ا1�D/�/ر�ض إ�%�ز  �ل �ن • 

  أ	�م أو -���	� أ�/�ف 	وم 1+ل ا:-�� � ر  �راا���	ب �دون ��رر 4#-ر �ن أر�(� • 

  إ�
�ق 'رر %"	م ����%�	زات أو اZ&ت أو ا��واد ا4و�	� ��دا أو ��	%� إھ��ل ��دح• 

  إر�#�ب 1ط= � =ت ��D 1"�رة ��د	� %"	�� ��� �ل• 

1"�رة  ��ا��ؤ""� �ر�ب �� و"+���
;ظ ا�"+�� �� ا� �ل  ا������ا��(�	��ت ا�+زم  �را��ة�دم  •
��	"%  

  ا��
ر	ض ��� ا�;"�د • 

��D  ا��د�� ا��و%D 'د أ%	ر أو ا�� �ل أو �ن 	�وب وا&��داءإ"�(��ل أي �وع �ن أ�واع ا�(�ف  •
  �(ر��� "	ر ا����و�� 

أ�� ا14ط�ء ا�%"	�� ا��� 	�#ن أن 	ر�#��� ا�� �ل و �ؤدي إ�� إ���ء ��د ا� �ل ��د �/ت ��	�� 
 و ذ�ك ��� "�	ل ا��-�ل و �	س ا�
/ر و ھ� :�ن ���ون ا� �ل  40ا���دة 

  ا�"ب ا�;�دح  •

  ا��و%D 'د ا4%	ر ا&��داءإ"�(��ل أي �وع �ن أ�واع ا�(�ف و  •

 ا��
رش ا�%�"�• 

  ا��
ر	ض ��� ا�;"�د• 


دد و��و�� 	(د ا�1ط= ا�%"	م "��� ���� :���ء ��د ا� �ل ���� #�ن �وع ھذا ا�(�د، أ#�ن ��دا �
ا��دة، أو ��د I	ر �
دد ا��دة و "واء #�ن ا�1ط= ا�%"	م �د أر�#ب �ن ��ل ا4%	ر أو �ن ��ل 

 ا�� �ل.


��� ا"��;�ذ ا�(�و��ت ا��=د	�	� : -2  

  �(د أ	'� ھذه ا�
��� "��� ��ررا :���ء ��د ا� �ل �ن ��ل ا�� �ل ���� #�ن �وع ھذا ا�(�د .

�ن �دو�� ا� �ل ��و��� " 	��. ا�� �ل � =ن ا�(�و��ت  38و ��د �/ت ��� ھذه ا�
��� ا���دة 
ھذه ا�(�و��ت دا1ل "�� أن 	�وم �;/ل  ا"��;�ذ�D �(د  و	�#نا��=د	�	� ��دأ ا��درج �� ا�(�و��. 

�/+ ��ررا ��� أن ا�(�و��ت ا��=د	�	� ا��� �د 	�1ذھ� ا�� �ل  ���
ا4%	ر، و 	(��ر ا�;/ل �� ھذه ا�

ق ا4%	ر و ا��� ��1+ل "�� إ�� �/ل ا4%	ر و إ���ء ��ده، ھ� ��ك  ا"��;�ذھ��ؤدي �(د  

 �ن �دو�� ا� �ل و���-ل �� : 37ا�(�و��ت ا��� �/ت ��	�� ا���دة 

  ا:%�ار• 

  • `12�  ا�

� )�ة � �$�ى >��%�1 أ��م• � ا��12` ا��R%�، أو ا��!C� #1 ا��

 • �A� ى�Oأ �NFc( أو �
� إ�( )'*�Aأو ا� ،d��R12` ا��  .  ا�!��ءا�

� ا�1�M ��4ا ا�e+N إ� 2$� إ�+�ع ا��رج أو ا���e1 ا��ارد ,� ا���دة ', P1>N�� ��)P ا�$*� أن ا���
� e+N2 إر�	�ب ا�1N� �1g a>_� �1�M.�ن ���ون ا� �ل  37�_�ھ� ا���� �! � 2_'�ص ا�$���2ت ا�



 

 

3- : D#ر او �"�ب "�و	إ�(دام ا�#;�ءة �دى ا4% ���
  

��د و'. � روع �دو�� ا� �ل ��دأ ���� �;�ده ��. �/ل ا4%	ر دون ��رر ���ول، و �(��ر أن 
%�	.  ا"��;�دا���رر ا����ول ھو #�� رأ	�� إر�#�ب ا4%	ر �1ط= %"	م، أو I	ر %"	م أدى إ�� 

.D#ر أو "�و	ط� �#;�ءة ا4%��. أو #�ن ا���رر �ر�	�	=د�ا�(�و��ت ا�  

��� أن �;�وم ا�#;�ءة و ا�"�وك 	ظل �ط�ط� 	"�(/� ��� ا��
د	د ا�د�	ق �	ظل �1'(� �ن %�� 
���د	ر ا�� �ل و�ن %�� أ1رى ا���د	ر ا��'�ء إذا �رض ��	D ا��زاع. #�� 	ر��ط �;�وم ا�#;�ءة 

  (�ق ��� 	"�� ا��#و	ن ا��"��ر.��"=�� أ1رى ��

ا4%	ر �ن  �Jذا #�ن �دم ا�#;�ءة 	(ود :د�1ل أ"��	ب %د	دة �� ا�(�ل أو �#�و�و%	� 
د	-� دون ��#	ن
.D�/;� ر � روع	I ررا�� G�/	 ن ھذا ا�"�بJ�  �#و	ن 	%(�D �ؤھ+ ���(��ل �. ا4و'�ع ا�%د	دة، 


� ا14ط�ء ا�%"	�� ا���/وص ��	�� �� ا���دة أ�� �;�وم ا�"�وك ا���
دث ��D ھ��، �	ر��ط �+B39 
إ�� %��ب إ�(دام ا�#;�ءة، �م  ���35 أن إدراج ھذا ا�"�ب � #ل ��;/ل �� ا���دة �ن ���ون ا� �ل 


� ا���دة B& 1رج �ن� ��ت ا�&�
و ا��� 	ر�#ب �	�� ا�(��ل �(+ و إن �م 	ر��  39	#ن إ& ��#		ف ا�

	ل أو إ�� �ر��� ا�1ط= ا�%"	م إ�"� D�  ر	ن ا�� �ل و ا4%	� �	(��ا� ��& أ�D 	%(ل إ"��رار ا�(+


	ل إذا #�ن ھذا ا�"�وك 	�س ا�(�ل ذا�D أو 	�س ا�� �ل أو أ
د ا4%راء ا1Zر	ن.�"� ��
  

�	�  -��	�: إ���ء ��د ا� �ل 4"��ب ���و�	� أو إ�;�

  أ) �ط+ن أو إ�ط�ل ��د ا� �ل : 

�	ؤدي �
"ب ا4
وال إ�� �ط+�D ##ل ا�(�ود، �د 	�(رض �� D�	و#� �� D�	/	 د ا� �ل إ�� �1ل
�ط+�� �ط��� أو إ�ط��D �ط+�� �"�	�. ��د 	��1ف ر#ن �ن ا4ر#�ن ا�+ز�� ��#و	ن ا�(�د، 	ؤدي إ�� 

  �ط+�D أو �د 	 وب ر'� أ
د ا4طراف �	ب �ن ا�(	وب 	ؤدي إ�� إ�ط�ل ا�(�د �ط+�� �"�	�.

�
  ��	ن �#ون ا���	%� ����"�� �(�د ا� �ل ھ� ا:����ء.و �#ن �� #��� ا�

  ب) إ"�
��� ا���;	ذ :

ا���ر��� �ن ��د ا� �ل، �ن 
��� و��ة ا4%	ر أو ا��وة  ا&��زا��ت �� ����I���Q إ"�
��� ��;	ذ 
ا���ھرة، �و��ة ا4%	ر �ؤدي 
��� إ�� إ����ء ��د ا� �ل �
"ب ا�ط��. ا� 1/� ا�ذي 	ط�. ��د 

ا� �ل، و ������� �Jن ا�� �ل & 	"�ط	. أن 	�زم ور-� ا4%	ر ا���و�� ���;	ذ ��د �ور-�م، #�� & 

�و��م �
ل ھذا ا4%	ر ا���و��، �ل �� ا�
���	ن 	(د ��د ا� �ل 	"�ط	. ھؤ&ء ا�ور-� ا��ط�� ���


ل ا����ر ��د ا��(��د، � D�	/1  #ن�%�، �� �م 	�ؤدي إ�� �;س ا���ة ا�� �ل & ������	� ، ��� أن و
. ��  و ������� �Jن ��د ا� �ل 	ظل ����B ���%� �%�	. آ-�ره �. ور-� ا�� �ل ا���و

أ�� ا��وة ا���ھرة #/ورة �ن /ور إ"�
��� ا���;	ذ ا��ؤد	� إ�� إ����ء ��د ا� �ل، ��� #ل 
دث & 
	"�ط	. ا:�"�ن �و�(D و& رده ، 	ؤدي إ�� إ"�
��� ��;	ذ ا�(�د، و�#ن �#� �(��ر #ذ�ك، 	%ب أن �#ون 

���
�+ 	�ر�ب ���� "وى �و�ف ��د ا� �ل  إذادا��B، أ��  ا&"� ،���، �و�ف 	(ود ا����DB& #��ت �ؤ
  �(ده إ�� إ���ج آ-�ره.

  ج) إ�;�ق ا4طراف :

�Jن ھذه ا:رادة  ،Dو  روط D��#ن ��� أر	�ق إراد��� دام ��د ا� �ل #���� ا�(�ود، 	�(�د ��%رد �وا
و إ���ء #ل اZ-�ر ا���ر��� ��	D "واء ��ل إ����ء �د�D  إ���DBا��� D� �B، �"�ط	. #ذ�ك ا��وا�ق ��� 

  #�ن �
دد ا��دة، أو �� أي �
ظ� إذا #�ن I	ر �
دد ا��دة.إذا 



 

 

  -��-�: إ���ء ��د ا� �ل ، ھ	#�	� أو �#�و�و%	�

�ظت و Tر"ت ا4"��ب ا:��/�د	� #��رر :���ء ��د ا� �ل، إ& أ��� �
إذا #��ت �دو�� ا� �ل �د 
#�و�و%	� ، �#��� �م �(�ل أ'��ت أ"��ب %د	دة �ر��ط� ��ذا ا�"�ب و أ"���� ا4"��ب ا��	#�	� أو ا��

��� �(ر	ف ھذه ا4"��ب ا:��/�د	� أو ا��	#�	� أو ا��#�و�و%	�، ��� �#س �� �(ل ا�� رع ا�;ر�"� 
#������" 	(د �/+ 4"��ب إ��/�د	�،  ا��/�د	��� �دو�� ا� �ل ا��� �ر�ت ��� ا4�ل ا�;/ل 4"��ب 
D� �����/ب  � 1ص ا4%	ر، ���Q �ن �1;	ض #ل �/ل �م �ن ��ل ا�� �ل �"�ب أو أ#-ر & �+

ا� �ل أو �
و	���، أو �ن �(د	+ت %وھر	� �� ��د ا� �ل �ر��ت ���1/وص �ن /(و��ت إ��/�د	� 
، ھ	#�	� أو �#�و�و%	� %د	�، 	/�G ا��/�د	�" �ذ�ك �;� #ل �رة ��وم أ"��ب �#�و�و%	� أو �
و	+ت

��ط ھو أن 	
�رم ا��"طرة ا�وا%�� �ن 
ق ا�� �ل أن 	%(ل ���� ��ررا :���ء ��د ا� � D	�� �� ،ل
G��	 ع، و أن���ا: 

.���
  ا��(و	'�ت ا��"�
�� ��%	ر �� ھذه ا�

  ا4"��ب ا��1/� :����ء ��د ا� �ل

  أو& : أ"��ب إ����ء ��د ا� �ل ا��
دد ا��دة

��د ا� �ل ��د ا� �ل �
دد ا��دة ھو ا�(�د ا�ذي 	(رف � #ل �"�ق ��� "	���� . ��� أن إ����ء 
�ن �دو��  �33
دد ا��دة � #ل ط�	(� & 	�/ور إ& �� ا�
���	ن ا����	�	ن ا���	ن ذ#ر���� ا���دة 

 ا� �ل :


�ول ا4%ل ا��
دد ��(�د  - 

-  D� +
  .إ����ء ا� �ل ا�ذي #�ن �

دة أو و �#و�D ��دا �
دد ا��دة، �Jن إ����ءه & 	
��ج إ�� ��رر أو "�ب � روع آ1ر I	ر إ����ء ا��
  ا�(�ل. و�#ن & 	%وز 4
د طر�	D أن 	��	J� Dراد�D ا���;ردة ��ل 
�ول أ%�D أو ���	� ا�(�ل .

  -��	� : أ"��ب إ����ء ��د ا� �ل I	ر �
دد ا��دة

�ن �دو�� ا� �ل �ن 
���	ن 	���� �	��� ��د ا� �ل I	ر �
دد ا��دة، 	%�. �	����  34�
د-ت ا���دة 
ردة 4
د طر�� ��د ا� �ل. وذ�ك ��� 	� �. ��دأ #ون ا����ون & 	�ر �	�م أن ا:���ء 	�م �Jرادة ��;
��ت �(��د	� �ؤ�دة .+�  

��� أ�D إذا �م إ���ء ا�(�د I	ر �
دد ا��دة �ن ��ل ا�� �ل �Jراد�D ا���;ردة، �D�J 	"�� ا�;/ل، أ�� 
  إذا #�ن ا:���ء �ن ��ل ا4%	ر �Jراد�D ا���;ردة، �D�J 	"�� ا:"�����.

  و �#ن �� ا�
���	ن 	ظل إ���ء ا�(�د ��:رادة ا���;ردة.

�#ن �� %�	. ا�
�&ت & 	%ب أن 	#ون ا�
ق �� إ���ء ��د ا� �ل ا��	ر �
دد ا��دة، 
�� �ط���. 
�� إ�� 'رورة إ���ع ا��"طرة ا�وا%�� ����'� ا����ون، 	%ب �دم ا��("ف �� إ"�(��ل 
ق �':���

 . ا:���ء

 ا:���ء I	ر ا���رر
�/ل ا4%	ر دون ��رر ���ول، %�ءت ا���دة �ن �دو�� ا� �ل  �35(د �� �/ت ا���دة  .��	 Dأ� ���

 �ن �;س ا��دو�� ��
دد ا�
�&ت ا��� & �(د ��ررات ���و�� ��;/ل �ن ا� �ل و ھ� : 36



 

 

  ا:����ء ا������ أو ���ر"� ���� ا���-ل ا������ .• 

��+  أو��ت ا� �ل، أو أ-��ء ��ك ا4و��ت، �ر'� ا�� �ل أوا��"�ھ�� �� أ� ط� ����	� �1رج • 
  ا� �ل ا�%���	� أو ا��ظ�م ا�دا��1 . ا�;��	�����'	�ت 

  ط�ب ا��ر 	G ����ر"� ���� ��دوب ا:%راء، أو ���ر"� ھذه ا�����، أو ���ر"��� "���� . • 

 �'	�ت ھذا ا����ون��د	م  #وى 'د ا�� �ل أو ا�� �ر#� �� د��وى 'ده �� �ط�ق �ط�	ق �� •

ا�وط��،  ا�(رق، ا��ون، ا�%�س، ا�
��� ا�زو%	�، ا��"ؤو�	�ت ا�(��B	� ، ا�رأي ا�"	�"�، ا4/ل• 
  ا4/ل ا:%����� .

  ا:����، إذا �م 	#ن �ن  =��� أن �
ول دون أداء ا4%	ر ا��(�ق � �ل 	��"�D دا1ل ا����و��.• 

ھذا  	(د �ل �;/ل ا4%	ر ���ء ��� أ
د ا4"��ب ا��ذ#ورة، إذن �� %�	. ا�
�&ت ا�"���� ، إذا ��م ا��
  ا�;/ل �/+ I	ر ��رر.

و �#ن رIم أن ا�� رع �
دث �� ھذه ا���دة �ن ا���.، إ& أ�D �م 	/�
ب ھذا ا���. �=ي %زاء #�� �م 
 ���/ول �1/�. و �#ن �� �ظر�� أن ا�;/ل  ��	(��ره �/+ �(";	� �� دام �د �
دث �ن ھذا ا14	ر 

	#ن، و 	(�د ا�(��ل إ��  إ& ا��ط+ن، و ������� 	(د ا:���ء #=ن �م %زاؤهھذه ا�
�&ت & 	�#ن أن 	#ون 
���D، و & 	(د �/+ �(";	� 	"�و%ب ا��(و	ض ا��1/ص �D إ& إذا ر�ض ا�� �ل إ��دة ا�(��ل 

  .�ن ���ون ا� �ل ��36;/ل ا��ذ#ورة �� ا���دة  ا��;/ول ���ءا ��� أ
د ا4"��ب I	ر ا���ررة

 ا:���ء ا��(";� �(�د ا� �ل
�+  ا��#�رھ�ا��;�ھ	م ا��� 	(ود ا�;'ل �� ا:���ء ا��(";� �(�د ا� �ل أ
د  (د	 ، �B�'د ا�����إ�� ا:%

أن 	�د�� �(ر	;� �D 	�	زه �ن ا:���ء I	ر ا���رر �-+. و�#ن  ا"�ط������ون ا� �ل و & �دو�� ا� �ل 

د-ت �ن � ��# ،�	;")� +/�ا��دو�� �
د-ت أ
	��� �ن �(ض ا�
�&ت ا��� إذا �/ل ا4%	ر �	��، �د 

ا���%�� �ن ا�;/ل ا��(";� أ
	��� أ1رى، و ھو ا�4ر ا�ذي 	(د �ن ا��%د	دات ا����� ا��� أ�ت  اZ-�ر
��� ھذه ا��دو�� . و ��و�� 	(د إ���ءا �(";	� �(�د ا� �ل، #ل إ���ء & 	���� ��� أ
د ا4"��ب أو 

  .�ن �دو�� ا� �ل 41ا���ررات ا��ذ#ورة أ�+ه. وھ� ا�
��� ا��� 	�
دث ���� ا�;/ل 

و�#ن 	(د أ	'� إ���ءا �(";	�، ���درة ا4%	ر � ��D �"�ب أ
د ا14ط�ء ا�%"	�� ا�واردة �� ا���دة 

��� -�وت �ن �دو�� ا� �ل  40 ��  ا�� �ل :
داھ��. ار�#�ب

 D	�#�� 	(د إ���ءا �(";	�، #ل إ���ء ���� #�ن "��D 	�ط�ب ا����ون �"طرة �(	�� :����D، �م 	�م 
  طرة.ھذه ا��" ا
�رام

 آ-�ر إ���ء ��د ا� �ل
��د ا� �ل 4ي "�ب �ن ا4"��ب ا��� و'
��ھ� "����، و "واء �م إ
�رام ا��"�طر  ا����إذا 

ا����و�	� ا�وا%ب إ������ أو �م 	�م إ
�را���، �Jن ا�را�ط� ا����و�	� ا��� #��ت �
#م �+�� ا4%	ر 
� D��" ب �� إذا #�ن"
�ررا  ���� �ل ����'� ا�(�د �����. و �#ن ھذا ا:����ء 	ر�ب آ-�را �1��ف �

ا��"�طر ا����و�	� أو �م 	�م إ
�را���. #�� أن ھذه اZ-�ر ����  ا
�رامأو I	ر ��رر و �
"ب �� إذا �م 

دة. ��� ���

�&ت ا:���ء و ���� �� ھو �1ص �#ل  .	�% ��  �� ھو ��م 	�ط�ق 

  اZ-�ر ا�� �ر#� :���ء ��د ا� �ل

%	ر ���� �ل، �Jن ھ��ك �ن اZ-�ر ا��� ��%م �ن إذا إ���� ��د ا� �ل و �/�ت ا�(+�� ا��� �ر�ط ا4



 

 

ھذا ا:����ء & ��و�ف "وى ��� #ون أن ھذا ا:����ء �د �م و 
/ل ��ض ا��ظر �ن ا�"�ب ا�ذي أدى 
إ�	D. و ���1ص ھذه ا4-�ر أو& �� 'رورة أن 	"�م ا�� �ل  ��دة  �ل ��%	ر و -��	� أن 	"�م ھذا 

��� �ل و -��-� أن 	��1 ا4%	ر ا�"#ن ا�وظ	;� إذا #�ن 	���. �D و ا4%	ر �و/	+ ��/;	� #ل 
"�ب 
 را�(� أن 	�"�م ا4%	ر �(و	'� �ن �دم ا����. ���(ط�� ا�"�و	� ا��ؤدى ����.

 
  أو& :  ��دة ا� �ل

�ن �دو�� ا� �ل ��� ا�� �ل ��د إ����ء ��د ا� �ل أن 	"�م ا4%	ر  ��دة  �ل  72أ�ز�ت ا���دة  
  دا1ل أ%ل أ�/�ه -���	� أ	�م وذ�ك �
ت ط���B أداء �(وض.

و 	%ب أن 	��/ر ��  ��دة ا� �ل، ��� ذ#ر ��ر	K إ��
�ق ا4%	ر ������و�� و ��ر	K ���در�D ���، و 
   ����.���/ب ا� �ل ا��� 

و �. ذ�ك 	�#ن ��طر�	ن، أن 	�;�� ��� �'�	ن  ��دة ا� �ل �	���ت أ1رى ��(�ق ����ؤھ+ت ا����	� 
   ر	ط� أن & 	#ون �'را ��4%	ر. آ1ر��%	ر و �� أ"داه �ن 1د��ت �����و�� و#ل �	�ن 

  -��	� : �و/	ل �/;	� #ل 
"�ب

	ر ��� �ل، ��د إ���ء ا�(�د 4ي "�ب ا��و/	ل �ن �/;	� #ل 
"�ب ھو ا��و/	ل ا�ذي 	"��D ا%4
�ن �دو�� ا� �ل، 	(��ر ��ط+ #ل  73#�ن، وذ�ك �/د �/;	� #ل ا4داءات �%�ھD. و �
"ب ا���دة 

�ن ���ون ا:��زا��ت و ا�(�ود، 	���زل �	D ا4%	ر �ن أي أداء  1098إ�راء أو /�G، ط��� ��;/ل 
  .إ���DBو%ب �;�Bد�D �;(ل ��;	ذ ا�(�د أو �;(ل 

 و 	%ب �
ت ط���B ا��ط+ن، أن 	�'�ن �و/	ل �/;	� #ل 
"�ب، ا��	���ت ا����	�:


"�ب، �. �	�ن �;/ل ��داءات.• �� �	Bا���� �	/;�د ا�/� D���#� وع�  ا����\ ا��د

�راء�Dأ%ل "�وط ا�
ق ا��
دد �� "�	ن 	و��، �#�و�� �1ط وا'G �"�ل •   

 "�م أ
دھ�� ��%	ر.ا: �رة إ�� #ون ا��و/	ل �
ررا �� �ظر	ن 	• 

  و 	%ب أن 	#ون �و�	. ا4%	ر ��� ا��و/	ل �"�و�� �(��رة �رأت و وا��ت. •

  -��-� : ا��(و	ض �ن �دم ا����. ���(ط�� ا�"�و	� ا��ؤدى ����

�ن �دو�� ا� �ل، 	"�
ق ا4%	ر، #ل أ%	ر، �'� "�� أ �ر ��/�� �ن ا� �ل  �231
"ب ا���دة  
 ا�� �ل، �ط�� "�و	� �ؤدى ����، ��
دد �د��� ��� ا��
و ا�����: �� �;س ا����و�� أو �دى �;س

  	وم و �/ف 	وم �ن أ	�م ا� �ل ا�;(�� �ن #ل  �ر �ن ا� �ل.• 

"��م  	و��ن �ن أ	�م ا� �ل ا�;(�� �ن #ل  �ر �ن ا� �ل، �	�� 	�(�ق ��4%راء ا�ذ	ن & 	�%�وز •
  ا�-���� � رة.

و4ن ا4%	ر 	"�
ق أ-��ء �ط��D ا�"�و	� ا��ؤدى ����، �(و	'�ت 	"�وي �� #�ن "	���'�ه �و ��� 
�D�J إذا أ�'� �� & 	�ل �ن "�� أ �ر �����(� �� 1د�� ���و�� وا
دة أو � �ل وا
د، -م  ،D��  ��

، ا�(طل �'�ءا&��ن �ط��D ا�"�و	� ا��ؤدى ���� �#�����، أو ��د  ا&"�;�دةأ��� ��د  ��D دون 
، و%ب �D �(و	ض �ن �دم ا����. ا���/ر��	نا�"�و	� ا��ؤدى ���� ا��"�
�� �D �ن ا�"��	ن 

  ���(ط�� ا�"�و	� ا��ؤدى ����، أو �ن أ�"�ط ا�(طل ا�"�و	� ا��ؤدى ���� ا��� �م 	"�;د ����.

�ن �دو�� ا� �ل، 	(د #ل %زء �ن  �ر ا� �ل ا�ذي �دأه ا4%	ر،  �را #��+  251و ����'� ا���دة 



 

 

  ���\ ا��(و	ض �ن ا�(ط�� ا�"�و	� ا��ؤدى ����. ا
�"�ب�ن ا� �ل، 	%ب �را���D ��د 

�� ا� �ل،  D��ن �ن  �ر أ	و�	وم أو 	و�� و�/ف 	وال 
و ھو ا��(و	ض ا�ذي 	"�وي 
"ب ا4
-�ت أ�D إ ��ل �دى �;س ا�� �ل، أو �� �;س ا����و�� ��رة �"�وي ��� ا4�ل  �ر �ن وذ�ك إذا 

 �ن �دو�� ا� �ل. 252ا� �ل وذ�ك �
"ب ا���دة 

  اZ-�ر ا��1/� �#ل 
��� �ن 
�&ت إ���ء ��د ا� �ل
�� رأ	�� أن ��د ا� �ل إذا إ����، �Jن ھذا ا:���ء ���D�� Q �%�و�� �ن اZ-�ر ا�(��� ا�� �ر#� 


�&ت ا:���ء و ���� #��ت أ"���D. إ& أ�D ھ��ك آ-�ر أ1رى �1��ف �1J�+ف ا�"�ب ا�ذي أدى  .	�%
إ�� إ����ء ��د ا� �ل. ��� أن ھذه اZ-�ر #��� ���1ص �� �� 	"�� ا��(و	ض. وھذا ا��(و	ض ھو 


دة. ا
�"��D وطرقا�ذي 	1��ف �� ���/ره  ��� ���

"ب #ل �  

أ�واع ا��(و	'�ت ا��� �د 	"�
ق ا4%	ر ا��;/ول �ن  ��D #��� أو �('��  و��و�� 	�#ن أن �%�ل
�� ا�����:   

  �ن �دو�� ا� �ل. 43ا��(و	ض �ن أ%ل ا:1ط�ر ا��
دد �� ا���دة  -1

  .�ن ���ون ا� �ل 52ا��(و	ض �ن ا�;/ل ا��
دد �� ا���دة  -2

 �ن �دو�� ا� �ل 41ا��(و	ض �ن ا�'رر ا��
دد �� ا���دة  -3

  �ن �;س ا��دو��. 59و  53ا��(و	ض �ن ��دان ا� �ل ا��
دد �� ا��واد  -4


��� �و�ف ��د ا� �ل ��  أو&: 

"�ق أن رأ	�� أن �و�ف ��د ا� �ل & 	��	D و إ��� 	و�ف إ���ج آ-�ره إ�� 
	ن زوال "�ب �و�;D، �ذ�ك 
�داھ� �� دام ا4%ر ھو �Jن ا4%	ر & 	"�
ق ��دB	� أي �(و	ض �ن �و�ف ��ده، #�� & 	"�
ق ا4%ر 

  ����ل ا�(�ل.

ا�ر%وع إ�زا�	� إذا   و �#ن �(د زوال "�ب �و�ف ا�(�د 	"�
ق ا4%	ر ا�ر%وع إ�� ���D، و 	#ون ھذا
  �ن �دو�� ا� �ل 32ا4"��ب ا��ذ#ورة �� ا���دة  4
د#�ن �و�ف ا�(�د 	(ود 


��� ��د  ��  ا��
دد ا��دة ا� �ل-��	�: 

�Jن ا4%	ر & 	"�
ق أي إذا #�ن إ����ء ا�(�د ا Dذ �و'و�	;��أو  D�%ء أ���(ود ا:�	دد ا��دة 
��
�Jن  D�%ول أ�
��ل  ،D	��(و	ض. أ�� إذا #�ن إ���ء ��د ا� �ل ا��
دد ا��دة �د �م �ن ��ل أ
د طر

	#ن ا:���ء ��ررا �/دور 1ط= %"	م �ن ا�طرف ا14ر أو �� �B  �� �ما�طرف ا�-��� 	"�
ق �(و	'� 

��� ��د ا� �ل I	ر ا��
دد ا��دة��ھرة. �ن �وة  �� :�-��-  

ا4%	ر ا��ر��ط �(�د  �ل I	ر �
دد ا��دة 	"�
ق �(و	'� �ن أ%ل ا:1ط�ر إذا �م 	�م إ
�را�D 	(�دل 
.D��  أداء ��  ا4%ر ا�ذي #�ن �ن ا��;روض أن 	���'�ه ا4%	ر، �و إ"��ر 


ق �(و	'�ت �ن �/�D �(د �"	 ��#DB�'�ا� �ل دا1ل �;س ا����و�� �/رف ا��ظر  "�� أ �ر �ن 
  �ن ا�طر	�� ا��� 	���'� ��� أ%ره و �ن دور	� أداءه.

 و 	(�دل ���\ ا��(و	ض �ن ا�;/ل �ن #ل "�� أو %زء �ن ا�"�� �ن ا� �ل ا�;(�� �� 	��: ا���دة 
 �ل " 	(�دل ���\ ا��(و	ض �ن ا�;/ل، �ن #ل "��، أو %زء �ن ا�"�� �ن ا� �ن ���ون ا� �ل  53

 ا�;(��، �� 	�� :



 

 

  C( ���F ا��Mة، ,� )� �_Q ا�_��AF kات اMو�( )C اM!�)�1؛ 96 •

�ة اM!�)�1 ا���اوC12 �T ا��AN ا��Nد�F وا�$��Iة؛  144•, Q_� �( �, ،ة��Mا C( ���F  

وا�_�)C( ���F  �N ا��Mة، ,� )� �_Q )�ة اM!�)�1 ا���اوC12 �T ا��AN ا�
�د�� ���ة 192• 
  ���ة؛

��ق ا��AN ا�_�)�N ���ة. 240•� � C( ���F ا��Mة، ,� )� �_Q )�ة اM!�)�1 ا�


��� ا:���ء ا��(";� ��  ا� �ل �(�د را�(�: 

أ�� إذا #�ن ا:���ء �(";	� أي �م �"�ب I	ر � روع و �#ن �م إ
�رام ���� ا:1ط�ر، �Jن ا4%	ر 
�� ا���دة D	�� ض �ن ا�'رر ا���/وص	(و�ق ا�

دد ����D ��� أ"�س أ%ر  �ر و 41( 	"�	 (

   �را. �36/ف �ن #ل "�� ��ل أو %زء �ن ا�"�� ��� أن & 	�(دى 

�� ا�;/ل  D	�� دان ا� �ل ا���/وص��و ا�ذي �ن �دو�� ا� �ل  ��59:'��� إ�� ا��(و	ض �ن 

دد ��داره �� �� �(د �وا"ط� �ص ��ظ	�� .�	"  

ا�/�G ا����	دي �ن أ%ل ا�ر%وع إ�� ا� �ل أو ا�
/ول  و �#ن ��ل ذ�ك 	%وز ا��%وء إ�� �"طرة
�� إط�ر ا�/�G ا����	دي ���B	� و I	ر ���ل ��ط(ن  D	و/ل إ��م ا��;�ق ا�ذي �ر ا:��(	ض، و 	و)� ���

  أ��م ا��
�#م.

وإذا #�ن ا:���ء �(";	� و �م 	�م إ
�رام ���� ا:1ط�ر، �Jن ا4%	ر 	"�
ق ا��(و	ض �ن ا�'رر 
�� ا���دة ا���/وص �� D	41  ون ا� �ل����� �ن  D	�� ض �ن ���� ا:1ط�ر ا���/وص	(و�و ا�

�ن  59، #�� 	"�;	د �ن ا��(و	ض �ن ��دان ا� �ل ا��ذ#ور �� ا���دة �ن ���ون ا� �ل  51ا���دة 
  .�دو�� ا� �ل 


��� ا�;/ل 4"��ب �=د	�	� :�"��1  


ق إذا �/ل ا4%	ر �ن ا� �ل �"�ب إر�#��D �1ط= %"	م، �"	 & D�J��(و	ض �ن ا�;/ل و& أي  أي

�رام ���� ا:1ط�ر J� زم ا�� �ل�	ض �ن ا�'رر و& 	(و�ض ����. و&	(و�ا�  

أو ��� 	��-���، �ن ���ون ا� �ل  �39#ن 	%ب أن 	�م ا�;/ل 4
د ا4"��ب ا���/وص ��	�� �� ا���دة 

� ا�واردة �� ھذه ا���دة %�ءت ��� "�	ل ا��-�ل B+س4ن ا�	(��ل ���رة "  و��ل إ"	ر �د�/
ا�

  . �(��ر ��-��� أ1ط�ء %"	�� "

  ا� �ل �(";	� �ن ��ل ا4%	ر ���(��د �. � �ل آ1ر "�د"�: 
��� إ���ء ��د

إذا #�ن ا4%	ر ھو �ن أ��� ا�(�د �#� 	�(��د �. � �ل %د	د، �Jن ھذا ا�� �ل ا�%د	د 	/�G �"ؤو&  
 �. ا4%	ر �/;� �'���	� �ن �(و	ض ا�� �ل ا4ول إذا -�ت:

-  .D��  ر �ن	د1ل �ن أ%ل إ1راج ا4%�د 	أن ا�� �ل ا�%د  

  إذا  �ل ا4%	ر �. ���D أ�D �ر��ط �(�د  �ل -

42�� � �	ل ا4%	ر �(د أن ��م أ�D �� زال �ر��ط� �� �ل آ1ر �(�د  �ل ( ا���دة إذا إ"��ر  - 

  .�ن �دو�� ا� �ل) 

أ�� إذا #�ن ا4%	ر ھو �ن أ��� ا�(�د �(";	�، �Jن ا�� �ل 	"�
ق ا��(و	ض �ن ا�'رر �
دده 
#ورة �� ا��
#�� ���ء ��� ���/ر ا�'رر ا��
ددة �� ا��"ؤو�	� ا�(�د	�، و �	س ���طر	�� ا��ذ



 

 

  ، 4ن ��ك ا�طر	�� �1/� ��(و	ض ا4%	ر.�ن ���ون ا� �ل  41ا���دة 


��� إ���ء ��د ا� �ل أ-��ء ��رة ا:1���ر :�)��"  


ق ا4%	ر أي �(و	ض �ن �/�D �ن �دو�� ا� �ل  �13ن ا���
	� ا���دB	� و �
"ب ا���دة �"	 & ،
  أ-��ء ��رة ا:1���ر و& أي �(و	ض �ن ���� ا:1ط�ر.

 D
I	ر أ�D إذا �'� أ"�و�� �� ا� �ل ��� ا4�ل، �D�J & 	�#ن إ���ء ا�(�د و�/ل ا4%	ر إ& �(د ��
  أ%ل إ1ط�ر، �� �م 	ر�#ب ھذا ا4%	ر 1ط= %"	��.

�Jن ا4%	ر  ،Dرا��
�Jذا �م إ
�رام ھذا ا4%ل، �Jن ا4%	ر & 	"�
ق أي �(و	ض ��D، أ�� إذا �م 	�م إ
 . �ن ���ون ا� �ل 1:51ط�ر ا��
دد �� ا���دة 	"�
ق ا��(و	ض �ن ���� ا


��� ا�;/ل 4"��ب �#�و�و%	� أو ھ	#�	� أو ا��/�د	� :����-  

إذا �م ا�;/ل �(د إ
�رام ا��"طرة وا�
/ول ��� إذن، �Jن ا4%	ر 	"�
ق ا��(و	ض �ن أ%ل ا:1ط�ر 

ق �ن �دو�� ا� �ل  52و  51و ا��(و	ض �ن ا�;/ل ا���/وص ��	��� �� ا��واد �"	 ��#

�� ا���دة  D	�� دان ا� �ل ا���/وص���ن �;س ا��دو�� أ�� إذا �م ا�;/ل �دون  53ا��(و	ض �ن 
ا�
/ول ��� ا:ذن ا��ط�وب، �Jن ا4%	ر 	"�
ق ا��(و	ض �ن ���� ا:1ط�ر و ا��(و	ض �ن ا�;/ل، 

�� ا���دة و ا��(و	ض �ن ��دان ا� �ل، أ�� ا��(و	ض �ن ا�;/ل ا��(";� ا�� D	�� ن  �41/وص�
�Jن ا4%	ر & 	"�
�D إ& ���ء ��� 
#م �'��B و �#ن 	"�
ق #د�ك ا��(و	ض �ن ���ون ا� �ل  ،

 �B�'���دان ا� �ل ، � 	ر إ�� أن ا��(و	'�ت ا��� 	���'�ھ� ا4%	ر �ن ا�;/ل ��و%ب /�G أو 
#م 
  �#ون �(;	� �ن ا�'ر	�� ��� ا�د1ل.

 

 /��G ا�د��ء & ��"و�� ووا�د	�� �ن

 

��ز	د �ن ��1/�ت ا�دروس و�	د	وھ�ت ا��
�'رات وا�4
�ث وا����%	�ت وا�#�ب ا����و�	� و�'�	� و 
�;�ھ	م ا����ون  وا�� ر	(�ت وا��وا�	ن و%د	د ا����ر	�ت و#ل �� 	�(�ق ������ون زوروا �دو�� �وا�� 

 :  ا����ون ��� ا�را�ط ا�����
https://www.bawabat-el9anon.com

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 




