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 العدالة الجنائيةكمية    
  الشريعة والقانون مقس  

 سةامستخلص الدر  

 .)دراسة تطبيقية( تنفيذ األوراق التجارية في ضوء النظام السعوديعنوان الرسالة: 
 صالح بن محمد القحطانيالب: ـإعداد الط

 فؤاد عبدالمنعم أحمد /دأ.المشرف العلمي: 
 ؟ما إجراءات تنفيذ األوراق التجارية في النظام السعودي التالي:الرئيس مشكلة الدراسة في السؤال  حصرتن الدراسة: مشكلة

استخدم الباحث المنهج االستقرائي التحليلي، من خالل الرجوو  إلوا المصوادر والمراجوق القانونيوة والقواعود العاموة  منهج الدراسة:
، الدراسوة ا باإلضوافة إلوا الدراسوات السوابقة ذات العالموة بموضوو هوذمة السعودية واللوائح والتقوارير، في األنظ

األوراق وفي الجانب التطبيقوي اسوتخدم الباحوث مونهج تحليول المضومون حيوث موام بتحليول مضومون بعو  مضوايا 
 .بما يخدم مشكلة الدراسة ويحقق أهدافهافي المملكة العربية السعودية  التجارية والقرارات الصادرة بشأنها

 النتائج:أهم 
؛ شوروط صوحتهاو ا )الكمبيالوة، السوند ألمور، الشوي (، بل امتصر علا أنواعهواألوراق التجاريةلم ُيعرف المنظم السعودي  -1

صووكو  مكتوبووة يووتم تحريرهووا مسووتوفية للبيانووات التووي نووت عليهووا النظووام، تم وول حقووا  نقووديا ،  :افقهوواء القووانون بأنهوو اوعرفهوو
في ومت معين، أو مابل للتعيين، وتكون مابلة للتداول بوالطرق التجاريوة،علا أن يسوتقر وتستحق الدفق بمجرد االطال ، أو 

 العرف علا مبولها كأداة للوفاء تقوم مقام النقود في المعامالت.
( وتوووواري  33يحكووووم الفصوووول فووووي مضووووايا األوراق التجاريووووة نظووووام األوراق التجاريووووة الصووووادر بالمرسوووووم الملكووووي رمووووم ) -2

هوو ، بشووأن إجووراءات الفصوول فووي منارعووات األوراق 13/3/1413( وتوواري  958رار الوووراري رمووم )هوو ، والقوو11/11/1383
 تجارية.التختت لجان الفصل في منارعات األوراق التجارية بنظر الدعاوى المقامة في مواضيق األوراق ؛ والتجارية

فالس الحامل؛ إذا طرأ علا الحامل ما يخل بأهليته؛ الوفاء بالورمة التجارية وتنفيذها في الحاالت التالية: )إ تجور المعارضة في -3
 في حال ضيا  الكمبيالة أو الشي (.

 يكون اإل بات في الكمبيالة التي لم يتم مبولها بكافة وسائل اإل بات الشرعية. -4

 ال تتحقق ملكية الحامل لمقابل الوفاء إال من تاري  االستحقاق في ضوء نظام األوراق التجارية. -5

ا، وتنفيوذها فوي موقابل الوفاء في كونه من الضمانات التي يتمتق بها حامل الكمبيالة أو الشي  الستيفاء ميمة كل منهتكمن أهمية م -6
أما السند ألمر فوال وجوود ؛ مقابل الوفاء في الكمبيالة يختلف عنه في الشي  تبعا  لألحكام الخاصة بكل منهما؛ وتاري  االستحقاق
 .لمقابل الوفاء فيه

ورمة التجارية شكال  ال يعني تماما  بطالن الحق الذي تتضمنه وللمدعي المطالبة لدى مضاء الموضو  إل بات حقه، أن بطالن ال -3
 وسيلة إ بات. كما تكون الورمة التجارية

 أهم التوصيات:
جووارة تتووابق عقوود ورع العموول فيمووا يخووت األوراق التجاريووة وإجووراءات تنفيووذها مووق المختصووين موون ورارة العوودل وورارة الت -1

 إلا البحوث العلمية الرصينة في أحكام األوراق التجارية لعدد من المؤلفين. والصناعة والرجو 

عنود إجوراء تحقيوق مون منسووبي لجنوة الفصول فوي منارعوات األوراق التجاريوة خبوراء المحققوين والقضواة والالتدميق في اختيار  -2
ودرايوة وخبورة أك ر علموا  من هم ، وذل  من خالل البحث دائما  عن بعدم الوفاء باألوراق التجارية وتنفيذهابصدد دعوى تتعلق 

 .األوراق التجارية وشروط صحة تنفيذهافي مجال 
يراد بهذا المبدأ أن تكون األوراق التجارية كافيوة بوذاتها لتقريور االلتورام  تطبيق مبدأ الكفاية الذاتية بشكل أك ر موضوعية، حيث -3

اال ابت بها دون الحاجة إلا غيره ا. ا من وسائل اإل بات ومن  م اعتبارها سند   تنفيذي 

تفعيول دور األوراق التجاريوة فوي الحيواة العمليوة، وذلو  مون خوالل التشوديد علوا الممتنعوين عون الوفواء بهوا، ولوو أدى ذلو  إلووا  -4
رة علوا تنفيوذها والوفواء التشهير بهم في الصحف اليومية، حتا ال يقدم أحد علا إصدار هذه األوراق إال ومد تيقن أن لديوه القود

 بها في ميعاد استحقامها.

إلرام البنو  بوفاء الشيكات التي يتووفر جورء مون مبل هوا إذا رغوب الحامول ذلو ، ويكوون ذلو  بةضوافة موادة إلوا نظوام األوراق  -5
 التجارية ليكون االلترام بها واجبا  علا البن  المسحوب عليه متا ما رغب الحامل ذل .

ه ؛ فةنه يحسن تجديد طباعتوه، ليسوهل 1413اء اإلمالئية والمطبعية في نظام األوراق التجارية المطبو  عام نظرا  لك رة األخط -6
اإللموام بوه دونموا لوبس أو تشوكي  أو تووهم، ألن األحكوام  –وخصوصا  ناظري القضايا التي يحكمها النظوام  -علا المطلق عليه 

التوهم. مق أن هيئة الخبوراء بمجلوس الوورراء ماموت بجهود مشوكور، وطبعوت القضائية البد أن يكون مبناها علا الجرم ال علا 
ه ، في سبعة مجلودات، ولكون فيموا يخوت نظوام األوراق التجاريوة، فقود طبوق 28/8/1423جميق األنظمة السعودية حتا تاري  
 بأخطائه، ولم يصحح منها إال النادر.

 
 

 العدالة الجنائيةكمية      
   الشريعة والقانون قسم  

 سةامستخلص الدر  

 .)دراسة تطبيقية( تنفيذ األوراق التجارية في ضوء النظام السعوديعنوان الرسالة: 
 صالح بن محمد القحطانيالب: ـإعداد الط

 فؤاد عبدالمنعم أحمد /دأ.المشرف العلمي: 
 تنفيذ األوراق التجارية في ضوء النظام السعودي؟ كيفية التالي:الرئيس مشكلة الدراسة في السؤال  تنحصر الدراسة: مشكلة

استخدم الباحث المنهج االستقرائي التحليلي، من خالل الرجو  إلوا المصوادر والمراجوق القانونيوة والقواعود العاموة فوي  منهج الدراسة:
ألنظمووة السووعودية واللوووائح والتقووارير، هووذا باإلضووافة إلووا الدراسووات السووابقة ذات العالمووة بموضووو  الدراسووة، وفووي ا

حيوث موام بتحليول مضومون بعو  مضوايا األوراق التجاريوة ،الجانب التطبيقي استخدم الباحث مونهج تحليول المضومون 
 .يخدم مشكلة الدراسة ويحقق أهدافها والقرارات الصادرة بشأنها في المملكة العربية السعودية بما

 أهم النتائج:
لم ُيعرف المنظم السعودي األوراق التجارية، بل امتصر علا أنواعها )الكمبيالة، السوند ألمور، الشوي ( وشوروط صوحتها؛ وعرفهوا  -1

نقوديا ، وتسوتحق الودفق بمجورد فقهاء القانون بأنها: صكو  مكتوبة يتم تحريرها مستوفية للبيانات التي نت عليها النظام، تم ل حقوا  
االطال ، أو في ومت معين، أو مابل للتعيين، وتكون مابلة للتداول بالطرق التجارية،علا أن يستقر العرف علا مبولها كأداة للوفاء 

 تقوم مقام النقود في المعامالت.

هو ، 11/11/1393( وتواري  33ملكي رمم )يحكم الفصل في مضايا األوراق التجارية نظام األوراق التجارية الصادر بالمرسوم ال -2
 .اتنفيذي اوتختت دوائر التنفيذ بورارة العدل بنظر الدعاوى المقامة في األوراق التجارية، باعتبارها سند

تجور المعارضة في الوفاء بالورمة التجارية وتنفيذها في الحاالت التالية: )إفالس الحامل؛ إذا طرأ علوا الحامول موا يخول بأهليتوه؛  -3
 حال ضيا  الكمبيالة أو الشي (. في

حيث تخضوق لقاعودة عودم سوما  الودعوى، دون إخوالل بحقووق الحامول  ،تتمتق األوراق التجاريَّة بمدة رمنية لسما  الدعوى بشأنها -4
سونوات  المستمدة من عالمته األصلية بمن تلقا عنه الكمبيالة، وال تسمق الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه مابلها بعد مضوي  والث

الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاري  االحتجوا،، وال تسومق دعووى  ىمن تاري  االستحقاق وال تسمق دعاو
 من اليوم الذي وفا فيه المظهر أو من يوم إمامة الدعوى.  أشهرالمظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بعد مضي ستة 

مون تواري   أشوهرسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملترمين بعود مضوي سوتة ال تسمق دعاوى رجو  الحامل علا الم -5
من اليوم الذي وفا  أشهرانقضاء ميعاد تقديم الشي . وال تسمق دعوى رجو  الملترمين بوفاء الشي  تجاه بعضهم  بعد مضي ستة 

 فيه الملترم أو من يوم إمامة الدعوى عليه.

ا، وتنفيوذها فوي مونه من الضمانات التي يتمتق بهوا حامول الكمبيالوة أو الشوي  السوتيفاء ميموة كول منهتكمن أهمية مقابل الوفاء في كو -6
أموا السوند ألمور فوال وجوود ؛ مقابل الوفاء في الكمبيالة يختلف عنه في الشي  تبعا  لألحكوام الخاصوة بكول منهموا؛ وتاري  االستحقاق
 .لمقابل الوفاء فيه

  ال يعني تماما  بطالن الحق الذي تتضمنه وللمدعي المطالبة لدى مضاء الموضو  إل بات حقه.أن بطالن الورمة التجارية شكال   -3

 أهم التوصيات:
عقد ورع العمول فيموا يخوت األوراق التجاريوة وإجوراءات تنفيوذها موق المختصوين مون ورارة العودل وورارة التجوارة والصوناعة  -1

 وراق التجارية.إلا البحوث العلمية الرصينة في أحكام األ والرجو 

التدميق في اختيار القضاة والخبراء من منسوبي دوائر التنفيذ بورارة العدل عنود نظور دعووى األوراق التجاريوة، وذلو  مون خوالل  -2
 هم أك ر علما  وخبرة ودراية في نظام األوراق التجارية. عمنالبحث دائما  

هوذا المبودأ أن تكوون األوراق التجاريوة كافيوة بوذاتها لتقريور االلتورام تطبيق مبدأ الكفاية الذاتية بشكل أك ر موضووعية، حيوث يوراد ب -3
ا ا. ال ابت بها دون الحاجة إلا غيرها من وسائل اإل بات، ومن  م اعتبارها سند   تنفيذي 

طلعوات مراعاة الحسم والسرعة في تنفيذ األوراق التجاريوة، وهوذا الجانوب اإلجرائوي لوه أكبور األ ور فوي نشوأة بيئوة تجاريوة تحقوق ت -4
 التنمية.

علا ماضي التنفيذ في حال رف  الدعوى لعدم االختصات أن يصدر مرار كتابي لحامل الورموة التجاريوة ويكوون مسوببا ، بحيوث  -5
 يستطق الحامل االحتجا، بهذا القرار والمطالبة بحقه أمام ماضي الموضو .

الخاصوة، وذلو  بهودف اختصوار إجوراءات التنفيوذ، ومون  وم التنسيق بين دوائور التنفيوذ فوي ورارة العودل وبوين الودوائر الحكوميوة و -6
 اختصار ومت وجهد الدائنين.
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College of Criminal Justice  

 ia and Lawof Shar Department 

STUDY  ABSTRACT 
Title: Implementation of commercial paper in light of the Saudi regime (A Case Study). 

student: Saleh bin Mohammed Al-Qahtani 

Advisor: Prof. Fouad Abdel-Moneim Ahmed 
The research problem: It is to answer the main question: What procedures for the implementation of commercial 
paper in Saudi regime? 
Study Methodology: The researcher used the inductive analytical, by reference to sources and references legal and 

general rules in Saudi systems, regulations and reporting, in addition to previous studies related to the subject of 

study, and in the practical side, the researcher used curriculum content analysis, where he analyzed the content of 

some of the issues of commercial paper and decisions thereon in Saudi Arabia to serve the problem of the study and 

achieve its objectives. 
Main results: 
- Did not know the Saudi regulator of commercial paper, but was limited to types (bill of exchange, bond to the 

order, the check) and the terms of their validity; and known jurists as: instruments written is released satisfy the 

data set forth in the system, represent a truly critical, and payable as soon as available, or at a time particular, or 

assignable, and be negotiable means business, that settles on the custom accepted as a tool to meet the cash in-

lieu transactions.Do. 
- Chapter governs in cases of commercial paper system of commercial paper issued by Royal Decree No. (37) 

dated 10/11/1383 AH, and the Ministerial Decree No. (859) dated 13/03/1403 AH, on the procedures for 

adjudicating disputes commercial paper; specializes committees Resolution of Securities Disputes commercial 

jurisdiction over cases filed in the threads of commercial paper.  

- Opposition may be in fulfillment of commercial paper and implemented in the following cases: (bankruptcy 

pregnant; If there was a pregnant woman is without prejudice to Bohlith; bill in the event of loss or check) 

- Have proof in the bill that have not been accepted by all the means of proof of legitimacy. 

- Not be realized in exchange for ownership of the carrier but the fulfillment of the due date in the light of the 

system of commercial paper. 

- The significance versus fulfillment in being one of the guarantees enjoyed by the holder bill of exchange or a check 

to satisfy the value of each, and their implementation on the due date; Against the fulfillment of the bill differs from 

it in check according to the provisions of their own; while Sindh is not having to return for fulfilling it. 

- The invalidity of the commercial paper form does not mean exactly the right invalidity contained in and spend the 

claimant has to prove his right to the subject, as are the commercial paper and medium-proof. 

Main Recommendations: 

- Relay held workshops with respect to commercial paper and its implementation procedures with specialists from 

the Ministry of Justice and the Ministry of Trade and Industry and return to the sober scientific research in terms 

of commercial paper for a number of authors. 

- Audit in the selection of investigators, judges and experts from the staff of the Committee chapter in commercial 

paper disputes when an investigation in connection with a case relating to non-fulfillment of commercial paper 

and its implementation, and that by searching always for those who are more informed and experienced and 

knowledgeable in the field of commercial paper and the terms of the health of its implementation. 

- The application of the principle of self-sufficiency is more objective, where it is intended that this principle be 

commercial paper alone is sufficient to determine a firm commitment without the need for other means of proof 

and then bond executive mind. 

- Activating the role of commercial paper in the working life, through an emphasis on abstaining from fulfilled, 

even if that leads to stigmatization in the daily newspapers, so does not offer a version of these papers, however, 

has certain that he has the ability to implement and fulfill the due date. 

- Oblige banks fulfillment checks that part of the amount is available if desired so pregnant, and have it added to 

the material system of commercial paper to be bound by the duty of the drawee bank when they wish so pregnant. 

 

 
 

 

College of Criminal Justice  

 of Sharia and Law Department 

STUDY  ABSTRACT 

Title: commercial paper in light of the Saudi regime (A Case Study). 

student: Saleh bin Mohammed Al-Qahtani 

Advisor: Prof. Fouad Abdel-Moneim Ahmed 
The research problem: It is to answer the main question: What procedures for the commercial paper in Saudi regime? 
Study Methodology: The researcher used the inductive analytical, by reference to sources and references legal and general rules in 

Saudi systems, regulations and reporting, in addition to previous studies related to the subject of study, and in the practical side, the 

researcher used curriculum content analysis, where he analyzed the content of some of the issues of commercial paper and decisions 

thereon in Saudi Arabia to serve the problem of the study and achieve its objectives. 
Main results: 
- Did not know the Saudi regulator of commercial paper, but was limited to types (bill of exchange, bond to the order, the 

check) and the terms of their validity; and known jurists as: instruments written is released satisfy the data set forth in the 

system, represent a truly critical, and payable as soon as available, or at a time particular, or assignable, and be 

negotiable means business, that settles on the custom accepted as a tool to meet the cash in-lieu transactions.Do. 
- Chapter governs in cases of commercial paper system of commercial paper issued by Royal Decree No. (37) dated 

10/11/1383 AH, and the Ministerial Decree No. (859) dated 13/03/1403 AH, on the procedures for adjudicating disputes 

commercial paper; specializes committees Resolution of Securities Disputes commercial jurisdiction over cases filed in 

the threads of commercial paper As executive support.  

- Opposition may be in fulfillment of commercial paper and implemented in the following cases: (bankruptcy pregnant; If 

there was a pregnant woman is without prejudice to Bohlith; bill in the event of loss or check) 

- Enjoy commercial paper duration of time to hear the case on them as subject to the rule of non-hear the case, without 

prejudice to the rights of pregnant derived from its relationship to the original who received his bill, nor hear the case 

arising from the bill to offset after three years from the due date and do not hear lawsuits pregnant towards the drawer or 

endorsers after the lapse of one year from the date of the protest, Do not hear a lawsuit endorsers towards each drawer 

or toward six months after the appearance of the day and in the day of or the prosecution. 

- You do not hear back rack suits on the drawer and drawee appearance and others committed after six months from the 

date of expiry of the deadline to provide the check. Nor hear the suit back committed to the fulfillment of the check toward 

each other after a lapse of six months from the day and in which the obligor or of the day of the criminal proceedings 

against him.The significance versus fulfillment in being one of the guarantees enjoyed by the holder bill of exchange or a 

check to satisfy the value of each, and their implementation on the due date; Against the fulfillment of the bill differs from 

it in check according to the provisions of their own; while Sindh is not having to return for fulfilling it. 

- The invalidity of the commercial paper form does not mean exactly the right invalidity contained in and spend the 

claimant has to prove his right to the subject, as are the commercial paper and medium-proof. 

Main Recommendations: 
- held workshops with respect to commercial paper and its implementation procedures with specialists from the Ministry of 

Justice and the Ministry of Commerce, Industry and refer to the sober scientific research in terms of commercial paper. 

- Audit in the selection of judges and experts from the employees of the Ministry of Justice circles implementation when 

considering lawsuits related to securities business, and it always search through all of the note, and they are more 

experienced and familiar with the system in terms of commercial papers and implementation. 

- The application of the principle of self-sufficiency is more objective, where it is intended that this principle be 

commercial paper alone is sufficient to determine a firm commitment without the need for other means of proof, and then 

bond executive mind. 

- Taking into account the speed and decisiveness in the implementation of commercial paper, and this procedural aspect 

has the greatest impact on the emergence of a commercial environment check development aspirations. 

- The execution judge in the case to dismiss the case for lack of jurisdiction to issue a written decision to the holder of 

commercial paper and be justified, so that the carrier could not protest this decision and claim his right in front of the 

trial judge. 
- Coordination between the departments in the implementation of the Ministry of Justice and between government departments 

and private, in order to shortcut the procedures for implementation, and then reduced the time and effort creditors.  
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 ئْـــــــــــــداء
 رل ىىا  ه و لىىغ .....بكىىم ر ىى، ييي نىىف مىىأ  ر اىىغر م ىى   ل ىى ،  مىىأ مل ىىم   ىى  إلىى  

  .عليك..
 

ممىىغ  ه رىىو ع ىى،ر بفل ىى ا ممىىو  ل فليا... كىىم مىىأ رىىو  لعدىىع  بسىىغ  ه ور ىىعل  إلىى   
 . و لسفريا..

 
مسىىىو ا  ىىىفت  ر  ىىى و  إلىىى  مىىىأ يىىىفركع و حبىىىعل و وملخىىىع و ب ىىىغ  وإ ىىى   و سفو ىىىىىع 

 .إل  مف ن خ  ون،ضفه وراهم  هإل  إ ع  و وم ع  و  ه ه...
 

  ...لخفً وع،رف فً ل خ،هم عل    ش فلورنفليأ ليف و وزن  هفييي مب فئو و إل  زود و 
   
ممىغهم  ه بسع ى  و عرياى  ومىى سهم  و  بيىىغ    ىع قرىف   لسلىم و ل س،رىىا مىأ م ى إلى  كىم 

 ...بفل  ا و لسفريا
 

 
 رو إ جفز ه ه  لغر  ا... - سفل   بسغ  ه -إل  كم مأ كفن لهم  لبضم 

 . إل  كم مأ قمأ بفلكل ا  لطيخا )ال إل  إال  ه( وع م مأ مدلهف
 

 مهغ  ه    لجهغ
 ٚهللا اٌّٛفك

 
 

 

 زخكغ حُ
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 شكــز ٔذمدٚـز
وحػػدو واالةػػاة واالسػػاـ  الػػب  ػػف   يبػػ  بمػػدو سػػيديو  ح ػػد و الػػب  الػػ  و ةػػحوب   الحمددد ه

  ج ميف... وبمد...
} ػػف   يرػػكر االيػػوس   يرػػكر ا ب دػػ يي  بمػػد  : الكػػريـا االرسػػوؿقػػوؿ ايطاقػػًو  ػػف      

رػػكر اال ػػوالب تمػػوالب  الػػب  ػػو  ػػف بػػ   الػػ   ػػف يم ػػ  االمظي ػػة و   ػػ  االجسػػي ة  و ػػف  الػػؾ 
االرػكر و ظػيـ ا  تيػوف السػيدي االتحةيؿ االمال   د  ه و االجو مة اال بوركػة   توجػ  بػوادر 

ر ػيس   وزير االداخالية  آل سعودمحمد بن نايف بن عبدالعزيز األ يػر/ ةوحب االس و اال الك  
 األ الب الجو مة يويؼ االمربية الالمالـو األ يية حفظ  ا . اال جالس 

ر ػيس  رقوش رشيد بنبن جمعان د/  ال مػوال ك و يسمدي   ف  تقدـ بخوالص االركر واالتقدير  
جو مػػة يػػويؼ االمربيػػة الالمالػػـو األ ييػػة  الػػب ر ويتػػ  الالبػػوحليف واالدارسػػيف واال تػػدربيف دػػ  هػػ ا 

 االمرب  االمال   االرو خ. االةرح
يد كاليػػػة االدراسػػػوت االماليػػػو  ػ  ػػػ محمدددد بدددن عبدددداي الشدددنقي   .د/واالرػػػكر  وةػػػوؿ السػػػمودة 

 ر يس قسـ االرريمة واالقويوف. عبداي بن محمد ربابعةد/ وسمودة 
ك ػو  تقػدـ بجزيػػؿ االرػكر و ظػػيـ ا  تيػوف واالتقػػدير االػب سػػمودة اال رػرؼ االمال ػػ   الػب هػػ و 

  االػ ي الػـ يػدخر جًػدًا دػ   سػو دت   الػب ات و ًػو  حيػث عبدالمنعم أحمدفؤاد د/  .االدراسػة 
خراجًو د  ةورتًو االيًو ية.يكوف التوج ررودات   ظيـ األلر د  ايجوزهو وا   ًوت  وا 

محمدد ناردر د/ سػمودة ة األدوضؿ   ضوء الجيػة اال يوقرػة  ويرردي   يضًو  ف  ركر األسوت
تفضػػػالًـ بوال وادقػػػة  الػػػب  يوقرػػػة دراسػػػت  هػػػ و  ال إيددداد أحمدددد إبدددرا يمد/ ؛ سػػػمودةمحمدددد البجددداد

لرا ًو د  ةيغتًو االيًو ية.  وا 
االجػػودة وا  ت ػػود األكػػودي      ػػودة   يػػد  إبددرا يم بددن عمدد  الددد يلد/ رػػكر سػػمودة  ك ػػو 

االػ يف كػوف ال احظػوتًـ وتوجيًػوتًـ  ظػيـ األلػر  الجية تجويد االرسػو ؿاألسوت ة د   وج يع
 رة   قة.د  تقديـ دراست  الال يوقرة بةو 

 والحمد ي رب العالمين
ػ .والرالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آله ورحبه أجمعين 
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 لائًح احملرٕٚاخ 
 اضصغحظ اضطوضوعػػ

 )أ( مست مص الدراسة بالمغة العدربية
 )ب( نجميزيةمست مص الدراسة بالمغة ال 

 )ج( داءددددال 
 )د( الشكر والتقدير

 اضغصلػاألول

 درادظػوأبطادعاطذصضظػاض

 2 مقـدمة الدراسة

 4 مشـكلة الدراسة

 5 تساؤالت الدراسة 

 5 أهـداف الدراسة

 6 أهميـة الدراسة

 3 حـدود الدراسة

 3 منهجية الدراسة

 9 مفاهيم مصطلحات الدراسة

 11 الدراسـات الســــابقة

ػاضغصلػاضثاظي
 طاعغظػاألوراقػاضتجارغظ

 ٕٔ تمهيد

 ٕٕ والتمييز بينها ألوراق التجارية وتطور فكرتهاامفهوم المبحث األول: 

 22 المطلب األول: مفهوم األوراق التجارية

 24 المطلب ال اني: تطور فكرة األوراق التجارية

 26 المطلب ال الث: التميير بين األوراق التجارية 

 28  : الخصائص والفروقالمبحث الثاني: األوراق التجارية



)   (  ٝ 

 

 خ اٌّحز٠ٛبدربثغ لبئّ

 اضصغحظ اضطوضوعػػ

 28 المطلب األول: خصائت األوراق التجارية 

 33 النقدية والمالية واألوراق التجارية الفرق بين المطلب ال اني: 

 36  هاأحكاماالقتصادية لألوراق التجارية و المبحث الثالث: الوظائف

 33 المطلب األول: الوظائف االمتصادية لألوراق التجارية

 39 لألوراق التجارية  النظاميةالمطلب ال اني: األحكام 

ػاضغصلػاضثاضث
ػوأحصاطؼااألوراقػاضتجارغظػ

 49 تمهيد

 48 المبحث األول: الكمبيالة

 48 وأحكامهاالمطلب األول: مفهوم الكمبيالة 

 55 والوفاء بهاالمطلب ال اني: تداول الكمبيالة 

 31 صرفي بالسقوط وعدم سما  الدعوىانقضاء االلترام الالمطلب ال الث: 

 38 المبحث الثاني: السند ألمر

 38 وأحكامهالمطلب األول: مفهوم السند ألمر 

 2ٕ وضمانات الوفاء به وانقضاء االلترام الصرفيالمطلب ال اني: تداول السند ألمر 

 2٘ كــالمبحث الثالث: الشي

 2٘ المطلب األول: مفهوم الشي  وخصائصه وأنواعه.

 23 .والوفاء بهالمطلب ال اني: شروط إنشاء الشي  وأحكام تداوله 

 33 انقضاء االلترام الصرفي بالسقوط وعدم سما  الدعوى.المطلب ال الث: 

 ٔٓٔ الحماية الجنائية للشي .المطلب الرابق: 

ػاضغصلػاضرابع
ػتظغغذػاألوراقػاضتجارغظػوظظرػدروىػاإلردارػآضغظػ

 ٘ٓٔ تمهيد

 ٙٓٔ تنفيذ األوراق التجارية آليةاألول: المبحث 

 ٙٓٔ المطلب األول: مفهوم تنفيذ األوراق التجارية وأحكامه
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 ربثغ لبئّخ اٌّحز٠ٛبد

 اضصغحظ اضطوضوعػػ

 ٖٔٔ المطلب ال اني: إجراءات تنفيذ األوراق التجارية

 1ٔٔ المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ الحجز ونظر دعوى اإلعسار

 1ٔٔ ل: إجراءات الحجر علا أموال المدين وبيعهاالمطلب األو

 ٕ٘ٔ المطلب ال اني: دعوى اإلعسار وإجراءات نظرها

ػاضغصلػاضخاطس
 اضدرادظػاضتطبغػغظ

 3ٕٔ تمهيد

 ٖٓٔ القضية األولى

 ٕٖٔ القضية الثانية

 ٖ٘ٔ القضية الثالثة

 1ٖٔ القضية الرابعـة

 3ٖٔ القضية الخامسة

 ٕٗٔ القضية السادسة

 ٗٗٔ القضية السابعة

 ٘ٗٔ القضية الثامنة

 ٙٗٔ القضية التاسعة

 اضغصلػاضدادس

ػخالصظػظتائجػاضدرادظػوتوصغاتؼاػوطػترحاتؼا
 3ٗٔ أوالً: خالصـة الدراسة

 ٓ٘ٔ ثانياً: نتائــج الدراسة

 ٘٘ٔ ثالثاً: توصيات الدراسة 

 1٘ٔ رابعاً: مقترحات الدراسة

 3٘ٔػشائطظػاضطصادرػوػاضطراجعػ
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 انفصم األٔل

 يشكهح اندراسح ٔأتعادْا
 يمديــح اندراسح
 يشكهــح اندراسح

 ذسـاؤالخ اندراسح

 أْـــداف اندراسح

 أًْٛـــح اندراسح

 حــــدٔد اندراسح

 يُٓجٛـح اندراسح

 يفاْٛى ٔيصطهحاخ اندراسح

 اندراســــــاخ انســــــــاتمح
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 انفصم األٔل

 يشكهح اندراسح ٔأتعادْا
 

 :يمديــح اندراسح
حُلٔددذ ر سد حُؼددخ٤ُٖٔ ٝحُقددسس ٝحُغددسّ ػِدد٠ أؽددشف حُٔشعدد٤ِٖ عدد٤ذٗخ ٝٗز٤٘ددخ       

 ٓلٔذ حُشعٍٞ حأل٤ٖٓ ٝػ٠ِ آُٚ ٝفلزٚ أؿٔؼ٤ٖ... أٓخ رؼذ..

 ٤ٓدذحٕ كد٢ ٝخخفدش حُل٤دخس ؿٞحٗدذ ؽدظ٠ كد٢ حُ٘دخط رد٤ٖ حُٔظزخدُدش حُؼسهخص كبٕ      

 ٝكلدع ٝإلطٔخٜٓدخ ط٘ل٤دزٛخ ُٝغدشػش ٝٓظؾدؼزش ًؼ٤دشس  حُٔؼدخٓسص حُٔخ٤ُدش ٝحُظـخس٣دش

 ٝحُٔقدخػذ حُٔخدخهش ٝطو٤َِ حُظـخس٣ش ُظغ٤َٜ حألٝسحم ػ٠ِ ؿشٟ حالػظٔخد حُلوٞم

 ُٝظـ٤٘دذ ٝعدشػش  ٓشٝٗدش ٓدٖ طوظند٤ٚ ٝٓدخ حالهظقدخد٣ش  حُظد٢ طؼدٞم حُلشًدش

 ٝحُظ٘وَ رٜخ. حُ٘وٞد حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓخخهش كَٔ

 ٓدٖ طدٞك٤ش حُٔؼخفدشس ًدخٕ الردذ ٓـظٔؼخط٘دخ ك٢ ٗظشحً أل٤ٔٛش حألٝسحم حُظـخس٣شٝ       

طئد٣ٜدخ   حُٜٔٔدش حُظد٢ حالهظقدخد٣ش حُٞظدخثق ردؤدح  ُو٤خٜٓدخ ُٜدخ مدٔخٗخً  كؼخُدش كٔخ٣دش

 (.ٔ)حُ٘وٞد  ٓوخّطوّٞ  حُٔؼخٓسص ك٢ ٝكخ  ٝظ٤لظٜخ ًؤدحس خخفش ٝرقلش

٠ اُد حُدزؼل ًدخُ٘وٞد كودذ ُـدؤ ٝأدحس حثظٔدخٕ ٝكدخ  أدحس ٌُدٕٞ حألٝسحم حُظـخس٣دشٝ       

ٝسهدش  رظلش٣دش ٝرُدي  حُـ٤دش أٝ ٓٔظٌِدخطْٜ ػ٠ِ أٓٞحٍ حالعظ٤س  اعخ س حعظؼٔخُٜخ رـ٤ش

 اعدخ س إٔ كد٢ ؽدي ٝال ٓوخردَ ٝكدخ   ُٜدخ ُد٤ظ (ؽد٤ي  عد٘ذ ألٓدش  ًٔز٤خُدشطـخس٣دش )

حُ٘لٞ ٣ٌٕٞ عززخً ك٢ حُؼذ٣ذ ٓدٖ حُٔ٘خصػدخص حُظد٢  ػ٠ِ ٛزح حألٝسحم حُظـخس٣ش حعظؼٔخٍ

َا أأأ}:  هدخٍ ٝكدخ  ًدؤدحس ك٤ٜدخ حُؼودش ا٠ُ كودذحٕ ٣ئد١ ٓخ ط٘ؾؤ ر٤ٖ حُذحثٖ ٝحُٔذ٣ٖ  يَا أَييَه
وااقأَيمفااَاليمو فأاَنفانَمو فأأأأ يَا أَييهََا أالَّارِينَأآمَنُاااقأ يأأأأ}: ٝهدخٍ   {ٔ}حُٔخثدذس:  {الَّرِينَأآمَنُاااأَيْفُواااأالا لقُُدوا ِأأأ تياْقُُو

واااقأَيفُوََامو فأإلن أأتِجَ زَةًأعَنأتيسَاضٍأمِّنمو ال لقبَ طِللأإل َّأَينأتيموانَ َالقأأأأ*الُّاََأُيا نَأالموا فأزَمِن ا  أأأأأ  فأَْ يأتيدقتُو َْمَانأيَُُق
ِنَِأفي زا أَُْي نَأذيلِكَأعَُيىأالَُِّأيََِريا  ذيلِكَأعُدفَْاف   ٖٓ ٛ٘دخ ًدخٕ  {ٖٓ -3ٕ}حُ٘غخ :  {َْظوُق   أُيََاففَأفوصُف

ٌٕٞ ك٢ حُـخُذ ػذّ حُٞكخ  ػ٠ِ حُٔ٘ظْ حُغؼٞد١ حُظذخَ ُلغْ طِي حُٔ٘خصػخص حُظ٢ ط

حُظدد٢ طؼزددض كوددٞم حُددذحثٖ  كقددذس ٗظددخّ حألٝسحم  رخُٞسهددش حُظـخس٣ددش ٓددٖ هزددَ حُٔددذ٣ٖ 

                                                 
الترػػريع االسػػمودي واالقػػويوف االوضػػم   ا:سػػكيدرية: ـ(. االح ويػػة االجيو يػػة الالرػػيؾ دػػ  ا1991االرػػو ال   دتػػوح ) (1)

 .5ص دار اال طبو وت االقويويية 
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حُظـخس٣دددش حُغدددؼٞد١ ُقددد٤خٗش طِدددي حُلودددٞم ٝكغدددْ حُٔ٘خصػدددخص حُوخثٔدددش رددد٤ٖ حُدددذحثٖ 

 .(ٔ)ٝحُٔذ٣ٖ

  ك٤دددغ إ حُدددذػٟٞ ال ط٘ظٜددد٢ ٝأدهٜدددخ ُٝٔدددخ ًدددخٕ حُظ٘ل٤دددز ٓدددٖ أٛدددْ حُٔٞمدددٞػخص     

ٝط٘ل٤دز حألكٌدخّ  اُد٠ أفدلخرٜخ  ردَ حُؼزدشس كد٢ ا٣قدخٍ حُلودٞم   ُلٌدْ ك٤ٜدخرقذٝس ح

ٝهِٔددخ ٣٘ظٜدد٢ حُظ٘ل٤ددز رددذٕٝ فددؼٞرخص أٝ ٓؾددخًَ طؼظددشك هش٣وددٚ. ُددزُي كددبٕ كوٜددخ  

كدد٢ ٗظددخّ  ٜٔٔددشحُونددخ  ٝسؿددخٍ حُوددخٕٗٞ ٣ظلوددٕٞ ػِدد٠ أ٤ٔٛددش حُظ٘ل٤ددز ٤ُلظددَ ٌٓخٗظددٚ حُ

حالٛظٔخّ ٝحالكظدشحّ. ُٜٝدزح ؿدخ  كد٢ حُونخ   ار ال ه٤ٔش ُألكٌخّ ٓخ ُْ طلع رخُشػخ٣ش ٝ

حُٔٞؿٚ ا٠ُ هخم٤ٚ أر٢ ٓٞع٠ حألؽدؼش١: فكبٗدٚ  ًظخد حُونخ  ُؼٔش رٖ حُخطخد 

ال كخثدذس ٓدٖ طقدش٣ق رلدن ال ٣ظدشؿْ اُد٠ ٝحهدغ  أ١. (ٕ)ال ٣٘لغ طٌِْ رلدن ال ٗلدخر ُدٚف 

 ِٓٔٞط  ػٖ هش٣ن ٓخ ٣قطِق ػ٤ِٚ رخُظ٘ل٤ز.

حُظـخس٣ش طٌٕٞ ربػٔخٍ هٞحػذ حُ٘ظخّ اػٔدخالً  ط٘ل٤ز حألٝسحمكبؿشح حص ٝػ٠ِ رُي       

كؼ٤ِددخً  حخظ٤ددخًسح أٝ هنددخً   كددبرح هددخّ حُٔددذ٣ٖ رخُٞكددخ  رٔنددٕٔٞ حُٞسهددش حُظـخس٣ددش ُِددذحثٖ 

ٓظ٘غ حُٔذ٣ٖ ػدٖ حُٞكدخ  رٔندٕٔٞ ٛدزٙ ححخظ٤خًسح ٓ٘ٚ ع٢ٔ رُي ط٘ل٤ًزح حخظ٤خس٣ًخ  أٓخ ارح 

 .(ٖ) حُٞسهش ًخٕ الرذ ٖٓ طذخَ حُونخ  إلؿزخسٙ ػ٠ِ حُظ٘ل٤ز

ك٤ددغ   ػِدد٠ مددٞ  ٓددخ طوددذّ ٣ظزدد٤ٖ إٔ حألٝسحم حُظـخس٣ددش كظ٤ددض رلٔخ٣ددش حُٔدد٘ظْ      

ٝٓددٖ ػددْ ارح حًظِٔددض طِددي حُؾددشٝه أفددزلض   طٌغددزٜخ هددٞس حُظ٘ل٤ددز خً ٝمددغ ُٜددخ ؽددشٝه

ٓددخ ٣لددذ ٓددٖ   ُظ٘ل٤ددزٛخ  ًٔددخ كددذد حإلؿددشح حص حُ٘ظخ٤ٓددش خً ط٘ل٤ددز٣ حً حُٞسهددش حُظـخس٣ددش عدد٘ذ

٘خ طظز٤ٖ أ٤ٔٛش طِي حإلؿشح حص ك٢ كغدْ حُٔ٘خصػدخص ٖٓ ٛ. رذٕٝ ٓوخرَ ٝكخ افذحسٛخ 

ٌُدٕٞ حألٝسحم حُظـخس٣دش  حُونخث٤ش رلن حُٔظسػز٤ٖ حُوشحسحصحُٔخ٤ُش ٝحُظـخس٣ش ٝط٘ل٤ز 

( ٓددٖ ٗظددخّ 3رؼددذ فددذٝس ٗظددخّ حُظ٘ل٤ددز ٓددٖ حُغدد٘ذحص حُظ٘ل٤ز٣ددش ٝكددن حُٔددخدس )أفددزلض 

ٜددخ دسحعددش ٛددزح   ٝػ٤ِددٚ ًخٗددض ٛددزٙ حُذسحعددش حُظدد٢ عدد٤لخٍٝ حُزخكددغ ٓددٖ خسُحُظ٘ل٤ددز

 حُٔٞمٞع رؾ٢  ٖٓ حُؼٔن ٝحُظل٤َِ.      

                                                 
 هػ.11/11/1383( بتوريخ 37( ايظر: يظوـ األوراؽ االتجورية  االةودر ب وجب اال رسـو اال الك  االكريـ رقـ )1)
 .71  ص1ج    بوبكر  ح د خالؼ بف حيوف )د.ت(.  خبور االقضوة  بيروت   والـ االكتب ( وكيع2)
( بتػػوريخ 53تيفيػػ  االةػػودر ب وجػػب اال رسػػـو اال الكػػ  االكػػريـ رقػػـ )ـ/اال( ايظػػر: يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة؛ ويظػػوـ 3)

هػػ 17/4/1434( بتػوريخ 9892هػ  و  حت  االتيفي ية االةودرة ب وجب قرار وزير االمدؿ رقـ )13/8/1433
 االقوض  بوال وادقة  الب االا حة االتيفي ية اليظوـ االتيفي .



 - ٗ - 

 :يشكهح اندراسح
ط٘قذ اؽٌخ٤ُش حُذسحعش ك٢ ٓؼخُـش ٓٞمدٞع ػِد٠ هدذس ًز٤دش ٓدٖ حأل٤ٔٛدش أال ٝٛدٞ:  

طِدددي ٕ ًؼ٤دددشحً ٓدددٖ اك٤دددغ كددد٢ مدددٞ  حُ٘ظدددخّ حُغدددؼٞد١  ط٘ل٤دددز حألٝسحم حُظـخس٣دددش 

 حُظ٘ل٤ددزفددذحس ٗظددخّ ٝرُددي ٗظددشحً ُلذحػددش ا ٣ِظددزظ ػِدد٠ حُددزؼل كٜٜٔددخ ؿددشح حص حإل

ٛددـ  ٝالثلظددٚ ٖٖٗٔ/2/ٖٔ( رظددخس٣  ٖ٘حٌُِٔدد٢ سهددْ )ّ/حُقددخدس رٔٞؿددذ حُٔشعددّٞ 

حُظد٢ طـؼددَ   ٛددـٖٗٗٔ/ٗ/1ٔحُظ٘ل٤ز٣دش حُقددخدسس رٔٞؿدذ هددشحس ٝص٣دش حُؼددذٍ رظدخس٣  

طزغد٤و كٜدْ  طغدظٜذفُزح ًخٕ الرذ ٖٓ دسحعش  ؛ٓ٘ٚ ٓٞمٞػخً ؿذ٣شحً رخُؼ٘خ٣ش ٝحالٛظٔخّ

 خ ٣ٌظ٘لٜخ ٖٓ ؿٔٞك أٝ اؽٌخٍ.طِي حإلؿشح حص  ٝاصحُش ٓ

كدد٢ رؤكٌددخّ حُونددخ   حُظدد٢ طظؼِددنؽددٌخالص رؼددل حإل ٝؿددذ٣ش رخُددزًش إٔ ٛ٘ددخى       

إٔ ٣قددزق حُظ٘ل٤ددز ؿددخثضحً أٝ ؿ٤ددش  ك٤ددغ ٣ظشطددذ ػِدد٠ طِددي حألكٌددخّ  ٓ٘خصػددخص حُظ٘ل٤ددز

ٝهق حُغ٤ش كد٢ حُظ٘ل٤دز أٝ حعدظٔشحسٙ؛ ٝٓدٖ ٤ٜخ   أٝ ٣ظشطذ ػِؿخثض  فل٤لخً أٝ رخهسً 

ٔزخؽدشس حُظ٘ل٤دز هزدَ اخطدخس حُٔدذ٣ٖ أٝ حُٔلٌدّٞ ػ٤ِدٚ  كٜدَ ر هدشحس افدذحسي أٓؼِش رُد

حُددز١ حُظ٘ل٤ددز  هددشحسحالػظددشحك ػِدد٠  -كدد٢ كددخٍ ػددذّ اخطددخسٙ  -٣لددن ُِٔ٘لددز مددذٙ 

ش حُظ٘ل٤ددز ػِدد٠ حُددذحث٤ٖ٘ حُٔ٘خصػددخص حُٔظؼِوددش رظٞص٣ددغ كقدد٣ِ٤قددذسٙ حُوخمدد٢ ُلددل 

الخظقدخس ٓشحكدَ حُظوخمد٢  َٛ ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز حُٔزخؽش ُِٞسهش حُظـخس٣دش ٝ ؟حُلخؿض٣ٖ

كظد٠ ٣قدخس اُد٠  حُٞسهش حُظـخس٣شرؤدح  حُلن حُؼخرض ك٢  هشحس هنخث٢ٓؼَ: حعظقذحس 

 .؟هشكٚ ُِظ٘ل٤ز

ٝارح ًخٗض أفٍٞ ٝٓزخدة حُظ٘ل٤ز طغظٔذ ٤ٔٓضحطٜخ ٓدٖ ٓزدشسحص ٝؿٞدٛدخ  ك٤دغ ف      

ٍٞ ُدزح كدبٕ أفد ؛طنغ كدذحً ُظؼ٘دض حُٔدذ٣ٖ ٝطغدٔق ُِدذحثٖ رخُلقدٍٞ ػِد٠ د٣٘دٚ كؼ٤ِدخً 

حُظ٘ل٤ددز ٝاؿشح حطددٚ حُ٘ظخ٤ٓددش ٛدد٢ حُزددذ٣َ ػددٖ حُظ٘ل٤ددز حُطددٞػ٢ أٝ حالخظ٤ددخس١ ٓددٖ هزددَ 

حٓظ٘غ حُٔذ٣ٖ ػٖ حُو٤خّ هٞػخً رظ٘ل٤ز حُظضحٓخطٚ طـدخٙ دحث٘دٚ ٓخ حُٔذ٣ٖ  ٝآ٣ش رُي أٗٚ ٓظ٠ 

ٓدٖ أٓدٞحٍ  هخ٤ٗٞٗدش طغدٔق ُدٚ رخعدظ٤لخ  د٣٘دٚ كؼ٤ِدخً خً هدُِدذحثٖ هش حُ٘ظدخّكس رذ إٔ ٣دٞكش 

 .(ٔ) فٔخ حُظضّ رٚر٣لخ  حإلحُٔذ٣ٖ ػٖ  طخِق ك٢ كخٍٓذ٣٘ٚ 
                                                 

هػػ(.  ةػوؿ االتيفيػ  االقضػو   وتطبيقوتػ   الػب قػويوف ا:جػراءات اال دييػة 1428بداالمزيز بف  بدا  )االتوب     (1)
واالتجوريػػة بسػػالطية   ػػوف  رسػػوالة  وجسػػتير )(يػػر  يرػػورة(  االجو مػػة ا:سػػا ية االموال يػػة   واليزيػػو: كاليػػة  ح ػػد 

 .3ص ابراهيـ الالحقوؽ 
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ط٘ل٤ددز حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٛدد٢ حألًؼددش طؼو٤ددذحً ٤غددخً ػِدد٠ ٓددخ طوددذّ  ٝٗظددشحً ٌُددٕٞ طؤع     

ٝطؾددخرٌخً كدد٢ حُٔقددخُق ردد٤ٖ حألهددشحف حُٔؼ٤٘ددش رٌددَ ٓؼخِٓددش ط٘ل٤ز٣ددش  ٓددٖ ٛ٘ددخ رددشصص 

 رٕف١ةز و١ف١ةخٓؾٌِش حُذسحعدش حُظد٢ طدظِخـ كد٢ حإلؿخردش ػِد٠ حُغدئحٍ حُدشث٤ظ حُظدخ٢ُ: 

ٝطظلدشع ػدٖ ٛدزح حُغدئحٍ حُظغدخإالص ؟  إٌظبَ اٌسةؼٛدٞ ضٛء األٚساق اٌزدبس٠خ فٟ

 حُلشػ٤ش حُظخ٤ُش:

 :ذساؤالخ اندراسح
ٝٝظخثلٜدخ  ٝأٝؿدٚ   ٝخقخثقدٜخ  حػٜخٝٓخ أٗٞ  ؟ٓخ حُٔوقٞد رخألٝسحم حُظـخس٣ش -ٔ

كد٢ حُ٘ظددخّ  ّ حُٞكدخ  رٜددخ  ٝأكٌددخٝرد٤ٖ حألٝسحم حُٔخ٤ُددش ٝحُ٘وذ٣دشر٤ٜ٘ددخ ك٤ٔدخ ٤دض ٤حُظٔ

 ؟ حُغؼٞد١

كدد٢ حُ٘ظددخّ هددٞس حُظ٘ل٤ددز حُظـخس٣ددش  حمٝسحأل إلًغددخدٓددخ حُؾددشٝه ٝحُوٞحػددذ حُؼخٓددش  -ٕ

 ؟ حُغؼٞد١

 ؟ ك٢ حُ٘ظخّ حُغؼٞد١ حألٝسحم حُظـخس٣ش ط٘ل٤زٓخ اؿشح حص  -ٖ

 ؟ ك٢ حُ٘ظخّ حُغؼٞد١دػٟٞ حإلػغخس ٓخ اؿشح حص  -ٗ

 :أْــداف اندراسح
ٜدددخ  ٝخقخثقدددٜخ  ٝٝظخثلٜدددخ  ٝأٗٞحػحُٔوقدددٞد ردددخألٝسحم حُظـخس٣دددش  طٞمددد٤ق  -ٔ

كد٢   ٝأكٌدخّ حُٞكدخ  رٜدخ ٝرد٤ٖ حألٝسحم حُٔخ٤ُدش ٝحُ٘وذ٣دشٝأٝؿٚ حُظ٤٤ٔض ك٤ٔدخ ر٤ٜ٘دخ 

 .حُ٘ظخّ حُغؼٞد١

كد٢ حُ٘ظدخّ هدٞس حُظ٘ل٤دز حُظـخس٣دش  حُٞسهدش إلًغدخدحُؾشٝه ٝحُوٞحػذ حُؼخٓدش طلذ٣ذ  -ٕ

 حُغؼٞد١.

 ك٢ حُ٘ظخّ حُغؼٞد١. حألٝسحم حُظـخس٣ش ط٘ل٤زٓؼشكش اؿشح حص  -ٖ

 .دػٟٞ حإلػغخس ك٢ حُ٘ظخّ حُغؼٞد١ٓؼشكش اؿشح حص   -ٗ

 
 



 - ٙ - 

 :أًْٛـــح اندراسح
ّ رخدذٓخص حًظغزض حألٝسحم حُظـخس٣ش أ٤ٔٛش ًز٤شس ك٢ ك٤خس حُ٘خط ح٤ُّٞ.. ك٢ٜ طودٞ     

ال ع٤ٔخ ر٤ٖ حُظـخس  ُٝزُي ك٢ٜ  ٝ   ٝطغَٜ ًؼ٤شحً ٖٓ حُظؼخٓسص ر٤ٖ حُ٘خط حهظقخد٣ش

خ  ٖٝٓ ػْ دكغ ػـِدش حُظ٤ٔ٘دش ٝحالهظقدخد حُود٢ٓٞ  طغخػذ ػ٠ِ حٗظؾخس حُظـخسس ٝطٞعؼٜ

 ٖٓ ٛ٘خ رشصص حأل٤ٔٛش حُؼ٤ِٔش ٝحُؼ٤ِٔش ُٜزٙ حُذسحعش ٢ٛٝ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

 األعطغظػاضطضطغظ:)أ(ػ

طغددظٔذ حُذسحعددش أ٤ٔٛظٜددخ حُؼ٤ِٔددش ٓددٖ أ٤ٔٛددش ٓٞمددٞػٜخ  ك٤ددغ إ ط٘ل٤ددز حألٝسحم      

ٛ٘خى كخؿش ٓخعش اُد٠ ٓؼشكدش ًؼ٤دش حُظـخس٣ش رلخؿش ا٠ُ ٓض٣ذ ٖٓ حُزلغ ٝحُذسحعش  ٝ

ٖٓ أكٌخّ حالٓظ٘خع ػدٖ حُٞكدخ  ردخألٝسحم حُظـخس٣دش ٝػدذّ ط٘ل٤دزٛخ  ٝرُدي ٗظدشحً ٌُؼدشس 

ٓددخ ٣ظؤًددذ ٓؼددٚ ػِدد٠ حُٔظؼخٓددَ رخُٞسهددش ٓظ٘ددخع ػددٖ حُٞكددخ  رظِددي حألٝسحم  كددخالص حال

طزخػٜددخ كدد٢ ط٘ل٤ددز ححُظـخس٣ددش إٔ ٣ٌددٕٞ ػِدد٠ ػِددْ رددخإلؿشح حص حُ٘ظخ٤ٓددش حُٞحؿددذ ػ٤ِددٚ 

ٝسحم حُظـخس٣ش كظ٠ ٣ٜ٘ل ػٖ هش٣وٜخ ُللع كودٚ حُ٘خؽدت ػدٖ حُٞسهدش حُظـخس٣دش  حأل

ك٤غ طغظٜذف طٞمد٤ق ٝطلقد٤َ ٛدزٙ  ٝػ٤ِٚ طؼظزش ٛزٙ حُذسحعش امخكش ػ٤ِٔش ؿذ٣ذس 

 حُـضث٤ش ك٢ حُ٘ظخّ حُغؼٞد١.

ػ:األعطغظػاضططضغظ)ب(ػػ
ح حص حُ٘ظخ٤ٓدش طظٔؼَ حأل٤ٔٛش حُؼ٤ِٔدش ُٜدزٙ حُذسحعدش كد٢ حإلُٔدخّ رخُوٞحػدذ ٝحإلؿدش     

ٝٗظددخّ  كدد٢ ط٘ل٤ددز حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُددٞحسدس كدد٢ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُغددؼٞد١

٣ُل٤ذ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُغِي حُوندخث٢  ٝحُـٜدخص حُٔخظقدش  ٣ؤَٓ حُزخكغ إٔ   حُز١ حُظ٘ل٤ز

 رٜخ.ٕٞ ُٜزٙ حألٝسحم ٝحُٔظؼخِٓ ٕٞالع٤ٔخ حُظـخس حُلخِٓٝرَ ٝحألكشحد 

ع ػقددش١ ٣زلددغ كدد٢ هنددخ٣خ كذ٣ؼددش ٗغددز٤خً  ٣ٝغددظط٤غ ٕ ٛددزح حُٔٞمددٞع ٓٞمددٞا     

حُزخكددغ رؼددذ دسحعددظٚ ُِوددشحسحص ٝحُونددخ٣خ رحص حُؼسهددش رددخألٝسحم حُظـخس٣ددش إٔ ٣خددشؽ 

ٜٓ٘ددخ ر٘ظددخثؾ ٓٞمددٞػ٤ش ٣غددظل٤ذ ٜٓ٘ددخ ٣ٝل٤ددذ رٜددخ ؿ٤ٔددغ حألهددشحف رحص حُؼسهددش  ًٝددزح 

 رَ حُٔـظٔغ رؾٌَ ػخّ.        حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش رظ٘ل٤ز حألٝسحم حُظـخس٣ش

كددد٢ ُلدددض ٗظدددش  ٜخ ٝطٞفددد٤خطٛدددزٙ حُذسحعدددش ٗظدددخثؾ ًٔدددخ ٣ؤٓدددَ حُزخكدددغ إٔ طغدددْٜ      

٤ُٖٝ ٝحُٔخظق٤ٖ ا٠ُ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼظش١ اؿشح حص ط٘ل٤ز حألٝسحم حُظـخس٣ش ٓدٖ ئحُٔغ

 ٖٝٓ ػْ ٓؼخُـظٜخ  رٔخ ٣لون مٔخٗخص حُؼذٍ ٝكلع حُلوٞم. ػـشحص 
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 :حدٔد اندراسح

ػ)أ(ػػاضحدودػاضطوضورغظػ
رٕف١ةةز األٚساق اٌزدبس٠ةةخ فةةٟ ضةةٛء  "حُذسحعددش حُٔٞمددٞػ٤ش ػِدد٠ طوظقددش كددذٝد     

   ٝرُي ٖٓ خدسٍ طٞمد٤ق حُٔوقدٞد ردخألٝسحم حُظـخس٣دش ٝأٗٞحػٜدخ"إٌظبَ اٌسؼٛدٞ

حُلدددشم ر٤ٜ٘دددخ ٝرددد٤ٖ أٝؿدددٚ حُظ٤٤ٔدددض ر٤ٜ٘دددخ  ٝٝٝٝظخثلٜدددخ حالهظقدددخد٣ش   ٝخقخثقدددٜخ 

حُظـخس٣دش  حُٞسهدش دإلًغدخحُؾشٝه ٝحُوٞحػذ حُؼخٓدش  طلذ٣ذٝحألٝسحم حُٔخ٤ُش ٝحُ٘وذ٣ش  

  ٝأخ٤دشحً طٞمد٤ق اؿدشح حص ط٘ل٤دز حُٞكدخ  ردخألٝسحم حُظـخس٣دش   ٝر٤خٕ أكٌخّهٞس حُظ٘ل٤ز

 .دػٟٞ حإلػغخس ك٢ حُ٘ظخّ حُغؼٞد١ًزح اؿشح حص ٝ  حألٝسحم حُظـخس٣ش

ػ)ب(ػػاضحدودػاضطصاظغـظػػ
ؿدذ ٢ٞٔ ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش حُغدؼٞد١ حُقدخدس ركدحٌُٔخ٤ٗش  د حُذسحعشٝكذ       

حُقدخدس  حُظ٘ل٤دزًٝدزح ٗظدخّ   ٛدـ2ٖٖٔ/ٓٔ/ٔٔ(  ٝطدخس٣  1ٖحُٔشعّٞ ح٢ٌُِٔ سهدْ )

ُٝٞحثلدٚ حُظ٘ل٤ز٣دش ٛدـ  ٖٖٗٔ/2/ٖٔ(  ٝطدخس٣  ٖ٘رٔٞؿذ حُٔشعّٞ حٌُِٔد٢ سهدْ )ّ/

ٝرُدي رٜدذف حُظؼدشف ػِد٠ حإلؿدشح حص حُ٘ظخ٤ٓدش   ٛدـٖٗٗٔ/ٗ/1ٔرظدخس٣  حُقخدسس 

 .حُظـخس٣ش ألٝسحمححُٔظزؼش ك٢ ط٘ل٤ز 

ػحدودػاضزطظغـظػػ)ج(ػػاضػ
 ٛـ.ٖ٘ٗٔ/ٖٗٗٔػخ٢ٓ خسٍ حهظقشص كذٝد حُذسحعش حُض٤٘ٓش ك٢ حُلظشس      

 :يُٓجٛـح اندراسح

عظخذّ حُزخكغ ك٢ حُـخٗذ حُ٘ظدش١ حُٔدٜ٘ؾ ححٗطسهخً ٖٓ هز٤ؼش حُذسحعش ٝأٛذحكٜخ      

ردد٤ٖ ٓشكِددش  ٛددزٙ حُطش٣وددش طـٔددغ ك٤ددغحُٞفددل٢ رطش٣وظددٚ حالعددظوشحث٤ش حالعددظ٘ظخؿ٤ش  ف

حُـضث٤دددخص ٝٓشحهزظٜدددخ اُددد٠ حعدددظخشحؽ حُٔوظشكدددخص ٝحعدددظ٘زخه حُلِدددٍٞ حُظددد٢ حعدددظوشح  

 .  (ٔ)٣ظٞفَ رٜخ ا٠ُ ٗظخثؾ ٓ٘طو٤ش ٝكٍِٞ ٓوزُٞشف 

ك٤ددغ طددْ   عددظخذّ حُزخكددغ ٓددٜ٘ؾ طل٤ِددَ حُٔنددٕٔٞكوددذ حأٓددخ كدد٢ حُـددض  حُظطز٤ودد٢      

خألٝسحم حُظـخس٣دددش  ٝرُدددي رٜدددذف طل٤ِدددَ ٓندددٜٔٞٗخ رددد( هندددخ٣خ ٓظؼِودددش 3ػدددشك )

حُونخث٤ش رؾؤٕ ط٘ل٤زٛخ  رٔدخ ٣خدذّ ٓؾدٌِش حُذسحعدش  ٝحُوشحسحصحألكٌخّ  ٝحُٞهٞف ػ٠ِ

 ٣ٝلون أٛذحكٜخ.

                                                 
 كتبػػػة :   االريػػوض11ط  البحػػػث االمال ػػ  ةػػيو(ة جديػػػدةكتوبػػة ا (.ـ2117)  بوسػػالي وف   بػػداالوهوب ابػػػراهيـ (1)

 .33ص  االررد
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 :يفاْٛى ٔيصطهحاخ اندراسح
 :اٌزبٌٟفٟ  حذد اٌجبحث ِصطٍحبد اٌذساسخ

 )أ( انرُفٛـــذ
ٓقذس ُِلؼَ َٗلَّز  ٝحُٕ٘ٞ ٝحُلخ  ٝحُزحٍ أفَ فدل٤ق ٣دذٍ ػِد٠ ػاضتظغغذػضعًظ:ػ-1ػ

: َٗلَددز حُغددْٜ ٓددٖ حُش٤ٓددش َٗلَددخرحً ُٝٗلُددٞرحً ارح خددشم ؿددٞف . ٣وددخٍ(ٔ)هنددخٍ  كدد٢ أٓددٍش 

. ٝحَُّ٘لخر: ؿٞحص حُؾ٢  ٝحُخِٞؿ ٓ٘دٚ  (ٕ)حُش٤ٓش ٝخشؽ هشكٚ ٖٓ حُؾن ح٥خش 

َٝٗلَز حألٓش ٝحُوٍٞ ٗلخرحً ٝٗلٞرحً رٔؼ٠٘ ٗلز حألٓش ٓن٠ ٝأٓشٙ ٗخكدز ٓطدخع  ٝأٗلدز 

حُؾد٢  ٣ـدخٝص ٓلِدٚ   . ٝٓدٖ ٛ٘دخ ٣لٜدْ إٔ حُظ٘ل٤دز ُـدشً: ؿؼدَ(ٖ)حألٓش أ١ هندخٙ 

 .(ٗ)ٖٝٓ رُي ط٘ل٤ز حُلخًْ ُِلٌْ ارح أخشؿٚ ا٠ُ حُؼَٔ كغذ ٓ٘طٞهٚ 

ٛٞ: فاػٔخٍ حُوٞحػذ حُ٘ظخ٤ٓش كد٢ حُٞحهدغ حُؼِٔد٢ حخظ٤دخسحً أٝ  ًا:اضتظغغذػشاظوظػ-2

. ٝٛ٘ددخى ٓددٖ ػددشف حُظ٘ل٤ددز رؤٗددٚ: فطل٣ٞددَ ٓنددٕٔٞ حُلٌددْ اُدد٠ ٝحهددغ (٘)ؿزددشحًف 

٣ٝغظٞك٠ ك٤ٚ ٓخ طوشس رلن حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ آخ ٓدٖ ط٘ظوَ ك٤ٚ حُلوٞم ًٔخ ك٢ حُز٤غ 

. أٝ ٛدٞ: فاٗلدخر أٓدش ُٝد٢ (ٙ)ف هدشف عدِطش أخدشٟ هشف حُوخم٢ ٗلغٚ أٝ ٖٓ

حألٓددددش أٝ ٓددددٖ كٞمددددٚ ٗظخٓددددخً رخُظقددددذ٣ن ػِدددد٠ حُلٌددددْ ٝكوددددخ ُِقددددسك٤خص 

ٝرُددددي رددددخُظطز٤ن ُٔددددخ ٝسد   ٝحالخظقخفددددخص رؼددددذ حًظغددددخرٚ حُقددددلش حُوطؼ٤ددددش

  .(1)رخُلٌْف

  ٣ٝدؤٓش رٔوظندخٙ حُظ٘ل٤دزهخمد٢ ٖ حُز١ ٣قدذس ػد حُوشحس: ٛٞغًا:ػاضتظغغذػإجرائػ-3

ػ.  خً ط٘ل٤ز٣ حً رخػظزخسٛخ ع٘ذ رخُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش حُٞسهش حُظـخس٣شرظٔظغ 
                                                 

هػػ(.  مجػـ  قػوييس االالغػة  1422بف دورس   بػو االحسػيف  ح ػد )تحقيؽ:  ح ػد  ر(ػب  دوط ػة  ةػاف( )ا(  1)
 .458  ص5ج   بيروت: دار احيوء االتراث االمرب  1ط

  بيػروت:دار ةػودر 4وف االمػرب  طـ(. السػ2115بف  يظور   بو االفضؿ ج وؿ االديف  ح ػد بػف  كػـر  )ا ( 2)
 .515  ) ودة: يف (  ص3ج  الاليرر واالتوزيع

هػ(. االقو وس اال حػيط  االقػوهرة:  كتبػة  ةػطفب االبػوب  1371االفيروز  بودي   جد االديف  ح د بف يمقوب )( 3)
 .676  ص1ج  االحالب 

 . 939  ص2ج االدوالية   االقوهرة:  كتبة االرروؽ 3ـ(. اال مجـ االوسيط  ط1998 ج ع االالغة االمربية )( 4)
 . 225ص هػ(. اجراءات االتقوض  واالتيفي   االريوض: جو مة اال الؾ سمود 1418هورـ   ح ود  ح د )( 5)
 ػػف ـ 25/2/2114اسػػترجمت بتػػوريخ  "دراسػػة  ػػوجزة"تيفيػػ  األحكػػوـ  ـ(.2114) االغػػوي     ح ػػد بػػف  ح ػػد (6)

 (. /:qn.com-/www.tihamhhttp):  وقع
 . اال رجع االسوبؽ (7)

http://www.tihamh-qn.com/
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ػانرجارٚح )ب( األٔراق

َسُم ؿٌِٞد ِسهخٌم ٣ٌُظَدُذ ك٤ٜدخ  األوراقػضعًظ:ػ-1ػ َٞ َسم  ٝحُ َٝ َسُم  ؿٔغ  َٞ ٓدخ ٣ٌُظَدُذ ك٤دٚ ٝحُد

َسُم حُٔددخٍ أَٝ ٣ُطزَددُغ ػ٤ِددٚ؛ ٝحُدد َسُم )كدد٢ حالهظقددخد(: ٝ  )حألَٝسحم حُٔقددشك٤ش(َٞ َٞ حُدد

أَٝسحم ٣ُقددذسٛخ ر٘ددي حإِلفددذحس ٓؾددظِْٔش ػِدد٠ حُظددضحّ رددذكغ ٓزِددؾ ٓؼدد٤َّٖ ٓددٖ حُ٘وددٞد 

 .  (ٔ) ُلخِٜٓخ ػ٘ذ حُطِذ

ــًظ:ػػػػ-2 ــظػضع ٌَ طددخِؿٌش  اضتجارغ ددخَسسً؛ رددخع ٝؽددشٟ  ٝسؿدد ـَ ددشحً ٝطِ ـْ ددُش طَ ـُ ددَش ٣َْظ ـَ ٓددٖ طَ

ََ  ٝأَْسرَدَق اِرح فدخدف ُعدٞهخً ٝحُـٔغ طِـخٌس. ٣ٝ ِٚ اِرح أَْكَن ٌٕ ك٢ طِـخَسطِ وخٍ: َسرَِق كس

 .  (ٕ)رحَص ِسْرٍق 

ٓلدشحسحص ٌٓظٞردش ػشكدض حألٝسحم حُظـخس٣دش رؤٜٗدخ: األوراقػاضتجارغظػشاظوظـًا:ػػػػ-3

ٝكوددخً ألٝمددخع ؽدد٤ٌِش ٣لددذدٛخ حُوددخٕٗٞ  ٝٛدد٢ هخرِددش ُِظددذحٍٝ رددخُطشم حُظـخس٣ددش  

هددسع أٝ كدد٢ ِددؾ ٓددٖ حُ٘وددٞد ٣غددظلن حُٞكددخ  رٔـددشد حالٝطٔؼددَ كوددخً ٓٞمددٞػٚ ٓز

ًدؤدحس ُظغد٣ٞش حُدذ٣ٕٞ  ٤ٓؼخد ٓؼ٤ٖ أٝ هخردَ ُِظؼ٤د٤ٖ  ٣ٝغدظوش حُؼدشف ػِد٠ هزُٜٞدخ

أٝ ٛدد٢: فًددَ فددي ُدد٤ظ ُددٚ خقددخثـ حُ٘وددٞد حُلو٤و٤ددش   .(ٖ) ؽددؤٜٗخ ؽددؤٕ حُ٘وددٞد

 .(ٗ)ٝٓغ رُي ٣ـش١ هزُٞٚ ُِٞكخ  ك٢ حُل٤خس حُظـخس٣ش رذالً ٖٓ حُ٘وٞدف 

٣وقددذ رددخألٝسحم حُظـخس٣ددش كدد٢ ٛددزٙ حُذسحعددش: طِددي وراقػاضتجارغــظػإجرائغــًا:ػػاــألػ-4

 :  (٘) ٢ٛٝ حألٝسحم حُظ٢ كذدٛخ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش حُغؼٞد١

                                                 

 . 829اال مجـ االوسيط  ص ـ(.1998) (  ج ع االالغة االمربية1)
 . 211  ) ودة: تجر(  ص1السوف االمرب  ج ـ(.2115) ( ابف  يظور   بو االفضؿ ج وؿ االديف  ح د بف  كـر2)
دوضػيؿ  يوديػة وايظػر:  .4ص وي ـ(. األوراؽ االتجورية    وف:  كتبة  جد 2118يةير  سويالـ )ايظر: ( 3)

 . 9  صـ(. األوراؽ االتجورية  االجزا ر: دار هو ة2111يودية )
  ـ(. ا التػػزاـ االةػػرد  دػػ  قػػواييف االػػدوؿ االمربيػػة  االقػػوهرة: دار االيًضػػة االمربيػػة1965بػػدر    ػػيف  ح ػػد )  (4)

االمربيػػة االسػػمودية  هػػػ(. االقوا ػػد االقويوييػػة الػػتوراؽ االتجوريػػة بوال  الكػػة 1411سػػوالـ  ةػػاح ). وايظػػر: 12ص
  .3ص )مقبول للنشر(، االريوض  جالة االغردة االتجورية 

 ( ايظر: يظوـ األوراؽ االتجورية.5)
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 :ٝٛددد٢ فدددي ٌٓظدددٞد  ٝكودددخً ُؾدددٌَ ٓؼددد٤ٖ ٣لدددذدٙ ٗظدددخّ حألٝسحم  اٌىّج١بٌةةةخ

حُظـخس٣ش  ٣ظنٖٔ أٓشحً ٓدٖ ؽدخـ ٣غد٠ٔ حُغدخكذ اُد٠ ؽدخـ آخدش ٣غد٠ٔ 

٤ٚ رؤٕ ٣ذكغ ا٠ُ ؽدخـ ػخُدغ ٣غد٠ٔ حُٔغدظل٤ذ  ٓزِـدخً ٓؼ٤٘دخً ٓدٖ حُٔغلٞد ػِ

 حُ٘وٞد ك٢ طخس٣  ٓؼ٤ٖ أٝ هخرَ ُِظؼ٤٤ٖ أٝ رٔـشد حالهسع. 

  :ٝٛددٞ فددي ٌٓظددٞد ٝكوددخ ُؾددٌَ ٓؼدد٤ٖ ٣لددذدٙ حُ٘ظددخّ ٣ظؼٜددذ ك٤ددٚ اٌسةةٕذ ألِةةش

ؽخـ ٣غ٠ٔ حُٔلشس رؤٕ ٣ذكغ ٓزِـخً ٓؼ٤٘خ ٖٓ حُ٘وٞد رٔـشد حالهدسع أٝ كد٢ 

 ٝ هخرَ ُِظؼ٤٤ٖ ُؾخـ آخش ٣غ٠ٔ حُٔغظل٤ذ.طخس٣  ٓؼ٤ٖ أ

 فدي ٌٓظدٞد ٝكدن ؽدٌَ كدذدٙ حُ٘ظدخّ  ٣ظندٖٔ أٓدشحً ٓدٖ ١ه: ـــــــــاٌش ٞٛٝ

ردؤٕ  -ر٘دي  -خدش ٣غد٠ٔ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ آؽخـ ٣غ٠ٔ حُغخكذ ا٠ُ ؽخـ 

٣ددذكغ رٔـددشد حالهددسع ٓزِـددخً ٓؼ٤٘ددخ ٓددٖ حُ٘وددٞد ُؾددخـ ػخُددغ ٛددٞ حُٔغددظل٤ذ أٝ 

 خكذ ٗلغٚ.ألٓشٙ أٝ ُِلخَٓ أٝ ألٓش حُغ
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 :اندراساخ انساتمح
إ حُٔشحؿؼش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُزخكغ ُِذسحعدخص حُغدخروش طٜدذف اُد٠ حُظؼدشف ػِد٠       

حألدر٤ددخص حُظدد٢ عددٞف طغددخػذٙ ػِدد٠ إٔ ٣غددظل٤ذ ٓٔددخ هذٓظددٚ طِددي حُذسحعددخص كدد٢ ٛددزح 

 حُٔـخٍ  ٖٝٓ ػْ ٣لخٍٝ طق٤ْٔ دسحعظٚ ُظٌٕٞ امخكش ؿذ٣ذس ُٜزح حُظشحًْ حُٔؼشك٢.

ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ عٞف ٣ؾ٤ش حُزخكغ ا٠ُ رؼل حُذسحعخص حُغخروش رحص حُؼسهش رٔٞمدغ      

ر٤ٖ طِي حُذسحعخص ٝرد٤ٖ حُذسحعدش  فٝحالخظسحُشحٛ٘ش ٓٞملخً أٝؿٚ حالطلخم حُذسحعش 

             حُلخ٤ُددددش  ٝهددددذ كددددشؿ ػِدددد٠ طشط٤ددددذ طِددددي حُذسحعددددخص ٝكوددددخً ُددددذسؿظٜخ حُؼ٤ِٔددددش 

ٔخػِٜدخ كد٢ حُذسؿدش حُؼ٤ِٔدش ٣دظْ طشط٤زٜدخ طقدخػذ٣خً ٓخؿغظ٤ش(  ٝكد٢ كدخٍ ط –)دًظٞسحٙ 

 ٖٓ حألهذّ ا٠ُ حألكذع ٝكن طخس٣  اػذحدٛخ  ٝرُي ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

 اندراسح األٔىل
االِزٕبع ػٓ اٌٛفبء ثبألٚساق اٌزدبس٠خ  فٛـ( رؼ٘ٞحٕ:1ٕٗٔدسحعش أػذٛخ حُٔوزَ )    

 .  (ٔ) ففٟ اٌفمٗ ٚإٌظبَ

 أ٘ذاف اٌذساسخ:

طؼش٣دق حألٝسحم حُظـخس٣دش ٝأٗٞحػٜدخ ٝخقخثقدٜخ. ًٝدزح  ٠حُذسحعش اُٛذكض ٛزٙ       

حُظؼش٣دق رخُٞكددخ  رددخألٝسحم حُظـخس٣ددش ٝأٗٞحػددٚ ٝأسًخٗدٚ. ًٝددزح أؽددخخؿ حالٓظ٘ددخع ػددٖ 

حُٞكخ  ردخألٝسحم حُظـخس٣دش ٝٓلِدٚ ٝصٓ٘دٚ ٝاػزخطدٚ ٝٓٞهدق حُلودٚ ٓدٖ حألكٌدخّ حُ٘ظخ٤ٓدش 

خالص سؿددٞع حُددذحثٖ رغددزذ حُظدد٢ طؼشمددض ُِٞكددخ   ًٔددخ ٛددذكض حُذسحعددش اُدد٠ ر٤ددخٕ كدد

 حالٓظ٘خع ػٖ حُٞكخ  ٝكخالص عوٞه حُشؿٞع حُقشك٢ ك٢ حُلوٚ ٝحُ٘ظخّ.

ُٝظلو٤ن حألٛذحف حُغخروش حعظخذّ حُزخكدغ حُٔدٜ٘ؾ حالعدظوشحث٢ حُظل٤ِِد٢ حُٔودخسٕ       

ٓؼظٔددذحً كدد٢ رُددي ػِدد٠ حُٔقددخدس حألفدد٤ِش كدد٢ ًددَ ٓغددؤُش رلغددزٜخ ٝحُظ٤ٜٔددذ ُٜددخ رٔددخ 

ّ اُدد٠ رُددي  ٛددزح رخإلمددخكش اُدد٠ دسحعددش حُٔغددؤُش كدد٢ حُلوددٚ ٣ٞمددلٜخ إ حكظددخؽ حُٔوددخ

ٝحُ٘ظخّ  ٝطق٣ٞشٛخ طق٣ٞشحً ده٤وخً  ٝحالعدظؼخٗش رٔئُلدخص ؽدشحف حألٗظٔدش كد٢ طلغد٤ش 

 ػْ ٓوخسٗش رُي رخُلوٚ حإلعس٢ٓ.  حُٔٞحد حُٞحسدس ك٢ حألٗظٔش ٝحُِٞحثق

                                                 

هػػػ(. ا  تيػػوع  ػػف االودػػوء بػػوألوراؽ االتجوريػػة دػػ  االفقػػ  وااليظػػوـ 1427اال قبػػؿ   ح ػػد بػػف ةػػوالد بػػف  ح ػػد ) (1)
 ػػوـ  ح ػػد بػػف سػػمود ا:سػػا ية  االريػػوض: "دراسػػة  قوريػػة بوالفقػػ  ا:سػػا  "  ) طروحػػة دكتػػوراو(  جو مػػة ا:

 .اال مًد االموال  الالقضوء  قسـ االسيوسة االرر ية
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 ٚلذ رٛصً اٌجبحث إٌٝ ػذد ِٓ إٌزبئح أّ٘ٙب:

ُظ٢ أٝسدٛخ حُ٘ظخّ اٗٔخ ؿدخ ص ػِد٠ عدز٤َ حُلقدش ٝٛد٢ إٔ حألٝسحم حُظـخس٣ش ح -ٔ

حٌُٔز٤خُش ٝحُغ٘ذ ألٓش ٝحُؾ٤ي. ٖٝٓ ػْ كس ٣ٌٔدٖ ادخدخٍ ؿ٤شٛدخ ك٤ٜدخ ُٝدٞ ظٜدش 

 إٔ ؽشٝه حألٝسحم حُظـخس٣ش ٓظٞكشس ك٤ٜخ.

إٔ أؽدخخؿ حالٓظ٘دخع ػدٖ حُٞكدخ  رخٌُٔز٤خُدش ٛدْ: حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  ٝحُٔغددلٞد  -ٕ

ُٔظٜددددشٕٝ حُغددددخروٕٞ ُِلخٓددددَ  ػ٤ِددددٚ حُٔلددددٞك  ٝحُنددددخٖٓ حالكظ٤ددددخه٢  ٝح

 ٝحُغخكذ  ٝحُوخرَ رطش٣ن حُظذخَ.

: حُٔلدددشس  ٝحُٔظٜدددشٕٝ  -ٖ ْْ إٔ أؽدددخخؿ حالٓظ٘دددخع ػدددٖ حُٞكدددخ  رخُغددد٘ذ ألٓدددٍش ُٛددد

 حُغخروٕٞ ُِلخَٓ  ٝحُنخٖٓ حكظ٤خه٢.

إٔ أؽخخؿ حالٓظ٘خع ػٖ حُٞكخ  رخُؾد٤ي ٛدْ: حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  ٝحُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  -ٗ

 ٕٝ حُغخروٕٞ ُِلخَٓ  ٝحُغخكذ .حُٔلٞك  ٝحُنخٖٓ حالكظ٤خه٢  ٝحُٔظٜش

 إٔ حُؾ٤ي ٣ؼظزش ٝػ٤وش رؼوذ كٞحُش حؽظشه ك٤ٜخ حُٔل٤َ مٔخٕ حُذ٣ٖ حُٔلخٍ رٚ. -٘

س ٓذ٣٘خً ُِٔغظل٤ذ رخُٔزِؾ حُٔؼزض ك٤ٚ. -ٙ  إٔ حُغ٘ذ ألٓش ٝػ٤وش رذ٣ٖ  ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُٔلشِّ

 أٚخٗ االرفبق ٚاالخزالف: -

خ ُٔٞمدٞع حألٝسحم حُظـخس٣دش طظلن ٛزٙ حُذسحعش ٓغ حُذسحعش حُشحٛ٘دش كد٢ طؼشمدٜ    

ك٤غ هزودض ػِد٠ حُ٘ظدخّ حُغدؼٞد١. اال   ٛزح رخإلمخكش ا٠ُ حطلخهٜخ ك٢ ٓـخُٜخ حٌُٔخ٢ٗ

أٜٗددخ طخظِددق ػٜ٘ددخ كدد٢ طشًضٛددخ حُددشث٤ظ ػِدد٠ ؿخٗددذ ٓددٖ ؿٞحٗددذ ٓٞمددٞع حألٝسحم 

ر٤٘ٔخ طظ٘خٍٝ حُذسحعدش حُشحٛ٘دش رؾدٌَ أعخعد٢  حُظـخس٣ش أال ٝٛٞ )حالٓظ٘خع ػٖ حُٞكخ ( 

(  ًٔدخ طخظِدق ٛدزٙ حُذسحعدش ٓدغ كد٢ مدٞ  حُ٘ظدخّ حُغدؼٞد١ ٝسحم حُظـخس٣ش)ط٘ل٤ز حأل

حُذسحعش حُشحٛ٘ش ك٢ ػذّ ط٘خُٜٝخ ُِٔٞمٞع ك٢ حُلوٚ  ٝأ٣نخً طخظِق ك٢ ًٜٞٗخ دسحعش 

 ر٤٘ٔخ حُذسحعش حُشحٛ٘ش دسحعش ططز٤و٤ش.  ٓوخسٗش

طٞؿ٤ٜدٚ ٝهذ حعظلخد حُزخكغ ٖٓ ٛزٙ حُذسحعش ك٢ اػدشح  حإلهدخس حُ٘ظدش١ ُذسحعدظٚ ٝ     

ٝسحم حُٞؿٜدددش حُقدددل٤لش  ك٤دددغ أٓذطدددٚ رٔؼِٞٓدددخص ٜٓٔدددش ك٤ٔدددخ ٣ظؼِدددن رٔٞمدددٞع حأل

حُظـخس٣ددش  ٝأٝمددلض ُددٚ حُٞعددخثَ حُٜٔ٘ـ٤ددش حُٔ٘خعددزش ٝحألدٝحص حُظدد٢ ٣ٌٔددٖ حالعددظلخدس 

 ٜٓ٘خ.
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 اندراسح انثاَٛح
سخةةٛع حبِةةً اٌٛسلةةخ اٌزدبس٠ةةخ ٛددـ( رؼ٘ددٞحٕ: ف 2ٕٗٔدسحعددش أػددذٛخ حُؼٔددش١ )      

 .  (ٔ)دساسخ ِمبسٔخ ثبٌفمٗ اإلسالِٟ" - ػٍٝ ِمبثً اٌٛفبء

 أ٘ذاف اٌذساسخ:

  ٝسحم حُظـخس٣ش ٝأٗٞحػٜخ ٝخقخثقدٜخٛذكض حُذسحعش ا٠ُ طٞم٤ق حُٔوقٞد رخأل     

حُؼخٓددش كدد٢ حُلوددٚ ٝحُ٘ظددخّ  ٛددزح  ٚأكٌخٓددِدد٠ ٓوخرددَ حُٞكددخ  ٝٝر٤ددخٕ ٓلٜددّٞ حُشؿددٞع ػ

 ٝحُؾ٤ي  ٤ًٝل٤ش اػزدخص رخإلمخكش ا٠ُ ر٤خٕ كن حُلخَٓ ػ٠ِ ٓوخرَ حُٞكخ  ك٢ حٌُٔز٤خُش

  ٝأفدلخد حُٔقدِلش كد٢ رُدي  ًٔدخ ٛدذف حُؾد٤يٝ ٝؿٞد ٓوخرَ حُٞكخ  كد٢ حٌُٔز٤خُدش

حُزخكغ ا٠ُ ارشحص آػخس كوٞم حُلخَٓ ػ٠ِ ٓوخرَ حُٞكدخ  ٝحُظدضحكْ ػِد٠ ٓوخردَ حُٞكدخ  

كدد٢ حُلوددٚ ٝحُ٘ظددخّ  ًٝددزح حُٔؼخسمددش كدد٢ حُٞكددخ  ٝٓٞهددق حُلوددٚ حإلعددس٢ٓ ٜٓ٘ددخ؛ ًٔددخ 

عش ا٠ُ حُلذ٣غ ػٖ اكسط حُلخَٓ أٝ كوذحٕ أ٤ِٛظدٚ  مد٤خع حٌُٔز٤خُدش ٛذكض ٛزٙ حُذسح

أٝ حُؾدد٤ي  حٓظ٘ددخع حُلـددض ٓددٖ ؿخٗددذ دحث٘دد٢ حُغددخكذ ػِدد٠ ٓوخرددَ حُٞكددخ  كدد٢ حُلوددٚ 

ٝحُ٘ظددخّ  ٓقدد٤ش ٓوخرددَ حُٞكددخ  كدد٢ كخُددش اكددسط حُغددخكذ حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ ٓددغ ر٤ددخٕ 

خ٤شحً طلذع حُزخكغ ػدٖ ٓٞهق حُلوٚ حإلعس٢ٓ ٖٓ ٓوخرَ حُٞكخ  ك٢ كخُش حإلكسط  ٝأ

 حُـٜش حُٔؼ٤٘ش رخُ٘ظش ك٢ دػٟٞ حُٔطخُزش رٔوخرَ حُٞكخ .

ػِد٠ حُٔقدخدس حألفد٤ِش حعظخذّ حُزخكغ حُٜٔ٘ؾ حالعظوشحث٢ حُٔوخسٕ ٓؼظٔذحً  ٝهذ      

  ٛدددزح رخإلمدددخكش اُددد٠ دسحعدددش حُٔغدددؤُش كددد٢ ٗظدددخّ حألٝسحم حُظـخس٣دددش كددد٢ ًدددَ ٓغدددؤُش

حالعظؼخٗش رٔئُلخص ؽشحف حألٗظٔش كد٢ طلغد٤ش حُغؼٞد١  ٝطق٣ٞشٛخ طق٣ٞشحً ده٤وخً  ٝ

 ػْ ٓوخسٗش رُي رخُلوٚ حإلعس٢ٓ.  حُٔٞحد حُٞحسدس ك٢ حألٗظٔش ٝحُِٞحثق

 ٚلذ أسفشد اٌذساسخ ػٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌزبئح أّ٘ٙب:

حألٝسحم حُظـخس٣ش ٢ٛ فٌٞى ٌٓظٞردش ٣دظْ طلش٣شٛدخ ٓغدظٞك٤ش ُِز٤خٗدخص حُظد٢ ٗدـ  -ٔ

غظلن حُذكغ رٔـشد حالهسع  أٝ كد٢ ٝهدض ٓؼد٤ٖ  ػ٤ِٜخ حُ٘ظخّ  طٔؼَ كوخً ٗوذ٣خً  ٝط

أٝ هخرَ ُِظؼ٤د٤ٖ  ٝطٌدٕٞ هخرِدش ُِظدذحٍٝ ردخُطشم حُظـخس٣دش  ػِد٠ إٔ ٣غدظوش حُؼدشف 

 .ك٤غ طوّٞ ٓوخّ حُ٘وٞد ك٢ حُٔؼخٓسص  ػ٠ِ هزُٜٞخ أدح  ُِٞكخ 

                                                 
هػػػ(. رجػػوع حو ػػؿ االورقػػة االتجوريػػة  الػػب  قوبػػؿ االودػػوء "دراسػػة 1428االم ػػري  ج ػػوؿ بػػف دضػػؿ بػػف ةػػوالد ) (1)

 ية   قوريػػػة بوالفقػػػ  ا:سػػػا  "  رسػػػوالة  وجسػػػتير )(يػػػر  يرػػػورة(  جو مػػػة ا: ػػػوـ  ح ػػػد بػػػف سػػػمود ا:سػػػا
 .االريوض: اال مًد االموال  الالقضوء  قسـ االسيوسة االرر ية
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  )حٌُٔز٤خُش  حُغ٘ذ ألٓش  حُؾ٤ي(. حهظقش ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش ػ٠ِ ػسػش أٗٞحع -ٕ

خرَ حُٞكخ  اٗٔخ ٣ٞؿذ ك٢ حٌُٔز٤خُش ٝحُؾ٤ي  أٓخ حُغد٘ذ ألٓدش كدس ٝؿدٞد ُٔوخردَ إٔ ٓو -ٖ

حُٞكخ  ك٤ٚ  ألٕ ٓوخردَ حُٞكدخ  اٗٔدخ ٣٘ؾدؤ ػدٖ هش٣دن حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  ٝال ٣ظقدٞس 

ٝؿددٞد حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ رخُ٘غددزش ُِغدد٘ذ ألٓددش  ألٕ حُغدد٘ذ ألٓددش ٣ددشد رقدد٤ـش حُظؼٜددذ 

غدخكذ ٝٛدٞ حُٔدذ٣ٖ حألفد٢ِ ردٚ رخُٞكخ   ٣ٝظنٖٔ ػسهش ر٤ٖ ؽخق٤ٖ كوو ٛٔخ حُ

ٝحُٔغظل٤ذ  ٣ٝسكدع إٔ حُغدخكذ ٛدٞ ٗلغدٚ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  ُٜٝدزح كدس ٓـدخٍ ك٤دٚ 

ُِوزددٍٞ  ألٕ حُغددخكذ ٣ؼِددْ رخُظؼٜددذ حُددز١ هطؼددٚ ػِدد٠ ٗلغددٚ  ٝٓددٖ ػددْ كددس ٓلددَ 

 ُٔطخُزظٚ رخُوزٍٞ رؼذ رُي.

خس٣دش إٔ حُلخَٓ حُؾشػ٢ ُِٞسهش حُظـخس٣ش ٛدٞ كخثضٛدخ حُدز١ آُدض ا٤ُدٚ حُٞسهدش حُظـ -ٗ

 رغِغِش ٖٓ حُظظ٤ٜشحص حُٔظقِش  ُٝٞ ًخٕ آخشٛخ ػ٠ِ ر٤خك.

حُشؿٞع ػ٠ِ ٓوخرَ حُٞكخ  ٣ؼ٘د٢: سؿدٞع كخٓدَ حُٞسهدش حُظـخس٣دش ػِد٠ حُٔغدلٞد  -٘

ػ٤ِٚ أٝ ػ٠ِ حُغخكذ العظشدحد ٓوخرَ حُٞكدخ   ردخُشؿٞع حُٔؼظدخد كد٢ حُدذ٣ٕٞ  حُظد٢ 

 خس٣ش.ال طخنغ ألكٌخّ حالُظضحّ حُقشك٢ العظ٤لخ  ه٤ٔش حُٞسهش حُظـ

 أٚخٗ االرفبق ٚاالخزالف: -

ٝطظلدددن ٛدددزٙ حُذسحعدددش ٓدددغ حُذسحعدددش حُشحٛ٘دددش كددد٢ طؼشمدددٜخ ُٔٞمدددٞع حألٝسحم     

ك٤ددغ هزوددض كدد٢ حٌُِٔٔددش حُؼشر٤ددش   حُظـخس٣ددش  ًٔددخ طظلددن ٓؼٜددخ كدد٢ ٓـخُٜددخ حٌُٔددخ٢ٗ

حُغؼٞد٣ش  ٝأخنؼض ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش ُِزلدغ ٝحُذسحعدش ؽدؤٜٗخ كد٢ رُدي ؽدؤٕ 

  حُذسحعش حُشحٛ٘ش.

اال أٜٗددخ طخظِددق ٓددغ حُذسحعددش حُشحٛ٘ددش كدد٢ ػددذّ ط٘خُٜٝددخ رؾددٌَ ٓزخؽددش ُ ؿددشح حص      

ك٤دغ سًدضص ػِد٠ سؿدٞع كخٓدَ حُٞسهدش ػِد٠   حُ٘ظخ٤ٓش ك٢ ط٘ل٤دز حألٝسحم حُظـخس٣دش

 ٓوخرَ حُٞكخ .

ك٤دغ   ٝهذ حعظلخد حُزخكغ ٓدٖ ٛدزٙ حُذسحعدش كد٢ اػدشح  حإلهدخس حُ٘ظدش١ ُذسحعدظٚ      

ك٤ٔددخ ٣ظؼِددن رددخألٝسحم حُظـخس٣ددش  ٝأٝمددلض ُددٚ ٤ًل٤ددش دسحعددش أٓذطددٚ رٔؼِٞٓددخص ٜٓٔددش 

 حُٔٞمٞع ٝحُٞعخثَ حُٜٔ٘ـ٤ش ٝحألدٝحص حُظ٢ ٣ٌٖٔ حالعظلخدس ٜٓ٘خ.
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 اندراسح انثانثح:
أصةٛي اٌزٕف١ةز اٌمئةبئٟ ٚرطج١مبرةٗ  فٛدـ( رؼ٘دٞحٕ:2ٕٗٔدسحعش أػذٛخ حُظدٞر٢ )

   .   (ٔ)ف ػٍٝ لبْٔٛ اإلخشاءاد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزدبس٠خ ثسٍطٕخ ػّبْ

 أ٘ذاف اٌذساسخ:

ٛددذكض ٛددزٙ حُذسحعددش اُدد٠ طلذ٣ددذ ٓلٜددّٞ ط٘ل٤ددز حألكٌددخّ حُونددخث٤ش ٝٓلٜددّٞ ططز٤ددن 

  ٝرُي ٖٓ ك٤غ طق٤٘ق أٗٞحع حُظ٘ل٤دز ٝأعدزخرٜخ ٤ًٝل٤دش حإلؿدشح  حُ٘ظخ٤ٓش حإلؿشح حص

حُقددل٤ق ٝحُظو٤ِددَ ٜٓ٘ددخ  ًٝددزح ا٣نددخف حُؾددشٝه ٝحُوٞحػددذ حُؼخٓددش ُِظ٘ل٤ددز كدد٢ حُلوددٚ 

ٞمددؼ٢  ٝرُددي ٓددٖ ك٤ددغ حعددظؼشحك ط٘ل٤ددز حألكٌددخّ كدد٢ حُلوددٚ حإلعددس٢ٓ ٝحُوددخٕٗٞ حُ

حإلعدددس٢ٓ ٝحُودددٞح٤ٖٗ حُٞمدددؼ٤ش  ٝٝمدددغ حُٔؼ٤دددخس حُودددخ٢ٗٞٗ ٝحُلوٜددد٢ حُدددز١ ٣ٌٔدددٖ 

حعددظخذحٓٚ ُظغدد٤َٜ اؿددشح حص حُظ٘ل٤ددز  ٛددزح رخإلمددخكش اُدد٠ ا٣نددخف ٓؼ٤ددخس حُٔغددئ٤ُٝش 

ٝا٣ـددخد هددشحف حُظ٘ل٤ددز ٝٓلنددش١ حُظ٘ل٤ددز كدد٢ كخُددش حإلٛٔددخٍ ٝحُظزددخهٞ   حُوخ٤ٗٞٗددش أل

حُلِددددٍٞ حُٔ٘خعددددزش ُ ؽددددٌخ٤ُخص حُٔظؼِوددددش رخُظ٘ل٤ددددز  ٝأخ٤ددددشحً حعددددظؼشحك اؽددددٌخالص 

 .ٝٓ٘خصػخص حُظ٘ل٤ز ٝطل٤ِِٜخ

  حُظل٤ِِد٢ حُٔودخسٕ حالعدظوشحث٢ حُٜٔ٘ؾ ُٝظلو٤ن حألٛذحف حُغخروش حعظخذّ حُزخكغ

ًَٝ ٓخ ٣ظؼِدن رٔٞمدٞع حُذسحعدش  ٝحُوخٕٗٞ حُلوٚ ًظذ أعخط حعظوشح  ػ٠ِ ٣وّٞ حُز١

حُدز١ حعدظٜذف حُ٘ودذ١  حُٔدٜ٘ؾ حُذسحعدش ضطخِِد ًٔدخ  رلدخع ٝدسحعدخص ٝطودخس٣شٓدٖ أ

 حُؼقدش ٝسٝف ٣ظٞحكدن رٔدخٜخ ٝطل٤ِِ ٝحألهشٝكخص ٝحألكٌخس ٥سح حُزخكغ ٓ٘ٚ سفذ ح

ٝرُدي   ٝحُظل٤ِِد٢ حُظطز٤ود٢ حُزخكغ رد٤ٖ ٛدز٣ٖ حُٜٔ٘ـد٤ٖ ٝحُٔدٜ٘ؾ ٓضؽ ٝهذ حُلذ٣غ 

رٜدذف فدٍٞ حُظ٘ل٤دز ٝأكٌخٓدٚ  ٝرُدي رؤ ك٤ٔدخ ٣ظؼِدن ٝحُودخٕٗٞ حُوندخ  كودٚ ٕخر٤ رٜذف

ٓٞمدٞع ا٤ُٜدخ رقدذد  ٣ظٞفدَ إٔ ٣ٌٔدٖ فدٞسس ٝأٝمدق ٗظ٤ـدش أكنَ ا٠ُ حُٞفٍٞ

  حُذسحعش.

                                                 

هػ(.  ةوؿ االتيفي  االقضو   وتطبيقوت   الػب قػويوف ا:جػراءات اال دييػة 1428االتوب    بداالمزيز بف  بدا  ) (1)
  رسوالة  وجستير  االجو مة ا سا ية االموال ية  واليزيو.واالتجورية بسالطية   وف
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 :إٌزبئح أّ٘ٙب ٚلذ أسفشد ٘زٖ اٌذساسخ ػٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ

ٕ حُدذػٟٞ ال إ حُظ٘ل٤ز ٖٓ أْٛ حُٔٞمٞػخص ٝأدهٜخ كد٢ دسحعدش حُودخٕٗٞ  ك٤دغ أ -ٔ

 شس ك٢ ا٣قخٍ حُلوٞم ٝط٘ل٤ز حألكٌخّ.رَ حُؼز  ط٘ظ٢ٜ رقذٝس حُلٌْ ك٤ٜخ

ُٝزُي كبٕ كوٜدخ   ؛طؼظشك هش٣وٚ ٌسصهِٔخ ٣٘ظ٢ٜ حُظ٘ل٤ز رذٕٝ فؼٞرخص أٝ ٓؾ -ٕ

كد٢ ٗظدخّ  ٜٔٔدشحُونخ  ٝسؿخٍ حُوخٕٗٞ ٣ظلوٕٞ ػ٠ِ أ٤ٔٛش حُظ٘ل٤ز ٤ُلظَ ٌٓخٗظٚ حُ

 حُونخ   ار ال ه٤ٔش ُألكٌخّ ٓخ ُْ طلع رخُشػخ٣ش ٝحالٛظٔخّ ٝحالكظشحّ.

ٔذ٤ٗددش رٔلٜٜٞٓددخ حُؾددخَٓ حُؼددخّ ٛدد٢ حألكٌددخّ حُقددخدسس ػددٖ حُٔلددخًْ حألكٌددخّ حُ -ٖ

 حُٔذ٤ٗش ٝحُظ٢ طغظ٘ذ ك٢ هنخثٜخ ا٠ُ ٗقٞؿ حُوخٕٗٞ حُٔذ٢ٗ.

إٔ ًدددسً ٓدددٖ حُدددذػٟٞ ٝحُلٌدددْ ال ٣ؼظزدددشحٕ ٝال ٣قدددزق ُٜٔدددخ ه٤ٔدددش ارح ُدددْ ٣وظشٗدددخ  -ٗ

خ رخُظ٘ل٤ز؛ ار إ حُظ٘ل٤ز ٛٞ حُٔلدٞس حألخ٤دش حُدز١ ٣ؼطد٢ حُؼ٤ِٔدش حُوندخث٤ش أ٤ٔٛظٜد

 ٝؿخ٣ظٜخ ار ال كخثذس طشؿ٠ ٖٓ حُونخ  رس ط٘ل٤ز.

طؾددددَٔ عدددد٘ذحص حُظ٘ل٤ددددز حُونددددخث٢: حألكٌددددخّ ٝحألٝحٓددددش ٝحُٔلددددشسحص حُٔٞػوددددش   -٘

 ٝٓلخمش حُقِق  ٝحألٝسحم حألخشٟ حُظ٢ ٣ؼط٤ٜخ حُوخٕٗٞ ٛزٙ حُقلش.

 أٚخٗ االرفبق ٚاالخزالف: -

ش سث٤ظ ٓدٖ ٓظـ٤شحطٜدخ طظلن ٛزٙ حُذسحعش ٓغ حُذسحعش حُشحٛ٘ش ك٢ طؼشمٜخ ُٔظـ٤      

أال ٝٛددٞ )حُظ٘ل٤ددز(  ًٔددخ طظلددن أ٣نددخً كدد٢ ًٜٞٗددخ دسحعددش ططز٤و٤ددش حعددظخذٓض حُٔددٜ٘ؾ 

 حالعظوشحث٢ حُظل٢ِ٤ِ ؽؤٜٗخ ك٢ رُي ؽؤٕ حُذسحعش حُشحٛ٘ش.

ك٤غ أؿش٣دض كد٢ ٓخ٤ُض٣دخ ٝهزودض ػِد٠ حُ٘ظدخّ   ر٤٘ٔخ طخظِق ك٢ ٓـخُٜخ حٌُٔخ٢ٗ      

ٝحُوخ٢ٗٞٗ ػ٘ذ رلغ ٓٞمٞع أكٌخّ حُظ٘ل٤ز كد٢ حُؼٔخ٢ٗ  ًزُي حٛظٔض رخُـخٗذ حُلو٢ٜ 

 كوو.  حُ٘ظخ٢ٓك٤ٖ طٜظْ حُذسحعش حُشحٛ٘ش رخُـخٗذ 

ك٤دغ   ٝهذ حعظلخد حُزخكغ ٖٓ ٛدزٙ حُذسحعدش كد٢ اػدشح  حإلهدخس حُ٘ظدش١ ُذسحعدظٚ      

 خُظ٘ل٤ز ٝأكٌخٓٚ.ٔؼِٞٓخص ٜٓٔش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رأٓذطٚ ر
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 اندراسح انزاتعح 
اٌحّب٠ةةخ اإلخشائ١ةةخ ٌٍشةة١ه فةةٟ ف ـ( رؼ٘ددٞحٕ: ٛددٕٖٗٔدسحعددش أػددذٛخ حُلغدد٢٘٤ )

   .(ٔ)ف ٔظبَ اإلخشاءاد اٌدضائ١خ اٌسؼٛدٞ

 أ٘ذاف اٌذساسخ:

ك٢ حُٞهٞف ػِد٠ حُلٔخ٣دش حإلؿشحث٤دش ُِؾد٤ي كد٢ ٗظدخّ  حُذسحعش طظٔؼَ أٛذحف ٛزٙ      

حإلؿددشح حص حُـضحث٤ددش حُغددؼٞد١  ٝحُطز٤ؼددش حُوخ٤ٗٞٗددش ُظِددي حُلٔخ٣ددش حإلؿشحث٤ددش ُِؾدد٤ي 

حث٤خً  ٝأٝؿٚ حُلٔخ٣ش ُٚ ٖٓ ا٣وخف ٝحعظؼ٘خ حص ُِٔظ٤ٜٖٔ ك٢ ؿشحثْ حُؾد٤ي حُٔل٢ٔ اؿش

ٝحألكؼددخٍ حُٔٞؿزددش ُِظٞه٤ددق  ٝحإلؿددشح حص حُ٘ظخ٤ٓددش كدد٢ ٓشكِددش حالعددظذالٍ ٝحُظلو٤ددن 

( ك٢ حألكؼخٍ حُٔـشٓدش كد٢ 1٘رلن حُٔظ٤ٜٖٔ  ػ٠ِ مٞ  هشحس ٓـِظ حُٞصسح  سهْ )

 ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش.

ف حُغددخروش حطزددغ حُزخكددغ حُٔددٜ٘ؾ حُٞفددل٢ كدد٢ حُـخٗددذ حُ٘ظددش١ ُٝظلو٤ددن حألٛددذح      

رطش٣وظٚ حُؼ٤ِٔش حالعظوشحث٤ش حالعظ٘ظخؿ٤ش  ٝكد٢ حُـدض  حُظطز٤ود٢ حعدظخذّ ٓدٜ٘ؾ طل٤ِدَ 

 .حُٔلظٟٞ ٝحُٔنٕٔٞ ٖٓ خسٍ ػذد ٖٓ هشحسحص حالطٜخّ

 ٚلذ أسفشد اٌذساسخ ػٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌزبئح ِٓ أّ٘ٙب:    

 ٝر٤خٗخطدٚ ؽدٌِٚ كدذد ٓدخ ٛدٞ حُدٞصسح  ٓـِظ هشحس ك٢ اؿشحث٤خ حُٔل٢ٔ حُؾ٤ي إٔ -ٔ

 إٔ ٣ـدذ حُز٤خٗدخص( ك٢ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش حُغدؼٞد١  ٝٛدزٙ 3ٔحُٔخدس ) ك٢

حُؾد٤ي ٓدٖ ٓ٘ظدٞس طـدخس١ ٤ٌُدٕٞ ٓل٤ٔدخً رظِدي حإلؿدشح حص كد٢ ٗظدخّ كد٢  طظٞكش

 حألٝسحم حُظـخس٣ش حُغؼٞد١ ٢ً ال ٣لوذ فلظٚ ًؾ٤ي رخُٔذٍُٞ حُظـخس١. 

ي اؿشحث٤خ ربدخخٍ ؿشحثٔٚ مٖٔ حُلٔخ٣دش حإلؿشحث٤دش ُِـدشحثْ حُـ٘خث٤دش كٔخ٣ش حُؾ٤ -ٕ

 ك٢ ٗظخّ حإلؿشح حص حُـضحث٤ش ُنٔخٕ حُلوٞم ٝكوٞم ٝكش٣خص حُٔظ٤ٜٖٔ.

حُطز٤ؼددش حُوخ٤ٗٞٗددش ُِلٔخ٣ددش حإلؿشحث٤ددش طٔؼِددض كدد٢ اظٜددخس حُؾدد٤ي حُٔلٔدد٢ اؿشحث٤ددخً  -ٖ

 شحكٚ.ٝك٢ ا٣وخف حُٔظْٜ ٝحالعظؼ٘خ حص ػ٠ِ ا٣وخكٚ ُلٔخ٣ش حُؾ٤ي ٝأه

حٗونخ  حُلن حُخخؿ ك٤ٔخ ٝسد ك٢ حالعظؼ٘خ حص ُ كشحؽ ػٖ حُٔظْٜ ك٢ حُدذػٟٞ  -ٗ

 حُـضحث٤ش ال ٣ؼ٢٘ حٗونخ  حُلن حُؼخّ.

                                                 

االح وية ا:جرا ية الالرػيؾ دػ  يظػوـ ا:جػراءات االجزا يػة االسػمودي  (هػ1432) الرح ف( االحسيي   خوالد بف  بدا1)
: كاليػة االمداالػة جو مة يويؼ االمربية الالمالـو األ يية  االريػوض(  (ير  يرورة)"دراسة تطبيقية" رسوالة  وجستير 

 .االجيو ية
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 أٚخٗ االرفبق ٚاالخزالف: -

طظلددن ٛددزٙ حُذسحعددش ٓددغ حُذسحعددش حُشحٛ٘ددش كدد٢ طؼشمددٜخ ُٔٞمددٞع ُِؾدد٤ي ًٞسهددش      

حإلؿشحث٤ددش ُِؾدد٤ي اُدد٠  طـخس٣ددش  ًٔددخ ططددشم حُزخكددغ كدد٢ عدد٤خم كذ٣ؼددٚ ػددٖ حُلٔخ٣ددش

حإلؿشح حص حُ٘ظخ٤ٓش ك٢ ط٘ل٤دز حُؾد٤ي  ٛدزح رخإلمدخكش اُد٠ حالطلدخم رد٤ٖ حُذسحعدظ٤ٖ كد٢ 

ٜٓ٘ـٜٔخ حُٞفل٢ حالعظوشحث٢ حُظل٢ِ٤ِ ٖٓ خسٍ طل٤َِ ٓنٕٔٞ رؼل حُوندخ٣خ رحص 

 حُؼسهش رخألٝسحم حُظـخس٣ش. 

ر٤٘ٔددخ   ِؾدد٤يُ حُلٔخ٣ددش حإلؿشحث٤ددشًٜٞٗددخ سًددضص ػِدد٠ كدد٢ حُذسحعددش ٛددزٙ ٝطخظِددق      

غد٘ذ حُحٌُٔز٤خُدش  )حُظد٢ كدذدٛخ حُ٘ظدخّ  سًضص حُذسحعش حُلخ٤ُش ػ٠ِ حألٝسحم حُظـخس٣دش

 .(حُؾ٤يألٓش  

ك٤دغ   ٝهذ حعظلخد حُزخكغ ٓدٖ ٛدزٙ حُذسحعدش كد٢ اػدشح  حإلهدخس حُ٘ظدش١ ُذسحعدظٚ      

أٓذطددٚ رٔؼِٞٓددخص ٜٓٔددش ك٤ٔددخ ٣ظؼِددن رخُلٔخ٣ددش حإلؿشحث٤ددش ُِؾدد٤ي  ٝأٝمددلض ُددٚ ٤ًل٤ددش 

 حعش حُٔٞمٞع ٝحُٞعخثَ حُٜٔ٘ـ٤ش ٝحألدٝحص حُظ٢ ٣ٌٖٔ حالعظلخدس ٜٓ٘خ.دس

 اندراسح اخلايسح
دساسةةخ فم١ٙةةخ  –" أحىةةبَ اٌشةة١ه ٛددـ( رؼ٘ددٞحٕ: ٕٖٗٔدسحعددش أػددذٛخ حُؼددٞحٝدس )      

 .(ٔ)رأص١ٍ١خ ِمبسٔخ ثبٌمبْٔٛ" 

 أ٘ذاف اٌذساسخ:

ٖ ك٤غ حُٞكدخ   ٛذكض ٛزٙ حُذسحعش ا٠ُ طلذ٣ذ هز٤ؼش حُؾ٤ي ك٢ حُلوٚ حإلعس٢ٓ ٓ

ٝحالثظٔددخٕ  ٝطلقدد٤َ حُـٞحٗددذ حُؼ٤ِٔددش حُظطز٤و٤ددش ُِؾدد٤ي ٝر٤ددخٕ أكٌخٜٓددخ ٓددٖ ك٤ددغ 

حُظذحٍٝ  ٝحُٞكخ  ٝحُقشف  ٝؿ٤ش رُي  ٛدزح رخإلمدخكش اُد٠ ر٤دخٕ حُندٞحرو حُؾدشػ٤ش 

حُلخًٔددش ػِدد٠ طؼخٓددَ حُٔغدد٤ِٖٔ رخُؾدد٤ي  ًٝددزح ػددشك حُـخٗددذ حُوددخ٢ٗٞٗ ٓددٖ أكٌددخّ 

 ُؾش٣ؼش.حُؾ٤ي ك٢ ع٤خم ٣ظٞحكن ٝأكٌخّ ح

ُٝظلو٤ن حألٛذحف حُغخروش حعظخذّ حُزخكغ حُٜٔ٘ؾ حُٞفل٢ حالعدظوشحث٢ حُٔودخسٕ  

ك٤غ هخّ رؼشك أهٞحٍ أَٛ حُؼِْ ٝرُي ردخُشؿٞع اُد٠ ٓقدخدسٛخ حألفد٤ِش كد٢ أكٌدخّ 

ٝطؤف٤َ حُظؼخَٓ رخُؾ٤ي كوًٜخ  ٝدسحعظٜخ ٝر٤خٕ حُدشحؿق ٜٓ٘دخ ُِٞفدٍٞ اُد٠ حُقدٞحد 

                                                 

 قوريػػة بوالقػػويوف" رسػػوالة   حكػػوـ االرػػيؾ "دراسػػة دقًيػػة ت ةػػيالية (.هػػػ1432) ( االمػػواودة   يسػػب  ح ػػود  يسػػب1)
   ودة االدراسوت االماليو. : كالية االحقوؽ جو مة االقدس  دالسطيف ( (ير  يرورة) وجستير 
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ظؼِودش رؤكٌدخّ حُؾد٤ي ٓدٖ حُ٘خك٤دش حُوخ٤ٗٞٗدش ػدْ ر٘دخ  هذس حإلٌٓخٕ  ٝطق٣ٞش حُٔغخثَ حُٔ

 حُظخش٣ؾ حُلو٢ٜ ػ٤ِٚ. 

 ٚلذ أسفشد اٌذساسخ ػٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌزبئح أّ٘ٙب: 

إٔ حُؾدد٤ي ٝسهددش ٌٓظِٔددش ُِؾددشٝه حُوخ٤ٗٞٗددش طظنددٖٔ أٓددًشح رددذكغ ٓزِددؾ ٓددٖ حُٔددخٍ  -ٔ

ُلخِٓددٚ كدد٢ حُظددخس٣  حُٔزدد٤ٖ ك٤ددٚ  ٝٛددٞ ػوددذ كٞحُددش ُظٞػ٤ددن د٣ددٖ كدد٢ حُزٓددش ردد٤ٖ 

   غخكذ ٝحُٔغظل٤ذ.حُ

 طلق٤َ حُؾ٤ي ٛٞ ػوذ ًٝخُش رؤؿش ر٤ٖ كخَٓ حُؾ٤ي ٝحُٔلقَ. -ٕ

 عوٞه حُلن حُقشك٢ ك٢ حُؾ٤ي رغزذ حُظوخدّ  ٝحإلٛٔخٍ ٤ُظ ك٤ٚ ٓلزٝس ؽشػ٢. -ٖ

ًَ ٓخ ٣وّٞ رٚ حُغخكذ ٝحُٔغلٞد ػ٤ِٚ ٣لٍٞ ر٤ٖ حُٔغظل٤ذ ٝكوٚ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ُدٚ  -ٗ

 عزذ ؽشػ٢ أٓش ٓلشّ ؽشًػخ.

٤ٜش حُؾ٤ي ُؾخـ آخش ٝٛٞ ٣ؼِْ رٞؿٞد ٓدخ ٣ٔ٘دغ فدشكٚ  ٕ ه٤خّ حُٔغظل٤ذ رظظأ -٘

 أٓش ٓلشّ ؽشػخً.

 أٚخٗ االرفبق ٚاالخزالف: -

ٝطظلن ٛزٙ حُذسحعش ٓغ حُذسحعش حُشحٛ٘ش ك٢ طؼشمٜخ ُـخٗذ ٖٓ ؿٞحٗذ حُذسحعش       

 ك٤غ ٣ُؼذ حُؾ٤ي ٝسهش طـخس٣ش.   حُشحٛ٘ش

ؾ حُٔودخسٕ  ًدزُي طخظِدق ك٤دغ حعدظخذّ حُزخكدغ حُٔدٜ٘  ر٤٘ٔخ طخظِق ك٢ ٜٓ٘ـٜدخ      

ػِد٠ حُ٘ظدخّ ر٤٘ٔدخ حُذسحعدش حُشحٛ٘دش دسحعدش ططز٤و٤دش   ك٢ ًٜٞٗدخ دسحعدش كو٤ٜدش هخ٤ٗٞٗدش

ك٤دغ رلؼدض حُٔٞمدٞع كد٢     ٛدزح رخإلمدخكش اُد٠ حخدظسف ٓـخُٜدخ حٌُٔدخ٢ٗحُغؼٞد١

 اهخس حُوخٕٗٞ حُلِغط٢٘٤ ك٢ ك٤ٖ طشًض حُذسحعش حُلخ٤ُش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُغؼٞد١.

حُزخكغ ٖٓ ٛزٙ حُذسحعش ك٢ اػشح  حإلهخس حُ٘ظدش١ ُذسحعدظٚ ٝطٞؿ٤ٜدٚ ٝهذ حعظلخد       

حُٞؿٜش حُقدل٤لش  ك٤دغ أٓذطدٚ رٔؼِٞٓدخص ٜٓٔدش ك٤ٔدخ ٣ظؼِدن رخُؾد٤ٌخص حُظد٢ طؼدذ ٓدٖ 

حألٝسحم حُظـخس٣ش  ًٔخ عخػذطٚ ك٢ ٝمدغ حُظقدٞس حُٔوظدشف ُِذسحعدش حُشحٛ٘دش ٝط٘ظد٤ْ 

َ حُٜٔ٘ـ٤ددش ٝحألدٝحص كقددُٜٞخ  ًٝددزح أٝمددلض ُددٚ ٤ًل٤ددش دسحعددش حُٔٞمددٞع ٝحُٞعددخث

حُظ٢ ٣ٌٖٔ حالعظلخدس ٜٓ٘خ  ٛزح رخإلمدخكش اُد٠ حالعدظلخدس ٓدٖ حُٔشحؿدغ ٝحُٔقدخدس حُظد٢ 

 سؿغ ا٤ُٜخ حُزخكغ.
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 انفصم انثاَٙ
 ياْٛح األٔراق انرجارٚح 

ٔانرًٛٛـ   ح ٔذطٕر فكزذٓاادلثحث األٔل: يفٕٓو األٔراق انرجارٚ
 تُٛٓــا.

 ق.ٔٔانفز : اخلصائص حادلثحث انثاَٙ: األٔراق انرجارٚ

 .ٓاأحكايألٔراق انرجارٚح ٔااللرصادٚح نٕظائف انادلثحث انثانث: 
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 انفصم انثاَٙ
 ياْٛح األٔراق انرجارٚح 

 متٓٛد:
أفدددزلض  حُؼقدددش حُلدددذ٣غ  كودددذٗظدددشحً ُِظطدددٞسحص حُٔظغدددخسػش حُظددد٢ ٣ؾدددٜذٛخ      

ؼخٓددَ حُظـددخس١ طؼددخٓسً أفددزق حُظٓدٖ ػددْ حُٔؼدخٓسص حُظـخس٣ددش أًؼددش حطغددخػخً ٝط٘ٞػددخً  ٝ

 ًددخٕ ٓددٖ حُنددشٝس١ ط٘ظدد٤ْ ٛددزٙ حُٔؼددخٓسص ُنددزطٜخ ٝطٞؿ٤ٜٜددخُددزح ٝحعددغ حُ٘طددخم  

رٔٞؿدذ حُٔشعدّٞ حُٔدخ٢ٌُ    كقذس ٗظخّ خخؿ رخألٝسحم حُظـخس٣شحُٞؿٜش حُقل٤لش

ٓدٖ أٛدْ حُٔؼدخٓسص طِدي حألٝسحم طؼظزدش  ك٤دغ  ٛـ2ٖٖٔ/ٓٔ/ٔٔ( ٝطخس٣  1ٖسهْ )

ُٔخ طلووٚ ٖٓ ٝظدخثق حهظقدخد٣ش ٝٗظخ٤ٓدش طظـِد٠ كد٢    ٝرُيػخُْ حألػٔخٍحُظ٢ طغٞد 

هذسطٜخ ػِد٠ طغد٤َٜ حعدظؼٔخٍ ٝٗودَ حُلودٞم حُؼخرظدش رٜدخ  كندسً ػدٖ أٜٗدخ طٌلدَ ُِـ٤دش 

فلش حًظغخد حُلودٞم حُٔـدشدس ػدٖ حُدذكٞع حُظد٢ ٣ٌٔدٖ حالكظـدخؽ رٜدخ ػِد٠ حُلِٔدش 

 حُغخرو٤ٖ أٝ حُسكو٤ٖ ُألٝسحم حُظـخس٣ش.

م حُظـخس٣ددش حُظدد٢ ط٘ظؾددش ح٤ُددّٞ حٗظؾددخس ٝحعددؼخً ردد٤ٖ ؿ٤ٔددغ ٝٗظددشحً أل٤ٔٛددش حألٝسح      

حُلجددخص ٓددٖ حألكددشحد ٝحُظـددخس ٝٓئعغددخص حألػٔددخٍ  ك٤ددغ أفددزق حُظؼخٓددَ رٜددخ ٣ٔؼددَ 

  ٝٛدٞ ٓدخ صػ٘قشحً ك٣ٞ٤خً ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حألكٞحٍ ٝحألٝمخع ُذٟ حٌُؼ٤ش ٖٓ طِدي حُلجدخ

خص ٣ض٣دددذ ٓدددٖ ػدددذد كدددخ٢ِٓ حألٝسحم حُظـخس٣دددش  ٝٓدددخ ٣ظشطدددذ ػِددد٠ رُدددي ٓدددٖ خسكددد

ـخس٣دش ٝٓدٖ ػدْ ظٝٓ٘خصػخص ر٤ٖ هشك٢ حُؼسهش )حُذحثٖ ٝحُٔذ٣ٖ( كٍٞ ط٘ل٤دز حُٞسهدش حُ

 حُشؿٞع رخُذػٟٞ ٖٓ أؿَ حُٞكخ  رخُلن حُز١ طوشسٙ طِي حُٞسهش.

٘ظدخّ ػِد٠ كخٓدَ حُٞسهدش حُظـخس٣دش  ٝٓدخ أُودخٙ ػِد٠ حُٝاصح  حُلٔخ٣ش حُظ٢ أعزـٜخ       

ٛدزح طوغد٤ْ ن ٝأهقش ٝهدض  كودذ طدْ ػخطوٚ ٖٓ ٝحؿزخص ُِلقٍٞ ػ٠ِ كوٚ رؤ٣غش هش٣

 ا٠ُ ػسػش ٓزخكغ: حُلقَ

 .ِفَٙٛ األٚساق اٌزدبس٠خ ٚرطٛس فىشرٙب ٚاٌز١١ّض ث١ٕٙب اٌّجحث األٚي:

 ٚق.ٚاٌفش : اٌخصبئصاٌّجحث اٌثبٟٔ: األٚساق اٌزدبس٠خ

   ٙب.أحىبِاٌّجحث اٌثبٌث: اٌٛظبئف االلزصبد٠خ ٌألٚساق اٌزدبس٠خ ٚ
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 ادلثحث األٔل
 ٔذطٕر فكزذٓا ٔانرًٛٛ  تُٛٓــا ق انرجارٚحاألٔرا يفٕٓو

ػظٜدخ حُز٤جدش حُظـخس٣دش  شٝاٗٔخ حخظ  ٤ُغض حألٝسحم حُظـخس٣ش ٖٓ حخظشحع حُٔؾشع       

ٓددٖ ٓؼددخٓسص  ٝطؼددخسف حُظـددخس ػِدد٠ حعددظخذحٜٓخ اُدد٠ ؿخٗددذ حُ٘وددٞد ُظغدد٣ٞش ٓددخ ر٤ددْٜ٘

ش طـخس٣دددش  ػدددْ ؿدددخ ص حُظؾدددش٣ؼخص حُٔخظِلدددش رؼدددذ رُدددي ُظندددٖٔ حعدددظخذحٜٓخ  ٝهش٣وددد

ُدزُي كدشؿ حُٔد٘ظْ حُغدؼٞد١ ػِد٠ ط٘ظد٤ْ حُؼٔدَ رظِدي حألٝسحم  ٝطو٘د٤ٖ . (ٔ)ط٘ل٤زٛخ

   .حعظخذحٜٓخ  ٝط٘ظ٤ْ اؿشح حص ط٘ل٤زٛخ

ٝٗظدددشحً أل٤ٔٛدددش حألٝسحم حُظـخس٣دددش كددد٢ حُ٘ظدددخّ حُغدددؼٞد١  ٝفدددِظٜخ حُٔزخؽدددشس       

ُظٞمد٤ق ٓلٜدّٞ حألٝسحم رٔٞمٞع حُذسحعش حُشحٛ٘ش  كودذ طدْ طخقد٤ـ ٛدزح حُٔزلدغ 

 ٝرُي ك٢ ػسػش ٓطخُذ:  ٝحُظ٤٤ٔض ر٤ٜ٘خ  خس٣ش ٝحعظؼشحك ٓشحكَ ططٞس كٌشطٜخحُظـ

  األٚساق اٌزدبس٠خ. َٛــــــــاٌّطٍت األٚي: ِفٙ

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ: رطٛس فىشح األٚساق اٌزدبس٠خ.

 اٌّطٍت اٌثبٌث: اٌز١١ّض ث١ٓ األٚساق اٌزدبس٠خ.

 ادلطهة األٔل
 يفٕٓو األٔراق انرجارٚح 

ُ٘ظْ ٝحُوٞح٤ٖٗ  كد٢ ًؼ٤دش ٓدٖ دٍٝ حُؼدخُْ  حألكٌدخّ حُخخفدش ردخألٝسحم ح أٝسدص       

دٕٝ إٔ طؼَٔ ػ٠ِ ا٣ـخد طؼش٣ق ٓلذد ُٜدخ  ٝحُٜدذف ٓدٖ رُدي ٛدٞ طدشى  حُظـخس٣ش ٖٓ

 حالؿظٜددخد ٝحعددؼخً أٓددخّ حُلوددٚ ٝحُونددخ  الخظ٤ددخس حُظؼش٣ددق حألًؼددش ٓس ٓددش  ٓددغ ٓـددخٍ

؛ ًدزُي كؼدَ حُٔد٘ظْ (ٕ) ػخدحطٜدخآٌخ٤ٗش طط٣ٞشٙ  ٝكوخً ُظطٞسحص حألػشحف حُظـخس٣دش ٝ

ك٤غ ُدْ ٣دشد كد٢ ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش حُقدخدس رخُٔشعدّٞ حٌُِٔد٢ سهدْ   حُغؼٞد١

ٛددـ أ١ طؼش٣ددق ُِٞسهددش حُظـخس٣ددش  ٝإٔ ًددَ ٓددخ أٝسدٙ 2ٖٖٔ/ٓٔ/ٔٔ(  ٝطددخس٣  1ٖ)

                                                 

 جالػػػػػة كاليػػػػػة االحقػػػػػوؽ وا داب واالمالػػػػػـو األوراؽ االتجوريػػػػػة دػػػػػ  االقػػػػػويوف االتجػػػػػوري   ودػػػػػوء )د.ت(.  رػػػػػيمووي (1)
 .1  ص  االجزا ر: جو مة قوال ة ) قبوؿ الاليرر(ا جت و ية

   جالػػػػة  مًػػػػد ا:دارة االمو ػػػػةـ(. األوراؽ االتجوريػػػة دػػػػ  االيظػػػػوـ االسػػػمودي  1989 ػػػراف   بػػػػدا   ح ػػػػد )االم (2)
 .11ص، )مقبول للنشر( االريوض
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ُِؾشٝه حُؾ٤ٌِش حُخخفش رٌدَ ؽدٌَ ٓدٖ أؽدٌخٍ حُٞسهدش  خحُٔ٘ظْ ال ٣ؼذٝ إٔ ٣ٌٕٞ ر٤خٗ

 .(ٔ) حُ٘لٞ حُز١ ع٤شد ر٤خٗٚ الكوخً  حُظـخس٣ش ػ٠ِ

ٝؿذ٣ش رخُزًش إٔ ًدَ ٓدخ ٝسد ٓدٖ طؼش٣لدخص ُِٞسهدش حُظـخس٣دش اٗٔدخ ٛدٞ ٓدٖ هز٤دَ       

حعدظ٘زخهٚ ٓددٖ حُلودٚ أٝ حُونددخ  ُٔدخ ط٤ٔددضص ردٚ حُٞسهددش حُظـخس٣دش ٓددٖ خقدخثـ أٝ ٓددخ 

 .  (ٕ) طوّٞ رٚ ٖٓ ٝظخثق

ػِددد٠ أٜٗدددخ: ففدددٌٞى  ألٝسحم حُظـخس٣دددش  ٓدددٖ ك٤دددغ ٝظ٤لظٜدددخطؼش٣دددق ح ٣ٌٝٔدددٖ      

ُز٤خٗدخص ٓؼ٤٘دش  ٝكوًدخ ألٝمدخع ٣لدذدٛخ هدخٕٗٞ ًدَ دُٝدش  ٝطظندٖٔ  ٓلشسس  ٓغدظٞك٤ش

 طـخس٣خً رذكغ ٓزِؾ ٗوذ١ ٝحكذ  ٓغظلن حُٞكخ  ك٢ طخس٣  ٓلذد  ٓغ آٌخٕ ٗودَ حُظضحٓخً 

 .(ٖ)هش٣ن حُظظ٤ٜش أٝ حُٔ٘خُٝشف  ػٖ حُلن  ك٢ حهظنخثٚ  ٖٓ ؽخـ ا٠ُ آخش  

حُظـخس٣ش رؤٜٗخ: ففٌٞى )ٓلشسحص ٌٓظٞردش( هخرِدش ُِظدذحٍٝ   حمًٔخ طؼشف حألٝس      

هسع )رٔـشد طوذ٣ٔدٚ(  أٝ رؼدذ أؿدَ هقد٤ش أٝ حُذكغ رٔـشد حال طٔؼَ كوخً ٗوذ٣خً ٣غظلن

 .(ٗ)ػ٠ِ هزُٜٞخ ًؤدحس ٝكخ ف ه٣َٞ  ٝؿشٟ حُؼشف

ففٌٞى هخرِش ُِظذحٍٝ طٔؼَ كودخً ٗودذ٣خً  ٝطغدظلن حُدذكغ رٔـدشد حالهدسع  :أٝ ٢ٛ      

 .(٘)أٝ رؼذ أؿَ ٓؼ٤ٖ  ٣ٝـش١ حُؼشف ػ٠ِ هزُٜٞخ ًؤدحس ٝكخ ف

ٝأِٛٔض رؼندٜخ رًدش رؼدل خقدخثـ ٝٛزٙ حُظؼش٣لخص ٝإ حخظِلض ك٢ ػزخسطٜخ      

 .ٜٗخ ٓظوخسرش ك٢ حُٔؼ٠٘كبحألٝسحم حُظـخس٣ش  

 

 
                                                 

هػػػ(. دورة يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  االريػػوض:  ركػػز  ػػدؿ الالتػػدريب 1434االةػػيد ي   اسػػ و يؿ بػػف  متػػؽ ) (1)
 .3ص االقويوي  

ـ(. االقػػػويوف 1992سػػػو    دػػػوزي  ح ػػػد؛ االرػػػ وع  دػػػو ؽ  ح ػػػود ):  يضػػػوً يظػػػر: اال رجػػػع االسػػػوبؽ  وايظػػػر ا( 2)
 . 9ص االتجوري "األوراؽ االتجورية"  جو مة بغداد: وزارة االتماليـ واالبحث االمال   

ـ(. األوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية طبقًو التيظ ة االقويوييػة دػ  2118قر وف   بداالرح ف االسيد ) (3)
 .11ص    االريوض:  كتبة االرقري1االسمودية  ط اال  الكة االمربية

   جالػة  مًػد ا:دارة االمو ػةهػػ(. قػويوف اال مػو ات االتجوريػة االسػمودي  1413بريري   ح ود  ختػور  ح ػد ) (4)
 .17  ص2جاالريوض ) قبوؿ الاليرر(  

ة: دار االفكػػر ـ(. األوراؽ االتجوريػػة ووسػػو ؿ االػػددع ا:الكتروييػػة االحديلػػة  االقػػوهر 2115طػػ    ةػػطفب ك ػػوؿ ) (5)
 .12ص االمرب  
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 ادلطهة انثاَٙ
 ذطٕر فكزج األٔراق انرجارٚح

  ٝٓدٖ ر٤ٜ٘دخ ٗظدخّ حألٝسحم ظـخس٣دشحُ ٝحُد٘ظْ حُظؾش٣ؼخصحُوٞح٤ٖٗ ٝعؼض ٓخظِق       

ا٠ُ دػْ حُظؼخَٓ رخألٝسحم حُظـخس٣ش ٝطؼض٣دض حُؼودش رٜدخ ٝكٔخ٣ظٜدخ   حُظـخس٣ش حُغؼٞد١ 

    ٝطلددَ ٓلددَ حُ٘وددٞد كدد٢ حُٞكددخ  رخُددذ٣ٕٞ.رٜددخكظدد٠ طلظدد٠ رددخُوزٍٞ ردد٤ٖ حُٔظؼددخ٤ِٖٓ 

ن اُد٠ حالهظقدخد كد٢ حعدظؼٔخٍ حُ٘ودٞد ٝطلو٤د ٝحُظؾش٣ؼخص حُوٞح٤ٖٗحُ٘ظْ ٝٝطٜذف ٛزٙ 

حُوددٞح٤ٖٗ حُدد٘ظْ ٝٝطظغددْ حُوٞحػددذ ٝ  حُغددشػش كدد٢ ارددشحّ حُقددلوخص ٝطغدد٣ٞش حالُظضحٓددخص

ػ٤ِٔدش خندغ ظٓخ حهظند٠ طٞك٤دذٛخ ُ  حُظ٢ طلٌْ حُٞسهش حُظـخس٣ش رخالخظسف ٝحُظ٘خصع

 .(ٔ) طذحٍٝ حألٝسحم حُظـخس٣ش ُوٞحػذ ٓٞكذس

ٞك٤دذ كٌدخٕ أٍٝ ُٝوذ رزٍ كوٜخ  حُودخٕٗٞ حُظـدخس١ ؿٜدٞدحً ًز٤دشس كد٢ عدز٤َ ٛدزح حُظ     

ٝ ٗـدق كد٢ ٝمدغ   دُٝدش (ٕٖ)ٝ كندشٙ ٓٔؼِدٞ  3ّٔٓٔٓئطٔش ػوذ ك٢ الٛخ١ ػدخّ 

ٓدخدس   (21)ٌٓٞٗدخً ٓدٖ  )حُغد٘ذ ألٓدش( ٓؾشٝع هدخٕٗٞ ٓٞكدذ ٌُِٔز٤خُدش ٝحُغد٘ذ حإلرٗد٢

 .(ٕ) ٓخدس (ٕٙ)ٝٓؾشٝع ٓؼخٛذس ٌٕٓٞ ٖٓ 

رٜدددذف دسحعدددظٜٔخ ٝاردددذح   حألػندددخ  ٝػدددشك ٛدددزحٕ حُٔؾدددشٝػخٕ ػِددد٠ حُدددذٍٝ    

طظلدن ػ٤ِدٚ حُدذٍٝ  ٓٞكدذ سكظخطٜخ ػ٤ِٜٔخ كظ٠ ٣ٌٖٔ حُٞفدٍٞ اُد٠ ٓؾدشٝع هدخٕٗٞٓ

طدْ حُظٞفدَ  ّ 3ٕٔٔػْ حٗؼوذ ٓئطٔش آخش ك٢ الٛدخ١ ػدخّ  ٤ُؼشك ك٢ ٓئطٔش الكن.

خسُٚ ا٠ُ حطلدخم ٓزدذث٢ ػِد٠ ٓؾدشٝع ٓؼخٛدذس  ٝٓؾدشٝع هدخٕٗٞ ٓٞكدذ ٌُِٔز٤خُدش ٖٓ 

 .(ٖ) ُظ٢ أػخسطٜخ رؼل حُذ٣ٍٝظسك٠ حالػظشحمخص ح )حُغ٘ذ ألٓش( ٝحُغ٘ذ حإلر٢ٗ

ٝرؼدذ حٗظٜددخ  حُٔددئطٔش ػددشك ٓؾددشٝع حُودخٕٗٞ حُٔٞكددذ ػِدد٠ رشُٔخٗددخص حُددذٍٝ ف       

        ٓدددخ أدٟ اُددد٠ كؾدددَ ٓؾدددشٝع حُظٞك٤دددذ.  ُِظقدددذ٣ن ػ٤ِدددٚ  كدددشكل رؼندددٜخ هزُٞدددٚ

ٝٓخ إ حٗظٜض حُلشد  كٌشس حُظٞك٤ذ  طغخسػضٝرغزذ حٗذالع حُلشد حُؼخ٤ُٔش حأل٠ُٝ 

 .(ٗ) فلخٝالص ك٢ عز٤َ رُيكظ٠ طـذدص حُٔ
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حُدز١ حٗظٜد٠ اُد٠ ّ  3ٖٓٔ/٘/ٖٔؿٜٞد حُظٞك٤ذ رؼوذ ٓئطٔش ؿ٤٘دق كد٢  ًُِِضٝهذ     

 :(ٔ) (دُٝش ٕٕ)ٖٓ ؿخٗذ ٓ٘ذٝر٢  3ّٖٓٔ/ٙ/1طٞه٤غ ػسع ٓؼخٛذحص ك٢ 

ٝطؼٜذص حُدذٍٝ   حؽظِٔض ػ٠ِ هخٕٗٞ حٌُٔز٤خالص ٝحُغ٘ذحص حإلر٤ٗش اٌّؼب٘ذح األٌٚٝ: -

 ٝأسكن رخالطلخه٤ش ِٓلوخٕ:  ٕٗٞ حُٔٞكذ ك٢ طؾش٣ؼخطٜخ حُذحخ٤ِشحُٔٞهؼش ادخخٍ حُوخ

 ُوٞحػدذ حٌُٔز٤خُدش ٝحُغد٘ذ حإلرٗد٢. ٣ظنٖٔ ٗقدٞؿ حُودخٕٗٞ حُٔٞكدذ الملحق األول:     

خدددخؿ رخُظللظدددخص  أ١ حُٔغدددخثَ حُظددد٢ ٣ـدددٞص ك٤ٜدددخ ُِظؾدددش٣ؼخص  الملحقققق اليققق   :     

 حُٞه٤٘ش إٔ طخشؽ ػٖ ٗقٞؿ حُوخٕٗٞ حُٔٞكذ.

طنددٔ٘ض كِددٞالً ُظ٘ددخصع حُوددٞح٤ٖٗ كدد٢ رؼددل ٓغددخثَ حٌُٔز٤ددخالص  ح اٌثب١ٔةةخ:اٌّؼب٘ةةذ -

 .)حُغ٘ذحص ألٓش( ٝحُغ٘ذحص حإلر٤ٗش

 طظؼِن رنش٣زش حُخظْ )حُذٓـش( ػِد٠ حٌُٔز٤دخالص ٝحُغد٘ذحص حإلر٤ٗدش اٌّؼب٘ذح اٌثبٌثخ: -

 .)حُغ٘ذحص ألٓش(

خٕٗٞ ُٞمدغ هد 3ّٖٔٔٝأػوذ ٛدزح حُٔدئطٔش ٓدئطٔش دُٝد٢ آخدش كد٢ ؿ٤٘دق ػدخّ       

ٓٞكذ ُِؾ٤ٌخص  ٝهذ حٗظ٠ٜ ا٠ُ حالطلخم ػ٠ِ ػسع ٓؼخٛذحص أكندض اُد٠ ٗظدخثؾ طٔخػدَ 

كد٢  (دُٝش ٕٓ)  ٝٝهغ حالطلخه٤ش ٓٔؼِٞ 3ّٖٓٔطِي حُظ٢ أعلش ػٜ٘خ ٓئطٔش ؿ٤٘ق ػخّ 

ٔ3/ٖ/ٔ3ّٖٔ. 

ٝهذ أخدز ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش رؤكٌدخّ حُظ٘ظد٤ْ حُٔٞكدذ  ؿ٤دش أٗدٚ ُدْ ٣ؤخدز رٔدخ       

 ألكٌخّ حُؾش٣ؼش حإلعس٤ٓش  ٓؼَ حؽظشحه حُلخثذس. خًخٕ ٓخخُل
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 ادلطهة انثانث
 انرًٛٛ  تني األٔراق انرجارٚح

ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٣ؾ٤ش حُزخكغ ا٠ُ أْٛ أٝؿدٚ حُظؾدخرٚ ٝحالخدظسف رد٤ٖ حألٝسحم حُظـخس٣دش       

حُؼسػش: )حٌُٔز٤خُش  حُغ٘ذ ألٓش  حُؾ٤ي(  حُظ٢ ط٤ٔض ًَ ٝسهش ػٖ حألخشٟ  ٝرُدي ٓدٖ 

  ذ ع٤ظْ طٞم٤لٜخ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:ػذس ؿٞحٗ

 أليز:انسُد ٔ انكًثٛانحتني  أٔالً: انرًٛٛ 
 :(ٔ)ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ طٞم٤ق رُي   ألٓشحُغ٘ذ حٌُٔز٤خُش ػٖ خظِق ط       

 )حُٔلددشس ٝحُٔغددظل٤ذ(؛ ر٤٘ٔددخ طظنددٖٔ :ال ٣ظنددٖٔ عددٟٞ هددشك٤ٖ ألٓددشحُغدد٘ذ  ٕأ -

 .٤ذ(حُغخكذ ٝحُٔغلٞد ػ٤ِٚ ٝحُٔغظل) :حٌُٔز٤خُش ػسػش أهشحف

(  حُغدددخكذ) : حألٍٝ دٝسكددد٢ حُٞهدددض ٗلغدددٚ ٖحُغددد٘ذ ألٓدددش ردددذٝس٣ ٣ودددّٞ ٓلدددشس  -

 .  (حُٔغلٞد ػ٤ِٚ) ٝحُؼخ٢ٗ: دٝس

ٓلددشس حُغدد٘ذ ) :٣لظددشك ٝؿددٞد ػسهدش هخ٤ٗٞٗددش ٝحكددذس رد٤ٖ ألٓدشحُغدد٘ذ  ٕ طلش٣دشأ -

)حُغددخكذ   :ػسػددش أهددشحفٝؿددٞد  ٣غددظِضّر٤٘ٔددخ افددذحس حٌُٔز٤خُددش (؛ ٝحُٔغددظل٤ذ

 :رددد٤ٖ حألُٝددد٠ػسهظددد٤ٖ أعخعددد٤ظ٤ٖ: رٔؼ٘ددد٠ ٝؿدددٞد   ذ(حُٔغدددلٞد ػ٤ِدددٚ  حُٔغدددظل٤

 (.حُغخكذ ٝحُٔغظل٤ذ) :ر٤ٖ ٝحُؼخ٤ٗش ( ٝحُٔغلٞد ػ٤ِٚ حُغخكذ)

 رخُذكغ. حٖٔ طؼٜذ٤ظنكطظنٖٔ حٌُٔز٤خُش أٓشحً رخُذكغ  أٓخ حُغ٘ذ ألٓش  -

ِغد٘ذ حُؼٌدظ رخُ٘غدزش ُطٞك٤ش ٓوخرَ ٝكخ  ك٢ طخس٣  حالعظلوخم  ٝك٢ حٌُٔز٤خُش ٣ِضّ  -

 .٣ِضّ طٞك٤ش ٓوخرَ ٝكخ  الك٤غ   ألٓش

 أّطدخؿشحً ٓٞهِّؼٜدخ  اٗؾخ  حٌُٔز٤خُش ٣ٔؼدَ ػٔدسً طـخس٣دخً كد٢ كدذ رحطدٚ  عدٞح  ًدخٕ ٕأ -

هَِّؼدض رٔ٘خعدزش ػ٤ِٔدش ٓذ٤ٗدش  أٝ ػ٤ِٔدش  ؿ٤ش طدخؿش ُٝ طـخس٣دش. أٓدخ رخُ٘غدزش  ٝعدٞح  

كظدد٠ ُددٞ ًددخٕ طلش٣ددشٙ   كددشسٙ طددخؿش   كددس ٣َُؼددّذ ػٔددسً طـخس٣ددخً  اال ارحألٓددشِغدد٘ذ ُ

س ألػٔخٍرغز سٙ ؿ٤ش طخؿش ذ ػ٤ِٔش ٓذ٤ٗش أٝ ارح ُكشِّ   .طـخس٣ش كظ٠ ُٞ ًخٕ ٓلشِّ
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 :انشٛكٔانكًثٛانح تني ثاًَٛا: انرًٛٛ  

 :كٌَ ٜٓ٘ٔخ ٣غظِضّ ٝؿٞدٙ ػسػش أهشحف  طؾخرٚ ًز٤ش ر٤ٖ حٌُٔز٤خُش ٝحُؾ٤ي ٛ٘خى     

ؼدَ امدخكش اُد٠ رُدي  ٣ظندٖٔ حُؾد٤ي ٓؼِدٚ ٓ  حُغخكذ ٝحُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ ٝحُٔغدظل٤ذ()

ٖٓ حُغدخكذ اُد٠ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  كد٢ ٓقدِلش حُٔغدظل٤ذ؛ ًٔدخ  حٌُٔز٤خُش  أٓشحً رخُذكغ

ٓوظشٗدخً رؼزدخسس فألٓدشف  أٝ فإلرٕف ػِد٠ حُقدي ٗلغدٚ؛ ٓؼِدٚ  ٣ٌدٕٞ ك٤دٚ حعدْ حُٔغدظل٤ذ

  .(ٔ) ٓؼَ حٌُٔز٤خُش

ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ًؼشس أُٝؿٚ حُظؾخرٚ ر٤ٖ حُؾ٤ي ٝحٌُٔز٤خُش  كبٕ ٛ٘خى حُؼذ٣دذ ٓدٖ        

 :(ٕ)  أٜٛٔخ خظسكخص ر٤ٜ٘ٔخحال

كس ٣ـدٞص عدلذ حُؾد٤ي ػِد٠   ٓقشكخً  إٔ حُز١ ٣ُْغَلذ حُؾ٤ي ػ٤ِٚ ال رّذ إٔ ٣ٌٕٞ -

ػٌدظ حٌُٔز٤خُدش حُظد٢ ٣ـدٞص  ٝرُي ػ٠ِ ؛ؽخـ هز٤ؼ٢ أٝ ٓؼ١ٞ٘ ؿ٤ش حُٔقشف

 . ػخد١ ٓقشف أٝ ؽخـعلزٜخ ػ٠ِ 

ٌظددذ ػِدد٠ ٣ أٓددخ حُؾدد٤ي كددس رددّذ إٔ ؛٣ـددٞص طلش٣ددش حٌُٔز٤خُددش ػِدد٠ أ١ ٝسهددش ػخد٣ددش -

 ٝػ٘ددذٓخ  ٗٔددٞرؽ خددخؿ ٣طزؼددٚ حُٔقددشف حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ  ٣ٝوذٓددٚ اُدد٠ ػ٤ِٔددٚ

٣شؿذ حُؼ٤َٔ ك٢ علذ ؽ٤ي ػِد٠ حُٔقدشف كٔدخ ػ٤ِدٚ عدٟٞ ٓدَ  ٛدزح حُ٘ٔدٞرؽ 

 .ٝطٞه٤ؼٚ

رٜدزح ٣خظِدق  ٝٛدٞ  ٣َُؼّذ حُؾ٤ي ػٔسً طـخس٣خً االَّ ارح ُكشس رٔ٘خعدزش ػ٤ِٔدش طـخس٣دش ال -

 .ـخس٣خً ٓطِوخً ػٖ حٌُٔز٤خُش حُظ٢ طَُؼّذ ػٔسً ط

٣َُؼدّذ ر٤٘ٔدخ  ؛٣ٌٕٞ طدخس٣  حعدظلوخم حٌُٔز٤خُدش آؿدسً  كٜد٢ ٝعد٤ِش ٝكدخ  ٝحثظٔدخٕ ؿخُزخً  -

ألٗدٚ ٝحؿدذ حُدذكغ  ؛٣ظندٖٔ ٤ٓؼدخدحً ُسعدظلوخم ال ك٤دغ  ٝعد٤ِش ٝكدخ  كودوحُؾد٤ي 

 .ٗلغٚ طخس٣  حعظلوخهٚ كظخس٣  علزٚ ٛٞ  رٔـشد حالهسع
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ػ:أليز تني انشٛك ٔانسُد ثانثًا: انرًٛٛ 

خدش  ٝك٤ٔدخ ٜٓ٘ٔخ ػٖ ح٥ حخظسف ر٤ٖ حُؾ٤ي ٝحُغ٘ذ ألٓش  ط٤ٔض ًسٛ٘خى أٝؿٚ        

 :  (ٔ) ٢ِ٣ طٞم٤ق رُي

٣ٔؼددَ فددٌخً ٣ظنددٖٔ أٓددشحً ٓددٖ حُغددخكذ )حُٔلددشس( اُدد٠ حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ  حُؾدد٤ي -

  (حُٔغددظل٤ذ أٝ ُلخِٓددٚ)رددذكغ ٓزِددؾ ٓؼدد٤ٖ ألٓددش ؽددخـ ػخُددغ ٣غدد٠ٔ  ()حُٔقددشف

حُغددخكذ )ضّ ٝؿددٞد حُؾدد٤ي ػسػددش أهددشحف: ٝرددزُي ٣غددظِ  رٔـددشد حالهددسعٝرُددي 

حُز١ ال ٣غظِضّ ٝؿدٞدٙ ألٓش ٝرُي ػ٠ِ ػٌظ حُغ٘ذ (  ٝحُٔغلٞد ػ٤ِٚ ٝحُٔغظل٤ذ

س ٝحُٔغظل٤ذ)عٟٞ هشك٤ٖ:    (.حُٔلشِّ

  إٔ حُؾدد٤ي ال ٣قددِق ٝعدد٤ِش ألٓددش ٣ظٔؼددَ حُلددخسم حُـددٞٛش١ ردد٤ٖ حُؾدد٤ي ٝحُغدد٘ذ -

خ ٓد  حُذكغ ك٢ ٣ّٞ طلش٣شٙ كٜٞ ٓغظلن  ٝع٤ِش حثظٔخٕ ال ٣قِق ُِظؼخَٓ ح٥ؿَ  أ١

 .ٝكخ  ًؤدحسُِو٤خّ رٞظ٤لش ٝحكذس  ٢ٛ ٝظ٤لظٚ  ٣ؼ٢٘ أٗٚ ال ٣قِق اال

كد٢ أٗدٚ ال ألٓدش ال ٣ٔؼَ ٝع٤ِش ُِظؼخَٓ ح٥ؿَ  كبٗٚ ٣خظِق ػدٖ حُغد٘ذ  ٝألٕ حُؾ٤ي -

ألٓدش ػ٠ِ طدخس٣  ٝحكدذ  ٝٛدٞ طدخس٣  اٗؾدخثٚ؛ ٝرُدي ػِد٠ ػٌدظ حُغد٘ذ  ٣لظ١ٞ االَّ 

 .  (طخس٣  حإلٗؾخ   ٝطخس٣  حالعظلوخم): طخس٣خ٤ٖ حُز١ ٣لظ١ٞ ػ٠ِ

٣ـددذ طددٞكش ٓوخرددَ ٝكددخ  حُؾدد٤ي ٝهددض افددذحسٙ  أٓددخ حُغدد٘ذ ألٓددش كددس ٓـددخٍ ُٔوخرددَ  -

 حُٞكخ  ك٤ٚ أفسً  ٌُٕٞ ٓوخرَ حُٞكخ  ٣ؾٌَ د٣ٖ حُغخكذ طـخٙ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ.

 

 
 

                                                 

 بًيسػووي ؛ 53 حكػوـ األوراؽ االتجوريػة دػ  االفقػ  ا:سػا    ص هػػ(.1425)ايظر: االخلاف  سػمد بػف تركػ   (1)
ـ(. اال وجز د  2113ةدق     يرة )؛ 48"  صاألوراؽ االتجورية"االقويوف االتجوري  (.ـ1993) ةفوت يوج 
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 ادلثحث انثاَٙ
 اخلصائص ٔانفزٔق :األٔراق انرجارٚح

لّٜٞ حألٝسحم حُظـخس٣ش ٖٓ ك٤غ ٝظ٤لظٜخ رؤٜٗخ فدٌٞى ٝسد ك٢ حُٔزلغ حألٍٝ ٓ      

ٓلددشسس ٓغددظٞك٤ش ُز٤خٗددخص ٓؼ٤٘ددش  ٝكوددخً ألٝمددخع ٣لددذدٛخ هددخٕٗٞ ًددَ دُٝددش  ٝطظنددٖٔ 

حُظضحٓخً طـخس٣خً رذكغ ٓزِؾ ٗوذ١ ٝحكذ ٓغدظلن حُٞكدخ  كد٢ طدخس٣  ٓلدذد ٓدغ آٌدخٕ ٗودَ 

رُددي  ٖ هش٣ددن حُظظ٤ٜددش أٝ حُٔ٘خُٝددش  ٝػِدد٠ مددٞ   ٓددٖ ؽددخـ اُدد٠ آخددش  ػددحُلددن 

٣ٌٖٔ ٖٓ خسٍ ٛزح حُٔزلغ طٞم٤ق خقخثـ حألٝسحم حُظـخس٣ش ٝحُلشم ر٤ٜ٘دخ ٝرد٤ٖ 

 حألٝسحم حُٔخ٤ُش ٝحُ٘وذ٣ش ٝرُي ك٢ ٓطِز٤ٖ:

 اٌّطٍت األٚي: خصبئص األٚساق اٌزدبس٠خ.

 .ٚإٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخاألٚساق اٌزدبس٠خ اٌفشق ث١ٓ اٌّطٍت اٌثبٟٔ: 

 ادلطهة األٔل
 خصائص األٔراق انرجارٚح 

 طظ٤ٔض حألٝسحم حُظـخس٣ش رؼذس خقخثـ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:      

 ٔضا  شكهٛح دحددْا انُظاو:أل اً انٕرلح انرجارٚح حمزر يكرٕب ٔفمأٔالً: 

حُغدؼٞد١ حُ٘ظدخّ ٣غدظٞؿذ ألٝمدخع ؽد٤ٌِش ٝكودخً ٌٓظٞد ٓلشس  حُٞسهش حُظـخس٣ش     

خ إٔ طلوددذ ـٜددأٝ رؼن ٓلددذدس ٣ظشطددذ ػِدد٠ اؿلددـخٍ طددـِي حُز٤خٗددـخصإٔ ٣ظنددٖٔ ر٤خٗددخص 

ش عدد٘ذ د٣ددٖ ـددـٕٞ رٔؼخرـددـش طٌـش ٓؼ٤زددـش طـخس٣ددـٝسهدد ٝطقددزقخ ـش ه٤ٔظٜددـٞسهش حُظـخس٣ددـحُدد

ٕ حألٝسحم حُظـخس٣دش حُٔؼظزدشس كد٢ حُ٘ظدخّ ب. ٖٝٓ ػْ كد(ٔ)ػخد١ ٣خنغ ُِوٞحػذ حُؼخٓش 

كد٢  حُٞكدخ  رٜدخٓدٖ حُؾد٤ٌِش الردذ ٜٓ٘دخ ُغدُٜٞش طدذحُٜٝخ ٝحالهٔج٘دخٕ اُد٠  طظنٖٔ ٗٞػخً 

حٌُظخرددش ُظٔؼددَ حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُغددؼٞد١  ّخٗظدد ٝهددذ حعددظٞؿذ خم حالعددظلو ٤ٓؼددخد

خ ٌٓظٞردخً ـحُؾٌَ حُز١ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ػ٤ِٚ حُٞسهش حُظـخس٣ش  أ١ إٔ ط ًٌ  ٌٕٞ حُٞسهدش فد

                                                 

 .11دورة يظوـ األوراؽ االتجورية  ص هػ(.1434) ( االةيد ي   اس و يؿ بف  متؽ1)
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ًدَ ٝسهدش  خذ إٔ طؾدظَٔ ػ٤ِٜدـطلذ٣دذ حُز٤خٗدخص حُظد٢ ٣ـدٞؿزض أ٣ندخً ـخ حعظـًٔ  خً ـدحثٔ

 .(ٔ) طـخس٣ش

ؽدددؤٗٚ كددد٢ رُدددي ؽدددؤٕ ًخكدددش حُددد٘ظْ  –ُغدددؼٞد١ ٓٔدددخ عدددزن ٣ظندددق إٔ حُ٘ظدددخّ ح       

ٝحؽدظشه إٔ طقدخؽ حألٝسحم حُظـخس٣دش ٝكوًدخ ُٜدخ    ٝمدغ ٗٔدخرؽ ٓلدذدسهذ  -ٝحُوٞح٤ٖٗ

ِٞسهدش حُظـخس٣دش طخظِدق ردخخظسف أٗٞحػٜدخ  ٝطغدظٜذف ُؾد٤ٌِش حُؾشٝه حًُٔخ طز٤ٖ إٔ 

ٓدٖ   رُي ألٜٗخ طٞكش ػ٠ِ حُظـخس٣ش ط٤غ٤ش طذحٍٝ حألٝسحمكلع حُلوٞم ٝ طِي حُؾشٝه

ٛدخ ٓدٖ   ع٤ظِو٠ حُٞسهش ٓؾوش حُزلغ ٝحالعظوقخ  ُِظلون ٖٓ حُلن حُٔؼزدض ك٤ٜدخ ّٞ ٝخِ

 .هٞس حُظ٘ل٤زحُٞسهش حُظـخس٣ش هذ طلوذ حُظ٢ حُؾ٤ٌِش حُؼ٤ٞد 

 
                                                 

 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية االبيويوت االركالية الالك بيوالة وه :1( حدد اال يظـ االسمودي د  اال ودة )1)
 .الةؾ وبوالالغة االت  كتب بًوكال ة "ك بيوالة"  كتوبة د   تف ا -      
 .الؽ  الب ررط بودوء  بالغ  ميف  ف االيقودم  ر (ير   -ب     
 .اسـ  ف يالز   االودوء "اال سحوب  الي " -ج     
  . يمود ا ستحقوؽ -د     
 . كوف االودوء -هػ     
  .اسـ  ف يجب االودوء ال   و أل رو -و     
 توريخ و كوف ايروء االك بيوالة.  -ز     
 .توقيع  ف  ير  االك بيوالة "االسوحب" -ح     
 :  لالة د (  ف االيظوـ يفس  االبيويوت االركالية الالسيد أل ر 87د  اال ودة ) اال يظـ ك و حدد -

 .ررط األ ر  و  بورة "سيد أل ر"  كتوبة د   تف االسيد وبوالالغة االت  كتب بًو - 
 .تمًد (ير  مالؽ  الب ررط بودوء  بالغ  ميف  ف االيقود -ب
 .ود ا ستحقوؽ يم -ج
 . كوف االودوء -د
 .اسـ  ف يجب االودوء ال   و أل رو -هػ
 .توريخ ايروء االسيد و كوف ايرو   -و
 توقيع  ف  ير  االسيد "اال حرر". -ز

 (  ف االيظوـ يفس  االبيويوت االركالية الالريؾ وه :91وحدد اال يظـ د  اال ودة ) -
 .وكال ة "ريؾ"  كتوبة د   تف االةؾ بوالالغة االت  كتب بً - 

 .  ر (ير  مالؽ  الب ررط بودوء  بالغ  ميف  ف االيقود -ب
 اسـ  ف يالز   االودوء "اال سحوب  الي ". -ج
 . كوف االودوء -د
 .توريخ و كوف ايروء االريؾ -هػ
 توقيع  ف  ير  االريؾ "االسوحب". -و
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 :ادلالحمًا يٕضٕعّ يثهغ يٍ  انٕرلح انرجارٚح متثم ثاًَٛا:
    (ٔ)حُٔددخٍ  ٓددٖ خٓؼ٤٘دد خ٣ـددذ إٔ ٣ٔؼددَ حُلددن حُؼخرددض كدد٢ حُٞسهددش حُظـخس٣ددش ٓزِـدد       

رنددخػش ًغدد٘ذ حُؾددلٖ أٝ  حُقددي حُددز١ ٣ٌددٕٞ ٓٞمددٞػٚ حػظزددخسٝػِدد٠ رُددي ال ٣ٌٔددٖ 

        .ٝسهش طـخس٣ش  في حإل٣ذحع ك٢ حُٔخخصٕ حُؼخٓش

حُٞسهش حُظـخس٣ش ٓغظلوش حُذكغ كد٢ طدخس٣  ٓؼد٤ٖ أٝ هخردَ ُِظؼ٤د٤ٖ  أٝ ٖٓ ػْ كبٕ ٝ      

ُظٌٔدد٤ٖ حُلخٓددَ حُددذحثٖ ٓددٖ  هددسع  ٝرُدديُددذٟ حالهددسع أٝ ٓنددخكش اُدد٠ أؿددَ رؼددذ حال

امددخكش اُدد٠ رُددي كددبٕ حُٔزِددؾ حُؼخرددض كدد٢ حُٞسهددش   ٜددخلخ  حُلددن حُؼخرددض ك٤٤مددٔخٕ حعددظ

ػِدد٠ ؽددشه أٝ ٓوظددشٕ  حُظـخس٣ددش ٣ـددذ إٔ ٣ٌددٕٞ ٓؼ٤٘ددخً أٝ هددخرسً ُِظؼ٤دد٤ٖ ٝؿ٤ددش ٓؼِددن

 .(ٕ) ٓلذد ؿ٤ش رؤؿَ

طٔخٓخً  ٝرُي ػٖ  طؤع٤غخً ػ٠ِ ٓخ طوذّ ٣ظنق إٔ حُٞسهش حُظـخس٣ش طوّٞ ٓوخّ حُ٘وٞد      

هش٣ن طذحُٜٝخ ُِـ٤ش ُظغ٣ٞش حُذ٣ٕٞ حُظد٢ ٗؾدؤص كد٢ حألفدَ رد٤ٖ حُغدخكذ ٝحُٔغدظل٤ذ  

أٝ ر٤ٖ حُغخكذ ٝحُٔغلٞد ػ٤ِٚ  ًٔخ هذ ٣غظخذٜٓخ حُٔغظل٤ذ ك٢ حُٞكدخ  رٔدخ ػ٤ِدٚ ٓدٖ 

د٣دٕٞ؛ اال إٔ طلش٣ددش حُٞسهدش حُظـخس٣ددش ُِٔغددظل٤ذ أٝ طظ٤ٜشٛدخ ُِلخٓددَ ال ٣ؼدذ كدد٢ رحطددٚ 

حُلخٍ ك٢ طغ٤ِْ حُ٘ودٞد  ردَ ال ٣ؼظزدش حُٞكدخ  هدذ طدْ اال ردذكغ ه٤ٔدش حُٞسهدش ٝكخ  ًٔخ ٛٞ 

 ألٕ أدح  حُٞكخ  ؽ٢  ٝٝهٞع حُٞكخ  رخُلؼَ ؽ٢  آخش. ؛حُظـخس٣ش ٗوذحً 

 انٕرلح انرجارٚح لاتهح نهردأل تانطزق انرجارٚح: ثانثًا:
  ُٔؼددخٓسصحُ٘وددٞد كدد٢ حٗلغددٜخ حُظدد٢ طئد٣ٜددخ حُٞظ٤لددش حألٝسحم حُظـخس٣ددش طددئد١         

الردّذ إٔ طٌدٕٞ ٤ٓغدشس  ُدزحِٞكدخ  رخُدذ٣ٕٞ ٝحالُظضحٓدخص  ًُٞعد٤ِش  طغدظخذّٝرزُي كٜد٢ 

 .  ُِظذحٍٝ ر٤ٖ حألكشحد

هددذ أؿددخص رددخُظظ٤ٜش ٝ ٣ـددذ إٔ طظنددٖٔ حُٞسهددش حُظـخس٣ددش ٓددخ ٣ٌٔددٖ ٓددٖ طددذحُٜٝخٝ       

ـذ٣ددذ   كدبرح ًخٗددض ُلخِٜٓددخ كدبٕ حُلددن حُؼخردض ك٤ٜددخ ٣٘ظوددَ اُد٠ حُددذحثٖ حُ(ٖ) حُٔد٘ظْ رُددي

                                                 

ضػ   ف تتضػ ف (  ػف يظػوـ األوراؽ االتجوريػة االتػ  تقت91  87  1( و الؾ ودقًو اليص االفقرة )ب(  ف اال ػواد )1)
 )  ر (ير  مالؽ  الب ررط بودوء  بالغ  ميف  ف االيقود(. :االورقة االتجورية

 .64 حكوـ األوراؽ االتجورية د  االفق  ا:سا    صهػ(. 1425) سمد بف ترك ايظر: االخلاف  ( 2)
بوال قػدار  (  ػف يظػوـ األوراؽ االتجوريػة  الػب  ف: "تسػري  حكػوـ االك بيوالػة  الػب االسػيد أل ػر89( يةت اال ودة )3)

تتمػػورض  ػػع  وهيتػػ "؛ و ػػف هػػ و األحكػػوـ ودقػػًو الػػيص االفقػػرة )ب( تالػػؾ "األحكػػوـ اال تمالقػػة بتظًيػػر  االػػ ي  
االتظًيػػر والػػو الالسػػوحب  و ألي  التػػـز  خػػر  "..( 98اال ػػودة )  جػػوزتاحتيوطيػػو.."؛ ك ػػو  وبضػػ ويًو االك بيوالػػة

 .". .ب  الي  ب لوبة  خوالةة.ويجوز الًؤ ء تظًير االريؾ  ف جديد  ويمتبر االتظًير االب اال سحو 
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رٔـدشد حُٔ٘خُٝددش أٝ طغدد٤ِْ حُٞسهددش  أٓددخ ارح ًخٗدض حُٞسهددش إلرٕ أٝ ألٓددش ؽددخـ ٓؼدد٤ٖ 

كددبٕ حُلددن حُؼخرددض ك٤ٜددخ ٣٘ظوددَ اُدد٠ حُٔظٜددش ا٤ُددٚ رٔـددشد ًظخرددش ٓخظقددشس ػِدد٠ ظٜددش 

كخُٞسهدش  .(ٔ)حُٔلشس طل٤ذ حٗظوخٍ ٛزح حُلن ا٠ُ ؽخـ آخش ٝٓغظٞك٤ش ُظٞه٤دغ حُٔظٜدش

ألٓددش أٝ  خُِظددذحٍٝ رددخُظظ٤ٜش ارح طنددٔ٘ض ؽددشه هخرِددش -ػِدد٠ ٛددزح حُ٘لددٞ  –حُظـخس٣ددش 

ارح ًخٗض ُِلخٓدَ  ٝطزؼدخً ُدزُي ٣خدشؽ ػدٖ ػدذحد حُٞسهدش حُظـخس٣دش ًدَ فدي ال  خطغ٤ِٔ

 .(ٕ)٣وزَ حُظذحٍٝ رخُطشم حُظـخس٣ش  ًخطخد حُنٔخٕ  ٝحُلٞحط٤ش حُظـخس٣ش 

 ُمٕد:انٕرلح انرجارٚح ٚمثهٓا انعزف كأداج ائرًاٌ ٔأداج ٔفاء تدٚالً عٍ ان راتعًا:
٤ُوزِددٞح  ردد٤ٖ حُظـددخس ٝحُٔظؼددخ٤ِٖٓ رخُٞسهددش حُظـخس٣ددشال رددذ إٔ طٌددٕٞ ٛ٘خُددي ػوددش        

ٝإٔ طٌدٕٞ ٓلخهدش رخُندٔخٗخص حُظد٢ طـؼدَ حألكدشحد ٣طٔج٘دٕٞ  ر٤دْٜ٘. حُظؼخَٓ رٜخ ك٤ٔدخ

  ٝٓدٖ ػدْ ٣ـدذ إٔ ٣ـدش١ حُؼدشف ػِد٠ طغد٣ٞش ا٠ُ هزُٜٞخ ك٢ طؼخِْٜٓ ًٞع٤ِش ُِٞكدخ 

ظـخس٣ش  كزؼل حُقٌٞى ٓؼدَ هغدخثْ أسردخف حألعدْٜ  ػِد٠ حُذ٣ٕٞ رٞحعطش حألٝسحم حُ

حُشؿْ ٓدٖ إٔ ٓلِٜدخ حُٞكدخ  رٔزِدؾ ٓؼد٤ٖ ٓدٖ حُ٘ودٞد ُٝدٚ ه٤ٔدش ػخرظدش  ٣ٝـدٞص حُظ٘دخصٍ 

   .(ٖ)حُؼشف ُْ ٣ؼظزشٛخ أٝسحهخً طـخس٣ش  كبٕ ػٜ٘خ رخُظذحٍٝ  

 :ضًاٌ نهدائٍ ذرًٛ  تمصز أجم اسرحمالٓاانٕرلح انرجارٚح ٔسٛهح خايسًا: 
غد٤٤ِٜخ أ١ حُلقدٍٞ هش٣دن ط ػدٖ طغظخذّ حُٞسهش حُظـخس٣دش ًٞعد٤ِش ُسثظٔدخٕ          

هزددَ كِددٍٞ ٤ٓؼددخد حعددظلوخهٜخ  ُٝظلو٤ددن ٝظ٤لددش حألٝسحم حُظـخس٣ددش  حػِدد٠ ه٤ٔظٜددخ ٗوددذ

ٓدخ حُدذٍٝ ُظلودن ُِدذحثٖ كٔخ٣دش خخفدش  ًٞع٤ِش ُسثظٔخٕ ؽّشػض حُوٞح٤ٖٗ ك٢ ٓخظِق 

ظدض٤ٖٓ رخُٞسهدش حُظـخس٣دش هخفدذحً ٓدٖ رُدي ٣ِـؤ ا٠ُ حُؾذس ك٢ ٓؼخِٓدش حُِٔ حُٔ٘ظْؿؼَ 

؛ ُٝؼددَ أرددشص فددٞس حُؾددذس كدد٢ ٓؼخِٓددش حُٔددذ٣ٖ ٓددخ سػخ٣ددش كوددٞم حُلخٓددَ كغددٖ ح٤ُ٘ددش

( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُغددؼٞد١ حُظدد٢ أٝؿزددض اػزددخص ٗ٘ٗقددض ػ٤ِددٚ حُٔددخدس )

حٓظ٘خع حُٔذ٣ٖ ػٖ حُٞكخ  ربؿشح  ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ حُظؾ٤ٜش رخُٔذ٣ٖ رظلش٣ش ٝسهش حكظـدخؽ 

                                                 

"ييقػػػػؿ االتظًيػػػػر ج يػػػػع االحقػػػػوؽ االيورػػػػ ة  ػػػػف  :(  ػػػػف يظػػػػوـ األوراؽ االتجوريػػػػة  الػػػػب  ف17( يةػػػػت اال ػػػػودة )1)
 االك بيوالة".

 .9دورة يظوـ األوراؽ االتجورية  ص هػ(.1434) ( االةيد ي   اس و يؿ بف  متؽ2)
  ؛ االم ػراف65االتجوريػة دػ  االفقػ  ا:سػا    ص حكػوـ األوراؽ  هػػ(.1425) سمد بػف تركػ  ايظر: االخلاف( 3)

 .15ص األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي  ـ(.1989) بدا   ح د 
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( ٓدٖ حُ٘ظدخّ ٖٙ  ًٔخ طظٜش فٞس حُؾذس ك٢ حُٔؼخِٓش ك٤ٔخ هشسطدٚ حُٔدخدس )حُوزٍٞ ػذّ

   .(ٔ) رحطٚ ٖٓ ػذّ ؿٞحص ٓ٘ق ِٜٓش ُِٔذ٣ٖ ٢ٛٝ حُِٜٔش حُونخث٤ش

هددسع ػ٤ِٜددخ أٝ رؼددذ ٝطٌددٕٞ حُٞسهددش حُظـخس٣ددش ٓغددظلوش حألدح  ػددخدس رٔـددشد حال        

أٓخ ارح ًخٕ حُلن حُؼخردض كد٢  أؿَ هق٤ش كذدٙ حُ٘ظخّ رزنؼش أؽٜش أٝ ع٘ش أٝ ع٘ظ٤ٖ 

حُقي ٣غظلن حألدح  رؼذ أؿَ ه٣َٞ كدس ٣ُؼدذ رُدي حُقدي ٝسهدش طـخس٣دش  ٝر٘دخ  ػِد٠ 

ٓؼدددَ حألعدددْٜ ٝحُغددد٘ذحص حُظددد٢ طقدددذسٛخ حُؾدددشًخص  -رُدددي طخدددشؽ حألٝسحم حُٔخ٤ُدددش 

ألٜٗدخ طٔؼدَ  ؛ٓدٖ ػدذحد حألٝسحم حُظـخس٣دش –ٝحُٔقخسف ٝؿ٤شٛخ ٓدٖ ح٤ُٜجدخص حُؼخٓدش 

ح أٝ ػؾدش٣ٖ أٝ ػسػد٤ٖ عد٘ش    ك٢ ٓذس ه٣ِٞش حألؿَ هدذ طٌدٕٞ ػؾدشكوخً ٓغظلن حُٞكخ

ال طودّٞ ٓودخّ  ٓدٖ ػدْٓخ ٣ـؼِٜدخ ػشمدش ُظوِدذ حألعدؼخس طزؼدخً ُِظدشٝف حالهظقدخد٣ش  ٝ

 .  (ٕ)حُ٘وٞد ك٢ حُٔؼخٓسص 

 ادلطهة انثاَٙ
 األٔراق انرجارٚح ٔانُمدٚح ٔادلانٛحانفزق تني 

 راق انُمدٚح:أٔالً: انفزق تني األٔراق انرجارٚح ٔاألٔ
طخظِددق حألٝسحم حُظـخس٣ددش ػددٖ حألٝسحم حُ٘وذ٣ددش  ػِدد٠ حُددشؿْ ٓددٖ طددٞحكش أؿِددذ      

ُلخِٜٓددخ  ٣ٞهؼٜددخ  حُخقددخثـ حُـٞٛش٣ددش ك٤ٜٔددخ ٓؼددخً  كظٔؼددَ حألٝسحم حُ٘وذ٣ددش فددًٌٞخً 

ٓدغ حألٝسحم  ٚ حألٝسحم حُظـخس٣دشرحُٔقشف حُٔشًض١  ٣ٝظْ طذحُٜٝخ رخُٔ٘خُٝدش  ٝطظؾدخ

 فًٌٞخً هخرِش ُِظذحٍٝ  ٣ٞهؼٜخ حُٔذ٣ٖ ك٢ ٓقِلش حُذحثٖ  ٣ٌٖٝٔحُ٘وذ٣ش ك٢ أٜٗخ طٔؼَ 

 :(ٗ)   ٝٓغ رُي كٜٔخ طخظِلخٕ ك٢ ٗٞحٍف ًؼ٤شس أرشصٛخ(ٖ) طل٣ِٜٞخ ا٠ُ ٗوذ٣ش

طظٔؼددَ حألٝسحم حُ٘وذ٣ددش كدد٢ فددٌٞى ٓلددذدس حُو٤ٔددش  ٓظغددخ٣ٝش حُٔوددذحس  ًٔددخ ٛددٞ  -ٔ

  كٜد٢ طٔؼدَ ك٢ كجدش )خٔغدش س٣دخالص(  أٝ كجدش )ػؾدشس س٣دخالص( –ٓؼسً  –حُلخٍ 

ه٤ٔش ٓلذدس ال طخظِق ٖٓ ٝسهش ألخدشٟ  رخدسف حألٝسحم حُظـخس٣دش حُظد٢ طظؼِدن 
                                                 

 .7دورة يظوـ األوراؽ االتجورية  ص هػ(.1434) ( االةيد ي   اس و يؿ بف  متؽ1)
 .66 حكوـ األوراؽ االتجورية د  االفق  ا:سا    ص هػ(.1425) سمد بف ترك االخلاف   (2)
 .14ص  األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االتجوري االسمودي هػ(.1417) ( حداد  االيوس3)
  اليػػػػػػوت االبيػػػػػػوؾ "األوراؽ االتجوريػػػػػػة"  ـ(. 1999) ؛ االقاليػػػػػػوب   سػػػػػػ يحة14ص ايظػػػػػػر: اال رجػػػػػػع االسػػػػػػوبؽ ( 4)

 .58ص حكوـ األوراؽ االتجورية د  االفق  ا:سا     هػ(.1425) سمد بف ترك ؛ االخلاف  211ص
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رؼ٤ِٔخص هخ٤ٗٞٗدش طخظِدق ٓدٖ ٝسهدش ألخدشٟ ٓدٖ ك٤دغ حألؽدخخؿ حُدز٣ٖ ٣وٞٓدٕٞ 

 رٜخ  أٝ ٖٓ ك٤غ حُٔزِؾ حُٔذٕٝ ك٤ٜخ  ك٢ٜ طٔؼَ رزُي ٓزخُؾ ؿ٤ش ٓظغخ٣ٝش حُو٤ٔش.

ٕٞ  أٓدخ حألٝسحم حُظـخس٣دش كبٜٗدخ أدحس ٝكدخ  طظٔظغ حُ٘وٞد روٞس ارشح  ٓطِوش ٖٓ حُدذ٣ -ٕ

 حكظٔخ٤ُش  ار حألفَ ػذّ رشح س حُزٓش رٜخ اال رؼذ حُٞكخ  رو٤ٔظٜخ.

٣ِددضّ حُددذحثٕ٘ٞ روزددٍٞ حألٝسحم حُ٘وذ٣ددش ٝكددخ  ُِددذ٣ٕٞ حُٔغددظلوش ُٜددْ  كِدد٤ظ ألكددذ  -ٖ

سكنٜخ ُغدذحد ٓدخ ُدٚ ٓدٖ د٣دٕٞ  ر٤٘ٔدخ ٣لدن ُٜدْ سكدل هزدٍٞ حألٝسحم حُظـخس٣دش 

 حُذ٣ٕٞ.العظ٤لخ  ٛزٙ 

ٝسحم حُ٘وذ٣ددش اُدد٠ حُؼوددش حُؼخٓددش رخُذُٝددش حُظدد٢ طقددذسٛخ  ر٤٘ٔددخ ٣غددظ٘ذ حُظؼخٓددَ رددخأل -ٗ

 ٣غظ٘ذ حُظؼخَٓ رخألٝسحم حُظـخس٣ش ا٠ُ حُؼوش رٔٞهؼ٤ٜخ.

طٔؼَ حألٝسحم حُ٘وذ٣ش رطز٤ؼظٜخ ه٤ٔش كخمشس ٓغظلوش حألدح  كد٢ أ١ ٝهدض  ٝؿ٤دش  -٘

َ طزو٠ عدخس٣ش حُٔلؼدٍٞ اُد٠ ٓلذدس رضٖٓ ٓؼ٤ٖ  ٝال طظوخدّ حُلوٞم حُؼخرظش ك٤ٜخ  ر

  ر٤٘ٔددخ حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٓلددذٝدس رددضٖٓ هقدد٤ش  ار ٗظددخّ ٣ِـ٤ٜددخكدد٤ٖ فددذٝس 

ال طؼطد٢ فدخكزٜخ  –ك٢ رؼل حُلدخالص  –ط٘ظ٢ٜ ٝظ٤لظٜخ ػوذ ٝكخثٜخ  ًٔخ أٜٗخ 

حُلن ك٢ رحص حُو٤ٔش اال ػ٘ذ طخس٣  ٓؼ٤ٖ  ٝأ٣نخً كدبٕ حُلودٞم حُؼخرظدش رٜدخ طظودخدّ 

 ُضٖٓ. رٔشٝس ٓذس ٓؼ٤٘ش ٖٓ ح

حُندشٝسس  كظخظِدق ردخخظسف ظدشٝف ًدَ  ال طقدذس حألٝسحم حُظـخس٣دش االَّ ػ٘دذ -ٙ

 رخُـِٔش. ٝسهش ٝؽشٝه افذحسٛخ؛ رؼٌظ حألٝسحم حُ٘وذ٣ش حُظ٢ طقذس

 ثاًَٛا: انفزق تني األٔراق انرجارٚح ٔاألٔراق ادلانٛح:
ٖ   ٣ظنددٌٔٓظددٞد عددزن طٞمدد٤ق حُٔوقددٞد رخُٞسهددش حُظـخس٣ددش حُظدد٢ طؼ٘دد٢: فعدد٘ذ       

٣ٝودّٞ ُِظذحٍٝ رخُطشم حُظـخس٣ش   هخرسحُظضحٓخً رذكغ ٓزِؾ ٓلذد  رظخس٣  ٓؼ٤ٖ  ٣ٌٕٝٞ 

 حُو٤ٔددشفددٌٞى طٔؼددَ  ر٤٘ٔددخ ٣وقددذ رددخألٝسحم حُٔخ٤ُددش .(ٔ) فٓوددخّ حُ٘وددٞد كدد٢ حُٔؼددخٓسص

  ٝهددذ (ٕ) حُغددِؼش حُٞك٤ددذس حُٔظذحُٝددش ك٤ٜددخ ٌُٜٞٗددخحُٔظذحُٝددش كدد٢ عددٞم حألٝسحم حُٔخ٤ُددش 

حُظـخس٣دش   ـخس٣ش ٓغ حألٝسحم حُٔخ٤ُش ك٢ أٜٗخ هخرِش ُِظذحٍٝ ردخُطشمحألٝسحم حُظ ٚرطظؾخ

                                                 

 .11ص  األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسموديـ(. 1989) االم راف   بدا   ح د( 1)
 .22ص رضواف   بو زيد )د.ت(. األوراؽ االتجورية  االقوهرة: دار االفكر االمرب   (2)
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دخ ٓدٖ حُ٘ودٞد  ٝٓدغ رُدي كٜد٢ طخظِدق ػٜ٘دخ كد٢ ـً ٗدٞحٍف ػدذس  ٝإٔ ٓٞمدٞػٜخ ٣ٔؼدَ ٓزِ

 :(ٔ) أٜٛٔخ

حُظدضحّ ٓؼد٤ٖ ٗدخطؾ ٓدٖ  أْٛ ٓخ ٤ٔ٣ض حألٝسحم حُظـخس٣ش أٜٗخ فٌٞى طلدشس ُظغد٣ٞش -ٔ

خ ٛذف افدذحس حألٝسحم  ٓزخدالص طـخس٣ش ًذكغ ه٤ٔش رنخػش أٝ ٓوخرَ ّٓ خذٓخص؛ أ

حُٔخ٤ُش ك٤ظٔؼَ آدخ كد٢ حالعدظؼٔخس كد٢ سأط ٓدخٍ حُؾدشًش  أٝ ط٣ِٜٞٔدخ كد٢ فدٞسس 

 هشك ُظِز٤ش حكظ٤خؿخطٜخ حُظ٤ِ٣ٞٔش.

ددخحألٝسحم حُظـخس٣ددش روقددش أؿِٜددخ طظ٤ٔددض -ٕ ّٓ كٜدد٢ طٔؼددَ أدٝحص   حألٝسحم حُٔخ٤ُددش   أ

 حعظؼٔخس ه٣ِٞش حألؿَ.

خ حألٝسحم حُٔخ٤ُدش فًٌٞخً  طٔؼَ حألٝسحم حُظـخس٣ش -ٖ ّٓ هخرِش ُِخقْ ك٢ حُٔقخسف  أ

 رٜزٙ حُوخر٤ِش. كس طظ٤ٔض

طظ٤ٔددض حألٝسحم حُظـخس٣ددش روزُٜٞددخ كدد٢ حُؼددشف حُظـددخس١ ًطش٣وددش ُظغدد٣ٞش حُددذ٣ٕٞ  -ٗ

ٝرُي ُؼزخص ه٤ٔظٜخ؛ ر٤٘ٔخ ال طُوزدَ حألٝسحم حُٔخ٤ُدش ًطش٣ودش ُظغد٣ٞش حُدذ٣ٕٞ ٝرُدي 

 ٌُٜٞٗخ ػشمش ُظوِزخص حألعؼخس.

حُظـخس٣دش ُظغد٣ٞش ٓؼدخٓسص طـخس٣دش ٓؼ٤٘دش  كظخظِدق ه٤ٔظٜدخ كد٢  مطُقدذس حألٝسح -٘

حألٝسحم حُٔخ٤ُدش كد٢ فدٞسس فدٌٞى  كد٢ ٝسهدش أخدشٟ؛ ر٤٘ٔدخ طُقدذس ٝسهش ػٜ٘خ

 ٓظغخ٣ٝش حُو٤ٔش.

٣ظْ طزخدٍ حألٝسحم حُظـخس٣ش ر٤ٖ أكشحد أٝ ٓئعغدخص ٝؿخُزدخً ٓدخ ٣ٌدٕٞ ٛدزح حُظزدخدٍ  -6

ٍ حألٝسحم حُٔخ٤ُددش كدد٢ عددٞم طزددخد رؾددٌَ ػؾددٞحث٢ ؿ٤ددش ٓ٘ددظظْ  ر٤٘ٔددخ طددظْ ػ٤ِٔددش

 حُٔخ٤ُش. ٓ٘ظظٔش ٓخققش ُزُي طغ٢ٔ عٞم )رٞسفش( حألٝسحم

 

 
                                                 

  األوراؽ االتجوريػة دػ  االيظػوـ االتجػوري االسػمودي هػػ(.1417) حػداد  االيػوس؛ 23ايظر: اال رجع االسوبؽ  ص( 1)
 .66ص ـ(. األوراؽ االتجورية  االقوهرة:  كتبة وهبة 1971 كلـ ) االخوال  ؛ 14ص



 - ٖٙ - 

 ادلثحث انثانث
  ٓاأحكائانٕظائف االلرصادٚح نألٔراق انرجارٚح 

ارح ًخٗض حٌُٔز٤خُش هذ ظٜشص ك٢ رذح٣ش حألٓش ًٞع٤ِش ُظ٘ل٤ز ػوذ حُقدشف  كدبٕ         

حهظنض ططٞس ٝظ٤لش حٌُٔز٤خُدش ُظقدزق  حُظطٞسحص حالهظقخد٣ش ٝط٘ٞع كخؿخص حُظـخس

أ٣نخً أدحس ُِٞكخ  رخُذ٣ٕٞ ٝٝع٤ِش ُظٞك٤ش حالثظٔخٕ حُظـدخس١ حُدز١ ٣لظدخؽ ا٤ُدٚ حُظـدخس؛ 

ٝهذ ًؾلض ططٞسحص حُل٤خس حُظـخس٣ش ػدٖ ٗؾدؤس حُغد٘ذ ألٓدش ٝحُؾد٤ي ٌُد٢ ٣غدخػذح ٓدغ 

ظددخثق حٌُٔز٤خُددش ُِو٤ددخّ رٜددزٙ حُٞظددخثق حالهظقددخد٣ش. ٝػِدد٠ رُددي ٣ٌٔددٖ حُوددٍٞ رددؤٕ حُٞ

ٝسحم حُظـخس٣ددش طظٔؼددَ كدد٢ حػظزخسٛددخ أدحس ُِٞكددخ  رخُددذ٣ٕٞ  حالهظقددخد٣ش حألعخعدد٤ش ُددأل

ٝسحم حُظـخس٣ددش )حُؾدد٤ي( ٣وددّٞ رٞظ٤لددش ٝٝعدد٤ِش ُسثظٔددخٕ  ٓددغ ٓشحػددخس إٔ رؼددل حأل

)حٌُٔز٤خُدش ٝحُغد٘ذ ألٓدش(  ٕحح٥خدش خٕٝحكذس  ك٤غ ٣ؼظزش أدحس ٝكخ  كودو  ر٤٘ٔدخ حُ٘ٞػد

 .  (ٔ)ُِو٤خّ رخُٞظ٤لظ٤ٖ  ٣ٕقِلخ

كدبٕ ٛ٘دخى مدشٝسس   خألٝسحم حُظـخس٣دش رٌخكدش أٗٞحػٜدخرد حُظؼخٓدَ أل٤ٔٛدش ٗظشحً ٝ      

كشفددض ًخكددش حُدد٘ظْ ػِدد٠  ٛددزح حُظؼخٓددَ ٝطٞؿ٤ٜددٚ حُٞؿٜددش حُقددل٤لش  ُددزُيْ ٤٘ظددُظ

ٝمغ ؽدشٝه ؽد٤ٌِش ٝٓٞمدٞػ٤ش ط٤ٔدض حألٝسحم حُظـخس٣دش ػٔدخ عدٞحٛخ ٓدٖ حألٝسحم 

 .٘ل٤ز  ٝطـزش عخكزٜخ ػ٠ِ حُٞكخ  رٜخحُظطٌغزٜخ هٞس ًؤدحس ٝكخ  ٝحثظٔخٕ  حألخشٟ

 طؤع٤غخً ػ٠ِ ٓخ طوذّ كوذ طْ طوغ٤ْ ٛزح حُٔزلغ ا٠ُ ٓطِز٤ٖ:      

 اٌّطٍت األٚي: اٌٛظبئف االلزصبد٠خ ٌألٚساق اٌزدبس٠خ.

 ٌألٚساق اٌزدبس٠خ.إٌظب١ِخ اٌّطٍت اٌثبٟٔ: األحىبَ 
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 ادلطهة األٔل
 انٕظائف االلرصادٚح نألٔراق انرجارٚح 

 :طوّٞ حألٝسحم حُظـخس٣ش رٞظخثق أعخع٤ش ػسػش ٢ٛ       

 أٔالً: األٔراق انرجارٚح ذغُٙ عٍ َمم انُمٕد:  
ك٤غ طؼظزش حألٝسحم حُظـخس٣ش أدحس إلرشحّ ػوذ حُقشف ٝٗوَ حُ٘وٞد ٖٓ ٌٓدخٕ اُد٠      

ِٙ حُٞظ٤لددش ٛدد٢ حُغددزذ حُشث٤غدد٢ ُ٘ؾددخددش  ٝآ حُٞسهددش حُظـخس٣ددش كدد٢ حُؼقددٞس  ؤس ٛددز

رخُ٘وذ ُٝ٘وَ حُ٘ودٞد ٓدٖ رِدذ اُد٠ آخدش  ُٔزخدُش حُ٘وذ ًؤدحسغ ًخٗض طغظؼَٔ ك٤  حُٞعط٠

ِٙ حُطش٣ودش  حالُظـدخ   ٝعدزذ ٚٓغ روخ  حُ٘وذ كد٢ ٌٓخٗد ٓدٖ ٓخدخهش  حُخدٞف ٛدٞاُد٠ ٛدز

ِٙ حُٞظ٤لدش طندخ ُض كد٢ حُٞهدض حُلخمدش  حُطش٣ن ٝفؼٞرش ٗوَ حُ٘وٞد  ٌُٖ أ٤ٔٛش ٛدز

اُدد٠  رخإلمددخكش  ٝسه٤ددش ٣غددَٜ كِٜٔددخ ٗوذ٣ددش خُٜددخ أٝسحهدد حطخددزصألٕ ؿ٤ٔددغ دٍٝ حُؼددخُْ 

 . (ٔ) حُ٘وٞد ٗوَ ٝحُلٞحالص حُظ٢ طغَٜ ٖٓ ػ٤ِٔش حالػظٔخدظٜٞس ًظذ 

ػ:ػثاًَٛا: األٔراق انرجارٚح أداج ٔفاء 
  ٝٛد٢ هخرِدش ػدٖ حُ٘ظدخ٣ّؼظزش حُٞكخ  ردخألٝسحم حُظـخس٣دش ًخُٞكدخ  ردخُ٘وٞد رلٌدْ        

حُٞسهدش حُظـخس٣دش  طوّٞ ٠ُ ٗوٞد  ك٤غهش٣ن حُخقْ ك٢ أكذ حُز٘ٞى ألٕ طظلٍٞ كٞسحً ا

حُٞكدخ  رخُٔؼدخٓسص حُظـخس٣دش  ( رٞظ٤لدشحُؾ٤ي  حُغ٘ذ ألٓش  حٌُٔز٤خُشرؤٗٞحػٜخ حُؼسع )

دكدغ حُ٘ودٞد إٔ  حُٔؾدظش١ ردذال ٓدٖ ؽظشٟ أكذ ٖٓ ؽدخـ آخدش رندخػش ٣غدظط٤غحكبرح 

 ردؼٖٔ حُزندخػش رؼدذ ردزُي إ أٝكد٠ ٣ٝودّٞ  حُزدخثغ ٣ظندٖٔ حُٔزِدؾ رخعدْ ؽد٤ٌخً ٣لدشس 

ذكغ ردإٔ ٣لدشس حُٔؾدظش١ ًٔز٤خُدش ٣ظؼٜدذ رٔوظندخٛخ  أٝ  حُز٘ديحعظسّ حُزخثغ حُٔزِؾ ٖٓ 

 .(ٕ) ػٖٔ حُزنخػش

ػ:ػثانثًا: األٔراق انرجارٚح أداج ائرًاٌ
ٗدٚ ال اؿدسً ُسعدظلوخم  ٣ٝغدظل٤ذ حُٔدذ٣ٖ ٓدٖ ٛدزح حالثظٔدخٕ ار أك٢ٜ ػخدس طظنٖٔ       

ٗدٚ ٣غدظط٤غ إٔ ا ٣ندخس حُدذحثٖ أ٣ندخً ار ٣ِضّ رخُٞكخ  اال كد٢ ٤ٓؼدخد حالعدظلوخم  ًٔدخ ال

٣خقْ حُٞسهش حُظـخس٣ش ارح حكظخؽ ا٠ُ ٗوٞد ػخؿِش  ًٔخ ٣غظط٤غ إٔ ٣ظٜشٛخ ا٠ُ دحث٘دٚ 
                                                 

 ح ػػػػػد  ؛ 68 حكػػػػػوـ األوراؽ االتجوريػػػػػة دػػػػػ  االفقػػػػػ  ا:سػػػػػا    ص هػػػػػػ(.1425) سػػػػػمد بػػػػػف تركػػػػػ االخػػػػػلاف   (1)
األوراؽ االتجوريػػػػػة ودقػػػػػًو اليظػػػػػوـ األوراؽ االتجوريػػػػػة االسػػػػػمودي واتفوقيػػػػػة جييػػػػػؼ    بداالفضػػػػػيؿ  ح ػػػػػد )د.ت(.

 .8ص اال يةورة   ةر:  كتبة االجاء االجديدة 
 اال رجع االسوبؽ. (2)
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ه٤ٔدش ػِد٠ إٔ ٣دذكغ حُٔؾدظش١ حُزدخثغ ٝحُٔؾدظش١ ٣لذع رُي ك٢ كخٍ حطلدخم  هذٝ كٞسحً 

حُظـدخس١  ٓخ ٣لقَ ػخدس ك٢ حُؼَٔ  ٝٛزح  رؼذ ٓذس ٖٓ طخس٣  حُؾشح  ُِزخثغ حُزنخػش

ػِد٠ إٔ ٣دذكغ  لايرحُـِٔدش ه٤ٔظٜدخ ٤ِٓدٕٞ  رنخػش ٓدٖ طدخؿش حُظـضثشكوذ ٣ؾظش١ طخؿش 

٣ظؼٜدذ رٔٞؿزٜدخ  ع٘ذ ألٓدشرٌٔز٤خُش أٝ  حُزخثغلع كن ل٣   ٝػ٘ذثزأؽٜشحُٔزِؾ رؼذ ػسػش 

 حػظزخسٙكس ٣ٌٖٔ  ُِؾ٤ي  أٓخ رخُ٘غزش أؽٜشٓذس ػسػش  ٓزِؾ حُّذ٣ٖ خسٍ حُٔؾظش١ رؤدح 

 . (ٔ) ُذٟ حالهسع حُٞكخ ٣ؼظزش ٝحؿذ  حُؾ٤ي رُي ألٕ  حثظٔخٕأدحس 

 ادلطهة انثاَٙ
 ق انرجارٚح أرألانُظايٛح نحكاو األ

٣وّٞ حُوخٕٗٞ حُقشك٢ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔزخدة حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طؼظزدش ٓدٖ أٛدْ         

خقدددخثـ حالُظدددضحّ حُقدددشك٢  ٝطٜدددذف ٛدددزٙ حُٔزدددخدة اُددد٠ طلو٤دددن طدددذحٍٝ حُٞسهدددش 

ظوخٍ حُلن حُؼخرض ك٤ٜدخ رخُغدشػش حُظد٢ طخدذّ حُ٘ؾدخه حُظـدخس١  ٝمدٔخٕ حُظـخس٣ش  ٝحٗ

أًزش هذس ٖٓ حُؼوش ُذٟ كخَٓ حُٞسهش حُظـخس٣ش رؤٗدٚ ع٤لقدَ ػِد٠ ه٤ٔظٜدخ كد٢ طدخس٣  

حالعددظلوخم  ٝال ؽددـي إٔ رُددي ٣غددـخػذ ػِدد٠ هزددٍٞ حُظؼخٓددَ رددخألٝسحم حُظـخس٣ددش ًددؤدحس 

أل٤ٔٛددش هزددَ طٞمدد٤ق حألكٌددخّ . ٣ٝددشٟ حُزخكددغ أٗددٚ ٓددٖ ح(ٕ) ُسثظٔددخٕ ٝٝعدد٤ِشٝكددخ  

)ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش  :ٓٔددؼسً كدد٢ ٢وددخٕٗٞ حُقددشكحُٝحُٔزددخدة حُظدد٢ ٣وددّٞ ػ٤ِٜددخ 

حُغؼٞد١( إٔ ٣ظْ طٞم٤ق رؼل حُٔقطِلخص حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظؼِودش ردخألٝسحم حُظـخس٣دش  

 ٝرُي ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ: 

 ارٚح:أٔالً: ذٕضٛح تعض ادلصطهحاخ انمإََٛح ادلرعهمح تاألٔراق انرج
ػ:يػاظونػاضصرساضػ-1

٣طِدددن حُلودددٚ ػِددد٠ ٗظدددخّ حألٝسحم حُظـخس٣دددش أعدددْ )هدددخٕٗٞ حُقدددشف( ٗغدددزش اُددد٠      

حٌُٔز٤خُش حُظ٢ ٗؾؤص ُظ٘ل٤ز ػوذ حُقشف. ٣ٝوقدذ رودخٕٗٞ حُقدشف ٓـٔٞػدش حُوٞحػدذ 

حُوخ٤ٗٞٗددش حُظدد٢ طدد٘ظْ اٗؾددخ  حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٝطددذحُٜٝخ ٝحُٞكددخ  رٜددخ  ٝػددذّ عددٔخع 

رٜخ  أ١ أٜٗخ حُوٞحػذ حُظ٢ ٣ظنٜٔ٘خ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش حُقدخدس  حُذػٟٞ حُٔطخُزش

 .(ٖ) ٛـ2ٖٖٔ/ٓٔ/ٔٔ( رظخس٣  2ٖرخُٔشعّٞ ح٢ٌُِٔ سهْ )

                                                 
 اال رجع االسوبؽ. (1)
 .17...  صاألوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية ـ(.2118) ( قر وف   بداالرح ف االسيد2)
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ػاالضتزامػاضصرسي:ػ-2
ٛٞ حُظضحّ ٗخؽت ػٖ حُظٞه٤غ ػ٠ِ حُٞسهش حُظـخس٣ش روقذ ط٘ل٤زٛخ ٝحُٞكخ  رو٤ٔظٜدخ       

( رظ٘ل٤ز حُٞسهدش ٝحُٞكدخ  رٜدخ أٝ مخٓ٘خً  ك٤غ ٣قزق حُٔٞهغ ِٓظضٓخً )عٞح  رقلظٚ ٓذ٣٘خً 

 :(ٔ)ُلخِٜٓخ حُؾشػ٢ ك٢ ٤ٓؼخد حالعظلوخم  ٝٛئال  حُِٔظضٕٓٞ فشك٤خً ْٛ 

٣دددؤط٢ حُغدددخكذ )ٌُِٔز٤خُدددش أٝ حُؾددد٤ي( ٝحُٔلدددشس )ُغددد٘ذ حألٓدددش( كددد٢ ٓوذٓدددش  -ٔ

 حُٞسهش حُظـخس٣ش ٝأهِوٞٛخ ُِظذحٍٝ. ؤٝحألْٜٗ ْٛ حُز٣ٖ أٗؾ ؛حُِٔظض٤ٖٓ فشك٤خً 

حُز١ ٝهدغ ػِد٠ حٌُٔز٤خُدش روزدٍٞ ط٘ل٤دزٛخ ٝحُٞكدخ  رٜدخ   ٝحُز٘دي حُٔغلٞد ػ٤ِٚ  -ٕ

 حُز١ حػظٔذ حُؾ٤ي حُز١ أفذسٙ ػ٤ِٔٚ )عخكذ حُؾ٤ي(.

كدبٕ   ُد٠ ؽدخـ آخدش )حُٔظٜدش ا٤ُدٚ(اك٢ كخُش ه٤دخّ حُٔغدظل٤ذ رظظ٤ٜدش حُٞسهدش  -ٖ

)حُٔظٜش( ٣ِظضّ رظ٘ل٤ز حُٞسهش ٝحُٞكخ  رو٤ٔظٜخ ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔظٜش ا٤ُدٚ  ٌٝٛدزح 

ك٤ددغ ٣ِظددضّ ًددَ ٓظٜددش رخُٞكددخ  رخُٞسهددش ٝط٘ل٤ددزٛخ كدد٢  حُظظ٤ٜددشحص ُددٞ طؼددذدص 

 ٓٞحؿٜش حُٔظٜش ا٤ُٚ  ًٝزُي حُٔظٜش ا٤ُْٜ حُسكو٤ٖ.

أل١ ٓددٖ ٛددئال  حُِٔظددض٤ٖٓ رخُٞكددخ  رخُٞسهددش حُظـخس٣ددش  (ٕ)حُنددخٖٓ حالكظ٤ددخه٢  -ٗ

ٝط٘ل٤دددزٛخ  كخُندددخٖٓ ٣ِظدددضّ رخُٞكدددخ  ُألؽدددخخؿ حُدددز٣ٖ ٣ِظدددضّ كددد٢ ٓدددٞحؿٜظْٜ 

 . ػ٘ٚ حُؾخـ حُٔنٕٔٞ

حُؾخـ حُز١ ٣وزَ حٌُٔز٤خُش رخُظذخَ ػٖ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  كٜدٞ ٣ِظدضّ رخُٞكدخ   -٘

 طـخٙ حألؽخخؿ حُز٣ٖ ٣ِظضّ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ك٢ ٓٞحؿٜظْٜ.

حُقددشك٢ ٣٘ؾددؤ ؿخُزددخً ًٞعدد٤ِش ُِٞكددخ  رددخُظضحّ عددخرن  ّٝؿددذ٣ش رخُددزًش إٔ حالُظددضح     

( ؽدد٤ٌخً أٝ ًٔز٤خُددش )حالُظددضحّ حألفدد٢ِ( ٓؼددَ: حُٔؾددظش١ حُددز١ ٣غددلذ ُِزددخثغ )حُٔغددظل٤ذ

ٓؼَ حُٔظٜش حُز١ ظٜش حُٞسهش حُظـخس٣دش اُد٠ ؽدخـ آخدش )حُٔظٜدش ُِٝٞكخ  رخُؼٖٔ  

ا٤ُٚ( ٝكخ  رؼٖٔ رنخػش حؽظشحٛخ ٓ٘ٚ  ٝرزُي ٣ظنق إٔ حالُظدضحّ حُقدشك٢ رؼدذ ٗؾدؤطٚ 

 .(ٖ) ٣ٌٕٞ ٓغظوسً ػٖ حالُظضحّ حألف٢ِ

 

                                                 
 .18اال رجع االسوبؽ  ص( 1)
هػػػػ(.  ج و ػػػة 1414هػػػػ  وزارة االتجػػػورة )11/6/1414هػػػػ  جالسػػػة بتػػػوريخ 1414( السػػػية 42راجػػػع االقػػػرار رقػػػـ ) (2)
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 .19اال رجع االسوبؽ  ص( 3)



 - ٗٓ - 

ػاضدروىػاضصرسغظػ-3
حُظد٢ ٣شكؼٜدخ كخٓدَ حُٞسهدش حُظـخس٣دش حُذػٟٞ ٣وقذ رخُذػٟٞ حُقشك٤ش ٢ٛ طِي       

عٞح  ًخٕ حُغخكذ أٝ حُٔغلٞد ػ٤ِدٚ أٝ  -ػ٠ِ ٝحكذ أٝ أًؼش ٖٓ حُِٔظض٤ٖٓ فشك٤خً 

ِٔطخُزدش رظ٘ل٤دز ه٤ٔظٜدخ حُظد٢ ُ –حُوخرَ رخُظذخَ أٝ حُنخٖٓ حالكظ٤خه٢ أل١ ٓدٖ ٛدئال  

ُظٞه٤دغ ُْ ٣غظٞكٜخ سمخ   ٝأعخط ٛدزٙ حُدذػٟٞ ٛدٞ حالُظدضحّ حُقدشك٢ حُ٘خؽدت ػدٖ ح

ػ٠ِ حُٞسهش حُظـخس٣ش روقذ حُٞكخ  رو٤ٔظٜخ  ٝٛزٙ حُذػٟٞ ٓغدظوِش ػدٖ حُدذػٟٞ ؿ٤دش 

حُقشك٤ش حُظد٢ طشكدغ ُِٔطخُزدش رظ٘ل٤دز حالُظدضحّ حألفد٢ِ حُظد٢ أٗؾدجض حُٞسهدش حُظـخس٣دش 

ُظ٘ل٤ددزٙ ٝحُٞكددخ  رددٚ  ٓؼددَ حُددذػٟٞ حُظدد٢ ٣شكؼٜددخ حُزددخثغ ُِٔطخُزددش رددخُؼٖٔ حُددز١ ًددخٕ 

( حُظد٢ ُدْ ٣غدظطغ خس٣ش )ًٔز٤خُش أٝ ع٘ذ ألٓش أٝؽد٤يش حُظـحُٔؾظش١ هذ كشس رٚ حُٞسه

حُزخثغ )حُٔغظل٤ذ( ط٘ل٤زٛخ ٝحعظ٤لخ  ه٤ٔظٜخ. ٣ٝظٔؼَ ٛزح حالعظوسٍ ك٢ حألعخط حُودخ٢ٗٞٗ 

ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ٝك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُظد٢ ٣ـدذ إٔ طشكدغ ك٤ٜدخ ًدَ ٜٓ٘ٔدخ  ٝكد٢ ٓدذس ػدذّ عدٔخع 

ٜٓ٘ٔدخ  خإلمدخكش اُد٠ إٔ ًدسحُذػٟٞ )طوخدّ حُلن ٓٞمٞع حُٔطخُزش( كد٢ ًدَ ٜٓ٘ٔدخ ر

ٝحعدظ٘خدحً اُد٠  -   كخُدذػٟٞ حُقدشك٤ش(ٔ) طشكغ أٓخّ ؿٜش هنخث٤ش ٓخظِلش ػٖ حألخدشٟ

 .دٝحثش حُظ٘ل٤ز رٞصحسس حُؼذٍٖٓ حخظقخؿ  - ٗظخّ حُظ٘ل٤ز

 إلكساب انٕرلح انرجارٚح لٕج انرُفٛذ:انُظايٛح ثادب ثاًَٛا: ادل
ُظٞه٤ددغ ػِدد٠ حُٞسهددش حُظـخس٣ددش روقددذ حُ٘خؽددت ػددٖ ح -٣ظ٤ٔددض حالُظددضحّ حُقددشك٢        

رؼذد ٖٓ حُٔزخدة حُظد٢ طغدخػذ كد٢ ط٘ل٤دز حُٞسهدش حُظـخس٣دش ٝأدح   –ط٘ل٤زٛخ ٝحُٞكخ  رٜخ 

 ٝظخثلٜخ حالهظقخد٣ش ًؤدحس ٝكخ  ٝٝع٤ِش ُسثظٔخٕ  ٝٛزٙ حُٔزخدة ٢ٛ:

ػطبدأػاالضتزامػاضذصضي:ػ-1
خس٣ددش حُٔلددشسس هزوددخً ٣٘ؾددؤ حالُظددضحّ حُقددشك٢ رٔـددشد حُظٞه٤ددغ ػِدد٠ حُٞسهددش حُظـ     

ُألٝمخع ٝحُز٤خٗخص حُؾ٤ٌِش حُظ٢ كذدٛخ حُ٘ظخّ  ٝٛدزٙ حُز٤خٗدخص حُؾد٤ٌِش ط٘طزدن ػِد٠ 

اٗؾددخ  حُٞسهددش )ك٤ددغ ٣ـددذ إٔ طٌددٕٞ ٌٓظٞرددش( ٝػِدد٠ ؿ٤ٔددغ حُظقددشكخص حُوخ٤ٗٞٗددش 

ُٜدخ أٝ  ٝ طظ٤ٜدشحً   ًخٕ ٛزح حُظقشف هزدٞالً ُِٞسهدش أحُٔظؼِوش رخُلن حُؼخرض ك٤ٜخ  عٞح

 ِٔظض٤ٖٓ رٜخ  كٌَ ٛزٙ حُظقشكخص ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٌٓظٞرش ػ٠ِ ٝسهش.ألكذ حُ خمٔخٗ

                                                 

األوراؽ  ـ(.2118) قر ػػوف   بػػداالرح ف االسػػيد؛ 35األوراؽ االتجوريػػة  ص )د.ت(. زيػػدايظػػر: رضػػواف   بػػو  (1)
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ٝػ٤ِٚ ال ٣ُؼذ أ١ ٓلشس أٝ في ٜٓٔخ ًخٗض فلظٚ ٝسهش طـخس٣ش اال ارح طدٞحكشص       

ك٤ٚ ؽشٝه ٝٓٞحفلخص ؽ٤ٌِش طٌلدَ ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش رظلذ٣دذٛخ طلذ٣دذحً ده٤ودخً  

حُٞسهددش حُظـخس٣ددش ُطز٤ؼظٜددخ   كوددذحٕ حُؾددشٝه حُؾدد٤ٌِش٣ٝظشطددذ ػِدد٠ ػددذّ طددٞحكش طِددي 

ٝطلُٜٞخ ا٠ُ ع٘ذ د٣ٖ ػخد١ ال ٣خنغ ُ٘ظخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش  ردَ ٣خندغ ُِوٞحػدذ 

حُؼخٓش  ٝٛزح ٣ؼ٢٘ رؼزخسس أخشٟ إٔ حُ٘ظخّ هذ حؽظشه الٗؼوخد فلش حُٞسهدش حُظـخس٣دش 

ٝاًغخرٜخ حُوٞس حُظ٘ل٤ز٣ش إٔ طدشد كد٢ حُؾدٌَ ٝحُوخُدذ حُدز١ كدذدٙ حُ٘ظدخّ  ٝٛدزح حألٓدش 

٘قشف ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣شد ػِد٠ حُٞسهدش حُظـخس٣دش ٓدٖ طقدشكخص ًدخُظظ٤ٜش  ٝحُوزدٍٞ  ٣

. ٝحُؾ٤ٌِش ػِد٠ ٛدزح حُ٘لدٞ طؼ٘د٢: إٔ طلٔدَ حُٞسهدش حُظـخس٣دش (ٔ) ٝحُنٔخٕ  ٝؿ٤شٛخ

هخرؼخً ٓؼ٤٘دخً رٌظخردش ر٤خٗدخص ٓؼ٤٘دش طخظِدق طزؼدخً ُ٘دٞع حُٞسهدش حُظـخس٣دش )ًٔز٤خُدش  عد٘ذ 

إٔ حالُظضحّ حُقشك٢ ؽذ٣ذ حُوغٞس ػ٠ِ حُٔدذ٣ٖ  ألٓش  ؽ٤ي(  ُٝؼَ حُؼِش ك٢ رُي ٛٞ 

كٌخٕ ٖٓ حُنشٝس١ كٔخ٣ظٚ ػٖ هش٣ن كشك ؽٌَ ٓؼ٤ٖ ٣ِضّ حكظشحٓٚ كظ٠ ٣ظغد٠٘ 

ُٚ ٓؼشكدش ٓندٕٔٞ حُظضحٓدٚ ٝٓدذٟ ٓغدئ٤ُٝظٚ  ًٔدخ إٔ حُٞسهدش حُظـخس٣دش ال ٣ٌٔدٖ إٔ 

 .(ٕ)طئد١ ٝظ٤لظٜخ ٣ٝغَٜ طذحُٜٝخ اال ارح ط٤غش حُٞهٞف ػ٠ِ فلظٜخ ٝٓنٜٔٞٗخ 

حألٝسحم حُظـخس٣دش ٣ـدذ إٔ طلدشس ٝكودخ ُألٝمدخع حُؾد٤ٌِش حُٔلدذدس ٤ٚ ٣ظنق إٔ ٝػِ

ٗظخٓددخً ٣ٝظشطددذ ػِدد٠ اؿلخُٜددخ أٝ رؼنددٜخ إٔ طلوددذ حُٞسهددش حُظـخس٣ددش ه٤ٔظٜددخ. أٝ طقددزق 

ٝسهش طـخس٣ش ٓؼ٤زش طٌٕٞ رٔؼخرش ع٘ذ ػخد١ ٣خندغ ُِوٞحػدذ حُؼخٓدش ٝال طغدش١ ػ٤ِدٚ 

 أكٌخّ هخٕٗٞ حُقشف.

حُؾ٤ٌِش أٗٚ ػ٘ذ حُ٘ضحع رؾؤٕ حالُظضحّ حُقدشك٢ حُ٘خؽدت ػٜ٘دخ   ٣ٝظشطذ ػ٠ِ ٛزٙ      

طٌددٕٞ حأل٣ُٞٝددش ُِز٤خٗددخص  ٝٓددٖ ػددْكبٗددٚ ٣ددظْ طلغدد٤ش ػزددخسحص حُٞسهددش طلغدد٤شحً مدد٤وخً  

ٝحألُلخظ حٌُٔظٞرش ك٢ حُٞسهش )أ١ إٔ طٌٕٞ حُؼزدخسس ردخإلسحدس حُظدخٛشس(  رخػظزدخس أٜٗدخ 

ؼخٓدَ ػِد٠ ٛدزٙ حُٞسهدش  ٝال ٣٘ظدش ٢ٛ حُظ٢ حػظٔذ ػ٤ِٜخ حُلخٓدَ كغدٖ ح٤ُ٘دش ػ٘دذ حُظ

اُدد٠ حإلسحدس حُلو٤و٤ددش )حُزخه٘ددش( اال ارح ًددخٕ كخٓددَ حُٞسهددش عدد٤ت ح٤ُ٘ددش أٝ ارح ًخٗددض 

ألٕ  ؛سػسهظٚ رٖٔ ٣شؿغ ػ٤ِٚ ُِٔطخُزدش رظ٘ل٤دز حُٞسهدش ٝحُٞكدخ  رو٤ٔظٜدخ ػسهدش ٓزخؽدش

 .  (ٖ)ك٢ ٛزٙ حُلخُش ٣ؼِْ رخإلسحدس حُلو٤و٤ش 

                                                 

هػػػػ(. األوراؽ االتجوريػػة دػػػ  االيظػػػوـ االسػػػمودي  1419سػػا ة  زييػػػب االسػػػيد )؛ 5ايظػػر: اال رجػػػع االسػػػوبؽ  ص( 1)
 .15ص ) قبوؿ الاليرر(    االريوض جالة جو مة اال الؾ سمود

 .29األوراؽ االتجورية ووسو ؿ االددع ا:الكترويية االحديلة  ص ـ(.2115) ( ط    ةطفب ك وؿ2)
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ػطبدأػاضصغاغظػاضذاتغظ:ػ-2
ٚ حُٞسهش حُظـخس٣دش ظطنُٔ٘زحط٤ش فٝؿٞد إٔ ٣ٌٕٞ حُلن حُز١ ٣وقذ رٔزذأ حٌُلخ٣ش ح     

  رل٤غ ٣ٔظ٘غ حُشؿٞع اُد٠ أ١ ٓلدشس آخدش أٝ إٔ ٣ظز٤ٖ ًَ ػ٘خفشٙ ٝأٝفخكٚ ٓلذدحً 

الكودددش ػِددد٠ ٗؾدددٞ  حُٞسهدددش  ًّخٗدددض عدددخروش أأعدددٞح    أٝ أ٣دددش سحرطدددش هخ٤ٗٞٗدددش أخدددشٟ

رد٤ٖ ٓزدذأ حٌُلخ٣دش حُزحط٤دش ُِٞسهددش  شزخه٤دد. ٝردزُي ٣ظندق ٝؿدٞد ػسهدش حسط(ٔ)حُظـخس٣دشف

حُظـخس٣دش ٝٓدئدحٙ إٔ  ُدألٝسحمحُظـخس٣ش ٝٓزذأ حُؾ٤ٌِش حُظ٢ أهدشص ردٚ حُِـ٘دش حُوخ٤ٗٞٗدش 

حُٞسهددش حُظـخس٣ددش ال طغددظط٤غ إٔ طددئد١ ٝظ٤لظٜددخ ًددؤدحس ٝكددخ  أٝ حثظٔددخٕ اال ارح ًخٗددض 

ُٝددزُي أهددشص حُِـ٘ددش  حُز٤خٗددخص حُددٞحسدس رٜددخ ًخك٤ددش رددزحطٜخ ُظؼ٤دد٤ٖ حالُظددضحّ حُؼخرددض ك٤ٜددخ 

ث٤ددخً ٣وندد٢: فرظؼـ٤ددَ حُٞكددخ  رو٤ٔددش ٛددزٙ حرقددلش عدد٘ذ حألٓددش حُددز١ طنددٖٔ ؽددشهخً ؿض

حُغ٘ذحص ك٢ كخُش ػذّ دكغ أ١ ٜٓ٘ٔخ ك٢ ٤ٓؼخد حالعظلوخمف  ألٕ حُغ٘ذ حعظٞك٠ ؿ٤ٔدغ 

( ٖٓ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش  ٌُٝدٖ حُِـ٘دش 21حُز٤خٗخص حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخدس )

  . (ٕ) ؾشه ك٢ عدوٞه أؿدَ حُغد٘ذحص حُظد٢ ُدْ ٣دؤص ٓٞػدذ حعدظلوخهٜخ رؼدذُْ طؼظذ رٜزح حُ

ًخك٤دش ردزحطٜخ ُظؼ٤د٤ٖ  حُ٘ظخ٤ٓش حُظ٢ طنٔ٘ظٜخ حُٞسهش حُظـخس٣ش ز٤خٗخصحُ ٝػ٤ِٚ ٣ظنق إٔ

حالُظضحّ حُقشك٢ حُؼخرض ك٤ٜخ  ٝٛزح حُٔزذأ ٣لٍٞ دٕٝ حُشؿٞع ا٠ُ أ١ ػ٘قدش ُظٌِٔدش 

س حُلو٤و٤دش ُِٔدذ٣ٖ حُقدشك٢ ارح ًخٗدض ٓخخُلدش حُٞسهش  ًٔخ ٣لٍٞ دٕٝ حالػظذحد رخإلسحد

إلسحدطٚ حُؼخرظش كد٢ حُٞسهدش حُظـخس٣دش. ٝٛدزح ٣ؼ٘د٢ إٔ ٓزدذأ حٌُلخ٣دش حُزحط٤دش ٣وند٢ رؼدذّ 

 حؽظشحه حُٞكخ  رؤ١ ؽشه أ١ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٓطِوش ٝٓلشسس ٖٓ أ١ ؽشه ٣لذٙ. 

كد٢ اكدذٟ  ٣ش حُظ٢ ٗقضٛزح حُٔزذأ حعظوش ػَٔ حُِـ٘ش حُوخ٤ٗٞٗش ُألٝسحم حُظـخس ٝػ٠ِ

أٗٚ: فالرذ إٔ طٌٕٞ حُٞسهدش حُظـخس٣دش ٌٓظل٤دش ردزحطٜخ كدس طل٤دَ أٝ طغدظ٘ذ هشحسحطٜخ ػ٠ِ 

ا٠ُ ػ٘قش خدخسؿ٢ أٝ ٝحهؼدش خخسؿ٤دش أٝ أ١ ػسهدش هخ٤ٗٞٗدش أخدشٟ عدخروش أٝ الكودش 

  ٝٛددزح ٓددخ ٣ؼددشف رؾددشه حٌُلخ٣ددش حُزحط٤ددش ُِٞسهددش حُظـخس٣ددش  ٝٛددٞ ٓددٖ ِدد٠ اٗؾددخثٜخػ

   .(ٖ)ٞسهش حُظـخس٣ش  ٝالصّ ُغُٜٞش طذحُٜٝخف حُؾشٝه حُٔشطزطش رؾ٤ٌِش حُ
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              ٗددددـ ٗظددددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددددش ػِدددد٠ ٓزددددذأ حٌُلخ٣ددددش حُزحط٤ددددش كدددد٢ حُٔددددٞحد ٝهددددذ      

( حُظ٢ طون٢ ؿ٤ٔؼٜدخ ردؤٕ ٣ٌدٕٞ حألٓدش رخُدذكغ حُٔٞؿدٚ ٓدٖ حُغدخكذ اُد٠ 21-3ٔ-ٔ)

ٝٛدزح حُٔزدذأ  .(ٔ) ٤دش ٓؼِدن ػِد٠ ؽدشهؿػ٤ِٚ رٞكخ  ٓزِؾ ٓؼ٤ٖ ٓدٖ حُ٘ودٞد حُٔغلٞد 

 :(ٕ)٣شد ػ٤ِٚ حعظؼ٘خ حص ٝكوخً ُألكٞحٍ حُظخ٤ُش 

ؿددٞحص إٔ ٣دشد حُظظ٤ٜددش ػِد٠ ٝسهددش أخدشٟ طظقددَ رخُٞسهدش حُظـخس٣ددش  اٌٛصٍةـخ: )أ(

( ٓدٖ ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش حُظد٢ ٗٔطغ٠ٔ )حُٞفِش(  ٝٛزح ٓخ هشسطٚ حُٔخدس )

هددش أخددشٟ ٗقددض ػِدد٠ أٗددٚ: ف ٣ٌظددذ حُظظ٤ٜددش ػِدد٠ حٌُٔز٤خُددش رحطٜددخ أٝ ػِدد٠ ٝس

٣ٝـدٞص أال ٣ٌظدذ كد٢ حُظظ٤ٜدش حعدْ حُٔظٜدش ا٤ُدٚ.  ٓظقِش رٜدخ  ٣ٞهؼٜدخ حُٔظٜدش 

ًٔخ ٣ـٞص إٔ ٣وظقش حُظظ٤ٜدش ػِد٠ طٞه٤دغ حُٔظٜدش )حُظظ٤ٜدش ػِد٠ ر٤دخك( ٝارح 

ًددخٕ حُظظ٤ٜددش ػِدد٠ ر٤ددخك  ؿددخص ُِلخٓددَ إٔ ٣ٔددأل حُز٤ددخك رٌظخرددش حعددٔٚ أٝ حعددْ 

أٝ ا٠ُ ؽدخـ آخدش. أٝ  ؽخـ آخش أٝ إٔ ٣ظٜش حٌُٔز٤خُش ٖٓ ؿذ٣ذ ػ٠ِ ر٤خك

ف. إٔ ٣غددِْ حٌُٔز٤خُددش اُدد٠ ؽددخـ آخددش دٕٝ إٔ ٣ٔددأل حُز٤ددخك ٝدٕٝ إٔ ٣ظٜشٛددخ

( 2ٔػِد٠ حُغد٘ذ ألٓدش رذالُدش ٗدـ حُلودشس فدف ٓدٖ حُٔدخدس ) ١شٝٛزح حُلٌْ ٣غد

 .(ٗ)( ٖٓ حُ٘ظخّ ٗلغ1ٚٔٔ٘ـ حُٔخدس )ُ ٝكوخً   ٝػ٠ِ حُؾ٤ي (ٖ) ٓـٖ رحص حُ٘ظـخّ

إٔ ٣ددشد ػِدد٠ رحص حُٞسهددش حُظـخس٣ددش أٝ ػِدد٠  ار ٣ـددٞص )ة( اٌئةةّبْ االحز١ةةب ٟ:

( ٖٙٝسهش ٓظقِش رٜخ  أٝ ٝسهش ٓغظوِش ػٜ٘خ  ٝرُدي طؤع٤غدخً ػِد٠ ٗدـ حُٔدخدس )

ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُظدد٢ طدد٘ـ ػِدد٠ إٔ: ف٣ٌظددذ حُنددٔخٕ حالكظ٤ددخه٢ ٓددٖ 

ػ٠ِ حٌُٔز٤خُش رحطٜخ  أٝ ػ٠ِ ٝسهش ٓظقِش رٜدخ  ٣ٝدئدٟ رقد٤ـش ٓوزدٍٞ ًندٔخٕ 

                                                 
 ( ايظر: يظوـ األوراؽ االتجورية االسمودي.1)
هورػػـ   ح ػػود  ح ػػد ؛ 152ص األوراؽ االتجوريػػة دػػ  االيظػػوـ االسػػمودي  هػػػ(.1419) ( ايظػػر: سػػا ة  زييػػب االسػػيد2)

  51  صاألوراؽ االتجورية واالتقوض  د   يوز تًو د  االيظوـ االسمودي  االريوض: جو مة اال الؾ سػمودهػ(. 1419)
 .23...  صاألوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية ـ(.2118) قر وف   بداالرح ف االسيد

ًير األخير االحوةػؿ قبػؿ (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية  الب  ي : "ا ا كتب  الب األةؿ  قب االتظ/ب81يةت اال ودة )  (3)
   ".بوطا والتظًير ا   الب االةورة دكؿ تظًير  الب األةؿ بمد  الؾ يكوفب ي  ا ف   يس د    ؿ االةورة  ي 

 (  ػف يظػوـ األوراؽ االتجوريػة االسػمودي  الػب  ف:" بجويػب األحكػوـ االخوةػة االػواردة دػ  هػ ا االبػوب117يةػت اال ػودة )  (4)

دػػػػػػػػػػػ   تتمػػػػػػػػػػػورض  ػػػػػػػػػػػع  وهيتػػػػػػػػػػػ   حكػػػػػػػػػػػوـ االك بيوالػػػػػػػػػػػة االػػػػػػػػػػػواردة تسػػػػػػػػػػػري  الػػػػػػػػػػػب االرػػػػػػػػػػػيؾ بوالقػػػػػػػػػػػدر االػػػػػػػػػػػ ي  
  49 45 44 37 36 34/12 33 31 21 19 18 17 16 15 14 13 11 9 8 7 6 5 4)اال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد:
     االفقػػػػػػػػػػػػػػرة  2 االفقػػػػػػػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػػػػػػػف لواللػػػػػػػػػػػػػػو لوييػػػػػػػػػػػػػػو  االبيػػػػػػػػػػػػػػديف  59/1 58 57 56 5 55/4 4 3 54/2 53 52 51 51

3 61 61 62 63  64 65 67 77 /2 78 81 81 82 85 86 87)." 



 - ٗٗ - 

ٝٓدغ رُدي ٣ـدٞص اػطدخ    ػزخسس أخدشٟ طل٤دذ ٗلدظ حُٔؼ٘د٠....ف حكظ٤خه٢  أٝ أ٣ش

حُنٔخٕ حالكظ٤خه٢ ك٢ ٝسهش ٓغظوِش ٣ز٤ٖ ك٤ٜخ حٌُٔخٕ حُز١ طْ ك٤ٚ ٛزح حُندٔخٕ  

ٝال ٣ِظدددضّ حُندددخٖٓ حالكظ٤دددخه٢ كددد٢ ٛدددزٙ حُلخُدددش اال هزدددَ ٓدددٖ فدددذس ُقدددخُلٚ 

٤ُدٚ ودخً ُٔدخ ٛدٞ ٓؾدخس احُنٔخٕف. ٝٛزح حُلٌْ ٣غش١ ػ٠ِ حُغ٘ذ ألٓش  ٝحُؾ٤ي ٝك

 .ك٢ حُٔخدس حُغخروش

  )ج( اٌشذح فٟ ِؼبٍِخ اٌّذ٠ٓ ٚاٌحبًِ:

( ٓدٖ ٗظدخّ ُٗ٘ؼَ أرشص فٞس حُؾذس ك٢ ٓؼخِٓش حُٔذ٣ٖ ٓدخ ٗقدض ػ٤ِدٚ حُٔدخدس ) أٚالً:

حُظ٢ أٝؿزض اػزخص حٓظ٘دخع حُٔدذ٣ٖ ػدٖ حُٞكدخ  ردبؿشح  ٣٘طد١ٞ  حألٝسحم حُظـخس٣ش

  ًٔدخ طظٜدش فدٞس (ٔ) ػدذّ حُدذكغػ٠ِ حُظؾ٤ٜش رخُٔذ٣ٖ رظلش٣دش ٝسهدش حكظـدخؽ 

حُظد٢ حهظندض  (ٕ)( ٓدٖ حُ٘ظدخّ ٗلغدٚ ٖٙحُؾذس كد٢ حُٔؼخِٓدش ك٤ٔدخ هشسطدٚ حُٔدخدس )

  ٝأ٣نخً ٓدخ اال ك٢ حألكٞحٍ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ٗظخٓخً ؿٞحص ٓ٘ق ِٜٓش ُِٔذ٣ٖ ػذّ 

رظوش٣دش ٓغددئ٤ُٝش حُٔددٞهؼ٤ٖ ػِدد٠  (ٖ)ٗلغددٚ  ( ٓدٖ حُ٘ظددخ2ّ٘ٗقدض ػ٤ِددٚ حُٔددخدس )

؛ ٝرٔٞؿدذ حُٞسهش حُظـخس٣ش ػ٠ِ ٝؿٚ حُظنخ٤ٖٓٔش حُٞسهش حُظـخس٣ش ك٢ حُٞكخ  رو

حُٔددٞحد حُؼسػددش عددخُلش حُددزًش ٣ظنددق إٔ حُٔدد٘ظْ هددذ ؽددذد ػِدد٠ ٓؼخِٓددش حُٔددذ٣ٖ كدد٢ 

حُٞسهدش حُظـخس٣ددش  ٝرُدي مددٔخٗخً ُلوددٞم حُدذحثٖ  ك٤ددغ أكخهدٚ رنددٔخٗخص ؿخ٣ظٜددخ 

 .  ط٘ل٤ز حالُظضحّ حُقشك٢ ك٢ طخس٣  حالعظلوخم دٕٝ طغ٣ٞق أٝ ٓٔخهِش

ٝرُدي مدٔخٗخً   ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش ك٢ ٓؼخِٓش حُلخٓدَ ُِٞسهدش حُظـخس٣دش ؽذد ثب١ٔبً:

ُلوددٞم حُٔددذ٣ٖ  ك٤ددغ ٣لددشك ػِدد٠ حُلخٓددَ حطخددخر اؿددشح حص ٓؼ٤٘ددش كدد٢ ٓٞحػ٤ددذ 

( ٓددٖ ٛددزح 2ٖهقدد٤شس ال ٣ـددٞص ٓدد٘ق ِٜٓددش ُِو٤ددخّ رٜددخ  ٝرُددي ٝكوددخً ُدد٘ـ حُٔددخدس )

ُٔدذ٣ٖ  ٝٓدٖ ػددْ ح حٗظظدخسحُ٘ظدخّ  ٝهدذ حعدظٜذف حُٔد٘ظْ ٓدٖ ٛدزح أال ٣طدٍٞ ٝهدض 

                                                 
(  ف يظوـ األوراؽ االتجورية  الب  ي :" يجب  الب حو ؿ االك بيوالػة  ف يلبػت ا  تيػوع  ػف 54( يةت اال ودة )1)

قبوالًو  و  ف ودو ًو د  ورقػة رسػ ية تسػ ب )احتجػوج  ػدـ االقبػوؿ(  و )احتجػوج  ػدـ االودػوء( و  يغيػ   ي 
يًػػػػو وزيػػػػر االتجػػػػورة ية االتػػػػ  يماجػػػػراء  خػػػػر  ػػػػف هػػػػ ا ا حتجػػػػوج  وتحػػػػرر ورقػػػػة ا حتجػػػػوج بواسػػػػطة االجًػػػػ

 واالةيو ة...".
(  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  يػػ : "  يجػػوز  ػػيد  ًػػؿ الالودػػوء بقي ػػة االك بيػػو ت  و 63( يةػػت اال ػػودة )2)

 الالقيوـ ب ي اجراء  تمالؽ بًو ا  د  األحواؿ اال يةوص  اليًو د  االيظوـ".
 ف: "سػػػوحب االك بيوالػػػة وقوبالًػػػو و ظًرهػػػو وضػػػو يًو (  ػػػف يظػػػوـ األوراؽ االتجوريػػػة  الػػػب 58يةػػػت اال ػػػودة ) (3)

ا حتيوط   س والوف ج يمًو بوالتضو ف يحو حو الًو والالحو ؿ  طوالبتًـ  يفرديف  و  جت ميف دوف  را وة  ي 
 ترتيب   ويلبت ه ا االحؽ الكؿ  وقع  الب االك بيوالة ودب بقي تًو تجوو اال س واليف يحوو". 
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ردد٤ٖ حُظـددخس كدد٢ أعددشع ٝهددض ٌٓٔددٖ. ٣ٝظٔؼددَ رُددي كدد٢ اُددضحّ  حُٔ٘خصػددخصط٘ظٜدد٢ 

 ٝرُدي ٝكودخً ُد٘ـ حُٔدخدس  حُلخَٓ رظوذ٣ْ حُٞسهش ا٠ُ حُٔدذ٣ٖ كد٢ طدخس٣  حعدظلوخهٜخ

كد٢  حُوزدٍٞ؛ كبرح ُْ ٣ظْ حُٞكخ  ٝؿذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ودّٞ رؼٔدَ حكظـدخؽ ػدذّ (ٔ) (ٖٗ)

؛ كدبرح ُدْ ٣ودْ حُلخٓدَ ردزُي طؼدشك (ٕ)عدظلوخم أكذ ٢ٓٞ٣ حُؼَٔ حُظخ٤٤ُٖ ٤ُّٞ حال

ُغدددوٞه كودددٚ كددد٢ حُشؿدددٞع فدددشك٤خً ػِددد٠ حُغدددخكذ )حُدددز١ هدددذّ ٓوخردددَ حُٞكدددخ ( 

؛ ًٔددخ أٝؿددذ حُ٘ظددخّ ػِدد٠ حُلخٓددَ إٔ (ٖ)ٝحُٔظٜددش٣ٖ ٝؿ٤ددشْٛ ٓددٖ حُِٔظددض٤ٖٓ 

٣خطش عخكذ حٌُٔز٤خُش ٝٓظٜشٛخ رؼذّ حُوزٍٞ أٝ رؼذّ ط٘ل٤زٛخ ٝحُٞكخ  رٜدخ خدسٍ 

حُلخٓدَ  اُدضحّ؛ رخإلمدخكش اُد٠ (ٗ)ُؼَٔ حُظخ٤ُش ٤ُّٞ ػَٔ حالكظـدخؽ حألسرؼش أ٣خّ ح

رشكغ دػٟٞ حُشؿٞع حُقشك٢ خسٍ ٓذس هق٤شس ٝاال طؼشك ُـضح  ػذّ عٔخع 

٢ٌُٝ ٣٘ظ٢ٜ حالُظضحّ حُقشك٢ رغشػش كظدش حُٔد٘ظْ ػِد٠ حُلخٓدَ إٔ   (٘) دػٞحٙ

 .(ٙ) خ حُٔذ٣ٖ٣ـشكل حُظ٘ل٤ـز حُـضثـ٢ أ١ حُٞكخ  حُـضث٢ رو٤ٔش حُٞسهش ارح ػشمٜ

ػ:ادتػاللػاضتوشغطاتطبدأػػ-3
ُظـخس٣دش ٣٘ؾدؤ ػدٖ ك٢ كخُش ٝؿدٞد أًؼدش ٓدٖ طٞه٤دغ ػِد٠ حُٞسهدش ح ٗٚأ٣ٝؼ٢٘ رُي      

ًددَ طٞه٤ددغ ػِدد٠ حُٞسهددش حُظـخس٣ددش ٣ٌددٕٞ   أ١ إٔ ًددَ طٞه٤ددغ حُظددضحّ فددشك٢ ٓغددظوَ

  ٣دشُـ٤دشٙ ٓدٖ حُٔدٞهؼ٤ٖ ػِد٠ حُٞسهدش حُظـخسٓغظوسً ػٖ حُظٞه٤ؼخص حُغخروش ٝحُسكودش 

                                                 

 الػػب حو ػػؿ االك بيوالػػة  ف يقػػد ًو الالودػػوء دػػ  يػػـو اسػػتحقوقًو ؽ االتجوريػػة (  ػػف يظػػوـ األورا43اال ػػودة )  وجبػػت( 1)
 .احدى (رؼ اال قوةة اال مترؼ بًو يظو ًو ب لوبة تقديـ الالودوء االبويمتبر تقديـ االك بيوالة 

يجػػب   ػػؿ احتجػػوج  ػػدـ االودػػوء (  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  يػػ : "55اال ػػودة )(  ػػف 2االفقػػرة )( يةػػت 2)
د  يـو  ميف  و بمد  دة  ف توريخًػو  و  ػف تػوريخ ا طػاع  اليًػو دػ   حػد  ؤهواال ستحؽ ودو ف االك بيوالة 

يو   االم ؿ االتوالييف اليـو استحقوقًو وا  ا كويت االك بيوالة  سػتحقة االودػوء الػدى ا طػاع وجػب   ػؿ احتجػوج 
  )بروتستو(  دـ االقبػوؿ  دـ االودوء ودقًو الالرروط اال بيية د  االفقرة االسوبقة بر ف احتجوج  دـ االقبوؿ. ويغي

 ". ف تقديـ االك بيوالة الالودوء و ف   ؿ احتجوج  دـ االودوء
يفقػػد االحو ػػؿ حقوقػػ  االيورػػ ة  ػػف االك بيوالػػة قبػػؿ (  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  يػػ : "83( يةػػت اال ػػودة )3)

 ".سوحبًو و ظًريًو و(يرهـ  ف اال التز يف  دا قوبالًو ب ض  اال وا يد اال قررة ... 
 الب حو ؿ االك بيوالػة  ف يخطػر ةػوحب االك بيوالػة (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية  الب  ي : "56ةت اال ودة )( ي4)

و ػػف ظًرهػػو الػػ  بمػػدـ قبوالًػػو  و بمػػدـ ودو ًػػو خػػاؿ  ربمػػة  يػػوـ االم ػػؿ االتواليػػة اليػػـو   ػػؿ ا حتجػػوج  و المػػدـ 
 ".وف احتجوج(تقدي ًو الالقبوؿ  و الالودوء اف ارت الت  الب ررط االرجوع با  ةرودوت  و )بد

 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.116  89  84)ايظر اال واد ( 5)
... و  يجػػػػوز الالحو ػػػػؿ ا  تيػػػػوع  ػػػػف االودػػػػوء (  ػػػػف يظػػػػوـ األوراؽ االتجوريػػػػة  الػػػػب  يػػػػ : "44( يةػػػػت اال ػػػػودة )6)

 ".االجز  ...
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ُد٘وـ أ٤ِٛظدٚ أٝ حٗؼدذحٜٓخ أٝ ُؼ٤دذ ٣ؾدٞد  ارح ًخٕ حُظضحّ أكذ حُٔٞهؼ٤ٖ رخهسً  رٔؼ٠٘

سمخ ٙ أٝ الٗظلخ  عزذ حُظضحٓٚ أٝ ػذّ ٓؾشٝػ٤ظٚ  حهظقش أػش حُزطسٕ ػ٤ِدٚ ٝكدذٙ 

ٌدَ ُ ٝرُدي رخػظزدخس إٔدٕٝ إٔ ٣ٔظذ ا٠ُ حالُظضحٓخص حُ٘خؽجش ػٖ حُظٞه٤ؼدخص حألخدشٟ. 

ٝال ؽدي إٔ     كس ٣ئػش ك٤ٔخ ٣ـخٝسٙ ٖٓ طٞه٤ؼدخص ٝال ٣ظدؤػش رٜدخرزحطٚ هخثٔخً  ٜٓ٘خ ٤ًخٗخً 

ٛزح حالعظوسٍ ٛدٞ حُدز١ ٣ؾدـغ حُظـدخس ػِد٠ هزدٍٞ حُظؼخٓدَ ردخألٝسحم حُظـخس٣دش ًدؤدحس 

ُِٞكخ  ٝحالثظٔخٕ  ك٤غ ٣ٌظل٢ كخَٓ حُٞسهش إٔ ٣ظلودن ٓدٖ فدلظٜخ ٓدٖ ك٤دغ ؽدٌِٜخ 

 .  (ٔ) حُز١ كذدٙ حُ٘ظخّ
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 انثانفصم انث
  ٔأحكايٓااألٔراق انرجارٚح 

 ادلثحث األٔل : انكًثٛانـــح.

 ادلثحث انثاَٙ: انسُد أليز.

 ادلثحث انثانث: انشـــــٛك.
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 انفصم انثانث
 ٔأحكايٓا األٔراق انرجارٚح

 متٓٛد:
ٓٔخ عزن إٔ حُٞسهش حُظـخس٣ش طلٌٜٔخ ػذس هٞحػدذ ُٜدخ خقدخثـ ٓخظِلدش ػدٖ  طز٤ٖ     

  ٝرُددي ٝكوددخً ُطز٤ؼددش حُظؼخٓددَ حُددز١ ٣ددشد ػِدد٠ حُٞسهددش حُظـخس٣ددش  أ١ هٞحػددذ أخددشٟ

ٝحألػٔدخٍ حُظد٢ ٝحُظٞه٤دغ ػ٤ِٜدخ  كخُوخر٤ِش ُِظذحٍٝ ٝطلذ٣دذ حُٔزدخُؾ  ٝحُظؼٜدذ حُدز١ ٣دظْ  

 .  (ٔ) حُوخ٤ٗٞٗش ُِٞسهش حُظـخس٣شا٠ُ حُطز٤ؼش ؿ٤ٔؼٜخ طؾ٤ش   ط٘ؾؤ ػٜ٘خ

خٕٗٞ ٣ؼدددشف رخعدددْ هدددخٕٗٞ ٝؿددذ٣ش رخُدددزًش إٔ ٓدددخ ٣لٌدددْ حُٞسهدددش حُظـخس٣دددش ٛدددٞ هددد     

حُقدددشف ٝٛدددٞ )ٓـٔٞػدددش ٓدددٖ حُوٞحػدددذ حُظددد٢ طلٌدددْ حُٞسهدددش حُظـخس٣دددش(  ٝإ ٛدددزح 

ا٠ُ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش. ُٝؼدَ حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش حالفطسف ٣٘قشف ك٢ حٌُِٔٔش 

أرشص ٓخ ٤ٔ٣ض هخٕٗٞ حُقشف ٣ٝـؼِٚ ٓظلشدحً رطخرغ حعظؼ٘خث٢ ٣خظِدق ك٤دٚ ػدٖ حُوٞحػدذ 

ٝطٌٕٞ أكٌخٓٚ هخثٔش ػ٠ِ أعظ طٌٖٔ كخٓدَ حُٞسهدش حُظـخس٣دش ٓدٖ حُؼخٓش أل١ حُظضحّ  

ك٤دغ كدذد ٗظددخّ  ط٘ل٤دزٛخ ٝٓدٖ ػدْ أدح  ٝظخثلٜدخ حالهظقدخد٣ش ًددؤدحس ٝكدخ  ٝأدحس حثظٔدخٕ 

حألٝسحم حُظـخس٣ش أٗٞحع حألٝسحم حُظـخس٣ش )حٌُٔز٤خُش  حُغ٘ذ ألٓش  حُؾ٤ي(  ٝحُؾشٝه 

٤ظْ ط٘دخٍٝ طِدي حألٗدٞحع ٓدغ ك٤ٔدخ ٣ِد٢ عد. ٝ(ٕ) ٝحُٔزخدة حُظ٢ طـؼِٜخ رحص فلش ط٘ل٤ز٣دش

  ٓزخكغ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ: شطٞم٤ق حُؾشٝه حُظ٢ طٌغزٜخ هٞس حُظ٘ل٤ز  ٝرُي ك٢ ػسػ
 اٌّجحث األٚي: اٌىّج١بٌــــخ.

 اٌّجحث اٌثبٟٔ: اٌسٕذ ألِش.

 اٌّجحث اٌثبٌث: اٌشـــــــ١ه.
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 ادلثحث األٔل
 انكًثٛـــــــــانح

ٛدد٢ أهددذّ أٗددٞحع حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٝأٜٛٔددخ  كوددذ حػظشكددض رٜددخ رٔددخ إٔ حٌُٔز٤خُددش        

حُ٘ظْ ٝحُودٞح٤ٖٗ كد٢ حُؼذ٣دذ ٓدٖ حُدذٍٝ  ٜٝٓ٘دخ حٌُِٔٔدش حُؼشر٤دش حُغدؼٞد٣ش  رخػظزخسٛدخ 

 حُٔزلدددغٗٔٞرؿدددخً ُغدددخثش حألٝسحم حُظـخس٣دددش حألخدددشٟ  ٝعددد٤ظ٘خٍٝ حُزخكدددغ كددد٢ ٛدددزح 

ٝطدذحُٜٝخ  ُظ٘ل٤دزٛخ ٤شؾشٝه حُؾ٤ٌِش ٝحُٔٞمٞػحُحٌُٔز٤خُش  ٝرُي ٖٓ ك٤غ ٓلٜٜٞٓخ ٝ

 .ذػٟٞحُ  ٝحٗونخ  حالُظضحّ حُقشك٢ رخُغوٞه ٝػذّ عٔخع   ٝحُٞكخ  رو٤ٔظٜخرخُظظ٤ٜش

 ٝرُي ك٢ حُٔطخُذ حُظخ٤ُش: 

 .ٝأكٌخٜٓخحُٔطِذ حألٍٝ: ٓلّٜٞ حٌُٔز٤خُش 

 .ٝحُٞكخ  رٜخحُٔطِذ حُؼخ٢ٗ: طذحٍٝ حٌُٔز٤خُش 

 .ذّ عٔخع حُذػٟٞحٗونخ  حالُظضحّ حُقشك٢ رخُغوٞه ٝػحُٔطِذ حُؼخُغ: 

 ادلطهة األٔل
 أحكايٓايفٕٓو انكًثٛانح ٔ

 أٔالً: يفٕٓو انكًثٛانح:
حٌُٔز٤خُش ٢ٛ: فٝسهش طـخس٣ش ػسػ٤ش حألهشحف طظنٖٔ أٓشحً فخدسحً ٓدٖ ؽدخـ       

ؾخـ ػخُدغ ٣ُغ٠ٔ حُغخكذ ا٠ُ ؽخـ آخش ٣غ٠ٔ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ رؤٕ ٣ذكغ حألؿش 

 .(ٔ)هسع أٝ ك٢ ٤ٓؼخد ٓؼ٤ٖ أٝ هخرَ ُِظؼ٤٤ٖف ٛٞ حُٔغظل٤ذ ٓزِـخً ٖٓ حُ٘وٞد رٔـشد حال

ظندٖٔ أٓدًشح ٣ٝٓؼد٤ٖ  ُؾدٌَ هدخ٢ٗٞٗ ٝكودخً  ففدي ٣لدشسٝٛ٘خى ٖٓ ػشكٜخ رؤٜٗخ:      

  ردؤٕ (حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ)ُؾدخـ آخدش ٓٞؿٜدخً   (حُغدخكذ) ٣ذػ٠ٖٓ ؽخـ فخدسحً 

خ ٓؼ٤ً٘خ  ـً  ػخُدغ ؽدخـ٠ ُاأٝ هخرَ ُِظؼ٤٤ٖ   حالهسع أٝ ك٢ طخس٣  ٓؼ٤ٖ  ُذ٣ٟذكغ ٓزِ

 .(ٕ) (فحُٔغظل٤ذ)

ٝرددزُي ٣ظنددق إٔ حٌُٔز٤خُددش ػزددخسس ػددٖ فددي ٣ظنددٖٔ أٓددشحً فددخدسحً ٓددٖ حُغددخكذ      

رذكغ ٓزِؾ ٓؼد٤ٖ ٝرُي   ٣ظنٖٔ ٛزح حألٓش ط٘ل٤ز حٌُٔز٤خُشٝٓٞؿٜخً ا٠ُ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ 

       ٓدددٖ حُ٘ودددٞد ُقدددخُق ؽدددخـ ػخُدددغ  كدددؤهشحف حٌُٔز٤خُدددش ػِددد٠ ٛدددزح حُ٘لدددٞ ػسػدددش: 

 .ٞد ػ٤ِٚ ٝحُٔغظل٤ذ(  ٝحٌُٔز٤خُش طشد رق٤ـش حألٓش رخُذكغ)حُغخكذ ٝحُٔغل

                                                 
 .47 حكوـ األوراؽ االتجورية د  االفق  ا:سا    صهػ(. 1425) ( االخلاف  سمد بف ترك 1)
 .29األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي  ص ـ(.1989)  بدا   ح د ( ايظر: االم راف 2)
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  ثاًَٛا: شزٔط ئكساب انكًثٛانح لٕج انرُفٛذ:

طدْ طوغد٤ْ  ذٝهد  خط٘ل٤ز٣ حالػظزخسٛخ ع٘ذحٌُٔز٤خُش  ػ٠ِالرّذ ٖٓ حعظ٤لخ  ػذس ؽشٝه       

   ٝرُي ًخُظخ٢ُ:ٓٞمٞػ٤شأخشٟ ؽ٤ٌِش ٝطِي حُؾشٝه ا٠ُ ؽشٝه 

ػػػػػاضذروطػاضذصضغظ:ػػػ-1
( ٖٓ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش حُؾدشٝه حُٞحؿدذ ٔكذد حُٔ٘ظْ حُغؼٞد١ ك٢ حُٔخدس )    

طٞكشٛددخ كدد٢ حٌُٔز٤خُددش ٝحُظدد٢ طٌغددزٜخ هددٞس ط٘ل٤ز٣ددش  ك٤ددغ ٗقددض طِددي حُٔددخدس ػِدد٠ إٔ 

طؾددظَٔ حٌُٔز٤خُددش ػِدد٠ حُز٤خٗددخص حُظخ٤ُددش: ف)أ( ًِٔددش )ًٔز٤خُددش( ٌٓظٞرددش كدد٢ ٓددظٖ حُقددي 

       أٓش ؿ٤ش ٓؼِن ػِد٠ ؽدشه رٞكدخ  ٓزِدؾ ٓؼد٤ٖ ٓدٖ حُ٘ودٞد. ٝرخُِـش حُظ٢ ًظذ رٜخ. )د( 

                عددددددْ ٓددددددٖ ٣ِضٓددددددٚ حُٞكددددددخ  )حُٔغددددددلٞد ػ٤ِددددددٚ(. )د( ٤ٓؼددددددخد حالعددددددظلوخم. ح)ؽ( 

)ٛـ( ٌٓخٕ حُٞكدخ . )ٝ( حعدْ ٓدٖ ٣ـدذ حُٞكدخ  ُدٚ أٝ ألٓدشٙ. )ص( طدخس٣  ٌٝٓدخٕ اٗؾدخ  

 ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ر٤خٕ رُي: حٌُٔز٤خُش. )ف( طٞه٤غ ٖٓ أٗؾؤ حٌُٔز٤خُش )حُغخكذ(ف.

ٕ طٌظذ ك٢   ٝأػ٠ِ ًِٔش ًٔز٤خُش حُقي٣ـذ إٔ ٣ؾظَٔ ٗـ  :وٍّخ )وّج١بٌخ()أ( 

إٔ طؤط٢ كد٢ ٝعدو حُؼزدخسحص حُظد٢ طظٌدٕٞ ٝ  ٓظٖ حُقي ٝر٘لظ حُِـش حُظ٢ ًظذ رٜخ

 .(ٔ) ٜٓ٘خ حُٞسهش حُظـخس٣ش

 حٌُٔز٤خُش أعخعدخً  أِش غ١ش ِؼٍك ػٍٝ شش  ثٛفبء ِجٍغ ِؼ١ٓ ِٓ إٌمٛد:)ة( 

حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ ردذكغ ٓزِدؾ ٓؼد٤ٖ ٓدٖ حُ٘ودٞد ٠ أٓش رخُذكغ ٣قذس ٖٓ حُغخكذ اُ

كد٢ طدخس٣  ٓؼد٤ٖ  ٓلذدحً ػ٠ِ ٝؿٚ حُذهش ٝرطش٣وش ال ُدزظ ك٤ٜدخ  ٓغدظلن حُٞكدخ  

  ٝاال ُدٞ ًدخٕ  ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حألٓش رخُذكغ رخطدخً أ١ ؿ٤دش ٓؼِدن ػِد٠ ؽدشه

ػ٤ِظٜددخ ًزددذ٣َ ػددٖ حُظؼخٓددَ حألٓددش رخُددذكغ ٓؼِوددخً ػِدد٠ ؽددشه ُلوددذص حٌُٔز٤خُددش كخ

دخ.. رؼدذ حعدظسّ حُزندخػش ٓ٘دٚف ٠  ًؤٕ ٣ؤط٢ رق٤ـش فحدكؼٞح اُحُ٘وذ١ ـً   كدسٕ ٓزِ

حُٔددذٕٝ كدد٢ حٌُٔز٤خُددش رلؼددَ حألٓددش فحدكؼددٞحف   ٣ـددذ ٓسكظددش حسطزددخه حُٔزِددؾ ًٔددخ

حُقي ٖٓ ؽشه حألٓش خشؽ ٖٓ ػدذحد حألٝسحم  ٣ٝغ٠ٔ فؽشه حألٓشف. كبرح خس

 .(ٕ)٘ل٤ز٣ش ٝكوذ هٞطٚ حُظ حُظـخس٣ش

                                                 

 .53ص  األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي هػ(.1419) ( سا ة  زييب االسيد1)
؛ وايظػر: قر ػػوف  37ص  األوراؽ االتجوريػة دػ  االيظػوـ االتجػػوري االسػمودي هػػػ(.1417) حػداد  االيػوسايظػر: ( 2)

 .55األوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية...  ص ـ(.2118) بداالرح ف االسيد 
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حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ ٛدٞ حُؾدخـ  سُ ِٓ ٠ٍضِٗ اٌٛفةبء )اٌّسةحٛة ػ١ٍةٗ(:ا)ج( 

كدد٢ ح٤ُٔؼددخد  ظٜددخذكغ ه٤ٔرظ٘ل٤ددز حٌُٔز٤خُددش رددحُددز١ ٣ُقددذس ا٤ُددٚ حألٓددش ٓددٖ حُغددخكذ 

ٝاٗؾخ  حٌُٔز٤خُش ٣لظشك ٝؿٞد ػسهش هخ٤ٗٞٗدش عدخروش رد٤ٖ  ٓش حُٔغظل٤ذ ألحُٔلذد 

 ٝر٘دخ  دحث٘دخً ُِٔغدلٞد ػ٤ِدٚ ُؼسهش طشطذ ػ٠ِ طِي ححُغخكذ ٝحُٔغلٞد ػ٤ِٚ  

  ٜدخرخُٞكدخ  رٔزِـرظ٘ل٤دز حٌُٔز٤خُدش ػ٠ِ رُي ٣قذس حُغخكذ أًٓشح ُِٔغلٞد ػ٤ِدٚ 

 ٝطُؼشف ٛزٙ حُؼسهدش  حُظد٢ طٔؼدَ أعدخط  ك٢ كذٝد ٛزٙ حُؼسهش حُوخ٤ٗٞٗش حُغخروش

 .(ٔ) حُظضحّ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ هزَ حُغخكذ  رـ فٓوخرَ حُٞكخ ف

 حألٝسحم٣َُؼدّذ ٤ٓؼدخد حالعدظلوخم ٓدٖ حُز٤خٗدخص حألعخعد٤ش كد٢  االسةزحمبق: ١ِؼةبد( د)

ددخ ًٓ ؛ ار ٣لددذد ػِدد٠ أعخعددٚ كدد٢ حُظ٘ل٤ددز حُوددٞس حُ٘ظخ٤ٓددشٝحُظدد٢ طٔ٘لٜددخ  حُظـخس٣ددش ػٔٞ

أٗدٚ حرظددذح  ٓددٖ طدخس٣  حالعددظلوخم  ٣زددذأ  حعدظلوخم حُٔغددظل٤ذ ُلودٚ كدد٢ حُٞسهددش  ًٔدخ

. ٝطظؼدذد (ٕ) ٟ ػِد٤ْٜحٌُٔز٤خُش  ٝاهخٓش حُدذػٞ عش٣خٕ ٓٞحػ٤ذ حُشؿٞع ػ٠ِ ٓٞهؼ٢

   :(ٖ) حالعظلوخم  ٝٛزٙ حُٞعخثَ ٢ٛ حُٞعخثَ حُظ٢ ٣لذد رٜخ طخس٣ 

 طٌٕٞ حٌُٔز٤خُش ٓغظلوش ُذٟ حالهدسع  ػ٘دذٓخ ٣دزًش ك٤ٜدخ االسزحمبق ٌذٜ اال الع :

فحدكؼدٞح ُدذٟ حالهدسعف أٝ فُددذٟ حُطِدذف أٝ فػ٘دذ حُظوددذ٣ْف؛ ٝطٌدٕٞ ردزُي ٝحؿزددش 

 .(ٗ) حُٔغظل٤ذ ا٠ُ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ رٔـشد طوذ٣ٜٔخ ٖٓ ؿخٗذ حُظ٘ل٤ز

 :هذ طٌٕٞ حٌُٔز٤خُش ٓغظلوش حُٞكخ  رؼدذ ٓدذس  االسزحمبق ثؼذ ِذح ِؼ١ٕخ ِٓ اال الع

ٓؼ٤٘ش ٖٓ طوذ٣ٜٔخ ا٠ُ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ  ٖٓ ؿخٗذ حُٔغظل٤ذ  ٓؼخٍ رُي إٔ ٣ُدزًش كد٢ 

 .(٘) أؽٜش( ٖٓ حالهسعف ٖحُقي فحدكؼٞح رؼذ )

 ًدؤٕ ٣دزًش كد٢ حُقدي فحدكؼدٞح رؼدذ  :اإلٔشبءخ االسزحمبق ثؼذ ِذح ِؼ١ٕخ ِٓ ربس٠

 .(ٙ) "ؽٜش ٖٓ طخس٣خٚ

  ٟٝٛدٞ حُؾدٌَ حألًؼدش ؽد٤ٞػخً ُظلذ٣دذ ٤ٓؼدخد حالعدظلوخم   ِؼة١ٓ: ٠ةَٛاالسزحمبق ف

 .(1) ٛـ...فٖٙٗٔ/ٙ/ٙٔٓؼَ فحدكؼٞح ك٢ ٣ّٞ 

                                                 

 .43ص  األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي هػ(.1419) ( سا ة  زييب االسيد1)
 .81 حكوـ األوراؽ االتجورية د  االفق  ا:سا    ص هػ(.1425)االخلاف  سمد بف ترك   (2)
 .57...  صورية وا:داس واالتسوية االواقيةاألوراؽ االتج ـ(.2118) ( قر وف   بداالرح ف االسيد3)
 .(38ايظر: يظوـ األوراؽ االتجورية   ودة )( 4)
 .(41ايظر: يظوـ األوراؽ االتجورية   ودة )( 5)
 .(41ايظر: يظوـ األوراؽ االتجورية   ودة )( 6)
 .(38ايظر: يظوـ األوراؽ االتجورية   ودة )( 7)
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٣ـدذ إٔ طؾدظَٔ حٌُٔز٤خُدش ػِد٠ ٌٓدخٕ حالعدظلوخم حُدز١ ٣ٔؼدَ  ( ِىةبْ اٌٛفـةـبء:٘ـ)

حٌُٔز٤خُدش ٝسهدش هخرِدش ُِظدذحٍٝ رٞعدخثَ  ٝألٕ ُز١ ٣ـدش١ ك٤دٚ حُدذكغ ح حُظ٘ل٤ز ٓلَ

ٓددٖ عدد٤ٌٕٞ كخٓددَ حٌُٔز٤خُددش حألخ٤ددش  حُددز١  حُظظ٤ٜددش ٝحُٔ٘خُٝددش  كبٗددٚ ال ٣ُؼددشف

طلذ٣ددذ ٓلددَ حُٞكددخ  عدد٤ٌٖٔ كخٓددَ  حعددظ٤لخ  ه٤ٔظٜددخ  ُددزح كددبُٕظ٘ل٤ددزٛخ ٝعدد٤ظوذّ 

ّٞ  ػ٠ِ حٌُٔز٤خُش حألخ٤ش ٖٓ حالٛظذح  ا٤ُٚ. حُقي ٓدٖ ٛدزح حُز٤دخٕ  أٗٚ ٣سكع إٔ خِ

طـخس٣ش  ٓخ دحّ ٓٞملخً ك٤ٚ ٓٞهٖ حُٔغلٞد ػ٤ِدٚ   ال ٣ئد١ ا٠ُ رطسٗٚ ًٞسهش

حٌُٔخٕ حُٔز٤ٖ اُد٠ ؿخٗدذ حعدْ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ ٛدٞ  ار ٣ُلظشك ك٢ ٛزٙ حُلخُش إٔ

 .(ٔ) أ٣ًنخٝط٘ل٤زٛخ ٝكخ  حٌُٔز٤خُش  ٓٞهٖ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ  ٌٝٓخٕ

ٛٞ حُؾخـ حُٔغظل٤ذ حُز١ ُكدشسص ٓدٖ ٝ: ( اسُ ِٓ ٠دت اٌٛفبء ٌٗ أٚ ألِشٖٚ)

حُٔلشس  ٣ٝـذ ا٣ندخف حعدٔٚ  أؿِٚ حٌُٔز٤خُش  ٝٛٞ ٣ٔؼَ حُؾخـ حُذحثٖ ك٢ ٛزح

ط٘ل٤ددز حٌُٔز٤خُددش ػ٘ددذ  رٌددَ دهددش كظدد٠ ال ٣وددغ خطددؤ أٝ ُددزظ كدد٢ طلذ٣ددذ ؽخقدد٤ظٚ

كدد٢ ٤ٓؼددخد حالعددظلوخم  ٣ٝـددٞص طلش٣ددش حٌُٔز٤خُددش إلرٕ ػددذس  ظٜددخحُٞكددخ  ُددٚ رو٤ٔٝ

ٝط٘ل٤ددز حالعددظلوخهخص حُظدد٢ ُزددخً ٓددخ ٣ٌددٕٞ عددلذ حٌُٔز٤خُددش ٗددٚ ؿخأأؽددخخؿ؛ االَّ 

إلرٕ ٓغددظل٤ذ ٝحكددذ. ٣ٝـددٞص أ٣نددخً إٔ طلددشس حٌُٔز٤خُددش إلرٕ حُغددخكذ طنددٔ٘ظٜخ 

٣ِٝـؤ حُغخكذ اُد٠ طلش٣دش  .ٗلغٚ  ك٤ٌٕٞ ٛٞ حُغخكذ ٝحُٔغظل٤ذ ك٢ حُٞهض ٗلغٚ

َ إٔ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ُِقي هزد ًٔز٤خالص إلرٕ ٗلغٚ ارح أسحد حالهٔج٘خٕ ا٠ُ هزٍٞ

حٌُٔز٤خُش إلرٗٚ  كد٢ خقدٜٔخ  ٣طشكٚ ُِظذحٍٝ. ٝهذ ٣شؿذ أ٣نخً ٖٓ ٝسح  طلش٣ش

حالعدظلوخم حُٔظلدن ػ٤ِدٚ ط٘ل٤دز  ُذٟ أكذ حُٔقخسف ٖٓ دٕٝ حالٗظظخس كظ٠ ٤ٓؼخد

 .(ٕ) ٓغ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ

 ٣ـدذ إٔكظد٠ طٌظغدذ حٌُٔز٤خُدش هدٞس حُظ٘ل٤دز  :ِٚىبْ إٔشبء اٌىّج١بٌخربس٠خ  ( ص)

ار   اٗؾدخثٜخ  ٣ٝل٤دذ طلذ٣دذ طدخس٣  حإلٗؾدخ  كد٢ ػدذس أٓدٞس ٌٝٓدخٕ ظندٖٔ طدخس٣ ط

امخكش ا٠ُ أٗدٚ هدذ   ػ٠ِ أعخعٚ ٣ٌٖٔ ٓؼشكش أ٤ِٛش حُغخكذ ٝهض اٗؾخ  حٌُٔز٤خُش
                                                 

 ؛ سػػا ة  زييػػب19دورة يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  ص هػػػ(.1434) ايظػػر: االةػػيد ي   اسػػ و يؿ بػػف  متػػؽ( 1)
( واالفقػرة ) (  ػف 88وجوء بيوف  الػؾ دػ  اال ػودة ) .47األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي  ص هػ(.1419)

 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.92اال ودة )
 رضػواف   بػو زيػد؛ 21يػة  صدورة يظوـ األوراؽ االتجور  هػ(.1434) ايظر: االةيد ي   اس و يؿ بف  متؽ( 2)

 .74  صاألوراؽ االتجورية )د.ت(.
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ٓؼ٤٘دش ٓدٖ  ٣ل٤ذ ك٢ طلذ٣ذ ٤ٓؼخد حالعظلوخم ك٢ كخُش طلذ٣دذ ٛدزح حألخ٤دش رؼدذ كظدشس

ز١ أٗؾدجض ك٤دٚ   ًٔدخ ٣ـدذ إٔ طظندٖٔ حٌُٔز٤خُدش حٌُٔدخٕ حُدطخس٣  اٗؾخ  حٌُٔز٤خُش

٣ٝغددخػذ ٌٓددخٕ حإلٗؾددخ  كدد٢ طؼ٤دد٤ٖ  .(ٔ) ٛددـٖٙٗٔ/٘/ًٔددؤٕ ٣وددخٍ حُش٣ددخك كدد٢ 

حُظ٘ددخصع ردد٤ٖ حألٗظٔددش رؾددؤٕ فددلش حُٞسهددش  حُ٘ظددخّ حُٞحؿددذ حُظطز٤ددن ػ٘ددذ ٝهددٞع

حُظـخس٣ش ٖٓ ك٤غ ؽٌِٜخ  ٝك٢ كخٍ ٓخ ارح خِض حُٞسهش حُظـخس٣ش ٖٓ ر٤دخٕ ٌٓدخٕ 

حُٔلشس ٣ؼظزدش ٛدٞ ٌٓدخٕ حإلٗؾدخ    حإلٗؾخ  كبٕ حٌُٔخٕ حُٔز٤ٖ رـخٗذ حُغخكذ أٝ

( ٓدددٖ ٗظدددخّ حألٝسحم ٕٝرُدددي ٝكودددخً ُٔدددخ ٗقدددض ػ٤ِدددٚ حُلودددشس )ؽ( كددد٢ حُٔدددخدس )

كبٗدٚ   ٗٚ ارح ُْ طظنٖٔ حٌُٔز٤خُش أ٣خً ٓدٖ ٛدز٣ٖ حٌُٔدخ٤ٖٗأٝرُي ٣ؼ٢٘  .(ٕ)حُظـخس٣ش

   ٖٝٓ ػْ طٌٕٞ رخهِش. شال ٣ـٞص حػظزخسٛخ ٝسهش طـخس٣

ٛدٞ ٓ٘ؾدت حٌُٔز٤خُدش  ٝٛدٞ  حُغدخكذ بحت(:( رٛل١غ ِٓ أٔشةأ اٌىّج١بٌةخ )اٌسةذ)

هزدَ حُٔغدظل٤ذ ردذكغ ٓزِدؾ ٓلدذد   أٍٝ حُِٔظض٤ٖٓ رٜخ  كٜٞ حُز١ أٗؾؤ حُظضحٓدخً ػ٤ِدٚ

 خ  أٝ حُٞكدخ  رٜدٝحػظشك ػِد٠ ط٘ل٤دزٛخ ارح ُْ ٣وْ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ روزٍٞ حٌُٔز٤خُش

٣ـدذ  ك٢ ح٤ُٔؼخد حُٔلذد؛ ُزح كبٕ طٞه٤غ حُغخكذ ٖٓ أْٛ حُز٤خٗدخص حإلُضح٤ٓدش حُظد٢

  ٝؿددشٟ حُُؼددشف ػِدد٠ إٔ ٝحُظدد٢ طٌغددزٜخ حُلـددش حُظ٘ل٤ز٣ددش إٔ طلظ٣ٜٞددخ حٌُٔز٤خُددش

٣نددغ حُٔلددشس طٞه٤ؼددٚ  ػددخدس  أعددلَ حٌُٔز٤خُددش؛ ٝٛددٞ ٣َُؼددّذ هش٣٘ددش ػِدد٠ حُظددضحّ 

ٝحُظٞه٤غ ٣ٌٕٞ ًظخردش ٝٛدٞ حُـخُدذ؛ ًٔدخ   حٌُٔز٤خُش ظًَٚ ٓخ طنٔ٘ظ٘ل٤ز حُغخكذ ر

 .(ٖ) ش افزؼ٣ٚـٞص إٔ ٣ٌٕٞ رخظْ حُغخكذ حُخخؿ أٝ رزقٔ

ػاضذروطػاضطوضورغظ:ػػػػػػػػػ-2
  ٓددٖ ؿخٗددذ ٝحكددذ  ٣ظلوددن رددبسحدس ٝحكددذس  هخ٤ٗٞٗددخً  ٣َُؼددّذ افددذحس حٌُٔز٤خُددش طقددشكخً      

  كبٗدٚ ٣ـدذ حعدظ٤لخ  ؽدشٝه ٢ٌُٝ ٣ٌدٕٞ ٛدزح حالُظدضحّ فدل٤لخً  ٢ٛٝ اسحدس حُغخكذ 

 ٓٞمٞػ٤ش ا٠ُ ؿخٗذ حُؾدشٝه حُؾد٤ٌِش  إلردشحّ أ١ طقدشف هدخ٢ٗٞٗ  ٝٛد٢ حُشمدخ 

   ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ طٞم٤ق رُي:(ٗ) ٝحُغزذ  ٝحأل٤ِٛش )حإلسحدس(  ٝحُٔلَ

                                                 
 .53األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي  ص ـ(.1989) بدا   ح د   االم راف( 1)
 .21دورة يظوـ األوراؽ االتجورية  ص هػ(.1434) ايظر: االةيد ي   اس و يؿ بف  متؽ( 2)
 .61ص االترريع االكويت   االقوهرة:  كتبة األيجالو اال ةرية   بوس   ح د حسيف )د.ت(. األوراؽ االتجورية د  (3)
 ـ(. األوراؽ االتجوريػة  االقػوهرة:  طبمػة جو مػة االقػوهرة واالكتػوب االجػو م  1995 وض   ال  ج وؿ االػديف ) (4)

 .61ص
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حطـدددددخٙ اسحدس حُغدددددخكذ اُددددد٠ هزدددددٍٞ حُظدددددضحّ ػ٤ِدددددٚ رظٞه٤دددددغ  ٛدددددٞ )أ( اٌشضةةةةةبء:

٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ سمخإٙ ٓٞؿدٞدحً ٝخخ٤ُدخً ٓدٖ أ١ ػ٤دذ  حالُظضحّ ُٝقلش حٌُٔز٤خُش.

 .(ٔ)رخهسً ًخٕ حُظضحٓٚ  ٖٓ ػ٤ٞد حإلسحدس  ًخُـِو  ٝحإلًشحٙ  ٝحُظذ٤ُظ؛ ٝاال

ٓلَ أ١ ػوذ ٛٞ اٗؾخ  حُظضحّ  أٝ ٗوِٚ  أٝ طؼذ٣ِٚ  أٝ اٜٗدخإٙ.  )ة( اٌّحً ٚاٌسجت:

 حالُظضحّ حُز١ ٣ـذ إٔ ٣ؼزض ك٢ حٌُٔز٤خُش ٣٘لقش ك٢ دكغ ٓزِدؾ ٓؼد٤ٖ ٓدٖ ٝٓلَ

 حُ٘وددٞد. كددبرح ًددخٕ ٓلددَ حالُظددضحّ كدد٢ حُقددي ؽدد٤جخً آخددش  ؿ٤ددش دكددغ ٓزِددؾ ٗوددذ١ 

خُش  ٝخشؽ ٓدٖ ٗطدخم حألٝسحم حُظـخس٣دش. ًدزُي )ًظغ٤ِْ ػوخس(  كوَذ فلظٚ ًٌٔز٤

٣ـددذ إٔ ٣ٌددٕٞ عددزذ حُظددضحّ حُغددخكذ ٓٞؿددًٞدح ٝٓؾددشًٝػخ. ٣ٝؾددظشه ُٔؾددشٝػ٤ش 

حُغددزذ أالَّ ٣ٌددٕٞ ٓخخُلددخً ُِوٞحػددذ ٝحألٗظٔددش ٝح٥دحد حُؼخٓددش )ًددؤٕ ٣ـددش١ عددلذ 

 .(ٕ) ًٔز٤خُش ٝكخً  ُقلوش ٓخذسحص(

أرشٓدٚ حأل٤ِٛدش  ك٢ ٓدٖلون إٔ ٣ظ ٗظخ٢ُٓقلش أ١ طقشف  ٣ؾظشه )ج( األ١ٍ٘ــــخ:

حُسصٓش ُزُي  ٝطَُؼّذ حٌُٔز٤خُش ػٔسً طـخس٣دخً ٓطِودخً  ُدزُي ٣ؾدظشه كد٢ ٓدٖ ٣ٞهِّؼٜدخ 

   أ١ ال ٣ٌٕٞ ٓقخرخً رؤ١ ػخسك ٖٓ(ٖ) ٣ٌٕٞ أٛسً ُظ٢ُٞ حألػٔخٍ حُظـخس٣ش إٔ

  حُظد٢ ٣ـدذ إٔ ٣زِـٜدخ حُ٘ظخ٤ٓدشػٞحسك كوذحٕ حأل٤ِٛش؛ ٝإٔ ٣ٌٕٞ هذ رِدؾ حُغدٖ 

 .(ٗ) رخٌُٔز٤خُش )ٝطخظِق ٛزٙ حُغٖ ٖٓ طؾش٣غ ا٠ُ آخش( ٖٓ ٣ِظضّ

           حُغددخكذ  طلد٣ٞلٖ هش٣ددن ػدٓسكظدش آٌخ٤ٗددش عدلذ حٌُٔز٤خُدش رخ٤ُ٘خرددش  ٣ٝـدذ      

  ًِٓٞدٚ رٔٞؿذ طلد٣ٞل ٓدٖحُز١ ٣ٞهّغ حُقي  ٣ٝن٤ق ا٠ُ طٞه٤ؼٚ ٓخ ٣ل٤ذ أٗٚ ٣ٞهغ 

ؽخقدد٤خً رٔٞؿددذ ٤ددَ ًٞٓددٖ هزددَ حُغددخكذ حُظددضّ حُ ٤ًٞددَ ٝكدد٢ كخُددش ػددذّ طلدد٣ٞل حُ

 .(٘) حٌُٔز٤خُش

                                                 

هػػػ(. االيظريػػة االمو ػػة الاالتزا ػػوت  االقػػوهرة: 1423االسػػمدي   ح ػػد ةػػبري )االسػػمدي   ح ػػد ةػػبري: ايظػػر:  (1)
 .34األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي  ص هػ(.1419) ؛ سا ة  زييب81ص كتوب االحديث دار اال

 .42ص  األوراؽ االتجورية ووسو ؿ االددع ا:الكترويية االحديلة ـ(.2115) ( ط    ةطفب ك وؿ2)
القةػػر (  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة االتػػ  يةػػت  الػػب  ف:"االتزا ػػوت ا8وقػػد جػػوء  ػػو يؤكػػد  الػػؾ دػػ  اال ػػودة ) ( 3)

اال يف اليسوا تجورًا واالتزا وت  دي   األهالية االيور ة  ف توقيموتًـ  الب االك بيوالة   تكوف بوطالة بواليسبة االيًـ 
 دقط ويجوز الًـ االت سؾ بً ا االبطاف د   واجًة كؿ حو ؿ الالك بيوالة والو كوف حسف االيية".

الت  يةػت  الػب  ف: "تتحػدد  هاليػة اال التػـز (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية ا7( وقد جوء  و يؤكد  الؾ د  اال ودة )4)
بوالك بيوالػػة ودقػػًو اليظػػوـ  وطيػػ   و ػػع  الػػؾ   يمتبػػر االسػػمودي  هػػًا الاالتػػزاـ بوالك بيوالػػة ا  ا ا بالػػغ  ػػف االم ػػر 

 ل وي   ررة سية".
بػة  ف وقػع ك بيوالػة ييو  ف: " بييت(  ف يظوـ األوراؽ االتجورية االت  11ال ودة )و الؾ ودقًو ال و جوء د  يص ا( 5)

 . ف  خر بغير تفويض  ي   االتـز رخةيًو ب وجب االك بيوالة..."
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 ادلطهة انثاَٙ
 ٔانٕفاء تٓاذدأل انكًثٛانح 

حُظظ٤ٜدش ُظؾدَٔ  كظؼدذدص أٗٞحػدٚ  ؼذس ٓشحكَ ٖٓ حُظط٣ٞشر ٓشص ػ٤ِٔش حُظظ٤ٜش     

ًٔددخ  حُ٘خهددَ ٤ٌُِِٔددش )حُظظ٤ٜددش حُظددخّ(  ٝ)حُظظ٤ٜددش حُظدد٢ِ٤ًٞ(  ٝ)حُظظ٤ٜددش حُظددؤ٢٘٤ٓ( 

 رُي:٢ِ٣ طٞم٤ق  ٝك٤ٔخ ُٞكخ  رو٤ٔش حٌُٔز٤خُشطٞؿذ ؽشٝه ٝأكٌخّ طظؼِن ر٤ٌل٤ش ح

  :ذدأل انكًثٛانح )انرظٓري( أٔالً:
ػ:اضتظؼغرػاضتـــامػ-1
  ٣ُٝوقدذ ردٚ ٗودَ حُلدن حُؼخردض كد٢ فدي ٤ٌُِِٔش حُظخّ أٝ حُظظ٤ٜش حُ٘خهَ حُظظ٤ٜش      

ُٔظِّٜش رخٌُظخرش ػ٠ِ ظٜشٛخ  رٔخ ٣ل٤ذ ٗوَ ٤ٌِٓش رُي حُلن ٖٓ حٌُٔز٤خُش ٖٓ ُٔ  حُ ظَِّٜدش حُ

ُٔظََّٜش ا٤ُٚ  .(ٔ) ا٠ُ حُ

حُظخّ  حعظ٤لخ  ؽشٝه ٓٞمٞػ٤ش  طٔؼَ حُؾشٝه ٗلغدٜخ  ٣ٝؾظشه ُقلش حُظظ٤ٜش      

ُٔظَِّٜددش كدد٢ ٓٞحؿٜددش حُٔظٜددش حُٞحؿددذ حعددظ٤لخإٛخ كدد٢  ا٤ُددٚ حٌُٔز٤خُددش  ُقددلش حُظددضحّ حُ

ُٔظَٜددش ٓددٖ أ١ ػ٤ددذ ٓددٖ ػ٤ددٞد  . ٝٛددزٙ حُؾددشٝهرظ٘ل٤ددز حٌُٔز٤خُددش ّٞ اسحدس حُ طٔؼددَ خِدد

حالُظدددضحّ ٓلدددَ ٝعدددزذ ٓؾدددشٝػخٕ  ًٔدددخ ٣ـدددذ إٔ ٣ٌدددٕٞ  سحدس؛ ٝإٔ ٣ٌدددٕٞ ُٜدددزححإل

ٝامددخكش اُدد٠ حُؾددشٝه حُٔٞمددٞػ٤ش  ال رددّذ ٓددٖ . حُظظ٤ٜددش ٓددٖ ؽددخـ ًخٓددَ حأل٤ِٛددش

ؽشٝه ؽ٤ٌِش خخفش  الصٓش ُقلش حُظظ٤ٜش  ك٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ طظ٤ٜش حٌُٔز٤خُش ًظخردش 

ٝػددخدس ٓددخ . ٔظٜددش  أٝ ػِدد٠ ٝسهددش أخددشٟ ٓظقددِش رٜددخ ٣ٝٞهؼٜددخ حُػِدد٠ حُقددي ٗلغددٚ

٣ئؽش رخُظظ٤ٜش ػ٠ِ ظٜش حٌُٔز٤خُش  ٖٝٓ ٛ٘خ ؿدخ  حعدْ حُظظ٤ٜدش. ٌُٝدٖ ٛدزح ال ٣ٔ٘دغ 

حُظ٢ طٌغذ حٌُٔز٤خُش  ٝالعظٌٔخٍ حُؾشٝه حُؾ٤ٌِش. ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ حُظظ٤ٜش ػ٠ِ ٝؿٜٜخ

  كبٕ ٛ٘خى رؼل حُز٤خٗخص حإلُضح٤ٓش حُٞحؿزش حالعدظٌٔخٍ حُلـ٤ش حُظخٓش ٖٝٓ ػْ ط٘ل٤زٛخ

 .(ٕ) ػخس  ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ر٤خٕ رُيآٝٓخ ٣ظشطذ ػ٠ِ رُي ٖٓ   حُظخّ حُظظ٤ٜشُقلش ػ٤ِٔش 

                                                 

 .81...  صاألوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية ـ(.2118) ( قر وف   بداالرح ف االسيد1)
 ةـ(. األوراؽ االتجوريػة "االك بيوالػة  االسػػيد أل ػر  االرػيؾ" دراسػػة تطبيقيػة  فةػػال1999بػوبال    ح ػود  ح ػػد ) ( 2)

  االريػػػػوض:  كتبػػػػة االمبيكػػػػوف الاليرػػػػر 1بيظػػػػوـ األوراؽ االتجوريػػػػة دػػػػ  اال  الكػػػػة االمربيػػػػة االسػػػػمودية  طو قوريػػػػة 
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.21  14  13؛ وايظر  يضًو: اال واد )67ص واالتوزيع 
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 اٌج١بٔبد اإلٌضا١ِخ: )أ(

ٝرُي ٣ؼ٢٘ أٗدٚ ارح ؿدخ  حُظظ٤ٜدش ؿضث٤دخً أ١ )ػِد٠  :ثبربً ِٕٚدضاً  اٌزظ١ٙــش أْ ٠ىْٛ -

ؿددض  ٓددٖ ٓزِددؾ حُٞسهددش حُظـخس٣ددش( كبٗددٚ ٣وددغ رددخهسً ٝؿ٤ددش فددل٤ق  ٝطظددَ حُٞسهددش 

أٓخ ك٢ كدخٍ ارح ػِدن حُظظ٤ٜدش  .٤لش ٓخ ُْ طٌٖ ٓؾٞرش رؼ٤ذ آخشحُظـخس٣ش هخثٔش ٝفل

كبٗددٚ ٣زطددَ حُؾددشه ٣ٝظددَ حُظظ٤ٜددش فددل٤لخً  ٝٓ٘ظـددخً ٥ػددخسٙ  ٝٛددزح ٓددخ   ػِدد٠ ؽددشه

 .(ٔ)( ٖٓ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣شٖٔهشسطٚ حُٔخدس )

شً ٣ؾظشه ُقلش حُظظ٤ٜدش إٔ ٣دظْ ًظخرد :ِىزٛثبً ػٍٝ اٌٛسلخ رارٙب اٌزظ١ٙش أْ ٠ىْٛ - 

كخُظظ٤ٜش حُؾل١ٞ ال ٣ؼظذ رٚ  ٝالرذ إٔ ٣ٌٕٞ ػِد٠ حُٞسهدش رحطٜدخ   حُظضحّ فشك٢ ًؤ١ 

رح اٝر٘خ  ػ٠ِ رُي ال ٣قق ٝسٝد حُظظ٤ٜش ك٢ ٝسهش ٓغدظوِش خخسؿدش ػدٖ ٗطخهٜدخ  اال 

حٓظألص حُٞسهش رخُظٞه٤ؼخص  ك٤ٌٖٔ ًظخردش حُظظ٤ٜدش حُسكدن ػِد٠ ٝسهدش امدخك٤ش طغد٠ٔ 

        .(ٕ)حُٞفِش  ٝطِلن رخألفَ 

ِّٙشر -   طٞه٤غ حٌُٔز٤خُش ٖٓ هِزَ حُٔظِّٜدش  ٝاالَّ ُػدذَّ حُظظ٤ٜدش ردخهسً  ٣ؾظشه :ٛل١غ اٌّظ

ددخ َخْظٔددخً  أٝ ٓددٖ هش٣ددن ّٓ ددخ ًظخرددش  ٝا ّٓ رقددٔش  ٝهددذ ٣ٌددٕٞ حُظٞه٤ددغ كدد٢ كخُددش حُظظ٤ٜددش  ا

 .(ٖ) حإلفزغ

 ا٢ثبس اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌزظ١ٙش اٌزبَ: )ة(

( 1ٔحُٔدخدس ) ؿدخ  كد٢ٝٛدزح حألػدش :خٔمً ٍِى١خ اٌحمٛق اٌثبثزةخ فةٟ اٌٛسلةخ اٌزدبس٠ة -

حُظ٢ ٗقض ػِد٠: ف ٣٘ودَ حُظظ٤ٜدش ؿ٤ٔدغ حُلودٞم حُ٘خؽدجش  ٖٓ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش

ػٖ حٌُٔز٤خُش  ٤ُٝظ ُٖٔ أه٤ٔض ػ٤ِٚ دػٟٞ حٌُٔز٤خُش إٔ ٣لدظؾ ػِد٠ كخِٜٓدخ رخُدذكٞع 

خٓدَ حُٔز٤٘ش ػ٠ِ ػسهظٚ حُؾخق٤ش رغخكزٜخ  أٝ رلخ٤ِٜٓخ حُغخرو٤ٖ ٓخ ُْ ٣ٌٖ هقدذ حُل

   ٝهض كقُٞٚ ػ٠ِ حٌُٔز٤خُش حإلمشحس رخُٔذ٣ٖف.

( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش ػِدد٠ ٘ٔٗقددض حُٔددخدس ) :اٌزةةضاَ اٌّظٙةةش ثبٌئةةّبْ -

ٓدخ ُدْ ٣ؾدظشه ؿ٤دش رُدي . ٣ٝـدٞص ُدٚ   ٛدخ٣نٖٔ حُٔظٜدش هزدٍٞ حٌُٔز٤خُدش ٝٝكخ أٗٚ:ف

                                                 

 .(  ف يظوـ األوراؽ االتجورية13ايظر: اال ودة )( 1)
 .167االتجورية د  االفق  ا:سا    ص حكوـ األوراؽ  هػ(.1425)االخلاف  سمد بف ترك   (2)
  (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.14ايظر: يص اال ودة ) ( 3)



 - ٘1 - 

ٍ اُد٤ْٜ كظش طظ٤ٜشٛخ ٖٓ ؿذ٣ذ . ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ال ٣ٌٕٞ ِٓضٓخً رخُنٔخٕ ُٔدٖ طدئٝ

عدخكذ ( ٖٓ حُ٘ظخّ ٗلغدٚ ػِد٠ إٔ: ف2ً٘ٔخ ٗقض حُٔخدس ) .فحٌُٔز٤خُش رظظ٤ٜش الكن

حٌُٔز٤خُددش ٝهخرِٜددخ ٝٓظٜشٛددخ ٝمددخٜٓ٘خ حالكظ٤ددخه٢ ٓغددجُٕٞٞ ؿ٤ٔؼددخً رخُظنددخٖٓ ٗلددٞ 

كخِٜٓخ ُِٝلخَٓ ٓطخُزظْٜ ٓ٘لشد٣ٖ أٝ ٓـظٔؼ٤ٖ دٕٝ ٓشحػخس أ١ طشط٤ذ   ٣ٝؼزض ٛدزح 

ٝحُدذػٟٞ حُٔوخٓدش  ٝك٠ رو٤ٔظٜخ طـخٙ حُٔغدج٤ُٖٞ ٗلدٞٙ.حُلن ٌَُ ٓٞهغ ػ٠ِ حٌُٔز٤خُش 

ػِدد٠ أكددذ حُِٔظددض٤ٖٓ ال طلددٍٞ دٕٝ ٓطخُزددش حُزددخه٤ٖ   ُٝددٞ ًددخٕ حُظددضحْٜٓ الكوددخً ُٔددٖ 

٣ٝـدٞص حُد٘ـ كد٢ حُظظ٤ٜدش ػِد٠ ؽدشه ػدذّ حُندٔخٕ   ف.ٝؿٜض ا٤ُٚ حُذػٟٞ حرظذح 

( ٘ٔس )رؾشه ٣نغ حُٔظٜش ػزخسس طل٤ذ ػذّ حُندٔخٕ  ٝهدذ أؽد٤ش اُد٠ رُدي كد٢ حُٔدخد

 عخُلش حُزًش. 

٣ـدددٞص ُِغدددخكذ إٔ ٣ؾدددظشه ػدددذّ   ٝٝٛدددزح حُؾدددشه ٣ندددؼٚ أ١ ٓدددٖ حُٔظٜدددش٣ٖ     

ٓددٖ حٌُٔز٤خُددش دٕٝ  ٣ٝظشطددذ ػِدد٠ ٛددزح حُؾددشه اُـددخ  مددٔخٕ حُوزددٍٞ أفددسً  حُنددٔخٕ 

ذ٣ٖ حألفد٢ِ رٔزِدؾ حٌُٔز٤خُدش  ألٗدٚ حُٔد ؛مٔخٕ حُٞكخ  حُز١ ٣ظَ حُغدخكذ ِٓظضٓدخً ردٚ

كدد٢ رٓددش حُغددخكذ ػ٤ِددٚ ظشطددذ ٣طقددشكخً ٗظخ٤ٓددخً  حُٔغددئٍٝ ػددٖ افددذحسٛخ  رٞفددلٚٝ

ارح أػل٠ حُغخكذ ٗلغٚ ٓدٖ حالُظدضحّ رخُٞكدخ  ٝ رٚ رنٔخٕ ٝؿٞد حُلن ٝحُٞكخ   حُظضحّ

ألٜٗخ ُْ طشطذ أػشحً ٗظخ٤ٓخً كد٢ رٓدش حُغدخكذ   ٝػِد٠  ؛كوذص حٌُٔز٤خُش ٤ًخٜٗخ حُ٘ظخ٢ٓ

ح حُؾدشه كبٗدٚ ؛ ٝارح ٝمغ حُغخكذ ٛزرُي ٣زطَ حؽظشحه حُغخكذ ػذّ مٔخٕ حُٞكخ 

كبٗدٚ ال ٣غدظل٤ذ ٓ٘دٚ اال   ٣غظل٤ذ ٓ٘ٚ ؿ٤ٔغ حُٔظٜدش٣ٖ  أٓدخ ارح ٝمدؼٚ أكدذ حُٔظٜدش٣ٖ

        .(ٔ)ٖٓ ٝمؼٚ  ٝرُي طؤع٤غخً ػ٠ِ ٓزذأ حعظوسٍ حُظٞه٤ؼخص ك٢ حُٞسهش حُظـخس٣ش 

٤ٜدش حُدذكٞع ٓدٖ أٛدْ حُوٞحػدذ حُظد٢ ٣ودّٞ ػ٤ِٜدخ هدخٕٗٞ ططؼذ هخػذس ط :١ٙش اٌذفٛعطر -

ك٤دغ ٣ؼظزشٛدخ حالهظقدخد٣ٕٞ   طِي حُوخػدذس طقدَ اُد٠ أًؼدش ٓدٖ رُدي ٕاحُقشف  رَ 

ٗدٚ ٝرٔوظند٠ ٛدزٙ حُوخػدذس ال ٣ـدٞص ُِٔدذ٣ٖ اكـش حُضح٣ٝش ك٢ هخٕٗٞ حُقشف  ك٤دغ 

إٔ ٣ظٔغي رٔٞحؿٜش حُلخَٓ كغٖ ح٤ُ٘ش رخُدذكٞع حُظد٢ ًدخٕ ربٌٓخٗدٚ إٔ ٣ظٔغدي رٜدخ كد٢ 

( ٓدٖ ٗظدخّ حألٝسحم 1ٔٓٞحؿٜش حُغخكذ  أٝ كخٓدَ عدخرن  ٝٛدزح ٝكودخً ُد٘ـ حُٔدخدس )

 :(ٕ)٣ٝشد ػ٠ِ ٓزذأ طط٤ٜش حُذكٞع حعظؼ٘خ حص ٢ٛ  .حُظـخس٣ش

                                                 

 .75  صاألوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي هػ(.1419) ( سا ة  زييب االسيد1)
  192 حكػػػػوـ األوراؽ االتجوريػػػػة دػػػػ  االفقػػػػ  ا:سػػػػا    ص هػػػػػ(.1425)ايظػػػػر: االخػػػػلاف  سػػػػمد بػػػػف تركػػػػ   (2)

 .24يظوـ األوراؽ االتجورية  ص  هػ(.1434) ي   اس و يؿ بف  تيؽواالةيد 
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 : ٢ٛٝ ٓغظٔذس ٖٓ ؽٌَ حٌُٔز٤خُش ٝٓخ ؽخرٜخ ٖٓ ػ٤ٞد.اٌذفٛع اٌشى١ٍخ -

: ٢ٛٝ ٓغظٔذس ٖٓ حُز٤خٗخص حالخظ٤خس٣ش حُٔزًٞسس ك٢ اٌذفٛع اٌّسزّذح ِٓ ِئّٛٔٙب -

ردس ٓقدخس٣ق  أٝ ارح طندٔ٘ض حٌُٔز٤خُش ًز٤خٕ ؽشه ػذّ حُنٔخٕ  ٝؽشه حُشؿدٞع 

 ٓخخُقش رو٤ٔظٜخ ًِٜخ أٝ رؼنٜخ.

: ٝٛد٢ طِدي حُدذكٞع حُظد٢ ٣غدظ٘ذ ك٤ٜدخ اٌذفٛع إٌبشئخ ػٓ ٔمةص األ١ٍ٘ةخ أٚ أؼةذاِٙب -

 حُٔظٜش ُأل٤ِٛش حُظخٓش أػ٘خ  ػ٤ِٔش حُظظ٤ٜش. حٗؼذحّػ٠ِ كـ٤ش 

أٝ : ٣ٌٝدٕٞ رُدي كد٢ كدخٍ ارح ٝهدغ ؽدخـ ٝسهدش ٗظ٤ـدش ؿِدو اٌذفٛع ثبٔؼذاَ اإلسادح -

ر٤٘ٔخ ٛٞ ؿ٤ش   طذ٤ُظ أٝ اًشحٙ  ًٔخ ُٞ ٝهغ ٓؼظوذحً أٗٚ ٓذ٣ٖ ُِٔغظل٤ذ أٝ حُٔظٜش ا٤ُٚ

ٓذ٣ٖ ُٚ ك٢ حُٞحهغ  أٝ ٓذ٣ٖ رٔزِؾ ٣وَ ػٖ حُٔزِؾ حُٔزًٞس  كبٕ ُٚ ك٢ ٛزٙ حُلخُش إٔ 

 .  (ٔ)ٝحُلخَٓ ع٤ت ح٤ُ٘ش  سحُذحثٖ ٓزخؽش ش٣ظٔغي ربرطخٍ حُظضحٓٚ ك٢ ٓٞحؿٜ

ػ:ياضتوصغضاضتظؼغرػػػ-2
اُد٠  رخُظظ٤ٜش حُظ٢ِ٤ًٞ رُي حُظ٤ًٞدَ حُدز١ ٣غدِِّْ حُٔخُدي رٔوظندخٙ حٌُٔز٤خُدش ٣وقذػػػػػػػ 

 ؽددخـ آخددش  ٓددغ ط٤ًِٞددٚ رظلقدد٤َ ه٤ٔظٜددخ رٔـددشد كِددٍٞ ٤ٓؼددخد حالعددظلوخم ُلغددخد

ُٔظِّٜدش(. ك٤قدزق حُٔظٜدش فدخكذ حُلدن ك٤ٜدخ؛ ٝٓدٖ ػَدْ ٣غدظط٤غ كد٢ كخُدش) اكدسط  حُ

ُٔظٜدش ا٤ُدٚ(  إٔ ٣غدظشد حُقد . حُظل٤ِغدش ي دٕٝ إٔ طدذخَ ه٤ٔظدٚ كد٢ أفدٍٞحُلخٓدَ )حُ

   ٝهدذ ٣ٌدٕٞ حُغدزذ كد٢ رُدي إٔحٌُٔز٤خُدش ٝحُظظ٤ٜش حُظ٢ِ٤ًٞ ػخدس ٓخ ٣ِـؤ ا٤ُدٚ كخٓدَ

ُٔظِّٜدددش ُددد٤ظ ُذ٣دددٚ حُٞهدددض حٌُدددخك٢ ُظلقددد٤َ حٌُٔز٤دددخالص حُظددد٢ ٣لدددظلع رٜدددخ؛ أٝ ألٕ  حُ

شٝه ٝالعددظٌٔخٍ حُؾدد .(ٕ) اهخٓظددٚحٌُٔز٤خُدش ٓغددلٞرش ػِدد٠ ٌٓددخٕ آخددش رؼ٤ددذ ػددٖ ٌٓددخٕ 

  كددبٕ ٛ٘ددخى رؼددل ٝٓددٖ ػددْ ط٘ل٤ددزٛخ  حُظدد٢ طٌغددذ حٌُٔز٤خُددش حُلـ٤ددش حُظخٓددش حُؾدد٤ٌِش

ٝٓددخ ٣ظشطددذ   حُظدد٢ِ٤ًٞ حُز٤خٗدخص حإلُضح٤ٓددش حُٞحؿزددش حالعدظٌٔخٍ ُقددلش ػ٤ِٔددش حُظظ٤ٜدش

ػػػ.(ٖ) ػخس  ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ر٤خٕ رُيآػ٠ِ رُي ٖٓ 
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 اٌج١بٔبد اإلٌضا١ِخ: )أ(

٣ـددذ إٔ ٣ظنددٖٔ اُدد٠ ؿخٗددذ حُظٞه٤ددغ  :٠زئةةّٓ ػجةةبسح صةةش٠حخ رف١ةةذ اٌزٛو١ةةًأْ  -

ػزخسس ٝحملش طل٤دذ حُظ٤ًٞدَ ٓؼدَ ػزدخسس )حُو٤ٔدش ُِظلقد٤َ(  أٝ )حُو٤ٔدش ُِودزل(  أٝ 

 .)ُسعظ٤لخ (  أٝ أ١ ػزخسس ٓٔخػِش

٣ؾظشه ُقدلش حُظظ٤ٜدش حُظد٢ِ٤ًٞ إٔ  ِىزٛثبً ػٍٝ اٌٛسلخ رارٙب: اٌزظ١ٙش أْ ٠ىْٛ - 

١ ال ٣ؼظددذ رددٚ  ٝالرددذ إٔ ٣ٌددٕٞ ػِدد٠ كددخُظظ٤ٜش حُؾددلٞ  ٣ددظْ ًظخرددشً ًددؤ١ حُظددضحّ فددشك٢

حُٞسهش رحطٜخ  ٝر٘خ  ػ٠ِ رُي ال ٣قق ٝسٝد حُظظ٤ٜدش كد٢ ٝسهدش ٓغدظوِش خخسؿدش ػدٖ 

حٓظألص حُٞسهش رخُظٞه٤ؼخص  كد٤ٌٖٔ ًظخردش حُظظ٤ٜدش حُسكدن ػِد٠ ٝسهدش  ارحٗطخهٜخ  اال 

 .      (ٔ)امخك٤ش طغ٠ٔ حُٞفِش  ٝطِلن رخألفَ 

ٝرُدي ٣ؼ٘د٢ إٔ ٣ٌدٕٞ حُظظ٤ٜدش  خب١ٌبً ِٓ أٞ شةش :ش١ٌّٛخ اٌزظ١ٙش ٌم١ّخ اٌٛسلخ  -

ٕ ؽدشه حُظؼ٤ِدن ٣ؼشهدَ اُو٤ٔدش حٌُٔز٤خُدش  ٝأال ٣ٌدٕٞ ٓؼِودخً ػِد٠ ؽدشه  ك٤دغ  ؽخٓس

ٕ ُدْ ؤكبٕ ًَ ؽشه ػِن ػ٤ِٚ حُظظ٤ٜش ً    ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ رُيحٌُٔز٤خُش ٖٓ حُظذحٍٝ

 .(ٕ) ٣ٌٖ ٝطزو٠ حُٞسهش فل٤لش

ػزٛو١ٍٟ:ا٢ثبس اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌزظ١ٙش اٌ )ة(
طؼظزدش حُؼسهدش ك٤ٔدخ رد٤ٖ حُٔظٜدش ٝحُٔظٜدش  :فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّظٙش ٚاٌّظٙةش إ١ٌةٗ -

ك٤ددغ حُظددضّ حُٔظٜددش ا٤ُددٚ كدد٢ ط٘ل٤ددز حُظؼ٤ِٔددخص حُقددخدسس ا٤ُددٚ ٓددٖ   ا٤ُددٚ ػسهددش ًٝخُددش

حُٔظٜش ٝسػخ٣ش ٓقخُلٚ ٝكوٞهٚ  ٖٝٓ رُي: )ه٤خٓٚ رخعدظ٤لخ  ه٤ٔدش حُٞسهدش حُظـخس٣دش 

ذ٣ٜٔخ ُِوزٍٞ  ٝحُلشؿ ػ٠ِ حطخخر حإلؿشح حص حُ٘ظخ٤ٓش كد٢ ك٢ ٓٞػذ حعظلوخهٜخ  ٝطو

كدبٕ   ٓٞحػ٤ذٛخ(  ٝكد٢ كدخٍ طدؤخش ػدٖ حطخدخر أ١ اؿدشح  طشطدذ ػ٤ِدٚ مدشس ُِٔظٜدش

ًَُِٔٞ إٔ ٣شؿغ ػ٤ِٚ رخُظؼ٣ٞل  ًٔخ ٣ِظضّ حُٔظٜش ا٤ُٚ رظودذ٣ْ كغدخد ُِٔظٜدش ػدٖ 

٣ق حُظ٢ طٌزذٛخ  ط٘ل٤ز ًٝخُظٚ  ٝإٔ ٣شد ُٚ حُٔزخُؾ حُظ٢ هزنٜخ  ٣ٝلقَ ػ٠ِ حُٔقخس

ٝال ط٘ون٢ حًُٞخُش حُٔغظلخدس ٖٓ حُظظ٤ٜش حُظ٢ِ٤ًٞ رٞكخس حُٔظٜش  أٝ رلذٝع ٓخ ٣خدَ 

  ٝهدذ طؤًدذ رُدي (ٖ) رؤ٤ِٛظٚ  ٝرُي رٜذف طو٣ٞش حُؼودش رخٌُٔز٤خُدش  ٝطغد٤َٜ حُظؼخٓدَ رٜدخ

 ارح حؽددظَٔ ( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُظدد٢ ٗقددض ػِدد٠ أٗددٚ: ف2ٔكدد٢ حُٔددخدس )
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ػزخسس ) حُو٤ٔش ُِظلق٤َ ( أٝ ) حُو٤ٔدش ُِودزل ( أٝ ) رخُظ٤ًٞدَ ( أٝ أ٣دش حُظظ٤ٜش ػ٠ِ 

ػزخسس ٓٔخػِش طو٤ذ حُظ٤ًَٞ  كِِلخَٓ ٓزخؽشس ؿ٤ٔغ حُلوٞم حُ٘خؽجش ػٖ حٌُٔز٤خُدش ٝاٗٔدخ 

ُٝددد٤ظ ُِِٔظدددض٤ٖٓ كددد٢ ٛدددزٙ حُلخُدددش  ال ٣ـدددٞص ُدددٚ طظ٤ٜشٛدددخ اال ػِددد٠ عدددز٤َ حُظ٤ًٞدددَ

ٝال  ـددٞص حالكظـددخؽ رٜددخ ػِدد٠ حُٔظٜددش.حالكظـددخؽ ػِدد٠ حُلخٓددَ اال رخُددذكٞع حُظدد٢ ٣

حًُٔٞددَ أٝ رلددذٝع ٓددخ ٣خددَ ط٘وندد٢ حًُٞخُددش حُٔغددظلخدس ٓددٖ حُظظ٤ٜددش رخُظ٤ًٞددَ رٞكددخس 

 .فرؤ٤ِٛظٚ

حُٔدذ٣ٖ حُقدشك٢ ًٝخكدش  :٣وقدذ ردخُـ٤ش :فٟ اٌؼاللخ ثة١ٓ اٌّظٙةش إ١ٌةٗ ٚاٌ ١ةش -

ػددٖ  حُٔددٞهؼ٤ٖ حُنددخ٤ٖ٘ٓ ُوزددٍٞ ٝكددخ  حٌُٔز٤خُددش  ٣ٝؼظزددش حُٔظٜددش ا٤ُددٚ رٔؼخرددش ٤ًٝددَ

حُٔظٜش ك٢ طلق٤َ حُو٤ٔش  ٖٝٓ ػدْ ٣ـدٞص ُِـ٤دش إٔ ٣لدظؾ كد٢ ٓٞحؿٜدش حُٔظٜدش ا٤ُدٚ 

ك٢ حُذكٞع حُظ٢ ٣ٌٖٔ حالكظـخؽ رٜخ ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔظٜش  ٝال ٣ـدٞص ُِـ٤دش إٔ ٣ظٔغدي 

 .(ٔ) ك٢ ٛزٙ حُلخُش رخُذكٞع حُخخفش ُؼسهظٜخ رخُٔظٜش ا٤ُٚ

ػ:اضتظؼغرػاضتأطغظيػ-3
ُٔظِّٜش)إٔ ٣شٜٛ٘خ  :طؤ٤٘٤ٓخً  ٤ٜشحً رظظ٤ٜش حٌُٔز٤خُش طظ ٣وقذ     ُٔظٜش ا٤ُدٚ(  (حُ  ُذٟ )حُ

ُٔظٜش ا٤ُٚ(؛ كٜٞ رزُي ٣شٖٛ حُلن حُؼخرض ُدٚ كد٢ مٔخٗخً  حٌُٔز٤خُدش   َُذ٣ٖ حُٔوشك )حُ

ُٔظٜدش ا٤ُدٚ(  كد٢ رٓدش ُٔظِّٜدش) ُذٟ حُٔظٜش ا٤ُٚ  مٔخًٗخ ُدَذ٣ٖ حُٔودشك )حُ (  ٝٛدزح حُ

حُظ٢ طٌغدذ حٌُٔز٤خُدش حُلـ٤دش  ه حُؾ٤ٌِشالعظٌٔخٍ حُؾشٝحُ٘ٞع ٗخدس حُٞهٞع ػ٤ِٔخً  ٝ

  كبٕ ٛ٘خى رؼل حُز٤خٗخص حإلُضح٤ٓش حُٞحؿزش حالعدظٌٔخٍ ُقدلش حُظخٓش ٖٝٓ ػْ ط٘ل٤زٛخ

 .(ٕ) ػخس  ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ر٤خٕ رُيآٝٓخ ٣ظشطذ ػ٠ِ رُي ٖٓ   حُظؤ٢٘٤ٓ ػ٤ِٔش حُظظ٤ٜش

 )أ( اٌج١بٔبد اإلٌضا١ِخ:

طظنددٖٔ حٌُٔز٤خُددش ػزددخسس ٣ـددذ إٔ  أْ ٠زئةةّٓ ػجةةبسح صةةش٠حخ رف١ةةذ اٌةةش٘ٓ: -

ٝحملش طل٤ذ حُشٖٛ ٓؼَ ػزدخسس )حُو٤ٔدش ُِندٔخٕ(  أٝ )حُو٤ٔدش ُِدشٖٛ(  أٝ أ١ ػزدخسس 

 .ٓٔخػِش طل٤ذ إٔ حُظظ٤ٜش كخفَ ػ٠ِ عز٤َ حُشٖٛ
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ِّٙةش: - ٕ ٣ٌدٕٞ ٛدزح أ٣ؾدظشه طٞه٤دغ حٌُٔز٤خُدش ٓدٖ هِزدَ حُٔظِّٜدش  ٝال ردذ  رٛل١غ اٌّظ

ٍ ػِدد٠ إٔ ٛددزح حُظظ٤ٜددش ُِددشٖٛ ٝاالَّ ُػددذَّ حُظٞه٤ددغ فددل٤لخً ٝٓوظددشٕ رخُؼزددخسس حُظدد٢ طددذ

دخ َخْظٔدخً  أٝ ٓدٖ  حُظظ٤ٜش رخهسً  ّٓ دخ ًظخردش  ٝا ّٓ ٝهدذ ٣ٌدٕٞ حُظٞه٤دغ كد٢ كخُدش حُظظ٤ٜدش  ا

 .(ٔ)هش٣ن رقٔش حإلفزغ

ػا٢ثبس اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌزظ١ٙش اٌزٛو١ٍٟ: )ة(
٣لٌددْ ٛددزٙ حُؼسهددش هٞحػددذ حُددشٖٛ  :فةةٟ اٌؼاللةةخ ثةة١ٓ اٌّظٙةةش ٚاٌّظٙةةش إ١ٌةةٗ -

ػ٠ِ حُلن حُؼخرض ك٢ حُٞسهدش  خػ٤٘٤ خشطذ ػ٠ِ رُي إٔ ُِٔظٜش ا٤ُٚ )حُٔشطٜٖ( كو٣ٝظ

حُظـخس٣ش ٖٓ ٓوظنخٙ كزظ ٛزح حُلن ُل٤ٖ حعظ٤لخ  حُذ٣ٖ ٖٓ حُٔزِؾ  ٝال ٣ظشطذ ػ٠ِ 

رُددي ٗوددَ حُلددن حُؼخرددض كدد٢ حٌُٔز٤خُددش اُدد٠ حُٔظٜددش ا٤ُددٚ  ٝاٗٔددخ ٣ظددَ حُلددن كدد٢ رٓددش 

إٔ ٣زدشة رٓدش حُٔدذ٣ٖ ٓدٖ حُٔزِدؾ ٝال إٔ  ٤ُدٚاحُٔظٜش  ٝر٘دخ  ػ٤ِدٚ ال ٣ـدٞص ُِٔظٜدش 

ُِٞكددخ   ٝال ٣ـددٞص ُددٚ حُظظ٤ٜددش حُ٘خهددَ ٤ٌُِِٔددش أٝ ػِدد٠ عددز٤َ حُددشٖٛ أٝ  ٣ٔ٘لددٚ أؿددس

 .(ٕ) حُظؤ٤ٖٓ  ٝاٗٔخ ػ٠ِ عز٤َ حُظ٤ًَٞ

٣وقددذ رددخُـ٤ش ٛ٘ددخ حُِٔظضٓددٕٞ حُنددخٕٓ٘ٞ  :اٌؼاللةةخ ثةة١ٓ اٌّظٙةةش إ١ٌةةٗ ٚاٌ ١ةةش -

خكذ  ٝحُٔغدددلٞد ػ٤ِدددٚ حُوخردددَ  ًٝخكدددش ُِٞكدددخ  رخُو٤ٔدددش ػ٘دددذ كِدددٍٞ حألؿدددَ  ًخُغددد

حُٔظٜددش٣ٖ حُٔددٞهؼ٤ٖ ػِدد٠ حُٞسهددش  ٣ٝؼظزددش كدد٢ كٌددْ حُظظ٤ٜددش حُ٘خهددَ ٤ٌُِِٔددش  ٝر٘ددخ  

ُِٞكخ  رخُو٤ٔش ك٢ ٤ٓؼخد حالعظلوخم  ًٔخ ٣ظشطدذ ػِد٠  خ٣ٌٕٞ حُٔظٜش مخٓ٘ رُي ػ٠ِ

 .  (ٖ) حُظظ٤ٜش طط٤ٜش حُذكٞع

  :انكًثٛانح انٕفاء تمًٛحثاًَٛا: 
رٜدذف ٝرُدي   ظٜدخُٞكدخ  رو٤ُٔظ٘ل٤دز حٌُٔز٤خُدش ٝح حُٔد٘ظْٗخص ٝمدؼٜخ ػذس مٔخ طٞؿذ  

حُلقٍٞ ػ٠ِ كوٚ  ٝكظ٠ طدئد١ حٌُٔز٤خُدش ٝظ٤لظٜدخ كد٢ حُز٤جدش ك٢  إٔ ٣طٔجٖ كخِٜٓخ

ٝك٤ٔدخ ٣ِد٢ عد٤ظْ حإلؽدخسس اُد٠ رؼدل حُـٞحٗددذ رحص  .ًٞعد٤ِش ٝكدخ  ٝحثظٔدخٕ حُظـخس٣دش

 حُؼسهش رٜزح حُٔٞمٞع ٝرُي ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

                                                 

 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية. 14(  ايظر: يص اال ودة )1)
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية. 19( ايظر: يص اال ودة )2)
 . 213كوـ األوراؽ االتجورية د  االفق  ا:سا    صهػ(.  ح1425( ايظر: االخلاف  سمد بف ترك  )3)
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ػاضصطبغاضظ:ػاضوساءػبػغطظاظاتػضطػ-1
 :ٚرٕف١ز٘ب، ّ٘ب ثّخ ٔٛػبْ سئ١سبْ ٌئّبْ اٌٛفبء ثم١ّخ اٌىّج١بٌخ      
 ُظددخس٣  حعددظلوخم حٌُٔز٤خُددش ٓددٖ عددخروخً  ًظخر٤ددخً  حُوزددٍٞ طؼٜددذحً  ٣ٔؼددَ ـٛي:ــةةاٌمجــــ)أ( 

ٝطؼٜذ حُٔغلٞد ػ٤ِدٚ   رخُٞكخ  رو٤ٔظٜخ كٞس حعظلوخهٜخٝرُي ٝط٘ل٤زٛخ  حُٔغلٞد ػ٤ِٚ

رظ٘ل٤دز ػدسٝس ػِد٠ حُظضحٓدٚ  -حٌُٔز٤خُدش؛ ٓدخ ٣ؼ٘د٢ ػِد٠ ٣ظٔؼدَ كد٢ طٞه٤ؼدٚ  ّذ ٓدٖ إٔالر

حؽدظشه حُٔد٘ظْ ٝهدذ  . (ٔ) رٞؿٞد ٓوخرَ ُِٞكخ  ُذ٣ٚ حػظشحكٚ -رخُٞكخ  رو٤ٔظٜخ حٌُٔز٤خُش 

عددخكذ حٌُٔز٤خُددش أٝ ٓددٖ عددلذ  ػِدد٠ف ( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش3ٕحُٔددخدس ) كدد٢

حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ ٓوخرددَ ٝكخثٜددخ  ٌُٝددٖ رُددي ال ٣ؼلدد٢  حٌُٔز٤خُددش ُلغددخرٚ إٔ ٣ٞؿددذ ُددذٟ

 حُغخكذ ُلغخد ؿ٤شٙ ٖٓ ٓغج٤ُٞظٚ هزَ ٓظٜش٣ٜخ ٝكخ٤ِٜٓخف.

ٝال ٣ؾدظشه   ٗلغدٚ حُقيذ إٔ ٣ٌٕٞ ًظخرش ػ٠ِ ٣ـ ٝهزٍٞ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ حٌُٔز٤خُش 

ددش ػِدد٠ حُقددي  رؼزددخسس فٓوزددٍٞف  أٝ فٓؼظٔددذ  رًددش ػزددخسس ٓؼ٤٘ددش  ك٤ـددٞص إٔ ٣ئؽِّ

ٝؿدٞد اُدضحّ  ٝألٕ حُوخػدذس طد٘ـ ػِد٠ ػدذّ .ٗلغدٚ ٠لدع ٣ل٤دذ حُٔؼ٘دُ ُِوزدٍٞف  أٝ أ١

طدٞحكش ٓوخردَ حُٞكدخ   ُِٔغلٞد ػ٤ِٚ روزٍٞ حٌُٔز٤خُش هزدَ ٤ٓؼدخد حعدظلوخهٜخ )كظد٠ ٓدغ

ُلخٓدَ حُٞسهدش حُٔلخمدِش رد٤ٖ  ٝك٢ ٛدزٙ حُلخُدش ٣لدن  ُذ٣ٚ(  كبٗٚ هذ ٣ٔظ٘غ ػٖ هزُٜٞخ

حالعظلوخم  ٝطـخَٛ حُذكغ؛ رُي  ٤ٓؼخد حُشؿٞع ا٠ُ حُٔٞهؼ٤ٖ أٝ حالٗظظخس كظ٠ كٍِٞ

  (ٕ)رخُندشٝسس سكدل حُدذكغ كد٢ ٤ٓؼدخد حالعدظلوخم إٔ سكل هزٍٞ حٌُٔز٤خُش ال ٣ؼ٘د٢

 .(ٖ)( ٖٓ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش ٕٗ) ٝرُي ٝكوخً ُ٘ـ حُٔخدس

كخٓدَ حُقدي حُشؿدٞع اُد٠ حُٔدٞهؼ٤ٖ هزدَ طدخس٣  حالعدظلوخم  كدبٕ  ٝك٢ كخُش حخظ٤دخس 

رٞحعددطش اؿددشح  ٝرُددي ٣ددظْ ػ٤ِددٚ ػددٖ هزددٍٞ حٌُٔز٤خُددش   حٓظ٘ددخع حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ اػزددخص

ٝسهددش سعدد٤ٔش طؼزددض   ٣ٝددظْ رُددي رٔٞؿددذ ػددذّ حُوزددٍٞف أ١ سعدد٢ٔ  ٣غدد٠ٔ فرشٝطغددظٞ

حعظلوخهٜخ  كظٌُٖٔ )رزُي حإلػزدخص  حٓظ٘خع حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ػٖ هزٍٞ حٌُٔز٤خُش هزَ ٤ٓؼخد
                                                 

؛ قر ػػػػػوف  114األوراؽ االتجوريػػػػػة دػػػػ  االيظػػػػػوـ االسػػػػمودي  ص ـ(.1989) بػػػػػدا   ح ػػػػد   ايظػػػػر: االم ػػػػراف( 1)
 .113األوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية...  ص ـ(.2118)  بداالرح ف االسيد

 .134اؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية...  صاألور  ـ(.2118) قر وف   بداالرح ف االسيد (2)
(  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  ف: "يكتػػب االقبػػوؿ  الػػب  ات االك بيوالػػة ويػػؤدي بالفػػظ 24يةػػت اال ػػودة )( 3)

) قبوؿ(  و ب ية  بورة  خرى تفيد ه ا اال ميػب ويوقمػ  اال سػحوب  اليػ  ويمتبػر قبػوً   جػرد وضػع اال سػحوب 
االك بيوالػة  وا  ا كويػت االك بيوالػة  سػتحقة االودػوء بمػد  ػػدة  مييػػة  ػف ا طػاع  اليًػو   الي  توقيم   الب ةدر

 و كويت واجبة االتقديـ الالقبوؿ د   دة  ميية بيوء  الب ررط خوص  وجب بيوف توريخ االقبوؿ د  االيـو اال ي 
بػػوؿ  ػػف االتػػوريخ  حةػػؿ ديػػ  ا  ا ا  وجػػب االحو ػػؿ بيػػوف تػػوريخ االقبػػوؿ دػػ  يػػـو تقػػديـ االك بيوالػػة دػػ  ا خػػا االق

جوز الالحو ؿ حفظًو الحقوق  االرجوع  الب اال ظًريف  و  الب االسوحب  :لبوت هػ ا االخالػو بوحتجػوج يم ػؿ دػ  
 االوقت االاحؽ". 
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ُٝلخٓدَ . (ٔ) حُلٞس١ ا٠ُ حُٔٞهؼ٤ٖ ػ٠ِ حُقي ٖٓ حُشؿٞع حُشع٢ٔ( كخَٓ حٌُٔز٤خُش

حٌُٔز٤خُش اػزخص ػذّ حُوزدٍٞ كد٢ أ١ ٝهدض ٣ظخِدَ حُلظدشس ٓدخ رد٤ٖ سكدل حُوزدٍٞ ٤ٓٝؼدخد 

 .(ٕ) حعظلوخم حُقي

ِ٘قَ  :رئبِٓ اٌّٛلؼ١ــٓ)ة(       آخش  ٣ظٔؼَ ك٢ اػطخثدٚ كدن  كخَٓ حٌُٔز٤خُش مٔخٗخً  ُٓ

ُٓ  حُشؿدٞع اُد٠ ؿ٤ٔدغ حُٔدٞهؼ٤ٖ (  ظٜشٛدخ ٝهخرِٜدخػِد٠ حٌُٔز٤خُدش )عدخكذ حٌُٔز٤خُدش ٝ

ٝكودددخً ُ٘ظدددخّ حألٝسحم حُظـخس٣دددش  -ٛدددزح ٣ؼ٘ددد٢   ٝرو٤ٔدددش حُقدددي ٓطخُزدددخً ا٣َّدددخْٛ رخُٞكدددخ 

. (ٖ) رخُظنددخٖٓ رخُٞكددخ  رو٤ٔظٜددخ خِٓظضٓدد ٣ٌددٕٞ حٌُٔز٤خُددش إٔ ًددَ ٓددٖ ٝهددغ -حُغددؼٞد١ 

إٔ ٣وذّ ٓخ ٣ُؼزض حٓظ٘خع حُٔغدلٞد  ٝإلػٔخٍ ٛزح حُظنخٖٓ ٣ؾظشه ػ٠ِ كخِٜٓخ حألخ٤ش

٣ُٝؼَزددض رُددي سعدد٤ٔخً ٓددٖ هش٣ددن ػٔددَ   خد حعددظلوخهٜخػ٤ِددٚ ػددٖ دكددغ ه٤ٔظٜددخ كدد٢ ٤ٓؼدد

٣ُؼزدض ك٤ٜدخ حٓظ٘دخع حُٔغدلٞد سعد٤ٔش ٝسهش    ٣ٝظْ رُي رٔٞؿذحُٞكخ ػذّ )رشٝطغظٞ( 

 حُٞكدخ  رو٤ٔدش حٌُٔز٤خُدش كد٢ ٤ٓؼدخد حعدظلوخهٜخ. ٝٛدزح حإلؿدشح  ٣ؼطد٢ حُلدن ػ٤ِدٚ ػدٖ

ؽدشهًخ  ٣َُؼدذّ كٜٞ ردزُي   ُلخَٓ حُقي إٔ ٣شؿغ ا٠ُ حألؽخخؿ حُنخ٤ٖ٘ٓ ك٢ حٌُٔز٤خُش

  اُد٠ اُلدخم مدشس حُٞكدخ ػدذّ ٣ٝدئد١ طلش٣دش )رشٝطغدظٞ(  .ُِشؿدٞع اُد٠ حُندخ٤ٖ٘ٓ

 .(ٗ) ٝهذ ٣ٌٕٞ طٞهلٚ ػٖ حُذكغ ٓزشسحً ُؾٜش اكسعٚ  ر٤ِؾ رخثظٔخٕ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ

                                                 

(  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  يػػ : "يجػػب   ػػؿ احتجػػوج  ػػدـ االقبػػوؿ دػػ  اال وا يػػد 55يةػػت اال ػػودة )( 1)
( دػػػ  االيػػػـو األخيػػػر  ػػػف 23قػػػع االتقػػػديـ األوؿ الالقبػػػوؿ ودقػػػًو الال ػػػودة )اال حػػػددة التقػػػديـ االك بيوالػػػة الالقبػػػوؿ  دػػػ  ا و 

اال يمود اال حدد الالتقديـ جوز   ؿ ا حتجوج د  االيـو االتوال   ويجب   ؿ احتجوج  دـ االودوء  ف االك بيوالػة 
د  يـو  ميف  و بمد  ػدة  ػف توريخًػو  و  ػف تػوريخ ا طػاع  اليًػو دػ   حػد يػو   االم ػؿ  ؤهواال ستحؽ ودو

ييف اليػـو اسػتحقوقًو وا  ا كويػت االك بيوالػة  سػتحقة االودػوء الػدى ا طػاع وجػب   ػؿ احتجػوج  ػدـ االودػوء االتوال
ودقًو الالرروط اال بيية د  االفقرة االسوبقة بر ف احتجوج  دـ االقبػوؿ. ويغيػ  )بروتسػتو(  ػدـ االقبػوؿ  ػف تقػديـ 

 االك بيوالة الالودوء و ف   ؿ احتجوج  دـ االودوء".
 ػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػب  يػػ : "يجػػب  الػب حو ػػؿ االك بيوالػػة  ف يلبػت ا  تيػػوع  ػػف  (54/1يةػت اال ػػودة )( 2)

قبوالًو  و  ف ودو ًو د  ورقة رس ية تس ب )احتجوج  دـ االقبوؿ(  و )احتجػوج  ػدـ االودػوء( و  يغيػ   ي اجػراء 
 واالةيو ة".   خر  ف ه ا ا حتجوج وتحرر ورقة ا حتجوج بواسطة االجًة االت  يمييًو وزير االتجورة

(  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  ف: "سػػوحب االك بيوالػػة وقوبالًػػو و ظًرهػػو وضػػو يًو 58/1يةػػت اال ػػودة ) (3)
ا حتيػػوط   سػػ والوف ج يمػػًو بوالتضػػو ف يحػػو حو الًػػو  والالحو ػػؿ  طػػوالبتًـ  يفػػرديف  و  جت مػػيف دوف  را ػػوة 

  تًو تجوو اال س واليف يحوو".  ي ترتيب  ويلبت ه ا االحؽ الكؿ  وقع  الب االك بيوالة ودب بقي
(  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  يػػ : "دػػ  حوالػػة توقػػؼ اال سػػحوب  اليػػ   ػػف االودػػوء  55/3يةػػت اال ػػودة )( 4)

سػػواء كػػوف قػػوبًا الالك بيوالػػة  و (يػػر قوبػػؿ  ودػػ  حوالػػة توقيػػع حجػػز (يػػر  جػػد  الػػب   واالػػ    يجػػوز الحو ػػؿ 
الك بيوالػػة الال سػػحوب  اليػػ  الودو ًػػو  وبمػػد   ػػؿ احتجػػوج  ػػدـ االك بيوالػػة االرجػػوع  الػػب ضػػو يي  ا  بمػػد تقػػديـ ا

االودػػوء  ودػػ  حوالػػة ادػػاس اال سػػحوب  اليػػ   سػػواء كػػوف قػػوبًا الالك بيوالػػة  و (يػػر قوبػػؿ   ودػػ  حوالػػة ادػػاس 
ةوحب االك بيوالة اال رروط  دـ تقدي ًو الالقبػوؿ  يكػوف تقػديـ حكػـ ا:دػاس كوديػًو ب اتػ  الت كػيف االحو ػؿ  ػف 

 االرجوع  الب االضو ييف". استم وؿ حقوق  د  
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ػ اضصطبغاضظ:ػصغغغظػاضوساءػبػغطظػ-2
و٤ٔظٜدخ كد٢ ٣دّٞ ُِٞكخ  رػ٠ِ كخَٓ حٌُٔز٤خُش إٔ ٣وذٜٓخ ػرمذ٠ُ اٌىّج١بٌخ ٌٍٛفبء: )أ(

حعظلوخهٜخ  ٣ٝؼظزش طودذ٣ْ حٌُٔز٤خُدش ػِد٠ اكدذٟ ؿدشف حُٔوخفدش حُٔؼظدشف رٜدخ ٗظخٓدخً 

. ٣ٌٕٝٞ طوذ٣ْ حٌُٔز٤خُش ُِٞكخ  ٝحؿزخً ػ٠ِ حُلخَٓ ُٝدٞ طندٔ٘ض (ٔ) رٔؼخرش طوذ٣ْ ُِٞكخ 

ٕ ٛددزح حُؾددشه ٣ؼلدد٢ حُلخٓددَ ٓددٖ ػٔددَ أل؛حٌُٔز٤خُددش ؽددشه حُشؿددٞع رددس ٓقددخس٣ق 

ال ٣ؼل٤ٚ ٖٓ طوذ٣ْ حٌُٔز٤خُش ك٢ حُٔٞحػ٤ذ حُٔوشسس  ًٔخ ال ٣ؼل٤دٚ   ٝػذّ حُوزٍٞحكظـخؽ 

   .(ٕ)ٖٓ ػَٔ حإلخطخسحص حُسصٓش 

ٖٝٓ رُي ارح عزن ُِلخٓدَ ط٘ظد٤ْ حكظـدخؽ ػدذّ  حبالد اإلػفبء ِٓ اٌزمذ٠ُ:)ة( 

كبٗٚ ٣ـ٢٘ ػٖ طوذ٣ْ حٌُٔز٤خُش ُِٞكدخ  ٝػدٖ ػٔدَ حكظـدخؽ ػدذّ حُٞكدخ   ٝرُدي   حُوزٍٞ

ُشؿٞع ػ٠ِ حُغخكذ ٝحُٔدٞهؼ٤ٖ هزدَ ٤ٓؼدخد حالعدظلوخم  ًٔدخ ٣ؼلد٠ ارح أسحد حُلخَٓ ح

عدٞح  ًدخٕ هدخرسً أٝ ؿ٤دش هخردَ  ًدزُي   كد٢ كخُدش اكسعدٖٚٓ حُظودذ٣ْ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ 

ألٗددٚ ٓددخصحٍ ٛددٞ  ٣ؼلدد٠ عددخكذ حٌُٔز٤خُددش ارح أكِددظ ٝحُٔؾددشٝه ػددذّ طوددذ٣ٜٔخ ُِوزددٍٞ 

حٌُٔز٤خُدش ٝحعدظٔش أًؼدش   ٝارح كدخٍ كدخدع هٜدش١ دٕٝ طودذ٣ْ (ٖ) حُٔذ٣ٖ حألف٢ِ ك٤ٜخ

 .(ٗ) ٓلغٞرش ٖٓ طخس٣  حالعظلوخم ك٢ٜ ٖٓ ػسػ٤ٖ ٣ٞٓخً 

أؿخص حُ٘ظدخّ ٌُدَ ٓدذ٣ٖ كد٢ كدخٍ ػدذّ  اٌزأخش ػٓ رمذ٠ُ اٌىّج١بٌخ ٌٍٛفبء:)ج( 

طوددذ٣ْ حٌُٔز٤خُددش ُِٞكددخ  كدد٢ ٣ددّٞ حالعددظلوخم إٔ ٣ددٞدع ٓزِـٜددخ ُددذٟ حُـٜددش حُظدد٢ ٣ؼ٤ٜ٘ددخ 

إل٣ذحع ػ٠ِ ٗلوش حُلخَٓ ٝطلدض ٓغدج٤ُٞظٚ ٝص٣ش حُظـخسس ٝحُق٘خػش رؾشه إٔ ٣ٌٕٞ ح

كظ٠ ال ٣ظدَ حُٔدذ٣ٖ ٓؾدـٞالً رخٗظظدخس حُلخٓدَ ُٔدذس ه٣ِٞدش  ٝطغدِْ حُـٜدش حُٔدزًٞسس 

حُٔددٞدع ٝػ٤وددش ٣ددزًش ك٤ٜددخ ا٣ددذحع حُٔزِددؾ ٝهددذسٙ ٝطددخس٣  حٌُٔز٤خُددش ٝطددخس٣  حالعددظلوخم 

كدبرح هخُدذ حُلخٓدَ حُٔدذ٣ٖ رخُٞكدخ  ٝؿدذ   ٝحعْ ٓدٖ كدشسص كد٢ حألفدَ ُٔقدِلظٚ

٠ حُٔددذ٣ٖ طغدد٤ِْ ٝػ٤وددش حإل٣ددذحع ٓوخرددَ طغددِْ حٌُٔز٤خُددش ُِٝلخٓددَ هددزل حُٔزِددؾ ٓددٖ ػِدد

حُـٜددش حُٔؾددخس ا٤ُٜددخ رٔٞؿددذ ٛددزٙ حُٞػ٤وددش ٝارح ُددْ ٣غددِْ حُٔددذ٣ٖ ٝػ٤وددش حإل٣ددذحع اُدد٠ 

 .(٘)حُلخَٓ ٝؿذ ػ٤ِٚ ٝكخ  ه٤ٔش حٌُٔز٤خُش 

                                                 
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية. 43ايظر: اال ودة )( 1)
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية. 57ايظر: اال ودة )( 2)
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية. 55ايظر: اال ودة )( 3)
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية. 64ايظر: اال ودة )( 4)
 االتجورية.  (  ف يظوـ األوراؽ47ايظر: اال ودة )( 5)
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ال ٣ـزدددش كخٓدددَ حٌُٔز٤خُدددش ػِددد٠ هدددزل ه٤ٔظٜدددخ هزدددَ  اٌٛفةةةبء لجةةةً االسةةةزحمبق:)د( 

 .(ٔ)حالعظلوخم  ٣ٝـٞص إٔ ٣ظلن ٓغ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ػ٠ِ حُٞكخ  هزَ ٤ٓؼخد حالعظلوخم

( حُٞكددخ  حُـضثدد٢ ٗٗحُٔددخدس ) أؿددخصص خةةٛاص اٌٛفةةبء اٌدضئةةٟ ٌٍىّج١بٌةةخ:)٘ةةـ( 

ٝرُددي طخل٤لددخً ػِدد٠ حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ ٝحُِٔظددض٤ٖٓ  ٌُِٔز٤خُددش كدد٢ ٤ٓؼددخد حالعددظلوخم 

 رخٌُٔز٤خُش.

حألفددَ إٔ ٣ددظْ حُٞكددخ  رٔزِددؾ  ٌٛفةةبء ثةةٗ(:ِحةةً اٌٛفةةبء )إٌمةةذ اٌٛاخةةت ا)ٚ( 

حٌُٔز٤خُش رزحص حُ٘وذ أٝ حُؼِٔدش حُٔلدذدس ك٤ٜدخ  كدبرح ًخٗدض رخُش٣دخٍ طدٞك٠ رخُش٣دخٍ  ٝارح 

 حرخُدذٝالس  ؽدش٣طش إٔ ٣ٌدٕٞ حُ٘ودذ حُٔلدذد كد٢ حٌُٔز٤خُدش ٓظدٞكش ٠ًخٗض رخُذٝالس طدٞك

 .(ٕ) ك٢ ٌٓخٕ حُٞكخ 

   ( ٢ٛٝ: ٕ/٘ٗ٘ظْ ك٢ حُٔخدس )حُٔ ٛخكذد ششٚ  صحخ اٌٛفبء ثبٌىّج١بٌخ: )ص(

 إٔ ٣ظْ حُٞكخ  ك٢ ٤ٓؼخد حالعظلوخم. -

 .حُ٘ظخّ أٗٚ فخكذ حُلن ٙػظزشح  ك٤غ إٔ ٣ظْ حُٞكخ  ُِلخَٓ حُؾشػ٢ -

 أال ٣ٌٕٞ حُٞكخ  ٗظ٤ـش ؿؼ أٝ خطؤ ؿغ٤ْ ٖٓ حُٔٞك٢. -

: ارح أٝكد٠ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ حٌُٔز٤خُدش ؿدخص ُدٚ إٔ (ٖ) إثجبد اٌٛفبء ثبٌىّج١بٌخ )ذ(

حُٔغدلٞد ذ طغِٜٔخ ٖٓ حُلخٓدَ رؼدذ طٞه٤ؼدٚ ػ٤ِٜدخ رخُظخدخُـ  ٣ٝؼظزدش حعدظشدحد ٣طِ

ػ٤ِٚ ٌُِٔز٤خُش هش٣٘ش ػ٠ِ حُٞكخ  رٜخ  ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ٓٞهؼخً ػ٤ِٜخ رخُظخدخُـ ٓدخ ُدْ ٣ؼزدض 

 .(ٗ)حُلخَٓ ؿ٤ش رُي 

  اضططارضظػسيػاضوساءػبػغطظػاضصطبغاضظ:ػ-3

وش ٓؼ٤٘ش ُِٔؼخسمش كد٢ حُٞكدخ  ُْ ٣لذد حُٔ٘ظْ حُغؼٞد١ هش٣ و١ف١خ اٌّؼبسضخ: )أ(

رخٌُٔز٤خُش  ٖٝٓ ػْ ٣ـٞص إٔ طدظْ حُٔؼخسمدش ربٗدزحس أٝ رشه٤دش أٝ أ١ ٝعد٤ِش أخدشٟ ٓدٖ 

 .(٘)حُٞكخ  رخٌُٔز٤خُش ػذّ هزَ حُذحثٖ طؼِٖ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ رنشٝسس 

ال طـدددٞص حُٔؼخسمدددش كددد٢ ٝكدددخ  حٌُٔز٤خُدددش اال كددد٢ كخُدددش  حةةةبالد اٌّؼبسضةةةخ:)ة( 

 .(ٙ)  أٝ كذٝع ٓخ ٣خَ رؤ٤ِٛظٚ م٤خػٜخ أٝ اكسط كخِٜٓخ

                                                 
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية. 45ايظر: اال ودة )( 1)
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية. 46ايظر: اال ودة )( 2)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية44ايظر: اال ودة ) (3)
 . 188صاألوراؽ االتجورية د  االيظوـ االتجوري االسمودي   هػ(.1417) حداد  االيوس (4)
 . 312ص  اال رجع االسوبؽ (5)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية48ايظر: اال ودة ) (6)
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ارح هددخّ حُلخٓددَ رخُٔؼخسمددش كدد٢ حُٞكددخ   :(ٔ) اٌّطبٌجةةخ ثبٌىّج١بٌةةخ اٌئةةبئؼخ)ج( 

رخٌُٔز٤خُش ٝحٓظ٘غ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ػدٖ حُٞكدخ   كدبٕ ٓقد٤ش كدن حُلخٓدَ حُدز١ ػدخسك 

 :(ٕ) ك٢ حُٞكخ  ٣لظَٔ أٓش٣ٖ

٤ددٚ ُِٞكددخ  كدد٢ طددخس٣  إٔ ٣ظٜددش حُلخٓددَ حُـذ٣ددذ ٌُِٔز٤خُددش ٣ٝوددذٜٓخ اُدد٠ حُٔغددلٞد ػِ -

 حالعظلوخم.

إٔ طخظل٢ حٌُٔز٤خُش ٝال ٣ظٜش كخَٓ ؿذ٣ذ ٣٘خصع حُلخٓدَ حُٔؼدخسك كد٢ ٤ٌِٓدش حُلدن  -

 حُؼخرض ك٢ حٌُٔز٤خُش.

ػ ثارػاضوساءػبػغطظػاضصطبغاضظ:آػػ-4
 :(ٖ)ػخس حُٞكخ  رو٤ٔش حٌُٔز٤خُش ك٢ حُظخ٢ُ آطظٔؼَ       

٤دٚ حٗوندخ  حالُظدضحّ حُقدشك٢  حُدز١ ٣ظشطدذ ػِ ٛة ػ١ٍةٗ:سةحاٌٛفبء ِٓ اٌّ)أ( 

 رشح س رٓش ؿ٤ٔغ حُِٔظض٤ٖٓ حُٔٞهؼ٤ٖ ػ٠ِ حٌُٔز٤خُش. ٖٓ ػْ ٝ

كدد٢ ٛددزٙ حُلخُددش طزددشأ رٓددْ ؿ٤ٔددغ حُِٔظددض٤ٖٓ ػحةةذ اٌّظٙةةش٠ٓ:)ة( اٌٛفةةبء ِةةٓ أ

حُٔٞهؼ٤ٖ ػِد٠ حٌُٔز٤خُدش طـدخٙ كخِٜٓدخ  ٝال ٣٘ظٜد٢ حالُظدضحّ حُقدشك٢ ٝال ط٘ظٜد٢ ك٤دخس 

ٞك٢ ٓلَ حُلخَٓ  ٣ٝـٞص ُٚ حُشؿٞع ػ٠ِ حُغدخكذ   ك٤غ ٣لَ حُٔظٜش حُٔحٌُٔز٤خُش

 ٝؿ٤ٔغ حُٔظٜش٣ٖ.

ٝحُز١ ٣ظشطدذ ػ٤ِدٚ حٗوندخ  حالُظدضحّ حُقدشك٢ ٝردشح س  اٌٛفبء ِٓ اٌسبحت:)ج( 

 رْٓ ؿ٤ٔغ حُٔٞهؼ٤ٖ ػ٠ِ حٌُٔز٤خُش.

ألكدذ حُٔدٞهؼ٤ٖ ػِد٠ حٌُٔز٤خُدش  ٝكد٢ ٛدزٙ  اٌٛفبء ِةٓ اٌئةبِٓ االحز١ةب ٟ:)د( 

ِد٠ حٌُٔز٤خُدش طـدخٙ كخِٜٓدخ  ٝٓدغ رُدي ال ٣٘وند٢ حالُظدضحّ حُلخُش طزشأ رْٓ حُٔٞهؼ٤ٖ ػ

  ك٤غ ٣ـٞص ُِٔٞك٢ إٔ ٣شؿغ ُِٔٞهغ حُز١ مدٔ٘ٚ حُقشك٢ ٝال ط٘ظ٢ٜ ك٤خس حٌُٔز٤خُش

 .ٝػ٠ِ حُغخكذ ٝؿ٤ٔغ حُٔٞهؼ٤ٖ

 
                                                 

 االتجورية.  (  و و بمدهو  ف يظوـ األوراؽ49ايظر: اجراءات اال طوالبة بوالك بيوالة االضو مة اال ودة ) (1)
 . 168األوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية...  ص ـ(.2118) قر وف   بداالرح ف االسيد (2)
األوراؽ االتجوريػة وا:دػػاس واالتسػػوية االواقيػػة...   ـ(.2118) ا اال ميػب: قر ػػوف   بػػداالرح ف االسػػيدايظػر دػػ  هػػ  (3) 

ـ(. االقػػويوف االتجػػوري "األوراؽ االتجوريػػة وا:دػػاس 2111االبػػورودي   الػػ ؛ واالمرييػػ    ح ػػد دريػػد )؛ 171ص
 .162  صاالجو مية ـ"  ا:سكيدرية: دار اال طبو وت1999( السية 17ودقًو ألحكوـ قويوف االتجورة رقـ )
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  ظاالطتظاعػرنػاضوساءػبػغطظػاضصطبغاضػ-5 
 حالعظلوخم  ُْٝ ٣ق ارح هذّ حُلخَٓ ًٔز٤خُش ا٠ُ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ُِٞكخ  ك٢ ٤ٓؼخد      

٤ـذ ػ٠ِ حُلخَٓ اػزخص ٛزح حالٓظ٘خع ػدٖ هش٣دن ػٔدَ أل١ عزذ ٖٓ حألعزخد  ك رٜخ

 :   ٝرُي ٝكوخً ُؾشٝه ٝاؿشح حص كذدٛخ حُ٘ظخّ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُحكظـخؽ ػذّ حُٞكخ 

حُظـخس٣ش ػِد٠  حألٝسحم( ٖٓ ٗظخّ ٔ/ٗ٘حُٔخدس ) أٝؿزض :)أ( احزدبج ػذَ اٌٛفبء

طغد٠ٔ )حكظـدخؽ ػدذّ ٣ؼزض حالٓظ٘خع ػٖ حُٞكدخ  كد٢ ٝسهدش سعد٤ٔش  كخَٓ حٌُٔز٤خُش إٔ

 حُٞكخ (  ٝال ٣ـ٢٘ أ١ اؿشح  آخش ػٖ ٛزح حالكظـخؽ إلػزخص حالٓظ٘خع ػٖ حُٞكخ .

ارح  ٣ـٞص ُِلخَٓ حُشؿٞع دٕٝ ػٔدَ حكظـدخؽ: )ة( اإلػفبء ِٓ ػًّ االحزدبج

ٔغدلٞد ػ٤ِدٚ عزن ػَٔ حكظـدخؽ ػدذّ حُوزدٍٞ ػدٖ حٌُٔز٤خُدش  أٝ كد٢ كخُدش اكدسط حُ

عٞح  ًخٕ هخرسً أٝ ؿ٤ش هخرَ  ًزُي ك٢ كخُش اكسط عدخكذ حٌُٔز٤خُدش حُٔؾدشٝه ػدذّ 

طوذ٣ٜٔخ ُِوزدٍٞ  أ٣ندخ ارح طندٔ٘ض حٌُٔز٤خُدش ؽدشه حُشؿدٞع ردس ٓقدخس٣ق أٝ ردذٕٝ 

حكظـخؽ أٝ أ١ ػزخسس طل٤ذ ٛزح حُٔؼ٘د٠  ٣ٝـدٞص حإلػلدخ  ارح كدذػض هدٞس هدخٛشس كخُدض 

   .(ٔ) َٔ حالكظـخؽ ك٢ ٓٞػذٙ حُٔوشسدٕٝ طوذ٣ْ حٌُٔز٤خُش  أٝ ػ

 :(ٕ) ٝكوخً ُِظخ٢ُػَٔ حكظـخؽ كذد حُٔ٘ظْ ٓٞػذ  :)ج( ١ِؼبد ػًّ االحزدبج

٢ ٣دّٞ ٓؼد٤ٖ أٝ كد إٛدخػدٖ حٌُٔز٤خُدش حُٔغدظلن ٝكخ٣ـذ ػَٔ حكظـدخؽ ػدذّ حُٞكدخ   -

أٝ ٓدٖ طدخس٣  حالهدسع ػ٤ِٜدخ كد٢ أكدذ ٣د٢ٓٞ حُؼٔدَ حُظدخ٤٤ُٖ  ٜدخرؼذ ٓدذس ٓدٖ طخس٣خ

 وخهٜخ.٤ُّٞ حعظل

٣ظْ ػٔدَ حكظـدخؽ ػدذّ  ٕأرخُ٘غزش ٌُِٔز٤خُش حُٔغظلوش حُٞكخ  ُذٟ حالهسع  حألفَ  -

  ٝسكدل حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ حٌُٔز٤خُدش حُٞكخ  خدسٍ أكدذ ٣د٢ٓٞ حُؼٔدَ حُظدخ٤٤ُٖ ُظودذ٣ْ

ٝٛد٢ عد٘ش ٓدٖ  ٜخخش ٣ّٞ ٓدٖ حُٔدذس حُٔلدذدس ُظودذ٣ٔآك٢  ٜخحُٞكخ  رٜخ. ٝارح طْ طوذ٣ٔ

 ظْ ػَٔ حالكظـخؽ خسٍ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ الٗظٜخ  ٛزٙ حُٔذس.٣ ٕأ٤ـذ طخس٣  اٗؾخثٜخ  ك

 .(ٖ)خش ٣ّٞ ػَٔ حالكظـخؽ ػطِش سع٤ٔش حٓظذ ح٤ُٔؼخد ا٠ُ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ آارح ٝحكن  -

٣ـددذ إٔ طؾددظَٔ ٝسهددش حالكظـددخؽ ػِدد٠ فددٞسس  :)د( شةةىً ِٚئةةّْٛ االحزدةةبج

ظ٤ٜش ٝحُندٔخٕ... كشك٤ش ُز٤خٗخص حٌُٔز٤خُش  ُٝٔخ ٛٞ ػخرض ك٤ٜخ ٖٓ ػزخسحص حُوزٍٞ ٝحُظ

                                                 

 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية64  57  55ايظر: اال واد ) (1)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية55ايظر: اال ودة ) (2)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية65ايظر: اال ودة ) (3)
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ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حُز٤خٗخص؛ ٣ٝـذ إٔ طؾظَٔ ػِد٠ اٗدزحس حُِٔظدضّ رخُٞكدخ   ٝإٔ ٣دزًش ك٤ٜدخ 

 .(ٕ)  ٝارح طخِق ؽشه ٖٓ ٛزٙ حُؾشٝه ٣زطَ حالكظـخؽ (ٔ) كنٞس حُِٔظضّ أٝ ؿ٤خرٚ

٣لدشس حالكظـدخؽ ٓدٖ أفدَ ٝفدٞسط٤ٖ  طظدشى  :)٘ـ( حفةع االحزدةبج ٚإشةٙبسٖ

طو٤دذ حُـٜدش حُٔخظقدش أٝسحم حالكظـدخؽ رظٔخٜٓدخ فٞسس ُٖٔ كشسص كد٢ ٓٞحؿٜظدٚ  ٝ

ػددْ طشعددَ اُدد٠ ٌٓظددذ حُغددـَ حُظـددخس١ حُددز١ ٣و٤ددذٛخ مددٖٔ   كدد٢ عددـَ خددخؿ ٤ٓٞ٣ددخً 

هخثٔددش حالكظـخؿددخص حُظدد٢ كددشسص خددسٍ حُؾددٜش حُغددخرن  ٣ٝـددٞص ُٔددٖ ٣ٜٔددٚ حألٓددش 

 .(ٖ) حالهسع ػ٤ِٜخ أٝ حعظخشحؽ فٞسس ٓطخروش ٜٓ٘خ

حُلخَٓ حعظؼٔخٍ كوٚ ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣خطدش ٢ٌُ ٣غظط٤غ  اإلخطبس ثبالحزدبج:( ٚ)

حُٔٞهؼ٤ٖ ػ٠ِ حٌُٔز٤خُش رؼذّ حُٞكخ  رٜخ  ٢ٌُ ٣وق ًدَ ٓدْٜ٘ ػِد٠ كو٤ودش ٓشًدضٙ ٓدٖ 

ُٝددْ  حُٞكددخ  رخٌُٔز٤خُددش  أٝ ٣وددّٞ رظددذر٤ش حألٓددٞحٍ حُسصٓددش ُددزُي ُددٞ طددْ حُشؿددٞع ػ٤ِددٚ.

ٌ٘دٚ ٣ظشطذ أ١ عدوٞه ُلودٞم ٓدٖ ٝؿدذ ػ٤ِدٚ حإلخطدخس ارح ُدْ ٣ودْ ردٚ كد٢ ح٤ُٔؼدخد ُٝ

    .  (ٗ) ِٓضّ رظؼ٣ٞل حُنشس حُٔظشطذ ػ٠ِ اٛٔخُٚ  ٝال ٣ظـخٝص ٓزِؾ حٌُٔز٤خُش

ػ اضوساءػبطرغقػاضتدخلػ-6
حُٞكخ  رخُظذخَ ٛٞ إٔ ٣وّٞ ؽخـ ٓدٖ حُـ٤دش رٞكدخ  حٌُٔز٤خُدش اُد٠ حُلخٓدَ ٤ٗخردش       

ٝٛ٘دخى أكٌدخّ خخفدش  .(٘) كذ حُِٔظض٤ٖٓ رٜخ حُز٣ٖ ٣ٌٖٔ حُشؿٞع فشك٤خً ػِد٤ْٜأػٖ 

( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش  1ٙ( اُدد٠ )2ٙكددخ  رخُظددذخَ كددذدطٜخ حُٔددٞحد ٓددٖ )رخُٞ

 ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ر٤خٜٗخ:

 ششٚ  صحخ اٌٛفبء ثطش٠ك اٌزذخً:)أ( 

ٝؽشهٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُـ٤ش  أ١ ُدْ ٣غدزن ُدٚ حالُظدضحّ رخٌُٔز٤خُدش   اٌّٛفٟ ثبٌزذخً: -

حُٔددٞك٢ ٛددٞ  ( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش إٔ ٣ٌدد2ٕٞٙٝٓددغ رُددي أؿددخصص حُٔددخدس )

حُٔددٞك٠ حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ أٝ أ١ ِٓظددضّ رٔٞؿددذ حٌُٔز٤خُددش ػددذح حُوخرددَ. ٣ٝـددذ ػِدد٠ 

إٔ ٣خطش ٖٓ طذخَ رخُٞكخ  ُٔقدِلظٚ  خدسٍ ٣د٢ٓٞ حُؼٔدَ حُظدخ٤٤ُٖ  كدبرح ُدْ  رخُظذخَ

ظشطذ ػ٠ِ اٛٔخُدٚ رٔدخ ال ٣ظـدخٝص حُنشس حُٔ ٣وْ رخإلخطخس ًخٕ ٓغئٝالً ػٖ طؼ٣ٞل

 ه٤ٔش حٌُٔز٤خُش.

                                                 
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية54ايظر: اال ودة ) (1)
 . 215األوراؽ االتجورية واالتقوض  د   يوز تًو...  ص .هػ(1419) هورـ   ح ود  ح دايظر:  (2)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية54/3ايظر: اال ودة ) (3)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية56ايظر: اال ودة ) (4)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية68ايظر: اال ودة ) (5)



 - ٙ3 - 

)عدخكذ  ٣ظْ حُٞكخ  رخُظذخَ ُٔقِلش أ١ ٓدذ٣ّٖزذخً ثبٌٛفبء ٌّصٍحزٗ: اٌٍّزضَ اٌ -

. (ٔ) حٌُٔز٤خُددش  ٓظٜشٛددخ  مددخٜٓ٘خ حالكظ٤ددخه٢( رٔددخ ٣ٌددٕٞ ٓغددظٜذكخً ُِشؿددٞع ػ٤ِددٚ

حُددزؼل إٔ حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ ال ٣ـددٞص حُٞكددخ  رخُظددذخَ ػ٘ددٚ  عددٞح  هزددَ هزددٍٞ ٣ٝددشٟ 

 .(ٕ) ٛٞ حُٔذ٣ٖ حألف٢ِ رخٌُٔز٤خُشألٗٚ ؛ألٗٚ ٤ُظ ٓذ٣٘خً رٜخ  أٝ رؼذ حُوزٍٞ  ؛حٌُٔز٤خُش

٣ـٞص حُٞكخ  رخُظذخَ ك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ حُظ٢ ٣ٌٕٞ  اٌٛلذ اٌزٞ ٠دٛص ف١ٗ اٌزذخً: -

ك٤ٜخ ُلخَٓ حٌُٔز٤خُش كن حُشؿٞع ػِد٠ حُِٔظدض٤ٖٓ رٜدخ  عدٞح  ًدخٕ ٛدزح حُشؿدٞع كد٢ 

ػِد٠  ٤ٓؼخد حالعظلوخم أٝ هزِٚ. اال إٔ حُٔ٘ظْ أٝؿذ حُظدذخَ رخُٞكدخ  كد٢ ح٤ُدّٞ حُظدخ٢ُ

ػدذّ حُٞكدخ   أ١ ٣دظْ كد٢ ٣دّٞ حُؼٔدَ حُؼخُدغ  خش ٣ّٞ ٣ـٞص ك٤ٚ ػَٔ حكظـخؽحألًؼش ٥

   .(ٖ)حُظخ٢ُ ُظخس٣  حعظلوخم حٌُٔز٤خُش 

٣ـدذ حُٞكدخ  ردؤدح  ًدَ حُٔزِدؾ حُدز١ ًدخٕ ٣ـدذ أدحإٙ ُِلخٓدَ ػِد٠ ٓدٖ  ِحً اٌٛفبء: -

َ حُـضثد٢  كقَ حُظذخَ ُٔقِلظٚ  ٝال ٣ـٞص اؿزخس حُلخَٓ ػ٠ِ هزٍٞ حُٞكدخ  رخُظدذخ

 .(ٗ)ك٤غ ال ٣ـ٤٘ٚ ػٖ حالعظٔشحس ك٢ حطخخر اؿشح حص حُشؿٞع العظ٤لخ  حُزخه٢ 

  ال ٣ـددٞص ُِلخٓددَ سكددل حُٞكددخ  رخُظددذخَ اٌزةةضاَ اٌحبِةةً ثمجةةٛي اٌٛفةةبء ثبٌزةةذخً: -

كشك ػ٤ِٚ حُ٘ظدخّ ؿدضحً  ؽدذ٣ذحً  ك٤دغ ٣لودذ  رُي طؼغلخً ك٢ حعظؼٔخٍ كوٚ؛ ٝاال ٌُٕٞ

 .(٘)ٖ حُز٣ٖ ًخٗض طزشأ رٓظْٜ رٜزح حُٞكخ  كوٚ ك٢ حُشؿٞع ػ٠ِ حُِٔظض٤ٓ

٣دظْ اػزدخص حُٞكدخ  رخُظدذخَ رٌظخردش ٓخخُقدش ػِد٠  إثجبد اٌٛفبء ػٓ  ش٠ةك اٌزةذخً: -

عْ حُٔذ٣ٖ حُِٔظضّ حُز١ كقدَ حُٞكدخ  رخُظدذخَ ُٔقدِلظٚ  كدبرح ححٌُٔز٤خُش؛ ٣زًش ك٤ٜخ 

ُغددخكذ؛ خِددض حُٔخخُقددش ٓددٖ ٛددزح حُز٤ددخٕ حػظزددش حُٞكددخ  رخُظددذخَ كخفددسً ُٔقددِلش ح

٣ٝـذ إٔ طغِْ حٌُٔز٤خُدش ٝحالكظـدخؽ ُِٔدٞك٢ رخُظدذخَ ٌُد٢ ٣ٌٔ٘دٚ حُشؿدٞع ػِد٠ ٓدٖ 

   .(ٙ) طذخَ رخُٞكخ  ُٔقِلظٚ ٝمخ٤٘ٓٚ

ػدخس ٗقدض ػ٤ِٜدخ آحُٞكخ  رخُظذخَ طظشطذ ػ٤ِدٚ  ثبس اٌٛفبء ثطش٠ك اٌزذخً:آ)ة( 

٣ٌغددذ ٓددٖ ٝكدد٠ ًٔز٤خُددش رطش٣ددن ك٤ددغ   ( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش1ٙحُٔددخدس )

                                                 

 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية68ايظر: اال ودة ) (1)
 . 323صاألوراؽ االتجورية د  االيظوـ االتجوري االسمودي   هػ(.1417) د  االيوسحدا (2)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية72ايظر: اال ودة ) (3)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية72/2ايظر: اال ودة ) (4)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية74ايظر: اال ودة ) (5)
 . االتجورية (  ف يظوـ األوراؽ75ايظر: اال ودة ) (6)
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ذخَ ؿ٤ٔغ حُلوٞم حُ٘خؽجش ػٜ٘خ طـخٙ ٖٓ كقَ حُٞكخ  ُٔقِلظٚ ٝطـخٙ حُِٔظدض٤ٖٓ حُظ

ٗلٞ ٛزح حألخ٤ش رٔٞؿذ حٌُٔز٤خُش  ٝٓغ رُدي ال ٣ـدٞص ُٜدزح حُٔدٞك٢ طظ٤ٜدش حٌُٔز٤خُدش 

. ٝػِدد٠ (ٔ)ٓددٖ ؿذ٣ددذ ٝطزددشأ رٓددش حُٔظٜددش٣ٖ حُسكودد٤ٖ ُٔددٖ كقددَ حُٞكددخ  ُٔقددِلظٚ 

 خُظخ٢ُ:ًطذ ػ٠ِ حُٞكخ  رخُظذخَ ٢ٛٝ حُظ٢ طظش ح٥ػخسطظنق حُٔخدس حُغخروش مٞ  

 ُِٔظض٤ٖٓ رخٌُٔز٤خُش طـخٙ حُلخَٓ.رشح س رْٓ ؿ٤ٔغ حُٔٞهؼ٤ٖ ح -

كدددن حُٔدددٞك٢ كددد٢ حُشؿدددٞع فدددشك٤خً ػِددد٠ ٓدددٖ طدددذخَ رخُٞكدددخ  ُٔقدددِلظٚ  ٝػِددد٠  -

 حُِٔظض٤ٖٓ رخٌُٔز٤خُش طـخٙ حألخ٤ش.

حُظد٢ ٣ـدٞص  كظش طظ٤ٜش حٌُٔز٤خُش ٖٓ ؿذ٣ذ  ُٝٞ ًخٕ حُٞكخ  رخُظذخَ كد٢ حُلدخالص -

 ك٤ٜخ ُِلخَٓ حُشؿٞع هزَ ٤ٓؼخد حالعظلوخم.

 كدد٢ كددخٍ ػددشك أًؼددش ٓددٖ ٓددٞف فةةت رةةضاحُ اٌّةةٛف١ٓ ثطش٠ةةك اٌزةةذخً:)ج( 

حُظذخَ  كوذ ٗـ حُ٘ظخّ ػ٠ِ إٔ حألكند٤ِش ُٔدٖ ٣ظشطدذ ػِد٠ طذخِدٚ اردشح  رٓدش أًزدش 

ٍ ػددذد ٓددٖ حُِٔظددض٤ٖٓ؛ ٝٓددٖ ٣خددخُق ٛددزٙ حُوخػددذس ٣ٌددٕٞ ػشمددش ُلوددذحٕ كوددٚ كدد٢ كددخ

   .(ٕ)ػ٠ِ ٖٓ أرشأ رْٜٓٔ  حُشؿٞع

 انثانثادلطهة 
 ٔعدو مسا  اندعٕٖ اَمضاء االنر او انصزيف تانسمٕط

 أٔالً: اَمضاء االنر او انصزيف تانسمٕط:
حُغوٞه حُقشك٢ ٛٞ ؿضح  ٣وشسٙ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش ػِد٠ كخٓدَ حٌُٔز٤خُدش       

كددذدٛخ حُ٘ظددخّ كدد٢ ك٤ددغ ٣لوددذ كوٞهددٚ حُ٘خؽددجش ػٜ٘ددخ ارح ُددْ ٣ظخددز حإلؿددشح حص حُظدد٢ 

ٓٞحػ٤ذٛخ حُٔوشسس  ٝك٢ ٛدزٙ حُلخُدش ٣ـدش١ ٝفدق حُلخٓدَ رؤٗدٚ كخٓدَ ٜٓٔدَ. ُٝٔدخ 

ًخٕ حُغوٞه حُقشك٢ ٣ؼظزش ؿضح  ػ٠ِ حُلخَٓ حَُٜٔٔ  كبٗٚ ال ٣خنغ ُوٞحػدذ ٝهدق 

ٝحٗوطددخع ٓددذس ػددذّ عددٔخع حُددذػٟٞ )حُظوددخدّ(  ألٗددٚ ٣وددّٞ ػِدد٠ أعددخط ٓخظِددق ػددٖ 

حُذػٟٞ  ٝٛٞ حعدظوشحس حُٔشًدض حُودخ٢ٗٞٗ ُِٔدذ٣ٖ حألعخط حُز١ ٣وّٞ ػ٤ِٚ ػذّ عٔخع 

طدْ طخقد٤ـ رٔن٢ حُٞهض. ٝٗظشحً أل٤ٔٛش حٗونخ  حالُظضحّ حُقدشك٢ رخُغدوٞه  ُدزح 

                                                 

 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية76ايظر: اال ودة ) (1)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية76/2ايظر: اال ودة ) (2)
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( ٓددٖ ٗظددخّ 2ٖٞه حُقددشك٢ حُددٞحسدس كدد٢ حُٔددخدس )ٛددزح حُٔطِددذ ُذسحعددش أكٌددخّ حُغددو

 .(ٔ)حألٝسحم حُظـخس٣ش 

ػ:اضصرسيخصائصػاضدػوطػػ-1
 :(ٕ)أٗٚ ٖٓ خقخثـ حُغوٞه حُقشك٢     

أ١ أٗٚ ٓوشس ُٔقِلش حُٔذ٣ٖ حُِٔظضّ رخٌُٔز٤خُش  ٖٝٓ ػال ٠زؼٍك ثبٌٕظبَ اٌؼبَ: )أ(

طوند٢ ردٚ ٓدٖ طِودخ  ٗلغدٜخ  ٌُٝدٖ ٣ـدذ إٔ ٣ظٔغدي ردٚ ٓدٖ  إُِٔٔلٌٔدش  ػْ ال ٣ـٞص

طوشس ُٔقِلظٚ  ًٔخ ٣ـٞص حُظ٘خصٍ ػٖ حُظٔغي رٚ  عٞح  ًدخٕ ٛدزح حُظ٘دخصٍ فدش٣لخً 

 فخكذ حُٔقِلش. أٝ م٤٘ٔخً ٣غظ٘ظؾ ٖٓ طقشكخص

كس ٣ئػش ػ٠ِ كوٞم حُلخٓدَ حُ٘خؽدجش  ٠مزصش ػٍٝ اٌحمٛق اٌصشف١خ فمط :)ة( 

ف٤ِش حُظ٢ طشرطٚ رٖٔ طٔغي رخُغدوٞه  كخُلخٓدَ ٣غدظط٤غ ٓطخُزدش ػٖ حُؼسهش حأل

 .حُغخكذ حُز١ طٔغي رخُغوٞه حُقشك٢ رؼٖٔ حُزنخػش ػ٠ِ أعخط ػوذ حُز٤غ

ٝٓدٖ ػدْ ال ٣ؾدظشه ػبِةً اٌىّج١بٌةخ:ال ٠ؼزجش رؼ٠ٛئبً ٌٍّذ٠ٓ ػٓ إّ٘بي ح )ج(

ُِظٔغي رٚ إٔ ٣ٌٕٞ هذ أفخد حُٔذ٣ٖ مدشس ٗظ٤ـدش اٛٔدخٍ حُلخٓدَ؛ ك٤دغ ٣ـدٞص 

طلوودض كخالطدٚ ٝؽدشٝهٚ؛ ٣ٝـدٞص حُظٔغدي  ٓخدحٓضحُظٔغي رٚ ٖٓٔ ُٚ حُلن ك٤ٚ 

   رٚ طـخٙ حُلخَٓ ُٝٞ ًخٕ ٗخهـ حأل٤ِٛش.

خُددش طٌددٕٞ ػ٤ِٜددخ رددٚ كدد٢ أ١ كٝػ٤ِددٚ ٣ـددٞص حُظٔغددي ػ:بِٛضةةٛػ١ ب٠ؼزجةةش دفؼةة)د(   

 ُْ ٣ؼزض حُظ٘خصٍ ػ٘ٚ.  ٓخدحّ  حُذػٟٞ

                                                 

(  الب  ي : يفقد االحو ؿ حقوق  االيورػ ة  ػف االك بيوالػة قبػؿ سػوحبًو و ظًريًػو و(يػرهـ  ػف 83يةت اال ودة ) (1)
 راء  و ي ت  :اال التز يف  دا قوبالًو ب ض  اال وا يد اال قررة :ج

  ( تقديـ االك بيوالة اال ستحقة االودوء الدى ا طاع  اليًو  و بمد  دة  ف ا طاع . 
 (   ؿ احتجوج  دـ االقبوؿ  و  دـ االودوء .  ب

 ج( تقديـ االك بيوالة الالودوء د  حوالة ارت والًو  الب ررط االرجوع با  ةرودوت   و ) بدوف احتجوج (. 
 ا االسػقوط ا  ا ا  لبػت  يػ   وجػد  قوبػؿ االودػوء دػ   يمػود ا سػتحقوؽ ودػ  و ع  الؾ   يستفيد االسوحب  ف ه

ه و االحوالة   يبقب الالحو ؿ ا  االرجوع  الػب اال سػحوب  اليػ . وا  ا الػـ تقػدـ االك بيوالػة الالقبػوؿ دػ  اال يمػود االػ ي 
رة رػػرط  االسػػوحب. سػػقطت حقػػوؽ حو الًػػو دػػ  االرجػػوع بسػػبب  ػػدـ االقبػػوؿ و ػػدـ االودػػوء ا  ا ا تبػػيف  ػػف  بػػو

االررط  ف االسوحب الـ يقةد  ي  سوى ا فوء يفس   ف ض وف االقبوؿ. وا  ا كػوف اال ظًػر هػو االػ ي رػرط دػ  
 االتظًير  يمود تقديـ االك بيوالة الالقبوؿ دال  وحدو ا:دودة  ف ه ا االررط. 

يػػة    االقػػوهرة: دار االيًضػػة االمرب3قوسػػـ   الػػ  سػػيد )د.ت(. األوراؽ االتجوريػػة "قػػويوف األ  ػػوؿ"  طايظػػر:  (2)
  .257األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االتجوري االسمودي  ص هػ(.1417) . حداد  االيوس295  ص3ج
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 حاالتػاضدػوطػاضصرسي:ػ-2
( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش  طغددوو كوددٞم حُلخٓددَ 2ٖهزوددخً ُدد٘ـ حُٔددخدس )       

 :(ٔ) حُ٘خؽجش ػٖ حٌُٔز٤خُش ك٢ كخُش ػذّ ه٤خٓٚ رٞحكذ أٝ أًؼش ٖٓ حإلؿشح حص حُظخ٤ُش

٣ٝظلدذد ٤ٓؼدخد حُو٤دخّ رٜدزح ػ:فٟ ١ِؼبد االسزحمبق ج١بٌخ ٌٍٛفبءػذَ رمذ٠ُ اٌىّ)أ( 

حإلؿددشح  طزؼددخً ٤ٌُِل٤ددش حُظدد٢ طلددذد رٜددخ طددخس٣  حالعددظلوخم؛ ٝرخُ٘غددزش ٌُِٔز٤خُددش حُٔغددظلوش 

  أٓددخ (ٕ)افددذحسٛخ ٓددٖ طددخس٣   حُٞكدخ  ُددذٟ حالهددسع  ٣ـددذ طوددذ٣ٜٔخ ُِٞكددخ  خددسٍ عدد٘ش

هسع خسٍ ع٘ش ٖٓ طدخس٣  حٌُٔز٤خُش حُٔغظلوش رؼذ ٓذس ٖٓ حالهسع  ك٤ـذ طوذ٣ٜٔخ ُس

 .(ٖ) اٗؾخثٜخ

ُٝدٞ ًخٗدض طؾدظَٔ ػِد٠  :ػذَ رمذ٠ُ اٌىّج١بٌخ إٌٝ اٌّسحٛة ػ١ٍٗ ٌٍٛفةبء)ة( 

ؽشه حُشؿٞع رس ٓقخس٣ق  أ١ )رذٕٝ حكظـخؽ(  ألٕ ٛزح حُؾدشه ٣ؼلد٢ حُلخٓدَ ٓدٖ 

 ػَٔ حالكظـخؽ  ٝال ٣ؼل٤ٚ ٖٓ طوذ٣ْ حٌُٔز٤خُش ك٢ ٤ٓؼخد حالعظلوخم.

ٝرُدي كد٢ حُلدخالص حُظد٢  :اٌٛفةبءػةذَ ػذَ اٌمجٛي، أٚ حزدبج ػذَ ػًّ ا)ج( 

٣ـدذ ك٤ٜددخ ػِد٠ حُلخٓددَ إٔ ٣ودّٞ رؼٔددَ ٛددز٣ٖ حالكظـدخؿ٤ٖ  ٝكدد٢ كخُدش حٌُٔز٤خُددش حُظدد٢ 

٣ؾظشه ك٤ٜخ حُظودذ٣ْ ُِوزدٍٞ  كبٗدٚ ٣غدوو كدن حُلخٓدَ ارح ُدْ ٣ودذٜٓخ ُِوزدٍٞ خدسٍ حُٔدذس 

ػِد٠ اٛٔدخٍ حُلخٓدَ حُٔلذدس؛ كبرح ًخٕ حُغخكذ ٛٞ حُدز١ ٝمدغ حُؾدشه  كبٗدٚ ٣ظشطدذ 

عوٞه كودٚ طـدخٙ حُغدخكذ ٝؿ٤ٔدغ حُٔظٜدش٣ٖ. ٝارح ًدخٕ حُدز١ ٝمدغ حُؾدشه ٛدٞ أكدذ 

 حُٔظٜش٣ٖ  كبٗٚ ٣غظل٤ذ ٝكذٙ ٖٓ ٛزح حُغوٞه.

ػاألذخاصػاضذغنػضؼمػحقػاضتطدكػباضدػوطػاضصرسي:ػ-3
كذد حُ٘ظخّ حألؽخخؿ حُز٣ٖ ُْٜ حُلن ك٢ حُظٔغي رخُغدوٞه كد٢ ٓٞحؿٜدش حُلخٓدَ        

 :(ٗ) ْــٝٛ  ٝٓ٘غ حُزؼل  ك٤غ أؿخص ُِزؼل حُظٔغي رخُغوٞه حُقشك٢  حَُٜٔٔ

                                                 

  .199األوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية...  ص ـ(.2118) قر وف   بداالرح ف االسيد (1)
الػػدى ا طػػاع تكػػوف  االك بيوالػػة اال سػػتحقة االودػػوء":  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  ف( 39 ػػودة )يةػػت اال (2)

واجبة االودوء ب جرد تقدي ًو ويجب  ف تقدـ الالودوء خاؿ سية  ف توريخًػو . والالسػوحب تقةػير هػ ا اال يمػود 
  ." و اطوالت  والال ظًريف تقةيرو

االك بيوالػػة اال سػػتحقة االودػػوء بمػػد  ػػدة  مييػػة  ػػف " : ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  ف( 22 ػػودة )يةػػت اال (3)
ب تقدي ًو الالقبوؿ خاؿ سية  ف توريخًو والالسوحب تقةير هػ ا اال يمػود  و اطوالتػ  والكػؿ ا طاع  اليًو يج

 " ظًر تقةير ه و اال وا يد
  211األوراؽ االتجوريػػػة وا:دػػػاس واالتسػػػوية االواقيػػػة...  ص ـ(.2118) ايظػػػر: قر ػػػوف   بػػػداالرح ف االسػػػيد (4)

 .199  ص1جالقػػػويوف االتجػػػوري...  ـ(. ا2111االبػػػورودي   الػػػ ؛ واالمرييػػػ    ح ػػػد دريػػػد )وايظػػػر  يضػػػًو: 
 .215االقويوف االتجوري "األوراؽ االتجورية وا:داس"  ص ـ(.1985)وايظر  يضًو: االبورودي   ال 
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( ٓشًدضٙ ردخُ٘ـ ػِد٠ إٔ: فال ٣غدظل٤ذ حُغدخكذ ٓدٖ 2ٖكذدص حُٔدخدس )ػاٌسبحت:)أ( 

ػزض أٗٚ أٝؿذ ٓوخرَ ٝكخ  حٌُٔز٤خُش ك٢ ٤ٓؼخد حالعظلوخم  ٝك٢ ٛدزٙ أٛزح حُغوٞه اال ارح 

لٞد ػ٤ِدٚف  ٣ظندق ٓدٖ رُدي إٔ ٓشًدض حُلخُش ال ٣زو٠ ُِلخَٓ اال حُشؿٞع ػِد٠ حُٔغد

 ٣خظِق طزؼخً ُٔخ ارح ًخٕ هذ هذّ ٓوخرَ حُٞكخ  ا٠ُ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ أّ ُدْ ٣وذٓدٚ. حُغخكذ

كبرح ًخٕ حُغخكذ هذ هذّ ٓوخرَ حُٞكخ   كبٗٚ ٣غدظط٤غ إٔ ٣ظٔغدي رخُغدوٞه حُقدشك٢ كد٢ 

رظودذ٣ْ  ألٗٚ ٛدٞ حُِٔظدضّ؛رُي ػ٠ِ حُغخكذ  اػزخصٓٞحؿٜش حُلخَٓ حَُٜٔٔ؛ ٣ٝوغ ػذ  

ٓوخرَ حُٞكخ . ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش ال ٣ٌٕٞ ُِلخَٓ اال حُشؿٞع ػ٠ِ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ؛ ٝٛدزح 

حُشؿٞع ٣ٌٕٞ فشك٤خً ارح ًخٕ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ هذ ٝهغ ػِد٠ حٌُٔز٤خُدش ردخُوزٍٞ  ٣ٌٝدٕٞ 

ػ٠ِ أعخط ٤ٌِٓظٚ ُٔوخرَ حُٞكخ  ارح ًخٕ حُٔغلٞد ػ٤ِدٚ ُدْ ٣وزدَ حٌُٔز٤خُدش  أٓدخ ارح ُدْ 

وخرَ حُٞكخ  ك٢ ٤ٓؼخد حالعظلوخم  كس ٣ـدٞص ُدٚ حُظٔغدي رخُغدوٞه  ألٗدٚ ٣وذّ حُغخكذ ٓ

٣ٌٕٞ ٓوقشحً ك٢ حُٞكخ  رخُظضحٓٚ حُقدشك٢ رب٣ـدخد ٓوخردَ حُٞكدخ  ُدذٟ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ 

 ك٢ ٤ٓؼخد حالعظلوخم.

ال ٣ـددٞص ُِٔغددلٞد ػ٤ِددٚ حُظٔغددي رخُغددوٞه كدد٢ ٓٞحؿٜددش  اٌّسةةحٛة ػ١ٍةةٗ:)ة( 

عٞح  ًخٕ هخرسً ٌُِٔز٤خُش  ألٗدٚ ردخُوزٍٞ أفدزق ٛدٞ   حُلخَٓ حَُٜٔٔ؛ ٝال ٣ـٞص ُٚ رُي

ألٗدٚ ال ٣ِظدضّ فدشك٤خً ُِٞكدخ  رٜدخ  اال ٓدٖ  ؛حُٔذ٣ٖ حألف٢ِ رٜخ  أٝ هزَ هزُٞدٚ ٌُِٔز٤خُدش

طخس٣  حُظٞه٤غ ػ٤ِٜخ رخُوزٍٞ. ٝسؿْ رُي ٣ـٞص ُِلخَٓ إٔ ٣شكدغ ػ٤ِدٚ دػدٟٞ ُٔطخُزظدٚ 

طخس٣  حالعظلوخم  ٝٛزٙ حُٔطخُزش ال رٔوخرَ حُٞكخ  حُز١ أػزض حُغخكذ أٗٚ هذٓٚ ا٤ُٚ ك٢ 

 ألٕ أعخعٜخ ٛٞ ٤ٌِٓش حُلخَٓ ُٔوخرَ حُٞكخ . ؛طخنغ ُوٞحػذ حُشؿٞع حُقشك٢

٣ـٞص ٌَُ ٓظٜش إٔ ٣ظٔغي رخُغوٞه ك٢ ٓٞحؿٜش حُلخَٓ حُٜٔٔدَ   اٌّظٙشْٚ:)ج( 

دكددغ  ألٕ حُٔظٜدش ؛عدٞح  ًخٗدض حٌُٔز٤خُدش ٓوزُٞدش أٝ ؿ٤دش ٓوزُٞدش؛ ٣ٝؼظزدش رُدي ٓ٘طو٤دخً 

 أخدشٌُٟٔز٤خُش ػ٘ذ حُلقدٍٞ ػ٤ِٜدخ  ُٝد٤ظ ٓدٖ حُؼدذٍ اُضحٓدٚ رخُٞكدخ  رٜدخ ٓدشس ه٤ٔش ح

 حُلخَٓ أَٛٔ ك٢ حُو٤خّ رخُٞحؿزخص حُظ٢ أُضٓٚ رٜخ حُ٘ظخّ. ٓخدحّ 

٣ؤخدز ًدَ ٓدْٜ٘ ٓشًدض حُؾدخـ حُدز١  اٌئبِٓ االحز١ب ٟ ٚاٌمبثةً ثبٌزةذخً:)د( 

غددي رخُغددوٞه كدد٢ ػددٖ حُغدخكذ  كبٗددٚ ٣ـددٞص ُددٚ حُظٔ هددخرس أٝ خمدٔ٘ٚ. كددبرح ًددخٕ مددخٓ٘

ٝؿذ ٓوخرَ حُٞكخ  ُذٟ حُٔغدلٞد أ٣ؼزض إٔ حُغخكذ  إٔٓٞحؿٜش حُلخَٓ حَُٜٔٔ رؾشه 

 أٓخ ارح ًخٕ مخٓ٘خً أٝ هخرسً رخُظذخَ ػٖ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ   ػ٤ِٚ ك٢ ٤ٓؼخد حالعظلوخم. 
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كِدد٤ظ ُددٚ حُظٔغددي رخُغددوٞه كدد٢ ٓٞحؿٜددش حُلخٓددَ حُٜٔٔددَ. أٓددخ ارح ًددخٕ مددخٓ٘خً أٝ هددخرسً 

أكذ حُٔظٜش٣ٖ  ك٤ـٞص ُٚ حُظٔغدي رخُغدوٞه كد٢ ٓٞحؿٜدش حُلخٓدَ حُٜٔٔدَ  رخُظذخَ ػٖ

 ك٢ ؿ٤ٔغ حُلخالص.

 اَمضاء االنر او انصزيف تعدو مسا  اندعٕٖثاًَٛا: 

ألوورم النظووام حاموول الكمبيالووة أن يطالووب بقيمتهووا وفقووا  إلجووراءات معينووة وفووي      

موون  اةنووه يكووون واحوودمواعيوود محووددة، فووةذا تووأخر عوون المطالبووة فووي هووذه المواعيوود، ف

ا نين؛ فهو إما أن يكون مود اسوتوفا ميموة الكمبيالوة ولكنوه احوتفظ بهوا تحوت يوده ألي 

سبب، ألنه ليس من المألوف أن يسكت التاجر عن المطالبة بحقه طوال هذه الفتورة، 

؛ وهوو إموا مقصور وهوذا السولو  ال يتناسوب موق (ٔ) وهذا ما يسما ب  )مرينة الوفاء(

واالئتمان اللذين تقوم عليهما الحياة التجاريوة، ومون  وم فهوو لويس  مقتضيات السرعة

جديرا  بالحمايوة المقوررة فوي نظوام األوراق التجاريوة، وعليوه أن يطالوب بحقوه طبقوا  

للقواعوود التووي توونظم عالمتووه األصوولية بالموودين، وال يقصوود بعوودم سووما  الوودعوى أن 

حوق الشوخت فوي اللجووء ن ذلو  يتعوار  موق المحكمة تمتنق عن نظر الدعوى، أل

إلووا القضوواء، ولكوون يقصوود بووه أن الحووق مبوول مضووي الموودة يجووور المطالبووة بووه طبقووا  

، أما بعد مضي المدة فال يجور المطالبوة للقواعد المقررة في نظام األوراق التجارية

. وفيمووا يلووي يوضووح الباحووث الفوورق بووين عوودم سووما  (ٕ) بووه إال طبقووا  للقواعوود العامووة

مق التعر  لنطاق عدم سما  الدعوى الصرفية، ومن الصرفي، الدعوى والسقوط 

  م المدة التي ال تسمق الدعوى بعد انقضائها:

ػاضغرقػبغنػردمػدطاعػاضدروىػواضدػوطػاضصرسي:ػ-1
فوي أنهمووا وسوويلتان النقضوواء يشوتر  السووقوط الصوورفي موق عوودم سووما  الوودعوى     

صلحة أن يتمس  بوأي منهموا االلترام الصرفي ب ير الوفاء، حيث يجور لصاحب الم

ليمنق مطالبة حامل الكمبيالة بحقه طبقا  للقواعد المقررة فوي نظوام األوراق التجاريوة 

نهمووا ال يتعلقووان بالنظووام العووام، وموون  ووم ال يجووور أباعتبارهووا مواعوود خاصووة. كمووا 

للمحكمة أن تقضي بأيهما من تلقاء نفسها، ولكن يجوب أن يتمسو  المودين أو يتنوارل 

                                                 
 .174  صاألوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي هػ(.1419) ( سا ة  زييب االسيد1)
 .213وية االواقية...  صاألوراؽ االتجورية وا:داس واالتس ـ(.2118) قر وف   بداالرح ف االسيد (2)
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صوووراحة  أو ضووومنا ، كوووأن يقووووم بالوفووواء بالكمبيالوووة رغوووم حقوووه فوووي التمسووو   عنهموووا

 .(ٔ) بالسقوط، أو كأن يقر بالدين رغم مضي مدة سما  الدعوى

ن إحيووث  ،وعوودم سووما  الوودعوى والسووقوط الصوورفي يوجوود بينهمووا أوجووه اخووتالف 

ال شمل مون ال واني، ولوذا فهوو يفيود المودين الصورفي فوي الحواالت التوي أاألول أعم و

يستفيد فيها من السقوط، إما ألنوه لويس مون الوذين ال يسوتطيعون االحتجوا، بوه، وإموا 

ألن الحامل مام بأداء الواجبات المفروضة عليه بحيث ال يمكن أن يعتبور مهموال  فوال 

   .(ٕ) كان مد تنارل عن التمس  بهيحتج عليه بالسقوط، وإما ألن المدين الصرفي 

 ابة جراء للحامل المهمل، ومن  م يستفيد منه بعو  كما يعتبر السقوط الصرفي بم 

الملتوورمين بالكمبيالووة )المظهوورين وضووامنيهم والسوواحب الووذي موودم مقابوول الوفوواء فووي 

ميعاد االستحقاق(، وال يستفيد منه الوبع  اخخور )المسوحوب عليوه والسواحب الوذي 

نة عودم الحوق لم يقدم مقابل الوفاء(. أما عدم سما  الدعوى الصرفية فيقوم علا مري

 .(ٖ) الظاهر التي تستنتج من تر  المدعي دعواه مدة معينة بدون عذر شرعي

 

ػظطاقػردمػدطاعػاضدروىػاضصرسغظػ-2
( من نظام األوراق التجارية نطاق عدم سما  الودعوى وفقوا  94حددت المادة )      

تلقوا دون إخالل بحقوق الحامل المسوتمدة مون عالمتوه األصولية بمون للنت التالي: "

تجواه مابلهوا بعود مضوي  والث  عنه الكمبيالة، ال تسمق الدعوى الناشوئة عون الكمبيالوة

الحامل تجاه الساحب أو المظهورين  ىسنوات من تاري  االستحقاق، وال تسمق دعاو

بعوود مضووي سوونة موون توواري  االحتجووا، المحوورر فووي الميعوواد النظووامي أو موون توواري  

بووال مصووروفات أو بوودون احتجووا، وال االسووتحقاق إن اشووتملت علووا شوورط الرجووو  

 أشوهرتسمق دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بع  أو تجاه الساحب بعد مضي سوتة 

وبوذل  . من اليوم الذي وفا فيوه المظهور الكمبيالوة أو مون يووم إماموة الودعوى عليوه"

 يتضح أن نطاق الدفق بعدم سما  الدعوى يتحدد وفقا  للتالي:

                                                 
 اال رجع االسوبؽ. (1)
  213األوراؽ االتجوريػػػة وا:دػػػاس واالتسػػػوية االواقيػػػة...  ص ـ(.2118) ايظػػػر: قر ػػػوف   بػػػداالرح ف االسػػػيد (2) 

 .212  ص1ـ(. االقويوف االتجوري...  ج2111 ال ؛ واالمريي    ح د دريد )  وايظر  يضًو: االبورودي
 .315ـ ا التزاـ دراسة  قورية  جدة: دار حودظ الاليرر واالتوزيع  ص حكوـ(. 2117ساليـ   ي ف سمد ) (3)
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أي الودعوى التوي تتأسوس علوا التورام ػخ فمةط:٠مزصش ػٍٝ اٌذػٜٛ اٌصشف١)أ( 

 :(ٔ) ناشيء عن التوميق علا الكمبيالة، وتتم ل هذه الدعاوى في

 دعوى الحامل ضد المسحوب عليه القابل. -

 دعوى الحامل علا الساحب والمظهرين وضامنيهم االحتياطيين. -

 دعوى الحامل علا القابل بطريق التدخل. -

الكمبيالوووة التوووي يرفعهوووا علوووا الموووومعين السوووابقين عليوووه دعووووى الملتووورم المووووفي ب - 

 وضامنيهم.

أو القابول بالتودخل ضوود الشوخت الووذي ضومنه أو مبوول  االحتيوواطيدعووى الضوامن  - 

 الكمبيالة عنه ودعواه ضد ضامنيهم.

ال ينطبق عدم سوما  ػال ٠ٕطجك ػٍٝ اٌذػبٜٚ اٌّسزّذح اٌؼاللخ األص١ٍخ:)ة( 

ستمدة مون العالموة األصولية بمون تلقوا عنوه الكمبيالوة، الدعوى علا حقوق الحامل الم

وى صرفية، ولكنهوا نشوأت بمناسوبة تعتبر دعألن الدعوى التي تحمي هذه الحقوق ال 

احب صيجور ل لذاإنشاء الكمبيالة أو تداولها، وليس مصدرها المباشر التوميق عليها. 

 .الحق رفق دعوى المطالبة به في أي ومت

ػطعػاضدروىػبطدػاظػضائؼا:اضطدةػاضتيػالػتدػ-3
ال تسمق الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه مابلهوا بعود مضوي  والث سونوات مون     

الحامل تجاه الساحب أو المظهورين بعود مضوي  ىوال تسمق دعاوتاري  االستحقاق، 

سنة من تاري  االحتجا، المحورر فوي الميعواد النظوامي أو مون تواري  االسوتحقاق إن 

الرجووو  بووال مصووروفات أو بوودون احتجووا، وال تسوومق دعوواوى  اشووتملت علووا شوورط

من اليوم الوذي  أشهرالمظهرين بعضهم تجاه بع  أو تجاه الساحب بعد مضي ستة 

. يتضوح مون ذلو  أن (ٕ)وفوا فيوه المظهور الكمبيالوة أو مون يووم إماموة الودعوى عليوه

القوانوني المدة التي ال تسمق الدعوى الصرفية بعود انقضوائها تختلوف حسوب المركور 

للملترم الذي يقوم الحامل برفق الودعوى عليوه للمطالبوة بقيموة الكمبيالوة، وذلو  علوا 

 النحو التالي:

                                                 

 .214األوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية...  ص ـ(.2118) قر وف   بداالرح ف االسيد (1) 
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.84ايظر: اال ودة ) (2)
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ال تسوومق الوودعوى الصوورفية التووي  اٌةةذػٜٛ ردةةبٖ اٌّسةةحٛة ػ١ٍةةٗ اٌمبثةةً:)أ( 

يرفعهووا الحاموول )سووواء كووان هووو المسووتفيد األول أو أي حاموول لهووا نتيجووة الوفوواء بهووا 

وات موون توواري  اسووتحقاق وب عليووه القابوول بمضووي  ووالث سوونللحاموول( علووا المسووح

 أما المسحوب عليه غير القابل فهو غير ملترم صرفيا  بالكمبيالة.الكمبيالة.

ال تسوومق الوودعوى الصوورفية التووي ػاٌةةذػٜٛ ردةةبٖ اٌسةةبحت أٚ اٌّظٙةةش٠ٓ: )ة(

، وتختلوووف هوووذه المووودة وفقوووا  يرفعهوووا الحامووول علوووا أي مووون هوووؤالء بعووود مضوووي سووونة

 :(ٔ)للتالي

 تبدأ هذه المدة من تاري  االحتجا، المحرر في الميعاد النظامي. -

مل علا شرط الرجو  بال مصواريف أو بودون احتجوا، فوةن تإذا كانت الكمبيالة تش -

 هذه المدة تبدأ من تاري  االستحقاق.

                  ثؼئُٙ ردبٖ ثؼت أٚ ردبٖ اٌسبحت ْٚاٌذػبٜٚ اٌزٟ ٠شفؼٙب اٌّظٙش)ج( 

، وإال جووار ألي أشوهر هوذه الحالووة يجوب علووا الحامول رفوق الوودعوى خوالل سووتة فوي 

وفقووا   أشووهر، وتختلووف بدايووة موودة السووتة موونهم أن يوودفق مطالبتووه بعوودم سووما  الوودعوى

 للتالي:

إذا كان مد أوفا للحامل بطريقة وديوة، فوي هوذه الحالوة تبودأ المودة مون تواري  اليووم  -

 الذي أوفا فيه.

ر مون أشوهمد رفق أيا  منهم دعوى رجوو  صورفية، تبودأ مودة السوتة  إذا كان الحامل -

 .تاري  رفق الدعوى

ػاظػطاعػأوػردمػدرغانػطدةػردمػدطاعػاضدروى:ػ-4
( مووون نظوووام األوراق التجاريوووة: "ال تسوووري المواعيووود 95وفقوووا  لووونت الموووادة )     

راء فيهوا وال المذكورة في المادة السابقة في حالة إمامة الدعوى إال من يووم خخور إجو

تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أمر به المدين في ورمة مسوتقلة إمورارا  

يترتب عليه تجديد الدين". ويتضح مون ذلو  أن المونظم يضوق حكموا  خاصوا  بانقطوا  

مدة عدم سما  الدعوى الصرفية، وحكم خخر بتجديد الدين، وعودم سوريان مودة عودم 

                                                 

 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.84ايظر: اال ودة ) (1)
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( من النظام نفسوه. وبوذل  فوةن لعودم 94قررة في المادة )سما  الدعوى الصرفية الم

 سما  الدعوى جانبين:

وذلو  يعنوي أن المودة الماضوية أمطبع ِذح ػذَ سّبع اٌذػٜٛ اٌصةشف١خ:  )أ(

علا اتخاذ اإلجراء القاطق ال تحتسب، بل يبدأ حساب مدة جديدة اعتبوارا  مون انتهواء 

الملتورمين بالكمبيالوة،  وم حودث  هذا اإلجراء، فوةذا رفعوت دعووى صورفية علوا أحود

 بووودون صووودور حكوووم منوووه عوووار  مووون عووووار  الخصوووومة أدى إلوووا انتهائهوووا

للخصومة، من هنا تبدأ مدة جديدة لعدم سما  الدعوى الصورفية التوي رفعوت، ويبودأ 

 .(ٔ) خر إجراء صحيح تم اتخاذه بصدد هذه الدعوىخحساب المدة الجديدة من يوم 

لترم الوذي رفعوت الودعوى قطا  ليس له أ ر إال بالنسبة للموجدير بالذكر أن هذا االن

، وهوذا يعنوي أنوه إذا رفعوت الودعوى علوا المسوحوب (ٕ)ضده لتقطق هوذه المواعيود 

للخصوومة، فةنوه تبودأ مودة  هت هذه الدعوى بدون صودور حكوم منوهعليه القابل، وانت

وى. خوور إجووراء صووحيح فووي هووذه الوودعخ ووالث سوونوات جديوودة اعتبووارا  موون توواري  

فووةن الموودة ،والعكووس صووحيح ففووي حووال لووم ترفووق دعوووى علووا الملتوورمين اخخوورين 

 المقررة لعدم سما  الدعوى ال تنقطق تجاههم.

ال تسري مدة عدم سما  الدعوى في ػػذَ سش٠بْ ِذح ػذَ سّبع اٌذػٜٛ:)ة( 

بةلرام أحد الملترمين بودفق الودين ال ابوت فوي الكمبيالوة؛  نهائي مطعي حال صدور حكم

وذلو  فوي ورموة ،و في حال االتفاق مق أحد الملتورمين الصورفيين علوا تجديود الودين أ

ومون  وم فوال ينطبوق عليوه مودة  مستقلة عن الكمبيالة أمر فيها بالمديونيوة والتورم بودفعها

 .   (ٖ)ألن االلترام الجديد هنا ليس التراما  صرفيا  ؛عدم سما  الدعوى 

 
 

 
                                                 

 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.85اال ودة ) ايظر: (1)
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.86ايظر: اال ودة ) (2)
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.85ايظر: اال ودة ) (3)
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 ادلثحث انثاَٙ
 انسُـــد أليـــــز

، 99، 93مووواد فقووط ) الموونظم األحكووام الخاصووة بالسووند ألموور فووي أربووقوضووق       

( التي تضمنها نظام األوراق التجارية، وبالنسبة لألحكام األخرى فقد اكتفا 98،81

المنظم باإلحالة إلا األحكام الواردة في باب الكمبيالة لتطبق علا السند ألمر بالقودر 

ي تتم ول فوي أنوه محورر بوين طورفين فقوط )المحورر الذي ال يتعار  مق ماهيتوه التو

فهي  ال ية األطراف، ومد أخوذ  ،والمستفيد( وليس به مسحوبا  عليه، بعكس الكمبيالة

الموونظم السووعودي فووي هووذا الشووأن بمووا أخووذت بووه اتفاميووة جنيووف الخاصووة بالكمبيالووة 

السوند  والسند ألمر، حيث اهتمت بوضوق أحكوام الكمبيالوة وأحوال إليهوا لتنطبوق علوا

، (ٔ) نظورا  لقيوام الكمبيالوة والسوند ألمور بوظيفوة واحودة ؛ألمر، وهذه اإلحالة منطقيوة

وعليه سووف يقتصور هوذا المبحوث علوا األحكوام الوواردة فوي الموواد األربعوة سوالفة 

 الذكر والخاصة بالبيانات اإللرامية لتنفيذ السند ألمر، وذل  في مطلبين:

 .وأحكامه المطلب األول: مفهوم السند ألمر

 . ألمر وضمانات الوفاء به وانقضاء االلتزام الصرفيتداول السند المطلب الثاني: 

 ادلطهة األٔل
 ٔأحكايّيفٕٓو انسُد أليز 

 أٔالً: يفٕٓو انسُد أليز:
ردذكغ ٓزِدؾ  حٓلدشس ححُغ٘ذ ألٓش ٛٞ: فٝسهش طـخس٣ش ػ٘خث٤ش حألهشحف طظنٖٔ طؼٜذ     

رٔـدشد حالهدسع أٝ كد٢ ٤ٓؼدخد ٓؼد٤ٖ أٝ هخردَ  ٓؼ٤ٖ ألٓش ؽخـ آخش ٛدٞ )حُٔغدظل٤ذ(

 .(ٕف )ُِظؼ٤٤ٖ

ٝٛ٘خى ٖٓ ػشكٚ رؤٗٚ: ففي ٓلشس ٝكن ؽٌَ ٓؼ٤ٖ كذدٙ حُ٘ظدخّ ٣ظندٖٔ طؼٜدذحً      

 .(ٖ)ٖٓ ٓلشس حُغ٘ذ رذكغ ٓزِؾ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُ٘وٞد ُقخُق ؽخـ ٣غ٠ٔ حُٔغظل٤ذف

                                                 
 .68األوراؽ االتجورية ودقًو الاليظوـ االسمودي واتفوقية جييؼ  ص)د.ت(.   ح د   بداالفضيؿ  ح د (1)
 .411اؽ االتجورية د  االيظوـ االتجوري االسمودي  صاألور  هػ(.1417) ( حداد  االيوس2)
 .259األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي  ص ـ(.1989) بدا   ح د   االم راف( 3)
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حُ٘ودٞد   ًٖٔخ ػشف رؤٗٚ: ففي ٓلشس  ٣ظنٖٔ طؼٜذ ٓلشسٙ رذكغ ٓزِؾ ٓؼ٤ٖ ٓد     

ُِظؼ٤د٤ٖ  أٝ  إلرٕ أٝ ألٓدش ؽدخـ آخدش  ٣غد٠ٔ حُٔغدظل٤ذ  كد٢ طدخس٣  ٓؼد٤ٖ  أٝ هخردَ

 .(ٔ)رٔـشد حالهسعف 

ٝٝكوخً ُِظؼخس٣ق حُغخروش ٣ظنق إٔ حُغ٘ذ ألٓش ُٚ هشكخٕ كوو ٛٔدخ: )ٓلدشس حُغد٘ذ      

ٝٛٞ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ(  ٝ)حُٔغظل٤ذ(. ٣ٝظشطذ ػ٠ِ ٛدزح إٔ حُغد٘ذ ألٓدش ال ٣ودذّ ُِوزدٍٞ 

ألٕ ٓلشسٙ ٛٞ حُز١ ٣ِظضّ رخُٞكخ   ًٔخ أٗدٚ ال ٝؿدٞد ُٔوخردَ حُٞكدخ  كد٢ حُغد٘ذ ألٓدش  

٣ٝشد حُغ٘ذ ألٓش رق٤ـش حُظؼٜذ رخُٞكدخ   ًدَ رُدي ؽدش٣طش إٔ ٣ظدٞحكش كد٢ حُغد٘ذ ؽدٌَ 

( حُظدد٢ طنددٜٔ٘خ 3ٓ-21ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُغددؼٞد١ كدد٢ حُٔددٞحد )ٓؼدد٤ٖ كددذدٙ 

ذ حكظٞص طِي حُٔٞحد ػ٠ِ ٓـٔٞػظ٤ٖ ٖٓ حألكٌدخّ  حُزخد حُؼخ٢ٗ ُظ٘ظ٤ْ حُغ٘ذ ألٓش  ٝه

حأل٠ُٝ خخفش رخُغد٘ذ ألٓدش  ٝحألخدشٟ ٣ؾدظشى ك٤ٜدخ حُغد٘ذ ألٓدش ٓدغ حٌُٔز٤خُدش ٝحُظد٢ 

( ػ٠ِ عز٤َ حُلقش ٝحُظ٢ ٗقض ػ٠ِ حٗطزخهٜخ ػ٠ِ حُغد٘ذ ألٓدش 23أٝسدطٜخ حُٔخدس )

 رخُوذس حُز١ ال ٣ظؼخسك ٓغ ٓخ٤ٛظٚ. 

 ٕج انرُفٛذ:أليز لانسُد  ئكسابشزٔط  ثاًَٛا:
  ٝٓددٖ ػددْ حُ٘ظخ٤ٓددشحُغدد٘ذ ألٓددش كـظددٚ  دالًظغددخالرددّذ ٓددٖ حعددظ٤لخ  ػددذس ؽددشٝه       

   ٝرُي ًخُظخ٢ُ:ؽ٤ٌِش ٝٓٞمٞػ٤شط٘ل٤زٙ  ٝهْ طْ طوغ٤ْ طِي حُؾشٝه ا٠ُ ؽشٝه 

ػ:اضذروطػاضذصضغظػ-1
ُٓلدشس ٣ظندٖٔ خً ٌدٕٞ ٌٓظٞرد٣  إٔ ًغدخد حُغد٘ذ ألٓدش كـدش حُظ٘ل٤دزإل ٣ُؾدظشه       كد٢ 

س  كس طٞه٤غ ح أ١ فدي  كد٢ ٓلدشس  خ  ٓدخ ُدْ ٣ٌدٖ ػخرظدٗظخٓدخً   ألٓدشحُغ٘ذ  ٝؿٞدُٔلشِّ

حٌُظخردش؛ أ٣ّدخً  ردؤ١ ٝعد٤ِش ؿ٤دش ألٓدشُدزُي كبٗدٚ ال ٣ـدٞص اػزدخص ٝؿدٞد حُغد٘ذ   ٌٓظدٞد

  ػزٞطدٚ كد٢ ٗؾدؤس فدل٤لش ألٓدشُ٘ؾدؤس حُغد٘ذ  ٝال ٣ٌلد٢(. ًخٗض هٞطٜخ )ًدخإلهشحس ٓدؼسً 

ٝحكظودخد  ٝط٘ل٤دزٙ  ٠ ر٤خٗخص أعخع٤ش ُظ٣ٌٞ٘دٚحُٔلشس ػِ ٓلشس  رَ ٣ـذ إٔ ٣ؾظَٔ ٛزح

ٝٓدٖ ػدْ ٣لودذ فدلظٚ   ُِغد٘ذ حُ٘ظخ٤ٓدشأ١ ٖٓ حُز٤خٗخص حُؾ٤ٌِش ٣ظشطذ ػ٤ِٚ ػذّ حُو٤ٔدش 

ًغدد٘ذ ط٘ل٤ددز١  ٣ٝظلددٍٞ ٓددٖ ٝسهددش طـخس٣ددش اُدد٠ عدد٘ذ د٣ددٖ ػددخد١ ال ٣خنددغ ُ٘ظددخّ 

ٔدد٘ظْ   ٝهددذ كددذد حُل٤ددز ػ٤ِددٚ ٓددٖ هزددَ هخمدد٢ حُظ٘ل٤ددزحألٝسحم حُظـخس٣ددش  ٝال ٣ـددٞص حُظ٘

( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش ؽددشٝه فددلش حُغدد٘ذ ألٓددش 21حُغددؼٞد١ كدد٢ حُٔددخدس )

 ٓئًذحً مشٝسس إٔ ٣ظنٖٔ حُز٤خٗخص حُظخ٤ُش: 

                                                 
 .14ص  1ـ(. االقويوف االتجوري...  ج2111 ال ؛ واالمريي    ح د دريد )  االبورودي( 1)
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 .( ؽشه حألٓش )ػزخسس ع٘ذ ألٓش( ٌٓظٞرش ك٢ ٓظٖ حُغ٘ذ ٝرخُِـش حُظ٢ ًظذ رٜخأ)

   ٠ ؽشه رٞكخ  ٓزِؾ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُ٘وٞد.طؼٜذ ؿ٤ش ٓؼِن ػِ (د)

   .لوخمحالعظ ٤ٓؼخد )ؽ(

  .)د( ٌٓخٕ حُٞكخ 

   .حعْ ٖٓ ٣ـذ حُٞكخ  ُٚ أٝ ألٓشٙ )ٛـ(

  .)ٝ( طخس٣  اٗؾخ  حُغ٘ذ ٌٝٓخٕ اٗؾخثٚ

   .طٞه٤غ ٖٓ أٗؾؤ حُغ٘ذ )حُٔلشس( )ص(

ٖٝٓ حُـذ٣ش رخُزًش إٔ ٛزٙ حُز٤خٗخص ٢ٛ طوش٣زخً حُز٤خٗخص حإلُضح٤ٓش ٌُِٔز٤خُش أ٣ندخً        

ٖ  ٝال ٣ٞؿذ ٓغدلٞد حُغ٘ذ ٓلشس ر٤ٖ هشك٤   ألٕرخعظؼ٘خ  حعْ حُٔغلٞد ػ٤ِٚٝرُي 

)أٓش ؿ٤دش ٓؼِدن ػِد٠ ؽدشه( ؿدخ  ردذالً ٜٓ٘دخ ػزدخسس )طؼٜدذ ؿ٤دش ٓؼِدن ػ٤ِٚ؛ ٝػزخسس 

ػ٠ِ ؽشه(  ألٕ حُغ٘ذ طؼٜذ ٖٓ ؽخـ رؤٕ ٣ذكغ ألٓش ؽخـ آخدش )حُٔغدظل٤ذ( ٓزِـدخً 

 .  (ٔ)ٓؼ٤٘خً ٖٓ حُ٘وٞد ك٢ طخس٣  ٓؼ٤ٖ  أٝ هخرَ ُِظؼ٤٤ٖ أٝ ُذٟ حالهسع 

ٝٗظشحً ألٗٚ هذ عزن دسحعش ٛزٙ حُز٤خٗخص ك٢ حُٔزلغ حُخخؿ رخٌُٔز٤خُش  ُزح ٣ٌظلد٢      

   عزن دسحعظٚ  ٝرُي ٓ٘ؼخً ُِظٌشحس. حُزخكغ رخإلكخُش ُٔخ

 اضذروطػاضطوضورغــظػ-2

ٔٞمدٞػ٤ش حُحألكٌخّ حُظ٢ عزن دسحعدظٜخ رؾدؤٕ حُؾدشٝه حُغ٘ذ ألٓش  ط٘طزن ػ٠ِ      

( ٓدٖ ٗظدخّ حألٝسحم 23إلكخُدش حُدٞحسدس كد٢ حُٔدخدس )ٝرُي رٔٞؿدذ ح  إلٗؾخ  حٌُٔز٤خُش

إٔ   رخػظزدخسٙ طقدشكخً هخ٤ٗٞٗددخً (  ك٤دغ ٣ؾدظشه ُقددلش اٗؾدخ  حُغد٘ذ ألٓددش ٕحُظـخس٣دش )

٣ٌٕٞ ٓلشسٙ ٓظٔظؼخً رخأل٤ِٛش حُسصٓش  ٝإٔ ٣ٌٕٞ ُِغد٘ذ عدزذ ٓؾدشٝع ٝٓلدَ ٌٓٔدٖ 

سمددخ مددشٝسس إٔ ٣قددذس حُظضحٓددٚ رخُغدد٘ذ ػددٖ اُدد٠ ٝٓؾددشٝع أ٣نددخً  ٛددزح رخإلمددخكش 

فددل٤ق خددخٍ ٓددٖ ػ٤ددٞد حإلسحدس  ٝػ٤ِددٚ ٣ل٤ددَ حُزخكددغ حُؾددشٝه حُٔٞمددٞػ٤ش ُِغدد٘ذ 

ػ.(ٖألٓش ا٠ُ حُؾشٝه حُٔٞمٞػ٤ش ٌُِٔز٤خُش  ٝرُي ٓ٘ؼخً ُِظٌشحس )
                                                 

ث )االت ييػػز بػػيف األوراؽ االتجوريػػة(  ػػف اال بحػػث ايظػػر: االفػػرؽ بػػيف االك بيوالػػة واالسػػيد أل ػػر دػػ  اال طالػػب االلوالػػ( 1)
 األوؿ د  االفةؿ االلوي  ) وهية األوراؽ االتجورية(. 

 ./ (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية89ايظر: اال ودة )( 2)
 .ايظر: االرروط اال وضو ية الالك بيوالة د  اال بحث األوؿ  ف ه ا االفةؿ( 3)
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 فمد انسُد أليز انصفح انرُفٛذٚح:ثانثًا: 
كدذ حُز٤خٗدخص حإلُضح٤ٓدش عدخُلش حُدزًش  ٣لودذ فدلظٚ أك٢ كخُش خِدٞ حُغد٘ذ ألٓدش ٓدٖ       

ز٣ددش ًٞسهددش طـخس٣ددش  ٣ٝقددزق ٓغددظ٘ذ د٣ددٖ ػددخد١  ٝٓددٖ ػددْ ط٘طزددن ػ٤ِددٚ حُوٞحػددذ حُظ٘ل٤

. (ٔ) خأٝ طـخس٣دد خٓددذ٤ٗ خحُؼخٓددش حُظدد٢ ط٘طزددن ػِدد٠ حُغدد٘ذ حُؼددخد١  طزؼددخً ُٔددخ ارح ًددخٕ د٣٘دد

٣ٝغظؼ٠٘ ٖٓ رُي إٔ حُغ٘ذ ألٓش ٣ظَ ٓلظلظخً رقدلظٚ ًٞسهدش طـخس٣دش سؿدْ خِدٞٙ ٓدٖ 

 ٝحكذ أٝ أًؼش ٖٓ حُز٤خٗخص حُظخ٤ُش:

 ك٤غ ٣ٌٕٞ ٝحؿذ حُٞكخ  ُذٟ حالهسع  ١ِؼبد االسزحمبق:)أ( 

 ك٤غ ٣ؼظزش ٌٓخٕ اٗؾخ  حُغ٘ذ ٌٓخٗخً ُِٞكخ  رٚ  ٌٝٓخٗخً ُٔلشسٙ.  )ة( ِىبْ اٌٛفبء:

٣ؼظزش ٓ٘ؾؤ حُغد٘ذ ألٓدش ٛدٞ حٌُٔدخٕ حُٔزد٤ٖ رـخٗدذ حعدْ ٓلدشسٙ؛  )ج( ِىبْ اإلٔشبء:

حٕ فدلظٚ ًغد٘ذ ألٓدش  كبرح ُدْ ٣ٞؿدذ رـدٞحس حعدْ ٓلدشسٙ  كبٗدٚ ٣ظشطدذ ػِد٠ رُدي كودذ

 .(ٕ)رخُذ٣ٖ  خػخد٣ ح٣ٝقزق ٓغظ٘ذ

 ادلطهة انثاَٙ
  ٔضًاَاخ انٕفاء تّ ٔاَمضاء االنر او انصزيف أليزذدأل انسُد 

 أليز )انرظٓري(:انسُد  ذدأل: أٔالً 
ُلخِٓددٚ ٓؼددَ حٌُٔز٤خُددش   إ٣ٙددظْ طددذحٍٝ حُغدد٘ذ ألٓددش رددخُظظ٤ٜش  ألٗددٚ ال ٣ـددٞص اٗؾددخ      

 حُظظ٤ٜش حُظدخّ )حُ٘خهدَ ٤ٌُِِٔدش(  ٝحُظظ٤ٜدش حُظد٢ِ٤ًٞ ػسػش أٗٞحع: ا٠ُ  ٣ٝوغْ حُظظ٤ٜش

/د( رؾدؤٕ طظ٤ٜدش حُغد٘ذ ألٓدش اُد٠ أكٌدخّ 23  ٝهذ أكخُدض حُٔدخدس )ٝحُظظ٤ٜش حُظؤ٢٘٤ٓ

حُظ٢ عزن دسحعظٜخ ك٢ حُٔزلغ حُغخرن  ُٝزُي ٣ل٤َ حُزخكغ ا٤ُٜدخ  (ٖ)طظ٤ٜش حٌُٔز٤خُش 

 ٓ٘ؼخً ُِظٌشحس.

 

                                                 

 .(  ف يظوـ األوراؽ االتجورية88ايظر: اال ودة )( 1)
 . 219األوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية...  صـ(. 2118) قر وف   بداالرح ف االسيد (2)
(  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  ف تسػػري  حكػػوـ االك بيوالػػة  الػػب االسػػيد أل ػػر بوالقػػدر 89يةػػت اال ػػودة ) ( 3)

اال ػودة االتػػ  يةػت  الػػب  االػ ي   تتمػورض  ػػع  وهيتػ   و ػف تالػػؾ األحكػوـ  ػػو تضػ يت  االفقػرة )ب(  ػػف هػ و
 ف: "األحكوـ اال تمالقة بتظًير االك بيوالة وبض ويًو احتيوطيًو  ع  را وة  ي  ا ا الػـ يػ كر دػ  ةػيغة االضػ وف 

 اسـ اال ض وف ا تبر االض وف حوةًا ال ةالحة  حرر االسيد".
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 أليز:انسُد تمًٛح  انٕفاءضًاَاخ : ثاَٛاً 
سٙ ر ٣ـدددذ        كددد٢ ٤ٓؼدددخد  ظدددٚحُٞكدددخ  رو٤ٔظ٘ل٤دددزٙ ٝػِددد٠ كخٓدددَ حُغددد٘ذ ٓطخُزدددش ٓلدددشِّ

 ٝك٢  ٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُٞكخ  ك٢ حٌُٔخٕ حُٔلذد ك٢ حُغ٘ذ  ال هزِٚ ٝال رؼذٙ حعظلوخهٚ 

سألٓدش ٖ حُغد٘ذ ٤كخُش ػذّ طنٔ ٝكد٢   ٌٙٓخٗدخً ُِٞكدخ   ٝؿدذ حُٞكدخ  كد٢ ٓدٞهٖ ٓلدشِّ

س حُغدد٘ذ رو٤ٔددش حُقددي كدد٢ كخُددش ػددذّ ٝكددخ  كددبٕ ػِدد٠  عددظلوخم حُٔلددذد٤ٓؼددخد حال ٓلددشِّ

( كلدع ٝسهدش حالكظـدخؽ(. ٝٛدذف طلش٣دش )ٝسهدش حكظـدخؽحُلخَٓ إٔ ٣زخدس ا٠ُ ػَٔ )

٣ؼزددض ك٤ٜددخ سعدد٤ٔش ٝسهددش  ٢ٛددٝ. حُٞسهددش كددن كخٓددَ حإلرٕ كدد٢ حُشؿددٞع اُدد٠ ٓددٞهؼ٢

 .ك٢ ٤ٓؼخد حعظلوخهٚ  ألٓش ( ػٖ حُٞكخ  رو٤ٔش حُغ٘ذألٓشحٓظ٘خع حُٔذ٣ٖ )ٓلشس حُغ٘ذ 

 أليز ٔذُفٛذِانسُد تمًٛح  انٕفاء: ثانثاً 
٣٘طزدن ػِد٠ حُغدد٘ذ ألٓدش رحص حألكٌددخّ حُٔظؼِودش رخعدظلوخم حٌُٔز٤خُددش  ٝكد٢ ٛددزح         

حُؾؤٕ ٣ِظضّ حُٔلشس ػ٠ِ حُٞؿٚ حُز١ ٣ِظضّ ردٚ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ حُوخردَ كد٢ حٌُٔز٤خُدش  

  ًٝدزُي حألكٌدخّ حُٔظؼِودش (ٔ)٢ حُٞكدخ  ٝط٘طزن أ٣نخً أكٌخّ حُٞكخ  رٜخ  ٝحُٔؼخسمش ك

 رخكظـخؽ ػذّ حُٞكخ . 

ٝط٘طزن أ٣نخً حألكٌخّ حُٔظؼِوش رخُشؿٞع حُقشك٢ ك٢ كخُش ػذّ حُٞكخ   ٖٓ ك٤دغ      

  (ٖ)  ًٝٔز٤خُددش حُشؿددٞع (ٕ)ِٜٓددش ُِٞكددخ   حُٔٞحػ٤ددذ  ٝأ٣ددخّ حُؼٔددَ  ٝػددذّ ٓد٘ق كغدخد

ؼدذد حُ٘غد  ٝحُقدٞس ٝحُظلش٣دق كد٢   ٝط(ٗ) ًٝزُي حألكٌدخّ حُٔظؼِودش رخُٞكدخ  رخُظدذخَ

 .  (٘) حُز٤خٗخص

 اَمضاء احلك انصزيف تانسمٕط ٔعدو مسا  اندعٕٖ:: راتعاً 
( إٔ حألكٌخّ حُخخفدش رخٌُٔز٤خُدش ك٤ٔدخ ٣ظؼِدن 23ٝسد ك٢ حُلوشس )د( ٖٓ حُٔخدس )        

رآػخس اٛٔخٍ حُلخَٓ ٝرؼذّ عٔخع حُذػٟٞ ط٘طزن ػ٠ِ حُغ٘ذ ألٓش  ًٔخ ؿخ  ك٢ حُٔدخدس 

( إٔ ٓلددشس حُغدد٘ذ ألٓددش ٣ِظددضّ ػِدد٠ حُٞؿددٚ حُددز١ ٣ِظددضّ رددٚ حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ كدد٢ 3ٓ)

كبٗٚ ٣لودذ كودٚ كد٢   حٌُٔز٤خُش )حُوخرَ(. ٝر٘خ  ػ٠ِ رُي كبٕ حُلخَٓ ك٤٘ٔخ ٣قزق ٜٓٔسً 

حُشؿدٞع حُقدشك٢ ػِدد٠ ؿ٤ٔدغ حُٔدٞهؼ٤ٖ ػِدد٠ حُغد٘ذ ألٓدش ٓخػددذح حُٔلدشس )ٝمددخٓ٘ٚ 

                                                 

 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية  و و بمدهو.48ايظر: اال ودة )  (1)
 ف يظوـ األوراؽ االتجورية.(  63ايظر: اال ودة )  (2)
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.66ايظر: اال ودة )  (3)
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.67( االب )65ايظر: اال واد  ف )  (4)
 (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية.82( االب )77ايظر: اال واد  ف )  (5)
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حٌُٔز٤خُددش  ٝحُشؿددٞع ػِدد٠ ٛددزح ال ٣ِلوددٚ ٣ؼظزددش كدد٢ ٓشًددض هخرددَ  ٚحالكظ٤ددخه٢( رُددي أٗدد

حُغددوٞه  أٓددخ رخُ٘غددزش ُٔددذس ػددذّ عددٔخع حُددذػٟٞ كبٜٗددخ طخظِددق ٓددٖ ؽددخـ اُدد٠ آخددش  

 :(ٔ) ٝرُي ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ

ػػػػػػػػػػػ)أ(ػاضرجوعػرضىػطحررػاضدظدػألطر
إ ٓددذس ػددذّ عددٔخع حُددذػٟٞ رخُ٘غددزش ُٔلددشس حُغدد٘ذ ألٓددش ٛدد٢ ػددسع عدد٘ٞحص ٓددٖ     

حُٔطخُزددش ٓددٖ هزددَ حُلخٓددَ أٝ ٓددٖ هزددَ ٓددذ٣ٖ هددخّ  أه٤ٔددض  ٝعددٞح  طددخس٣  حالعددظلوخم

كددبٕ ٓددذس حُغدد٘ٞحص   رخُٞكددخ . أٓددخ ارح ًددخٕ حُغدد٘ذ ألٓددش ٓغددظلن حُٞكددخ  ُددذٟ حالهددسع

حكظـدخؽ ػدذّ حُٞكدخ   أٝ ٓدٖ طدخس٣  طودذ٣ْ حُغد٘ذ ألٓدش  طدخس٣ حُؼسػش طزدذأ ٓدٖ عدش٣خٕ 

ٕ ٓغظلن حُٞكخ  رؼذ ٓدذس رس ٓقخس٣ق  ٝارح ًخشؿٞع حُ ش ٝؿٞد ؽشهُِٞكخ  ك٢ كخُ

ُؼددذّ عددٔخع حُددذػٟٞ ٣زددذأ عددش٣خٜٗخ ٓ٘ددز حٗظٜددخ  ٓددذس  شكددبٕ حُٔددذس حُسصٓدد  ٓددٖ حالهددسع

حالهسع  أٓخ ارح ًخٕ ٓغظلن حُٞكخ  ُذٟ حالهسع أٝ رؼدذ ٓدذس ٓدٖ حالهدسع ُٝدْ ٣ودذّ 

ُِٞكخ  أٝ ُسهسع خسٍ ٓذس ع٘ش ٓدٖ طدخس٣  اٗؾدخثٜخ  كدبٕ ٓدذس حُغد٘ٞحص حُدؼسع ٣زدذأ 

 ٜٗخ ٖٓ طخس٣  اٗؾخ  حُغ٘ذ ألٓش.عش٣خ

ػ)ب(ػرجوعػاضحاطلػرضىػاضطظؼرغنػوضاطظغؼم:ػػػػػػػػػػػػ
ٓشًدض ٓظٜدش١ حٌُٔز٤خُدش ٝمدخ٤ْٜ٘ٓ حالكظ٤دخه٤٤ٖ  ُٝدزح كدبٕ  غ٣ظٔخػَ ٓشًض ٛئال  ٓ

ٓذس ػذّ عٔخع حُذػٟٞ رخُ٘غزش ُْٜ ٢ٛ ع٘ش ٝحكذس ٖٓ طخس٣  حكظـدخؽ ػدذّ حُٞكدخ  أٝ 

 خُش حإلػلخ  ٖٓ طلش٣ش رشٝطغظٞ ػذّ حُٞكخ .ٖٓ طخس٣  حالعظلوخم  ٝرُي ك٢ ك

ػ)ج(ػرجوعػاضطظؼرغنػرضىػبطضؼمػاآلخر:ػػػػػػػػػػػ
ارح هخّ أكذ ٓظٜدش١ حُغد٘ذ ألٓدش )أٝ مدخٓ٘ٚ حالكظ٤دخه٢( رخُٞكدخ  رو٤ٔدش حُغد٘ذ ألٓدش  

كبٗٚ ٣٘ظوَ ا٤ُدٚ حُلدن حُٔؼزدض كد٢ حُغد٘ذ ألٓدش  ٣ٌٝدٕٞ ُدٚ كدن حُشؿدٞع فدشك٤خً ػِد٠ 

 أؽدٜشٝمدخ٤ْٜ٘ٓ حالكظ٤دخه٤٤ٖ  ػِد٠ إٔ ٣دظْ رُدي خدسٍ عدظش حُٔظٜش٣ٖ حُغخرو٤ٖ ُٚ  

ٓددٖ طددخس٣  حُٞكددخ   أٝ ٓددٖ طددخس٣  ٓطخُزظددٚ رخُٞكددخ . أ١ إٔ ٓددذس ػددذّ عددٔخع حُددذػٟٞ 

 .أؽٜشرخُ٘غزش ُؼسهش حُٔظٜش٣ٖ رزؼنْٜ ح٥خش ٢ٛ عظش 

                                                 

 .275  274وـ االسمودي  ص ص األوراؽ االتجورية د  االيظ ـ(.1989)االم راف   بدا   ح د   (1)
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 ادلثحث انثانث
       انشٛـــــــــــــــك

 ٤ٞػخً ٝحعظخذحٓخً كد٢ حُظؼدخٓسص حُظـخس٣دش   ٣ؼظزش حُؾ٤ي حُٞسهش حُظـخس٣ش حألًؼش ؽ      

  ؽدؤٕ أكٌدخّ حُؾد٤يػ٤ِٜخ حُؼدشف كد٢  ٣شؿغ حُلوٚ ٝحُونخ  ا٠ُ حألكٌخّ حُظ٢ حعظوشٝ

حُٔٞمددٞع كدد٢ ؿ٤٘ددق ػددخّ  خخفددش حُؼددشف حُددذ٢ُٝ  ٝكدد٢ ٓوذٓظددٚ حُوددخٕٗٞ حُٔٞكددذ

  ٝؽددشٝه ٚ ٝأٗٞحػددٚخقخثقددٝ حُٔزلددغ ٓلٜددّٞ حُؾدد٤يٝعدد٤ظ٘خٍٝ ٛددزح . (ٔ) 3ّٖٔٔ

  ٝحٗوندخ  حالُظدضحّ حُقدشك٢ رخُغدوٞه ٝػدذّ عدٔخع ردٚحُٞكخ  ٝ طذحُٝٚأكٌخّ ٝاٗؾخثٚ 

 :حُظخ٤ُش ٔطخُذٝرُي ك٢ حُ .٣ظْ حُظطشم ُِلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش ُِؾ٤يحُذػٟٞ  ٝأخ٤شحً 

 اٌّطٍت األٚي: ِفَٙٛ اٌش١ه ٚخصبئصٗ ٚأٔٛاػٗ.

 .ٚاٌٛفبء ثٗرذاٌٚٗ اٌّطٍت اٌثبٟٔ: ششٚ  إٔشبء اٌش١ه ٚأحىبَ 

 .أمئبء االٌزضاَ اٌصشفٟ ثبٌسمٛ  ٚػذَ سّبع اٌذػٜٛ: ثاٌثبٌاٌّطٍت 

 اٌحّب٠خ اٌدٕبئ١خ ٌٍش١ه.: اٌشاثغاٌّطٍت 

 ادلطهة األٔل
 يفٕٓو انشٛك ٔخصائصّ ٔإَٔاعّ

 أٔالً: يفٕٓو انشٛك
: ففي ٌٓظٞد ٝكوخً ُؾٌَ ٓؼد٤ٖ ٣لدذدٙ ٗظدخّ حألٝسحم رؤ٣ٚٗؼشكٚ رؼل حُؾشحف       

٠ٔ حُغددخكذ اُدد٠ ؽددخـ ٣غدد٠ٔ حُٔغددلٞد حُظـخس٣ددش  ٣ظنددٖٔ أٓددشحً ٓددٖ ؽددخـ ٣غدد

هسع ػ٤ِٚ ٓزِـخً ٓؼ٤٘خً ٓدٖ حُ٘ودٞد ُؾدخـ ػخُدغ ٛدٞ ػ٤ِٚ فر٘يف رـؤٕ ٣ذكغ رٔـشد حال

 (.ٕ)حُٔغظل٤ذ أٝ ألٓشٙ أٝ ُِلخَٓ أٝ ألٓش حُغخكذ ٗلغٚف 

ٝٛ٘خى ٖٓ ػشف حُؾ٤ي رؤٗٚ: ففي ٓلشس ٝكن ؽدٌَ ٓؼد٤ٖ كدذدٙ حُ٘ظدخّ ٣دؤٓش       

غددخكذ أٝ حُٔلددشس( ؽخقددخً آخددش ٣غدد٠ٔ )حُٔغددلٞد رٔٞؿزددٚ ؽددخـ ٣طِددن ػ٤ِددٚ )حُ

ػ٤ِٚ( ٣ٌٝدٕٞ كد٢ حُؼدخدس ٓقدشكخً  ردؤٕ ٣دذكغ رٔـدشد حالهدسع ٓزِـدخً ٓؼ٤٘دخً ٓدٖ حُ٘ودٞد 

 .(ٖ)ألٓشٙ أٝ ألٓش ؽخـ آخش أٝ ُِلخَٓ ٝٛٞ )حُٔغظل٤ذ(ف 

                                                 

 .92 حكوـ األوراؽ االتجورية د  االفق  ا:سا    ص هػ(.1425)االخلاف  سمد بف ترك   (1)
 .269ص  األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االسمودي هػ(.1419) ( سا ة  زييب االسيد2)
 .411األوراؽ االتجورية د  االيظوـ االتجوري االسمودي  ص هػ(.1417) ( حداد  االيوس3)
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فددي ٌٓظددٞد ٝكوددخً ُؾددٌَ ٓؼدد٤ٖ  ٣ظنددٖٔ أٓددشحً : ف٣ٝؼشكددٚ حُددزؼل ح٥خددش رؤٗددٚ       

حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ )حُٔقدشف(  ردذكغ ٓزِدؾ ٓؼد٤ٖ   ذ )حُٔلشس( اُد٠فخدسحً ٖٓ حُغخك

 .(ٔ) "ُلخِٓٚ  رٔـشد حالهسع ألٓش ؽخـ ػخُغ  ٣غ٠ٔ حُٔغظل٤ذ  أٝ

خكذ أٓدشحً اُد٠ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ ـذس حُغدـشس ٌٓظدٞد رٞحعدطظٚ ٣قدـ: فٓلدأٝ ٛٞ      

ٔغددظل٤ذ أٝ ٓؼ٤٘دخً ُِ خحُدز١ ال ٣ٌٔدٖ إٔ ٣ٌددٕٞ اال رٌ٘دخً  ردؤٕ ٣ددذكغ رٔـدشد حالهدسع ٓزِـدد

 .  (ٕ)ألٓشٙف 

 :خصائص انشٛك ثاًَٛا:
 :(ٖ)أٜٛٔخ  حُخقخثـ ٣ظغْ حُؾ٤ي رخُؼذ٣ذ ٖٓ    

 ٝكدخ   أدحسٔؼدَ كد٢ حألفدَ طحُدذكغ  ُدذٟ حالهدسع؛ ٝ شٓغدظلو حُؾ٤ي ٝسهش طـخس٣ش -ٔ

ُددزُي كٜددٞ ٣غددظلن حُددذكغ   ٓلددذًدح ُسعددظلوخم طخس٣خددخً  حُؾدد٤ي ٝال ٣ٌٔددٖ إٔ ٣ظنددٖٔ

 .طوذ٣ٔٚ ا٠ُ حُٔقشف كٞس

حُغخكذ  ٝحُٔغلٞد ػ٤ِٚ  ٝحُٔغظل٤ذ. امخكش : ظِضّ ٝؿٞد حُؾ٤ي ػسػش أهشحف٣غ -ٕ

رخُدذكغ  ٓدٖ حُغدخكذ اُد٠ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  كد٢  ا٠ُ رُي  كبٕ حُؾ٤ي ٣ظنٖٔ أٓدشحً 

 .حُؾ٤ي ػ٠ِ ٓقشف ٓقِلش حُٔغظل٤ذ. ٝال رّذ إٔ ٣ُغلذ

الرّذ إٔ ٣ٌظذ حُؾ٤ي ػ٠ِ ٗٔٞرؽ خخؿ  ٣ظ٠ُٞ هزؼٚ حُٔقدشف حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ   -ٖ

 ٝػ٘ذٓخ ٣شؿذ حُؼ٤َٔ ك٢ علزٚ كٔخ ػ٤ِدٚ عدٟٞ ٓدَ  حُ٘ٔدٞرؽ  ا٠ُ ػ٤ِٔٚ ٣وذٓٚٝ

 .ٝطٞه٤ؼٚ حُخخؿ رٚ

 :: إَٔا  انشٛكاخثانثاً 
            ٛددد٢:ٝٔظذحُٝدددش كظددد٠ ح٥ٕ  حُٔؼشٝكدددش ٝحُطٞؿدددذ ػدددذس أٗدددٞحع ٓدددٖ حُؾددد٤ٌخص        

 حُؾددد٤ي حُغددد٤خك٢  حُؾددد٤ي حُٔؼظٔدددذحُؾددد٤ي حُٔو٤دددذ كددد٢ حُلغدددخد  حُؾددد٤ي حُٔغدددطش  )

كددذدٛٔخ حُٔدد٘ظْ  ٖز٣ِدد(  اال إٔ حُزخكددغ ع٤وظقددش ٛ٘ددخ ػِدد٠ حُ٘ددٞػ٤ٖ حُ...فحُٔقددذمف

حُغددؼٞد١ كدد٢ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٝٝمددغ ُٜٔددخ أكٌخٓددخً خخفددش رٜٔددخ  أال ٝٛٔددخ: 

    .(ٗ) ٝحُؾ٤ي حُٔو٤ذ ك٢ حُلغخد(حُؾ٤ي حُٔغطش  )

                                                 

 .27ص  اال كتب االمرب  االحديث :ا:سكيدرية  3ط  ًو وجيو يوً يي حكوـ االريؾ  د ـ(.2111) ( اال ةري   ح د  ح ود1)
 .12االح وية االجيو ية الالريؾ د  االترريع االسمودي واالقويوف االوضم   ص ـ(.1991) ( االرو ال   دتوح2)
 . 29ص وجيو يًو  ييو حكوـ االريؾ  د ـ(.1991) ( اال ةري   ح د  ح ود3)
 . (113  111ايظر: يظوـ األوراؽ االتجورية  اال ودتوف ) (4)
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  اضذغكػاضطدطرػ-1

كددس ٣ـددٞص حُٞكددخ    ُٔقددخسفأكددذ حٛددٞ حُٔغددطش ٛددٞ ؽدد٤ي حُٔغددظل٤ذ ك٤ددٚ  حُؾدد٤ي     

 حُٔغطش ٛدٞ ارح ًخٕ حُٔغظل٤ذ ٖٓ حُؾ٤يٝ  ػخد٣خً  ارح ًخٕ كشدحً  ُٚلخِٓ رخُؾ٤ي حُٔغطش

      ذ حُٔقددخسف طظ٤ٜددشحً ٗددخهسً ٤ٌُِِٔددشـألكددٝؿددذ ػ٤ِددٚ طظ٤ٜددش حُؾدد٤ي  ػددخد١ ؽددخـ

شف ـذّ ردددذٝسٙ اُددد٠ حُٔقدددـز١ ٣ظودددـذ حُٔقدددخسف(  حُدددـط٤ًٞدددَ أكددد )أٝ ٓدددٖ هش٣دددن

 .(ٔ) ظٚرو٤ٔ خ ـُٞكُظ٘ل٤ز حُؾ٤ي ٝحٚ  ـٞد ػ٤ِـحُٔغل

خط٤ٖ ٓظدٞحص٤٣ٖ ػِد٠ فدذسٙ   ٣ٝظ٤ٔض حُؾ٤ي حُٔغطش ػٖ حُؾ٤ي حُؼخد١ رٞؿٞد      

( ٓدددٖ ٗظدددخّ حألٝسحم حُظـخس٣دددش ٔٔٔٗقدددض ػِددد٠ رُدددي حُٔدددخدس ) ٝهدددذ  ر٤ٜ٘ٔدددخ كدددشحؽ

 .  (ٕ) حُغؼٞد١

٣وقدذ  حُؼدخّ ٝحُظغدط٤ش  ٝحُظغط٤ش ػ٠ِ فذس حُؾ٤ي  هذ ٣ٌدٕٞ ػخٓدخً أٝ خخفدخً        

ٝرٔٞؿدذ ٛدزح   رٚ طشى حُلشحؽ ر٤ٖ حُخط٤ٖ ٖٓ دٕٝ حإلؽخسس ا٠ُ حعْ ٓقدشف ٓؼد٤ٖ

رخُقدددي اُددد٠  حُ٘ددٞع ٓدددٖ حُظغدددط٤ش ٣ـدددٞص حُٞكدددخ  رو٤ٔددش حُؾددد٤ي أل١ ٓقدددشف ٣ظودددذّ

حُخدخؿ كد٤ٔأل ك٤دٚ حُلدشحؽ حُٔٞؿدٞد  أٓدخ رخُ٘غدزش ُِظغدط٤ش؛ حُٔقشف حُٔغلٞد ػ٤ِٚ

٣ِظدضّ حُٔقدشف حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ حُلخُدش  ٝكد٢ ٛدزٙ  ر٤ٖ حُخط٤ٖ رخعْ ٓقشف ٓؼ٤ٖ

٣ٝـدٞص طغدط٤ش   حُٔدزًٞس حعدٔٚ دٕٝ ؿ٤دشٙ رؼذّ حُٞكدخ  رو٤ٔدش حُؾد٤ي  االَّ ُِٔقدشف

حُؾ٤ي ٖٓ هزَ حُغخكذ  أٝ أكذ حُٔظٜش٣ٖ  أٝ ٖٓ هزَ حُٔقدشف حُدز١ ٣ظد٠ُٞ خقدْ 

 .(ٖ) حُؾ٤ي أٝ طلق٤ِٚ

  اضطػغدػسيػاضحداب:اضذغكػػ-2

حُؾدد٤ي حُددز١ ٣ـددٞص ُغددخكزٚ أٝ كخِٓددٚ إٔ ٣وقددذ رخُؾدد٤ي حُٔو٤ددذ كدد٢ حُلغددخد رُددي      

ُٔظٜددش ا٤ُددٚ؛ ٝرُددي رٌظخرددش ػزددخسس        ٣ندد٤ق ا٤ُددٚ ر٤خٗددخً ٣ٔ٘ددغ فددشكٚ ٗوددذحً ُِلخٓددَ أٝ حُ

                                                 

 . 353ص  كتبة االتربية  بيروت:  1ط  االيظوـ االقويوي  الالريؾـ(. 1997) كريـ  زهير  بوس (1)
(  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة "السػػوحب االرػػيؾ وحو الػػ   ف يسػػطرو 111 جػػوز اال ػػيظـ االسػػمودي دػػ  اال ػػودة ) (2)

 تػوازييف دػ  ةػدر االرػيؾ ويكػوف االتسػطير  و ػًو  و خوةػًو دػ  ا خػا  ػو بػيف االخطػيف و الؾ بوضع خطػيف 
 ف  ي بيوف  و ا ا كتب بييً و الفظ )بيؾ(  و  ي الفظ  خػر دػ  هػ ا اال ميػب  كػوف االتسػطير  و ػًو .   ػو ا ا 

 دػػ ف االتسػػطير يكػػوف خوةػػًو. ويجػػوز  ف يسػػتحيؿ االتسػػطير االمػػوـ االػػب  كتػػب اسػػـ بيػػؾ  مػػيف بػػيف االخطػػيف
تسطير خوص.   و االتسطير االخوص دا يستحيؿ االب تسطير  وـ. ويمتبر ك ف الـ يكف رطب االتسػطير  و 

  اسـ االبيؾ اال كتوب دي و بيف االخطيف".
  االقػػػػوهرة: دار االيًضػػػػة االمربيػػػػة  3ايظػػػػر: قوسػػػػـ   الػػػػ  سػػػػيد )د.ت(. األوراؽ االتجوريػػػػة "قػػػػويوف األ  ػػػػوؿ"  ط( 3)

 . 284...  صاألوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية  ـ(.2118) قر وف   بداالرح ف االسيد؛ 394ص
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( ٖٔٔ)ُِو٤ذ ك٢ حُلغخد( أٝ أ٣ش ػزخسس طل٤دذ ٗلدظ حُٔؼ٘د٠  ٝرُدي ٝكودخً ُد٘ـ حُٔدخدس )

 .(ٔ)ٖٓ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش 

ص عدشهش حُؾد٤ي أٝ مد٤خػٚ أٝ طض٣ٝدشٙ  كدس ٝحُلٌٔش ٖٓ رُدي ٛد٢ ٓٞحؿٜدش كدخال     

٣غظط٤غ ٖٓ ٣لقدَ ػِد٠ ٛدزح حُؾد٤ي رطش٣ودش ؿ٤دش ٓؾدشٝػش إٔ ٣لقدَ ػِد٠ ه٤ٔظدٚ 

عٞح  ُذٟ حُز٘ي حُٔغلٞد ػ٤ِٚ أٝ ُذٟ ر٘ي آخش؛ ًٔدخ  ٗوذحً  ٌُٖٝ ٣ٞدػٚ ك٢ كغخرٚ 

ٓددخ ٣ؾددـغ ػِدد٠ كدد٢ حُٞكددخ  رو٤ٔددش حُؾدد٤ي   حُ٘وددذ١إٔ ٛددزح حُؾدد٤ي ٣وِددَ ٓددٖ حالعددظخذحّ 

حّ حُظل٣ٞسص حُٔقشك٤ش  ك٤غ ٣٘ؾؤ ُِلخَٓ ه٤ٔش ٓخ٤ُش ٓدٖ ٓـدشد طـ٤٤دش حُو٤دٞد حعظخذ

حُلغخر٤ش ك٢ عـسص ر٘ي حُغخكذ ٝر٘ي حُلخَٓ؛ ٛزح رخإلمدخكش اُد٠ إٔ ٛدزٙ حُطش٣ودش 

 .(ٕ)طغظخذّ ك٢ اػزخص حُظؼخٓسص حُٔظزخدُش ر٤ٖ حُغخكذ ٝحُٔغظل٤ذ ٖٓ حُؾ٤ي 

طذ ػ٠ِ ٝمغ ؽشه حُو٤ذ ك٢ حُلغخد ػ٠ِ ( عخُلش حُزًش ٣ظشٖٔٔٝهزوخً ُِٔخدس )     

حُؾ٤ي  إٔ ٣لظش ػ٠ِ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ حُٞكخ  رو٤ٔظٚ ٗوذحً  ٌُٝدٖ طدظْ طغد٣ٞش ه٤ٔدش ٛدزح 

حُؾ٤ي رطش٣ن ه٤ٞد كغخر٤ش  ًخُو٤ذ ك٢ كغدخد حُؼ٤ٔدَ )حُلخٓدَ(  أٝ حُ٘ودَ حُٔقدشك٢ 

ر٤ٖ كغخد حُغخكذ ٝكغدخد حُلخٓدَ عدٞح  كد٢ ٗلدظ حُز٘دي أٝ كد٢ ر٘دي آخدش  أٝ ٣دظْ 

غ٣ٞش ٛزح حُؾ٤ي ػٖ هش٣ن حُٔوخفش؛ ٝطوّٞ ٛزٙ حُو٤ٞد ٓوخّ حُٞكدخ  رخُؾد٤ي؛ ٣ٝؼظزدش ط

ؽشه حُو٤ذ ك٢ حُلغدخد رٔؼخردش ؿدض  ٓدٖ حُؾد٤ي  ُٝدزُي كدبٕ ؽدطذ ٛدزح حُؾدشه رؼدذ 

 .(ٖ) ػخسٙٝمؼٚ ٣ؼظزش ًؤٕ ُْ ٣ٌٖ  ٣ٝظَ حُؾشه عخس٣خً ٓشطزخً ٥

ٚ حألكٌددخّ حُخخفددش رخُؾدد٤ي ٗددٚ ارح ُددْ ٣ددشحع حُز٘ددي حُٔغددلٞد ػ٤ِددأٝؿددذ٣ش رخُددزًش      

حُٔغدطش كدؤٝك٠ رددٚ ُِلخٓدَ ٝٛددٞ ُد٤ظ ٓدٖ ػٔسثددٚ أٝ أٝكدخٙ ُـ٤ددش حُز٘دي؛ أٝ ارح أٝكدد٠ 

حُؾد٤ي ٗودذحً سؿدْ ٝؿدٞد ؽدشه حُو٤دذ كدد٢ حُلغدخد. كلد٢ ٛدزٙ حُلدخالص ٣ٌدٕٞ حُز٘دي هددذ 

حسطٌدددذ خطدددؤ  ٝٓدددٖ ػدددْ ٣ظلٔدددَ ٓغدددئ٤ُٝش طؼددد٣ٞل حُندددشس حُدددز١ أفدددخد حُؼ٤ٔدددَ 

ٙ حُوخمد٢ رٔدخ ٣ؼدخدٍ سل هزوخً ُِوٞحػذ حُؼخٓدش  ك٤دغ ٣ودذحُغخكذ  ٣ٝظْ طلذ٣ذ حُظؼ٣ٞ

أهقد٠ ُِظؼد٣ٞل  كلظدش إٔ  حٓغ حُنشس ٣ٝـزشٙ  ٝكٔخ٣ش ُِز٘ي  ٝمدغ حُٔد٘ظْ كدذ

 .(ٗ)٣ـخٝص حُظؼ٣ٞل ٓزِؾ حُؾ٤ي 

                                                 
(  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة السػػوحب االرػػيؾ  و الحو الػػ   ف يرػػترط 113 جػػوز اال ػػيظـ االسػػمودي دػػ  اال ػػودة ) (1)

  ػػدـ ودو ػػ  يقػػدًا بػػ ف يضػػع  الػػب ةػػدرو  بػػورة )الالقيػػد دػػ  االحسػػوب(  و  يػػة  بػػورة  خػػرى تفيػػد يفػػس اال ميػػب. 
و االحوالة   يكوف الال سحوب  الي  ا  تسػوية قي ػة االرػيؾ بطريػؽ قيػود كتوبيػة كوالقيػد دػ  االحسػوب  و ود  ه 

 االيقؿ اال ةرد   و اال قوةة. وتقـو ه و االقيود  قوـ االودوء و  يمتد برطب بيوف )الالقيد د  االحسوب(. 
 . 286...  صواقيةاألوراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية اال ـ(.2118) قر وف   بداالرح ف االسيد( 2)
 . 286  ص( اال رجع االسوبؽ3)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية114ايظر: اال ودة )( 4)
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 ادلطهة انثاَٙ
  ٔانٕفاء تّذدأنّ ٔأحكاو  شزٔط ئَشاء انشٛك

 ئَشاء انشٛك:شزٔط أٔالً: 
  ٝٛدد٢ ػِدد٠ ال رددّذ ٓددٖ ػددذس ؽددشٝه ؽدد٤ٌِش ٝٓٞمددٞػ٤شإلٗؾددخ  حُؾدد٤ي فددل٤لخً      

 حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

ػاضذروطػاضذصضغظ:ػ-1ػ
ٌددٕٞ )ٝسهددش حُؾدد٤ي( طٌُدد٢ ٝ  حُٔقددخسف ٗٔددخرؽ ُِؾدد٤ي ٝطغددِّٜٔخ ُؼٔسثٜددخ طُِؼددذ       

حُؼ٤ٔددَ  ٝسهددْ كغددخرٚ حُٔلظددٞف ُددٚ كدد٢  ظنددٖٔ حعددْفددل٤لش هخرِددش ُِ٘لددخر ٣ـددذ إٔ ط

خ رخه٢ حُز٤خٗخص ٓؼَ ّٓ حُؾ٤ي  ٝحعدْ حُٔغدظل٤ذ  ٝحُٔزِدؾ حُٔغدلٞد  س٣ طخ) :حُٔقشف. أ

  ٝهدذ (ٔ)كظظشى كخسؿش ٤ُٔألٛخ حُؼ٤َٔ ٗلغٚ   )ػ٠ِ حُٔقشف  ٌٝٓخٕ طٞه٤غ حُغخكذ

( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُز٤خٗددخص حُظدد٢ ٣ـددذ إٔ ٣ظنددٜٔ٘خ 3ٔكددذدص حُٔددخدس )

رخُِـدش    ٓٔؼِش ك٢ حُظخ٢ُ: ف)أ( ًِٔش )ؽ٤ي( ٌٓظٞردش كد٢ ٓدظٖ حُقديثٚحُؾ٤ي ػ٘ذ اٗؾخ

حُظ٢ ًظذ رٜخ. )د( أٓش ؿ٤ش ٓؼِن ػ٠ِ ؽشه رٞكخ  ٓزِؾ ٓؼ٤ٖ ٓدٖ حُ٘ودٞد. )ؽ( حعدْ 

ٓددٖ ٣ِضٓددٚ حُٞكددخ  )حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ(. )د( ٌٓددخٕ حُٞكددخ . )ٛددـ( طددخس٣  ٌٝٓددخٕ اٗؾددخ  

 حُؾ٤ي. )ٝ( طٞه٤غ ٖٓ أٗؾؤ حُؾ٤ي )حُغخكذ(ف:

رًدش ٣ـدذ  وٍّخ )ش١ه( ِىزٛثخ فةٟ ِةزٓ اٌصةه ثبٌٍ ةخ اٌزةٟ وزةت ثٙةب: )أ( 

ًِٔش ؽد٤ي ٝعدو حُد٘ـ ٝرد٘لظ حُِـدش حُظد٢ ٣لدشس رٜدخ حُؾد٤ي  ٝرُدي ًدؤٕ ٣ودخٍ:                

(  أٝ أ١ ػزدخسس ..... ف٣دزًش ٛ٘دخ حعدْ حُٔغدظل٤ذف ألٓش)حدكؼٞح رٔٞؿذ ٛزح حُؾ٤ي 

   .(ٕ)أخشٟ طل٤ذ ٗلظ حُٔؼ٠٘  ٌُٖٝ رؾشه إٔ طؤط٢ ًِٔش حُؾ٤ي ك٢ فِذ حُ٘ـ 

إٔ ٣ٞؿدٚ  ٣ـدذء ِجٍغ ِؼ١ٓ ِٓ إٌمةٛد: أِش غ١ش ِؼٍك ػٍٝ شش  ثٛفب )ة(

كس ٣قق إٔ   حُغخكذ أٓشحً ا٠ُ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ رخُذكغ ُذٟ حالهسع ػ٠ِ حُؾ٤ي

٣ٝـدذ إٔ ألٓدش.  ٣ُقذس حُؾ٤ي رق٤ـش حُظؼٜدذ رخُدذكغ  ًٔدخ ٛدٞ حُلدخٍ كد٢ حُغد٘ذ

                                                 

 طبمػػة االبيػػؾ     ػػوف: االجوايػػب االقويوييػػة الالرػػيكوت اال ةػػردية (.ـ1997)  ح ػػود  ( اال فتػػ    يػػب؛ وقطيرػػوف1)
 .3ص  االمرب 

  االقػوهرة:  د  ػة بػوالقرارات واألحكػوـ االقضػو ية جػرا ـ االرػيؾ دراسػة قويوييػة دقًيػة (.ـ2114) (  ح د   وجػدة2)
 . 87صدار االفجر الاليرر واالتوزيع  
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حُٔزِددؾ  ًٔددخ ٣ـددذ إٔ ٣زدد٤ٖ  ٣قددذس ٛددزح حألٓددش ٓـددشدحً ٓددٖ أ١ ؽددشه أٝ طؤؿ٤ددَ

حُٔزِددؾ رطش٣وددش  ٝطلذ٣ددذٓلددذدحً ػِدد٠ ٝؿددٚ حُذهددش. ٣ٌددٕٞ   ٝكدد٢ حُؾدد٤يحُٔغددظلن 

حُظـخس٣ددشف؛ أ١  حٌُلخ٣ددش حُزحط٤ددش ُِٞسهددشف :ٝحمددلش ال ُددزظ ك٤ٜددخ  ٣ظلددن ٓددغ ٓزددذأ

ٝٓندددٜٔٞٗخ   ًٜٞٗدددخ طٌلددد٢ ردددزحطٜخ  رٔـدددشد حالهدددسع ػ٤ِٜدددخ ُظلذ٣دددذ أؽخخفدددٜخ

ِدد٠ حُؾدد٤ي ٓؼِوددخً ػ حُٔددزًٞس كدد٢ ٖ ك٤ٜددخ. كددبرح ًددخٕ حُٞكددخ  رددخُٔزِؾٝحُٔزِددؾ حُٔؼدد٤

. حُظـخس٣ددش ٕ حُقددي ٣خددشؽ ٓددٖ ػددذحد حألٝسحمبؽددشه  ٓؼددَ طغدد٤ِْ رنددخػش  كدد

ٛٔخ ردخُلشٝف  ٝحألخدشٟ حكذآشط٤ٖ:  ٝؿشٟ حُؼشف إٔ ٣ٌظذ ر٤خٕ ٓزِؾ حُؾ٤ي

  ٝكد٢ (ٔ) ٝٓ٘ؼدخً ُِظسػدذ ردٚ ٝطض٣ٝدشٙ ٝرُي ُظؤ٤ًدذ سهدْ ٓزِدؾ حُؾد٤ي   رخألسهخّ

كدبٕ حُؼزدشس طٌدٕٞ   كخٍ حالخظسف ر٤ٖ حألسهخّ ٝحُلشٝف حُٔٞملش ػ٠ِ حُؾ٤ي

رٔخ ٛٞ ٌٓظٞد رخُلشٝف؛ أٓخ ارح ًظزض ٓشط٤ٖ ردخُلشٝف ٝٓدشط٤ٖ رخألسهدخّ كدبٕ 

 .(ٕ) حُؼزشس رخُٔزِؾ حألهَ

إٔ ٣ظندٖٔ حُؾد٤ي حعدْ  ٣ـدذاسُ ِةٓ ٠ٍضِةٗ اٌٛفةبء )اٌّسةحٛة ػ١ٍةٗ(:  )ج(

كشػدٚ( ٓطزٞػدخً ٓغدزوخً  )أٝ ٝػدخدس ٓدخ ٣ٌدٕٞ حعدٔٚ   حُٔقدشف حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ

ُٝوددذ ػٔددذ   حُٔقددشف   ٝر٤ددخٕ حٌُٔددخٕ حُٔٞؿددٞد ك٤ددٚ ٛددزحػِدد٠ ٗٔددٞرؽ حُؾدد٤ي

حُٔغلٞد ػ٤ِٚ حُؾ٤ي  ر٘خ  ػ٠ِ ػسهدش  حُغخكذ ا٠ُ افذحس أٓش ا٠ُ حُٔقشف

دحث٘خً ُِٔقدشف  ٝطغد٠ٔ ٛدزٙ حُؼسهدش  عخروش ر٤ٜ٘ٔخ أفزق ر٘ظ٤ـظٜخ ٓلشس حُؾ٤ي

 .(ٖ) ٓوخرَ حُٞكخ 

ك٤دٚ حُلخٓدَ ُِلقدٍٞ ػِد٠  طظٔؼَ أ٤ٔٛش طلذ٣ذ حٌُٔخٕ حُز١ ٣ظوذِّىبْ اٌٛفبء:  )د(

حُٔلٌٔش حُٔخظقش كد٢ كخُدش ط٘دخصع حالخظقدخؿ  ٝار ُدْ  ك٢ طلذ٣ذه٤ٔش حُؾ٤ي  

٣لودذ  ٓدٖ ػدْٓدٖ ؽدشٝه فدلظٚ  ٝ خ٣ٌٕٞ كوذ ؽدشه٣لذد ك٢ حُؾ٤ي ٌٓخٕ حُٞكخ  

( ٓدٖ 3ٕحُٔدخدس )حُٔ٘ظْ كد٢  فلظٚ ًٞسهش طـخس٣ش  رُي رخعظؼ٘خ  كخُظ٤ٖ كذدٛٔخ

ؼِودددض حُلخُدددش حألُٝددد٠ رٌٔدددخٕ حُٞكدددخ   ٝٛددد٢   ك٤دددغ طٗظدددخّ حألٝسحم حُظـخس٣دددش

                                                 
 . 112ص ( اال رجع االسوبؽ 1)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية5ايظر: اال ودة )( 2)
ا  تيػػوع  ػػف االودػػوء دػػ  االرػػيؾ و لػػورو طبقػػو ألحػػدث تمػػديات االقػػويوف االتجػػوري   (.ـ2119)( االمػػو ب   برػػير3)

  .111دار االيًضة االمربية  ص: هرة  االقو1ط
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ارح خددس حُؾدد٤ي ٓددٖ ر٤ددخٕ ٌٓددخٕ ٝكخثددٚ  حػظزددش ٓغددظلن حُٞكددخ  كدد٢ ف :(ٔ)ًخُظددخ٢ُ

حٌُٔخٕ حُٔز٤ٖ رـخٗذ حعْ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  كدبرح طؼدذدص حألٓدخًٖ حُٔز٤٘دش رـخٗدذ 

حعْ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ  حػظزش حُؾ٤ي ٓغظلن حُٞكخ  ك٢ أٍٝ ٌٓدخٕ ٜٓ٘دخ  ٝارح خدس 

ٛدزٙ حُز٤خٗدخص أٝ ٓدٖ أ١ ر٤دخٕ آخدش حػظزدش ٓغدظلن حُٞكدخ  كد٢ حٌُٔدخٕ حُؾ٤ي ٖٓ 

 .فحُز١ ٣وغ ك٤ٚ حُٔلَ حُشث٤غ٢ ُِٔغلٞد ػ٤ِٚ

ُظخس٣  حُؾ٤ي أ٤ٔٛش ًز٤شس طظٔؼَ ك٢ طلذ٣ذ ردذ   اٌش١ه: إٔشبءِٚىبْ ربس٠خ  )٘ـ(

(  ًٝدزُي طلذ٣دذ حٗظٜدخ  ٓدذس ٖٓٔعدش٣خٕ ٓدذس طوذ٣ٔدٚ ُِٞكدخ  ٝرُدي ٝكودخً ُِٔدخدس )

ُقددشك٢. ًٔددخ إٔ طددخس٣  حُؾدد٤ي ٣ٌٔددٖ ٓددٖ ٓؼشكددش أ٤ِٛددش حُغددخكذ كدد٢ حُشؿددٞع ح

كبٗدٚ ٣لودذ فدلش حُؾد٤ي  أ١   طخس٣  حُغلذ. ٝارح ُْ ٣ظنٖٔ حُقي طخس٣  اٗؾخثٚ

(. أٓدخ ارح طندٖٔ حُؾد٤ي 3ٕٝرُدي ٝكودخً ُِٔدخدس ) أٗٚ ٣ؼظزش ردخهسً ًٞسهدش طـخس٣دش

بٗددٚ ال ٣ؼظزددش رددخهسً طخس٣خددخً ٓـددخ٣شحً ُِلو٤وددش أ١ ارح ًددخٕ طددخس٣  اٗؾددخثٚ فددٞس٣خً  ك

ُقلظٚ طِي  ٝطظلون حُقٞس٣ش عٞحً  رظوذ٣ْ حُظخس٣  ٝهدذ ٣ٌدٕٞ حُٜدذف ٓ٘دٚ ؿؼدَ 

طددخس٣  افددذحس حُؾدد٤ي عددخروخً ُظددخس٣  حُلـددش أٝ حُظٞهددق ػددٖ حُددذكغ  أٝ رظددؤخ٤ش 

حُظخس٣  ٝحُز١ هذ ٣ٌٕٞ حُٜذف ٖٓ ٝسحثٚ ط٤ٌٖٔ حُغخكذ ٖٓ طودذ٣ْ ٓوخردَ حُٞكدخ  

ُظخس٣  حُز١ ٣لِٔٚ حُؾ٤ي  أٝ اخلدخ  ٗودـ أ٤ِٛدش ك٢ ٝهض الكن  أ١ هزَ كٍِٞ ح

أ١ طوددذ٣ْ  –حُلددخُظ٤ٖ  ظددخحُغددخكذ ٝهددض حُظددخس٣  حُلؼِدد٢ إلفددذحس حُؾدد٤ي. ٝكدد٢ ًِ

كدبٕ رُدي حُظدخس٣  ٣ؼظزدش ًدؤٕ ُدْ ٣ٌدٖ  أ١ إٔ حُؾد٤ي ٣ٌدٕٞ  –حُظخس٣  أٝ طدؤخ٤شٙ 

فل٤لخً ٣ٝؼظزش ٓغظلن حُذكغ ُذٟ طوذ٣ٔٚ ُِٞكدخ  كد٢ أ١ ٝهدض ٝرُدي ٝكودخً ُد٘ـ 

كبٕ ُٚ أ٤ٔٛدش كد٢ طلذ٣دذ ٤ٓؼدخد   ( ٖٓ حُ٘ظخّ رحطٚ. أٓخ ٌٓخٕ حإلٗؾخ ٕٓٔخدس )حُٔ

طوذ٣ْ حُؾ٤ي ُِٞكدخ   كدبرح ًدخٕ ٓغدلٞرخً كد٢ حٌُِٔٔدش حُؼشر٤دش حُغدؼٞد٣ش ٝٓغدظلن 

كبٗٚ ٣ِضّ طوذ٣ٔٚ ُِٞكخ  خسٍ ؽٜش ٝحكذ ٖٓ طخس٣  افذحسٙ. أٓخ كد٢  حُٞكخ  ك٤ٜخ 

ٓدذس حُظودذ٣ْ ُِٞكدخ  ٛد٢  حٌُِٔٔش كدبٕ ك٢كخٍ علزٚ خخسؽ حٌُِٔٔش ٝحعظلن دكؼٚ 

( ٓددٖ حُ٘ظددخّ عددخُق ٖٓٔٝرُددي ٝكوددخً ُِٔددخدس )  ػسػددش أؽددٜش ٓددٖ طددخس٣  افددذحسٙ

ٕ طلذ٣ذ ٌٓخٕ حُٞكخ  مشٝس١ ُظؼ٤٤ٖ حُ٘ظخّ حُٞحؿذ حُظطز٤ن رؾدؤٕ أحُزًش. ًٔخ 

ؽشٝه اٗؾخ  حُؾ٤ي. ٝٓغ رُي كبٕ اؿلدخٍ ٌٓدخٕ حإلٗؾدخ  ال ٣ظشطدذ ػ٤ِدٚ رطدسٕ 

                                                 

  .(  ف يظوـ األوراؽ االتجورية92ب(  ف اال ودة ) –ايظر: االفقرتيف )  ( 1)
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ك٤دغ ٗقدض   ٣ؼظزش ٓ٘ؾؤ ك٢ حٌُٔدخٕ حُٔزد٤ٖ رـخٗدذ حعدْ حُغدخكذٗٚ احُؾ٤ي  ار 

( ٖٓ حُ٘ظخّ رحطٚ ػ٠ِ أٗدٚ: فارح خدس حُؾد٤ي ٓدٖ ر٤دخٕ 3ٕحُلوشس )د( ٖٓ حُٔخدس )

 ٌٓخٕ حإلٗؾخ   حػظزش ٓ٘ؾؤ ك٢ حٌُٔخٕ حُٔز٤ٖ رـخٗذ حعْ حُغخكذف.

سٙ ٣ـذ (:رٛل١غ ِٓ أٔشأ اٌش١ه )اٌسبحت )ٚ(     إٔ ٣ظنٖٔ حُؾ٤ي طٞه٤غ ٓلدشِّ

٣ٝـدٞص إٔ ٣ٞهدغ   ٝحُز١ ٣َُؼّذ ٖٓ أْٛ ر٤خٗخص حُؾ٤ي ٝاالَّ كوَذ ًدَ ه٤ٔدش هخ٤ٗٞٗدش ُدٚ

  .(ٔ) رزقٔش حإلفزغ حُقي رخو ٣ذٙ  أٝ رخُخظْ  ًٔخ هذ ٣ٌٕٞ حُظٞه٤غ حُغخكذ

  :اضذروطػاضطوضورغـظػ-2

ٓدددٖ رددد٤ٖ حألٝسحم حُظـخس٣دددش حُظددد٢ كدددذدٛخ ٗظدددخّ حألٝسحم حُظـخس٣دددش ٣َُؼدددّذ حُؾددد٤ي      

 ُغددخكذ ٗلددظ حُؾددشٝه حُٔٞمددٞػ٤ش  حُغددخكذٝٓددٖ ػددْ ٣ـددذ إٔ ٣غددظٞك٢ ١  حُغددؼٞد

  ُٝٔددخ ًخٗددض (ٕ) (حأل٤ِٛددش    حُٔلددَ ٝحُغددزذحٌُٔز٤خُددش ٝحُغدد٘ذ ألٓددش  ٝٛدد٢ )حُشمددخ

  ُزح ٣ل٤دَ حألكٌخّ حُخخفش رٜزٙ حُؾشٝه عزن دسحعظٜخ ك٢ حُٔزلغ حألٍٝ )حٌُٔز٤خُش(

    .(ٖ) حُزخكغ ا٠ُ ٓخ عزن دسحعظٚ ٓ٘ؼخً ُِظٌشحس

 فمد انشٛك انصفح انرُفٛذٚح:ثاًَٛا: 
ًغد٘ذ كدذ حُز٤خٗدخص حإلُضح٤ٓدش عدخُلش حُدزًش  ٣لودذ فدلظٚ أك٢ كخُش خِٞ حُؾ٤ي ٓدٖ       

  ٣ٝقزق ٓغظ٘ذ د٣ٖ ػخد١  ٖٝٓ ػدْ ط٘طزدن ػ٤ِدٚ حُوٞحػدذ حُؼخٓدش حُظد٢ ط٘طزدن ط٘ل٤ز١

ِددٞ ذ ػِدد٠ خ. ٣ٝغددظؼ٠٘ ٓدٖ رُددي رؼددل حُز٤خٗددخص حُظد٢ ال ٣ظشطدد(ٗ) ػِد٠ حُغدد٘ذ حُؼددخد١

   ٢ٛٝ:حُؾ٤ي ٜٓ٘خ كوذحٕ فلظٚ

ك٤دغ حػظزدشٙ حُٔد٘ظْ ٓغدظلن حُٞكدخ  كد٢ حٌُٔدخٕ حُٔزد٤ٖ )أ( ث١بْ ِىةبْ ٚفةبء اٌشة١ه: 

رـخٗذ حعْ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  كدبرح طؼدذدص حألٓدخًٖ حُٔز٤٘دش رـخٗدذ حعدْ حُٔغدلٞد 

ػ٤ِٚ  حػظزش حُؾ٤ي ٓغدظلن حُٞكدخ  كد٢ أٍٝ ٌٓدخٕ ٜٓ٘دخ؛ ٝارح خدس حُؾد٤ي ٓدٖ ٛدزٙ 

ػظزددش ٓغددظلن حُٞكددخ  كدد٢ حٌُٔددخٕ حُددز١ ٣وددغ ك٤ددٚ حٝ ٓددٖ أ١ ر٤ددخٕ آخددش  حُز٤خٗددخص  أ

 .حُٔلَ حُشث٤ظ ُِز٘ي حُٔغلٞد ػ٤ِٚ

                                                 
 .45ص...  األوراؽ االتجورية "االك بيوالة  االسيد أل ر  االريؾ" ـ(.1999) ( بوبال    ح ود  ح د1)
 .(  ف يظوـ األوراؽ االتجورية117ايظر: اال ودة )( 2)
 .وؿ  ف ه ا االفةؿ وضو ية :يروء االك بيوالة االواردة د  اال بحث األراجع االرروط اال( 3)
 .(  ف يظوـ األوراؽ االتجورية92ايظر: اال ودة )( 4)
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حٌُٔددخٕ حُٔزدد٤ٖ رـخٗددذ حعددْ  ك٤ددغ ٣ؼظزددش حُؾدد٤ي ٓ٘ؾددؤ كدد٢ )ة( ث١ةةبْ ِىةةبْ اإلٔشةةبء:

 .حُغخكذ

 : األحكاو اخلاصح تردأل انشٛك ثانثاً 

ػ:تداولػاضذغكػواضوساءػبػغطتهػ-1

   ٝرُي ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:ٝكوًخ ُِؾٌَ حُز١ ٣قذس رٚٝطذحُٝٚ حُؾ٤ي  ٣ٌٕٞ حٗظوخٍ     

عٞح  ًخٕ طظ٤ٜشحً طخٓخً ٗدخهسً ٤ٌُِِٔدش   رخُظظ٤ٜش حُؾ٤ي ألٓش ٣ظذحٍٝ )أ( اٌش١ه ألِش:

 ٝٝكوددخً . (ٔ) أٝ ط٤ِ٤ًٞددخً أٝ طؤ٤٘٤ٓددخً  سؿددْ إٔ حُظظ٤ٜددش حُظددؤ٢٘٤ٓ ُِؾدد٤ي ٗددخدس ػ٤ِٔددخً 

طؼظزددش هخر٤ِدددش حُؾدد٤ي ُِظظ٤ٜدددش ٛددد٢  ـخس٣دددش ٓدددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظ (32ُِٔددخدس )

حألفدَ  عددٞح  ٗددـ ك٤ددٚ فدشحكش ػِدد٠ ؽددشه حألٓددش أٝ ُدْ ٣دد٘ـ ك٤ددٚ ػِدد٠ ٛددزح 

ٗددـ ك٤ددٚ فددشحكش ػِدد٠ رُددي  ارح حُؾددشه  ٝٓددٖ ػددْ ال ٣ٔ٘ددغ طددذحٍٝ حُؾدد٤ي اال 

أٝ أل١ ِٓظدضّ آخدش  طظ٤ٜش ٛزح حُؾد٤ي ُٝدٞ ُغدخكزٚ  عخُلش حُزًش ٝأؿخصص حُٔخدس

حُؾ٤ي ٖٓ ؿذ٣ذ؛ أٓخ طظ٤ٜدش حُؾد٤ي ُِٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  أؿخصص ُٜئال  طظ٤ٜش ًٔخ 

حػظزدددشص ٛدددزح حُظظ٤ٜدددش رٔؼخردددش  حُٔدددزًٞسسكخألفدددَ أٗدددٚ ال ٣ـدددٞص  ألٕ حُٔدددخدس 

ٓخخُقش؛ ٌُٜٝ٘خ أؿخصطٚ ارح ًخٕ ُِٔغلٞد ػ٤ِٚ ػدذس ٓ٘ؾدآص ٝكقدَ حُظظ٤ٜدش 

 .(ٕ) ُٔقِلش ٓ٘ؾؤس ؿ٤ش حُظ٢ علذ ػ٤ِٜخ حُؾ٤ي

أٝ طدزًش ك٤دٚ  ػذّ حُوخر٤ِش ُِظظ٤ٜدش  ع٣٢ٔؾظشه ك٢ حُؾ٤ي حالػ)ة( اٌش١ه االسّٟ:

( حُظد٢ ُدْ 32ِٔدخدس )ُ ٝكودخً   ٝرُدي (ٖ) ػزخسس )ُد٤ظ ألٓدش(  أٝ أ١ ػزدخسس ٓٔخػِدش

                                                 
 . 247ص  وراؽ االتجورية وا:داس واالتسوية االواقية...ـ(. األ2118قر وف   بداالرح ف االسيد )( 1)
الرػػيؾ اال رػػروط ددمػػ  االػػب رػػخص  مػػيف سػػواء (  ػػف يظػػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػػب  ف: "ا98يةػػت اال ػػودة ) (2)

يػػػص ديػػػ  ةػػػراحة  الػػػب رػػػرط األ ػػػر  و الػػػـ يػػػيص  اليػػػ . يكػػػوف قػػػوبًا الالتػػػداوؿ بطريػػػؽ االتظًيػػػر  واالرػػػيؾ 
اال رروط ددم  االب رخص  ميف واال كتوبة دي   بورة اليس أل ر  و  ية  بورة  خرى   ولالة   يجػوز تداوالػ  

يػػر والػػو الالسػػوحب  و ألي  التػػـز  خػػر . ويجػػوز الًػػؤ ء تظًيػػر ا  بوتبػػوع  حكػػوـ حواالػػة االحػػؽ. ويجػػوز االتظً
االرػػيؾ  ػػف جديػػد. ويمتبػػر االتظًيػػر االػػب اال سػػحوب  اليػػ  ب لوبػػة  خوالةػػة ا  ا ا كػػوف الال سػػحوب  اليػػ   ػػدة 

 .  يرآت وحةؿ االتظًير ال ةالحة  ير ة (ير االت  سحب  اليًو االريؾ"
 . 247ص  داس واالتسوية االواقية...ا:ـ(. األوراؽ االتجورية و 2118قر وف   بداالرح ف االسيد )( 3)
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رخطزدخع أكٌدخّ  ٚض طذحٍٝ حُؾ٤ي رخُطشم حُظـخس٣ش  ٌُٖٝ ٣٘ظوَ حُلدن حُؼخردض ك٤دطـ

 كٞحُش حُلن.

ٍ رخُٔ٘  ارح ًددخٕ حُؾدد٤ي ُلخِٓددٚ)ج( اٌشةة١ه ٌحبٍِةةٗ:  َٝ )حُظغدد٤ِْ(  أ١  خُٝددشكبٗددٚ ٣ُظَددذح

٣ٝظْ ط٤ًَٞ حُـ٤ش ك٢ فشكٚ هزوخً ُوٞحػذ حًُٞخُدش حُؼخد٣دش؛ ٝسؿدْ أٗدٚ ٓدٖ حُ٘دخدس 

كددبٕ سٛ٘ددٚ ٣ددظْ ٝكوددخً ُوٞحػددذ سٛددٖ   سٛددٖ حُؾدد٤ي اال أٗددٚ ارح ٝؿددذص كخؿددش ُددزُي

كبٕ حُظظ٤ٜش حٌُٔظدٞد ػِد٠   حُٔ٘وٍٞ حُٔخد١. ٝارح هخّ كخَٓ ٛزح حُؾ٤ي رظظ٤ٜشٙ

 ُٔ خُشؿٞع رد حُ٘ظدخّ حُخخفدش ظٜدش ٓغدجٞالً ٝكودخً ألكٌدخّظٜش ٛزح حُؾد٤ي ٣ـؼدَ حُ

حُٔقدشك٢  ٝسؿدْ رُدي ال ٣ظشطدذ ػِد٠ ٛددزح حُظظ٤ٜدش طـ٤٤دش ؽدٌَ حُؾد٤ي  ك٤ددغ 

( ٓدٖ 33  ٝرُدي ٝكودخً ُد٘ـ حُٔدخدس )(ٔ)٣ظَ ؽ٤ٌخً ُلخِٓٚ ٝال ٣قد٤ش ؽد٤ٌخً ألٓدش

ػ.(ٕ)ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش 
  انٕفاء تمًٛح انشٛك أحكاوراتعًا: 
ك٢ حألٝسحم حُظـخس٣ش  كٌَ ٜٓ٘خ ٣وظن٢ ٝؿٞد عدخكذ  ٢حُٞكخ  أٓش أعخع ٓوخرَ       

اُد٠ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  ردؤٕ ٣دذكغ ٓزِـدخً ٓدٖ حُ٘ودٞد اُد٠ حُٔغدظل٤ذ  ٝردزُي  ٣قدذس أٓدشحً 

 ُِٔغظل٤ذ  ٝك٢ حُٞهض ٗلغٚ ٣ٌٕٞ دحث٘خً ُِٔغلٞد ػ٤ِٚ )ٝٛٞ ٓدخ خً حُغخكذ ٓذ٣٘ ٣ٌٕٞ

حُٔغدظلن  ٔغدلٞد ػ٤ِدٚ ردؤٕ ٣دذكغ حُدذ٣ٖ٣طِن ػ٤ِٚ ٓوخرَ حُٞكخ (  كخُغخكذ ٣دؤٓش حُ

 ٣زدذٝ حفدطسف  ك٢ رٓظٚ ُِغدخكذ اُد٠ حُٔغدظل٤ذ  ردذالً ٓدٖ إٔ ٣ذكؼدٚ ُِغدخكذ  ٝردزُي

حُدذ٣ٖ  ٣ـدذ إٔ  فٓوخرَ حُٞكخ ف ٝحمدلخً  ٝٛدٞ أٗدٚ ٌُد٢ ٣ودّٞ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ رٞكدخ 

٣ٝغد٠ٔ ٓوخردَ حُٞكدخ  كد٢ ؿدشف   طٌٕٞ ُذ٣ٚ ٗوٞد ًِٓٔٞش ُِغخكذ ٣وّٞ رخُٞكدخ  ٜٓ٘دخ

 كخُوخػذس إٔ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ كد٢ حٌُٔز٤خُدش ال ٣ِظدضّ ردذكغ ٖٓ ػْحُشف٤ذف ٝ "رـُز٘ٞى ح

ُِٞكددخ   ه٤ٔظٜددخ اال ارح هزِٜددخ  أٝ أػزددض حُغددخكذ إٔ حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ ُذ٣ددٚ ٗوددٞد طٌلدد٢

حُؾد٤ي  رخُ٘غزش ُِؾ٤ي  كس ٣ؼَٔ روٞحػذ حُوزٍٞ ك٤ٚ  ك٤ِظضّ حُز٘دي ردذكغ ه٤ٔدشٝ  رو٤ٔظٜخ

. رؼدذ خكذ ٣ٌل٢ ُدزُي  كظد٠ ُدٞ ًدخٕ طدخس٣  حُؾد٤ي ُدْ ٣لدَكٞسحً ٓظ٠ ًخٕ سف٤ذ حُغ

 ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ عٞف ٣ظ٘خٍٝ حُزخكغ أكٌخّ حُٞكخ  رو٤ٔش حُؾ٤ي  ٝرُي ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

                                                 

 . 247ص  اال رجع االسوبؽ( 1)
 . (99ايظر: يظوـ األوراؽ االتجورية  اال ودة )( 2)
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ػ:ػاضوساءػبػغطظػاضذغك ضطاظاتػ-1
إ ػ٤ِٔددش عددلذ حُؾدد٤ي طلظددشك ٝؿددٞد ػسهددش  شةةشٚ  ٚخةةٛد ِمبثةةً ٚفةةبء:)أ( 

ٝحُؾدشه حألعخعد٢  (.٤ِٚ حُٔقشف )حُٔذ٣ٖعخروش ر٤ٖ حُغخكذ )حُذحثٖ( ٝحُٔغلٞد ػ

ك٢ ٛزٙ حُؼسهش إٔ ٣ٌٕٞ سف٤ذ حُغخكذ ُدذٟ حُٔقدشف ٓغدخ٣ٝخً ُو٤ٔدش حُؾد٤ي ٝهدخرسً 

ؼ٤َٔ ػذس كغدخرخص ُدذٟ ٓقدشف ٝحكدذ  ِػ٠ِ رُي ارح ًخٕ ُ ٝر٘خ ً ؛ (ٔ) ُِظقشف ك٤ٚ

ٛدزٙ حُلغدخرخص  كبٗدٚ ال ٣ـدٞص ُِٔقدشف  ارح ًدخٕ حُلغدخد  ػْ أفذس ؽ٤ٌخً ػ٠ِ أكذ

إٔ ٣غدلذ ٓدٖ حُلغدخرخص حألخدشٟ حُظد٢ رٜدخ   ٣غٔق رخُٞكخ  ٔغلٞد ػ٤ِٚ حُؾ٤ي الحُ

ٓدخ ُدْ  ٝرزُي ٣َُؼّذ حُؾ٤ي ؽد٤ٌخً ٓدٖ دٕٝ سفد٤ذ . ٣ـط٢ ٓزِؾ حُؾ٤ي ٢ٌُ شدحث٘أسفذس 

 .(ٕ) ٣ٌٖ ٛ٘خى حطلخم ر٤ٖ حُٔقشف ٝحُؼ٤َٔ ٣ون٢ رٞكذس حُلغخرخص

  ٖ ك٢ ٓخظِدق دٍٝ حُؼدخ٤ُْحٗٞؼخهذ ػ٤ِٜخ حُوطذٕٝ سف٤ذ ؿش٣ٔش رؽ٤ي  ٝافذحس     

 (.  2ٔٔحُٔخدس )ٝرُي رٔٞؿذ حُغؼٞد١  ٜٝٓ٘خ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش

حُٔقددشف  ػددذّ ٝؿددٞد سفدد٤ذ ُِؾدد٤ي  ٣طِددذ كخٓددَ حُؾدد٤ي سدحً ٓددٖ ٝإلػزددخص      

رٔددخ ٣ل٤ددذ طوذ٣ٔددٚ كدد٢ حُظددخس٣  حُٔلددذد رٔوظنددخٙ  ٝاكخدطددٚ رؼددذّ حُؾدد٤ي  حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ

رؼدددذ رُدددي ٣غدددظٞك٢ كخٓدددَ حُؾددد٤ي   (ٖ) ؾددد٤ي٣ـطددد٢ ٓزِدددؾ حُ ٝؿدددٞد سفددد٤ذ ُِغدددخكذ

 حُغددخكذرٔٞؿددذ حُؾدد٤ي ٝحُددشد حُٔٞؿددٞد ػ٤ِددٚ  ٝحُشؿددٞع اُدد٠  حُ٘ظخ٤ٓددشحإلؿددشح حص 

 .(ٗ) ُِٞكخ  رو٤ٔش حُؾ٤ي

ٓددش ؿ٤ددشٙ ٣ـددذ ػِدد٠ عددخكذ حُؾدد٤ي أٝ ح٥ اٌٍّزةةضَ ثزمةةذ٠ُ ِمبثةةً اٌٛفةةبء: )ة(

شٙ ٓغدجٞالً رغلزٚ ُلغخرٚ إٔ ٣ئد١ ٓوخرَ ٝكخثٚ. ٝٓغ رُدي ٣ظدَ حُغدخكذ ُلغدخد ؿ٤د

                                                 

(  ػف يظػوـ األوراؽ االتجوريػػة  الػب  يػ : "  يجػوز اةػدار االرػيؾ  ػو الػػـ 94يةػت االفقػرة األوالػب  ػف اال ػودة )( 1)
يسػػػتطيع االتةػػرؼ ديًػػو ب وجػػػب رػػيؾ طبقػػػًو يكػػف الالسػػوحب الػػػدى اال سػػحوب  اليػػػ  وقػػت ايرػػوء االرػػػيؾ يقػػود 

 .  تفوؽ ةريد  و ض ي ..."
 . 461ص  "األوراؽ االتجوريةـ(.   اليوت االبيوؾ "1999) االقاليوب   س يحة (2)
(  ػف يظػوـ األوراؽ االتجوريػة  الػب  ف: "الحو ػؿ االرػيؾ  الػب اال التػز يف بػ    جت مػيف  و 118يةت اال ودة ) (3)

اليظػػػو   والػػػـ تػػػددع قي تػػػ  و لبػػػت ا  تيػػػوع بوحتجػػػوج. ويجػػػوز  وضػػػًو  ػػػف  يفػػػرديف ا ا قد ػػػ  دػػػ  اال يمػػػود ا
 ا حتجوج البوت ا  تيوع  ف االددع ب وجب:

 بيوف ةودر  ف اال سحوب  الي   ع  كر يـو تقديـ االريؾ .  -         
 . ددع قي ت بيوف ةودر  ف (ردة  قوةة  مترؼ بًو ي كر دي   ف االريؾ قدـ د  اال يمود االقويوي  والـ ت - ب       

  االقػػوهرة:  كتبػػة 1ـ(. جري ػػة ا طػػوء رػػيؾ بػػدوف رةػػيد " ال ػػًو و  ػػًا" ط2119 بػػداالقودر   ح ػػد ج مػػة ) (4)
 .81 يف ر س  ص
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ٕ حالُظدضحّ رظودذ٣ْ أ. ٣ظنق ٖٓ رُدي (ٔ)ؽخق٤خً طـخٙ حُٔظٜش٣ٖ ٝحُلخَٓ دٕٝ ؿ٤شْٛ 

ٓوخرَ ٝكخ  حُؾ٤ي ٣وغ ػ٠ِ ػخطن عخكزٚ  ٝكد٢ كدخٍ ه٤دخّ ؽدخـ )حُغدخكذ حُظدخٛش( 

رغلذ ؽ٤ي ُلغدخد ؽدخـ آخدش )حُغدخكذ حُلو٤دن(  كدبٕ حُدز١ ٣ِظدضّ رظودذ٣ْ ٓوخردَ 

ذ حُلو٤و٢ )ح٥ٓش رخُغلذ(  أٓخ ك٢ حُؼسهدش ٓدغ حُٞكخ  ا٠ُ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ٛٞ حُغخك

كخَٓ حُؾ٤ي ٝحُٔظٜش٣ٖ  كبٕ حالُظدضحّ رظودذ٣ْ ٓوخردَ حُٞكدخ  ٣ودغ ػِد٠ ػدخطن حُغدخكذ 

. ٝٛدزح (ٕ) حُظخٛش أ٣نخً  ٝرُي كٔخ٣ش ُٔقدِلش ٓدٖ طؼخٓدَ ٓدغ ٛدزح حُغدخكذ حُظدخٛش

 حُلٌْ ال ٣خظِق ػٔخ ٛٞ ٓوشس رؾؤٕ حٌُٔز٤خُش.

ػِد٠ حُغدخكذ كد٢ كخُدش حإلٌٗدخس إٔ ٣ؼزدض إٔ ٓدٖ ٌٛفبء:إثجبد ٚخٛد ِمبثً ا )ج(

علذ ػ٤ِٚ حُؾ٤ي ًخٕ ُذ٣ٚ ٓوخرَ ٝكخثٚ ٝهض اٗؾدخثٚ  كدبرح ُدْ ٣ؼزدض رُدي ًدخٕ مدخٓ٘خً 

ٕ حُ٘ظدخّ ٣ندغ ٖٓ رُي أ. ٣ٝظنق (ٖ)ٝكخ ٙ ُٝٞ ػَٔ حالكظـخؽ رؼذ حُٔٞحػ٤ذ حُٔؼ٤٘ش 

 حُلٌْ حُخخؿ رلخُظ٤ٖ: 

ٝكخ   كد٢ ٛدزٙ حُٞكخ  رخُؾ٤ي ُؼذّ ٝؿٞد ٓوخرَ غلٞد ػ٤ِٚ ػٖ ارح حٓظ٘غ حُز٘ي حُٔ  -

حُلخُش ٣وغ ػِد٠ حُغدخكذ ػدذ  اػزدخص ٝؿدٞد ٓوخردَ حُٞكدخ  ُدذٟ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  

 ألٕ طوذ٣ْ ٓوخرَ حُٞكخ  حُظضحّ ػ٠ِ حُغخكذ. ؛ٓ٘طو٤خً  أٓشحً ٣ٝؼظزش رُي 

ارح ُدْ ٣غددظطغ حُغددخكذ اػزددخص ٝؿدٞد ٓوخرددَ حُٞكددخ  ُددذٟ حُٔغدلٞد ػ٤ِددٚ. كدد٢ ٛددزٙ   -

ش ٣ِظددضّ حُغددخكذ رٞكددخ  حُؾدد٤ي ُِلخٓددَ  ُٝددٞ ػٔددَ حكظـددخؽ ػددذّ حُٞكددخ  رؼددذ حُلخُدد

حُٔٞحػ٤ددذ حُظدد٢ كددذدٛخ حُ٘ظددخّ  أ١ ال ٣ـددٞص ُددٚ إٔ ٣ظٔغددي رخُغددوٞه حُقددشك٢ كدد٢ 

 ٓٞحؿٜش حُلخَٓ حَُٜٔٔ.

( كد٢ ٛدزح حُؾدؤٕ 1ٔٔأكخُدض حُٔدخدس ) حك حبًِ اٌش١ه ػٍٝ ِمبثً اٌٛفبء:)د( 

َ حٌُٔز٤خُش ػ٠ِ ٓوخرَ ٝكخثٜخ. ٝططز٤ودخً ُدزُي ط٘ظودَ ( حُٔظؼِوش رلن كخٖٓٔا٠ُ حُٔخدس )

٤ٌِٓش ٓوخرَ ٝكخ  حُؾد٤ي رلٌدْ حُ٘ظدخّ اُد٠ كِٔظدٚ حُٔظؼدخهز٤ٖ؛ ٝارح ًدخٕ ٓوخردَ حُٞكدخ  

كبٕ ٤ٌِٓش حُٔوخرَ حُ٘خهـ ط٘ظوَ أ٣نخً ًٔدخ ٛدٞ حُؾدؤٕ رخُ٘غدزش ُِٔوخردَ   أهَ ٖٓ حُؾ٤ي

 حٌُخَٓ.
                                                 

 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية94/2ايظر اال ودة )( 1)
وييػػػة بوال  الكػػػة ـ(. االمقػػػود االتجوريػػػة و  اليػػػوت االبيػػػوؾ طبقػػػًو التيظ ػػػة االقوي2118قر ػػػوف   بػػػداالرح ف االسػػػيد ) (2)

 . 122االمربية االسمودية  االريوض:  كتبة االرقري  ص
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية94/3ايظر: اال ودة ) (3)
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 :ػابلػاضوساءطػأحصامػ-2
حُؾد٤ي  ( ٖٓ ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش ػِد٠ فال ٣ـدٞص افدذحس3ٗس )ٗقض حُٔخد       

حُظقدشف  ٗودٞد ٣غدظط٤غ -ٓخ ُْ ٣ٌٖ ُِغخكذ ُذٟ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ٝهض اٗؾخ  حُؾد٤ي 

 ٝػ٠ِ عخكذ حُؾ٤ي إٔ ٣ئد١ ٓوخرَ ٝكخثٚ  ٝػ٠ِ حُغخكذ دٕٝ ؿ٤شٙ كد٢ف؛ ف...ك٤ٜخ

  اٗؾدخثٚ ردَ ٝكدخ  ٝهدضي ًخٕ ُذ٣دٚ ٓوخـلذ ػ٤ِٚ حُؾ٤ـكخُش حإلٌٗخس إٔ ٣ؼزض إٔ ٖٓ ع

 ." حُٔٞحػ٤ذ حُٔؼ٤٘ش كبرح ُْ ٣ؼزض رُي  ًخٕ مخٓ٘خً ٝكخ ٙ  ُٝٞ ػَٔ حالكظـخؽ رؼذ

 ظز٤ٖ أٗٚ ال ٣ٌل٢ ٝؿٞد ٓوخرَ حُٞكخ  )حُشفد٤ذ(  ردَ ٣ـدذ إٔ ٣ٌد٣ٕٞٝٓٔخ عزن       

 هخرسً ُِظقشف ك٤ٚ  رٔؼ٠٘ أال ٣ٌٕٞ هذ ٝهدغ ػ٤ِدٚ كـدض ٓدٖ دحثدٖ ُِغدخكذ طلدض ٣دذ

دكدغ ه٤ٔدش    أٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُغخكذ رؼذ افذحس حُؾ٤ي هذ ٝؿٚ أٓشحً ُِز٘ي رؼذّحُز٘ي ٓؼسً 

حُؾد٤ي ػِد٠  ٣ٝؾدظشه ًدزُي إٔ ٣ٌدٕٞ ٓوخردَ حُٞكدخ  )حُشفد٤ذ( ٓغدخ٣ٝخً ُو٤ٔدش  حُؾ٤ي

ُقش٣ق حُد٘ـ   حألهَ  ٝؿ٤ٔغ ٛزٙ حُؾشٝه ٣ـذ إٔ طظٞحكش ٝهض افذحس حُؾ٤ي هزوخً 

  .غظٟٞ حُؼخُْٝٛزٙ حُوٞحػذ ٓغظوشس ك٢ ؿ٤ٔغ حُوٞح٤ٖٗ ػ٠ِ ٓ

ػ:بػغطظػاضذغكػوساءاضػأحصامػ-3
 ك٤دغحثظٔخٕ  ك٤غظلن حُذكغ ُذٟ حالهسع   ُٔخ ًخٕ حُؾ٤ي أدحس ٝكخ   ٤ُٝظ أدحس       

حُؾدد٤ي ٣غددظلن حُٞكددخ  فحُظـخس٣ددش ػِدد٠ إٔ  ( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحمٕٓٔٗقددض حُٔددخدس )

رُدي ٣ؼظزدش ًدؤٕ ُدْ ٣ٌدٖ  ٝارح هدذّ حُؾد٤ي  رٔـدشد حالهدسع ػ٤ِدٚ  ًٝدَ ر٤دخٕ ٣خدخُق

 " .ك٢ ٣ّٞ طوذ٣ٔٚ إٙإلفذحسٙ  ٝؿذ ٝكخ ُِٞكخ  هزَ ح٤ُّٞ حُٔؼ٤ٖ ك٤ٚ ًظخس٣ 

   ٣لذع إٔ ٣ؼٔذ عخكذ ع٤ت ح٤ُ٘ش ا٠ُ طذ٣ٖٝ طخس٣خ٤ٖ ػ٠ِ حُؾ٤ي كظد٠ٖٓ ػْٝ      

٣ٝقددزق كدد٢ كٌددْ حٌُٔز٤خُددش  رخػظزددخس إٔ ُددٚ طددخس٣  طلش٣ددش  ٝطددخس٣  حُؾدد٤ي طددَ ز٣

ٝهزودخً ُٜدزح حُد٘ـ ال ٣ؼظدذ رٜدز٣ٖ حُظدخس٣خ٤ٖ  ٣ٌٝدٕٞ ُِٔغدظل٤ذ أٝ حُلخٓدَ  خم حعدظلو

 حُؾدد٤ي ُِز٘ددي  ٝػِدد٠ حُز٘ددي إٔ ٣ددذكغ ه٤ٔظددٚ كددٞس طوذ٣ٔددٚ  ٓددخ دحّ ٣ٞؿددذ سفدد٤ذ طوددذ٣ْ

 غددخكذ هددخثْ ٝهخرددَ ُِظقددشف ك٤ددٚ  ٝٛ٘ددخى ٓٞحػ٤ددذ ُظوددذ٣ْ حُؾدد٤ي ُِٞكددخ   ٝٛدد٢ ٓددذسُِ

 لن حُددذكغ رٜددخ  ٝطلظغددذ حُٔددذس ٓدد٣ٖٝغددظ  ؽددٜش رخُ٘غددزش ُِؾدد٤ي حُٔغددلٞد رخٌُِٔٔددش

ٝرخُ٘غزش ُِؾ٤ي حُٔغدلٞد خدخسؽ حٌُِٔٔدش ٣ٝغدظلن حُدذكغ رٜدخ    طخس٣  افذحس حُؾ٤ي

 .(ٔ) حُٔزد٤ٖ كد٢ حُؾد٤ي أٗدٚ طدخس٣  افدذحسٙ ظخس٣ حُٖٓ  أؽٜش٣ـذ طوذ٣ٔٚ خسٍ ػسػش 

حألٝسحم حُظـخس٣ش ػ٠ِ إٔ حُز٘دي حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ ٣ِظدضّ ردذكغ  ٗظخّٝٓغ رُي كوذ ٗـ 

                                                 

 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية2-113/1ايظر: اال ودة ) (1)
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ٝهزوًخ ُِد٘ـ ٗلغدٚ  ال طـدٞص حُٔؼخسمدش   ش حُؾ٤ي  كظ٠ ُٞ هذّ رؼذ ٛزٙ حُٔٞحػ٤ذه٤ٔ

  ك٢ ٝكخ  ه٤ٔش حُؾ٤ي  اال ك٢ كخُش م٤خػٚ أٝ اكسط كخِٓٚ  أٝ ٝهٞع اخدسٍ رؤ٤ِٛظدٚ

ٝٓغ رُي كبرح طٞك٠ عخكذ حُؾ٤ي أٝ أكِظ  أٝ كوذ أ٤ِٛظٚ رؼدذ اٗؾدخ  حُؾد٤ي كدس ٣ؼدذٍ 

 .(ٔ)رُي ٖٓ ح٥ػخس حُٔظشطزش ػ٤ِٚ 

٣ٝلْٜ ٖٓ حُ٘ـ حُغخرن أٗٚ ع٤طِذ ٖٓ كخٓدَ حُؾد٤ي اػزدخص مد٤خػٚ  أٝ فدذٝس      

 ربكسعٚ  ك٤دغ عد٤لَ ٓلِدٚ كد٢ حُلخُدش حألخ٤دشس ٤ًٝدَ حُدذحثٖ رخػظزدخس إٔ ه٤ٔدش كٌْ

 .حُؾ٤ي ٓخٍ ِٓٔٞى ُِٔلِظ ٣ـذ إٔ ٣ذخَ ك٢ حُظل٤ِغش ُقخُق حُذحث٤ٖ٘

رٔدخٗغ  ودذ حُلخٓدَ أل٤ِٛظدٚ إلفدخرظٚٝارح ًخٗض حُٔؼخسمش ك٢ ٝكخ  حُؾ٤ي رغدزذ ك      

دخ  ٝٛدٞ كٌدْ    كبٕ ٓٔؼِٚ حُوخ٢ٗٞٗ ع٤وذّ حُذ٤َُ ػ٠ِ رُي ُِز٘دي٣زطَ أ٤ِٛظٚ ًٔ اهخٓظدٚ ه٤

حُؾددد٤ي  ٝحطزدددخع  ٣ِٝظدددضّ حُز٘دددي رب٣ودددخف فدددشف ه٤ٔدددش  أٝ ٝفددد٤ًخ ػِددد٠ كخهدددذ حأل٤ِٛدددش

  .كخهذ حأل٤ِٛشػ٠ِ حُلخَٓ  ُِٞف٢رقشف حُو٤ٔش  ٤ٓشخظحُ٘حإلؿشح حص 

  كددبٕ حُلٌددْ ٓخظِددق طٔخٓددخً  رؼددذ اٗؾددخ  حُؾدد٤ي كخُددش اكددسط عددخكذ حُؾدد٤يٝكدد٢       

ألٕ ٤ٌِٓددش حُٔوخرددَ حٗظوِددض اُدد٠ حُلخٓددَ ٓ٘ددز  ؛كخُددش ٓددٞص حُغددخكذ ًٝددزُي حُلٌددْ كدد٢

 .٣غظٞك٠ هزَ طوغ٤ْ طشًظٚ طؼظزش ه٤ٔش حُؾ٤ي د٣٘خً ػ٠ِ حُٔظٞك٠حإلٗؾخ   ٝٛ٘خ 

ػحصامػاالطتظاعػرنػاضوساءأػ-4
 ػدٖ دكدغ ه٤ٔدش حُؾد٤ي ُؼدذّ ٝؿدٞد سفد٤ذ أٝ أٗدٚ ؿ٤دش ًدخٍف  ٝهدذ هذ ٣ٔظ٘غ حُز٘ي      

٣ٌٕٞ عزذ حالٓظ٘خع فدذٝس أٓدش ٓدٖ عدخكذ حُؾد٤ي اُد٠ حُز٘دي رؼدذّ فدشف حُو٤ٔدش  

 ٣شكل حُز٘ي حُقشف ُؼذّ ٝؿٞد ر٤خٕ اُضح٢ٓ ك٢ حُؾ٤ي  أٝ ُؼذّ ٓطخروش طٞه٤غ ٝهذ

  .حُغخكذ ُ٘ٔٞرؽ حُظٞه٤غ حُٔللٞظ رخُز٘ي

 ٖٓ كن كخَٓ حُؾ٤ي حُشؿدٞع ػِد٠ ًخكدش حُٔدٞهؼ٤ٖ ػِد٠ حُؾد٤يٝك٢ ٛزٙ حُلخُش      

 (ٕ) حُدذكغػدذّ ٓـظٔؼ٤ٖ أٝ ٓ٘لشد٣ٖ  رؾشه طوذ٣ْ حُؾ٤ي ك٢ ح٤ُٔؼخد ٝاؿشح  حكظـدخؽ 

   .(ٖ) رز٤خٕ فخدس ٖٓ حُز٘ي حُٔغلٞد ػ٤ِٚ حُذكغػذّ ٣ٝـٞص ُِلخَٓ اػزخص 

٣ؼزدض حالٓظ٘دخع ػدٖ  ٔغظ٘ذر طض٣ٝذ حُٔغظل٤ذحُز٘ٞى حُٞحؿذ ػ٠ِ ٝؿذ٣ش رخُزًش إٔ      

 ر٤دخٕ ربفدذحس ٓطخُزدش حُز٘دي ُِٔغدظل٤ذلدن ؛ ٝك٢ ٛزٙ حُلخُدش ٣ٝؿٞد سف٤ذ حُذكغ ُؼذّ

إلؿددشح   ٓوخفددش ٓؼظددشف رٜددخ٣ِـددؤ اُدد٠ ؿشكددش    ُٝددٚ إٔفػددذّ ٝؿددٞد سفدد٤ذف٣ل٤ددذ 

  .( ٖٓ حُ٘ظخ2ّٓٔحألفَ هزوخً ُِٔخدس ) ٗٚاك٤غ   حُذكغػذّ حكظـخؽ 
                                                 

 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية115ايظر: اال ودة ) (1)
 . التجورية(  ف يظوـ األوراؽ ا118ايظر: اال ودة ) (2)
 . (  ف يظوـ األوراؽ االتجورية118/1ايظر: اال ودة ) (3)
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 انثانثادلطهة 
 يف تانسمٕط ٔعدو مسا  اندعٕٖاَمضاء االنر او انصز

خ حُغددوٞه ٝٛددٞ ٔدد٣دد٘ول حالُظددضحّ حُقددشك٢ ُِٔددٞهؼ٤ٖ ُغددزز٤ٖ ؿ٤ددش حُٞكددخ   أُٜٝ       

ؿضح  ػ٠ِ حُلخَٓ حَُٜٔٔ حُدز١ ُدْ ٣ظخدز حإلؿدشح حص كد٢ حُٔٞحػ٤دذ حُٔودشسس  ٝػخ٤ٜٗدخ 

ػذّ عٔخع حُذػٟٞ حُقشك٤ش ارح طؤخش كخٓدَ حُؾد٤ي ػدٖ حُٔطخُزدش خدسٍ ٓدذس ٓؼ٤٘دش  

 ٢ِ ر٤خٕ أكٌخّ حُغوٞه حُقشك٢  ٝػذّ عٔخع حُذػٟٞ حُقشك٤ش:ٝك٤ٔخ ٣

ػاضدػوطػاضصرسي:حصامػ)أ(ػأ
 ٣لوذ كخَٓ حُؾ٤ي كوٞهٚ ك٢ أ١ ٖٓ حُلخُظ٤ٖ حُظخ٤ُظ٤ٖ:     

ارح ُْ ٣وذّ حُؾ٤ي ا٠ُ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ُِٞكدخ  خدسٍ حُٔٞحػ٤دذ حُٔودشسس كد٢ حُٔدخدس  -ٔ

ٌِٔٔددش  ٝػسػددش أؽددٜش   ٝٛدد٢ ؽددٜش ارح ًددخٕ حُؾدد٤ي ٓغددلٞرخً كدد٢ حُ(ٔ)( ٖٓٔ)

 رخُ٘غزش ُِؾ٤ي حُٔغلٞد خخسؽ حٌُِٔٔش ٝٓغظلن حُٞكخ  ك٢ حٌُِٔٔش.

ارح ُْ ٣وْ حُلخَٓ رؼَٔ حكظـخؽ ػذّ حُٞكخ  رخُؾ٤ي  أٝ ٓخ ٣وّٞ ٓوخٓٚ خسٍ حُٔذس  -ٕ

 حُٔلذدس.

٣لوددذ كخٓددَ حُؾدد٤ي ٓددخ ُددٚ ٓددٖ كوددٞم هزددَ ( ػِدد٠ إٔ: فً٘ٔٔٔددخ ٗقددض حُٔددخدس )       

٤شْٛ ٖٓ حُِٔظض٤ٖٓ. ػذح حُٔغلٞد ػ٤ِٚ   رٔند٢ حُٔٞحػ٤دذ حُغخكذ ٝحُٔظٜش٣ٖ ٝؿ

حُٔلذدس ُظوذ٣ْ حُؾد٤ي اُد٠ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ أٝ ُؼٔدَ حالكظـدخؽ أٝ ٓدخ ٣ودّٞ ٓوخٓدٚ كد٢ 

ح٤ُٔؼخد حُٔوشس ُزُي . ٝٓغ رُي ال ٣ل٤ذ حُغخكذ ٖٓ ٛدزح حُلٌدْ اال ارح ًدخٕ هدذّ ٓوخردَ 

ظ٠ حٗونخ  ٤ٓؼخد طوذ٣ْ حُؾد٤ي حُٞكخ  ٝظَ ٛزح حُٔوخرَ ٓٞؿٞدحً ػ٘ذ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ك

ف  ٝطٞمددق ٛددزٙ حُٔددخدس حألؽددخخؿ ػددْ صحٍ حُٔوخرددَ رلؼددَ ؿ٤ددش ٓ٘غددٞد اُدد٠ حُغددخكذ

 :(ٕ) حُز٣ٖ ٣ـٞص ُْٜ حُظٔغي رخُغوٞه ك٢ ٓٞحؿٜش حُلخَٓ حَُٜٔٔ  ْٝٛ

حُغخكذ: ٣ٝؾظشه إٔ ٣ٌدٕٞ هدذ أٝؿدذ ٓوخردَ ٝكدخ  حُؾد٤ي ُدذٟ حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ   -ٔ

 ٤ٓؼخد طوذ٣ْ حُؾ٤ي. كظ٠ حٗونخ  ٝظَ هخثٔخً ٝٓٞؿٞدحً 

                                                 

االرػيؾ اال سػحوب دػ  اال  الكػة واال سػتحؽ االودػوء (  ف يظػوـ األوراؽ االتجوريػة  الػب  ف: "113يةت اال ودة ) (1)
  وجػػب تقدي ػػ  بػػ يجػػب تقدي ػػ  الالودػػوء خػػاؿ رػػًر. دػػ  ا كػػوف  سػػحوبًو خػػورج اال  الكػػة و سػػتحؽ االودػػوء  بػػ 

لة  رًر  وتبد  اال وا يػد اال ػ كورة  ػف االتػوريخ اال بػيف دػ  االرػيؾ  يػ  تػوريخ اةػدارو. ويمتبػر تقػديـ خاؿ لا
 . "االريؾ االب احدى (رؼ اال قوةة اال مترؼ بًو ب لوبة تقديـ الالودوء

 .338 حكوـ األوراؽ االتجورية د  االفق  ا:سا    ص هػ(.1425)االخلاف  سمد بف ترك   (2)
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: ٣ٝغددظل٤ذ ٛددئال  ٓددٖ حُغددوٞه كدد٢ ؿ٤ٔددغ حُلددخالص دٕٝ حُ٘ظددش اُدد٠ ٕٝحُٔظٜددش -ٕ

ألٕ ٛددئال  ٤ُغددٞح كدد٢ ٓشًددض حُٔددذ٣ٖ رخُؾدد٤ي ٌُٝددْٜ٘ مددخٕٓ٘ٞ  ؛ٓٞهددق حُغددخكذ

 ُِٞكخ  رٚ  خسٍ حُٔذس حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣وذّ ك٤ٜخ ا٠ُ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ.

ؾد٤ي مدٔخٗخً ُدٚ ٣ٝـٞص ُدٚ حُنخٖٓ حالكظ٤خه٢: كٜٞ ٣ؤخز ٓشًض ٖٓ ٝهغ ػِد٠ حُ -ٖ

 حُظٔغي رخُغوٞه هزوخً ُِؾشٝه حُٔوشسس ك٢ ؽؤٕ حُغخكذ.

ألٗدٚ  ؛حُٔغلٞد ػ٤ِٚ: ال ٣ـٞص ُٚ حُظٔغي رخُغوٞه ك٢ ٓٞحؿٜدش حُلخٓدَ حُٜٔٔدَ -ٗ

 ؿ٤ش ِٓظضّ رخُؾ٤ي.

 ردمػدطاعػاضدروىػاضصرسغظ:حصامػأػ)ب(

فال طغدٔغ دػدخٟٝ  ٚ:( ٖٓ ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش ػِد٠ أٗدٙٔٔٗقض حُٔخدس )        

حُلخَٓ ػ٠ِ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ٝحُٔظٜش٣ٖ ٝؿ٤شْٛ ٓدٖ حُِٔظدض٤ٖٓ  رؼدذ ٓند٢  سؿٞع

حٗونخ  ٤ٓؼخد طوذ٣ْ حُؾ٤ي  ٝال طغٔغ دػخٟٝ سؿدٞع حُِٔظدض٤ٖٓ طخس٣  ٖٓ  عظش أؽٜش

ػِد٠ رؼندْٜ حُدزؼل رؼدذ ٓند٢ عدظش أؽدٜش ٓدٖ ح٤ُدّٞ حُدز١ ٝكد٠ ك٤دٚ  رٞكدخ  حُؾد٤ي

 ". ػ٣ٚ٤ِّٞ اهخٓش حُذػٟٞ  حُِٔظضّ  أٝ ٖٓ

طخظِق رذح٣ش ٓذس عٔخع حُذػٟٞ حُقشك٤ش طزؼخً ُِِٔظضّ حُدز١ ٣شكدغ حُلخٓدَ ػ٤ِدٚ        

 حُذػٟٞ ٝكوخً ُِظخ٢ُ:

ٝؿ٤دشْٛ ٓدٖ ٝحُٔغلٞد ػ٤ِٚ أٝ حُٔظٜدش ال طغٔغ دػٟٞ حُلخَٓ ػ٠ِ حُغخكذ  -

  أ١ ُِٞكدخ  حُؾ٤يطوذ٣ْ ٖٓ طخس٣  حٗونخ  ٤ٓؼخد  أؽٜشرؼذ ٓن٢ عظش حُِٔظض٤ٖٓ 

ونخ  ؽٜش إ ًدخٕ حُؾد٤ي ٓغدلٞرخً دحخدَ حٌُِٔٔدش ٝٓغدظلن حُٞكدخ  ٖٓ طخس٣  حٗ

خدخسؽ حٌُِٔٔدش ارح ًدخٕ حُؾد٤ي ٓغدلٞرخً  أؽدٜشك٤ٜخ  أٝ ٖٓ طدخس٣  حٗوندخ  ػسػدش 

 .ٝٓغظلن حُٞكخ  ك٤ٜخ

رخُ٘غزش ُذػٟٞ سؿٞع حُِٔظدض٤ٖٓ رؼندْٜ ػِد٠ رؼدل  طخظِدق رذح٣دش ٓدذس حُغدظش  -

ُؾد٤ي ُِلخٓدَ إٔ ٣شكدغ خسُٜدخ أؽٜش حُظ٢ ٣ـدذ ػِد٠ حُِٔظدضّ حُدز١ أٝكد٠ ه٤ٔدش ح

 دػٞحٙ ُٔطخُزش حُِٔظض٤ٖٓ حُنخ٤ٖ٘ٓ ُٚ طزؼخً ُٔخ ٢ِ٣:

 ٚارح ًخٕ حُِٔظضّ هذ أٝك٠ ه٤ٔش حُؾ٤ي كخُٔذس طزذأ ٖٓ طخس٣  ح٤ُّٞ حُز١ أٝك٠ ك٤. 

  ارح ًخٕ حُلخَٓ هذ سكغ حُذػٟٞ ُٔطخُزش أكذ حُِٔظض٤ٖٓ رخُٞكخ  كبٕ ٓدذس حُغدظش

 ٟ ػ٤ِٚ ٖٓ حُلخَٓ.أؽٜش طزذأ ٖٓ طخس٣  سكغ حُذػٞ
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حُٔ٘زؼودش  ٣ٝـذ حُظ٘ز٤ٚ ا٠ُ إٔ حُٔوقٞد رخُ٘ـ ٛٞ ػذّ عٔخع حُذػخٟٝ حُقشك٤ش      

حُٔدٞهؼ٤ٖ ػِد٠  ٖٓ حُؾ٤ي  دٕٝ حُٔغخط رخُذػخٟٝ حُخخفش رخالُظضحٓخص حألف٤ِش ر٤ٖ

 ٝٓددٖ ػددْطظ٤ٜددشٙ   حُؾدد٤ي رؼنددْٜ ٝحُددزؼل  ٝحُظدد٢ ًخٗددض عددززخً كدد٢ اٗؾددخ  حُؾدد٤ي أٝ

ا٤ُدٚ  رخُ٘غدزش ُِلدن  ٣شكؼٜدخ كخٓدَ حُؾد٤ي مدذ ٓدٖ ظٜدش حُؾد٤يطغدٔغ حُدذػٟٞ حُظد٢ 

رخُؼسهدخص حُٔزخؽدشس رد٤ٖ  حُز١ طْ اٗؾخ  حُؾ٤ي رغززٚ  ٝطغٔغ ًخكدش حُدذػخٟٝ حُخخفدش

   .حألهشحف

 انزاتعادلطهة 
 احلًاٚح اجلُائٛح نهشٛك

ُؼَ اؿشح حص حُلٔخ٣دش حُـ٘خث٤دش ُِٞسهدش حُظـخس٣دش ٛد٢ أًؼدش ٓدخ ٤ٔ٣دض رد٤ٖ أٗدٞحع        

ٝسحم حُظـخس٣ش حُؼسػش )حٌُٔز٤خُش  حُغ٘ذ ألٓش  حُؾ٤ي(  كخُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش حهظقدشص حأل

ػ٠ِ حُؾ٤ي دٕٝ حٌُٔز٤خُش ٝحُغ٘ذ ألٓش  ٝهذ ٣ٌٕٞ حُغزذ ك٢ رُي ٛٞ حٗظؾدخس حُظؼخٓدَ 

رخُؾ٤ٌخص ًؤدحس ٝكخ  ك٢ حُل٤خس حُؼ٤ِٔدش عدٞح  حُظـخس٣دش أٝ حُٔذ٤ٗدش  ُٝدزُي ًدخٕ ُضحٓدخً 

ؿ خخفش طـؼِٚ ٣ئد١ ٛذكٚ ٝكودخً ُِوٞحػدذ ٝحألكٌدخّ حُ٘ظخ٤ٓدش إٔ ٣لخه حُؾ٤ي ر٘قٞ

حُٔوشسس ُٚ  ُٝزُي فذس ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش ٓظنٔ٘خً ػوٞردخص ٓظؼدذدس ػِد٠ ػدذد 

ٖٓ حألكؼخٍ حُظ٢ طٔظ حُؾ٤ي ًٞسهش طـخس٣ش طدئد١ ٝظ٤لظٜدخ ًدؤدحس ٝكدخ  كودو  ٝطود١ٞ 

 ؿخٗزٜخ حُٔخ٢ُ.

/ّ( ٝطدددخس٣  ٌِ٘ٗددد٢ حٌُدددش٣ْ سهدددْ )ك٤دددغ فدددذس حألٓدددش حُٔ  ػدددْ ػدددذٍ حُ٘ظدددخّ      

ٛـ حُز١ طْ ك٤ٚ طلذد حألكؼخٍ حُظ٢ طؼظزدش ٓخخُلدش ٝطلٔد٢ حُؾد٤ي ؿ٘خث٤دخً  3ٓٗٔ/3/ٕٔ

 ٝحُؼوٞرخص حُٔوشسس رٜزح حُؾؤٕ  ك٤غ ؿخ  ك٤ٚ:

( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُقددخدس ٕٓٔ  3ٔٔ  ٣ٔٔ2ؼددذٍ ٗددـ حُٔددٞحد ) أٚالً:

ٛددـ ُظٌددٕٞ ػِدد٠ حُ٘لددٞ 2ٖٖٔ/ٓٔ/ٔٔ( ٝطددخس٣  1ٖرٔٞؿددذ حُٔشعددّٞ حٌُِٔدد٢ سهددْ )

 حُظخ٢ُ:

ٓغ ٓشحػخس ٓخ طون٢ رٚ حألٗظٔش حألخشٟ ٣ؼخهذ حُلزظ ٓدذس ال طض٣دذ  (:111اٌّبدح )

ػِددد٠ ػدددسع عددد٘ٞحص  ٝرـشحٓدددش ال طض٣دددذ ػِددد٠ خٔغددد٤ٖ أُدددق لاير أٝ ربكدددذٟ ٛدددخط٤ٖ 

 حُؼوٞرظ٤ٖ  ًَ ٖٓ أهذّ رغٞ  ٤ٗش ػ٠ِ حسطٌخد أكذ حألكؼخٍ ح٥ط٤ش:
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خً ال ٣ٌدٕٞ ُددٚ ٓوخردَ ٝكددخ  هدخثْ ٝهخرددَ ُِغدلذ أٝ ٣ٌددٕٞ ُدٚ ٓوخرددَ ارح عدلذ ؽدد٤ٌ(  أ ) 

 ٝكخ  أهَ ٖٓ ه٤ٔش حُؾ٤ي .

ارح حعظشد رؼذ اػطخ  حُؾ٤ي ٓوخرَ حُٞكخ  أٝ رؼندٚ رل٤دغ أفدزق حُزدخه٢ ال ٣لد٢ )د(  

 رو٤ٔش حُؾ٤ي . 

 ارح أٓش حُٔغلٞد ػ٤ِٚ رؼذّ دكغ ه٤ٔش حُؾ٤ي . )ؽ(  

 ُظٞه٤غ ػ٤ِٚ رقٞسس طٔ٘غ فشكٚ . ارح طؼٔذ طلش٣ش حُؾ٤ي أٝ ح(  د ) 

ارح ظٜش أٝ عِْ ؽ٤ٌخً ٝٛٞ ٣ؼِْ أٗدٚ ُد٤ظ ُدٚ ٓوخردَ ٣لد٢ رو٤ٔظدٚ أٝ أٗدٚ ؿ٤دش هخردَ )ٛـ(    

 ُِقشف . 

 ارح طِو٠ حُٔغظل٤ذ أٝ حُلخَٓ ؽ٤ٌخً ال ٣ٞؿذ ُٚ ٓوخرَ ٝكخ  ًخف ُذكغ ه٤ٔظٚ. (  ٝ ) 

سٍ ػددسع عدد٘ٞحص ٓددٖ كددبرح ػددخد حُـددخ٢ٗ اُدد٠ حسطٌددخد أ١ ٓددٖ ٛددزٙ حُـددشحثْ خدد        

طخس٣  حُلٌْ ػ٤ِٚ ك٢ أ١ ٜٓ٘خ طٌٕٞ حُؼوٞرش حُلزظ ٓدذس ال طض٣دذ ػِد٠ خٔدظ عد٘ٞحص 

 ٝحُـشحٓش حُظ٢ ال طض٣ذ ػ٠ِ ٓخثش أُق لاير أٝ اكذٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ . 

ٓددغ ٓشحػددخس ٓددخ طوندد٢ رددٚ حألٗظٔددش حألخددشٟ ٣ؼخهددذ رـشحٓددش ال طض٣ددذ  (:111اٌّةةبدح )

ػ٤ِدٚ سكدل رغدٞ  ٤ٗدش ٝكدخ  ؽد٤ي ٓغدلٞد عدلزخً ػ٠ِ ٓخثش أُدق لاير ًدَ ٓغدلٞد 

سمدش ٓدغ ػدذّ حإلخدسٍ ردخُظؼ٣ٞل خفل٤لخً ُٝٚ ٓوخردَ ٝكدخ  ُٝدْ طودذّ رؾدؤٗٚ أ٣دش ٓؼ

 حُٔغظلن ُِغخكذ ػٔخ أفخرٚ ٖٓ مشس رغزذ ػذّ حُٞكخ  .

٣ٝؼخهذ رٜزٙ حُؼوٞرخص ًَ ٓغلٞد ػ٤ِٚ فشف ػٖ ػِْ رٞؿٞد ٓوخرَ ٝكدخ  ٛدٞ       

 أهَ ٓٔخ ُذ٣ٚ كؼسً .

ٓدغ ٓشحػدخس ٓدخ طوند٢ ردٚ حألٗظٔدش حألخدشٟ ٣ؼخهدذ رـشحٓدش ال طض٣دذ  (:121ٌّبدح )ا 

 ػ٠ِ ػؾشس آالف لاير: 

 ( ًَ ٖٓ أفذس ؽ٤ٌخً ُْ ٣ئسخٚ أٝ رًش طخس٣خخً ؿ٤ش فل٤ق .  أ) 

 ( ًَ ٖٓ علذ ؽ٤ٌخً ػ٠ِ ؿ٤ش ر٘ي . د)

ؽ( ًددَ ٓددٖ ٝكدد٠ ؽدد٤ٌخً خخ٤ُددخً ٓددٖ حُظددخس٣  ًٝددَ ٓددٖ طغددِْ ٛددزح حُؾدد٤ي ػِدد٠ عددز٤َ ) 

 ُٔوخفش .ح

 ػخ٤ٗخً: ٣نخف ا٠ُ ٓٞحد ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش حُٔخدس حُظخ٤ُش:
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٣ـددٞص حُلٌددْ ر٘ؾددش أعددٔخ  حألؽددخخؿ حُددز٣ٖ ٣قددذس رلوٜددْ كٌددْ  (:121اٌّةةبدح )

 رخإلدحٗش رٔٞؿذ ٛزح حُ٘ظخّ ٣ٝلذد حُلٌْ ٤ًل٤ش رُي .

حثْ حُؾد٤ي حُٔٞؿزدش ُِظٞه٤دق ٛد٢ طِدي حألكؼدخٍ حُٔ٘قدٞؿ شؿدٝرزُي ٣ظندق إٔ       

حم حُظـخس٣ددش  ٝحُظدد٢ طقددذس ٓددٖ سٗظددخّ حألٝ ( حُٔؼذُددش كدد٤ِٔٔ2٢ٜددخ كدد٢ حُٔددخدس )ػ

ؿش٣ٔدش افدذحس )عدلذ(  ْٛ طِي حألكؼخٍ ٢ٛأحُٔظٜش  ٝ حُغخكذ ُِؾ٤ي ٝحُٔغظل٤ذ أٝ

 ؽدد٤ي رددذٕٝ ٓوخرددَ ٝكددخ  ٝهشكددٚ ُِظددذحٍٝ  ٝٛدد٢ حُـش٣ٔددش حألُٝدد٠ حُظدد٢ ط٘زؼددن ٜٓ٘ددخ

كذٟ حألكؼدخٍ حُٔ٘قدٞؿ ػ٤ِٜدخ كد٢ حألكؼخٍ حُٔـشٓش كخٍ اط٤خٕ حُٔغظل٤ذ ٝحُٔظٜش إل

 حم حُظـخس٣ش.سحُٔؼذُش ك٢ ٗظخّ حألٝ( 2ٔٔحُٔخدس )
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 انفصم انزاتع
 َٔظز دعٕٖ اإلعسار  األٔراق انرجارٚحذُفٛذ آنٛح 

 األٔراق انرجارٚح. ذُفٛذ آنٛحادلثحث األٔل: 
 .احلج  َٔظز دعٕٖ اإلعسارذُفٛذ ئجزاءاخ ادلثحث انثاَٙ: 
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 انفصم انزاتع
  َٔظز دعٕٖ اإلعسارذُفٛذ األٔراق انرجارٚح آنٛح 

 متٓٛد: 
 ٝحُظـخس٣دش ًؼ٤دشس حُٔؼدخٓسص حُٔخ٤ُدش ٤ٓدذحٕ ك٢ حُ٘خط ر٤ٖ حُٔظزخدُش حُؼسهخص إ       

 حم حُظـخس٣ددشسٝكلدع حُلودٞم ؿدشٟ حالػظٔدخد ػِد٠ حألٝ    ُٝغدشػش ط٘ل٤دزٛخٝٓظ٘ٞػدش

حُلشًددش حالهظقددخد٣ش  ٝٓددخ  ٝحُٔقددخػذ حُظدد٢ طؼددٞم شُِظغدد٤َٜ ٝحُظو٤ِددَ ٓددٖ حُٔخددخه

 رخُـش كد٢ ٖٓ ػْ أفزلض حألٝسحم حُظـخس٣ش طٔؼَ أ٤ٔٛشطوظن٤ٚ ٖٓ ٓشٝٗش ٝعشػش  ٝ

غددخد طِددي حألٝسحم ُددزح كددشؿ حُٔدد٘ظْ حُغددؼٞد١ ػِدد٠ اً  (ٔ) ٓـظٔؼخط٘ددخ حُٔؼخفددشس

حُظدد٢ ٝعددٖ حُوددٞح٤ٖٗ ٝكددذد حإلؿددشح حص حُ٘ظخ٤ٓددش كدد٢ حُظؼخٓددَ رٜددخ  حُوددٞس حُظ٘ل٤ز٣ددش  

شدع حُز٣ٖ ٣غ٤جٕٞ حعظؼٔخُٜخ رظلش٣شٛخ دٕٝ ٓوخردَ ط حُظ٢حُٔوشسس حُؼوٞرخص ٝ طل٤ٜٔخ 

 .رخُزخهَ ٝكخ  رـ٤ش حالعظ٤س  ػ٠ِ أٓٞحٍ حُـ٤ش

طؤع٤غددخً ػِدد٠ ٓددخ طوددذّ ٝٗظددشحً أل٤ٔٛددش حألٝسحم حُظـخس٣ددش كوددذ كددشؿ حُٔدد٘ظْ        

ػ٠ِ افدذحس  –ٝحُؼخ٤ُٔش ؽؤٗٚ ك٢ رُي ؽؤٕ ًخكش حُ٘ظْ ٝحُوٞح٤ٖٗ حُؼشر٤ش  –حُغؼٞد١ 

ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٝكددذد أٗٞحػٜددخ ٝخقخثقددٜخ ٝحُؾددشٝه حُظدد٢ طٌغددزٜخ حُوددٞس 

طزخػٜدخ كد٢ ط٘ل٤دز حألٝسحم حُظـخس٣دش ٝحُدز١ ححُظ٘ل٤ز٣ش  ًٔخ كذد حإلؿشح حص حُظد٢ ٣ـدذ 

(  ٝطدددخس٣  ٖ٘حُٔشعدددّٞ حٌُِٔددد٢ سهدددْ )ّ/ٔٞؿدددذ حُقدددخدس ر حُظ٘ل٤دددزطندددٔ٘ٚ ٗظدددخّ 

رخػظزخسٛدددخ  ٛدددـٖٗٗٔ/ٗ/1ٔرظددخس٣  حُظ٘ل٤ز٣ددش حُقدددخدسس  ُٝٞحثلدددٚٛددـ  ٖٖٗٔ/2/ٖٔ

  ٝػ٤ِٚ كوذ طْ طوغد٤ْ ٛدزح حُـٜش حُٔخظقش ك٢ ٗظش دػخٟٝ حألٝسحم حُظـخس٣ش ٝط٘ل٤زٛخ

 حُلقَ ا٠ُ ٓزلؼ٤ٖ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ: 

 رٕف١ز األٚساق اٌزدبس٠خ. آ١ٌخاٌّجحث األٚي: 

 . ٔظش دػٜٛ اإلػسبسرٕف١ز اٌحدض ٚإخشاءاد اٌّجحث اٌثبٟٔ: 

 

                                                 

 .ّ٘(. حُلٔخ٣ش حُـ٘خث٤ش ُِؾ٤ي ك٢ حُظؾش٣غ حُغؼٞد١ ٝحُوخٕٗٞ حُٞمؼ٢  ؿ33ٓٔحُؾخر٢ُ  كظٞف )( ٔ)
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 ادلثحث األٔل
 األٔراق انرجارٚح ذُفٛذ  آنٛح

إ حُٜذف ٖٓ حُلٌْ حُوندخث٢ ٛدٞ حُظ٘ل٤دز  أ١ آندخ  هندخ  حُوخمد٢ ٝطل٣ٞدَ        

ٓندددٕٔٞ حُلٌدددْ اُددد٠ ٝحهدددغ ط٘ظودددَ ك٤دددٚ حُلودددٞم حُٔخد٣دددش ٝحُٔؼ٣ٞ٘دددش اُددد٠ أفدددلخرٜخ  

 ٝطغظٞك٠ ك٤ٚ حُؼوٞردخص ٝٗلٞٛدخ ٓدٖ حُٔلٌدّٞ ػِد٤ْٜ  ٝرُدي آدخ ٓدٖ هدشف حُوخمد٢

ٗلغٚ أٝ ٖٓ هشف عِطش أخشٟ ؿ٤ش حُونخ   كخُظ٘ل٤ز ٛٞ حألػش حُٔظشطدذ ػِد٠ حُلٌدْ 

 .(ٔ) حُونخث٢

حألٝسحم حُظـخس٣ش ك٢ حُ٘ظخّ  كوذ طْ طخق٤ـ ٛدزح حُٔزلدغ ز ٤ط٘لٝٗظشحً أل٤ٔٛش        

 :٤ٖ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُٝرُي ك٢ ٓطِز ٝأكٌخٓٚ ٝاؿشح حطٚ؛ ُظٞم٤ق ٓلّٜٞ حُظ٘ل٤ز 

 ٚأحىبِٗ.األٚساق اٌزدبس٠خ َٙٛ رٕف١ز اٌّطٍت األٚي: ِف

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ: إخشاءاد رٕف١ز األٚساق اٌزدبس٠خ.

 ادلطهة األٔل
 انرجارٚح ٔأحكايّ األٔراقيفٕٓو ذُفٛذ 

       :رُفٛذٕو انأٔالً: يفٓــ
أٝ    حخظ٤ددخسحً كؼ٤ِددخً  اػٔددخالً  حُ٘ظددخّ ٣ٌددٕٞ ربػٔددخٍ هٞحػددذ حألٝسحم حُظـخس٣ددشط٘ل٤ددز       

 ٓدْٜ٘  عد٢ٔ رُدي ط٘ل٤دزحً  حخظ٤دخسحً  أكٌدخّ حُ٘ظدخّرظ٘ل٤دز  أهدشحف حُ٘دضحع هدخّهنخ   كبرح 

 رذ ٖٓ طدذخَ حُغدِطش حُؼخٓدش ظ٘ل٤ز ًخٕ الحُػٖ  -أل١ عزذ  - حٓظ٘ؼٞح  أٓخ ارح حخظ٤خس٣خً 

ٛزح حُظ٘ل٤ز ػٖ هش٣ن حإلػٔخٍ حُلؼ٢ِ ُِلن حُٔوشس كد٢ ٛدزح  )حُونخ ( إلؿزخسْٛ ػ٠ِ

حإلُدضحّ ردخُلٌْ حُقدخدس ػدٖ حُوندخ   ٝحإلُدضحّ ٛدٞ    ٝػ٠ِ رُي كخُظ٘ل٤ز ٣ؼ٘د٢:حُؾؤٕ

 ط٘ل٤ز حُوٍٞ ػ٠ِ حُـ٤ش ؽخ  أّ أر٠  ٝٛٞ ٓغظلخد ٓدٖ ًِٔدش حُوخمد٢ )كٌٔدض(  ًٝدزُي

   .(ٕ)ٖٓ هُٞٚ )أُضٓض حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ رٌزح( 

                                                 

تيفي  األحكوـ دػ  االيظػوـ االقضػو   "تطػورو االتػوريخ  و لػرو  هػ(.1426 ح د  بدا  والد  ح دف )  االريقيط ( 1)
 .35ص  26ع  اال  الكة االمربية االسمودية   جالة االمدؿد  تحقيؽ األ ف"  

 .35ص اال رجع االسوبؽ ( 2)
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 .  (ٔ)ػشف حُظ٘ل٤ز رؤٗٚ: فططز٤ن حُلٌْ حُؾشػ٢ رق٤ـش ِٓضٓش ُلغْ حُ٘ضحعف  ًٔخ     

   .(ٕ) حُظضحٓخطٚف سحدس حُٔذ٣ٖ حُٔظخِق ػٖ ط٘ل٤زهٜش اٛٞ: ف أٝ       

حُظ٘ل٤ددز حُددز١  رؤٗددٚ: ف ٕٗٞ ػِدد٠ طؼش٣ددق )حُظ٘ل٤ددز حُـزددش١(حفددطِق كوٜددخ  حُوددخٝ      

طـش٣ٚ حُغِطش طلض اؽشحف حُونخ   ٝسهخرظٚ ر٘خ  ػ٠ِ هِذ دحثٖ ر٤ذٙ عد٘ذ ٓغدظٞف 

 .(ٖ) ٚفػ٘ ُؾشٝه خخفش روقذ حعظ٤لخثٚ كوٚ حُؼخرض ك٢ حُغ٘ذ ٖٓ حُٔذ٣ٖ هٜشحً 

ٝأٓددخ حُظ٘ل٤ددز رقددلش ػخٓددش  كددخألسؿق إٔ ٣وددخٍ: ٛددٞ اػٔددخٍ حُوٞحػددذ حُ٘ظخ٤ٓددش كدد٢        

 .(ٗ) حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ حخظ٤خسحً أٝ ؿزشحً 

٣ٝوقذ رخُظ٘ل٤ز ك٢ حُ٘ظخّ حُغؼٞد١: فاٗلخر أٓش ٠ُٝ حألٓش أٝ ٖٓ كٞمدٚ ٗظخٓدخً        

 (. ٘)رخُظقذ٣ن ٝكوخً ُٔخ ٝسد رخُلٌْف 

إٔ حُظ٘ل٤ز ٛٞ: ط٤ٌٖٔ )حُدذحثٖ( ٓدٖ حهظندخ  كودٚ ربؿزدخس )حُٔدذ٣ٖ(  ٝرزُي ٣ظنق       

ػ٠ِ حُٞكخ  رخُظضحٓخطدٚ ٝط٘ل٤دزٛخ  كدبرح ُدْ ٣٘لدز حُٔدذ٣ٖ حُظضحٓدٚ أؿزدش ػِد٠ رُدي رظدذخَ 

حُظ٢ طـدش١ حُظ٘ل٤دز طلدض اؽدشحف حُوندخ  ٝسهخرظدٚ  كٜدٞ طزؼدخً ُدزُي  حُونخث٤شحُغِطش 

ػ٠ِ كٌدْ  حف حُونخ  ٝرؤٓش ٓ٘ٚ ر٘خ لض اؽشط ٗظخ٤ٓش طٔخسعٜخ حُغِطش٣ؼظزش ٝع٤ِش 

فخدس ػٖ حُٔلٌٔش أٝ ر٘خ  ػ٠ِ هِذ حُذحثٖ حُز١ ٣ظٞكش ػ٠ِ عد٘ذ ط٘ل٤دز١ )ًٔز٤خُدش  

 ع٘ذ ألٓش  ؽ٤ي(. 

ٝرٜزح حُظؼش٣ق ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ز ك٢ حُٔلّٜٞ حُ٘ظخ٢ٓ ٛدٞ ططز٤دن حُ٘ظدخّ ػِد٠ حُٞحهدغ       

 .حُونخث٤ش ظذخَ حُغِطشر اؿزخسحً أٝ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ  ربسحدس حً حخظ٤خس

طـخٙ دحث٘دٚ كدس ردذ  حُظضحٓخطٚرظ٘ل٤ز  هٞػخً  ٓظ٘غ حُٔذ٣ٖ ػٖ حُو٤خّحٝآ٣ش رُي أٗٚ ٓظ٠      

ٓدٖ أٓدٞحٍ ٓذ٣٘دٚ  د٣٘دٚ كؼ٤ِدخً  رخعدظ٤لخ  طغدٔق ُدٚ ٗظخ٤ٓدش ُِدذحثٖ هشهدخً  حُ٘ظدخّإٔ ٣ٞكش 

حُددز١  حُ٘ظددخ٢ٓٝحُطش٣ددن  رددٚ  ُظددضّحؼ٘ددض حُٔددذ٣ٖ ٝطخِلددٚ ػددٖ ا٣لددخ  ٓددخ طرددخُشؿْ ٓددٖ 

 .  (ٙ) خُظ٘ل٤زر رظقشف حُذحثٖ ُظلو٤ن حُـخ٣ش حُٔظوذٓش طظـغذ ٘ظْحُٔٝمؼٚ 

                                                 

دػػػ  ا:سػػػاـ "دراسػػػة  وضػػػو ية  قوريػػػة" االقػػػوهرة: دار  االسػػػالطة االقضػػػو ية ـ(.1982رػػػوكت  ح ػػػد )   اليػػوف( 1)
 .433ص االرريد الاليرر واالتوزيع 

 .9ص...   ةوؿ االتيفي  االقضو   وتطبيقوت  هػ(.1428)    بداالمزيز بف  بدا االتوب ( 2)
 .12ص  ر سيس:  كتبة االقوهرة  1ط اجراءات االتيفي   )د.ت(.  ح د  االودوو  ب (3)
 .225ص  اجراءات االتقوض  واالتيفي هػ(. 1418)  ح ود  ح د  هورـ (4)
 .239ص  ررد ا:جراءات االجيو ية االسمودي  (5)
 .18  صاجراءات االتيفي  )د.ت(.  ح د  االودوو  ب (6)
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 يٍ َظاو انرُفٛذ: انراسعحثاًَٛا: أحكاو ذُفٛذ األٔراق انرجارٚح ٔفمًا نهًادج 
  (ٔ) ؼددذ ٗوِددٚ ٗٞػ٤ددش كدد٢ ٓشكددن حُونددخ  حُغددؼٞد١فددذس ٓددئخشحً ٗظددخّ حُظ٘ل٤ددز حُددز١ ٣ُ 

حُ٘ٞػ٤دش حُظد٢  ٖ حألٛدذحفٝرظطز٤ودٚ ٝردذ  حُؼٔدَ رٔوظند٠ ٗقٞفدٚ طظلودن حٌُؼ٤دش ٓد

٣طددٍٞ حُ٘ظددش كدد٢  كدد٢ اٜٗددخ  ًؼ٤ددش ٓددٖ حُونددخ٣خ حُظدد٢ ًددخٕ أعددْٜ  طنددٜٔ٘خ. ًٔددخ أٗددٚ

ٝحُٔلخٓدخس  ٓٞمدٞػٜخ هزدَ حُلقدَ ك٤ٜدخ  ًٝؼ٤دش ٓدٖ حُٔخظقد٤ٖ كد٢ حُؾدؤٕ حُوندخث٢

 .ػِد٠ حُٔلدخًْ ٣شٕٝ إٔ ك٤ٚ حخظقخسحً ك٢ حُٞهض ٝحإلؿشح حص  ٣ٝلون طخل٤لدخً ُِؼدذ 

 هٞحػددذ حُؾددش٣ؼش حإلعددس٤ٓش حُظدد٢ ر٤ّ٘ددض أ٤ٔٛددش هنددخ  حُظ٘ل٤ددز  إ ٛددزح حُ٘ظددخّ طلشمددٚ

ٝكشفض ػ٤ِٚ ٝؽشػض كد٢ ٝمدغ حُندٔخٗخص حٌُل٤ِدش رغدشػش حهظندخ  حُلودٞم ٓدٖ 

 رٜخ ؿزشحً ػْٜ٘ ك٢ كخُش سكنْٜ حُظ٘ل٤ز هٞػخً ٝحخظ٤دخسحً رطش٣ودش طظ٘خعدذ ٓدغ حُٔذ٤٘٣ٖ

ش ٓغددظوسً ػددٖ ٓوظندد٤خص حُؼقددش ٝٓغددظـذحص حُددضٖٓ. ٝٓددٖ ػددْ  كددبٕ حُظ٘ل٤ددز ال ٣ؼظزدد

 حُونخ   رَ ٛٞ ؿدض  أفد٤َ ٓ٘دٚ  ٣ٝؼدذ ٓشكِدش ٓدٖ ٓشحكِدٚ  ُدزح ٣طِدن ػ٤ِدٚ هندخ 

 حُظ٘ل٤ز  ك٤غ إ حُـشك ٓ٘ٚ حُؾدشٝع كد٢ حُظ٘ل٤دز حُـزدش١ ُسُظضحٓدخص  رٞمدغ ٗظدخّ

 ٝاؿددشح حص ه٣ٞددش طِددضّ حُٔددذ٣ٖ رظ٘ل٤ددز حُظضحٓخطددٚ حُٔغددظلوش  كدد٢ ٓٞحؿٜظددٚ رٔددخ ٣غدد٠ٔ

ظقش ػ٠ِ ط٘ل٤دز حألٝسحم حُظـخس٣دش ٌُٕٞ ٛزٙ حُذسحعش طو . ٝٗظشحً (ٕ) حُغ٘ذحص حُظ٘ل٤ز٣ش

ك٤غ   زح حُ٘ظخّـخدس حُظخعؼش ٖٓ ٛـا٠ُ حُٔ َـرخُؾشف ٝحُظل٤ِعٞف ٣ظطشم حُزخكغ  حزُ

طنٔ٘ض حُغ٘ذحص حُظ٘ل٤ز٣ش رقلش ػخٓش ٝحُظ٢ ٖٓ ر٤ٜ٘خ حألٝسحم حُظـخس٣ش حُظد٢ كدذدٛخ 

 ٤ٔخ ٢ِ٣ ر٤خٕ رُي:  ٝكآٗلش حُزًشحُٔ٘ظْ ك٢ حُلوشس حُشحرؼش ٖٓ حُٔخدس 

ال ٣ـددٞص حُظ٘ل٤ددز حُـزددش١ اال رغدد٘ذ ف( ٓددٖ ٗظددخّ حُظ٘ل٤ددز ػِدد٠ أٗددٚ: 3ٗقددض حُٔددخدس ) 

 ط٘ل٤ز١ ُلن ٓلذد حُٔوذحس كخٍ حألدح   ٝحُغ٘ذحص حُظ٘ل٤ز٣ش ٢ٛ:

 .حألكٌخّ  ٝحُوشحسحص  ٝحألٝحٓش حُقخدسس ٖٓ حُٔلخًْ .ٔ

 .أكٌخّ حُٔل٤ٌٖٔ حُٔز٣ِش رؤٓش حُظ٘ل٤ز ٝكوخً ُ٘ظخّ حُظل٤ٌْ .ٕ

 .ٓلخمش حُقِق حُظ٢ طقذسٛخ حُـٜخص حُٔخُٞش رزُي أٝ حُظ٢ طقذم ػ٤ِٜخ حُٔلخًْ .ٖ

                                                 

هػػ  13/8/1433  وتػوريخ (53اال رسػـو اال الكػ  رقػـ )ـ/ وجػب يظوـ االتيفي  االةودر بااليظوـ اال قةود هو:  (1)
 هػ.1434والوا ح  االتيفي ية االةودرة  وـ 

هػ(. قضوء االتيفي  االسمودي ضرورة حت ية   قوالة  يرورة د  جريػدة االرػرؽ األوسػط 1434االيوجـ  ح ود ) (2)
ـ. اسػػػترجمت بتػػػوريخ 2113/ابريػػػؿ/22هػػػػ  1434/ا خػػػرة/ج ػػػودي 11  ا ليػػػيف 12564ا:الكتروييػػػة  ع

 .(http://classic.aawsat.com)  وقع: هػ   ف24/11/1435
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 .حألٝسحم حُظـخس٣ش .ٗ

 .حُؼوٞد ٝحُٔلشسحص حُٔٞػوش .٘

حألكٌخّ   ٝحألٝحٓش حُوندخث٤ش  ٝأكٌدخّ حُٔلٌٔد٤ٖ  ٝحُٔلدشسحص حُٔٞػودش حُقدخدسس  .ٙ

 .ك٢ رِذ أؿ٘ز٢

 .ث٤خً ٓلظٞحٛخ ٤ًِخً أٝ ؿض حألٝسحم حُؼخد٣ش حُظ٢ ٣وش رخعظلوخم .1

 .فحُؼوٞد ٝحألٝسحم حألخشٟ حُظ٢ ُٜخ هٞس ع٘ذ حُظ٘ل٤ز رٔٞؿذ ٗظخّ .2

 عدِطشحُظ٘ل٤دز  ٓد٘ق هخمد٢ ٣ظزد٤ٖ ُ٘دخ إٔ حُٔد٘ظْحُٔدخدس حُغدخروش ارح دهو٘خ حُ٘ظش ك٢ ٝ    

ٓدخ   أ١ ٝؿدٞد )عد٘ذ ط٘ل٤دز١(ٝؿدٞد ٓغدٞؽ ؽدشػ٢ ٝٗظدخ٢ٓ رؾدشه   حُـزش١ حُظ٘ل٤ز

 ؿخ٣دش كد٢ حأل٤ٔٛدش أالػ٠ِ طٞحكش ؽشه ق ٣ظٞهافذحس حألٓش رخُظ٘ل٤ز حُـزش١ ٕ أ٣ؼ٢٘ 

 ٣ـؼَ هخم٢ حُظ٘ل٤دز ٓخظقدخً ٕ ٛزح حُغ٘ذ اك٤غ   ر٤ذ حُذحثٖ ٝٛٞ ٝؿٞد حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١

 حر٤دذٙ عد٘ذ٣لٔدَ  حُدذحثٖك٢ كخٍ ًدخٕ ٝرُي   حُظ٘ل٤زػ٠ِ  حُٔذ٣ٖٓش ٣ـزش افذحس أك٢ 

ــدـٖ هٜدشحً طل٤ذ حعظ٤لخ  كوٚ حُؼخرض كد٢ حُغد٘ذ ٓدٖ حُٔذ٣ (ٔ) ػ٠ِ ؽشٝه خخفش حٓظٞكش

ٝٛدزح   أٗدٚ فدخكذ كدنكٞؿٞد حُغ٘ذ ك٢ ٣ذ كخِٓٚ ػخَٓ ًخف رلذ رحطٚ إلػزدخص   ػ٘ٚ

 .حُٞع٤ِش حُٞك٤ذس إلؿزخس حُٔذ٣ٖ ػ٠ِ ط٘ل٤ز حُظضحٓخطٚ حُغ٘ذ ٛٞ

هزدَ حُظودذّ ُِـٜدخص حُظ٘ل٤ز٣دش  الردذأ٤ٔٛدش ٝؿدٞد ٛدزح حُغد٘ذ: ف هنخس حُظ٘ل٤ز٣ٝئًذ       

فخدس ٖٓ ٓلٌٔش ؽشػ٤ش أٝ هدشحس  ؼ٤ش ٖٓ فيٖٓ ٝؿٞد ٓغظ٘ذ ُِظ٘ل٤ز ٌٓظغذ ُِوط

ُِٔلٌدّٞ ػ٤ِدٚ رخُو٤دخّ رؼٔدَ  ٓلدذدحً  ٖٓ ؿٜش هندخث٤ش أٝ ؽدزٚ هندخث٤ش ٣ظندٖٔ اُضحٓدخ

حُٔلددخًْ حُؾددشػ٤ش حُظددز٤٣َ رخددظْ حُظ٘ل٤ددز  ٣ٝؾددظشه ُِقددٌٞى حُقددخدسس ٓددٖ  ٓؼدد٤ٖ

اُدد٠ إٔ ( 3كدد٢ حُٔددخدس )ٝهددذ ططددشم ٗظددخّ حُظ٘ل٤ددز   (ٕ)( عدد٘ذ هخرددَ ُِظ٘ل٤ددز)ٝحُٔظنددٖٔ 

 حُٔلٌٔدد٤ٖ ٝٓلخمددش حُقددِق حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٝحُٔلددشسحص حُؾخقدد٤ش ٝأكٌددخّ

 ٓددخدحّالعظقددذحس كٌددْ هنددخث٢  ُِظ٘ل٤ددز دٕٝ حُلخؿددش ٝحُؼوددٞد حُٔٞػوددش طٌلدد٢ ٓغددظ٘ذحً 

 .(ٖ) ففخدم حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ رقذٝسٛخ ٓ٘ٚ

                                                 

 .( واالت  تكسب االسيد قوة االتيفي  ب وجب االيظوـ9االرروط االت  تض يتًو االفقرات االواردة د  اال ودة ) (1)
 .(  ف يظوـ االتيفي 14ايظر: اال ودة ) (2)
 :  ػػػػػػػف وحػػػػػػػ  يظػػػػػػػوـ االتيفيػػػػػػػ  االجديػػػػػػػد. اسػػػػػػػترجمت بتػػػػػػػوريخ )د.ت(. قضػػػػػػػوء االتيفيػػػػػػػ االرػػػػػػػبر     بػػػػػػػداالمزيز (3)

 .(http://www.alshubramilawyer.com) هػ   ف  وقع:18/9/1435
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كددد٢ حُددد٘ظْ حُغدددخروش رخألكٌدددخّ  ًدددخٕ ٓلقدددٞسحً  ٓغدددظ٘ذ حُظ٘ل٤دددزٝؿدددذ٣ش رخُدددزًش إٔ      

حُٔلددخًْ ٝحُوددشحسحص حُقددخدسس ٓددٖ حُِـددخٕ حُونددخث٤ش ٝؽددزٚ حُونددخث٤ش  حُقددخدسس ٓددٖ 

 :(ٔ) هغ٤ٖٔ ٢ٛٝ ػ٠ِحُظ٘ل٤ز٣ش حُغ٘ذحص  ٓٞملشٛزح حُ٘ظخّ  ( 3ٖٓص حُٔخدس )كـخ 

 :ٝٛدد٢ حُغدد٘ذحص حُظدد٢ طقددذسٛخ حُـٜددخص حُونددخث٤ش أٝ  سةةٕذاد اٌزٕف١ةةز اٌمئةةبئ١خ

كٌدددخّ حُظددد٢ ٣ؾدددظشه ُظ٘ل٤دددزٛخ ٓقدددخدهش حُـٜدددخص حُوندددخث٤ش حُٔخظقدددش  ٝرُدددي ًخأل

طقذسٛخ حُٔلخًْ  أٝ ٓلخمش حُقدِق حُظد٢ طقدخدم ػ٤ِٜدخ حُٔلدخًْ حُٔخظقدش  أٝ 

 أكٌخّ حُٔل٤ٌٖٔ حُقخدسس ٝكوخ ُ٘ظخّ حُظل٤ٌْ  أٝ حألكٌخّ حألؿ٘ز٤ش.

 :٢ٛٝ حُظ٢ ٣ؼط٤ٜخ حُ٘ظخّ هدٞس حُغد٘ذ حُظ٘ل٤دز١ ردزحطٜخ  سٕذاد اٌزٕف١ز غ١ش اٌمئبئ١خ

ٝٓددٖ   ٤ٜددخ ٝكوددخ ُألٗظٔددش رحص حُؼسهددشدٕٝ حؽددظشحه ٓقددخدهش حُـٜددخص حُونددخث٤ش ػِ

   (.حألٝسحم حُظـخس٣شطِي حُغ٘ذحص )

 -كدد٢ حُلوددشس حُشحرؼددش ٓددٖ حُٔددخدس حُظخعددؼش ٓددٖ ٗظددخّ حُظ٘ل٤ددز  -ٝهددذ كددشؿ حُٔدد٘ظْ       

ػِدد٠ ادسحؽ حألٝسحم حُظـخس٣ددش )حٌُٔز٤خُددش  حُغدد٘ذ ألٓددش  حُؾدد٤ي( رخػظزخسٛددخ عدد٘ذحص 

حُٞحسدس ك٢ ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش حُسصٓش ُِؾشٝه  ٝرُي ك٢ كخٍ حعظ٤لخثٜخ  ٣شط٘ل٤ز

إٔ ٣ظلودن  ٗظخّ حُظ٘ل٤دز مدشٝسسأًذ امخكش ا٠ُ رُي كوذ   (ٕ) ظ٘ل٤زحُ هٞسٌغزٜخ ٝحُظ٢ ط

ٖٝٓ طِدي حُزًش   عخُلش (3) حُغ٘ذحص حُٞحسدس ك٢ حُٔخدس ك٢ حُغ٘ذ ؽشٝه اكذٟ فٞس

 :  (ٖ) حُؾشٝه

  ٝٛددٞ ٓدخ أًذطدٚ حُٔددخدس (ٗ) ؿ٤دش هخردَ ُِطؼدٖ أ١ هطؼ٤ددخً  حُغد٘ذ حُظ٘ل٤دز١ إٔ ٣ٌدٕٞ -ٔ

 . (٘) ٗظخّ حُظ٘ل٤ز ( ٖٓٓٔ)

 كبرح ًدخٕ حُلدن حُدز١  ُِٔذ٣ٖ  ٓغظلن حألدح  ػخرظخً  إٔ ٣ظنٖٔ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ كوخً  -ٕ

 .ٖٓ ؽشٝه ط٘ل٤زٙ ؿزشحً  كبٗٚ ٣لوذ ؽشهخً   ٣ظنٔ٘ٚ ؿ٤ش ٓغظلن حألدح 

                                                 
 هػػػػػػػ   ػػػػػػف  وقػػػػػػع:18/9/1435االرػػػػػػبر     بػػػػػػداالمزيز )د.ت(. رػػػػػػرح يظػػػػػػوـ االتيفيػػػػػػ . اسػػػػػػترجمت بتػػػػػػوريخ  (1)

(http://www.alshubramilawyer.com).. 
 ػػػف يظػػػوـ ( 91  78  1)تػػػوادرت ديًػػػو االرػػػروط االػػػواردة بػػػوال واد   امػػػد األوراؽ االتجوريػػػة سػػػيدات تيفي يػػػة ات   (2)

 وا    ػدت ورقػة  وديػة  هػػ11/11/1383بتػوريخ ) 37ـ/)األوراؽ االتجوريػة االةػودر بوال رسػـو اال الكػ  رقػـ 
 ت خ  حكـ اال حررات االمودية.

 .قضوء االتيفي  االسمودي ضرورة حت ية هػ(.1434)االيوجـ  ح ود  (3)
    ػػوـ يػػوظر االػػد وى االسػػيد االطمػػف بػػوالطرؽ االموديػػة وهػػ  ا  تػػراض  ليػػوء االيظػػر دػػ  :اال ػػراد بػػوالطمف هػػو (4)

 يظػر:  ظـ  ات االماقػة.وك الؾ ا  تراض  الي    وـ  حك ة ا ست يوؼ اال ختةة خاؿ اال دة اال حددة بػوالي
 ررح يظوـ االتيفي . )د.ت(.االربر     بداالمزيز 

  ػػػو داـ   يجػػػوز تيفيػػػ  األحكػػػوـ واالقػػػرارات واألوا ػػػر جبػػػراً ": يػػػ  (  ػػػف يظػػػوـ االتيفيػػػ   الػػػب 11يةػػػت اال ػػػودة ) (5)
 ."الماقةكوف االسيد  ر وً  بواليفو  اال مجؿ  و  يةوةًو د  األيظ ة  ات ا ا  ا ا ا  تراض  اليًو جو زاً 
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ظ٘ل٤دز ُغد٘ذ كس ٣ـٞص حُ .ألؿَ خػ٠ِ ؽشه أٝ ٓنخك خٓؼِوأال ٣ٌٕٞ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١  -ٖ

ػِد٠ ؽدشه ُدْ ٣ودغ  ْ ٣لدَ رؼدذ  أٝ ٓؼِودخً ـاُد٠ أؿدَ ُد ٓدئؿسً  ط٘ل٤ز١ ٣ظنٖٔ كوخً 

  الردذ إٔ ٣ٌدٕٞ رخطدخً  كخُغد٘ذ حُظ٘ل٤دز١رؼذّ ٝؿٞد ٓخٗغ هدذ ٝؿدذ   رؼذ  أٝ ٓؾشٝهخً 

 .(ٔ) ٝهض حُظ٘ل٤ز ٝكخالً  ٝال ٣ـٞص حُظ٘ل٤ز اال ارح ًخٕ حُلن الصٓخً 

ط٘ل٤ددز حألكٌددخّ  ال ٣ـددٞص  ك٤ددغ حُٔوددذحس ٣لِٔددٚ حُغدد٘ذ ٓؼدد٤ٖ إٔ ٣ٌددٕٞ حُلددن حُددز١ -ٗ

 ٓددٖ ألٕ حهظنددخ  حُلددن ؿزددشحً  .ٓؼ٤٘ددخ ًلٌددْ اػزددخص حُلخُددش حُظدد٢ ال طظنددٖٔ كوددخً 

 رٔؼ٠٘ إٔ ٣ٌدٕٞ عد٘ذحً كظ٠ ٣ٌٖٔ ط٘ل٤زٙ   حُٔذ٣ٖ ٣غظِضّ إٔ ٣ٌٕٞ ٛزح حُلن ٓؼ٤٘خً 

٣لٌْ ك٤دٚ رقدشف حُ٘ظدش ػدٖ دػدٟٞ ارح كوذ حُغ٘ذ ٛزح حُؾشه   ٝال عِز٤خً  ا٣ـخر٤خً 

ظطِدذ اُدضحّ حُٔلٌدّٞ ػ٤ِدٚ ٣ٔخ ال ٓٓش حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ  ذػ٢  أٝ حُلٌْ رزشح س رحُٔ

 .(ٕ)ٝحُز١ ٣طِن ػ٤ِٚ هنخ  حُظشى  رخُو٤خّ رؼَٔ ٓؼ٤ٖ  أٝ أدح  كن ػخرض 

 أال ٣خددخُق ٓنددٕٔٞ حُغدد٘ذ حُظ٘ل٤ددز١ أكٌددخّ حُؾددش٣ؼش حإلعددس٤ٓش  كددبرح ًددخٕ حُلددن -٘

 ٔ٘دددغ ط٘ل٤دددزٙ  أٓدددخ ارح ًخٗدددضألكٌدددخّ حُؾدددش٣ؼش حإلعدددس٤ٓش ٣ حُٔدددشحد ط٘ل٤دددزٙ ٓخخُلدددخً 

  حُٔخخُلددش ٝحسدس ػِدد٠ ؿددض  ٓٔددخ ٣ددشحد ط٘ل٤ددزٙ؛ ٣ـددٞص ط٘ل٤ددز حُـددض  حُقددل٤ق كوددو

ٓدٖ حُسثلدش حُظ٘ل٤ز٣دش ُ٘ظدخّ حُظ٘ل٤دز  ٝارح حعدظلخٍ  (ٔ/3)ٔدخدس ٝرُي ٝكوخً ُ٘ـ حُ

أكٌدخّ ٝ .حُقل٤ق دٕٝ حُٔخخُق ك٢ ٛدزٙ حُلخُدش ال ٣٘لدز حُغد٘ذ ًدخٓسً  ط٘ل٤ز حُـض 

ألٕ حُندشٝسس حُذ٤٘٣دش ٓوذٓدش ػِد٠ ؿ٤شٛدخ ؛س٤ٓش ٝحؿزدش حُٔشحػدخس حُؾش٣ؼش حإلعد

  طلدَ كشحٓدخً  كبٜٗخ ال  ٌُٕٝٞ حألكٌخّ ٝحُغ٘ذحص ٜٓٔخ فذسص  ٖٓ حُنشٝسحص

ٓؼقد٤ش حُخدخُن عدزلخٗٚ   ػِد٠  ٝال ٣ـٞص طوذ٣ْ هخػش حُٔخِٞم ٝال طلشّ كسالً 

ِذُٝددش ٝٛدد٢ ًٝددزُي ٣ـددذ أال طٌددٕٞ حُغدد٘ذحص حُظ٘ل٤ز٣ددش هددذ خخُلددض حُ٘ظددخّ حُؼددخّ ُ

طلٌدد٤ْ حُؾددش٣ؼش حإلعددس٤ٓش ٝأكٌددخّ حُغ٤خعددش حُؾددشػ٤ش حُظدد٢ عددٜ٘خ ُٝدد٢ حألٓددش 

ُٔقِلش حُؼّٔٞ ٓٔدخ ال طخدخُق أكٌدخّ حُؾدش٣ؼش حإلعدس٤ٓش  ٝردزُي ؿدخ ص حُد٘ظْ 

ػِد٠  ضحُظد٢ ٗقد ٖٓ حُ٘ظخّ حألعخع٢ ُِلٌْ (ٔ)حُغؼٞد٣ش حُٔشػ٤ش ٜٝٓ٘خ حُٔخدس 

                                                 

 .ررح يظوـ االتيفي  )د.ت(. االربر     بداالمزيز (1)
ا  )د.ت(. االكورػػػؼ دػػػ  رػػػرح يظػػػوـ  قضػػػوء االتػػػرؾ هػػػو  ػػػو  يحتػػػوج االػػػب تيفيػػػ . ايظػػػر: بػػػف خيػػػيف   بػػػد (2) 

.  ػ كور دػ : االرػبر     بػداالمزيز 292  االريػوض: اال كتبػة االتد ريػة  ص2اال رادموت االرر ية االسػمودي  ط
 االتيفي .ررح يظوـ  )د.ت(.
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٤ٓش  رحص عد٤خدس طخٓدش  د٣ٜ٘دخ حإلعدسّ  حٌُِٔٔش حُؼشر٤ش حُغؼٞد٣ش دُٝدش اعدسف :إٔ

 فُٝـظٜخ حُؼشر٤ش  ٝػخفٔظٜخ حُش٣دخك .ٝع٘ش سعُٞٚ  ٝدعظٞسٛخ ًظخد هللا 

ٛـ حُٔظندٖٔ: ٖٖٗٔ/ٖ/ٕٔرظخس٣   1ٕٙٓرُي حألٓش ح٢ٌُِٔ حُزشه٢ سهْ  . ٖٝٓ

طٞؿ٤ٚ حُٔـِظ حألػ٠ِ ُِونخ  رؤٕ طوظقدش ٓشحؿؼدش هخمد٢ حُظ٘ل٤دز ػِد٠ ٓدخ ٣دشد 

 ُدْ ٣خدخُق حُ٘ظدخّ حُؼدخّ. دٕٝ حُشؿٞع ا٠ُ أفَ حُٔٞمٞع ٓخ ك٢ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١

( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٕٗ( ٓددٖ حُٔددخدس )ٖٝهددذ ٗقددض ػِدد٠ رُددي حُلوددشس )

طنددق ٓددٖ ؽددشه كدد٢ حٝال طغددش١ حألكٌددخّ حُٔظوذٓددش ارح ... حُظدد٢ حهظنددض أٗددٚ: ف

 طزخع هٞحػذ ٓخخُلشف.ححٌُٔز٤خُش أٝ ٖٓ ر٤خٗخطٜخ هقذ 

ٓخدخُق  حُٞسهدش حُظـخس٣دش ٝأ١ عد٘ذ ط٘ل٤دز١مد٢ حُظ٘ل٤دز ػدٖ ط٘ل٤دز ٣ٔظ٘دغ هخٝػ٤ِٚ      

ػ٤ِددٚ إٔ ٣زدد٤ٖ ٝؿددٚ حُٔخخُلددش  ًددزُي ُِؾددش٣ؼش حإلعددس٤ٓش أٝ حُ٘ظددخّ حُؼددخّ ُِذُٝددش  ٝ

ٞؽ ك٤ٜددخ ـٞس حُظدد٢ ٣غددـٖ حألٓددـش ٓددـش كدد٢ أٓددـٕٞ حُٔخخُلددـٝٓغددظ٘ذ حُٔخخُلددش  ٝأال طٌدد

 .(ٔ) سفـحُخ

رٔددخ كدد٢ رُددي حألٝسحم   غدد٘ذحص حُظ٘ل٤ز٣ددشحُٗخِددـ ٓددٖ ؿِٔددش ٓددخ طوددذّ اُدد٠ إٔ        

ُٔقدِلش حُدذحثٖ   ٛد٢ حُظد٢ طلٔدَ حُظضحٓدخً حُظـخس٣ش )حٌُٔز٤خُش  حُغد٘ذ ألٓدش  حُؾد٤ي(  

ػدٖ اسحدطدٚ كد٢ كخُدش  اؿزدخس حُٔدذ٣ٖ ػِد٠ ط٘ل٤دز ٓدخ ٣ظندٔ٘ٚ ؿزدشحً  رٔوظنخٛخ ٣ظْك٤غ 

٤ٔددض ٝٛددزٙ حُغدد٘ذحص طظ  ػددٖ هش٣ددن حالعددظؼخٗش رخُغددِطش حُظ٘ل٤ز٣ددش حٓظ٘خػددٚ هٞحػ٤ددش 

اُدد٠ أ١ اؿددشح حص  رخقددخثـ ط٤ٔضٛددخ ػددٖ ؿ٤شٛددخ  طظٔؼددَ كدد٢ إٔ كخِٜٓددخ ال ٣لظددخؽ

ًدخف رلدذ رحطدٚ  امخك٤ش إلػزخص أٗٚ فخكذ حُلن؛ كٞؿدٞد حُغد٘ذ كد٢ ٣دذ كخِٓدٚ ػخٓدَ

ػ٠ِ ط٘ل٤دز حُظضحٓخطدٚ  كدس  إلػزخص رُي  ًٔخ طظ٤ٔض رؤٜٗخ حُٞع٤ِش حُٞك٤ذس إلؿزخس حُٔذ٣ٖ

كد٢ حُٞسهدش حُٔوذٓدش ؽدشٝه  ؼد٤ٖ ٓدخ ُدْ ٣ظلودن٣وزَ هِدذ اُدضحّ أ١ ؽدخـ ردخُظضحّ ٓ

 .ٗظخّ حُظ٘ل٤ز ( 3ٖٓحُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢ فِذ حُٔخدس )

 

                                                 

دار االقالػػػػـ     د رػػػػؽ:2  طاالخاةػػػػة دػػػػ   حكػػػػوـ ا جتًػػػػود واالتقاليػػػػدهػػػػػ(. 1423)  الػػػػ  بػػػػف يػػػػويؼ  االرػػػػحود (1)
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 ادلطهة انثاَٙ
 ئجزاءاخ ذُفٛذ األٔراق انرجارٚح 

مددزو عدد٤ش حُٔؼخِٓددش ك٤ٔددخ ٣ِدد٢ ٣ؾدد٤ش حُزخكددغ اُدد٠ حإلؿددشح حص حُظدد٢ ٓددٖ ؽددؤٜٗخ        

ٛددـ  ُٝٞحثلددٚ ٖٖٗٔ٘ظددخّ حُظ٘ل٤ددز حُقددخدس ػددخّ ُ خً كوددرُددي ٝحُظ٘ل٤ز٣ددش ُغدد٘ذحص حُظ٘ل٤ددز ٝ

 .ٛـٖٗٗٔحُظ٘ل٤ز٣ش حُقخدسس ػخّ 

 :اسرمثال انطهة :أٔالً 
ٝػِد٠ هخُدذ حُظ٘ل٤دز أٝ ٤ًِٝدٚ حُؾدشػ٢ ٛ٘خى ػذس اؿشح حص كذدٛخ ٗظدخّ حُظ٘ل٤دز       

 :(ٔ) حالُظضحّ رٜخ  ٝطِي حإلؿشح حص ٢ٛ

ٓددٖ رؽ حُخددخؿ رٜددزح حُطِددذ ٝٓددَ  حُ٘ٔددٞظوددذ٣ْ هِددذ حُظ٘ل٤ددز ٣وددّٞ هخُددذ حُظ٘ل٤ددز ر .ٔ

 .ٓٞهغ ٝصحسس حُؼذٍ خسٍ

 .حعظٌٔخٍ ٓخ ٣ِضّ حعظٌٔخُٚ ك٢ حُطِذٖٓ  ٓٞظق حُٞحسدهزَ  حُظلون ٖٓ .ٕ

ٓٔؼِدش  ٝمغ حُق٤ـش حُظ٘ل٤ز٣ش ػ٠ِ حُغد٘ذحص حُظ٘ل٤ز٣دشٖٓ  حُوخم٢هزَ حُظلون ٖٓ  .ٖ

 :(ٕ)ك٢ حُظخ٢ُ 

ذّ ط٘ل٤ددز ُِؾددشع  ك٤ددغ ٣ـددذ ػدد -ًِددٚ أٝ رؼنددٚ  -ػددذّ ٓخخُلددش حُغدد٘ذ حُظ٘ل٤ددز١  -

حُٔخخُق ٓ٘ٚ  ٝػ٘ذ حػظشحك هخُدذ حُظ٘ل٤دز ٣قدذس حُوخمد٢ هدشحسحً ردزُي ٣خندغ 

 ُطشم حالعظج٘خف.

ٓددٖ فددسك٤ش حُغدد٘ذ حُظ٘ل٤ددز١ ُسػظٔددخد ػ٤ِددٚ  ٝػددذّ ٝؿددٞد  ز٣ظلوددن هخمدد٢ حُظ٘ل٤دد -

 ٓخٗغ ٖٓ ط٘ل٤زٙ.

 إٔ ٣ٌٕٞ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ ٓظنٔ٘خً حُظضحٓخً. -

حُظد٢ كقدشٛخ كد٢:   حألٝسحم حُظـخس٣دش ٣خنغ ُ٘ظدخّحُظؤًذ ٖٓ إٔ حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١  .ٗ

  ُقددشكٚ ٓغدظٌَٔ ُِؾدشٝه حُ٘ظخ٤ٓدش ٞٝٛدَ ٛد )حٌُٔز٤خُدش  حُغد٘ذ ألٓدش  حُؾد٤ي(.

 .رخظْ حُظ٘ل٤ز ُِٚؾشٝه حُ٘ظخ٤ٓش ك٤خظْ ػ٤ِ ٓغظٌٔسًخٕ حُغ٘ذ كبرح 

ُدٚ ٗغدخش ٓدٖ حُغد٘ذ حُظ٘ل٤دز١  خأٓشحً رخُظ٘ل٤ز ا٠ُ حُٔدذ٣ٖ ٓشكود٣قذس هخم٢ حُظ٘ل٤ز  .٘

حُٔلٌٔش رٔطخروظٜخ ُألفَ  ٣ٝزِؾ حُٔدذ٣ٖ ٝكدن أكٌدخّ حُظز٤ِدؾ حُظد٢ ٓخظٞٓش رخخطْ 

                                                 
  هػػػ11/6/1435اسػترجمت بتػوريخ االورػ     ح ػد بػف ةػوالد )د.ت(. داليػؿ اجػػراءات   ػؿ قضػوء االتيفيػ    (1)

 .(http://classic.aawsat.com)  ف  وقع:
 (  ف االا حة االتيفي ية اليظوـ االتيفي .9(  ف اال ودة )3 - 2 – 1ايظر: االفقرات ) (2)

http://classic.aawsat.com/
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ٖٓ طدخس٣  فدذٝس أٓدش  (٣ٞٓخً  ٕٓ)طلذدٛخ حُسثلش  كبٕ طؼزس ارسؽ حُٔذ٣ٖ خسٍ 

حُظ٘ل٤ز؛ أٓش هخم٢ حُظ٘ل٤ز ر٘ؾش حإلرسؽ ك٢ حُقل٤لش ح٤ٓٞ٤ُش حألٝعدغ حٗظؾدخسحً كد٢ 

 .(ٔ)سٕ ٓغ حعظ٤لخ  حُلن ٓ٘طوش ٓوش حُٔلٌٔش  ٝطغظٞك٠ ٖٓ حُٔذ٣ٖ ٗلوش حإلػ

حُظ٘غددد٤ن رددد٤ٖ ٝصحسس حُؼدددذٍ  ٝحُـٜدددخص رحص حُؼسهدددش؛ ُ كقدددخف ػدددٖ ػ٘دددخ٣ٖٝ  .ٙ

    .(ٕ)ز٣ٖ ال ٣ؼشف ُْٜ ٓلَ اهخٓش حألؽخخؿ حُ

ارح حطلن حُطشكخٕ ػ٠ِ خسف ٓخ طندٔ٘ٚ حُغد٘ذ حُظ٘ل٤دز١ ك٤ؼزدض حُوخمد٢ رُدي كد٢  .1

زدٚ ػِد٠ حُغد٘ذ ٣ٜٝٔدؼ رٔٞؿ  حُنزو ٣ٝقذس رٚ فدٌخً ٣ٌدٕٞ ٛدٞ حُغد٘ذ حُظ٘ل٤دز١

٣غدِْ أفدَ ٛدزح حُغد٘ذ ُطخُدذ حُظ٘ل٤دز ٝفدٞسطٚ طللدع كد٢ حُٔؼخِٓدش اُد٠ ػْ حألٍٝ 

 .(ٖ)ك٤ٖ حعظٌٔخٍ حُظ٘ل٤ز ٤ُظْ حُظ٤ٜٔؼ ػ٠ِ حألفَ رؼذ رُي 

 :)اجلرب٘( انثدء تاجزاءاخ انرُفٛذ :ثاَٛاً 
 سدس كدد٢ححُغدد٘ذ ُِؾدشٝه حُ٘ظخ٤ٓددش حُددٞ ٓددٖ حعددظٌٔخٍرؼدذ إٔ ٣ظؤًددذ هخمدد٢ حُظ٘ل٤دز        

 :  (ٗ) ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش  ػ٘ذٛخ ٣زذأ ربؿشح حص حُظ٘ل٤ز  ٢ٛٝ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ

  ارح ُْ ٣٘لز حُٔذ٣ٖ أٓش حُظ٘ل٤ز  طظخز حإلؿشح حص حُظخ٤ُش: .ٔ

ك٤ددؤٓشٙ ُِٔؼددٍٞ أٓددخّ حُوخمدد٢   ٣ددظْ حعددظذػخ  حُٔددذ٣ٖ حُقددخدس رلوددٚ هددشحس حُظ٘ل٤ددز ( أ)

خطذ رزُي ٓلنشحً ٣ؼشك ٣ٝذٕٝ حٌُ  حُوخم٢ رخإلكقخف ػٖ أٓٞحٍ طٌل٢ ُِظ٘ل٤ز

ٝرؼددذٙ ٣ددظْ حُلـددض ػِدد٠ طِددي حألٓددٞحٍ حُٔؼخِٓددش؛ ػِدد٠ حُوخمدد٢ ٣ٝللددع كدد٢ ِٓددق 

 ك٢ ٓٞمؼٜخ.أٓخ إ حدػ٠ حإلػغخس كِزُي اؿشح حطٚ حُظ٢ عظز٤ٖ  .كـضحً ط٘ل٤ز٣خً 

أٝ كندش حُٔذ٣ٖ حُقدخدس رلودٚ أٓدش حُظ٘ل٤دز ُِٔؼدٍٞ أٓدخّ حُوخمد٢  إ ُْ ٣لنش  ( د)

كدبٕ حُوخمد٢ كد٢ ٛدزٙ حُلخُدش ٣ؼظزدشٙ   ُِظ٘ل٤دزٝسكل حإلكقخف ػٖ أٓدٞحٍ طٌلد٢ 

( ٓدٖ ٗظدخّ حُظ٘ل٤دز حُظد٢ ٗقدض ػِد٠ أٗدٚ: فارح ُدْ ٙٗٝرُي ٝكوخً ُِٔخدس ) ٓٔخهسً 

                                                 

 (  ف يظوـ االتيفي . 34/3ايظر: اال ودة ) (1)
 (  ف يظوـ االتيفي . 34/4ايظر: اال ودة ) (2)
اتفؽ االطردوف  الب خاؼ  و تض ي  (  ف االا حة االتيفي ي اليظوـ االتيفي   الب  ف: "ا ا 9/11يةت اال ودة ) (3)

 االسيد االتيفي ي  لبت قوض  االتيفي   و د سيدًا تيفي يًو  وه ش  الب االسيد األوؿ ب الؾ". 
ايظػػػػػػػػػػػػػػر: االورػػػػػػػػػػػػػػ     ح ػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػف ةػػػػػػػػػػػػػػوالد )د.ت(. داليػػػػػػػػػػػػػػؿ اجػػػػػػػػػػػػػػراءات   ػػػػػػػػػػػػػػؿ قضػػػػػػػػػػػػػػوء االتيفيػػػػػػػػػػػػػػ    (4)
(http://classic.aawsat.com)االرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر     بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداالمزيز )د.ت(. رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح يظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ االتيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : ؛ 
(http://www.alshubramilawyer.com). 

http://classic.aawsat.com)؛
http://www.alshubramilawyer.com/
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٣٘لز حُٔذ٣ٖ  أٝ ُْ ٣لقدق ػدٖ أٓدٞحٍ طٌلد٢ ُِٞكدخ  رخُدذ٣ٖ خدسٍ خٔغدش أ٣دخّ ٓدٖ 

؛ طخس٣  ارسؿٚ رؤٓش حُظ٘ل٤ز  أٝ ٖٓ طخس٣  ٗؾشٙ ربكذٟ حُقلق ارح طؼدزس ارسؿدٚ

 ػذ ٓٔخهسً  ٝأٓش هخم٢ حُظ٘ل٤ز كخالً رٔخ ٣ؤط٢: 

 ٓ٘غ حُٔذ٣ٖ ٖٓ حُغلش. -

ا٣وددخف افددذحس فددٌٞى حُظ٤ًٞددَ ٓ٘ددٚ رقددلش ٓزخؽددشس  أٝ ؿ٤ددش ٓزخؽددشس  كدد٢  -

 حألٓٞحٍ ٝٓخ ٣ئٍٝ ا٤ُٜخ.

حإلكقخف ػٖ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ حُوخثٔش  ٝػٔدخ ٣دشد ا٤ُدٚ ٓغدظوزسً  ٝرُدي رٔودذحس ٓدخ  -

 حُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜخ  ٝكوخً ألكٌخّ ٛزح حُ٘ظخّ.٣ل٢ رخُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١  ٝكـضٛخ  ٝ

 حإلكقخف ػٖ سخـ ٝعـسص أٗؾطش حُٔذ٣ٖ حُظـخس٣ش ٝح٤ُٜ٘ٔش. -

 اؽؼخس ٓشخـ ُٚ رظغـ٤َ حُٔؼِٞٓخص حالثظٔخ٤ٗش رٞحهؼش ػذّ حُظ٘ل٤ز. -

 ُوخمدد٢ حُظ٘ل٤ددز إٔ ٣ظخددز ( ٓددٖ ٗظددخّ حُظ٘ل٤ددز ٙٗأؿددخص حُٔدد٘ظْ كدد٢ رحص حُٔددخدس ) )ؽ( 

 أ٣خً ٖٓ حإلؿشح حص ح٥ط٤ش: حُلخٍ إلمخكش ا٠ُ ٓخ عزن رلغذخٝر

ٓ٘غ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش ٖٓ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔذ٣ٖ  ٝكـض ٓغدظلوخطٚ حُٔخ٤ُدش ُدذ٣ٜخ   -

 ٝإٔ ػ٤ِٜخ اؽؼخس هخم٢ حُظ٘ل٤ز رزُي.

 ٓ٘غ حُٔ٘ؾآص حُٔخ٤ُش ٖٓ حُظؼخَٓ ٓؼٚ رؤ١ فلش. -

حألٓش رخإلكقخف ػٖ أٓٞحٍ صٝؽ حُٔذ٣ٖ ٝأٝالدٙ  ٖٝٓ طؾد٤ش حُودشحثٖ اُد٠ ٗودَ  -

أٝ ٓلخرخطددٚ. ٝارح طزدد٤ٖ حالؽددظزخٙ رددؤٕ ٛ٘ددخى أدُددش أٝ هددشحثٖ ػِدد٠  ْٞحٍ اُدد٤ٜحألٓدد

 اخلخ  حألٓٞحٍ ٣لخٍ حُطِذ ا٠ُ هخم٢ حُٔٞمٞع ُِ٘ظش ك٤ٚ.

 كزظ حُٔذ٣ٖ ٝكوخً ألكٌخّ ٛزح حُ٘ظخّ.  -

 (ٔ) ٝحُظلو٤نعظـٞحد اؿشح  حالحُظلو٤ن  شإٔ ٣طِذ ٖٓ ؿٜػ٘ذ حالهظنخ  ُِوخم٢  .ٕ

  ْ.حعظـٞحرٜمشٝسس ٖٔ ٣شٟ ُ

حعدددظذػخ  حُٔدددذ٣ٖ ٝٓلخعدددزٚ ٝٓٞظل٤دددٚ ٝحُٔظؼدددخ٤ِٖٓ ٓؼدددٚ ُِٔؼدددٍٞ أٓدددخّ حُوخمددد٢  .ٖ

٣زِـددٕٞ رددٚ ػددٖ  حُظ٘ل٤ددز  ٓددٖ ٓددؤٓٞسرٔٞؿددذ خطددخد  طزِدد٤ـْٜٝحعددظـٞحرْٜ  ٣ٝددظْ 

 ربكندخسٙٝٓدٖ ُدْ ٣لندش كِوخمد٢ حُظ٘ل٤دز حألٓدش   هش٣ن ٓزِؾ حألٝسحم حُوندخث٤ش

ٝرُدي رٜدذف طظزدغ  حُوخمد٢حُـزش٣ش؛ رؼذ كنٞسْٛ ٣ظْ حعدظـٞحرْٜ ٓدٖ هزدَ رخُوٞس 

                                                 
 (  ف االا حة االتيفي ية اليظوـ االتيفي . 47/2ايظر: اال ودة ) (1)
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  ػِد٠ (ٔ)  ٝهذ أؿخص حُٔ٘ظْ ُِوخم٢ ٗذد خز٤دش ُظظزدغ أٓدٞحٍ حُٔدذ٣ٖ حُٔذ٣ٖأٓٞحٍ 

 .ذكغ أؿشطٚ هخُذ حُظ٘ل٤ز ٝطلغذ ٖٓ ٗلوخص حُظ٘ل٤زإٔ ٣

إ حكظخؽ حألٓش ُٖٔ ٣ظخرغ ٓؼخِٓش ك٢ رُدي ك٤لدٞك حُوخمد٢ حُٔدذ٣ٖ أٝ ٤ًٝدَ حُز٤دغ  .ٗ

 .(ٕ) أٝ ؿ٤شْٛ رزُي

ٞح  أكقدق ػٜ٘دخ حُٔدذ٣ٖ أٝ ؿ٤دشٙ كدبٕ هخمد٢ حُظ٘ل٤دز ٓظ٠ ظٜشص أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ عد .٘

 .٣ؤٓش رخُلـض ػ٤ِٜخ

عدخُلش  ٣ٝظخدز ٓدخ ٣ِدضّ ٓدٖ حإلؿدشح حص٣قذس حُوخم٢ ٓخ ٣ِضّ ٖٓ حألٝحٓدش رؼذ إٔ  .ٙ

 ٜٓ٘دخ ٝطللدع  طشعَ أفٍٞ حألٝحٓش ُٖٔ فذسص ا٤ُٚ رخطخد ٖٓ حُوخم٢  حُزًش

 .أخشٟ ك٢ حُِٔلخص حُخخفش رٜخ سٝفٞس  ك٢ حُٔؼخِٓش سفٞس

( ٓدٖ ٗظدخّ حُظ٘ل٤دز  إٔ ٣قدذس كٌٔدخً رلدزظ 2ٖوخم٢ حُظ٘ل٤ز  ٝكوخً ُد٘ـ حُٔدخدس )ُ .1

اال إٔ  حُٔددذ٣ٖ ارح ػزددض ُددٚ حٓظ٘خػددٚ ػددٖ حُظ٘ل٤ددز  ٣ٝغددظٔش حُلددزظ كظدد٠ ٣ددظْ حُظ٘ل٤ددز.

ٝٛدزح   (ٖ) ردخُلزظحُٔ٘ظْ حؽظشه حُظضحّ حُوخم٢ رؤكٌخّ حُ٘ظخّ ػ٘ذ افذحس كٌٔدٚ 

٣سً زٓدرقي ٣شعَ رخطخد ُِؾدشهش  مزطٚ ٝافذحسٙٝلٌْ ٣ؼ٢٘ إٔ ٣ظْ فذٝس حُ

فدٞسس ٝ  ق حُوند٤شـ٢ ِٓدـكٖٓ أفَ ٛزح حُقي  سفٞسٝطللع   ظٞه٤غ حُوخم٢ر

 .خّـأخشٟ ك٢ عـَ حألكٌ

رٔدخ  خُظ٤ٜٔؼ ػِد٠ حُغد٘ذردحُوخمد٢ ودّٞ ٣ارح ٗلز حُٔذ٣ٖ حُقدخدس رلودٚ أٓدش حُظ٘ل٤دز   .2

ز٣َ أفدَ ( ٓدٖ ٗظدخّ حُظ٘ل٤دز حُظد٢ ٗقدض ػِد٠ إٔ: ف٣د٣ٗ2ل٤ذ  ٝرُي ٝكودخً ُِٔدخدس )

حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١ رٔخ ٣٘لز كؼ٤ِدخً  ٝطغدـَ ر٤خٗدخص حُغد٘ذ كد٢ عدـَ عد٘ذحص حُظ٘ل٤دز ُدذٟ 

 حُٔلٌٔشف. 

 

 
                                                 

اال ػػديف و حوسػػب   و وظفيػػ    و  (  ػػف يظػػوـ االتيفيػػ   الػػب  ف: "القوضػػ  االتيفيػػ  اسػػتجواب47يةػػت اال ػػودة ) (1)
 اال تمو اليف  م  اال رتب  د   حوبوتًـ ال   و ديف اال ديف؛ التتبع   واال   وال  يدب خبير التتبع   واال ". 

(  ػػف االا حػػة االتيفي يػػة اليظػػوـ االتيفيػػ   الػػب  ف: "ا ا اقتضػػب االتيفيػػ   الػػب االمقػػور اك ػػوؿ 45/5يةػػت اال ػػودة ) (2)
  االتيفيػػ  االكتوبػػة الالجًػػة اال ةػػدرة  :ك ػػوؿ االػػاـز دوف حضػػور ةػػوحب يػػواقص وليقػػة ت الػػؾ االمقػػور  دالقوضػػ

 االةؾ  وال  تفويض االدا ف   و وكيؿ االبيع االقضو     و (يره و تفويضًو  حددًا  بقرار يةدرو". 
 (  ف يظوـ االتيفي . 83ايظر: اال ودة ) (3)
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 ادلثحث انثاَٙ
 َظز دعٕٖ اإلعسارذُفٛذ احلج  ٔئجزاءاخ 

  ٣ظ٘ددخٍٝ ٛددزح حُٔزلددغ حإلؿددشح حص حُ٘ظخ٤ٓددش ُظ٘ل٤ددز حُلـددض ػِدد٠ أٓددٞحٍ حُٔددذ٣ٖ      

حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُظدد٢ ر٤ددذ حُٔددذ٣ٖ ٝحُظدد٢  عددٞح  طٔؼِددض طِددي حألٓددٞحٍ كدد٢ ٝر٤ؼٜددخ 

كقشٛخ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش كد٢ )حٌُٔز٤خُدش  حُؾد٤ي  حُغد٘ذ ألٓدش(  أٝ ًخٗدض طِدي 

ٓ٘وُٞدش ًخُؼودخسحص ٝٓدخ كد٢ كٌٜٔدخ  رؼدذ رُدي ٣ظطدشم ؿ٤ش    أٝ أٓٞحالٓ٘وُٞشحألٓٞحٍ 

 ٓطِز٤ٖ:ٝعٞف ٣ظْ ر٤خٕ رُي ك٢ ؿشح حص دػٟٞ حإلػغخس  حُزخكغ إل

 األٚي: إخشاءاد اٌحدض ػٍٝ أِٛاي اٌّذ٠ٓ ٚث١ؼٙب.اٌّطٍت 

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ: دػٜٛ اإلػسبس ٚإخشاءاد ٔظش٘ب.

 األٔلادلطهة 
 ئجزاءاخ احلج  عهٗ أيٕال ادلدٍٚ ٔتٛعٓا

 ادلدٍٚ:احلج  عهٗ أيٕال ئجزاءاخ  أٔالً:
أؿخص ٗظخّ حُظ٘ل٤ز ُِوخمد٢ حطخدخر ػدذس اؿدشح حص ٣وند٢ رٔوظندخٛخ ردخُلـض ػِد٠      

حٍ حُٔذ٣ٖ ٝر٤ؼٜخ  ك٤غ ؿخ ص ٓٞحد حُ٘ظخّ حُٔزًٞس فش٣لش ٝٝحملش كٍٞ طِدي أٓٞ

 :  (ٔ)حإلؿشح حص  ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ر٤خٕ رُي 

ػدٖ ٛدٞ ٝٓدٖ طدْ حعدظـٞحرْٜ ارح ُْ ٣ٞؿذ ُِٔذ٣ٖ أٓٞحٍ طٌلد٢ ُِظ٘ل٤دز أٝ ُدْ ٣لقدق      

قددذس حُوخمدد٢ أٓددشحً ٓٞؿٜددخً اُدد٠ حُـٜددخص حُٔخظقددش أٝ حُٔؾددشكش ػِدد٠ طِددي حألٓددٞحٍ ٣

ٝحُلـض ػ٤ِٜدخ ًٔدخ كد٢ حُ٘ٔدٞرؽ   َ حألٓٞحٍ رخإلكقخف ػٖ أٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ حُ٘وذ٣شطغـ٤

 .(ٕ) حُٔؼذ ُزُي

إٔ ٣قدذس أٓدشٙ رخإلكقدخف ػدٖ   ُِوخم٢ ػ٘ذ ه٤خّ حُوشحثٖ ػ٠ِ ٓٔخهِدش حُٔدذ٣ٖٝ     

 :ٓخ ٣ذٍ ػ٠ِ ٓٔخهِش حُٔذ٣ُٖٝؼَ  حُظ٘ل٤زؤٓش ارسؿٚ رأٓٞحٍ حُٔذ٣ٖ ٝكـضٛخ هزَ 

 .ال سف٤ذ ُٚ ؽ٤يحالثظٔخ٢ٗ  أٝ رٔٞؿذ افذحس  ) أ ( ٖٓ ٝحهغ حُغـَ

                                                 

  ايظػػػػػػػػػػػػػػر: االورػػػػػػػػػػػػػػ     ح ػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػف ةػػػػػػػػػػػػػػوالد )د.ت(. داليػػػػػػػػػػػػػػؿ اجػػػػػػػػػػػػػػراءات   ػػػػػػػػػػػػػػؿ قضػػػػػػػػػػػػػػوء االتيفيػػػػػػػػػػػػػػ  (1)
(http://classic.aawsat.com)االرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر     بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداالمزيز )د.ت(. رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح يظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ االتيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : ؛ 
(http://www.alshubramilawyer.com). 
 (  ف يظوـ االتيفي .16ايظر: اال ودة ) (2)

http://classic.aawsat.com)؛
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 .ٝؿٞد ٓؼخٓسص عخروش ُِٔذ٣ٖ طؼزس ك٤ٜخ حُظ٘ل٤ز حُطٞػ٢ ٖٓ حُٔذ٣ٖ)د( 

ارح سأٟ هخمدد٢ حُظ٘ل٤ددز اسعددخٍ أٓددش حإلكقددخف ػددٖ حألٓددٞحٍ اُدد٠ ؿ٤ددش حُـٜددخص )ؽ(  

 .(ٔ)حُٔخظقش كِٚ رُي 
ػألطر،ػاضذغك(:إجراءاتػاضحجزػرضىػاألوراقػاضتجارغظػ)اضصطبغاضظ،ػاضدظدػػ-1

فدذس أٓدش هندخث٢ رظ٘ل٤دز حُلـدض ٝحُظد٢  حُٔدذ٣ٖ حُظ٢ ك٢ كدٞصسطٌٕٞ حألٓٞحٍ  هذ     

حُظددد٢ كقدددشٛخ ٗظدددخّ حألٝسحم حُظـخس٣دددش كددد٢: حُظـخس٣دددش  ٛددد٢ ٓدددٖ حألٝسحمػ٤ِٜدددخ  

طدذخَ ٓدٖ ػدْ ٝ  ٛدٞ حُٔدذ٣ٖ ك٤ٜدخحُظ٢ ٣ٌٕٞ حُٔغظل٤ذ    حُؾ٤ي( حُغ٘ذ ألٓش  حٌُٔز٤خُش)

حُلـدض ػ٤ِٜدخ ط٘ل٤دز ٣ـدٞص ٓدٖ ػدْ ٝ  ُٔدذ٣ٖ حُندخٓ٘ش ُذ٣ٞٗدٚح أٓدٞحٍ كد٢ طِي حألٝسحم

 ػِد٠ حُٔدذ٣ٖ.ًخِٓش  أٝ ػ٠ِ ؿض  ٖٓ ه٤ٔظٜخ رٔخ ٣لد٢ رلـدْ حُدذ٣ٕٞ حُٔغدظلوش ُِدذحثٖ 

حألكٌدخّ ٝحُندٞحرو حُ٘ظخ٤ٓدش حُظد٢ ( ٓدٖ ٗظدخّ حُظ٘ل٤دز ٕٙحُٔدخدس ) هذ كذد حُٔ٘ظْ ك٢ٝ

 :ُظخ٢ٛٝ٢ُ ػ٠ِ حُ٘لٞ حكـض حألٝسحم حُظـخس٣ش   مٞثٜخػ٠ِ ٣ظْ 

ارح ًددخٕ حُؾدد٤ي طلددض ٣ددذ حُٔددذ٣ٖ حُٔغددظل٤ذ ٓ٘ددٚ  ك٤لددشس حُٔددؤٓٞس ٓلنددش حُلـددض   ( أ)

 .ٝطلقَ حُو٤ٔش أٝ حُٔظٞكش ٜٓ٘خ  ٝطٞدع ك٢ كغخد حُٔلٌٔش

ٝرددخُ٘ظش اُدد٠ حُلوددشس حُغددخروش ٣ظنددق إٔ حُٔدد٘ظْ أًددذ مددشٝسس إٔ ٣ٌددٕٞ حُؾدد٤ي كدد٢     

حُلـدض رظ٘ل٤دز  حكٞصس حُٔدذ٣ٖ أ١ طلدض ٣دذٙ  ٝكد٢ ٛدزٙ حُلخُدش ٣قدذس حُوخمد٢ أٓدش

ٝه٤خّ حُذحثشس   ٘ٚػٝسكغ ٣ذ حُٔذ٣ٖ كٞس طؤًذٙ ٖٓ ٤ٌِٓش حُٔذ٣ٖ ُٚ   ٠ ٛزح حُؾ٤يػِ

 .حُظ٘ل٤ز٣ش ٓوخّ حُٔذ٣ٖ ك٢ حعظ٤لخ  ه٤ٔش حُؾ٤ي

٣ٌٕٞ كـض ه٤ٔش حُؾ٤ي حُٔظٜش رؼذ ػِْ حُٔذ٣ٖ رؤٓش حُظ٘ل٤ز ػدٖ هش٣دن ه٤دخّ حُز٘دي  ( ة)

رلـددض حُو٤ٔددش   –حُؾدد٤ي  ػ٘ددذ طوددذّ حُٔظٜددش ُددٚ ُظلقدد٤َ ه٤ٔددش –حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ 

   ٝا٣ذحػٜخ ك٢ كغخد حُٔلٌٔش.

حُٔد٘ظْ حكظدشك كغدٖ ح٤ُ٘دش رخُ٘غدزش ُِٔدذ٣ٖ  إٖٔٝٓ خسٍ حُلوشس حُغدخروش ٣سكدع       

ػ٠ِ حُؾد٤ي  حُلـضرظ٘ل٤ز ٓش حأل فذٝس لجةًطقشف ك٢ حُؾ٤ي رظظ٤ٜشٙ ُِـ٤ش حُز١ 

خهِدش كد٢ حُٞكدخ  ٝحُٔٔ حُظ٘ل٤دز ٓخ ُدْ ٣ٌدٖ رُدي ك٤ِدش ُظٜش٣دذ أٓٞحُدٚ ٝحالٓظ٘دخع ػدٖ

رخُذ٣ٖ  ر٤٘ٔخ ػ٠ِ حُؼٌظ طٔخٓخً رخُ٘غزش ُِٔذ٣ٖ حُدز١ طقدشف كد٢ حُؾد٤ي ردخُظظ٤ٜش 

                                                 

 (  ف االا حة االتيفي ية اليظوـ االتيفي .17/1ودة )ايظر: الال  (1)
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ٓخخُلددخً ألكٌددخّ    ك٤ددغ ٣ُؼدذ ٛددزح حُظقدشفرؼدذ فددذٝس حألٓدش رددخُلـض ػِد٠ حُؾدد٤ي

ػِد٠ ه٤ٔدش حُؾد٤ي ٝطل٣ٞدَ ٖٓ هزَ حُز٘دي حُلٞس١  حُلـضٓخ ٣غظٞؿذ   ٗظخّ حُظ٘ل٤ز

 .هنخث٢ٔٞؿذ أٓش ه٤ٔظٚ ُلغخد دحثشس حُظ٘ل٤ز ر

ارح ُْ ٣ظٞكش ٓوخرَ حُٞكخ  رخُؾ٤ي ٓلَ حُلـض  ك٤لدٞك هخمد٢ حُظ٘ل٤دز حُدذحثٖ كد٢  )ج(

ذ٣ٖ؛ ُٔطخُزش حُغخكذ  أٝ حُٔظٜش رو٤ٔش حُؾ٤ي  ٝطٞدع حُو٤ٔدش كد٢ ٔحُلٍِٞ ٓلَ حُ

مش حُغخكذ  أٝ حُٔظٜش ك٢ حُٞكخ   كؼ٤ِدٚ حُظودذّ سكغخد حُٔلٌٔش. ٝك٠ كخٍ ٓؼخ

حُٔؼخسمدش خدسٍ ػؾدشس أ٣دخّ ٓدٖ ٓطخُزظدٚ  ٟحُٔخظقدش ردذػٞ ا٠ُ حُـٜش حُوندخث٤ش

ٝٓددخ ط٘ظٜدد٢ ا٤ُددٚ. ٝارح  ٟرخُٞكددخ   ٝاؽددؼخس هخمدد٢ حُظ٘ل٤ددز رددبؿشح حص ٗظددش حُددذػٞ

حُٔؼخسمددش  ٝؿددذ ػ٤ِددٚ حُٞكددخ  رو٤ٔددش  ٟحٗظٜددض حُٔددذس حُٔددزًٞسس دٕٝ حُظوددذّ رددذػٞ

   حُؾ٤ي ُِٔلٌٔش.

ٕٝ سفد٤ذ ٣ٝظغدخٟٝ كد٢ رُدي أكٌدخّ حُؾد٤ي ردذططشم حُٔ٘ظْ اُد٠  حُلوشسٛزٙ ك٢ ٝ     

ًخٍف ُِٞكخ  رو٤ٔظدٚ رغدزذ  ُْ ٣ٞؿذ ك٢ حُلغخد حُٔغلٞد ػ٤ِٚ سف٤ذ حُؾ٤ي حُز١

حُٞكخ  رو٤ٔش حُؾد٤ي أل١ عدزذ ٓدٖ حألعدزخد ػٖ حٓظ٘خع حُغخكذ أٝ أكذ حُٔظٜش٣ٖ 

وخمد٢ فدل٤لش. ٝٛ٘دخ أؿدخص حُٔد٘ظْ ُفدل٤لش أٝ ؿ٤دش ٛدزٙ حألعدزخد عٞح  ًخٗض 

ٓطخُزدش حُغدخكذ أٝ  كد٢  ؤٕ ٣لَ ٓلَ حُٔذ٣ٖرحُذحثٖ افذحس هشحس رظل٣ٞل  حُظ٘ل٤ز

ًٔدخ ش حُؾد٤ي  كد٢ طلقد٤َ ه٤ٔد أكذ حُٔظٜش٣ٖ حُٔؼظشك ػ٠ِ فشف ه٤ٔش حُؾد٤ي

ُِٔؼظشك إٔ ٣ظودذّ ُِٔلٌٔدش حُٔخظقدش خدسٍ ػؾدشس أ٣دخّ ٓدٖ طدخس٣  أؿخص حُٔ٘ظْ 

حُؾ٤ي ٝاؽؼخس هخمد٢ حُظ٘ل٤دز ردبؿشح حص ٗظدش حُدذػٟٞ ٝٓدخ  حُٔطخُزش رخُٞكخ  رو٤ٔش

ُٝدْ  أ٣دخّحُؼؾدشس  ٓدذسارح ٓندض أٓدخ كد٢ كدخٍ  .ٝهدق حُظ٘ل٤دز ظٜض ا٤ُٚ ٣ٝؼ٢٘ رُيحٗ

سؿلدض ُٝدْ ٣ٞحفدَ دػدٞحٙ رذػٟٞ ٓؼخسمدش ٣ظوذّ حُٔؼظشك ُِٔلٌٔش حُٔخظقش 

٣غدظٔش هخمد٢ حُظ٘ل٤دز ٝ  كد٢ حُٔؼخسمدش ٖٝٓ ػدْ ٣غدوو كودٚ   ػذّ ؿذ٣ظٚ حُٔلٌٔش

 رو٤ٔش حُؾ٤ي. حُٔظٜشحُغخكذ أٝ ظٚ رقلظٚ ك٢ ٓطخُز

كـض حُغ٘ذ ألٓش  ٝحٌُٔز٤خُش حُٔغظلوش حُذكغ حُظ٢ ك٢ ك٤خصس حُٔذ٣ٖ رظلش٣دش  ٣ٌٕٞ  ( د)

خد حُٔؤٓٞس ُٔلنش حُلـض  ٝطٞدع حُو٤ٔش حُظ٢ طنٔ٘ظٜخ حُٞسهش حُظـخس٣ش كد٢ كغد

 َ حُظلق٤َ ا٢ُ ك٤ٖ كٍِٞ أؿِٜخ.ؿحُٔلٌٔش  ٝارح ًخٗض ٓئؿِش  أُ 
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س ردخُلـض ػِد٠ حُٞسهدش ٝك٢ ٛدزٙ حُلودشس أؿدخص حُٔد٘ظْ ُوخمد٢ حُظ٘ل٤دز افدذحس هدشح     

ألٓش  ٣ٝدظْ حُلـدض رٔٞؿدذ خطدخد ط٤ٌِدق ٓدٖ  ححُظـخس٣ش ارح ًخٗض ًٔز٤خُش أٝ ع٘ذ

هزَ حُوخم٢ ُٔؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ُٔزخؽشس حُلـض  ٝرؼدذ حُلـدض ػِد٠ حُٞسهدش ٝحعدظسٜٓخ 

أٝ  حألدح  عخكزٜخ ارح ًخٗدض كخُدش ظلق٤َ ه٤ٔظٜخ ٖٖٓٓ حُٔذ٣ٖ ٣وّٞ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز ر

 .رزُي ح  ػْ ٣لشس ٓلنشرح ًخٗض ٓئؿِشك٢ ٝهض كُِٜٞخ ا

ارح ػخسك أٝ حػظشك حُغخكذ أٝ حُٔظٜش ك٢ حُغ٘ذ ألٓش  أٝ حٌُٔز٤خُش ػِد٠ كدن  )٘ـ(

حُٔؼخسمدش ٝكدن ٓدخ رًدش كد٢ حُلودشس  ٟدػٞاهخٓش حُٔذ٣ٖ حُٔغظل٤ذ ك٢ حُو٤ٔش  كؼ٤ِٚ 

 ( ٖٓ ٛزٙ حُٔخدس.ٖ)

حٌُٔز٤خُدش رو٤ٔدش ٠ حُٞكدخ  غخكذ ػِدحُك ححػظشك٢ ٛزٙ حُلوشس ٣ل٤َ حُٔ٘ظْ أكٌخّ      

 ػ٠ِ حُٞكخ  رو٤ٔش حُؾ٤ي. ُ٘لظ أكٌخّ حػظشحك حُغخكذأٝ حُغ٘ذ ألٓش 

 إجراءاتػاضحجزػرضىػاألطوالػاضطظػوضظ:ػ-2

حُقددخدس أٓددش رلـددضٙ  ٣ٌِددق حُوخمدد٢ ٓددؤٓٞس حُظ٘ل٤ددز رخالٗظوددخٍ اُدد٠ ٌٓددخٕ حُٔددخٍ  ( أ)

 ش٣دش ٓلندشٝػِد٠ ٓدؤٓٞس حُظ٘ل٤دز طلط٘ل٤ز أٓش حُلـض ػ٠ِ ٛدزح حُٔدخٍ  ٓزخؽشس ٝ

حٗظوددخٍ حُٔددؤٓٞس ُلـددض حُٔددخٍ كدد٢ أ٣ددخّ . ٝهددذ حؽددظشه حُٔدد٘ظْ إٔ ٣ٌددٕٞ (ٔ) ٣ل٤ددذ رُددي

ًٔددخ ٣ـددذ إٔ ٣زخؽددش حُٔددؤٓٞس ػِٔددٚ   كدد٢ حُؼطددَ حُشعدد٤ٔش ُٝدد٤ظحُؼٔددَ حُشعدد٢ٔ 

ارٕ ًظدددخر٢ ٓدددٖ رٔٞؿدددذ ُددد٤سً اال ك٤دددغ ال ٣ـدددٞص ٓزخؽدددشطٚ ُٜدددزح حُؼٔدددَ   ٜٗدددخسحً 

إ ًخٗض  ظٚطوذ٣ش ه٤ٔٝحُٔلـٞص  ٔخٍ ر٘وَ حُط٤ٌِق حُٔؤٓٞس ِوخم٢ ُٝ .(ٕ)حُوخم٢

  (ٖ) كد٢ حُغدٞم( ه٤ٔظٚ ال طض٣ذ ػِد٠ حُخٔغد٤ٖ أُدق لاير )ٝحُٔوقدٞد ه٤ٔظدٚ ؿذ٣دذحً 

 .(ٗ)خطخد ٣للع أفِٚ ك٢ ِٓق حُٔؼخِٓش ٝرُي رٔٞؿذ 

                                                 

(  ف االا حة االتيفي ية اليظػوـ االتيفيػ   الػب  ف: "  يقػـو  ػ  ور االتيفيػ  بػ جراءات االحجػز 35/1يةت اال ودة ) (1)
 ا  بمد ةدور   ر قوض  االتيفي ". 

 (  ف يظوـ االتيفي .35/3ايظر: اال ودة ) (2)
 تيفي .(  ف يظوـ اال36ايظر: اال ودة ) (3)
(  ػػف االا حػػة االتيفي يػػة اليظػػوـ االتيفيػػ   الػػب  يػػ : " يػػد ةػػدور   ػػر قوضػػ  االتيفيػػ  بيقػػؿ 35/4يةػػت اال ػػودة ) (4)

اال وؿ اال حجوز  الب    ور االتيفي    ف يض ف اال حضر بيويًو ب ف يتػوالب االيقػؿ  ووسػيالت   و ػو يتطالبػ  ضػبط 
اليًو".  الية االيقؿ  ووةؼ اال وؿ  و جرة االيقؿ  واالجًة اال يقوؿ  ي  ًو وا 
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٣ٞدع حُٔؤٓٞس حُ٘وٞد ٝحُٔؼخدٕ حُؼ٤ٔ٘ش ٝحُٔـٞٛشحص ٝحألؽ٤خ  حُ٘ل٤غش ٝحُظلدق كد٢  ( ة)

ارح حهظنددد٠ حُلدددخٍ طلش٣دددض حُٔدددخٍ   ُٝدددٚ (ٔ)كغدددخد حُٔلٌٔدددش أٝ كددد٢ خض٣٘ظٜدددخ 

  ٝاػزددخص رُددي كدد٢ ػِدد٠ ٛددزح حُٔددخٍ حُٔلـددٞص  ٝٝمددغ حألهلددخٍ ٝخددخطْ حُٔلٌٔددش

كؼِد٠ ٓدؤٓٞس حُظ٘ل٤دز  لـدض ػِد٠ حُؼٔدخس ٝحُدضسٝع ًخٕ حُارح ؛ ٝ(ٕ)حُلـض ٓلنش 

مدغ   ػدْ ٣ودّٞ رٞ(ٖ) ٜدخ حُظ٘ل٤ز٣دشظثلٝال (ٓٗحُلـدض ٝكدن حُٔدخدس )طلش٣ش ٓلندش 

  (ٗ) حُلـددض حُددز١ طددْ طلش٣ددشٙ حُٔضسػددش ٣ِقددن ػ٤ِٜددخ ٓلنددشُٞكددش ػِدد٠ ٓددذخَ 

٣ٝظْ اػسٕ ٛزح حُٔلنش ك٢ ٓٞهغ ٗؾش ر٤خٗخص حُظ٘ل٤ز خسٍ خٔغش أ٣خّ ٓدٖ طدخس٣  

 .(٘)حُلـض  ٣ُٝؼذ ٛزح حإلػسٕ ارسؿخً ُـ٤ٔغ ٖٓ ُٚ ػسهش رخُٔخٍ حُٔلـٞص 

 ٣ٌِلٜدخ ك٤دٚ ا٠ُ حُـٜش حُٔخظقدش رظغدـ٤َ حُٔدخٍ حٓزخؽش خًظخر٤ حأٓشحُوخم٢ افذحس  ( ج)

 .(ٙ)خُظؤؽ٤ش ػ٠ِ حُغـسص رخُلـض ر

 ش ـق حُخز٤ـ٣ٌِٝ  ػ٤ِٚ خٍ حُٔلـٞصــذ٣ش ه٤ٔش حُٔـأٝ أًؼش ُظو حخز٤ش٣٘ذد حُوخم٢  ( د)

  حُٔلـددٞص ػ٤ِددٚ ُو٤ٔددش حُٔددخٍ ٙطوددذ٣شك٤ددٚ ٣ؼزددض ٓض٣ددَ رظٞه٤ؼددٚ ٓلنددش رظلش٣ددش  

ٗلودخص  مدٖٔطِي حألطؼدخد طذسؽ ٝ  ػ٠ِ حُذحثٖ )هخُذ حُظ٘ل٤ز( دكغ أطؼخد حُخز٤شٝ

 .(1) حُظ٘ل٤ز

                                                 
 (  ف يظوـ االتيفي .37ايظر: اال ودة ) (1)
 (  ف يظوـ االتيفي .38ايظر: اال ودة ) (2)
(  ػػػف يظػػػوـ االتيفيػػػ   الػػػب  ف: يحػػػرر  حضػػػر االحجػػػز ودقػػػًو ال ػػػو تحػػػددو االا حػػػة ويتضػػػ ف 41يةػػػت اال ػػػودة ) (3)

 االبيويوت ا تية:
 تحديد هوية االحوجز واال حجوز  الي  واال حجوز الدي . -1
 التيفي   ورقـ   ر االتيفي   وتوريخ   و ةدرو.تحديد سيد ا -2
تميػػػيف اال ػػػوؿ اال حجػػػوز  ووةػػػف   و قػػػدارو  ووزيػػػ   ويو ػػػ   و ػػػددو  وةػػػفوت  االتػػػ  تختالػػػؼ بًػػػو قي تػػػ    -3

 و ستيد ت الك   وبيويوت تسجيال  بحسب األحواؿ.
 .يوع ةؾ  الكية االمقور  ورق    وتوريخ   و ةدرو  و وقع االمقور  وحدودو  و طواال   و سوحت  -4
5- .  قي ة اال وؿ اال حجوز  ودقًو التقدير اال قـو
  كوف االحجز. -6
 اسـ االحورس اال ي  ًد االي  بحفظ . -7
 اسـ وكيؿ االبيع  و و د االبيع  وتوريخ   و كوي . -8

واالحػػورس  وكػػؿ  ػػف يسػػب االيػػ   –اف كػػوف حوضػػرًا  –ويتضػػ ف  حضػػر االحجػػز توقيػػع  ػػ  ور االتيفيػػ   واال ػػديف 
 حة.تةرؼ د  اال حضر ودؽ  و تحددو االا 

 (  ف يظوـ االتيفي .39ايظر: اال ودة ) (4)
 (  ف يظوـ االتيفي .41ايظر: اال ودة ) (5)
(  ف يظوـ االتيفي   الب  ف: "يجري االحجز االتيفي ي  الػب اال يقػوؿ بويتقػوؿ  ػ  ور االتيفيػ  35/1يةت اال ودة ) (6)

وتحريػػػر االتيفيػػػ  االػػػب  كػػػوف اال ػػػوؿ   و اةػػػدار   ػػػر  كتػػػوب االػػػب االجًػػػة اال ختةػػػة بتسػػػجيال  بحسػػػب االحػػػوؿ  
 اال   ور  حضرًا الالحجز بيوًء  الب   ر قوض  االتيفي   ويؤرر  الب سجؿ اال وؿ ب ض وف اال حضر". 

 (  ف يظوـ االتيفي .36ايظر: اال ودة ) (7)
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ودٞس ح٣ُدؤٓش حُوخمد٢ رخعدظخذحّ   حُلـدض اؿشح حص ط٘ل٤دزارح حٓظ٘غ حُٔذ٣ٖ أٝ ػشهَ  )٘ـ(

 حُٔددذ٣ٖ )حُٔلـددٞص ػِدد٠ أٓٞحُددٚ( ٓددٖ هزددَ ٣ٌِددقػددْ  .(ٔ) ظ٘ل٤ددزإلطٔددخّ حُ حُـزش٣ددش

ٓددغ ط٤ٌِلددٚ رظوددذ٣ْ مددٔخٕ أٝ   هخمدد٢ حُظ٘ل٤ددز رلشحعددش حُٔددخٍ حُٔلـددٞص طلددض ٣ددذٙ

رظؼ٤د٤ٖ كدخسط  أٓدشحً ُٔدذ٣ٖ أٝ طؼدزس رُدي أفدذس حُوخمد٢ كبٕ سكل ح  (ٕ) ًل٤َ

 .(ٖ) ٗلوخص حُظ٘ل٤زطٌٕٞ مٖٔ ٝأؿشس حُلشحعش   ٓشخـ ُٚ

ػػػإجراءاتػاضحجزػرضىػاألطوالػزغرػاضطظػوضظ:ػ-3
ظدخّ حُظ٘ل٤دز ٝالثلظدٚ ( ٓدٖ ٗ٘ٗٝكودخً ُِٔدخدس )٣ٌٕٞ حُلـض ػِد٠ ػودخسحص حُٔدذ٣ٖ        

 :(ٗ)٣ظْ حُلـض ٝكوخً ُ ؿشح حص حُظخ٤ُش حُظ٘ل٤ز٣ش  ك٤غ حهظنض ٛزٙ حُٔخدس إٔ 

 .٣قذس حُوخم٢ أٓشحً رخُلـض ػ٠ِ حُؼوخس رخطخد ٣ٞؿٜٚ ا٠ُ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز -

 .ُِوخم٢ افذحس أٓش حُلـض ٓٞؿٜخً ٓزخؽشس ا٠ُ حُـٜش ٓقذسس ٝػ٤وش حُظِٔي -

٣ؼذ حُٔؤٓٞس ٓلنشحً ردخُلـض ٝكدن حُ٘ٔدٞرؽ حُٔؼدذ ٣ٝشعدَ رخطدخد ٓدٖ حُوخمد٢  -

 .سص ٜٓ٘خ ٝػ٤وش حُظِٔيا٠ُ حُـٜش حُظ٢ فذ

ٝأٗددٚ رددزُي أفددزلض حألؿددشس حُظدد٢ ػ٘ددذٙ ٓلـددٞص   ٣زِددؾ ٓغددظؤؿش حُؼوددخس رددخُلـض -

  طغ٤ِْ حألؿشس ا٠ُ ؿ٤ش حُٔلٌٔش أٝ حُلخسط حُونخث٢ ٝال ٣ـٞص  ػ٤ِٜخ طزؼخً ُزُي

 .ٝٛزح ٣ظٞالٙ ٓؤٓٞس حُظ٘ل٤ز رخطخد ٣زِؾ رٞحعطش ٓزِـ٢ حألٝسحم

كبٕ طز٤ٖ خدسف رُدي ًظدذ   وخس ُ كشحؽ٠ِ حُوخم٢ حُظؤًذ ٖٓ ؿخٛض٣ش في حُؼػ -

كددبٕ ُددضّ   ُِـٜددش حُٔخظقددش رخعددظٌٔخٍ حُدد٘وـ رددذٕٝ كنددٞس حُٔخُددي )حُٔددذ٣ٖ(

ْ ـُوخمدد٢ حُظ٘ل٤ددز طلدد٣ٞل هخُددذ حُظ٘ل٤ددز أٝ ٤ًٝددَ حُز٤ددغ أٝ ؿ٤شٛددبٕ كنددٞسٙ كدد

 .زُيـر

٣ِضّ حُٔذ٣ٖ رظغ٤ِْ في حُؼوخس ُِٔلٌٔش كبٕ طؼزس رُي أٝ ُْ ٣لؼِٚ حُٔدذ٣ٖ ك٤طِدذ  -

عددظخشحؽ فددي رددذ٣َ ٣ٌددٕٞ ٛددٞ حُٔؼظٔددذ ػ٤ِددٚ رؼددذ رُددي ٝٛددزح رخطددخد حُوخمدد٢ ح

  .٣ٞؿٜٚ ا٠ُ حُـٜش ٓقذسس حُقي

                                                 
 (  ف يظوـ االتيفي .36/2ايظر: اال ودة ) (1)
اال ػوؿ اال حجػوز  (  ف يظوـ االتيفي   الب  ي : "يكالؼ قوض  االتيفيػ  اال حجػوز  اليػ  بحراسػة42يةت اال ودة ) (2)

بو  تيػوع  ػف االتمػويض الال ػوؿ اال حجػوز ب ػو قػد يضػر االػدا ف    ءتحت يدو برػرط تقػديـ ضػ وف  و كفيػؿ  الػ
دػػ ف ردػػض اال حجػػوز  اليػػ  االحراسػػة   و تمػػ ر تقػػديـ االضػػ وف   و االكفيػػؿ    ػػر قوضػػ  االتيفيػػ  بتميػػيف حػػورس 

  رخص ال ".
 (  ف يظوـ االتيفي .44ايظر: اال ودة ) (3)
 (  ف يظوـ االتيفي .45االا حة االتيفي ية الال ودة ) ايظر: (4)
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  :ئجزاءاخ تٛع يال ادلدٍٚ ثاًَٛا:
ُٝٞحثلددٚ  حُظ٘ل٤ددزٗظددخّ كدد٢ حُٔلـددٞص ػ٤ِددٚ ر٤ددغ ٓددخٍ حُٔددذ٣ٖ  اؿددشح حصخ ص ؿدد      

)عد٘ذحص  ٓخ٤ٛدش حُٔدخٍ :ٓدٖ ك٤دغ   ٝرُديإلطٔخّ حُز٤دغٓلقِش  خحُظ٘ل٤ز٣ش ٓظنٔ٘ش أكٌخٓ

ٓ٘وُٞدش )ػودخسحص ٝأسحك ٝصسٝع(  ؿ٤دش ع٘ذ ألٓش  ؽد٤ي(  أٓدٞحٍ   ط٘ل٤ز٣ش )ًٔز٤خُش

 طنددٖٔ ٗظددخّ حُظ٘ل٤ددز ُٝٞحثلددٚ ًددزُي )أسفددذس ٝكغددخرخص كدد٢ حُز٘ددٞى(  ٓ٘وُٞددشأٓددٞحٍ 

  (ٕ) (3ٖ) ٝحُٔدخدس  (ٔ) (33/1) حُٔدخدسٝرُدي كد٢   ٛدزح حُٔدخٍ هش٣وش ر٤غ ًَ ٗٞع ٖٓ

ٝهددذ ٝمددق حُٔدد٘ظْ . (ٗ) (2 -1ٕ/1) حُٔددخدسٝ  (ٖ) ُٝٞحثلٜددخ (ٙ٘اُدد٠  3ٗٝحُٔددٞحد )

ر٤دغ أ١ ط٘ل٤دز اؿدشح حص حطزخػٜدخ هزدَ  ٓدٖ ػ٠ِ هخم٢ حُظ٘ل٤دز حُظؤًدذ ـذحألكٌخّ حُظ٢ ٣

  :٢ٛٝ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُػوخس 

( ٓددٖ ٗظددخّ ٗ)  ك٤ددغ ٗقددض حُٔددخدس دخددٍٞ حُٔز٤ددغ كدد٢ ٝال٣ظددٚ حٌُٔخ٤ٗددش حُظؤًددذ ٓددٖ .ٔ

ًٔدخ  –رلغدذ حُلدخٍ  –وخمد٢ حُظ٘ل٤دز حُظ٘ل٤ز ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حالخظقخؿ حٌُٔدخ٢ٗ ُ

 ٣ؤط٢: 

 ك٢ دحثشس حُٔلٌٔش حُظ٢ أفذسص حُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١. -

 ك٢ ٌٓخٕ حُـٜش حُظ٢ أٗؾت حُٔلشس ك٢ ٓ٘طوظٜخ. -

 ك٢ ٓٞهٖ حُٔذ٣ٖ. -

 ك٢ ٓٞهٖ ػوخس حُٔذ٣ٖ أٝ أٓٞحُٚ حُٔ٘وُٞش. -

                                                 

(  ػػف االا حػػة االتيفي يػػة اليظػػوـ االتيفيػػ   الػػب  يػػ : "ا ا كويػػت األ ػػواؿ اال حجػػوزة  رضػػة 33/1يةػػت اال ػػودة ) (1)
الالتالؼ   و يقةوف االقي ة دالالجًة  ةدرة   ر االحجز االتحفظ  بيع ه و األ واؿ  بيوء  الب  ةالحة تراهػو   و 

حػد  طػػراؼ االيػػزاع   و االحػػورس االقضػو     و  ػػف الػػ   ةػالحة. وا  ا كويػػت األ ػػواؿ اال حجػػوزة طالػب يتقػػدـ بػػ   
 رضة التقالب األسمور  دا يكوف االبيع ا  بيوًء  الب طالب اال حجوز  الي   وييتقؿ االحجػز االػب االػل ف تالقو يػًو  

 (.51/11ويتـ االبيع ودؽ  و ورد د  االا حة )
 الػػب  ف: "تحجػػز االل ػػور واالػػزروع قبػػؿ بػػدو ةػػاحًو  ويضػػع  ػػ  ور  (  ػػف يظػػوـ االتيفيػػ 39يةػػت اال ػػودة ) (2)

 االتيفي  الوحة  الب  دخؿ األرض االزرا ية يالةؽ  اليًو  حضر االحجز  وتبوع  يد بدو ةاحًو".
 (  ف يظوـ االتيفي .56  55  54  53  52  51  51  49ايظر: اال واد ) (3)
االتيفيػ   الػب  يػ : "اال يقػو ت اال وجػودة دػ  االمقػور  رضػة (  ف االا حػة االتيفي يػة اليظػوـ 72/7يةت اال ودة ) (4)

 تيػػػع ةػػػوحبًو  ػػػف اسػػػتا ًو  دتبػػػوع ودػػػؽ  ػػػو ورد دػػػ  االالتالػػػؼ   و كويػػػت قي تًػػػو   تتح ػػػؿ يفقػػػوت خزيًػػػو  و 
( االتػ  يةػت  الػب  يػ : "ا ا كويػت اال يقػو ت اال حجػوزة  رضػة الالتالػؼ   و كويػت قي تًػو   51/11االا حػة )

يمًػػو   و كويػػت قي تًػػو االتقديريػػة   تزيػػد  ػػف خ سػػيف  الػػؼ ة  دتبػػوع بوالطريقػػة االتػػ  تتح ػػؿ يفقػػوت خزيًػػو وب
يًػػو  يوسػػبة  دوف االتقيػػد بػػو:جراءات اال يةػػوص  اليًػػو دػػ  بيػػع اال يقػػوؿ". وجػػوء دػػ   يظًػػر القوضػػ  االتيفيػػ  

سالـ الالحوجز ا  بمػد (  ف االا حة  اتًو  ي : " ا ا كويت اال يقو ت   و يسرع االيًو االفسود  دا ت72/8اال ودة )
استيفوء  و  اليًو  ف  ةرودوت  وا  ا الـ يسالـ االحو ز اال ةرودوت  دتبوع اال يقو ت ويستودب  ف ل يًو قي ػة 

 اال ةرودوت.
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ططز٤ن حُقي ػ٠ِ حُطز٤ؼش ػٖ هش٣ن هغْ حُخزدشح  أٝ حُزِذ٣دش كد٢ كدخٍ ُدْ ٣ٞؿدذ  .ٕ

 .ٔلٌٔش هغْ خزشح ك٢ حُ

 ٝٛدزح ًؼ٤دش  َٛ ٛٞ ٖٓ حُٔٞحهغ حُٔٔ٘ٞع ر٤ؼٜدخ ٝاكشحؿٜدخ  حُظؤًذ ٖٓ ٓٞهغ حُؼوخس .ٖ

ٓددخ ٣ددشد رظؼددخ٤ْٓ ٓلددذدس ألٓددخًٖ ٓؼ٤٘دددش خقٞفددخً كدد٢ ٌٓددش حٌُٔشٓددش ٝحُٔذ٣٘دددش 

ٝٛزح حُظؤًذ ٣ٌٕٞ رخٌُظخردش ُوغدْ حُخزدشح  ٓدغ حٌُظخردش ُٜدْ رظطز٤دن حُقدي   حُٔ٘ٞسس

  .ٓخٗش أٝ حُزِذ٣شػ٠ِ حُطز٤ؼش أٝ حٌُظخرش ُأل

ٝرُدي   ٝال ٣ٌل٢ ًدٕٞ حُقدي عدخس١ حُٔلؼدٍٞ  رًش حُلذٝد ٝحألهٞحٍ ٝحُٔغخكش .ٗ

 .طسك٤خً الدػخ  حُٔؾظش١ حُـزٖ ػ٘ذ طز٤ٖ ٛزٙ حألؽ٤خ  ُٚ الكوخً 

أسك( ٝؿخٛض٣ظددٚ ُِظغدد٤ِْ  –ٓضسػددش  -حُظؤًددذ ٓددٖ كددخٍ حُؼوددخس ٝٓخ٤ٛظددٚ )ر٤ددض  .٘

  عٞح  ًخٕ ٝحسػدخً أٝ ٓدذ٣٘خً   ٗلغٚآخ رٌٞٗٚ خخ٤ُخً خقٞفخً ٖٓ حُٔخُي   ُِٔؾظش١

 .أٝ طٞكش ػوٞد أؿشس ُٖٔ ٣ؾـَ حُؼوخس ٖٓ ؿ٤ش حُٔخُي

 إ ًخٕ حُؼوخس صسحػ٤خً كظـذ حٌُظخرش ُق٘ذٝم حُظ٤ٔ٘ش حُضسحػ٤ش هزدَ حُز٤دغ ُٔؼشكدش .ٙ

ٝٛددزح ُٞؿددٞد طؼدخ٤ْٓ عددخروش رطِددذ ٌٓددخطزظْٜ هزددَ اكددشحؽ   ٛدَ ػِدد٠ حُٔخُددي سٛددٕٞ

 .(ٔ) (ٖ/ٕٔ)ن حُلوشس ٝٛٞ أ٣نخً ٣ٞحك  حُؼوخس حُضسحػ٢

خُلـض ػ٤ِدٚ ُغدذحد د٣دٖ حُٔدذ٣ٖ ؿ٤دش حألٓدش ردًٝدزُي   حُقخدس رز٤دغ حُؼودخس حألٓش .1

 ٝإ  ًخك٤خص ك٢ اُضحّ حُٔغظؤؿش رخُخشٝؽ ٖٓ حُؼوخس ٓخ دحّ ػوذٙ عخس١ حُٔلؼدٍٞ

كدبٕ ػِد٠ حُوخمد٢ اؿدشح    حُظ٘ل٤دز٘ظدخّ ُ خً ٝكود  ٝحُٔلؼدٍٞ ١ًخٕ حُؼودذ ؿ٤دش عدخس

 .(ٖ) (ٓٔ/1ٕٝ) (ٕ) (1/ٖ٘ٓوظن٠ حُلوشحص )

                                                 
 ف هػ و  2(  ف االا حة االتيفي ية اليظوـ االتيفي   الب  ف: "اال راد بوالرهف اال  كور د  االفقرة 21/3يةت اال ودة ) (1)

(  ػف هػ و 2لؽ الػدى االجًػة االمداليػة اال ختةػة   و  ػو  قػر بػ  االػدا ف"  وقػد يةػت االفقػرة )اال ودة  هو االرهف اال و 
يػػ : "  يجػػوز االحجػػز واالتيفيػػ   الػػب االػػدار االتػػ  يسػػكيًو اال ػػديف و ػػف يمػػوالًـ رػػر ًو  ويقػػدر قوضػػ   اال ػػودة  الػػب 

 االتيفي   قدار كفويت   و الـ يكف االسكف  رهويًو الالدا ف".
ع اخػاؤو  يػ: "يتمػيف  الػب رػو(ؿ االمقػور اال ب الا حػة االتيفي يػة اليظػوـ االتيفيػ   الػب  يػ(  ف ا53/7يةت اال ودة ) (2)

(  ػف هػ ا االيظػوـ 72و الػـ يحضػر ديمو ػؿ ودػؽ  ػو ورد دػ  اال ػودة ) ا ا الـ يكف  رتبطًو بمقػد ايجػور  دػ ف ا تيػع 
يػ  اخػاء االمقػور بخػروج (  ػف يظػوـ االتيفيػ   الػب  ػو يالػ : " يكػوف تيف72و  حتًو االتيفي ية"؛ وقػد يةػت اال ػودة )

اال ػػ  ور االػػب  وقػػع االمقػػور دػػ  االيػػـو االتػػوال  ال ضػػ  خ سػػة  يػػوـ  ػػف تػػوريخ ا:بػػاغ بػػ  ر االتيفيػػ   ويقػػـو اال ػػ  ور 
 يقو ت االتوبمة ال   دتسالـ ه و اال يقو ت االب االخػوزف االقضػو    ويػ  ر قوضػ  بيدو االمقور   و ا تيع  ف تسالـ االبتساليـ االمقور الال يف  ال   وال  اسػتخداـ االقػوة االجبريػة الػدخوؿ االمقػور ا ا اسػتد ب األ ػر  الػؾ  وا  ا الػـ يحضػر  ػف 
االتيفي  ببيمًو د  اال زاد  بمد رًريف  و الـ يتسال ًو االحو ز  وتوضع االقي ة د  حسوب اال حك ة. وا  ا كوف اال يف  

 حكوـ ه ا االيظوـ  الب  يقو ت االحو ز اال ديف". ال  دا يًو الالحو ز دتطبؽ 
(  ف االا حة االتيفي ية اليظوـ االتيفيػ   الػب  يػ : "ا ا ظًػر  ف االمقػور  رػغوؿ بغيػر اال يفػ  72/11ة )يةت اال ود (3)

ضػػدو  وا تيػػػع رػػو(ؿ االمقػػػور  ػػػف ا:خػػاء  دػػػ ف كػػػوف االرػػو(ؿ يح ػػػؿ سػػيدًا تيفيػػػ يًو يتضػػػ ف حقػػًو دػػػ  اسػػػتغاؿ 
ف كػوف   يح ػؿ  الػؾ دػا توقػؼ اجػراءات اال تيفيػ   والػ  االتقػدـ بػد وى الػدى االمقور  دتمد  ػف  يوز ػوت االتيفيػ   وا 

 قوض  اال وضوع".
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 انثاَٙادلطهة 
 دعٕٖ اإلعسار ٔئجزاءاخ َظزْا

 ٝصحسسرظوذ٣ٔدددٚ هِزدددخً ٝكدددن ٗٔدددٞرؽ طؼدددذٙ  االحدػدددخ  حُٔدددذ٣ٖ حإلػغدددخس ال ٣ٌدددٕٞ         

 ِدذحثشسٝطلغدذ ُ  ٣لخٍ ربكخُش ٓوقٞدس ا٠ُ حُذحثشس حُظ٢ ط٘ظش حُغ٘ذ حُظ٘ل٤دز١. (ٔ)حُؼذٍ

غددخس عددـ٤٘خً كدد٢ رِددذ آخددش كظ٘ظددش دػددٟٞ حإلػ ٢ٓددخ ُددْ ٣ٌددٖ حُٔددذ٣ٖ ٓددذػحُطِددذ اكخُددش 

ُٝؼَ كخثدذس حكظغدخد ٓدخ ٣ظودذّ ردٚ حُٔدذ٣ٖ ردذػٟٞ حإلػغدخس  .(2) حإلػغخس ك٢ رِذ حُغـٖ

اكخُش ٣ظٜش ك٤ٔخ ارح ٝسدص ٓؼخِٓش اػغخس ٓدذ٣ٖ عدـ٤ٖ كد٢ عدـٖ رِدذ حُٔلٌٔدش ٝحُغد٘ذ 

ز كد٢ ٝٓؼدخٍ رُدي دحثدشس ط٘ل٤د .كبٜٗخ عظلخٍ كغذ حُظغِغَ  خشآحُظ٘ل٤ز١ ٓ٘ظٞس ك٢ رِذ 

ٝأفددذس   حُزِددذ )أ( ط٘ظددش ط٘ل٤ددز عدد٘ذ ط٘ل٤ددز١ كددخٓظ٘غ حُٔددذ٣ٖ ػددٖ حُظ٘ل٤ددز ٝػددذ ٓٔددخهسً 

كدبٕ دػدٟٞ حُٔدذ٣ٖ حإلػغدخس عدظ٘ظش كد٢   حُوخم٢ كٌٔدخً رغدـ٘ٚ كغدـٖ كد٢ حُزِدذ )د(

  :(ٗ) حُظخ٤ُش حإلؿشح حصال ٣٘ظش ك٢ دػٟٞ حُٔذ٣ٖ حإلػغخس اال رؼذ ٝ  .(ٖ) حُزِذ )د(

  .كقخف ٝحالعظـٞحد ٝحُظظزغحعظٌٔخٍ اؿشح حص حإل ( أ )

حإلػددسٕ كدد٢ فددل٤لش ٤ٓٞ٣ددش أٝ أًؼددش كدد٢ ٓ٘طوددش حُٔددذ٣ٖ ُِٝوخمدد٢ طٌددشحس رُددي كغددذ  (ة)

  .حُٔقِلش

 .حعظجزحٕ حُٔوخّ حُغخ٢ٓ ك٤ٔخ ٣ِضّ ُزُي (ج)

افددذحس حُوخمدد٢ كٌٔددخً رلددزظ حُٔددذ٣ٖ حعددظظٜخسحً ُلخُددٚ ٓددذس ال طظـددخٝص خٔددظ  ) د(

ٚ خسُٜخ حُوخم٢ ًَ ػسػش أؽدٜش رطِزدٚ ع٘ٞحص ٣خنغ ُظذه٤ن حالعظج٘خف ٣غظـٞر

ٖٓ حُغـٖ ٝطذ٣ٖٝ حالعظـٞحد ك٢ حُنزو ٣ٝوشس حُوخم٢ حالعظٔشحس كد٢ حُغدـٖ 

 .(٘)ٖٓ ػذٓٚ رؼذ رًش حألعزخد ٣ٝلذد ٓٞػذ حُـِغش حُوخدٓش 

                                                 

 ػػف يظػػوـ االتيفيػػ   الػػب  يػػ : " ا ا الػػـ يػػؼ اال ػػديف بوالػػديف واد ػػب ا: سػػور ييظػػر قوضػػ  ( 77)يةػػت اال ػػودة  (1) 
االتيفي  د  البوت ا سورو بمد استك وؿ اجراءات ا:دةػوح  الػب األ ػواؿ وا سػتجواب واالتتبػع ودقػًو ألحكػوـ هػ ا 

 ف يتض ف  سبوب طالب ا: سور  وييرر د  ةحيفة يو ية و كلر د   يطقة اال ديف".االيظوـ  وبمد ا ا
(  ف االا حة االتيفي ية اليظوـ االتيفي   الب  ف: "دا رة االتيفي  االتػ  يظػرت االسػيد االتيفيػ ي 77/6يةت اال ودة ) (2) 

ييًو  و  وقودػًو ه  االت  تيظر د  د وى ا: سور  وتحسب الًو احوالة جديدة   و الػـ يكػف  ػد   ا: سػور سػج
 د  بالد  خر  دييظر ا سورو د  دا رة بالد االسجف  و االتوقيؼ". 

ايظػػػػػػػػػػػػػػر: االورػػػػػػػػػػػػػػ     ح ػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػف ةػػػػػػػػػػػػػػوالد )د.ت(. داليػػػػػػػػػػػػػػؿ اجػػػػػػػػػػػػػػراءات   ػػػػػػػػػػػػػػؿ قضػػػػػػػػػػػػػػوء االتيفيػػػػػػػػػػػػػػ    (3)
(http://classic.aawsat.com)فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :االرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر     بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداالمزيز )د.ت(. رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح يظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ االتي ؛ 
(http://www.alshubramilawyer.com). 
 .ايظر: اال رجع االسوبؽ (4)
  ف يظوـ االتيفي .( 78)ايظر: اال ودة  (5) 

http://classic.aawsat.com)؛
http://www.alshubramilawyer.com/
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كدبٕ ًخٗدض   ٤ُغدض حكظ٤خ٤ُدشُ ػغدخس ٓدٖ إٔ دػدٟٞ حُٔدذ٣ٖ حُظؤًدذ ػ٠ِ حُوخم٢  )٘ـ(

 .(ٔ)( 2ٓنٕٔٞ حُٔخدس )حكظ٤خ٤ُش ٝؿذ ػ٤ِٚ اؿشح  ٓ

حإلػغدخس  ٢حالهسع ػ٠ِ حُوٞحػذ حُٔوشسس ٗظخٓخً إلػدسٕ حُظدخؿش اكسعدٚ إ ًدخٕ ٓدذػ )ٚ(

  .(ٕ) طخؿشحً 

ارح ًددخٕ حُددذ٣ٖ ػددٖ ٝحهؼددش ؿ٘خث٤ددش ؿ٤ددش ٓظؼٔددذس كددس ٣غددـٖ حُٔددذ٣ٖ حعددظظٜخسحً ػ٘ددذ  )ص(

٣ٌٝظلد٠   ٚأٝ طذٍ حُودشحثٖ ػِد٠ اخلخثدٚ أٓٞحُد  ُٚ ر٤٘شحدػخثٚ حإلػغخس ارح ُْ ٣ٌٖ 

  :ارح ػزض حإلػغخس كؼ٠ِ حُوخم٢ اؿشح  ح٥ط٢ٝ .(3)رخُز٤٘ش أٝ ح٤ٔ٤ُٖ 

 .(4) حألٓش ربهسم حُغـ٤ٖ ُٝٞ ُْ ٣ٌظغذ حُلٌْ حُوطؼ٤ش -

إٔ ٣قذس أٓشحً ُِـٜخص حُٔغئُٝش ػٖ حألفٍٞ حُٞحسدس ك٢ حُ٘ظخّ رخُلـض ػ٠ِ ٓدخ  -

ػِد٠ طِدي ٝحُلـدض  حألٓدش رخإلكقدخف٣ٌدٕٞ كخألفدَ إٔ   ٣شد ا٤ُٜخ ُِٔدذ٣ٖ ٓغدظوزسً 

إ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٜخ ٓخ ٣ٌلد٢ ُِغدذحد كد٤ٖ هِدذ  -ٓخ ك٤ٜخ ٝٓخ ٣شدٛخ ٓغظوزسً حألفٍٞ ٝ

ٝػِد٠ ٛدزح ٣قدذس حُوخمد٢  .ا٠ُ ك٤ٖ اكدخدس حُٔلٌٔدش ُٜدْ رلدي حُلـدض –حإلكقخف 

أٓشٙ رٞمغ حعْ حُٔذ٣ٖ ك٢ هخثٔش حُٔلـٞص ػ٠ِ أٓدٞحُْٜ حُؼوخس٣دش حُٔٔ٘دٞػ٤ٖ ٓدٖ 

 .ٔلٌٔشاكشحؿٜخ اال رؼذ ٓشحؿؼش حُ

حٌُظخرش ًُٞخُش حُٞصحسس ُؾئٕٝ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ُ٘ؾدش حعدْ ٣ٞٛٝدش ٓدٖ ػزدض اػغدخسٙ  -

  .(5)حإلٌُظش٢ٗٝ  ك٢ ٓٞهغ ٗؾش ر٤خٗخص حُظ٘ل٤ز

اؽددؼخس أكددذ حُٔددشخـ ُٜددْ رظغددـ٤َ حُٔؼِٞٓددخص حالثظٔخ٤ٗددش رٞحهؼددش حإلػغددخس رؼددذ  -

 .(6) حًظغخد حُلٌْ حُوطؼ٤ش
                                                 

(  ف يظػوـ االتيفيػ   الػب  يػ : "ا ا اد ػب اال ػديف ا: سػور وظًػر القوضػ  االتيفيػ   ف د ػوى 81يةت اال ودة ) (1)
ور احتيواليػػة   و كػػوف  جػػز اال ػػديف  الػػب االودػػوء يتيجػػة تمػػد  و تفػػريط  يػػ ؛  لبػػت االقوضػػ  تالػػؾ االواقمػػة  ا: سػػ

حوالة  الؼ ا تًوـ خاؿ  دة   تتجووز سػبمة  يػوـ االػب هي ػة  ؼواستك ؿ اجراءات االتيفي   و  ر ب يقو اال تًـ وا 
غ االػػب االًي ػػة الطالػػب ردػػع االػػد وى  د ػػوء االمػػوـ الردػػع االػػد وى  ويجػػوز الػػ وي اال ةػػالحة تقػػديـ بػػااالتحقيػػؽ وا 

وبيظر قوض  اال وضوع د  االد وى ود  حوالة ا:داية تطبؽ االمقوبة اال يةوص  اليًو د  هػ ا االيظػوـ". ك ػو 
 تيص االا حة االتيفي ية الً و اال ودة  الب  و يال :

 و.يكوف البوت االواقمة ب حضر د  االضبط  يدوي  قوض  االتيفي   يبيف دي  وةؼ االواقمة و دالة لبوتً -1
 ا ا لبت  ف د وى ا: سور احتيوالية  حكـ االقوض  برد االد وى  ويكوف حك   خوضمًو الطرؽ ا ست يوؼ. -2
 اال راد بقوض  اال وضوع اال رور االي  د  اال ودة هو اال ختص بيظر االقضويو االجزا ية. -3

 س اال قررة يظو ًو".(  ف يظوـ االتيفي   الب  ف: "يخضع االتوجر د  ا اف اداس  القوا د ا:دا82يةت اال ودة ) (2)
 (  ف يظوـ االتيفي . 79ايظر: اال ودة ) (3)
 (  ف يظوـ االتيفي . 77/4ايظر: اال ودة ) (4)
 (  ف يظوـ االتيفي . 81/1ايظر: اال ودة ) (5)
 (  ف يظوـ االتيفي . 81/2ايظر: اال ودة ) (6)
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 .(1) ٝطلغذ ُٜخ اكخُش  ٓؼزظش حإلػغخسدػٟٞ حُٔس س ٖٓ حخظقخؿ دحثشس حُظ٘ل٤ز   ( ذ)

٣ٌلدد٢ كدد٢ دػددٟٞ حُٔددس س طوددذ٣ْ حُددذحثٖ ُِغدد٘ذ ٗلغددٚ ُوخمدد٢ حُظ٘ل٤ددز رطِددذ ط٘ل٤ددز  (  )

كدس ٣ؼظزدش رُدي دػدٟٞ   أٝ طوذّ دحثدٖ ؿ٤دش ٓدٖ طودذّ  أٓخ طوذ٣ٔٚ ُغ٘ذ آخش  ؿذ٣ذ

ُدزح  .(2)٣خط٘ل٤دز حٌُٞٗدٚ عد٘ذ ( حؽظشهض طوذ٣ْ ٗلدظ حُغد٘ذٖ/2ٔٓس س ألٕ حُٔخدس )

ًخٕ حُٔوذّ ع٘ذحً آخش ؿشٟ طوذ٣ٔٚ كغذ حُٞال٣ش حٌُٔخ٤ٗش حُٔوشسس كد٢ حُٔدخدس  كبرح

أٝ كغددذ حُظغِغددَ كؼِدد٠ حُوخمدد٢ حُٔلددخٍ ا٤ُددٚ اؿددشح  ٓوظندد٠ حُلوددشس   (3) (ٗ)

(٘/ٖ ((4). 

ٓظ٠ كقَ عذحد أل١ ع٘ذ ط٘ل٤ز١ ٓٔخ أػزض حإلػغخس رؾؤٗٚ كبٗٚ ٣ٜٔدؼ ػِد٠ حُغد٘ذ  ( ن)

 .(5) ك٤ٜٔؼ ػ٠ِ في حإلػغخس أ٣نخً كبرح حًظَٔ عذحد ؿ٤ٔغ حُغ٘ذحص   رزُي

  :ػ٠ِ حُوخم٢ رؼذ حُظ٤ٜٔؼ ػ٠ِ في حإلػغخس ٓخ ٢ِ٣ )ي(

حٌُظخرش رزُي ًُٞخُش حُٞصحسس ُؾئٕٝ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز إلعدوخه حعدْ حُٔدذ٣ٖ ٓدٖ ٓٞهدغ  -

  .ٗؾش ر٤خٗخص حُظ٘ل٤ز

 .ذحدحٌُظخرش ُِـٜش حُٔشخـ ُٜخ رظغـ٤َ حُٔؼِٞٓخص حالثظٔخ٤ٗش رخُٞحهؼش ٝأٗٚ طْ حُغ -

اُـخ  حألٓش حُقخدس ا٠ُ حُـٜخص حُٔغئُٝش ػٖ حألفٍٞ حُظ٢ عزن أٓشٛدخ ردخُلـض  -

 .ػ٠ِ أفٍٞ حُٔذ٣ٖ ٝحٌُظخرش ُْٜ رزُي إلُـخ  ٓخ طشطذ ػ٠ِ رُي حألٓش

 
 
 

                                                 
 (  ف يظوـ االتيفي . 81/4ايظر: اال ودة ) (1)
االتيفيػػ   الػػب  ف: "الالػػدا ف االتقػػدـ بوالسػػيد االتيفيػػ ي يفسػػ   سػػتقبًا االػػب قوضػػ   (  ػػف يظػػوـ81/3يةػػت اال ػػودة ) (2)

 االتيفي  ا ا ظًر الال ديف اال مسر  ي  وؿ". 
 –بحسػب االحػوؿ  –(  ف يظوـ االتيفيػ   الػب  ف: يكػوف ا ختةػوص اال كػوي  القوضػ  االتيفيػ  4يةت اال ودة ) (3)

 ك و ي ت :
 ي.د  دا رة اال حك ة االت   ةدرت االسيد االتيفي  -1
 د   كوف االجًة االت   يرئ اال حرر د   يطقتًو. -2
 د   وطف اال ديف. -3
 د   وطف  قور اال ديف   و   واال  اال يقوالة. -4
 وتحدد االا حة األحكوـ االاز ة الً و اال ودة.    

       ا ا ظًػػػػر القوضػػػػ  االتيفيػػػػ  سػػػػبؽ  الػػػػب  يػػػػ : "  (  ػػػػف االا حػػػػة االتيفي يػػػػة اليظػػػػوـ االتيفيػػػػ 5/3يةػػػػت اال ػػػػودة ) (4)
 دا  و ورد د  االا حة  -ة الدا رة تيفي ية  خرى قبؿ توزيع االحةيالة  ديحيؿ كو ؿ  وراؽ اال مو الة االيًو ا:حوال

و  يترتػػب  الػػب  الػػؾ االغػػوء ا:جػػراءات االتيفي يػػة االسػػوبقة  وا  ا حةػػؿ تػػدادع  دتطبػػؽ  حكػػوـ االتػػدادع  –( 4/7)
 االواردة د  يظوـ اال رادموت االرر ية و  حت  االتيفي ية".

 (  ف يظوـ االتيفي . 3-81/2: اال ودة )ايظر (5)
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 انفصم اخلايس
 اندراسح انرطثٛمٛح

 متٓٛد:
 ك٢ حٌُِٔٔدش حُؼشر٤دشهنخ٣خ حألٝسحم حُظـخس٣ش  رؼل ٢ ٛزح حُلقَكحُزخكغ  ٣ظ٘خٍٝ      

ٓددددخر٤ٖ ػددددخ٢ٓ حُٞحهؼددددش كدددد٢ حُلظددددشس )حٌُٔز٤خُددددش  حُغدددد٘ذ ألٓددددش  حُؾدددد٤ي( حُغددددؼٞد٣ش 

الٓظ٘دخع ٗظدشحً  ؛)حُذحثٖ ٝحُٔدذ٣ٖ( ًخٗض ٓلَ ٗضحع ر٤ٖ أهشحكٜخحُظ٢   ٛـٖ٘ٗٔ/ٖٗٗٔ

  حُوندخ٣خ ُِـٜدخص حُٔخظقدشسكدغ طِدي طدْ ٓدٖ ػدْ ٝ  ٝػذّ حُٞكخ  رٜخ ٛخػٖ ط٘ل٤زحُٔذ٣ٖ 

ٛـ ٖٓ حخظقخؿ ٌٓخطدذ حُلقدَ كد٢ ٓ٘خصػدخص ٖٗٗٔ/ٗ/1ٔك٤غ ًخٗض ٝكظ٠ طخس٣  

حألٝسحم حُظـخس٣ددش رٔٞؿددذ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُقددخدس رخُٔشعددّٞ حٌُِٔدد٢ حٌُددش٣ْ 

فذٝس ٗظخّ حُظ٘ل٤دز رخُٔشعدّٞ حٌُِٔد٢ سهدْ ٝرؼذ ؛ ٛـ2ٖٖٔ/ٓٔ/ٔٔ( رظخس٣  1ٖسهْ )

ٛدـ  ٝالثلظدٚ حُظ٘ل٤ز٣دش حُقدخدسس رودشحس ٝص٣دش حُؼدذٍ سهدْ ٖٖٗٔ/2/ٖٔ( رظخس٣  ٖ٘)ّ/

ٛدددـ حُوخمددد٢ رخُٔٞحكودددش ػِددد٠ حُسثلدددش حُظ٘ل٤ز٣دددش ُ٘ظدددخّ ٖٗٗٔ/ٗ/1ٔ( رظدددخس٣  323ٕ)

دٝحثددش حُظ٘ل٤ددز حُظ٘ل٤ددز  أفددزق حُلقددَ كدد٢ ٓ٘خصػددخص حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٓددٖ حخظقددخؿ 

 ؼش ٖٓ ٛزح حُ٘ظخّ.حعظ٘خدحً ُِٔخدس حُظخع خط٘ل٤ز٣ حرخػظزخس حُٞسهش حُظـخس٣ش ع٘ذ

ٝطل٤ِدَ ٓندٜٔٞٗخ  حُوندخ٣خ طِدي حعدش س٣وّٞ حُزخكغ رذ طؤع٤غخً ػ٠ِ ٓخ عزن عٞف      

 :ٝكوخً ُِظشط٤ذ حُظخ٢ُ

 حُـٜش حُظ٢ ٗظشص حُون٤ش. -ٔ

 .)حُٔذػ٢( هخُذ حُظ٘ل٤زر٤خٗخص  -ٕ

 .)حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ( ر٤خٗخص حُٔ٘لز مذٙ -ٖ

 .ٞهخثغحُ -ٗ

 .حألٝسحم حُظـخس٣شأٝ ٌٓظذ حُلقَ ك٢ ٓ٘خصػخص  هشحس دحثشس حُظ٘ل٤ز -٘

 طل٤َِ حُٔنٕٔٞ. -ٙ

  حألهذّ ا٠ُ حألكدذعٖٓ  طقخػذ٣خً طشط٤زخً ٝهذ كشؿ حُزخكغ ػ٠ِ طشط٤ذ حُونخ٣خ      

 ٝرُي ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:
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  (األٔىل)انمضٛح 

   اضجؼظػاضتيػظظرتػاضػضغظ:ػ-
. سهدددْ ِٓدددق حُونددد٤ش رخُش٣دددخك ٌٓظدددذ حُلقدددَ كددد٢ ٓ٘خصػدددخص حألٝسحم حُظـخس٣دددش    

 ٛـ. ٖٗٗٔ/ٔ/٘ٔٝطخس٣    حس سهْ )...........(شه(  )...........

ػاضطدري:بغاظاتػػ-
 ش .......... ٗٞع ح٣ُٜٞش )عـَ ٓذ٢ٗ(٣ٜٞحُسهْ  : ...........حالعْ/............ حُـ٘غ٤ش

ػاضطدرىػرضغه:بغاظاتػػ-
 )عـَ ٓذ٢ٗ(.ٗٞع ح٣ُٜٞش ٣ش ........... ٜٞحُسهْ . حُـ٘غ٤ش: ...........حالعْ/........... 

ػاضػضغظ:ػوشائعػ-
 حُلقدَ ٌٓظدذ اُد٠ حُذػٟٞ رسثلش ًٝخُش حُٔذػ٢ طوذّ  ٛـ....../.../...رظخس٣ اٗٚ       

 ألٓددش حُغدد٘ذ ه٤ٔددش ًخٓددَ رغددذحد ػ٤ِددٚ ٠حُٔددذػ رددبُضحّ حُظـخس٣ددش حألٝسحم ٓ٘خصػددخص كدد٢

 أُددق لاير ػسػددٕٞ ه٤ٔظددٚ ٝحُٔزِددؾ  ٛددـٖٖٗٔ/3ٓ/ٕٗ كدد٢ ٝحُٔغددظلن حُددذػٟٞ ٓلددَ

 افذحس ًٝخُش حُٔذػ٢ ٝهِذ  حُذػٟٞ ٓلَ ألٓش حُغ٘ذ ه٤ٔش ًَٓخ(  لاير ٓٓٓ.ٖٓ)

 .عٞح رطخهخص ه٤ٔش ٢ٛٝ  رزُي هشحس

 كلندش حُطدشك٤ٖ ػِد٠ رخُٔ٘دخدحس حُـِغدش كظلض حُون٤ش ُ٘ظش حُٔلذد حُٔٞػذ ٝك٢     

 كِدددْ ػ٤ِددٚ حُٔددذػ٠ أٓددخ  ٛددـ.../.../...... ٝطددخس٣  ).............(  سهددْ ًٝخُددش حُٔددذػ٢

 ٝحؿدٚ ٝهدذ  رخُٔٞػدذ طزِـدٚ سؿدْ ؽدشػ٤ش رٔؼزسس ٣زؼغ ُْٝ  ػ٘ٚ ٣٘ٞد ٖٓ أٝ ٣لنش

 حُوند٤ش كد٢ حُلٌدْ رطِدذ حُلندٞس ػدٖ ػ٤ِدٚ حُٔدذػ٠ طخِدق ًٝخُش حُٔذػ٢ كنٞس

 حُٔدذػ٢ حخظدظْ ػْ  حُذػٟٞ ٓلَ ألٓش حُغ٘ذ ه٤ٔش ًخَٓ ٓزِؾ رذكغ ػ٤ِٚ حُٔذػ٠ ربُضحّ

 ُِذسحعددش وندد٤شحُ ٝسكددغ حُٔشحكؼددش رددخد هلددَ هددشسص خ  ٝهددذػ٤ِٜدد ٝٝهددغ دػددٞحٙ ًٝخُددش

 :حُوشحس ٛزح أفذسص ٝك٤ٚ  ٝحُظؤَٓ
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 شرارػطصتبػاضغصل:ػ-

رؼذ حالهسع ػ٠ِ ٗظخّ حُٔلٌٔدش حُظـخس٣دش ٝػِد٠ ٗظدخّ حألٝسحم ُٔخ أؽ٤ش ا٤ُٚ  ٝ      

ُؼددخّ  (2٘3)هددشحس ٓؼددخ٢ُ ٝص٣ددش حُظـددخسس سهددْ ٝٝكوددخً ُِٔددخدس حُؼخ٤ٗددش ٓددٖ حُظـخس٣ددش  

ُٝٔدخ ًدخٕ حُؼخردض   حألٝسحم حُظـخس٣دشٕ اؿشح حص حُلقَ ك٢ ٓ٘خصػخص ؤرؾ  ٛـٖٓٗٔ

ٕ حُٔدذػ٠ اٝك٤دغ  .رٔٞػدذ حُـِغدش ٝرخُدذػٟٞ ٝسحم اػسٕ حُٔذػ٠ ػ٤ِدٚ اػسٗدخً رخأل

ٝك٤غ حؽظَٔ حُقدي ٓلدَ حُدذػٟٞ ػِد٠ حُز٤خٗدخص   ػ٤ِٚ ُْ ٣لنش أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ

ٝك٤ددغ هِددذ حُٔددذػ٢ اُددضحّ حُٔددذػ٠ ػ٤ِددٚ رددذكغ ه٤ٔددش   حُسصٓددش الػظزددخسٙ عدد٘ذحً ألٓددش

  ذُْ ٣شد ٓخ ٣ـ٤ض حُٔؼخسمش ك٢ حُٞكخ  رٌخَٓ ه٤ٔدش حُغد٘  ٓش حُٔغظلن حُٞكخ حُغ٘ذ أل

   .ٓخ ٣ظؼ٤ٖ ٓؼٚ اُضحّ حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ رذكغ ًخَٓ ه٤ٔظٚ

ُزح ٌَُٝ ٓدخ عدزن ٝرؼدذ حالهدسع ػِد٠ أٝسحم ِٓدق حُدذػٟٞ ٝػِد٠ حُغد٘ذ ألٓدش       

 حُٔذػ٠ رٚ  ٝرؼذ حُذسحعش ٝحُظؤَٓ هشسص:

لاير  أُدددقٕ ٣ددذكغ ُِٔددذػ٢ ٓزِـددخً ٝهددذسٙ ػسػددٕٞ ؤردد .......اُددضحّ حُٔددذػ٠ ػ٤ِددٚ/     

 لاير( ٝرُي ٓوخرَ ًخَٓ ه٤ٔش حُغ٘ذ ألٓش ٓلَ حُذػٟٞ. ٓٓٓ.ٖٓ)

فذس ٛزح حُودشحس ٝؿخ٤ٛدخً رلدن حُٔدذػ٢ ًٝخُدش  ٝٝؿخ٤ٛدخً حػظزخس٣دخً رلدن حُٔدذػ٠      

 ٝٛٞ هشحس ٓؾٍٔٞ رخُ٘لخر حُٔؼـَ رذٕٝ ًلخُش. ػ٤ِٚ  ٝط٢ِ ػِ٘خً ك٢ حُـِغش 

     حُظٞك٤ن ٢ُٝ ٝهللا                               

 رخُش٣خك حُظـخس٣ش حألٝسحم ٓ٘خصػخص ك٢ حُلقَ ٌٓظذ ػنٞ                          
ػتحضغلػاضطضطون:ػ-

رظل٤َِ ٓنٕٔٞ ٛزٙ حُوند٤ش طزد٤ٖ إٔ حُودشحس حُدز١ فدذس رؾدؤٕ حُٔدذػ٠ ػ٤ِدٚ         

ًٔددخ طددْ حطخددخر ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش  ٗظددخّ حُٔلٌٔددش حُظـخس٣ددش ٝفددذس ر٘ددخً  ػِدد٠ 

 ك٤دغ طدْ  حإلؿشح حص حُ٘ظخ٤ٓش ٖٓ هزَ ٌٓظذ حُلقَ ك٢ ٓ٘خصػخص حألٝسحم حُظـخس٣دش

ُْ ٣لندش أٝ ٓدٖ  حُٔوخٓش مذٙ  اال أٗٚ اػسٕ حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ رٔٞػذ حُـِغش ٝرخُذػٟٞ

ٝرُدي حُخقٞٓش كندٞس٣ش رلودٚ   ػظزش ػنٞ ٌٓظذ حُلقَ إٔحٖٝٓ ػْ ٣٘ٞد ػ٘ٚ  

حُظدد٢   ٛددـُٖٓٗٔؼددخّ  (2٘3)هددشحس ٓؼددخ٢ُ ٝص٣ددش حُظـددخسس سهددْ ( ٓددٖ ُِٕٔددخدس ) ٝكوددخً 

حُٔددذػ٠ ػ٤ِددٚ ارح طددْ طز٤ِـددٚ ؽخقدد٤خً  رلددنحػظزددخس حُخقددٞٓش كنددٞس٣ش ٗقددض ػِدد٠ 
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ٗدٚ ٤ًِٝدٚ أٝ ٣ؼٔدَ كد٢ خذٓظدٚ أٝ ٓدٖ حُغدخ٤ًٖ٘ ٓؼدٚ أر٤ٔؼخد حُـِغش أٝ طزِؾ ٖٓ ٣ودشس 

 .ٖٓ حألصٝحؽ ٝحألهخسد ٝحألفٜخس

حُقدي ٓلدَ حُدذػٟٞ حؽدظَٔ ػِد٠ حُؾدشٝه  ٝهدخثغ ٛدزٙ حُوند٤ش إٔ ٝهذ طز٤ٖ ٓدٖ     

( ٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم 22-21ٝحُز٤خٗددخص حُسصٓددش الػظزددخسٙ عدد٘ذحً ألٓددش هزوددخً ُِٔددخدط٤ٖ )

  ٝٓدٖ ػدْ ُِز٤خٗدخص حُٔظطِزدش ٗظخٓدخً  ٝٓغدظٞك٤خً  وذ ٗؾؤ ٓ٘ؾؤ فل٤لخً ك ٖٓ ػْ  ٝحُظـخس٣ش

ُ٘ظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش  ٝردزُي  ٣ؼذ ٝسهدش طـخس٣دش ٓغدظٞك٤ش حُؾدشٝه حُ٘ظخ٤ٓدش ٝكودخً 

 ٝكخ  ٝحثظٔخٕ طـش١ ٓـشٟ حُ٘وٞد ٝهخرِش ُِٞكخ  ك٢ ٤ٓؼخد حعظلوخهٜخ. كٜٞ ٣ؼذ أدحس 

إٔ حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ هذ كدشس ُقدخُق حُٔدذػ٢ حُغد٘ذ ألٓدش  حُٞهخثغإٔ حُؼخرض ٖٓ ٝرٔخ      

ذ  ُدزح   ٝال ٣ٞؿذ ٓخ ٣ؼظشك حُٞكخ  رو٤ٔدش حُغد٘ٗٚ طخِق ػٖ حُغذحدأٓلَ حُذػٟٞ اال 

أُُضّ حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ رغذحد ه٤ٔش حُغ٘ذ ًخِٓش  ٝال ٣ؾٞد ٛزح حُوشحس ؽخثزش ك٤غ ُدْ ٣خدَ 

 رؤكٌخّ ٝهٞحػذ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش.

  (انثاَٛح)انمضٛح  

   اضجؼظػاضتيػظظرتػاضػضغظ:ػ-

. سهدددْ ِٓدددق حُونددد٤ش رخُش٣دددخك ٌٓظدددذ حُلقدددَ كددد٢ ٓ٘خصػدددخص حألٝسحم حُظـخس٣دددش

 ٛـ. ٖٗٗٔ/٘/ٗٝطخس٣    )...........(حس سهْ شه)...........(  

ػاضطدري:بغاظاتػػ-
ش .......... ٗدٞع ح٣ُٜٞدش ٣ٜٞدحُسهدْ  ٤ًَٝ حُٔذػ٢  حالعدْ/............ حُـ٘غد٤ش: ..........

 )عـَ ٓذ٢ٗ(

ػاضطدرىػرضغه:بغاظاتػػ-
 )عـَ ٓذ٢ٗ(.ٗٞع ح٣ُٜٞش ٣ش ........... ٜٞحُسهْ حالعْ/........... حُـ٘غ٤ش: .......... 
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ػاضػضغظ:ػوشائعػ-
 كدد٢ حُلقددَ ٌٓظددذ اُدد٠ دػددٟٞ رسثلددش  ٛددـ....../.../... رظددخس٣  حُٔددذػ٢ طوددذّ: أٝالً 

 ًخٓدَ رظغدذ٣ذ ػ٤ِدٚ حُٔدذػ٠ اُدضحّ ك٤ٜدخ ٣طِدذ  رخُش٣خك حُظـخس٣ش حألٝسحم ٓ٘خصػخص

 (.لاير ٓٓٓ.3ٙ) لاير أُق ٝطغؼٕٞ عظش ٓوذحسٙ ٓزِـخً  حُذػٟٞ ٓلَ حٌُٔز٤خُش ه٤ٔش

 حُٔٞػددذ ٝكدد٢  ٛددـ....../.../... حُٔٞحكددن حُغددزض ٣ددّٞ ؿِغددش حُددذػٟٞ ُ٘ظددش كددذد: ػخ٤ٗددخً 

 حُغدـَ رٔٞؿدذ ٤ًٝدَ حُٔدذػ٢ كلنش  حُطشك٤ٖ ػ٠ِ رخُٔ٘خدحس حُـِغش كظلض حُٔلذد

   ).........( سهدْ ًٞخُشحُ في  ٝحُش٣خك أكٞحٍ ٖٓ فخدس  (..............) سهْ حُٔذ٢ٗ

 ػددٖ طخِددق ك٤ٔددخ  رخُددذٓخّ حُؼخ٤ٗددش حُؼددذٍ ًظخرددش ٓددٖ فددخدس  ٛددـ....../.../...: ٝطددخس٣ 

 .  ٗظخٓخً  ٝرخُذػٟٞ رخُٔٞػذ طزِـٚ ُؼذّ ػ٤ِٚ حُٔذػ٠ حُلنٞس

  ًٔز٤خُدش رٌِٔدش ٓؼ٘دٕٞ ٗدٚأ طزد٤ٖ حُٔدذػ٢ ٤ًٝدَ ٓدٖ حُذػٟٞ ٓلَ حُقي طِذػخُؼخً: ر

 حُقدي ٓؼدٚ ٣لودذ حُز١ حألٓش  حإلٗؾخ  ٌٓخٕ ر٤خٕ ٖٓ ٝخس  ألٓش حُغ٘ذ رق٤ـش ًٝظذ

 .  حُظـخس٣ش شحُٞسه لشف حُذػٟٞ ٓلَ

 :حُوشحس ٛزح أفذسص ٝك٤ٜخ   ٝحُذسحعش ُِظؤَٓ حُون٤ش سكغ طْ ػ٤ِٚ    

ػشرارػطصتبػاضغصل:ػ-
رؼددذ حالهددسع ػِدد٠ ٗظددخّ حُٔلٌٔددش حُظـخس٣ددش ٝٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش  ٝػِدد٠         

رؾدؤٕ اؿدشح حص   ٛدـٖٓٗٔ/ٖٓ/ٖٔ( ٝطدخس٣  2٘3هشحس ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظـدخسس سهدْ )

 حألٝسحم حُظـخس٣ش. حُلقَ ك٢ ٓ٘خصػخص

ٕ حُقددي ٓلددَ حُددذػٟٞ حُٔوددذّ كدد٢ ٛددزٙ حُوندد٤ش هددذ خددس ٓددٖ حُز٤خٗددخص اٝك٤ددغ        

كد٢ حُٔدخدس حألُٝد٠ حُٔ٘قدٞؿ ػ٤ِٜدخ ٝحُؾشٝه حُؾد٤ٌِش ُِٞسهدش حُظـخس٣دش )حٌُٔز٤خُدش( 

ٝحػظزدخسٙ عد٘ذ   حألٓش حُز١ ٣لودذٙ فدلش حُٞسهدش حُظـخس٣دش ٖٓ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش 

٣خددشؽ ٗظددشٙ ػددٖ حخظقددخؿ ٌٓظددذ حُلقددَ كدد٢ ٓ٘خصػددخص  ػددْ ٓددٖ د٣ددٖ ػددخد١. ٝ

 حألٝسحم حُظـخس٣ش.

ٗددٚ ٣ظؼدد٤ٖ ػِدد٠ حٌُٔظددذ بك  ٕ حُددذكغ رخالخظقددخؿ ٣ظؼِددن رخُ٘ظددخّ حُؼددخّاٝك٤ددغ        

 اػخسطٚ ٖٓ طِوخ  ٗلغٚ دٕٝ حُلخؿش ُِذكغ رٚ ٖٓ هزَ حألهشحف.
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ُددذػٟٞ ُددزح ٝرؼددذ دسحعددش ِٓددق حُوندد٤ش ٝحالهددسع ػِدد٠ أفددَ حُقددي ٓلددَ ح        

 هشسص ٓخ ٢ِ٣:

ػذّ حخظقخؿ ٌٓظدذ حُلقدَ كد٢ ٓ٘خصػدخص حألٝسحم حُظـخس٣دش ر٘ظدش حُدذػٟٞ        

 ك٢ حألعزخد ٝحُ٘ظ٤ـش. أػسٙمذ حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ُٔخ رًش  ..........حُٔوخٓش ٖٓ حُٔذػ٢/

فذس ٛزح حُوشحس ٝؿخ٤ٛخً رلن حُٔذػ٢ ٝؿ٤خر٤دخً رلدن حُٔدذػ٠ ػ٤ِدٚ  ٝطِد٢ ػِ٘دخً        

 ك٢ حُـِغش.

     حُظٞك٤ن ٢ُٝ ٝهللا                               

 رخُش٣خك حُظـخس٣ش حألٝسحم ٓ٘خصػخص ك٢ حُلقَ ٌٓظذ ػنٞ                          
ػتحضغلػاضطضطون:ػ-

ٝك٤دغ طز٤ٖ ٖٓ ٝهخثغ ٛزٙ حُوند٤ش إٔ حُقدي حكظودذ حُؾدشٝه حُؾد٤ٌِش ٌُِٔز٤خُدش         

حٌُٔز٤خُدش ال ٣ٌٔدٖ فدي ٕ بُزُي كد  خُذسؿش حأل٠ُٕٝ حالُظضحّ حُقشك٢ حُظضحّ ؽ٢ٌِ را

( ٔؿ٤ٔغ حُؾشٝه حُؾد٤ٌِش حُٔلدذدس كد٢ حُٔدخدس ) ك٤ٚحػظزخسٙ ٝسهش طـخس٣ش ٓخ ُْ ٣ظٞكش 

طؾددَٔ حٌُٔز٤خُددش ػِدد٠ حُز٤خٗددخص ف :ٕأٓددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٝحُظدد٢ طدد٘ـ ػِدد٠ 

حعددْ ٓددٖ   ٘وددٞدأٓددش ؿ٤ددش ٓؼِددن ػِدد٠ ؽددشه رٞكددخ  ٓزِددؾ ٓؼدد٤ٖ ٓددٖ حُ.........  ح٥ط٤ددش :

 .فطخس٣  ٌٝٓخٕ اٗؾخ  حٌُٔز٤خُش ..........  حُٔغلٞد ػ٤ِٚ –٣ِضٓٚ حُٞكخ  

 خص أػدسٙ ز٤خٗدحُ ٓدٖ خس هذ حُون٤ش ٛزٙ ك٢ حُٔوذّ حُذػٟٞ ٓلَ حُغ٘ذ ٕا ٝك٤غ     

  ػددخد١ د٣ددٖ عد٘ذ ٝحػظزددخسٙ حُظـخس٣ددش حألٝسحم ٘ظدخُّ ٝكوددخً  ُدزُي ال ٣ؼددذ ٝسهدش طـخس٣ددش

ٓدغ  خك٤غ ؿخ  ٓظٞحكو  ُقخدس رؾؤٕ ٛزٙ حُون٤ش ال طؾٞرٚ ؽخثزشكبٕ حُوشحس ح ٖٓ ػْ ٝ

( ٝطددخس٣  2٘3  ٝهددشحس ٓؼددخ٢ُ ٝص٣ددش حُظـددخسس سهددْ )حألٝسحم حُظـخس٣ددشٗظددخّ أكٌددخّ 

  ًٔخ ؿدخ  رؾؤٕ اؿشح حص حُلقَ ك٢ ٓ٘خصػخص حألٝسحم حُظـخس٣ش  ٛـٖٓٗٔ/ٖٓ/ٖٔ

 ٗظدشٙ ٣خدشؽ ٓدٖ ػدْ ٝ( ٖٓ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش  22 -21 -ٔٓظٞحكوخً ٓغ حُٔٞحد )

 .حُظـخس٣ش حألٝسحم ٓ٘خصػخص ك٢ حُلقَ ٌٓظذ حخظقخؿ ػٖ
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  (انثانثح)انمضٛح  

   اضجؼظػاضتيػظظرتػاضػضغظ:ػ-
. سهدددْ ِٓدددق حُونددد٤ش رخُش٣دددخك ٌٓظدددذ حُلقدددَ كددد٢ ٓ٘خصػدددخص حألٝسحم حُظـخس٣دددش    

 ٛـ. ٖٗٗٔ/٘ٓ/ٙٓٝطخس٣    حس سهْ )...........(شه)..........(  

ػ:اضطدريبغاظاتػػ-
ش .......... ٗدٞع ح٣ُٜٞددش ٣ٜٞددحُسهدْ  ٤ًٝدَ حُٔذػ٤دش  حالعددْ/............ حُـ٘غد٤ش: .........

 )عـَ طـخس١(

ػاضطدرىػرضغه:بغاظاتػػ-
 )عـَ ٓذ٢ٗ(.ٗٞع ح٣ُٜٞش ٣ش ........... ٜٞحُسهْ حالعْ/........... حُـ٘غ٤ش: ............ 

 اضػضغظ:ػوشائعػ-

 حُلقدَ ٌٓظدذ ا٠ُ دػٟٞ رسثلش ٛـ....../.../... خس٣ حُٔذػ٤ش رظ ٤ًَٝ طوذّأٝالً:       

 رظغددذ٣ذ ػ٤ِددٚ حُٔددذػ٠ اُددضحّ ك٤ٜددخ ٣طِددذ  رخُش٣ددخك حُظـخس٣ددش حألٝسحم ٓ٘خصػددخص كدد٢

 س٣دخال ٤ٖٝأسرؼ ٝٓخثش أُلخً  ػؾش أكذ ٓوذحسٙ ٓزِـخً  حُذػٟٞ ٓلَ ألٓش حُغ٘ذ ه٤ٔش ًخَٓ

 .ع٤خسس طِل٤خص ه٤ٔش ٓوخرَ( ٓٗٔ.ٔٔ)

 حُٔٞػددذ ٝكدد٢  ٛددـ....../.../...حُٔٞحكددن حالػ٘دد٤ٖ ؿِغددش حُددذػٟٞ شُ٘ظدد كددذد: ػخ٤ٗددخً       

عددؼٞد١ ............ /حُٔددذػٞ كلنددش حُطددشك٤ٖ ػِدد٠ رخُٔ٘ددخدحس حُـِغددش كظلددض حُٔلددذد

  حُش٣ددخك أكددٞحٍ ٓددٖ فددخدس( .................) سهددْ حُٔددذ٢ٗ حُغددـَ رٔٞؿددذ حُـ٘غدد٤ش

 ٛدـ....../.../...ٝطدخس٣ ( .................) سهدْ ًٝخُدش فدي رٔٞؿدذ حُٔذػ٤دش ػٖ ٤ًٝسً 

 ............/ػ٤ِدٚ حُٔدذػ٠ كندش ًٔخ  حُش٣خك رـ٘ٞد حُؼخ٤ٗش حُؼذٍ ًظخرش ٖٓ فخدسس

 .ػخدم أكٞحٍ ٖٓ فخدس( ...........) سهْ ٓذ٢ٗ عـَ رٔٞؿذٝرُي   حُـ٘غ٤ش عؼٞد١

 ٓدٖ ُٚد طزد٤ٖ   ك٤دغحُٔذػ٤دش ٤ًٝدَ ٓدٖ حُظـخس٣ش حُٞسهش أفَ حُٔلون هِذػخُؼخً:      

 ٣لودذٛخ حُدز١ حألٓدش  حُٞسهدش اٗؾخ  ٌٝٓخٕ طخس٣  ر٤خٕ ٖٓ خِٞٛخ ػ٤ِٜخ حالهسع خسٍ

 .ٝحُذسحعش ُِظؤَٓ حُون٤ش سكغ طْ ٝػ٤ِٚ  حُظـخس٣ش حُٞسهش فلش
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 شرارػطصتبػاضغصل:ػ-

 ٗؾدخ حإل ٌٝٓدخٕ طدخس٣  ر٤دخٕ ٓدٖ خِٞٛدخ طزد٤ٖ رٔٞؿذ حالهسع ػ٠ِ حُٞسهش  كودذ      

 ػِد٠ حالهدسع رؼدذٝٗظشحً ُٔخ أؽد٤ش ا٤ُدٚ  ٝ  ظـخس٣شحُ حُٞسهش فلش ٣لوذٛخ حُز١ حألٓش

 سهدْ حُظـدخسس ٝص٣دش ٓؼدخ٢ُ ٝهدشحس  حُظـخس٣ش حألٝسحم ٝٗظخّ  حُظـخس٣ش حُٔلٌٔش ٗظخّ

 حألٝسحم ٓ٘خصػددخص كدد٢ حُلقددَ اؿددشح حص رؾددؤٕ ٛددـٖٓٗٔ/ٖٓ/ٖٔ ٝطددخس٣ ( 2٘3)

فذس  حُذػٟٞ ٓلَ حُقي أفَ ػ٠ِ ٝحالهسع حُون٤ش ِٓق دسحعش ٝرؼذ  حُظـخس٣ش

 :حُظخ٢ُ سحوشحُ

 حُددذػٟٞ ر٘ظددش حُظـخس٣ددش حألٝسحم ٓ٘خصػددخص كدد٢ حُلقددَ ٌٓظددذ حخظقددخؿ ػددذّ      

 .حُٔزًٞسس ُألعزخد /.............ػ٤ِٚ حُٔذػ٠ مذ  ............./حُٔذػ٤ش ٖٓ حُٔوخٓش

 .حُـِغش ك٢ ػِ٘خً  ٝط٢ِ  حُطشك٤ٖ رلن ٝؿخ٤ٛخً  حُوشحس ٛزح فذسٝهذ        

     حُظٞك٤ن ٢ُٝ ٝهللا                               

   رخُش٣خك حُظـخس٣ش حألٝسحم ٓ٘خصػخص ك٢ حُلقَ ٌٓظذ ػنٞ                           

ػتحضغلػاضطضطون:ػ-

      ألٓددش حُغد٘ذ ٕبكد ُدزُي ؛حألُٝد٠ رخُذسؿدش ؽد٢ٌِ حُظدضحّ حُقدشك٢ حالُظدضحّ ٕا ك٤دغ    

 كد٢ حُٔلدذدس حُؾد٤ٌِش شٝهحُؾد ؿ٤ٔدغ ردٚ ٣ظدٞكش ُدْ ٓدخ طـخس٣دش ٝسهدش حػظزدخسٙ ٣ٌٖٔ ال

 ألٓددش حُغدد٘ذ ٣ؾددَٔف :ٕأ ػِدد٠ طدد٘ـ حُظدد٢  حُظـخس٣ددش حألٝسحم ٗظددخّ ٓددٖ( 21) حُٔددخدس

 .فاٗؾخثٚ ٌٝٓخٕ حُغ٘ذ اٗؾخ  ٝطخس٣ ............ :  ح٥ط٤ش حُز٤خٗخص ػ٠ِ

 طددخس٣  ر٤ددخٕ ٓددٖ خددس هددذ حُوندد٤ش ٛددزٙ كدد٢ حُٔوددذّ حُددذػٟٞ ٓلددَ حُغدد٘ذ ٕا ٝك٤ددغ     

 ٓدٖ( 22-21) ُِٔدخدط٤ٖ هزوخً  حُظـخس٣ش حُٞسهش فلش ٣لوذٙ حُز١ حألٓش  حإلٗؾخ  ٌٝٓخٕ

كدبٕ حُودشحس حُقدخدس رؾدؤٕ  ٖٓ ػدْٝ  ػخد١ د٣ٖ ع٘ذ ٝحػظزخسٙ حُظـخس٣ش حألٝسحم ٗظخّ

 ػدددٖ ٗظدددشٙ ٣خدددشؽ ٓدددٖ ػدددْٝ  (22-21)حُٔدددخدط٤ٖ ٓدددغ ٛدددزٙ حُونددد٤ش ؿدددخ  ٓظٞحكودددخً 

 .حُظـخس٣ش حألٝسحم ٓ٘خصػخص ك٢ حُلقَ ٌٓظذ حخظقخؿ
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  (نزاتعحا)انمضٛح  

   اضجؼظػاضتيػظظرتػاضػضغظ:ػ-

. سهدددْ ِٓدددق حُونددد٤ش رخُش٣دددخك ٌٓظدددذ حُلقدددَ كددد٢ ٓ٘خصػدددخص حألٝسحم حُظـخس٣دددش    

 ٛـ. ٖٗٗٔ/ٙ/ٗٔٝطخس٣    حس سهْ )...........(شه)...........(  

ػاضطدري:بغاظاتػػ-
ٗدٞع ح٣ُٜٞدش  ش ..........٣ٜٞحُسهْ  .حُـ٘غ٤ش: ...........٤ًَٝ حُٔذػ٤ش  حالعْ/............ 

 )عـَ ٓذ٢ٗ(

ػاضطدرىػرضغه:بغاظاتػػ-
 )عـَ ٓذ٢ٗ(.ٗٞع ح٣ُٜٞش ٣ش ........... ٜٞحُسهْ . حُـ٘غ٤ش: ...........حالعْ/........... 

ػاضػضغظ:ػوشائعػ-
 حُلقدَ ٌٓظدذ اُد٠ دػدٟٞ رسثلش  ٛـ....../.../... حُٔذػ٤ش رظخس٣  ٤ًَٝ طوذّ أٝالً:    

 ........./ػ٤ِددٚ حُٔددذػ٠ اُددضحّ ك٤ٜددخ ٣طِددذ رخُش٣ددخك حُظـخس٣ددش حألٝسحم ٓ٘خصػددخص كدد٢

 أُدق ٤ٖٝطغدؼ ٝأسرؼدش ٓخثدش ٝهدذسٙ ٓزِـدخً  حُدذػٟٞ ٓلدَ ألٓدش حُغ٘ذ ه٤ٔش رخه٢ ظغذ٣ذر

 (.س٣خال 3ٗ.1ٔ3ٔ) س٣خال ػؾش ٝطغؼش ٝعزؼٔخثش

 ُٝدْ  ػ٤ِدٚ حُٔدذػ٠ ك٤ٜدخ ٣لندش ُْ ؿِغخص ػذس حُون٤ش ٛزٙ ك٢ ُِ٘ظش كذد ػخ٤ٗخً:     

 هشكد٢ ػِد٠ ٝرخُٔ٘دخدحس حألخ٤دشس ـِغدشحُ ٝكد٢  ٗظخٓدخً  ٝرخُٔٞػدذ ٟٞرخُدذػ طزِـٚ ٣ؼزض

   .حُٔذػ٤ش ٤ًَٝ كنش حُون٤ش

 ٤ًٝددَ رغددئحٍ حُٔشحكؼددش رددخد كددظق حُٔلوددن هددشسػخُؼددخً: رلنددٞس هشكدد٢ حُ٘ددضحع       

 ٓلدَ ألٓدش حُغد٘ذ ٝطلش٣دش رغدلذ هدخّ ػ٤ِدٚ حُٔدذػ٠ ٕؤرد كؤؿدخد دػٞحٙ ػٖ حُٔذػ٤ش

 ٤ٖٝػسػد ٝٝحكدذ ػسػٔخثدش ٓودذحسٙ رٔزِدؾ ٛدـ....../.../... رظدخس٣  ٓدًِٞظ٢ ألٓدش حُذػٟٞ

  ٛدـ....../.../... رظدخس٣  ٣غدظلن( لاير ٖ٘ٔ.ٖٖٔ) س٣دخال ٤ٖٝػسػد ٝخٔغدش ٝٓخثدش أُق

 حُٔدذػ٢ عدذد ٝك٤دغ  ٓدًِٞظ٢ ٓدٖ ػ٤ِدٚ حُٔدذػ٠ حعدظِٔٚ ؽخقد٢ ط٣ٞٔدَ ه٤ٔش ٓوخرَ
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 أُددق ٕٞٝػسػدد ٝعددظش ٓخثددش ٓوددذحسٙ خٓزِـدد حُددذػٟٞ ٓلددَ ألٓددش حُغدد٘ذ ه٤ٔددش ٓددٖ ػ٤ِددٚ

 ٓخثدش ٓودذحسٙ ٓزِدؾ ه٤ٔظدٚ ٓدٖ ٝطزو٠(  س٣خال ٙٔٗ.ٖٙٔ) س٣خال ػؾش ٝعظش ٝأسرؼٔخثش

 أهخُدذ ُدزح(  س٣دخال 3ٗ.1ٔ3ٔ) س٣دخال ػؾدش ٝطغدؼش ٝعزؼٔخثش أُق ٝطغؼٕٞ ٝأسرؼش

 ٝحخظدظْ  حُدذػٟٞ ٓلدَ ألٓدش حُغ٘ذ ه٤ٔش ٖٓ حُٔظزو٢ حُٔزِؾ رٌخَٓ ػ٤ِٚ حُٔذػ٠ ربُضحّ

 .  خػ٤ِٜ ٝأفخدم أهٞح٢ُ

 حُددز١ حُظٞه٤ددغ ٕؤردد أؿددخد حُٔذػ٤ددش ٤ًٝددَ رددذػٟٞ ػ٤ِددٚ حُٔددذػ٠ رٔٞحؿٜددشسحرؼددخً:       

 كد٢ ُِٔذػ٤دش كدن ٝٛدٞ  فدل٤ق ٓزِـدٚ ٕأٝ  طدٞه٤ؼ٢ حُدذػٟٞ ٓلدَ ألٓدش حُغ٘ذ ػ٠ِ

  كخ٤ُدخً  عدذحدٙ ػدٖ ػدخؿض ٝأٗخ  فل٤ق ألٓش حُغ٘ذ ه٤ٔش ٖٓ حُٔظزو٢ حُٔزِؾ ٕأٝ  رٓظ٢

 .خػ٤ِٜ ٝأفخدم رزُي أهٞح٢ُ ٝحخظظْ

 كودذ ػ٤ِٜدخ ٝفدخدهخ أهٞحُٜٔدخ ػ٤ِدٚ ٠ٝحُٔدذػ حُٔذػ٤دش ٤ًٝدَ حخظدظْ ٝك٤غغخً: خخٓ     

 إلفددذحس ط٤ٜٔددذحً  ٝحُذسحعددش ُِظؤٓددَ حُوندد٤ش ٝسكددغ حُٔشحكؼددش رددخد هلددَ حُٔلوددن هددشس

 .حُوشحس

 شرارػطصتبػاضغصل:ػ-

 حألٝسحم ٝٗظددخّ  حُظـخس٣ددش حُٔلٌٔددش ٗظددخّ ػِدد٠ حالهددسع رؼددذٝ ُٔددخ أؽدد٤ش ا٤ُددٚ       

  ٛددـٖٓٗٔ/ٖٓ/ٖٔ ٝطددخس٣   (2٘3) سهددْ حُظـددخسس ٝص٣ددش ٓؼددخ٢ُ هددشحسٝ  حُظـخس٣ددش

 كد٢ حُلقدَ اؿدشح حص رؾؤٕ  ٛـٖٔٗٔ/٘ٓ/ٖٔ ٝطخس٣   (ٙٗ٘) سهْ رخُوشحس حُٔؼذٍ

 حُدذػٟٞ ِٓدق أٝسحم ػِد٠ حالهسع ٝرؼذ عزن ٓخ ٌَُٝ؛ حُظـخس٣ش حألٝسحم ٓ٘خصػخص

 :٢ِ٣ ٓخ هشسص ٝحُظؤَٓ حُذسحعش ٝرؼذ  رٚ حُٔذػ٠ ألٓش حُغ٘ذ ٝػ٠ِ
 ٝأسرؼددش ٓخثددش ٓوددذحسٙ ٓزِـددخً  ُِٔذػ٤ددش حُلددخٍ كدد٢ ٣ددذكغ ٕؤردد ػ٤ِددٚ حُٔددذػ٠ اُددضحّ     

 ألٓدش حُغ٘ذ ه٤ٔش رخه٢( س٣خال 3ٗ.1ٔ3ٔ) س٣خال ػؾش ٝطغؼش ٝعزؼٔخثش أُق ٝطغؼٕٞ

 .حُذػٟٞ ٓلَ

  حُـِغدش كد٢ ػِ٘دخً  ٝطِد٢  ػ٤ِدٚ ٝحُٔدذػ٠ حُٔذػ٤دش رلدن ٝؿخ٤ٛخً  حُوشحس ٛزح فذس     

 .ًلخُش ؿ٤ش ٖٓ حُٔؼـَ رخُ٘لخر ٓؾٍٔٞ هشحس ٝٛٞ

     حُظٞك٤ن ٢ُٝ ٝهللا                                           

 رخُش٣خك حُظـخس٣ش حألٝسحم ٓ٘خصػخص ك٢ حُلقَ ٌٓظذ ػنٞ                           
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ػتحضغلػاضطضطون:ػ-
ح حص حُظدد٢ حطخددزص كدد٢ ٓٞحؿٜددش شحطنددق إٔ حإلؿدد ٛددزٙ حُوندد٤شنددٕٔٞ ٓرظل٤ِددَ      

 سهدْ حُظـدخسس ٝص٣دش ٓؼدخ٢ُ هدشحسٝ  حُظـخس٣دش حألٝسحم ٗظدخّٓظٞحكوش ٓغ ػ٤ِٚ حُٔذػ٠ 

 ٝطدددددخس٣   (ٙٗ٘) سهدددددْ ردددددخُوشحس حُٔؼدددددذٍ  ٛدددددـٖٓٗٔ/ٖٓ/ٖٔ ٝطدددددخس٣   (2٘3)

 .حُظـخس٣ش حألٝسحم ٓ٘خصػخص ك٢ حُلقَ اؿشح حص رؾؤٕ  ٛـٖٔٗٔ/٘ٓ/ٖٔ

 ػ٤ِددٚ ٝحُٔددذػ٠رددخُلن حُخددخؿ   حُٔذػ٤ددش ٤ًٝددَ كنددٞسٝهددذ طزدد٤ٖ ٓددٖ حُٞهددخثغ       

 رقلش طٞه٤ؼٚ.هش أك٤غ   ػ٤ِٜخ ٝأؿخد رخُذػٟٞ ػ٤ِٚ حُٔذػ٠ ٓٞحؿٜش ٝطٔض

 حُسصٓدش ٝحُز٤خٗدخص حُؾدشٝه ػِد٠ حؽدظَٔ حُدذػٟٞ ٓلًَٔخ طز٤ٖ أ٣نخً إٔ حُقي      

 إ ٝك٤دغ  حُظـخس٣دش حألٝسحم ٗظدخّ ٓدٖ( 22-21) ُِٔخدط٤ٖ هزوخً  ألٓش ع٘ذحً  الػظزخسٙ

 طٞه٤ؼدٚ رقدلش هشٝأ  حُٔذػ٤ش ُقخُق حُذػٟٞ ٓلَ ألٓش حُغ٘ذ كشس هذ ػ٤ِٚ حُٔذػ٠

 .ه٤ٔظٚ ًخَٓ عذحد ػٖ طخِق ٗٚأ اال  ٓزِـٚ ٝرقلش حُذػٟٞ ٓلَ ألٓش حُغ٘ذ ػ٠ِ

ًٔدخ طزد٤ٖ  حُؾد٤ٌِش حُؾدشٝه ٝحعدظٞك٠ فدل٤لخً  ٓ٘ؾدؤ ٗؾدؤ هدذ ألٓش حُغ٘ذ إٔ ٝرٔخ      

 كد٢ حُٔؼخسمدش ٣ـ٤دض ٓدخ ٣دشد ُدْٝ  ٞكدخ حُ ٓغدظلن ألٓش حُغ٘ذ ٕا ٝك٤غ  ٖٓ حُٞهخثغ

ك٤دغ أهدش حُٔدذػ٠ ػ٤ِدٚ رقدلش طٞه٤ؼدٚ   حُذػٟٞ ٓلَ ألٓش حُغ٘ذ ه٤ٔش رٌخَٓ حُٞكخ 

حألكٌدخّ حُ٘ظخ٤ٓدش حُدٞحسدس كد٢ ٗظدخّ  اُد٠ُزح ؿخ  حُودشحس فدل٤لخً ٓغدظ٘ذحً   ػ٠ِ حُغ٘ذ

 .حألٝسحم حُظـخس٣ش

  (اخلايسح)انمضٛح  

   اضجؼظػاضتيػظظرتػاضػضغظ:ػ-

. سهدددْ ِٓدددق حُونددد٤ش رخُش٣دددخك شٌٓظدددذ حُلقدددَ كددد٢ ٓ٘خصػدددخص حألٝسحم حُظـخس٣ددد

 ٛـ. ٖٗٗٔ/1ٓ/ٕٕٝطخس٣    حس سهْ )...........(شه)...........(  

ػاضطدري:بغاظاتػػ-
ش .......... ٗددٞع ح٣ُٜٞددش ٣ٜٞددحُسهددْ  ٤ًٝددَ حُٔددذػ٢  حالعددْ/........ حُـ٘غدد٤ش: ..........

 )عـَ ٓذ٢ٗ(
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ػاضطدرىػرضغه:بغاظاتػػ-
 )عـَ ٓذ٢ٗ(.ٗٞع ح٣ُٜٞش ٣ش ........... ٜٞحُهْ سحالعْ/........... حُـ٘غ٤ش: ......... 

ػاضػضغظ:ػوشائعػ-
 كد٢ حُلقدَ ٌٓظدذ اُد٠ دػدٟٞ رسثلدش  ٛـٖٗٗٔ/٘ٓ./ٕٔ رظخس٣  حُٔذػ٢ طوذّ: أٝالً 

 ٓزِددؾرددذكغ  ػ٤ِددٚ حُٔددذػ٠ اُددضحّ ك٤ٜددخ ٣طِددذ  رخُش٣ددخك حُظـخس٣ددش حألٝسحم ٓ٘خصػددخص

ٓلددَ حُددذػٟٞ سهددْ  ٓوخرددَ ه٤ٔددش حُؾدد٤ي (لاير ٓٓٓ.ٕٓ) لاير أُددق ػؾددشٕٝ ٓوددذحسٙ

حُٔغددلٞد ػِدد٠ ٓقددشف حُشحؿلدد٢  ك٤ددغ طزدد٤ٖ   ٛددـٖٖٗٔ/ٙٓ/ٕ٘ٝطددخس٣    (ٕ٘)

 ٕ حُظٞه٤غ ؿ٤ش ٓطخرن.أٖٓ ٝسهش حالػظشحك حُقخدسس ٖٓ حُز٘ي حُٔغلٞد ػ٤ِٚ 

 حُٔٞػدذ ٝكد٢ ٛدـ  ٖٗٗٔ/1ٓ/ٕٕ حُٔٞحكن حُغزض ٣ّٞ ؿِغش حُذػٟٞ ُ٘ظش كذد: ػخ٤ٗخً 

 حُغدـَ رٔٞؿدذ ٤ًٝدَ حُٔدذػ٢ كلنش  شك٤ٖحُط ػ٠ِ رخُٔ٘خدحس حُـِغش كظلض حُٔلذد

   ).........( سهدْ ًٞخُشحُ في  ٝحُش٣خك أكٞحٍ ٖٓ فخدس  (..............) سهْ حُٔذ٢ٗ

  ًٔددخ كنددش كدد٢ ٓلددخكع حُددذٝحد٢ٓ حُؼددذٍ ًظخرددش ٓددٖ فددخدس  ٛددـ....../.../...: ٝطددخس٣ 

ض رٔٞؿدذ ( حُؼخرد..............حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ حُٔؼزظدش ٣ٞٛظدٚ رٔٞؿدذ عدـَ ٓدذ٢ٗ سهدْ )

 .حُقخدس ٖٓ عـٖ حُِٔض  (..............) رطخهش ٗض٣َ ٓٞهٞف سهْ

ٝك٢ حُـِغش طْ حالهسع ػ٠ِ ِٓق حُذػٟٞ ٝطز٤ٖ أٜٗخ ٓوخٓش أٓدخّ ٌٓظدذ حُلقدَ       

ٛـ. ػ٤ِٚ هدشسص سكدغ حُوند٤ش ٖٗٗٔ/٘ٓ/ٕٔك٢ ٓ٘خصػخص حألٝسحم حُظـخس٣ش رظخس٣  

 ُِذسحعش  ٝك٤ٜخ أفذسص ٛزح حُوشحس :

 صتبػاضغصل:شرارػطػ-

رؼددذ حالهددسع ػِدد٠ ٗظددخّ حُٔلٌٔددش حُظـخس٣ددش ٝٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش  ٝػِدد٠         

رؾدؤٕ اؿدشح حص   ٛدـٖٓٗٔ/ٖٓ/ٖٔ( ٝطدخس٣  2٘3هشحس ٓؼخ٢ُ ٝص٣ش حُظـدخسس سهدْ )

 حُلقَ ك٢ ٓ٘خصػخص حألٝسحم حُظـخس٣ش.

خث٤خً ٕ ٌٓخطذ حُلقَ ك٢ ٓ٘خصػخص حألٝسحم حُظـخس٣ش ؿ٤دش ٓخظقدش هنداٝك٤غ        

حُلوٞم حُخخفش حُ٘خؽجش ػٖ ٓ٘خصػخص حألٝسحم حُظـخس٣ش رؼذ ٗلدخر ٗظدخّ  ٟر٘ظش دػخٝ

ٕ حُٔددذػ٢ طوددذّ رسثلددش دػددٞحٙ ٌُٔظددذ اٝك٤ددغ   ٛددـٖٗٗٔ/ٗٓ/1ٔحُظ٘ل٤ددز رظددخس٣  

ٛدـ أ١ رؼدذ ٗلدخر ٗظدخّ ٖٗٗٔ/٘ٓ/ٕٔحُلقَ ك٢ ٓ٘خصػخص حألٝسحم حُظـخس٣دش رظدخس٣  
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خصػخص حألٝسحم حُظـخس٣ش ؿ٤ش ٓخظـ ر٘ظدش ٕ ٌٓظذ حُلقَ ك٢ ٓ٘بك ٖٓ ػْحُظ٘ل٤ز  ٝ

 ٛزٙ حُذػٟٞ .

٣ظؼدد٤ٖ ػِدد٠ حٌُٔظددذ  ٚٗددبك  خُ٘ظددخّ حُؼددخّرظؼِددن ٣ٕ حُددذكغ رخالخظقددخؿ اٝك٤ددغ       

 اػخسطٚ ٖٓ طِوخ  ٗلغٚ دٕٝ حُلخؿش ُِذكغ رٚ ٖٓ هزَ حألهشحف .

 ُزح ٝرؼذ دسحعش ِٓق حُون٤ش هشسص ٓخ ٢ِ٣:

ػدخص حألٝسحم حُظـخس٣دش ر٘ظدش حُدذػٟٞ ػذّ حخظقخؿ ٌٓظدذ حُلقدَ كد٢ ٓ٘خص       

إلهخٓظٜدخ رؼدذ ٗلدخر ٗظدخّ  /..............مدذ حُٔدذػ٠ ػ٤ِدٚ ..........حُٔوخٓش ٖٓ حُٔدذػ٢/

 .حُظ٘ل٤ز

   ٝط٢ِ ػِ٘خً ك٢ حُـِغش.حُطشك٤ٖفذس ٛزح حُوشحس ٝؿخ٤ٛخً رلن        

     حُظٞك٤ن ٢ُٝ ٝهللا                               

 رخُش٣خك حُظـخس٣ش حألٝسحم ٓ٘خصػخص ك٢ حُلقَ ٌٓظذ ػنٞ                          
 تحضغلػاضطضطون:ػ-

رظل٤َِ ٓنٕٔٞ حُٞهخثغ حُدٞحسدس كد٢ ٛدزٙ حُوند٤ش  ٝحُودشحس حُقدخدس ك٤ٜدخ  كودذ         

طز٤ٖ أٗٚ ٝػ٠ِ حُشؿْ ٓدٖ ػدذّ طؤًدذ حُوخمد٢ ٓدٖ فدلش حُؾد٤ي ٝٓدذٟ حؽدظٔخُٚ ػِد٠ 

طنٔ٘ظٜخ أكٌخّ ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش  ٝٓدخ ارح  حُؾشٝه حُؾ٤ٌِش ٝحُٔٞمٞػ٤ش حُظ٢

ًخٕ حُؾ٤ي ٝسهش طـخس٣ش ٓدٖ ػذٓدٚ  ًٔدخ ُدْ ٣ؤخدز أهدٞحٍ حُٔدذػ٠ ػ٤ِدٚ  ك٤دغ حًظلد٠ 

ػنٞ ٌٓظذ حُلقَ رشكل حُذػٟٞ ُؼذّ حالخظقخؿ  ٣ٝشؿغ حُغدزذ كد٢ رُدي اُد٠ 

اػلخ  ٌٓخطذ حُلقَ ك٢ ٓ٘خصػخص حألٝسحم حُظـخس٣دش ٓدٖ حُ٘ظدش كد٢ طِدي حُٔ٘خصػدخص 

حُدددز١ رٔٞؿزدددٚ حٗظودددَ ٛدددـ ٖٗٗٔ/ٗٓ/1ٔرظدددخس٣  رُدددي رؼدددذ فدددذٝس ٗظدددخّ حُظ٘ل٤دددز ٝ

حالخظقخؿ ر٘ظش حُذػٟٞ حُ٘خؽدجش ػدٖ حألٝسحم حُظـخس٣دش اُد٠ دٝحثدش حُظ٘ل٤دز ردٞصحسس 

ؿ٤ددش حُلقددَ كدد٢ ٓ٘خصػددخص حألٝسحم حُظـخس٣ددش أفددزلض طددذ خٕ ٌٓبكددحُؼددذٍ  ٝرددزُي 

ّ حُٔدذػ٢ رسثلدش دػدٞحٙ طودذرؼذ ٗلدخر ٛدزح حُظدخس٣   ك٤دغ  ر٘ظش ٛزٙ حُذػٟٞ شٓخظق

  أ١ رؼددذ ٛددـٖٗٗٔ/٘ٓ/ٌُٕٔٔظددذ حُلقددَ كدد٢ ٓ٘خصػددخص حألٝسحم حُظـخس٣ددش رظددخس٣  

 .فذٝس ٗظخّ حُظ٘ل٤ز
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  (انسادسح)انمضٛح  

   اضجؼظػاضتيػظظرتػاضػضغظ:ػ-
ٝطدددخس٣    حس سهدددْ )...........(شهددد. حُظ٘ل٤دددز كددد٢ حُٔلٌٔدددش حُؼخٓدددش رخُش٣دددخك دٝحثدددش    

 .ٛـٖ٘ٗٔ/../..طخس٣خٚ   سهْ هِذ حُظ٘ل٤ز )............(   ذ(ح٤ُّٞ )حألك ـٖٛ٘ٗٔ/../..

ػ:طاضبػاضتظغغذبغاظاتػػ-
                 ٗدددددددٞع ح٣ُٜٞدددددددش  ....ش.........٣ٜٞدددددددحُسهدددددددْ حُـ٘غددددددد٤ش:.......... حالعدددددددْ/............ 

 (.عـَ طـخس١)

ػاضطظغذػضده:بغاظاتػػ-
 (.عـَ طـخس١)ٗٞع ح٣ُٜٞش ....... ش.....٣ٜٞحُسهْ  ........حالعْ/........... حُـ٘غ٤ش: 

 :اضػضغظػوشائعػ-

 سهددْ حُظـددخس١ ٚعددـِٛددـ رٔٞؿددذ ٖ٘ٗٔ/2ٓ/ٓٔرظددخس٣    هخُددذ حُظ٘ل٤ددز طوددذّ       

حُغدد٘ذ  ٣طخُددذ رظ٘ل٤ددز اُدد٠ دحثددشس حُظ٘ل٤ددز رخُٔلٌٔددش حُؼخٓددش رخُش٣ددخك).................( 

حُغد٘ذ (  ٝؽد٤يٝسهش طـخس٣ش )ٗٞػٚ   ٛـٖ٘ٗٔ/2ٓ/ٕٓٝطخس٣   (3٘ٗ) حُظ٘ل٤ز١ سهْ

(  ٝسهدددش طـخس٣دددش ؽددد٤ي)ٗٞػدددٚ    ٛدددـٖ٘ٗٔ/ٗٓ/2ٕٝطدددخس٣   (3ٕ٘)حُظ٘ل٤دددز١ سهدددْ 

رذكغ ٓزِؾ ٝهدذسٙ حُغخكذ حُٔظنٖٔ حُظضحّ  )................(  ٝحُٔز٣َ رخخطْ حُظ٘ل٤ز سهْ

 لاير( ُطخُذ حُظ٘ل٤ز.ٓٓٓ.ٕٕ٘لاير ) أُقٓخثظخٕ ٝخٔغش ٝػؾشٕٝ 

 :شرارػدائرةػاضتظغغذػ-

 رظ٘ل٤دز مدذٙ حُٔ٘لدز أٓدشص كودذ  ٝحعدظ٘خدحً اُد٠ ٗظدخّ حُظ٘ل٤دز ُٝٞحثلد٤ٚدٚ  ُٔخ أؽد٤ش اُ   

 ط٘ل٤دز ػدذّ كدخٍ ٝكد٢  حُظز٤ِدؾ طدخس٣  ٓدٖ أ٣خّ خٔغش خسٍ أػسٙ حُٔزًٞس حُغ٘ذ ًخَٓ

 ٗظدخّ ٖٓ (ٙٗ-ٖٗ)  خٕطحُٔخد ػ٤ِٜخ ٗقض حُظ٢ حُسصٓش حإلؿشح حص حطخخر ع٤ظْ حألٓش

 .  ٝالثلظٚ حُظ٘ل٤ز

 ٛزح ٝهللا حُٔٞكن                                                                               

 دحثشس حُظ٘ل٤زهخم٢ 



 - ٖٔٗ - 

 تحضغلػاضطضطون:ػ-

ُددْ  حُٔ٘لددز مددذٙطزدد٤ٖ إٔ اؿددشح حص ٓٞحؿٜددش  دحثددشس حُظ٘ل٤ددزرظل٤ِددَ ٓنددٕٔٞ هددشحس      

  ٤ددزحُظ٘لأكٌددخّ ٗظددخّ ػددٖ ٗظددخّ حألٝسحم حُظـخس٣ددش  ًٝددزح ُددْ طخددشؽ طخددشؽ ػددٖ أكٌددخّ 

ًدخٕ  رحإ ٗظخّ حُظ٘ل٤ز  حُظ٢ ط٘ـ ػِد٠ أٗدٚ: ف( ٖٓ 2ٙحُٔخدس )ٓظٞحكوش ٓغ ك٤غ ؿخ ص 

حُظضحٓدٚ خدسٍ خٔغدش  ٓلَ حُظ٘ل٤ز كؼسً أٝ حٓظ٘خػخً ػٖ كؼَ ُْٝ ٣ودْ حُٔ٘لدز مدذٙ رظ٘ل٤دز

حُظ٘ل٤ز حألٓش رخعدظؼٔخٍ حُودٞس  لٚ رزُي ٝكوخً ألكٌخّ ٛزح حُ٘ظخّ  كؼ٢ِ هخم٤٢أ٣خّ ٖٓ طٌِ

اؿشح حص ُِظ٘ل٤ز  ٝرُي ٓخ ُْ ٣ظطِذ حُظ٘ل٤دز إٔ  ُؾشهش( ُِو٤خّ رٔخ ٣ِضّ ٖٓحُٔخظقش )ح

 وددشحسحُٓددٖ حُٔٔخهِددش كدد٢ ط٘ل٤ددز حُٔددذ٣ٖ ٝهددذ كددزس حُوخمدد٢   ف ٣وددّٞ رددٚ حُٔددذ٣ٖ ر٘لغددٚ

روُٞددٚ: فٝكدد٢ كددخٍ ػددذّ ط٘ل٤ددز حألٓددش عدد٤ظْ حطخددخر حإلؿددشح حص  حُقددخدس مددذٙ  ٝرُددي

ٝرُدي ٣ؼ٘د٢ ٖٓ ٗظخّ حُظ٘ل٤ز ٝالثلظٚف  ( ٙٗ-ٖٗ)  خٕحُسصٓش حُظ٢ ٗقض ػ٤ِٜخ حُٔخدط

ػٖ أٓٞحٍ طٌل٢ ُِٞكخ  رخُذ٣ٖ خسٍ خٔغش أ٣خّ ٖٓ طدخس٣  إٔ حُٔ٘لز مذٙ ارح ُْ ٣لقق 

٣ٌٕٝٞ ػشمش ُظطز٤دن حُؼوٞردخص حُظد٢ أهشٛدخ حُ٘ظدخّ ارسؿٚ رؤٓش حُظ٘ل٤ز  ػذ ٓٔخهسً  

خؽدشس  أٝ ا٣ودخف افدذحس فدٌٞى حُظ٤ًٞدَ ٓ٘دٚ رقدلش ٓز  أٝ ٖٓ حُغلشٔ٘غ ٓٔؼِش ك٢ حُ

حُلخ٤ُدش ٝحُٔغدظوزِش  ٚحإلكقدخف ػدٖ أٓٞحُد  ٝك٢ حألٓدٞحٍ ٝٓدخ ٣دئٍٝ ا٤ُٜدخ خؽشسؿ٤ش ٓز

حإلكقدخف ػدٖ سخدـ ًٝدزح رٔوذحس ٓخ ٣ل٢ رخُغ٘ذ حُظ٘ل٤ز١  ٝكـضٛخ  ٝحُظ٘ل٤ز ػ٤ِٜدخ  

اؽدددؼخس ٓدددشخـ ُدددٚ رظغدددـ٤َ حُٔؼِٞٓدددخص   ٝحُظـخس٣دددش ٝح٤ُٜ٘ٔدددش ظٚٝعدددـسص أٗؾدددط

اُد٠ ططز٤دن حُؼوٞردخص حُٔؾدذدس رؾدؤٕ ُوخمد٢ ٝهدذ ٣ِـدؤ ح حالثظٔخ٤ٗش رٞحهؼش ػدذّ حُظ٘ل٤دز.

  ٝكـددض ٚٓددٖ حُظؼخٓددَ ٓؼددحُٔ٘ؾددآص حُٔخ٤ُددش ٝٔ٘ددغ حُـٜددخص حُل٤ٌٓٞددش حُٔددذ٣ٖ رددؤٕ ٣

 .  حُظ٘ل٤ز ٝكوخً ألكٌخّ ٗظخّ ٚكزغٝهذ طقَ حُؼوٞرش ا٠ُ ٓغظلوخطٚ حُٔخ٤ُش ُذ٣ٜخ  

 

 
 



 - ٔٗٗ - 

  (انساتعح)انمضٛح 

   اضجؼظػاضتيػظظرتػاضػضغظ:ػ-
ٝطدددخس٣    حس سهدددْ )...........(شهددد. ٘ل٤دددز كددد٢ حُٔلٌٔدددش حُؼخٓدددش رخُش٣دددخكحُظ دٝحثدددش    

طخس٣خددٚ   حُغددخػش.... سهددْ هِددذ حُظ٘ل٤ددز )............(  ح٤ُددّٞ )حألكددذ( ـٛددٖ٘ٗٔ/../..

 .ٛـٖ٘ٗٔ/../..

ػطاضبػاضتظغغذ:بغاظاتػػ-
 (طـخس١عـَ ٗٞع ح٣ُٜٞش ) .......... ش٣ٜٞحُسهْ  ...........حالعْ/............ حُـ٘غ٤ش: 

ػاضطظغذػضده:بغاظاتػػ-
 (.عـَ طـخس١)ٗٞع ح٣ُٜٞش ...........  ٣شٜٞحُسهْ  ...........حالعْ/...........حُـ٘غ٤ش: 

 اضػضغظ:ػوشائعػ-

 سهددْ حُظـددخس١ ٚٛددـ رٔٞؿددذ عددـِٖ٘ٗٔ/2ٓ/1ٔ  رظددخس٣  هخُددذ حُظ٘ل٤ددز طوددذّ       

حُغدد٘ذ  ٣طخُددذ رظ٘ل٤ددز ٣ددخكاُدد٠ دحثددشس حُظ٘ل٤ددز رخُٔلٌٔددش حُؼخٓددش رخُش).................( 

(  ٝسهددش طـخس٣ددش ؽدد٤ي)ٗٞػددٚ   ّٕٗٔٓ/ٖٓ/ٕٓٝطددخس٣   (.............) حُظ٘ل٤ددز١ سهددْ

ردذكغ ٓزِدؾ ٝهدذسٙ حُغدخكذ حُٔظندٖٔ حُظدضحّ  ( ............) ٝحُٔز٣َ رخخطْ حُظ٘ل٤دز سهدْ

 .لاير ( ُطخُذ حُظ٘ل٤ز2ٓٓ.ٕٔٗٔخثش لاير )خٝػٔ أُلخً حػ٘خ ػؾش 

 شرارػدائرةػاضتظغغذ:ػ-

 رظ٘ل٤دز مدذٙ حُٔ٘لدز أٓدشص كودذ  ٝحعدظ٘خدحً اُد٠ ٗظدخّ حُظ٘ل٤دز ُٝٞحثلدٚ ُٔخ أؽ٤ش ا٤ُٚ     

 ط٘ل٤دز ػدذّ كدخٍ ٝكد٢  حُظز٤ِدؾ طدخس٣  ٓدٖ أ٣خّ خٔغش خسٍ أػسٙ حُٔزًٞس حُغ٘ذ ًخَٓ

 ٗظدخّ ٓدٖ (ٙٗ-ٖٗ) خٕطحُٔخد ػ٤ِٜخ ٗقض حُظ٢ حُسصٓش حإلؿشح حص حطخخر ع٤ظْ حألٓش

 .   ٝالثلظٚ حُظ٘ل٤ز

 ٛزح ٝهللا حُٔٞكن                                                                               

 هخم٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز

 :تحضغلػاضطضطونػ-

حُقددخدس رؾددؤٜٗخ كوددذ طزدد٤ٖ أٜٗددخ طظؾددخرٚ ٓددغ وددشحس ٛددزٙ حُوندد٤ش ٝحُرظل٤ِددَ ٓنددٕٔٞ     

ٝرُدي عدخروخً  ٓخ طدْ طٞمد٤لٚ  ٤ُٜخ٣لخٍ احُون٤ش حُغخروش ُٜخ )حُون٤ش حأل٠ُٝ(  ٖٝٓ ػْ 

 ٓ٘ؼخً ُِظٌشحس.



 - ٔٗ٘ - 

  (انثايُح)انمضٛح 

   اضجؼظػاضتيػظظرتػاضػضغظ:ػ-
ٝطدددخس٣    حس سهدددْ )...........(شهددد. حُظ٘ل٤دددز كددد٢ حُٔلٌٔدددش حُؼخٓدددش رخُش٣دددخك دٝحثدددش    

طخس٣خددٚ   حُغددخػش.... سهددْ هِددذ حُظ٘ل٤ددز )............(  ح٤ُددّٞ )حألكددذ( ـٛددٖ٘ٗٔ/../..

 .ٛـٖ٘ٗٔ/../..

ػطاضبػاضتظغغذ:بغاظاتػػ-
 (عـَ طـخس١ش .......... ٗٞع ح٣ُٜٞش )٣ٜٞحُسهْ  ...........حالعْ/............ حُـ٘غ٤ش: 

ػاضطظغذػضده:بغاظاتػػ-
 (.عـَ طـخس١)ٗٞع ح٣ُٜٞش ٣ش ........... ٜٞحُسهْ . .........حالعْ/........... حُـ٘غ٤ش: 

 اضػضغظ:ػوشائعػ-

 سهددْ حُظـددخس١ ٚٛددـ رٔٞؿددذ عددـِٖ٘ٗٔ/2ٓ/1ٓظددخس٣    رهخُددذ حُظ٘ل٤ددز طوددذّ       

حُغدد٘ذ  ٣طخُددذ رظ٘ل٤ددز اُدد٠ دحثددشس حُظ٘ل٤ددز رخُٔلٌٔددش حُؼخٓددش رخُش٣ددخك).................( 

حُقدخدس (  ٝسهش طـخس٣ش ؽ٤ي)ٗٞػٚ  ّ ٕٗٔٓ/ٗٓ/ٕٓٝطخس٣   (1ٕٙ) حُظ٘ل٤ز١ سهْ

حُغدخكذ ُٔظندٖٔ حُظدضحّ ح ( ...............) ٝحُٔز٣َ رخخطْ حُظ٘ل٤ز سهدْٖٓ ر٘ي:......... 

 ( ُطخُذ حُظ٘ل٤ز.لايرٓٓٓ.ٕٓ٘لاير ) أُقٕ ٓخثظخٕ ٝخٔغٞرذكغ ٓزِؾ ٝهذسٙ 

 شرارػدائرةػاضتظغغذ:ػ-

 رظ٘ل٤دز مدذٙ حُٔ٘لدز أٓدشص كودذ  ٝحعظ٘خدحً ا٠ُ ٗظخّ حُظ٘ل٤ز ُٝٞحثلدُٚٔخ أؽ٤ش ا٤ُٚ        

 ط٘ل٤دز ػدذّ كدخٍ ٝكد٢  حُظز٤ِدؾ طدخس٣  ٓدٖ أ٣خّ خٔغش خسٍ أػسٙ حُٔزًٞس حُغ٘ذ ًخَٓ

 ٗظدخّ ٓدٖ (ٙٗ-ٖٗ) خٕطحُٔخد ػ٤ِٜخ ٗقض حُظ٢ حُسصٓش حإلؿشح حص حطخخر ع٤ظْ حألٓش

 .  ٝالثلظٚ حُظ٘ل٤ز

 ٛزح ٝهللا حُٔٞكن                                                                                

 هخم٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز

 :تحضغلػاضطضطونػ-

حُقددخدس رؾددؤٜٗخ كوددذ طزدد٤ٖ أٜٗددخ طظؾددخرٚ ٓددغ وددشحس ٛددزٙ حُوندد٤ش ٝحُٕ رظل٤ِددَ ٓنددٔٞ    

حُون٤ش حُؼخ٤ٗدش(  ٝٓدٖ ػدْ ٣لدخٍ ا٤ُٜدخ ٓدخ طدْ ٝحُون٤ظ٤ٖ حُغخروظ٤ٖ ُٜخ )حُون٤ش حأل٠ُٝ  

 طٞم٤لٚ عخروخً  ٝرُي ٓ٘ؼخً ُِظٌشحس.



 - ٔٗٙ - 

  (انراسعح)انمضٛح 
   اضجؼظػاضتيػظظرتػاضػضغظ:ػ-
 /../..ٝطدخس٣    حس سهدْ )...........(شهد. رخُش٣دخكحُظ٘ل٤ز ك٢ حُٔلٌٔش حُؼخٓش  دٝحثش    

طخس٣خددددٚ   حُغددددخػش.... سهددددْ هِددددذ حُظ٘ل٤ددددز )............(  ح٤ُددددّٞ )حألكددددذ( ٛددددـٖ٘ٗٔ

 .ٛـٖ٘ٗٔ/../..

ػطاضبػاضتظغغذ:بغاظاتػػ-
 (رطخهش أكٞحٍش .......... ٗٞع ح٣ُٜٞش )٣ٜٞحُسهْ  ............حالعْ/............ حُـ٘غ٤ش: 

ػظغذػضده:اضطبغاظاتػػ-
 (.رطخهش أكٞحٍ)ٗٞع ح٣ُٜٞش ٣ش ........... ٜٞحُسهْ . ..........حالعْ/........... حُـ٘غ٤ش: 

 اضػضغظ:ػوشائعػ-

 سهدددْ رطخهدددش أكدددٞحٍٛدددـ رٔٞؿدددذ ٖ٘ٗٔ/ٙٓ/1ٔ  رظدددخس٣  هخُدددذ حُظ٘ل٤دددز طودددذّ       

حُغدد٘ذ  ٣طخُددذ رظ٘ل٤ددز اُدد٠ دحثددشس حُظ٘ل٤ددز رخُٔلٌٔددش حُؼخٓددش رخُش٣ددخك).................( 

(  ٝسهدددش طـخس٣دددش ؽددد٤ي)ٗٞػدددٚ  ّ ٕٗٔٓ/ٗٓ/ٕٓٝطدددخس٣   (.........) حُظ٘ل٤دددز١ سهدددْ

ٝطدددخس٣   ( .............) ٝحُٔدددز٣َ رخدددخطْ حُظ٘ل٤دددز سهدددْ حُز٘دددي حألِٛددد٢  :حُقدددخدس ٓدددٖ

لاير  أُدددق شٓخثدددردددذكغ ٓزِدددؾ ٝهدددذسٙ حُغدددخكذ حُٔظندددٖٔ حُظدددضحّ  ٛدددـٖ٘ٗٔ/ٙٓ/1ٕ

 لاير( ُطخُذ حُظ٘ل٤ز.ٓٓٓ.ٓٓٔ)

 اضتظغغذ:ػشرارػدائرةػ-

حعددظ٘خدحً اُدد٠ ٗظددخّ   ٝ(.............) سهددْ ر٘ددخً  ػِدد٠ أٓددش حُظ٘ل٤ددزُٝٔددخ أؽدد٤ش ا٤ُددٚ        

 :طوشس حُظخ٢ُ كوذ  حُظ٘ل٤ز ُٝٞحثلٚ

 .ٓ٘غ حُٔ٘لز مذٙ ٖٓ حُغلش 

  ٝا٣وخف افذحس فدٌٞى حُظ٤ًٞدَ ٝحُظلدخ٣ٝل ٓدٖ حُٔ٘لدز مدذٙ رقدلش ٓزخؽدشس  أ

 ؿ٤ش ٓزخؽشس ك٢ حألٓٞحٍ ٝٓخ ٣ئٍٝ ا٤ُٜخ.



 - ٔٗ1 - 

 ٝػٔددخ ٣ددشحد ا٤ُددٚ ٓغددظوزسً  ٝكـضٛددخ   حإلكقددخف ػددٖ أٓددٞحٍ حُٔ٘لددز مددذٙ حُوخثٔددش

 ٝرُي رٔوذحس حُذ٣ٖ حُٔزًٞس أػسٙ.

 .حإلكقخف ػٖ سخـ ٝعـسص أٗؾطش حُٔ٘لز مذٙ حُظـخس٣ش 

 .اؽؼخس ٓشخـ ُٚ رظغـ٤َ حُٔؼِٞٓخص حالثظٔخ٤ٗش رٞحهؼش ػذّ حُظ٘ل٤ز 

 ٌُظش٤ٗٝش حُل٤ٌٓٞشا٣وخف خذٓخص حُٔ٘لز مذٙ حإل. 

ٝػ٠ِ ًَ ٓخظـ عشػش ط٘ل٤دز ٓدخ عدزن ٝكدن حُٔدذد حُ٘ظخ٤ٓدش حُٔ٘قدٞؿ ػ٤ِٜدخ       

 ك٢ ٗظخّ حُظ٘ل٤ز كظ٠ ال ططزن حُؼوٞرخص حُٞحسدس ك٢ رحص حُ٘ظخّ . 

 ٛزح ٝهللا حُٔٞكن                                                                                

 هخم٢ دحثشس حُظ٘ل٤ز

 لػاضطضطون:تحضغػ-

حُقدخدس رؾدؤٜٗخ كودذ طزد٤ٖ أٜٗدخ طظؾدخرٚ ٓدغ ودشحس ٛزٙ حُون٤ش ٝحُرظل٤َِ ٓنٕٔٞ       

اال إٔ (    ٝحُوند٤ش حُؼخُؼددش)حُوند٤ش حألُٝد٠  ٝحُوند٤ش حُؼخ٤ٗدش حُوندخ٣خ حُؼسػدش حُغدخروش

حُوشحس حُقخدس رؾؤٕ حُٔ٘لز مذٙ ك٢ ٛزٙ حُون٤ش ًخٕ ٓؾذدحً ٓوخسٗدش ردخُوشحسحص حُظد٢ 

كٌدخّ حُدٞحسدس كد٢ ألح حُظ٘ل٤دز هخمد٢هزدن ك٤دغ ونخ٣خ حُدؼسع حُغدخروش  فذسص ك٢ حُ

  ٔ٘ددغ حُٔددذ٣ٖ ٓددٖ حُغددلشافددذحس هددشحس ر ُددٚطـ٤ددض حُظدد٢  حُظ٘ل٤ددز( ٓددٖ ٗظددخّ ٙٗحُٔددخدس )

خؽشس  ك٢ حألٓٞحٍ ٝٓدخ ا٣وخف افذحس فٌٞى حُظ٤ًَٞ ٓ٘ٚ رقلش ٓزخؽشس  أٝ ؿ٤ش ٓزٝ

ُوخمد٢ ًٔدخ طـ٤دض أ٣ندخً ؛ غدظوزسً   ٝػٔخ ٣شد ا٤ُٚ ٓٚحإلكقخف ػٖ أٓٞحُ  ٣ٝئٍٝ ا٤ُٜخ

٣ٖ  ٝكـددض ٓددٖ حُظؼخٓددَ ٓددغ حُٔددذحُٔ٘ؾددآص حُٔخ٤ُددش ٝحُظ٘ل٤ددز ٓ٘ددغ حُـٜددخص حُل٤ٌٓٞددش 

... اال إٔ حُٔد٘ظْ حؽدظشه إٔ ٣ظخدز حُوخمد٢ طِدي حإلؿدشح حص ارح ٓغظلوخطٚ حُٔخ٤ُش ُذ٣ٜخ

ػٖ أٓٞحٍ طٌلد٢ ُِٞكدخ  رخُدذ٣ٖ خدسٍ خٔغدش أ٣دخّ ٓدٖ طدخس٣  ارسؿدٚ ُْ ٣لقق حُٔذ٣ٖ 

 .ٓٔخهسً  ك٤غ ٣ؼذ ك٢ ٛزٙ حُلخُشؤٓش حُظ٘ل٤ز  ر

ُْٝ ٣شد ك٢ ك٤ؼ٤دخص حُودشحس ٖٝٓ حُٔسكع إٔ حُوخم٢ ُْ ٣زشس أعزخد حُظؾذ٣ذ           

رذٕٝ سف٤ذ   خإٔ عزن ُٚ إٔ أفذس ؽ٤ٌإٔ حُٔذ٣ٖ ُْ ٣لقق ػٖ أٓٞحُٚ  ًٔخ ُْ ٣ظز٤ٖ 

 .حُوشحسطزشس ٠ُ رُي ٖٓ حألعزخد حُظ٢ هذ اأٝ أٗٚ ٓؼشٝف ػ٘ٚ حُٔٔخهِش ٝٓخ 
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 انفصم انسادس
 خالصح َرائج اندراسح ٔذٕصٛاذٓا ٔيمرتحاذٓا

 ح اندراسحٔالً: خالصأ
رٕف١ةةةز األٚساق اٌزدبس٠ةةةخ فةةةٟ ضةةةٛء إٌظةةةبَ  ف :كدددٍٞ طظٔلدددٞس ٛدددزٙ حُذسحعدددش       

طغددددخإالطٜخ ٝأٛددددذحكٜخ ٝٓؾددددٌِش حُذسحعددددش حُلقددددَ حألٍٝ  ك٤ددددغ طنددددٖٔف اٌسةةةةؼٛدٞ

ٝأ٤ٔٛظٜددددخ  ٝكددددذٝدٛخ  ٝحُٔددددٜ٘ؾ حُٔظزددددغ ُـٔددددغ ر٤خٗخطٜددددخ  ػددددْ طٞمدددد٤ق حُٔلددددخ٤ْٛ 

رخعدظؼشحك ألٛدْ حُذسحعدخص حُغدخروش رحص  ٝحُٔقطِلخص  ٝأخ٤شحً حٗظٜد٠ ٛدزح حُلقدَ

ُٔخ٤ٛش حألٝسحم حُظـخس٣دش حُلقَ حُؼخ٢ٗ  ٝخقـ .حُؼسهش رٔٞمٞع حُذسحعش حُشحٛ٘ش

ٝحُلشم ر٤ٜ٘خ ٝرد٤ٖ حألٝسحم حُ٘وذ٣دش ٝحُٔخ٤ُدش  ٝطلذ٣دذ  ٖٓ ك٤غ ٓلٜٜٞٓخ ٝخقخثقٜخ

لقددَ أٓددخ حُ .حألٝسحم حُظـخس٣ددشٗظددخّ كد٢  ٜددخخ حالهظقددخد٣ش ٓددغ حإلؽددخسس ألكٌخٓٝظخثلٜد

ألٗددٞحع حألٝسحم حُظـخس٣ددش )حٌُٔز٤خُددش  حُغدد٘ذ ألٓددش  حُؾدد٤ي( ٓددٖ  خقددـحُؼخُددغ كوددذ 

ططدددشم حُزخكدددغ ٝكددد٢ حُلقدددَ حُشحردددغ . ك٤دددغ ٓخ٤ٛظٜدددخ  ٝؽدددشٝه فدددلظٜخ ٝط٘ل٤دددزٛخ

  كدد٢ حُ٘ظددخّ حُغددؼٞد١ حإلػغددخسٝٗظددش دػددٟٞ حألٝسحم حُظـخس٣ددش  إلؿددشح حص ط٘ل٤ددز

خس٣دش حُظد٢ فدذس رؾدؤٜٗخ ٝحعظؼشك كد٢ حُلقدَ حُخدخٓظ رؼدل هندخ٣خ حألٝسحم حُظـ

ٌٓخطذ حُلقَ ك٢ ٓ٘خصػخص حألٝسحم حُظـخس٣ش هزَ فدذٝس ٗظدخّ حُظ٘ل٤دز  ٖٓ  حصهشحس

  ٝٓدٖ ػدْ طل٤ِدَ رؼذ فذٝس ٗظدخّ حُظ٘ل٤دز دٝحثش حُظ٘ل٤ز ك٢ ٝصحسس حُؼذًٍٝزح هشحسحص 

 طِي حُونخ٣خ ٝحُوشحسحص حُقخدسس رؾؤٜٗخ.

 صػددخص حألٝسحم حُظـخس٣ددشحُلقددَ كدد٢ هنددخ٣خ ٝٓ٘خٝهددذ خِددـ حُزخكددغ اُدد٠ إٔ       

٣لٌٔددٚ ٗظددخّ ٝ حعددظ٘خدحً ُ٘ظددخّ حُظ٘ل٤ددز ٝصحسس حُؼددذٍطخددظـ ر٘ظشٛددخ دٝحثددش حُظ٘ل٤ددز كدد٢ 

ٛدـ  2ٖٖٔ/ٓٔ/ٔٔ( ٝطدخس٣  1ٖحألٝسحم حُظـخس٣ش حُقدخدس رخُٔشعدّٞ حٌُِٔد٢ سهدْ )

ٝطـدٞص حُٔؼخسمدش ٛـ  3ٓٗٔ/3/ٕٔ( ٝطخس٣  ٘ٗحُٔؼذٍ رخُٔشعّٞ ح٢ٌُِٔ سهْ )ّ/ٝ

حُظـخس٣دش ٝط٘ل٤دزٛخ كد٢ حُلدخالص حُظخ٤ُدش: )اكدسط حُلخٓدَ؛ ارح هدشأ ك٢ حُٞكخ  رخُٞسهدش 

ػ٠ِ حُلخَٓ ٓخ ٣خَ رؤ٤ِٛظٚ؛ م٤خع حٌُٔز٤خُش أٝ حُؾ٤ي(. ٝإٔ رطسٕ حُٞسهش حُظـخس٣ش 

حُددز١ طظنددٔ٘ٚ ُِٝٔددذػ٢ حُٔطخُزددش ُددذٟ حألفدد٢ِ ؽددًٌس ال ٣ؼ٘دد٢ طٔخٓددخً رطددسٕ حُلددن 

 .إلػزخص كوٚ هنخ  حُٔٞمٞع
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 سحثاًَٛا: َرائج اندرا
 رٛصٍذ اٌذساسخ إٌٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌزبئح أّ٘ٙب:    

فٌٞى ٌٓظٞرش ٣دظْ طلش٣شٛدخ ٓغدظٞك٤ش ُِز٤خٗدخص حُظد٢ ٗدـ  ٢ٛ:حألٝسحم حُظـخس٣ش  -ٔ

ٝطغظلن حُذكغ رٔـشد حالهسع  أٝ كد٢ ٝهدض ٓؼد٤ٖ    طٔؼَ كوخً ٗوذ٣خً  ػ٤ِٜخ حُ٘ظخّ 

٣غددظوش حُؼددشف ٝطٌددٕٞ هخرِددش ُِظددذحٍٝ رددخُطشم حُظـخس٣ددش ػ٠ِ إٔ  أٝ هخرددَ ُِظؼ٤دد٤ٖ 

 ػ٠ِ هزُٜٞخ ًؤدحس ُِٞكخ  طوّٞ ٓوخّ حُ٘وٞد ك٢ حُٔؼخٓسص.

ٝٛدد٢   حألٝسحم حُظـخس٣ددش حُظدد٢ أٝسدٛددخ حُ٘ظددخّ اٗٔددخ ؿددخ ص ػِدد٠ عددز٤َ حُلقددش -ٕ

. ٖٝٓ ػْ كس ٣ٌٖٔ ادخخٍ ؿ٤شٛدخ ك٤ٜدخ ُٝدٞ ظٜدش (حُؾ٤ي –حُغ٘ذ ألٓش  -)حٌُٔز٤خُش 

 إٔ ؽشٝه حألٝسحم حُظـخس٣ش ٓظٞكشس ك٤ٜخ.

رٔخ ك٢ رُي حألٝسحم حُظـخس٣ش )حٌُٔز٤خُش  حُغد٘ذ ألٓدش  حُؾد٤ي(    ظ٘ل٤ز٣شحُغ٘ذحص حُ -ٖ

اؿزدخس حُٔدذ٣ٖ ػِد٠ ط٘ل٤دز ٓدخ  ُٔقِلش حُذحثٖ  رٔوظنخٛخ ٣ظْ ٢ٛ حُظ٢ طلَٔ حُظضحٓخً 

ػٖ هش٣ن حالعظؼخٗش رخُغدِطش  ػٖ اسحدطٚ ك٢ كخُش حٓظ٘خػٚ هٞحػ٤ش  ٣ظنٔ٘ٚ ؿزشحً 

٤ٔضٛخ ػٖ ؿ٤شٛخ  طظٔؼَ ك٢ إٔ كخِٜٓخ ٝٛزٙ حُغ٘ذحص طظ٤ٔض رخقخثـ ط  حُظ٘ل٤ز٣ش

ا٠ُ أ١ اؿشح حص امخك٤ش إلػزخص أٗٚ فخكذ حُلن؛ كٞؿدٞد حُغد٘ذ كد٢ ٣دذ  ال ٣لظخؽ

ًخف رلذ رحطٚ إلػزخص رُدي  ًٔدخ طظ٤ٔدض رؤٜٗدخ حُٞعد٤ِش حُٞك٤دذس إلؿزدخس  كخِٓٚ ػخَٓ

ػ٠ِ ط٘ل٤ز حُظضحٓخطدٚ  كدس ٣وزدَ هِدذ اُدضحّ أ١ ؽدخـ ردخُظضحّ ٓؼد٤ٖ ٓدخ ُدْ  حُٔذ٣ٖ

كدد٢ حُٞسهددش حُٔوذٓددش ؽددشٝه حُغدد٘ذ حُظ٘ل٤ددز١ حُٔ٘قددٞؿ ػ٤ِٜددخ كدد٢ فددِذ  لوددن٣ظ

 .ٗظخّ حُظ٘ل٤ز ( 3ٖٓحُٔخدس )

حُٞسهدش حُظـخس٣دش إٔ طدشد كد٢ حُؾدٌَ أٝ حُوخُدذ حُدز١ فدلش الٗؼودخد حُٔ٘ظْ حؽظشه  -ٗ

 .رخإلمخكش ا٠ُ طٞكش أسًخٜٗخ حُٔٞمٞػ٤ش  كذدٙ

 ؽشٝه ط٘ل٤ز حٌُٔز٤خُش ٝحُٞكخ  رٜخ اؿٔخال ٢ٛ: -٘

 ٕ ٓوخرَ حُٞكخ  ٓزِـخً ٖٓ حُ٘وٞد.إٔ ٣ٌٞ -

 حٌُٔز٤خُش. ُٔزِؾ –ػ٠ِ حألهَ  –إٔ ٣ٌٕٞ ٓوخرَ حُٞكخ  ٓغخ٣ٝخ  -

 حٌُٔز٤خُش. إٔ ٣ٌٕٞ ٓوخرَ حُٞكخ  ٓٞؿٞدحً ك٢ طخس٣  حعظلوخم -

 .حٌُٔز٤خُش إٔ ٣ٌٕٞ ٓوخرَ حُٞكخ  ٓغظلن حألدح  ك٢ طخس٣  حعظلوخم -
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 ؽشٝه ط٘ل٤ز حُؾ٤ي ٝحُٞكخ  رٚ اؿٔخال ٢ٛ: -ٙ

 ٕ ٓوخرَ حُٞكخ  ٓزِـخً ٖٓ حُ٘وٞد.إٔ ٣ٌٞ -

 إٔ ٣ٌٕٞ ٓوخرَ حُٞكخ  ٓٞؿٞدحً ٝهض افذحس حُؾ٤ي. -

 ي.إٔ ٣ٌٕٞ ٓوخرَ  حُٞكخ  ؿخثض حُظقشف ك٤ٚ رٔٞؿذ ؽ٤ -

    .إٔ ٣ٌٕٞ ٓوخرَ حُٞكخ  ٓغخ٣ٝخً ػ٠ِ حألهَ ُٔزِؾ حُؾ٤ي -

 رطدددسٕ حُلدددن حُدددز١ طظندددٔ٘ٚ رطدددسٕ حُٞسهدددش حُظـخس٣دددش ؽدددًٌس ال ٣ؼ٘ددد٢ طٔخٓدددخً  إٔ -1

 .ػ٢ حُٔطخُزش ُذٟ هنخ  حُٔٞمٞع إلػزخص كوُِٚٝٔذ

 ٖٓ أْٛ خقخثـ حألٝسحم حُظـخس٣ش ٓخ ٣ؤط٢ : -2

 حُ٘ظخّ. ٓلذدس ٗـ ػ٤ِٜخ حُٞسهش حُظـخس٣ش ٓلشس ٌٓظٞد ٝكوخ ألٝمخع ؽ٤ٌِش ٝر٤خٗخص -

 ٝحألؿَ. ٓٞمٞع حُٞسهش حُظـخس٣ش ٣ٔؼَ ٓزِـخً ٖٓ حُ٘وٞد  ٓلذد حُٔوذحس -

 ُطشم حُظـخس٣ش.هخر٤ِش حُٞسهش حُظـخس٣ش ُِظذحٍٝ رخ -

 هق٤ش. حُٞسهش حُظـخس٣ش  ٓغظلوش حُذكغ ُذٟ حالهسع أٝ رؼذ أؿَ -

 هزٍٞ حُؼشف ُِٞسهش حُظـخس٣ش ًؤدحس ٝكخ . -

 حٌُلخ٣ش حُزحط٤ش ُِٞسهش حُظـخس٣ش. -

 ُوذ كذد حُ٘ظخّ حُؾٌَ ٝحُٔنٕٔٞ حُسصّ ٝؿٞدٛٔخ ك٢ أ١ عد٘ذ ط٘ل٤دز١  ًٔدخ كدذد -3

 ط٘ل٤دز٣خً  ال طؼظزدش أ١ ٝسهدش عد٘ذحً ٖٓ ػدْ خ؛ ٝط٘ل٤ز٣ حألٝسحم حُظ٢ ٣ٌٖٔ حػظزخسٛخ ع٘ذحً 

 .ٓخ ُْ ٣٘ـ حُ٘ظخّ ػ٠ِ حػظزخسٛخ ًزُي

أٓخ حُغ٘ذ ألٓدش كدس ٝؿدٞد ُٔوخردَ حُٞكدخ   ٓوخرَ حُٞكخ  ك٢ حٌُٔز٤خُش ٝحُؾ٤ي ٣ٞؿذ  -ٓٔ

ك٤ٚ  ألٕ ٓوخرَ حُٞكخ  اٗٔخ ٣٘ؾدؤ ػدٖ هش٣دن حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ  ٝال ٣ظقدٞس ٝؿدٞد 

٣دشد رقد٤ـش حُظؼٜدذ رخُٞكدخ   ٣ٝظندٖٔ  ألٗدٚ ؛حُٔغلٞد ػ٤ِٚ رخُ٘غزش ُِغد٘ذ ألٓدش

ػسهددش ردد٤ٖ ؽخقدد٤ٖ كوددو ٛٔددخ حُغددخكذ ٝٛددٞ حُٔددذ٣ٖ حألفدد٢ِ رددٚ ٝحُٔغددظل٤ذ  

٣ٝسكع إٔ حُغخكذ ٛٞ ٗلغٚ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ  ُٜٝدزح كدس ٓـدخٍ ك٤دٚ ُِوزدٍٞ  ألٕ 

حُغخكذ ٣ؼِْ رخُظؼٜذ حُز١ هطؼٚ ػ٠ِ ٗلغدٚ  ٝٓدٖ ػدْ كدس ٓلدَ ُٔطخُزظدٚ ردخُوزٍٞ 

 رؼذ رُي.
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ُألكٌددخّ حُخخفددش رٌددَ  رددَ حُٞكددخ  كدد٢ حٌُٔز٤خُددش ٣خظِددق ػ٘ددٚ كدد٢ حُؾدد٤ي طزؼددخً ٓوخ -ٔٔ

خٌُٔز٤خُش رؤٗٚ: د٣دٖ ٗودذ١ ٣ٌدٕٞ ُِغدخكذ كد٢ رٓدش رٓوخرَ حُٞكخ   ػشف حُز ٜٓ٘ٔخ 

حُٔغددلٞد ػ٤ِددٚ  ٓغددخٝ ػِدد٠ حألهددَ ُٔزِددؾ حٌُٔز٤خُددش  ٝٓغددظلن حألدح  كدد٢ ٤ٓؼددخد 

ٗودذ١ ٣ٌدٕٞ ُِغدخكذ كد٢ رٓدش ٓوخرَ حُٞكخ  كد٢ حُؾد٤ي ٛدٞ: د٣دٖ ؛ ر٤٘ٔخ حعظلوخهٜخ

حُٔغلٞد ػ٤ِٚ ٝهض اٗؾخ  حُؾ٤ي ٓغخٝ ػ٠ِ حألهَ ُو٤ٔش حُؾ٤ي ٝهخردَ ُِظقدشف 

 ك٤ٚ رٔٞؿذ ؽ٤ي.

ش ٓغدئٝال ػدٖ طدٞك٤ش ٓوخردَ ك٢ كخُش حُغلذ ُلغخد حُـ٤ش ٣ظدَ حُغدخكذ حُظدخٛ -ٕٔ

 ك٢ ٓٞحؿٜش حُلخَٓ ٝحُٔظٜش٣ٖ دٕٝ ؿ٤شْٛ.حُٞكخ  

٠ حُلخٓددَ حُؾددشػ٢ ٌُِٔز٤خُددش  عددٞح  ط٘ظوددَ ٤ٌِٓددش ٓوخرددَ حُٞكددخ  ٓددٖ حُغددخكذ اُدد -ٖٔ

عددلزض ُددٚ حٌُٔز٤خُددش حرظددذح   أٝ حٗظوِددض ا٤ُددٚ ػددٖ هش٣ددن حُظظ٤ٜددش  أٝ حُظغدد٤ِْ رؼددذ 

 حُظٞه٤غ ػ٠ِ ر٤خك.

ال طظلون ٤ٌِٓدش حُلخٓدَ ُٔوخردَ حُٞكدخ  اال ٓدٖ طدخس٣  حالعدظلوخم كد٢ مدٞ  ٗظدخّ  -ٗٔ

 حألٝسحم حُظـخس٣ش.

ٓدٖ ٣دذػ٢  ٝحُؾد٤ي ػِد٠ ًخٛدَ ٣وغ ػذ  اػزخص ٝؿٞد ٓوخرَ حُٞكدخ  كد٢ حٌُٔز٤خُدش -٘ٔ

ٝؿٞدٙ  ٝٛزح حإلػزخص ٣ٌٕٞ ٓدٖ ٓقدِلش حُغدخكذ أك٤خٗدخً  ٝٓدٖ ٓقدِلش حُلخٓدَ 

 أك٤خٗخً أخشٟ.

 .حُ٘ظخ٤ٓش٣ٌٕٞ حإلػزخص ك٢ حٌُٔز٤خُش حُظ٢ ُْ ٣ظْ هزُٜٞخ رٌخكش ٝعخثَ حإلػزخص  -ٙٔ

طؼظزش هش٣٘ش حُوزٍٞ ك٢ ػسهش حُغخكذ رخُٔغلٞد ػ٤ِٚ هش٣٘شً رغ٤طشً ػِد٠ ٝؿدٞد  -1ٔ

 رَ حُٞكخ  ُذٟ حُٔغلٞد  ٣ٌٖٔ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ اػزخص ػٌغٜخ.ٓوخ

رخُٞكدخ  كد٢ ٓٞحؿٜدش  خكد٢ ػسهظدٚ ٓدغ حُلخٓدَ ٣ـؼِدٚ ِٓظضٓدهزٍٞ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ  -2ٔ

أٓخ ك٢ كخٍ سؿدٞع حُلخٓدَ ردذػٟٞ  حُلخَٓ ك٢ كخٍ سؿٞػٚ رخُذػٟٞ حُقشك٤ش.

ٟ ٓوخرددَ حُٞكددخ   كددبٕ حُوزددٍٞ ٣ؼظزددش هش٣٘ددش رغدد٤طش ػِدد٠ ٝؿددٞد ٓوخرددَ حُٞكددخ  ُددذ

 كدبٕ حُوزدٍٞ ٣ٌدٕٞ ػدذ٣ْ حألػدش   أٓخ ك٢ ػسهش حُغخكذ رخُلخٓدَ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ.
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ٝاال ًدخٕ  ٝػ٠ِ حُغخكذ إٔ ٣ؼزض أٗٚ هذ أٝؿذ ٓوخرَ حُٞكخ  ُذٟ حُٔغلٞد ػ٤ِدٚ 

 مخٓ٘خً ُِٞكخ .

ٝردزُي ط٘ظٜد٢   رٓدش ٓٞهؼ٤ٜدخٝ رٓظٚ رشأصٝك٠َ حُٔغلٞد ػ٤ِٚ رو٤ٔش حٌُٔز٤خُش  ارح -3ٔ

ٝٓدٖ ػدْ   حُٔغدلٞد ػ٤ِدٚ ٓدٖ ؿخٗدذط٘ل٤دز حٌُٔز٤خُدش ُٞكخ  ار ٣ٔؼَ ح  ك٤خس حُٞسهش

 .  حُٔذكٞع ك٢ كذٝد حُٔزِؾ ػ٠ِ حُغخكذ حٗونخ  حَُذ٣ٖ حألف٢ِ حُز١ ًخٕ

ال ٣غظل٤ذ حُلخَٓ أٝ حُغخكذ ٖٓ هش٣٘دش حُوزدٍٞ كد٢ حُؾد٤ي ًٔدخ كد٢ حٌُٔز٤خُدش  ألٕ  -ٕٓ

 .حُؾ٤ي ٝحؿذ حألدح  رٔـشد حالهسع

حُو٤دخّ ط٘ل٤دز حُٞسهدش حُظـخس٣دش ٝد ػ٤ِدٚ ٓدٖ حُٔؼخسمش ك٢ حُٞكخ  ٢ٛ ٓ٘غ حُٔغلٞ -ٕٔ

 رخُغذحد ُِلخَٓ ُل٤ٖ كغْ حُ٘ضحع.

 كدد٢ حُلددخالص حُظخ٤ُددش:رخُٞسهددش حُظـخس٣ددش ٝط٘ل٤ددزٛخ طـددٞص حُٔؼخسمددش كدد٢ حُٞكددخ   -ٕٕ

 .(حُغ٘ذك٢ كخٍ م٤خع ؛ ح هشأ ػ٠ِ حُلخَٓ ٓخ ٣خَ رؤ٤ِٛظٚار؛ اكسط حُلخَٓ)

ٝسحم حألخٟٝ حُٔوخٓدددش كددد٢ ر٘ظدددش حُدددذػ رخُٔلٌٔدددش حُؼخٓدددشدٝحثدددش حُظ٘ل٤دددز طخدددظـ  -ٖٕ

 .حعظ٘خدحً ا٠ُ ٗظخّ حُظ٘ل٤ز (  ٝحُغ٘ذ ألٓششز٤خُٔظـخس٣ش )حُؾ٤ي  حٌُحُ

ُوخػدذس  ك٤دغ طخندغ  طظٔظغ حألٝسحم حُظـخس٣َّش رٔذس ص٤٘ٓش ُغٔخع حُذػٟٞ رؾدؤٜٗخ -ٕٗ

دٕٝ اخدسٍ رلودٞم حُلخٓدَ حُٔغدظٔذس ٓدٖ ػسهظدٚ حألفد٤ِش ػذّ عدٔخع حُدذػٟٞ  

ال طغٔغ حُذػٟٞ حُ٘خؽجش ػدٖ حٌُٔز٤خُدش طـدخٙ هخرِٜدخ رؼدذ رٖٔ طِو٠ ػ٘ٚ حٌُٔز٤خُش  ٝ

حُلخٓددَ طـدددخٙ  ٟٓندد٢ ػدددسع عدد٘ٞحص ٓدددٖ طددخس٣  حالعدددظلوخم ٝال طغددٔغ دػدددخٝ

 حُغخكذ أٝ حُٔظٜش٣ٖ رؼذ ٓن٢ ع٘ش ٖٓ طخس٣  حالكظـخؽ. 

ال طغدددٔغ دػدددخٟٝ سؿدددٞع حُلخٓدددَ ػِددد٠ حُٔغدددلٞد ػ٤ِدددٚ ٝحُغدددخكذ ٝحُٔظٜدددش  -ٕ٘

طددخس٣  حٗونددخ  ٤ٓؼددخد طوددذ٣ْ  ٓددٖ ؽددٜشأٝؿ٤ددشْٛ ٓددٖ حُِٔظددض٤ٖٓ رؼددذ ٓندد٢ عددظش 

. ٝال طغٔغ دػٟٞ سؿٞع حُِٔظض٤ٖٓ رٞكخ  حُؾد٤ي طـدخٙ رؼندْٜ رؼندخً رؼدذ حُؾ٤ي

 .ٖٓ ح٤ُّٞ حُز١ ٝك٠ ك٤ٚ حُِٔظضّ أٝ ٖٓ ٣ّٞ اهخٓش حُذػٟٞ ػ٤ِٚ أؽٜشٓن٢ عظش 
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س حُظخعدؼش ٓددٖ ٗظددخّ أػطدض  -ٕٙ حٌُِٔدد٢ سهددْ  حُقددخدس رٔٞؿدذ حُٔشعددّٞحُظ٘ل٤دز حُٔددخدَّ

حُظ٘ل٤ز حُـزش١ ُِغ٘ذحص  ٛـ ُوخم٢ حُظ٘ل٤ز فسك٤شٖٖٗٔ/2/ٖٔ ٝطخس٣  (ٖ٘/ّ)

 حُغ٘ذ ألٓش  حُؾ٤ي(.  )حٌُٔز٤خُش حُظ٘ل٤ز٣َّش  ٜٝٓ٘خ حألٝسحم حُظـخس٣َّش

حُؼدذٍ   رظوذ٣ٔدٚ هِزدخً ٝكدن ٗٔدٞرؽ طؼدذٙ ٝصحسس االحدػخ  حُٔدذ٣ٖ حإلػغدخس ال ٣ٌٕٞ  -1ٕ

 ِددذحثشسٝطلغددذ ُ  ٣١لددخٍ ربكخُددش ٓوقددٞدس اُدد٠ حُددذحثشس حُظدد٢ ط٘ظددش حُغدد٘ذ حُظ٘ل٤ددز

حإلػغخس عـ٤٘خً كد٢ رِدذ آخدش كظ٘ظدش دػدٟٞ  ٢ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُٔذ٣ٖ ٓذػحُطِذ اكخُش 

 .حإلػغخس ك٢ رِذ حُغـٖ

  ال ٣٘ظش ك٢ دػٟٞ حُٔذ٣ٖ حإلػغخس اال رؼذ حإلؿشح حص حُظخ٤ُش: -2ٕ

)أ( افذحس حُوخم٢ كٌٔخً رلزظ حُٔذ٣ٖ حعدظظٜخسحً ُلخُدٚ ٓدذس ال طظـدخٝص خٔدظ عد٘ٞحص 

حالعددظج٘خف ٣غددظـٞرٚ خسُٜددخ حُوخمدد٢ ًددَ ػسػددش أؽددٜش رطِزددٚ ٓددٖ ٣خنددغ ُظددذه٤ن 

حُغـٖ ٝطذ٣ٖٝ حالعظـٞحد ك٢ حُنزو ٣ٝودشس حُوخمد٢ حالعدظٔشحس كد٢ حُغدـٖ ٓدٖ 

 ػذٓٚ رؼذ رًش حألعزخد ٣ٝلذد ٓٞػذ حُـِغش حُوخدٓش.

  )د( حعظٌٔخٍ اؿشح حص حإلكقخف ٝحالعظـٞحد ٝحُظظزغ.

  ُٔذ٣ٖ ُِٝوخم٢ طٌشحس رُي كغذ حُٔقِلش.)ؽ( حإلػسٕ ك٢ فل٤لش ٤ٓٞ٣ش ك٢ ٓ٘طوش ح

)د( حٌُظخرش ًُٞخُش حُٞصحسس ُؾئٕٝ حُلـض ٝحُظ٘ل٤ز ُ٘ؾش حإلػسٕ ك٢ ٓٞهغ ٗؾش حُز٤خٗدخص 

 حالٌُظش٢ٗٝ.

  )ٛـ( حعظجزحٕ حُٔوخّ حُغخ٢ٓ ك٤ٔخ ٣ِضّ ُزُي.

حإلػغددخس  ٢)ٝ( حالهددسع ػِدد٠ حُوٞحػددذ حُٔوددشسس ٗظخٓددخً إلػددسٕ حُظددخؿش اكسعددٚ إ ًددخٕ ٓددذػ

 طخؿشحً.

  .إلػغخس ٤ُغض حكظ٤خ٤ُشحدػٟٞ حُٔذ٣ٖ ٖٓ  حُوخم٢ )ص( طؤًذ
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 ثانثًا: ذٕصٛاخ اندراسح
 :٠ٛصٟ اٌجبحث ثبٌزبٌٟاٌذساسخ  ػٍٝ ضٛء ٔزبئح    

ٓدغ حُٔخظقد٤ٖ حألٝسحم حُظـخس٣ش ٝاؿدشح حص ط٘ل٤دزٛخ  ػوذ ٝسػ حُؼَٔ ك٤ٔخ ٣خـ -ٔ

ألكٌددخّ ٝحُٔزددخدة حاُدد٠  ٓددٖ ٝصحسس حُؼددذٍ ٝٝصحسس حُظـددخسس ٝحُقدد٘خػش ٝحُشؿددٞع

 .حُزلٞع حُؼ٤ِٔش حُشف٤٘ش ك٢ أكٌخّ حألٝسحم حُظـخس٣شحُونخث٤ش ٝ

حُظددذه٤ن كدد٢ حخظ٤ددخس حُونددخس ػ٘ددذ اؿددشح  طلو٤ددن رقددذد دػددٟٞ طظؼِددن رؼددذّ حُٞكددخ   -ٕ

رددخألٝسحم حُظـخس٣ددش ٝط٘ل٤ددزٛخ  ٝرُددي ٓددٖ خددسٍ حُزلددغ دحثٔددخً ػٔددٖ ٛددْ أًؼددش ػِٔددخً 

 ؽشٝه ط٘ل٤زٛخ.حألٝسحم حُظـخس٣ش ٝٗظخّ ٝخزشس ٝدسح٣ش ك٢ 

ْ ُلخؿدش فدٜحخظقخ ٝدٓـْٜ كد٢ حُؼ٤ِٔدش حُوندخث٤ش رلغدذ  سطذس٣ذ أػٞحٕ حُونخ -ٖ

 ُْٜ. حُظ٘ل٤زهنخ  

إٔ طٌدٕٞ  زح حُٔزدذأ٣دشحد رٜد رؾٌَ أًؼش ٓٞمٞػ٤ش  ك٤غٓزذأ حٌُلخ٣ش حُزحط٤ش ططز٤ن  -ٗ

رٜدخ دٕٝ حُلخؿدش اُد٠ ؿ٤شٛدخ  حألٝسحم حُظـخس٣ش ًخك٤ش رزحطٜخ ُظوش٣ش حالُظضحّ حُؼخردض

 .ط٘ل٤ز٣ًخ عخثَ حإلػزخص ٖٝٓ ػْ حػظزخسٛخ عً٘ذحٖٓ ٝ

طلؼ٤ددَ دٝس حألٝسحم حُظـخس٣ددش كدد٢ حُل٤ددخس حُؼ٤ِٔددش  ٝرُددي ٓددٖ خددسٍ حُظؾددذ٣ذ ػِدد٠  -٘

حُٔٔظ٘ؼ٤ٖ ػدٖ حُٞكدخ  رٜدخ  ُٝدٞ أدٟ رُدي اُد٠ حُظؾد٤ٜش رٜدْ كد٢ حُقدلق ح٤ٓٞ٤ُدش  

 كظدد٠ ال ٣وددذّ أكددذ ػِدد٠ افددذحس ٛددزٙ حألٝسحم اال ٝهددذ طدد٤وٖ إٔ ُذ٣ددٚ حُوددذسس ػِدد٠

 ط٘ل٤زٛخ ٝحُٞكخ  رٜخ ك٢ ٤ٓؼخد حعظلوخهٜخ.

   ٝٛدزح حُـخٗدذ حإلؿشحثد٢ ُدٚحألٝسحم حُظـخس٣دشٓشحػخس حُلغدْ ٝحُغدشػش كد٢ ط٘ل٤دز  -ٙ

 أًزش حألػش ك٢ ٗؾؤس ر٤جش طـخس٣ش طلون ططِؼخص حُظ٤ٔ٘ش.

ُٔددٖ رل٤ددغ طٌددٕٞ أًؼددش سدػددخً حُؼوٞرددخص حُٔخ٤ُددش ٝحُٔقددشك٤ش كدد٢  اػددخدس حُ٘ظددش -1

٣ظ٘خعددذ ٓددغ حُؼوٞرددخص  ٤ددغ إ أػشٛددخ حُغددِز٢ الك ؽدد٤ٌخص دٕٝ سفدد٤ذ  غددلز٣ٕٞ

 حُٔوشسس ر٘ظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش.
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حُظ٘ل٤دددز ٝرددد٤ٖ ٓئعغدددش حُ٘ودددذ حُؼشرددد٢ حُغدددؼٞد١ ك٤ٔدددخ ٣ظؼِدددن  دٝحثدددشحُظ٘غددد٤ن رددد٤ٖ  -2

ردبؿشح حص حُلـدض ػِد٠ أسفدذس حُٔددذ٣ٖ  رل٤دغ طخظقدش حإلؿدشح حص رحص حُؼسهددش 

ٓٔؼِدش ُٔئعغدش حُ٘ودذ حُؼشرد٢ رٜزح حُؾؤٕ  ٣ٌٖٝٔ ط٘ل٤ز رُي ٓدٖ خدسٍ اٗؾدخ  ادحسس 

 حُغؼٞد١ طٌٕٞ ٓشطزطش ٓزخؽشس ٓغ هنخس حُظ٘ل٤ز.

  حُددٞصحسحصٝحُؼذ٣ددذ ٓددٖ حُؼددذٍ طؼددخٕٝ ٓؼٔددش ردد٤ٖ ٝصحسس مددشٝسس إٔ ٣ٌددٕٞ ٛ٘ددخى  -3

ٜٓ٘ددخ ٝصحسس حُذحخ٤ِددش؛ ُظغدد٤َٜ حإلؿددشح حص حُظدد٢ ٣ظطِزٜددخ ٗظددخّ حُظ٘ل٤ددز رٌددَ دهددش ٝ

ش ا٠ُ حُظؼخٕٝ ٓغ ٓئعغدش ٝعشػش؛ ًٕٞ ٛزح حُونخ  ٖٓ حُونخ  حُٔغظؼـَ  امخك

حُ٘وذ ٤ٛٝجش عٞم حُٔخٍ  ٝؿ٤شٛٔخ ٖٓ حُوطخػخص حُظ٢ طؼَٔ ٓدغ حُدٞصحسس ؿ٘زدخً اُد٠ 

 ؿ٘ذ.

  ٝحُخخفددش حُظ٘غدد٤ن ردد٤ٖ دٝحثددش حُظ٘ل٤ددز كدد٢ ٝصحسس حُؼددذٍ ٝردد٤ٖ حُددذٝحثش حُل٤ٌٓٞددش -ٓٔ

 ٝرُي رٜذف حخظقخس اؿشح حص حُظ٘ل٤ز  ٖٝٓ ػْ حخظقخس ٝهض ٝؿٜذ حُذحث٤ٖ٘.

 حز كدد٢ كدخٍ سكددل حُدذػٟٞ ُؼددذّ حالخظقدخؿ إٔ ٣قددذس هددشحسػِد٠ هخمدد٢ حُظ٘ل٤د -ٔٔ

ُلخَٓ حُٞسهش حُظـخس٣ش ٣ٌٕٝٞ ٓغززخً  رل٤غ ٣غدظطغ حُلخٓدَ حالكظـدخؽ رٜدزح  خًظخر٤

 حُوشحس ٝحُٔطخُزش رلوٚ أٓخّ هخم٢ حُٔٞمٞع.

ُدْ ٣ظندٖٔ أ٣دش اؽدخسس اُد٠ ٗظدخّ حألٝسحم ك٤دغ   حُظ٘ل٤دز ٗظدخّطز٤ٖ ٝؿٞد خَِ كد٢  -ٕٔ

٣ظنٖٔ أ١ اؽخسس ا٠ُ هدشحس ٓـِدظ حُدٞصسح  ًٔدخ كؼدَ  ٔخ ُْحُظـخس٣ش ٝطؼذ٣سطٚ. ً

حُلـدددض حُظ٘ل٤دددز١ حُٔ٘قدددٞؿ ػ٤ِٜدددخ كددد٢ ٗظدددخّ  فدددشحكش كددد٢ ؽدددؤٕ اُـدددخ  ٓدددٞحد

ر٤خٕ حُٔد٘ظْ ٓدخ حُٔٞهدق حُ٘ظدخ٢ٓ كد٢ ؽدؤٕ  حُٔشحكؼخص حُؾشػ٤ش. ٣ٝئخز ػ٤ِٚ ػذّ

  ُدزح ٣دشٟ حُزخكدغ حُٔلؼدٍٞ كظد٠ ح٥ٕ ٝطؼذ٣سطدٚ ٗظدخّ حألٝسحم حُظـخس٣دش حُغدخس١

شٝسس اػدخدس حُ٘ظدش كد٢ ٛدزح حُؾدؤٕ ٝرُدي ُظـ٘دذ ٛدزح حُخِدَ رل٤دغ ٣ٌدٕٞ ٗظدخّ م

 حُظ٘ل٤ز أًؼش طٞحكوخً ٝحطغخهخً ٓغ ٗظخّ حألٝسحم حُظـخس٣ش.
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أكددذ حإلؿددشح ٣ٖ حُظددخ٤٤ُٖ ٝرُددي رٜددذف حُلٔخ٣ددش دٝحثددش حُظ٘ل٤ددز  ٓددٖ حأل٤ٔٛددش إٔ طظخددز -ٖٔ

 حُـ٘خث٤ش ُِٞسهش حُظـخس٣ش ٝا٣وخع حُؼوٞرش ػ٠ِ حُٔظغزذ:

حُظ٘غدد٤ن ٓددغ ٤ٛجددش حُظلو٤ددن ٝحالدػددخ  حُؼددخّ رخقددٞؿ ػددذّ حألٍٝ:  حإلؿددشح  -

هزددٍٞ دػددخٟٝ حألٝسحم حُظـخس٣ددش ٓددخ ُددْ طٌددٖ هددذٓض ٝخددظْ ػِدد٠ أفددَ حُٞسهددش 

 .ٌٓخ٤ٗخً  حُظـخس٣ش ٖٓ حُؾشهش حُٔخظقش

افذحس حُوشحس ٝط٘ل٤زٙ ٖٓ هزَ حُٔذػ٠ ػ٤ِٚ  كؼ٠ِ هخم٢ رؼذ حإلؿشح  حُؼخ٢ٗ:  -

    حُظلو٤ن ٝحالدػخ  حُؼخّ ٓشكوخً رٜخ في حُظ٘ل٤ز.    حُظ٘ل٤ز طل٣َٞ حُٔؼخِٓش ٤ُٜجش 

 راتعًا: يمرتحاخ اندراسح
 اٌزب١ٌخ:رجحث فٟ اٌّٛضٛػبد ٠مزشذ اٌجبحث إخشاء دساسبد        

كد٢ طلؼ٤دَ ٝططز٤دن ٗظدخّ حُظ٘ل٤دز خخفدش  حُـٜدخص حُٔؼ٤٘دشاؿشح  دسحعدش طزدشص دٝس  -ٔ

 ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظ٘ل٤ز حألٝسحم حُظـخس٣ش.

ش رظدذس٣ذ ٓدٞظل٢ دٝحثدش لغ ك٢ ؿذٟٝ حُزشحٓؾ حُظذس٣ز٤ش حُخخفدطزاؿشح  دسحعش  -ٕ

 .ط٘ل٤ز حُغ٘ذحص حُظ٘ل٤ز٣شك٢ عشػش دٝسْٛ حُظ٘ل٤ز ٝ
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 لائًح ادلصادر ٔادلزاجع
 انمزآٌ انكزٚى.أٔالً: 

 انكرة انفمٓٛح:ثاًَٛا: 
، 2، طفي أحكام االجتهاد والتقليود الخالصة ه (.1423الشحود، علي بن نايف ) -

                دار القلم. دمشق:

عووالم ، بيووروت، أخبووار القضوواة (.د.ت) بوون حيووانخلووف بكر محموود وكيووق، أبووو -

 الكتب.

 : انهغٕٚح : ادلعاجىثانثاً 

،)تحقيق: محمووود مرغوووب، فاطموووة أصوووالن( بووون فوووارس، أبوووو الحسوووين أحمووودا -

 دار إحياء التراث العربي. ت:بيرو ،1ط معجم مقاييس الل ة، ه (.1422)

هوو (. القوواموس المحوويط،       1331) الفيوورور خبووادي، مجوود الوودين محموود بوون يعقوووب -

 مكتبة مصطفا البابي الحلبي.القاهرة: 

مكتبوة الشوروق ، القواهرة: 3ط ،المعجم الوسيط م(.1889مجمق الل ة العربية، ) -

 الدولية. 

، لسوان العوربم(. 2115) كرم،و الفضل جمال الدين محمد بن مأبن منظور، أب -

 للنشر والتوريق.  دار صادر، بيروت:4ط

 : انكرة انعايح: راتعاً 

راق التجاريووة فووي أحكووام األو هوو (.1425) الخوو الن، سووعد بوون تركووي بوون محموود -

 دار ابن الجوري للنشر والتوريق.، الريا : 1الفقه اإلسالمي، ط

 دار الفكر العربي. :، القاهرةاألوراق التجارية )د.ت(. رضوان، أبو ريد -

 دار النهضة العربية.القاهرة: ، الموجر في األوراق التجارية م(.2113) صدمي، أميرة -

 ،كتابة البحث العلمي صوياغة جديودة (.م2113) أبوسليمان، عبدالوهاب إبراهيم -

 .مكتبة الرشد: ، الريا 11ط

نيووة األوراق التجاريووة ووسووائل الوودفق اإللكتروم(. 2115) طووه، مصووطفا كمووال -



 - ٔٙٓ - 

 دار الفكر العربي.، القاهرة: الحدي ة

جريمووة إعطوواء شووي  بوودون رصوويد "علمووا   م(.2118عبوودالقادر، محموود جمعووة ) -

 مكتبة عين شمس.القاهرة:  ،1طوعمال " 

السووولطة القضوووائية فوووي اإلسوووالم "دراسوووة  م(.1892عليوووان، شووووكت محمووود ) -

 دار الرشيد للنشر والتوريق.القاهرة:  موضوعية مقارنة"

مطبعة جامعة ، القاهرة: األوراق التجارية م(.1885علي جمال الدين )عو ،  -

 القاهرة والكتاب الجامعي.

، القووواهرة: عمليوووات البنوووو  "األوراق التجاريوووة" م(.2111وبي، سوووميحة )يووولالق -

 مكتبة عين شمس.

 .مكتبة مجدالوي، عمان: ق التجاريةاألورا م(.2119نصير، سويلم ) -

األوراق التجاريووة واألوراق الماليووة وأسووواق  (.م1883هنوودي، منيوور إبووراهيم ) -

 .للنشر والتوريق منشأة المعارف، اإلسكندرية: رأس المال

 دار الفكر العربي.، القاهرة: األوراق التجارية يونس، علي حسن )د.ت(. -

  : انكرة انمإََٛح:خايساً 

تجارية األوراق التجارية وفقا  لنظام األوراق ال الفضيل محمد )د.ت(.أحمد، عبد -

 مكتبة الجالء الجديدة.، المنصورة، مصر: السعودي واتفامية جنيف

م(. األوراق التجاريوووة "الكمبيالوووة، السوووند ألمووور، 1888بوووابلي، محموووود محمووود ) -

الشووي " دراسووة تطبيقيووة مفصووله ومقارنووة بنظووام األوراق التجاريووة فووي المملكووة 

 التوريق.، الريا : مكتبة العبيكان للنشر و1العربية السعودية، ط

القوانون التجواري "األوراق  م(.2111ارودي، علي؛ والعريني، محمود فريود )الب -

، م"1888( لسووونة 13التجاريوووة واإلفوووالس وفقوووا  ألحكوووام موووانون التجوووارة رموووم )

 دار المطبوعات الجامعية. اإلسكندرية:

    القووانون التجوواري "األوراق التجاريووة واإلفووالس"          م(.1895) البووارودي، علووي -
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 .بيروت: الدار الجامعية

، االلتووورام الصووورفي فوووي مووووانين الووودول العربيوووة م(.1865) بووودر، أموووين محمووود -

 .                القاهرة: دار النهضة العربية.

القوووانون التجووواري "األوراق التجاريوووة"  م(1993بهنسووواوي، صوووفوت نووواجي ) -

 القاهرة: دار النهضة العربية.

ام المرافعوووات الشووورعية اشوووف فوووي شووور  نظوووالك بووون خنوووين، عبووود  )د.ت(. -

 .: المكتبة التدمريةالريا  ،2ط ،السعودي

 .م( األوراق التجارية، القاهرة: مكتبة وهبة1831الخولي، أك م ) -

انون التجووواري القووو م(.1882، فووووري محمووود؛ الشوووما ، فوووائق محموووود )سوووامي -

 ورارة التعليم والبحث العلمي."األوراق التجارية"، جامعة ب داد: 

دار ، القواهرة: النظريوة العاموة لاللتراموات هو (.1423السعدي، محمد صوبري ) -

   .الكتاب الحديث

دار حووافظ جوودة: "دراسووة مقارنووة"  أحكووام االلتوورام م(.2113سووليم، أيموون سووعد ) -

 .للنشر والتوريق

الحمايوووة الجنائيوووة للشوووي  فوووي التشوووريق السوووعودي  م(.1881الشووواذلي، فتوووو  ) -

 دار المطبوعات القانونية. درية:، اإلسكنوالقانون الوضعي

، دورة نظووام األوراق التجاريووة هوو (.1434) الصوويدالني، إسووماعيل بوون معتووق -

   الريا : مركر عدل للتدريب القانوني.

ألحودث  االمتنوا  عون الوفواء فوي الشوي  وخ واره طبقوا   م(.2118) العائبي، بشوير -

 ية. دار النهضة العرب، القاهرة: 1، طتعديالت القانون التجاري

التشوووووريق الكوووووويتي                األوراق التجاريوووووة فوووووي )د.ت(.  عبووووواس، محمووووود حسوووووين -

 المصرية. مكتبة األنجلوالقاهرة: 

                    ، بيوووروت:سوووناد التجاريوووةتنوووار  القووووانين فوووي مسوووائل األ (.د.تعيوود، إدوارد ) -

 المكتبة القانونية.

 دار هومة.الجرائر:  ،األوراق التجارية (.م2111) فوضيل، نادية -
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دار ، القواهرة: 3ألوراق التجارية "مانون األعموال"، طا )د.ت(. ماسم، علي سيد -

 النهضة العربية.

األوراق التجاريووة واإلفووالس والتسوووية  (.م2119) مرمووان، عبوودالرحمن السوويد -

الريووا :  ،1، طالواميووة طبقووا  لألنظمووة القانونيووة فووي المملكووة العربيووة السووعودية

 .شقريمكتبة ال

العقوود التجاريوة وعمليوات البنوو  طبقوا   (.م2119)مرمان ، عبودالرحمن السويد  -

 . مكتبة الشقريالريا :  ،لألنظمة القانونية بالمملكة العربية السعودية

 .دار النهضةالقاهرة:  ،3، طاألوراق التجارية (.م1888) ةالقليوبي، سميح -

، بيووروت: مكتبووة 1، طي النظووام القووانوني للشوو (.م1883) كووريم، رهيوور عبوواس -

 .  التربية

جرائم الشي  دراسوة مانونيوة فقهيوة مدعموة بوالقرارات  (.م2114) محمد، ماجدة -

 دار الفجر للنشر والتوريق. ، القاهرة: واألحكام القضائية

، 3، طأحكووووام الشووووي  موووودنيا  وجنائيووووا   (.م2111) المصووووري، محموووود محمووووود -

 .مكتب العربي الحديثالاإلسكندرية: 

الجوانووووب القانونيووووة للشوووويكات  (.م1883) ، منووووا؛ مطيشووووان، محمووووودالمفتووووي -

 مطبعة البن  العربي.، عمان: المصرفية

جامعوة ، الريوا : إجراءات التقاضي والتنفيوذ (.ه 1419) هاشم، محمود محمد -

 المل  سعود.

األوراق التجاريووة والتقاضوي فووي منارعتهووا  (.هوو 1418)هاشوم ، محمووود محمود  -

 جامعة المل  سعود.الريا : ، في النظام السعودي

مجموعوووة المبوووادا النظاميوووة فوووي موووواد األوراق  (.هووو 1414) ورارة التجوووارة -

 . المملكة العربية السعوديةالريا : التجارية، 

 مكتبة رمسيس. القاهرة: ،1، طإجراءات التنفيذ (.د.ت) أبو الوفا، أحمد -

   : اجملالخ ٔاندٔرٚاخ:سادساً 

تنفيووذ األحكووام فووي النظووام " هوو (،1426) محموودنالشوونقيطي، محموود عبوود  ولوود  -



 - ٖٔٙ - 

، المملكووة مجلووة العوودلق األموون"، تطوووره التوواريخي وأ ووره فووي تحقيووضووائي الق

 .)مقبول للنشر( العربية السعودية

كليووة مجلووة ، األوراق التجاريووة فووي القووانون التجوواري (.د.ت) وفوواء، شوويعاوي -

 .مالمة )مقبول للنشر(الجرائر: جامعة  ،الحقوق واخداب والعلوم االجتماعية

 ،تجاريوة السوعوديمانون المعامالت ال (.ه 1413) أحمد ري، محمود مختاربري -

 .)مقبول للنشر( ، الريا مجلة معهد اإلدارة العامة

مجلوة ارية في النظام التجاري السوعودي األوراق التج (.ه 1413) حداد، إلياس -

 (.)مقبول للنشر، الريا  معهد اإلدارة العامة

القواعد القانونية لوألوراق التجاريوة بالمملكوة العربيوة  (.ه 1411) صال سالم،  -

 .)مقبول للنشر(، الريا ال رفة التجاريةمجلة سعودية، ال

مجلوة راق التجارية فوي النظوام السوعودي، األو (.ه 1418) سالمة، رينب السيد -

 .)مقبول للنشر(، الريا جامعة المل  سعود

سوووعودي                األوراق التجاريوووة فوووي النظوووام ال (.م1898) العموووران، عبووود  محمووود -

 .)مقبول للنشر(، الريا مجلة معهد اإلدارة العامة

   انعهًٛح: انزسائم: ساتعاً 

أصووول التنفيووذ القضووائي وتطبيقاتووه  (.هوو 1429) التوووبي، عبوودالعرير بوون عبوود  -

غيور ) ستير رسالة ماج ت المدنية والتجارية بسلطنة عمان،علا مانون اإلجراءا

 .(، الجامعة اإلسالمية العالمية، ماليريا: كلية أحمد إبراهيم للحقوقمنشورة

الحمايوة اإلجرائيوة للشوي  فوي نظوام  (.هو 1432) الحسيني، خالد بن عبدالرحمن -

غيوور )    رسووالة ماجسووتير  ،دراسووة تطبيقيووة""اإلجووراءات الجرائيووة السووعودي 

 .: كلية العدالة الجنائيةمنية، الريا جامعة نايف العربية للعلوم األ(، منشورة

رجوو  حامول الورموة التجاريوة  (.ه 1429) العمري، جمال بن فضل بن صالح -

غيوور )رسووالة ماجسووتير  ،علووا مقابوول الوفوواء "دراسووة مقارنووة بالفقووه اإلسووالمي"

المعهوود العووالي  (، جامعووة اإلمووام محموود بوون سووعود اإلسووالمية، الريووا :منشووورة

 ة الشرعية.للقضاء، مسم السياس
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أحكوووام الشوووي  "دراسوووة فقهيوووة  (.هووو 1432) العوووواودة، عيسوووا محموووود عيسوووا -

 جامعووة القوودس،(، غيوور منشووورة)رسووالة ماجسووتير  ،تأصوويلية مقارنووة بالقووانون"

 عمادة الدراسات العليا.كلية الحقوق،  فلسطين:

نظووام الحجوور والتنفيووذ فووي  (.هوو 1429) المطووو ، سووليمان بوون عبوود  بوون ناصوور -

 جامعوة نوايف)غيور منشوورة(، رسوالة ماجسوتير عات الشرعية السوعودي، المراف

 .العربية للعلوم األمنية، الريا : كلية العدالة الجنائية

االمتنوا  عون الوفواء بواألوراق  (.هو 1423) المقبل، محمد بون صوالح بون محمود -

أطروحوووة ) ،التجاريوووة فوووي الفقوووه والنظوووام "دراسوووة مقارنوووة بالفقوووه اإلسوووالمي"

المعهوود العووالي  ، جامعووة اإلمووام محموود بوون سووعود اإلسووالمية، الريووا :(دكتوووراه

 للقضاء، مسم السياسة الشرعية.

   :حَظً: األثايُاً 
( 33نظووام األوراق التجاريووة، الصووادر بموجووب المرسوووم الملكووي الكووريم رمووم ) -

 ه .11/11/1393بتاري  

هوو ، 13/9/1433( بتوواري  53نظووام التنفيووذ الصووادر بالمرسوووم الملكووي رمووم )م/ -

( بتووووواري  8982والئحتووووه التنفيذيووووة الصووووادرة بقوووورار وريوووور العوووودل رمووووم )

 ه  القاضي بالموافقة علا الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ.13/4/1434

 : يٕالع االَرتَد:ذاسعاً 
الشوووووبرمي، عبووووودالعرير )د.ت(. شووووور  نظوووووام التنفيوووووذ. اسوووووترجعت بتووووواري   -

 (.http://www.alshubramilawyer.com) :مومقمن ، هـ81/9/8341

 يذ: من وحي نظام التنفيذ الجديود.  اسوترجعت بتواري مضاء التنف )د.ت(.            -

 (.http://www.alshubramilawyer.com) :من مومق  هـ81/9/8341

 ، أحمووووود بووووون محمووووود )د.ت(. تنفيوووووذ األحكوووووام. اسوووووترجعت بتووووواري ال وووووانمي -

 .(http://www.tihamh-qn.com) :من مومق ،ّٕٗٔٓ/ٕ/ٕ٘

مضووواء التنفيوووذ السوووعودي ضووورورة حتميوووة، مقالوووة  هووو (.1434النووواجم، حموووود ) -

 ى/جمواد11اال نين ، 12564،  في جريدة الشرق األوسط اإللكترونيةمنشورة 

http://www.alshubramilawyer.com/
http://www.alshubramilawyer.com/
http://www.tihamh-qn.com/


 - ٔٙ٘ - 

  ٛددـٖ٘ٗٔ/ٔٔ/ٕٗ. اسووترجعت بتوواري  م2113/إبريوول/22هوو ، 1434/اخخوورة

ورارة العوووووووودل، البوابووووووووة .(http://classic.aawsat.com) موووووووون مومووووووووق:

 مووووووووووون مومووووووووووووق:  هــــــــــــ8/1/8341، اسوووووووووووترجعت بتوووووووووووواري  اإللكترونيوووووووووووة

(www.moj.gov.sa). 

اسػترجمت االور     ح د بف ةوالد )د.ت(. داليؿ اجػراءات   ػؿ قضػوء االتيفيػ    -
  (http://classic.aawsat.com)    ف  وقع:هػ11/6/1435بتوريخ 
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