قبىوو اخحبدي رقن  73لشىج 2991
فً شأو العالهبح الخجبرٌج
هعدل تهوجة
القبىوو االخحبدي رقن  1222/29خبرٌخ 1222/29/21ن .
والقبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221/23/12ن .

ٌحً زاٖد تً شوػبً آل ٌِٖبً  ،رئٖس دّهج االيبراح اهـرتٖج اهيخحدث ،
تـد االػالؽ ؿوٓ اهدشخّر اهيئكح
ّؿوٓ اهلبًٌّ االخحبدٔ ركى  1هشٌج 1971ى  ،.فٕ ضإً اخخظبظبح اهّزاراح ّظالحٖبح اهّزراء

ّاهلّاًٌٖ اهيـدهج هَ ،

ّؿوٓ اهلبًٌّ االخحبدٔ ركى  4هشٌج 1979ى  .فٕ ضإً كيؾ اهغص ّاهخدهٖس فٕ اهيـبيالح اهخجبرٖج ،
ّؿوٓ اهلبًٌّ االخحبدٔ ركى  5هشٌج 1985ى  .تبظدار كبًٌّ اهيـبيالح اهيدٌٖج ّ ،اهلّاًٌٖ اهيـدهج هَ،
ّؿوٓ اهلبًٌّ االخحبدٔ ركى  3هشٌج 1987ى  .تبظدار كبًٌّ اهـلّتبح ،
ّتٌبء ؿوٓ يب ؿرغَ ّزٖر االكخظبد ّاهخجبرث ّيّافلج يجوس اهّزراء ّخظدٖق اهيجوس االؿوٓ

هالخحبد ،

ؤظدرٌب اهلبًٌّ اٗخٕ :

التبة األول
خعبرٌف

الهبدث : 2
عدل ىص الهبدث االولى تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1222/29خبرٌخ 1222/9/21ن .

وتهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى الوجه الخبلً :

فٕ خػتٖق ؤحنبى ُذا اهلبًٌّ ٖلظد تبهنويبح ّاهـتبراح اهخبهٖج اهيـبٌٕ اهيّغحج كرًٖ نل يٌِب يب هى ٖلع
شٖبق اهٌط تغٖر ذهم :
اهدّهج  :دّهج االيبراح اهـرتٖج اهيخحدث .
اهّزارث ّ :زارث االكخظبدث ّاهخجبرث .
اهّزٖر ّ :زٖر االكخظبد ّاهخجبرث .
اهشوػج اهيخخظج  :اهشوػج اهيخخظج فٕ االيبرث .
اهٌضرث ٌ :ضرث اهـاليبح اهخجبرٖج اهخٕ خظدرُب اهّزارث .
اهرشى  :نل خظيٖى ٖخغيً يجيّؿج يً اهيرئٖبح ( ؤٔ خنًّٖ فٌٕ ).
اهريز  :نل رشى يرئٕ ّاحد .
اهديغبح  :اهـاليبح اهيحفّرث .
اهٌلّص  :اهـاليبح اهتبرزث .
اهظّر  :ظّر اٌٛشبً شّاء نبٌح ظّرث ظبحة اهيضرّؽ ؤّ ظّرث غٖرٍ .
اهشجل  :شجل اهـاليبح اهخجبرٖج هدْ اهّزارث .
اهوجٌج  :هجٌج اهـاليبح اهخجبرٖج اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ .

الهبدث : 1
خـختر ؿاليج خجبرٖج نل يب ٖإخذ ضنال ييٖزا يً ؤشيبء ؤّ نويبح ؤّ ايغبءاح ؤّ حرّف ؤّ ؤركبى اّ
رشّى اّ ريّز ؤّ ؿٌبًّٖ ؤّ ديغبح ؤّ ؤخخبى ؤّ ظّر ؤّ ٌلّص اّ اؿالٌبح ؤّ ؿتّاح ؤّ ؤٖج ؿاليج ؤخرْ
ؤّ ؤٔ يجيّؽ يٌِب اذا نبٌح خشخخدى ؤّ ٖراد ؤً خشخخدى ايب فٕ خيٖٖز تغبئؾ ؤّ يٌخجبح ؤّ خديبح ؤٖب نبً
يظدرُب ّايب هودالهج ؿوٓ ؤً اهتغبئؾ ؤّ اهيٌخجبح خـّد هيبهم اهـاليج تشتة ظٌـِب ؤّ اٌخلبئِب ؤّ االخجبر

تِب ؤّ هودالهج ؿوٓ خإدٖج خديج يً اهخديبح .

ّٖـختر اهظّح جزءا يً اهـاليج اهخجبرٖج اذا نبً يظبحتب هِب .

الهبدث : 7
عدل ىص الهبدث  7تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح
عمى الوجه الخبلً :

ال ٖشجل نـاليج خجبرٖج ؤّ نـٌظر يٌِب يب ٖإخٕ :
 – 1اهـاليج اهخبهٖج يً ؤٖج ظفج ؤّ ػبتؾ ييٖز ؤّاهـاليج اهينٌّج يً تٖبٌبح هٖشح اال اهخشيٖج اهخٕ ٖػولِب
اهـرف ؿوٓ اهتغبئؾ ّاهيٌخجبح ّاهخديبح اّ اهرشّى اهيإهّفج ّاهظّر اهـبدٖج هوتغبئؾ ّاهيٌخجبح .
 – 1ؤٖج ؿاليج خخل تبٗداة اهـبيج ؤّ خخبهف اهٌؼبى اهـبى .
 – 3اهضـبراح اهـبيج ّاٙؿالى ّغٖرُب يً اهريّز اهخبظج تبهدّهج ؤّ اهيٌؼيبح اهـرتٖج ؤّ اهدّهٖج ؤّ

احدْ يئششبخِب ؤّ ؤٖج دّهج ؤجٌتٖج اال تخفّٖع يٌِب ّ ،نذهم ؤٔ خلوٖد هخوم اهضـبراح ؤّ اٙؿالى ؤّ اهريّز.
 – 4ريّز اهِالل اٙحير ؤّ اهظوٖة اٙحير ّغٖرُب يً اهريّز اٙخرْ اهيضبتِج ّنذهم اهـاليبح اهخٕ
خنًّ خلوٖدا هِب .
 – 5اهـاليبح اهييبذوج ؤّ اهيضبتِج هوريّز ذاح اهظتغج اهدٌٖٖج اهيحغج .
 – 6اٙشيبء ّاهتٖبٌبح اهجغرافٖج اذا نبً يً ضإً اشخـيبهِب ؤً ٖحدد هتشب فٖيب ٖخـوق تيٌضإ اهتغبؿج ؤّ
اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح ؤّ يظدرُب .
 – 7اشى اهغٖر ؤّ هلتَ ؤّ ظّرخَ ؤّ ضـبرٍ يب هى ّٖافق ُّ ؤّ ّرذخَ يلديب ؿوٓ اشخـيبهَ .
 – 8اهتٖبٌبح اهخبظج تدرجبح اهضرف اهخٕ ال ٖذتح ػبهة اهخشجٖل اشخحلبكَ هِب كبٌٌّب .
 – 9اهـاليبح اهخٕ يً ضإٌِب ؤً خغول اهجيِّر ؤّ اهخٕ خخغيً تٖبٌبح نبذتج ؿً يٌضإ ؤّ يظدر

اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح ؤّ ؿً ظفبخِب اٙخرْ ّ ،نذهم اهـاليبح اهخٕ خحخّٔ ؿوٓ اشى خجبرٔ ُّيٕ ؤّ يلود
ؤّ يزّر .
 – 11اهـاليبح اهييوّنج ٙضخبط ػتٖـًٖٖ ؤّ يـًٌّٖٖ ٖنًّ اهخـبيل يـِى يحؼّرا .
 – 11اهـاليج اهخٕ ٌٖضإ ؿً خشجٖوِب هتـع فئبح اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح اهحػ يً كٖيج اهيٌخجبح ؤّ
اهخديبح اٙخرْ اهخٕ خيٖزُب اهـاليج .
 – 11اهـاليج اهخٕ خضيل اٙهفبؼ ؤّ اهـتبراح اٗخٖج  ( :ايخٖبز ) ؤّ ( ذّ ايخٖبز ) ؤّ ( يشجل ) ؤّ ( رشى
يشجل ) ؤّ ( حلّق اهػتؾ ) ؤّ ( اهخلوٖد ٖـختر خزّٖرا ) ؤّ يب ضبتَ ذهم يً اٙهفبؼ ّاهـتبراح .

 – 13اّٙشيج اهّػٌٖج ّاالجٌتٖج ّ ،اهـاليبح اهيـدٌٖج ؤّ اهّركٖج .
 – 14اهـاليج اهخٕ خـختر يجرد خرجيج هـاليج يضِّرث ؤّ هـاليج ؤخرْ شتق خشجٖوِب اذا نبً يً ضإً
اهخشجٖل ؤً ٖحدد هتشب هدْ جيِّر اهيشخِونًٖ تبهٌشتج هويٌخجبح اهخٕ خيٖزُب اهـاليج ؤّ اهيٌخجبح اهييبذوج .

الهبدث : 2
عدل ىص الهبدث  2تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح
عمى الوجه الخبلً :

 - 1ال ٖجّز خشجٖل اهـاليبح اهخجبرٖج ذاح اهضِرث اهـبهيٖج اهخٕ خجبّز حدّد اهتود اٙظوٕ هوـاليج اهٓ
اهتالد اٙخرْ  ،اال تٌبء ؿوٓ ػوة يبهنِب اٙظوٕ ؤّ تٌبء ؿوٓ خّنٖل رشيٕ يٌَ .
ّ – 1هخحدٖد يب اذا نبٌح اهـاليج ذاح ضِرث ٖراؿٓ يدْ يـرفخِب هدْ اهجيِّر اهيـٌٕ ٌخٖجج خرّٖجِب .
ّ – 3ال ٖجّز خشجٖل اهـاليبح ذاح اهضِرث هخيٖٖز شوؾ ؤّ خديبح غٖر ييبذوج ؤّ يػبتلج هخوم اهخٕ
خيٖزُب ُذٍ اهـاليبح اذا :
ؤ – دل اشخخداى اهـاليج ؿوٓ ظوج تًٖ اهشوؾ ّاهخديبح اهيػوّة خيٖٖزُب ّشوؾ ؤّ خديبح ظبحة اهـاليج
اٙظوٖج .
ة – ؤدْ اشخخداى اهـاليج الحخيبل اٛغرار تيظبهح ظبحة اهـاليج اٙظوٖج .

التبة الذبىً
خشجٌل العالهبح وشطتهب
الهبدث : 5
ٖـد فٕ اهّزارث شجل ٖشيٓ شجل اهـاليبح اهخجبرٖج خدًّ فَٖ جيٖؾ اهـاليبح اهخجبرٖج ّؤشيبء ؤظحبتِب
ّؿٌبٌِّٖى ٌّّؽ ٌضبػِى ّؤّظبف تغبئـِى ؤّ يٌخجبخِى ؤّ خديبخِى ّيب ٖػرؤ ؿوٓ اهـاليبح يً خحّٖل ؤّ
خٌبزل ؤّ ٌلل هويونٖج ؤّ رًُ ؤّ خرخٖط تبالشخـيبل ؤّ ؤٖج خـدٖالح ؤخرْ .
ّهنل ضخط ؤً ٖػوة ظّرث ػتق االظل ييب ُّ يدًّ فٕ ُذا اهشجل تـد دفؾ اهرشّى اهيلررث .

الهبدث : 1
هالضخبط اهخبهٕ ذنرُى اهحق فٕ خشجٖل ؿاليبخِى اهخجبرٖج :
 – 1يّاػٌّ اهدّهج يً االضخبط اهػتٖـًٖٖ ؤّ االؿختبرًٖٖ اهذًٖ ٖزاّهًّ ؤٔ ؿيل يً اٙؿيبل اهخجبرٖج
ؤّ اهظٌبؿٖج ؤّ اهحرفٖج ؤّ اهخديٖج .
 – 1االجبٌة يً االضخبط اهػتٖـًٖٖ ؤّ االؿختبرًٖٖ اهذًٖ ٖزاّهًّ ؤٔ ؿيل يً االؿيبل اهخجبرٖج ؤّ
اهظٌبؿٖج ؤّ اهحرفٖج ؤّ اهخديٖج فٕ اهدّهج .
 – 3االجبٌة يً االضخبط اهػتٖـًٖٖ ؤّ االؿختبرًٖٖ اهذًٖ ٖزاّهًّ ؤٔ ؿيل يً االؿيبل اهخجبرٖج ؤّ

اهظٌبؿٖج ؤّ اهحرفٖج ؤّ اهخديٖج فٕ ؤٖج دّهج يً اهدّل اهخٕ خـبيل اهدّهج يـبيوج اهيذل .
 – 4االضخبط االؿختبرٖج اهـبيج .

الهبدث :3
هنل يً ٖرغة فٕ اشخـيبل ؿاليج خجبرٖج هخيٖٖز تغبؿج ؤّ يٌخجبح ؤّ خديبح ؤً ٖػوة خشجٖوِب ّفلب
ٙحنبى ُذا اهلبًٌّ .
ّٖلدى ػوة خشجٖل اهـاليج اهٓ اهّزارث تبالّغبؽ ّاهضرّػ اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهالئحج اهخٌفٖذٖج 2

الهبدث : 8
عدل ىص الهبدث  8تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح
عمى الوجه الخبلً :

ٖجّز خشجٖل اهـاليج اهخجبرٖج ؿً فئج ّاحدث ؤّ ؤنذر يً فئبح اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح تحشة اهخظٌٖف
اهدّهٕ ّكّاؿدٍ اهّاردث فٕ اهالئحج اهخٌفٖذٖج هِذا اهلبًٌّ ّ ،ال ٖجّز ؤً ٖضخيل ػوة خشجٖل اهـاليج ؿوٓ
ؤنذر يً فئج ّاحدث .

الهبدث : 9
ٖجّز خلدٖى ػوة ّاحد هخشجٖل يجيّؿج يً اهـاليبح اهيخيبذوج فٕ ؿٌبظرُب اهجُّرٖج ّاهخٕ ٖلخظر
اخخالفِب ؿوٓ ؤيّر ال خيس ذاخٖخِب يشبشب جُّرٖب نوًّ اهـاليبح ؤّ تٖبٌبح اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح اهيرختػج
تِب  ،ؿوٓ ؤً خنًّ ُذٍ اهيٌخجبح ؤّاهخديبح خبتـج هفئج ّاحدث .

الهبدث : 22
عدل ىص الهبدث  22تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى

الوجه الخبلً :

يؾ يراؿبث حنى اهيبدث  16يً ُذا اهلبًٌّ  ،ال ٖجّز خشجٖل ؤٖج ؿاليج خجبرٖج يػبتلج ؤّ يضبتِج هـاليج

شتق خشجٖوِب ؿً ذاح اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح  ،ؤّ ؿً يٌخجبح ؤّ خديبح غٖر ييبذوج اذا نبً يً ضإً
اشخـيبل اهـاليج اهيػوّة خشجٖوِب ؤً ّٖهد اٌػتبؿب تبهرتػ تٌِٖب ّتًٖ يٌخجبح ؤّ خديبح يبهم اهـاليج
اهيشجوج ؤّ ؤً ٖئدٔ الحخيبل اٛغرار تيظبهحَ .

ّاذا ػوة ضخط ؤّ ؤنذر فٕ خبرٖخ ّاحد خشجٖل اهـاليج ذاخِب ؤّ ؿاليبح يخلبرتج ؤّ يخضبتِج ؿً ذاح
اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح ؤّ ؿً يٌخجبح ؤّ خديبح ييبذوج هِب خلؾ فٕ ذاح اهفئج ّ ،جة ؿوٓ اهّزارث ّكف
خشجٖل جيٖؾ اهػوتبح اهٓ ؤً ٖلدى خٌبزل يظدق ؿوَٖ يً اهيخٌبزؿًٖ هيظوحج ؤحدُى ؤّ اهٓ ؤً ٖظدر حنى
ٌِبئٕ هيظوحج ؤٔ يٌِى .

الهبدث : 22
عدل ىص الهبدث  22تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى

الوجه الخبلً :

ٖجّز هوّزارث ؤً خفرع يب خراٍ الزيب يً اهلّٖد ّاهخـدٖالح هخحدٖد اهـاليج اهخجبرٖج ّخّغٖحِب ؿوٓ

ّجَ ٖيٌؾ اهختبشِب تـاليج ؤخرْ شتق خشجٖوِب ؤّ  ٔٙشتة آخر خراٍ ّٖفخرع احخيبل حدّد اهختبس فٕ
حبهج اشخخداى ؿاليج خجبرٖج هخيٖز شوؾ ؤّ خديبح يخػبتلج ّ ،اذا رفغح اهّزارث خشجٖل اهـاليج اهخجبرٖج
هشتة يب ؤّ ؿوق اهخشجٖل ؿوٓ كّٖد ؤّ خـدٖالح ّجة ؿوِٖب ؤً خخػر ػبهة اهخشجٖل نخبتج تإشتبة كرارُب .
ّفٕ جيٖؾ اٙحّال ٖخـًٖ ؿوٓ اهّزارث ؤً ختح فٕ ػوة اهخشجٖل خالل ذالذًٖ ّٖيب يً خبرٖخ خلدٖيَ يخٓ
نبً يشخّفٖب هوضرّػ ّاالّغبؽ اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ ّالئحخَ اهخٌفٖذٖج .

الهبدث : 21
ٖجّز هػبهة اهخشجٖل اهذٔ رفع ػوتَ ؤّ ؿوق كتّهَ ؿوٓ ضرػ ؤً ٖخؼوى يً ُذا اهلرار اهٓ اهوجٌج خالل
ذالذًٖ ّٖيب يً خبرٖخ اتالغَ تَ .
ّاذا ؤٖدح اهوجٌج كرار اهّزارث اهلبغٕ ترفع اهػوة ؤّ خـوٖق كتّهَ ؿوٓ اشخٖفبء تـع اهضرّػ جبز

هػبهة اهخشجٖل ؤً ٖػـً فٕ كرار اهوجٌج ؤيبى اهيحنيج اهيدٌٖج اهيخخظج خالل شخًٖ ّٖيب يً خبرٖخ اتالغَ
تَ .

ّٖـختر ػبهة اهخشجٖل يخٌبزال ؿً ػوتَ اذا هى ٖخؼوى يً كرار اهّزارث ؤّ هى ٖػـً فٕ كرار اهوجٌج خالل
اهيّاؿٖد اهيحددث فٕ ُذٍ اهيبدث ؤّ هى ٖلى تخٌفٖذ يب فرغخَ اهّزارث يً كّٖد ؤّ ضرّػ فٕ اهيٖـبد اهذٔ ٖحددٍ
االخػبر اهيّجَ اهَٖ فٕ ُذا اهضإً .

الهبدث : 27
عدل ىص الهبدث  27تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى

الوجه الخبلً :

خضنل هجٌج اهـاليبح اهخجبرٖج ترئبشج ّنٖل اهّزارث ّؿغّٖج نل يً :
 ؿغًّٖ ٖيذالً اهّزارث ٖرضحِيب اهّزٖر . ؿغّ يجوس ادارث يً اخحبد غرف اهخجبرث ّاهظٌبؿج فٕ اهدّهج ٖرضحَ اخحبد اهغرف . ؿغّ يجوس ادارث ؿً نل غرفج يً غرف اهخجبرث ّاهظٌبؿج فٕ اهدّهج خرضحَ اهغرفج اهيـٌٖج .ّخخخبر اهوجٌج يً تًٖ ؤؿغبئِب ٌبئتب هورئٖس ّٖ ،نًّ اجخيبؿِب ظحٖحب تحغّر اغوتٖج ؤؿغبئِب ،
ّخظدر اهلراراح تإغوتٖج اٙؿغبء اهحبغرًٖ ّفٕ حبهج اهخشبّٔ فٕ اٙظّاح ٖرجح اهجبٌة اهذٔ فَٖ
اهرئٖس ّ ،خجخيؾ يرث ؿوٓ اٙكل ضِرٖب .
ّٖنًّ هوجٌج يلرر خرضحَ اهّزارث .
ّخحدد تلرار يً يجوس اهّزراء ينبفأح ؤؿغبء اهوجٌج ّاهيلرر .

الهبدث : 22
عدل ىص الهبدث  22تهوجة الهبدث  1هو القبىوو االخحبدي رقن  1222/29خبرٌخ 1222/9/21ن  .وتهوجة الهبدث االولى

هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ  1221 / 3/22ن  .واضتح عمى الوجه الخبلً :

اذا كتوح اهّزارث اهـاليج اهخجبرٖج ّجة ؿوِٖب كتل خشجٖوِب ؤً خـوً ؿٌِب فٕ اهٌضرث ّفٕ ظحٖفخًٖ

ّٖيٖخًٖ خظدراً فٕ اهدّهج تبهوغج اهـرتٖج ّ ،ذهم ؿوٓ ٌفلج ػبهة اهخشجٖل .

ّهنل ذٔ ضإً ؤً ٖـخرع ؿوٓ خشجٖل اهـاليج ّٖ ،لدى االؿخراع نخبتج اهٓ اهّزارث ؤّ ٖرشل اهِٖب
تبهترٖد اهيشجل ؤّ اهترٖد اٛهنخرٌّٕ خالل ذالذًٖ ّٖيب يً خبرٖخ آخر اؿالً ّ ،ؿوٓ اهّزارث ؤً خخػر
ػبهة اهخشجٖل تظّرث يً االؿخراع ؿوٓ ػوتَ خالل خيشج ؿضر ّٖيب يً خبرٖخ خشويِب هَ .

ّؿوٓ ػبهة اهخشجٖل ؤً ٖلدى اهٓ اهّزارث ردا ينخّتب ؿوٓ ُذا االؿخراع خالل ذالذًٖ ّٖيب يً خبرٖخ
اتالغَ تَ  ،فبذا هى ٖظل اهرد فٕ اهيٖـبد اهيذنّر اؿختر ػبهة اهخشجٖل يخٌبزال ؿً ػوتَ .

الهبدث : 25
ٖخـًٖ ؿوٓ اهّزارث كتل ؤً خفظل فٕ االؿخراغبح اهيلديج اهِٖب ؤً خشيؾ ؤكّال اهػرفًٖ ؤّ ؤحدُيب اذا
ػوة ؤٔ يٌِيب ذهم .
ّخظدر اهّزارث كرارُب ترفع اهخشجٖل ؤّ تلتّهَ ّهِب ؤً خفرع فٕ اهحبهج االخٖرث يب خراٍ يً كّٖد ؤّ
ضرّػ .
ّهنل ذٔ ضإً ؤً ٖخؼوى يً كرار اهّزارث خالل خيشج ؿضر ّٖيب يً خبرٖخ اخػبرٍ تَ ؤيبى اهوجٌج ّهَ ؤً
ٖػـً فٕ كرار اهوجٌج ؤيبى اهيحنيج اهيدٌٖج اهيخخظج خالل ذالذًٖ ّٖيب يً خبرٖخ اتالغَ تبهلرار .
ّال ٖخرخة ؿوٓ اهػـً فٕ اهلرار اهظبدر تلتّل خشجٖل اهـاليج اهخجبرٖج ّكف اجراءاح اهخشجٖل يب هى
خلرر اهيحنيج اهيخخظج غٖر ذهم .

الهبدث : 21
عدل ىص الهبدث  21تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى
الوجه الخبلً :

اذا شجوح اهـاليج اهخجبرٖج اٌشحة ؤذر اهخشجٖل اهٓ خبرٖخ خلدٖى اهػوة ّٖ .ـػٓ هيبهم اهـاليج تيجرد
اخيبى خشجٖوِب ضِبدث خضيل اهتٖبٌبح اٗخٖج :
 – 1ركى خشجٖل اهـاليج .
 – 1خبرٖخ خلدٖى اهػوة ّخبرٖخ اهخشجٖل .
 – 3االشى اهخجبرٔ ؤّ اشى يبهم اهـاليج ّجٌشٖخَ ّيحل اكبيخَ .
 – 4ظّرث يػبتلج هوـاليج .
 – 5تٖبً تبهيٌخجبح ؤّ تبهتغبئؾ ؤّ تبهخديبح اهيخظظج هِب اهـاليج ّتٖبً فئخِب .
 – 6ركى ّخبرٖخ حق اٙشتلٖج اهدّهٕ ّاشى اهدّهج اهـغّ فٕ اخفبكٖج تبرٖس هحيبٖج اهيونٖج اهظٌبؿٖج اهخٕ

ؤّدؽ فِٖب ػوة اٙشتلٖج .

الهبدث : 23
عدل ىص الهبدث  23تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى

الوجه الخبلً :

ٖـختر يً كبى تخشجٖل اهـاليج يبهنب هِب دًّ شّاٍ ّال خجّز اهيٌبزؿج فٕ يونٖج اهـاليج اذا اشخـيوِب يً

كبى تخشجٖوِب تظفج يشخيرث خيس شٌّاح ؿوٓ اٙكل يً خبرٖخ اهخشجٖل دًّ ؤً خرفؾ ؿوَٖ دؿّْ خلغٕ
تـدى يونٖخَ هوـاليج .

ّٖخيخؾ ظبحة اهـاليج اهيشجوج تحق يٌؾ اهغٖر يً اشخـيبل ؿاليج يػبتلج ؤّ يضبتِج هخيٖٖز يٌخجبح ؤّ

خديبح يػبتلج ؤّ يضبتِج ؤّ يرختػج تبهيٌخجبح ّاهخديبح اهخٕ شجوح ؿٌِب اهـاليج ؿوٓ ٌحّ ٖئدٔ ٛحداد
هتس هدْ جيِّر اهيشخِونًٖ .

الهبدث : 28
عدل ىص الهبدث  28تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى
الوجه الخبلً :

ٖجّز هيبهم ؿاليج خجبرٖج شتق خشجٖوِب ؤً ٖلدى فٕ ؤٔ ّكح ػوتب اهٓ اهّزارث ٛدخبل ؤٖج اغبفج ؤّ خـدٖل
ؿوٓ اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح اهخٕ خيٖزُب اهـاليج  ،ؤّ ؿوٓ اهـاليج ذاخِب ؿوٓ ؤال ٖيس اهخـدٖل ذاخٖج اهـاليج
يشبشب جُّرٖب .
ّٖظدر كرار اهّزارث فٕ ضإً ػوة اهخـدٖل ؿوٓ اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح ّفلب هوضرّػ ّاهلّاؿد اهيخـولج
تضػة خشجٖل اهـاليج ؿً تـع اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح  .ؤيب كرارُب فٕ ضإً اهخـدٖل ؿوٓ اهـاليج فٖظدر
ّفلب هوضرّػ ّاهلّاؿد اهيلررث هوتح فٕ ػوتبح اهخشجٖل اٙظوٖج ّٖ ،نًّ كبتال هوخؼوى ّاهػـً فَٖ تبهػرق

ذاخِب .

ّٖـوً ؿ ً اهخـدٖل فٕ اهٌضرث ّفٕ ظحٖفخًٖ ّٖيٖخًٖ خظدراً فٕ اهدّهج تبهوغج اهـرتٖج ّ ،ذهم ؿوٓ ٌفلج
ػبهة اهخـدٖل .

الهبدث : 29
عدل ىص الهبدث  29تهوجة الهبدث  1هو القبىوو االخحبدي رقن  1222/29خبرٌخ 1222/9/21ن  .وتهوجة الهبدث االولى

هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ  1221 / 3/12ن  .واضتح عمى الوجه الخبلً :

يدث اهحيبٖج اهيخرختج ؿوٓ خشجٖل اهـاليج اهخجبرٖج ؿضر شٌّاح ّ ،هظبحة اهـاليج ؤً ٖنفل اشخيرار

اهحيبٖج هيدد يخخبهٖج نل يٌِب ؿضر شٌّاح اذا كدى ػوتب تخجدٖد خشجٖل اهـاليج خالل اهشٌج اٙخٖرث يً يدث
اهحيبٖج اهشبرٖج ّفلب هّٚغبؽ ّاهضرّػ اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ ّالئحخَ اهخٌفٖذٖج .

ّٖخى خجدٖد خشجٖل اهـاليج دًّ ؤٔ فحط اغبفٕ ّدًّ ؤً ٖشيح هوغٖر تبهيـبرغج فٕ اهخجدٖد ّٖ .ضِر
خجدٖد خشجٖل اهـاليج فٕ اهٌضرث ّفٕ ظحٖفخًٖ ّٖيٖخًٖ خظدراً فٕ اهدّهج تبهوغج اهـرتٖج ؿوٓ ٌفلج ظبحة
اهـاليج .
ّال ٖجّز فٕ حبهج ػوة خجدٖد خشجٖل اهـاليج ادخبل ؤٔ خغٖٖر ؿوِٖب ؤّ ضػة ؤّ اغبفج ؤٖج يٌخجبح ؤّ
خديبح ؿوٓ كبئيج اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح اهخٕ شجوح ؿٌِب اهـاليج .
ّؿوٓ اهّزارث خالل اهضِر اهخبهٕ الٌخِبء يدث اهحيبٖج ؤً خلّى تبخػبر ظبحة اهـاليج نخبتج ؿوٓ ؿٌّاٌَ
اهيلٖد فٕ اهشجل تبٌخِبء يدث حيبٖخِب ّ ،اذا هى ٖلى ظبحة اهـاليج تخلدٖى ػوة اهخجدٖد خالل اهذالذج ؤضِر
اهخبهٖج هخبرٖخ اٌخِبء يدث اهحيبٖج كبيح اهّزارث يً خولبء ٌفشِب تضػة اهـاليج يً اهشجل .

الهبدث : 12
ٖجّز هظبحة اهـاليج اهخجبرٖج ؤً ٖػوة ضػة خشجٖوِب يً اهشجل شّاء ؿً نل اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح
اهخٕ شجوح ؿٌِب اهـاليج ؤّ ؿً جزء يٌِب فلػ ّٖلدى ػوة اهضػة ّفلب هالّغبؽ ّاهضرّػ اهخٕ خٌط ؿوِٖب

اهالئحج اهخٌفٖذٖج هِذا اهلبًٌّ .

ّاذا نبٌح اهـاليج يرخظب تبشخـيبهِب ّفلب هـلد يلٖد فٕ شجل اهـاليبح اهخجبرٖج فال ٖجّز ضػة خشجٖوَ
ُذٍ اهـاليج اال تٌبء ؿوٓ يّافلج نخبتٖج يً اهيشخفٖد يً اهخرخٖط يب هى ٖخٌبزل اهيشخفٖد ؿً ُذا اهحق

ظراحج فٕ ؿلد اهخرخٖط .

الهبدث  12هكرر :
أضٌفح هبدث جدٌدث ترقن 12هكرر تهوجة الهبدث  1هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .وهً

الخبلٌج :

هوّزارث ؤً خلّى تضػة اهـاليج اهخٕ شجوح دًّ ّجَ حق تـد اخػبر ذّٔ اهضإً تشتة اهضػة ّشيبؽ
ؤكّاهِى ّاهّكّف ؿوٓ ؤّجَ دفبؿِى .
ّهذّٔ اهضإً اهػـً فٕ كرار اهضػة هدْ اهيحنيج اهيدٌٖج اهيخخظج خالل ذالذًٖ ّٖيب يً خبرٖخ اٛخػبر

تبهضػة .

الهبدث : 12
عدل ىص الهبدث  12تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى

الوجه الخبلً :

يؾ ؿدى اٛخالل تحنى اهيبدث  17يً ُذا اهلبًٌّ ٖنًّ هنل ذٔ ضإً اهحق فٕ ػوة اهحنى تضػة اهـاليج
اهخجبرٖج اهخٕ خنًّ كد شجوح تغٖر حق ّ ،ؿوٓ اهّزارث ؤً خلّى تضػة اهخشجٖل يخٓ كدى هِب حنى تبح يذٖل
تبهظٖغج اهخٌفٖذٖج .

الهبدث : 11
عدل ىص الهبدث  11تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى

الوجه الخبلً :

هويحنيج اهيدٌٖج اهيخخظج ؤً خحنى تٌبء ؿوٓ ػوة نل ذٔ ضإً تضػة خشجٖل اهـاليج اهخجبرٖج اذا ذتح

هدِٖب ؤٌِب هى خشخـيل خيس شٌّاح يخخبهٖج اال اذا ؤذتح يبهم اهـاليج ؤً ؿدى اشخـيبهِب نبً هشتة ؤجٌتٕ ؿٌَ ،
ّٖـ ختر شتتب ؤجٌتٖب  ،كّٖد االشخٖراد ّاهضرّػ اهحنّيٖج اٙخرْ اهخٕ خفرع ؿوٓ اهشوؾ ّاهخديبح اهخٕ
خيٖزُب اهـاليج .
ّهغبٖبح ُذٍ اهيبدث ٖ ،ـختر اشخـيبل اهـاليج يً كتل ضخط يخّل تذهم يً يبهنِب اشخخدايب هِب .

الهبدث : 17
عدل ىص الهبدث  17تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى

الوجه الخبلً :

هويحنيج اهيدٌٖج اهيخخظج  ،تٌبء ؿوٓ ػوة ذٔ اهضإً  ،اٙير تبغبفج ؤٔ تٖبً هوشجل ٖنًّ كد ؤغفل
خدٌَّٖ تَ  ،ؤّ تحذف ؤّ تخـدٖل ؤٔ تٖبً ّارد فٕ اهشجل  ،اذا نبً كد دًّ تدًّ ّجَ حق ؤّ نبً غٖر
يػبتق هوحلٖلج ّ ،هوّزارث ؤً خلّى تذهم يً خولبء ٌفشِب .

الهبدث : 12
ؿوٓ اهّزارث ؤً خلّى تضػة خشجٖل اهـاليج اهخجبرٖج اهخٕ ٖلرر ينخة يلبػـج اشرائٖل فٕ اهدّهج ؤٌِب
يضبتِج ؤّ يػبتلج هـاليج ؤّ ريز ؤّ ضـبر اشرائٖوٕ ّ ،نذهم اهـاليبح اهييوّنج الضخبط ٖظدر فٕ ضإٌِى
كرار تحؼر اهخـبيل يـِى .

الهبدث : 15
عدل ىص الهبدث  15تهوجة الهبدث  1هو القبىوو االخحبدي رقن  1222/29خبرٌخ 1222/9/21ن  .وتهوجة الهبدث االولى

هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ  1221 / 3/12ن  .واضتح عمى الوجه الخبلً :

ٖجة اضِبر ضػة اهـاليج اهخجبرٖج يً اهشجل فٕ اهٌضرث ّفٕ ظحٖفخًٖ ّٖيٖخًٖ خظدراً فٕ اهدّهج

تبهوغج اهـرتٖج ّ ،ذهم ؿوٓ ٌفلج ػبهة اضِبر اهضػة .

الهبدث : 11
اذا ضػة خشجٖل اهـاليج اهخجبرٖج فال ٖجّز اؿبدث خشجٖوِب هظبهح اهغٖر ؿً ذاح اهيٌخجبح اال تـد اٌلغبء
ذالد شٌّاح يً خبرٖخ اهضػة .

التبة الذبلد
اىخقبل همكٌج العالهج ورهىهب
الهبدث : 13
ٖجّز ٌلل يونٖج اهـاليج اهخجبرٖج ؤّ رٌُِب ؤّ اهحجز ؿوِٖب يؾ اهيحل اهخجبرٔ ؤّ يضرّؽ االشخغالل اهخٕ
خشخخدى اهـاليج فٕ خيٖٖز يٌخجبخَ ؤّ خديبخَ ؤّ تدٌِّيب .

الهبدث : 18
ٖضيل اٌخلبل يونٖج اهيحل اهخجبرٔ ؤّ يضرّؽ االشخغالل اهـاليبح اهخجبرٖج اهيشجوج تبشى ٌبكل اهيونٖج اهخٕ
ٖينً اؿختبرُب ذاح ارختبػ ّذٖق تبهيحل ؤّ تبهيضرّؽ يب هى ٖخفق ؿوٓ غٖر ذهم .
ّاذا اٌخلوح يونٖج اهيحل اهخجبرٔ ؤّ يضرّؽ االشخغالل يً غٖر اهـاليج جبز هٌبكل اهيونٖج االشخيرار فٕ
اشخـيبل اهـاليج تبهٌشتج هويٌخجبح ؤّ اهخديبح اهخٕ شجوح يً اجوِب يب هى ٖخفق ؿوٓ غٖر ذهم .

الهبدث : 19
ال ٖنًّ ٌلل يونٖج اهـاليج اهخجبرٖج ؤّ رٌُِب حجج ؿوٓ اهغٖر اال تـد اهخإضٖر تَ فٕ شجل اهـاليبح
ّاضِبرٍ تبهنٖفٖج اهخٕ خحددُب اهالئحج اهخٌفٖذٖج

التبة الراتع
عقود الخرخٌص تبشخعهبل العالهج
الهبدث : 72
ٖجّز هيبهم اهـاليج اهخجبرٖج  ،تيّجة ؿلد ينخّة ّيّذق ؤً ٖرخط هضخط ؤّ ؤنذر تبشخـيبل اهـاليج

ؿً نل ؤّ تـع اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح اهيشجوج ؿٌِب اهـاليج ّٖ 2نًّ هيبهم اهـاليج ؤً ٖشخـيوِب تٌفشَ يب
هى ٖخفق ؿوٓ غٖر ذهم .

ّال ٖجّز ؤً خزٖد يدث اهخرخٖط تبشخـيبل اهـاليج ؿً اهيدث اهيلررث هحيبٖخِب .

الهبدث : 72
ٖجة كٖد ؿلد اهخرخٖط تبشخـيبل اهـاليج اهخجبرٖج فٕ شجل اهـاليبح ّ ،ال ٖنًّ هوخرخٖط ؤذر كتل اهغٖر
اال تـد كٖدٍ فٕ اهشجل ّاالضِبر ؿٌَ تبهنٖفٖج اهخٕ خحددُب اهالئحج اهخٌفٖذٖج .

الهبدث : 71
عدل ىص الهبدث  71تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى
الوجه الخبلً :

ال ٖجّز هويشخفٖد يً اهخرخٖط اهخٌبزل ؿٌَ هغٖرٍ ؤّ يٌح خراخٖط يً اهتبػً يب هى ٌٖط ؿلد اهخرخٖط
ؿوٓ خالف ذهم .
ّال ٖجّز اٛهزاى تبهخرخٖط اٛجتبرٔ الشخغالل اهـاليج اهخجبرٖج فٕ ؤٔ حبل يً اٙحّال .

الهبدث : 77
ٖضػة كٖد اهخرخٖط يً اهشجل تٌبء ؿوٓ ػوة يبهم اهـاليج ؤّ اهيشخفٖد يً اهخرخٖط تـد خلدٖى يب ٖذتح
اٌخِبء اّ فشخ ؿلد اهخرخٖط .
ّؿوٓ اهّزارث ؤً خخػر اهػرف االخر تبهػوة اهيلدى هضػة اهخرخٖط ّ ،هِذا اهػرف ؤً ٖـخرع ؿوٓ

ػوة اهضػة ّفلب هالجراءاح ّاالّغبؽ اهخٕ خٌط ؿوِٖب اهالئحج اهخٌفٖذٖج .

الهبدث : 72
ال ٖجّز ؤً ٖخغيً ؿلد اهخرخٖط ؤٖج ٌظّط خلٖد اهيشخفٖد يً اهخرخٖط تلّٖد غٖر يخرختج ؿوٓ اهحلّق

اهخٕ ٖخّهِب خشجٖل اهـاليج اهخجبرٖج ؤّ غٖر غرّرٖج هويحبفؼج ؿوٓ ُذٍ اهحلّق ّ ،يؾ ذهم ٖجّز ؤً
ٖخغيً ؿلد اهخرخٖط اهلّٖد اٗخٖج :
 – 1خحدٖد ٌػبق اهيٌػلج اهجغرافٖج هخشّٖق اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح اهخٕ خحيل اهـاليج .
 – 1خحدٖد يدث اهخرخٖط تبشخـيبل اهـاليج ؿوٓ ؤً ٖراؿٓ فٕ ُذا اهضإً ؤحنبى اهيبدث  31يً ُذا
اهلبًٌّ.
 – 3اهضرّػ اهخٕ خنفل هيبهم اهـاليج يراكتج جّدث اهيٌخجبح اهخٕ ٌٖػتق ؿوِٖب اهخرخٖط .

 – 4اهزاى اهيشخفٖد يً اهخرخٖط تباليخٌبؽ ؿً جيٖؾ االؿيبل اهخٕ كد ٖخرخة ؿوِٖب اهحػ يً كٖيج
اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح اهخٕ خحيل اهـاليج ؤّ االشبءث اهِٖب .

التبة الخبهس
العالهبح الخً خخضص لمداللج عمى هراقتج هىخجبح هعٌىج او فحضهب
الهبدث : 75
ٖجّز هالضخبط االؿختبرًٖٖ اهذًٖ ٖخّهًّ يراكتج ؤّ فحط تـع اهيٌخجبح ؤّ اهخديبح يً حٖد

يظدرُب ؤّ ؿٌبظر خرنٖتِب ؤّ ػرٖلج ظٌـِب ؤّ جّدخِب ؤّ ذاخٖخِب ؤّ ؤٖج خبظٖج ؤخرْ ؤً ٖػوتّا يً
اهّزارث اهخرخٖط هِى تخشجٖل ؿاليج خنًّ يخظظج هودالهج ؿوٓ اجراء اهيراكتج ّاهفحط .
ّفٕ جيٖؾ االحّال ال ٖجّز خشجٖل ُذٍ اهـاليج ؤّ ٌلل يونٖخِب اال تيّافلج اهّزٖر .

الهبدث : 71
خحدد اهالئحج اهخٌفٖذٖج اهضرّػ ّاهلّاؿد اهخبظج تخشجٖل اهـاليج اهيضبر اهِٖب فٕ اهيبدث اهشبتلج ّاهيشخٌداح
اهيػوّة ارفبكِب تػوة اهخشجٖل
ّٖخرخة ؿوٓ خشجٖل ُذٍ اهـاليج جيٖؾ اٗذبر اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ .
ّال ٖجّز اؿبدث خشجٖل اهـاليج اهيذنّرث فٕ حبهج ضػتِب ؤّ ؿدى خجدٖدُب تبهٌشتج اهٓ يٌخجبح ؤّ تغبئؾ

ؤّ خديبح ييبذوج ؤّ يخضبتِج .

التبة الشبدس
العقوتبح
الهبدث : 73
عدل ىص الهبدث  73تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى الوجه

الخبلً :

ٖـبكة تبهحتس ّتبهغرايج اهخٕ ال خلل ؿً خيشج آالف درُى ؤّ تبحدْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ :

 – 1نل يً زّر ؿاليج خجبرٖج خى خشجٖوِب ػتلب هولبًٌّ ؤّ كودُب تػرٖلج خدؿّ اهٓ خغوٖل اهجيِّر شّاء
تب هٌشتج هوشوؾ ّاهخديبح اهخٕ خيٖزُب اهـاليج اٙظوٖج ؤّ خوم اهخٕ خيبذوِب ّ ،نل يً اشخـيل ؿاليج خجبرٖج
يزّرث ؤّ يلودث يؾ ؿويَ تذهم .
 – 1نل يً ّغؾ تشّء ٌٖج ؿوٓ يٌخجبخَ ؿاليج خجبرٖج يشجوج ييوّنج هغٖرٍ ؤّ اشخـيل خوم اهـاليج
تغٖر حق .
 – 3نل يً تبؽ ؤّ ؿرع هوتٖؾ ؤّ هوخداّل ؤّ حبز تلظد اهتٖؾ يٌخجبح ؿوِٖب ؿاليج خجبرٖج يزّرث ؤّ
يلودث ؤّ يّغّؿج تغٖر حق يؾ ؿويَ تذهم ّ .نذهم نل يً كدى ؤّ ؿرع خلدٖى خديبح خحح ؿاليج خجبرٖج
يزّرث ؤّ يلودث ؤّ يشخـيوج تغٖر حق يؾ ؿويَ تذهم .

الهبدث : 78
عدل ىص الهبدث  78تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح عمى
الوجه الخبلً :

ٖـبكة تبهحتس يدث ال خجبّز شٌج ّتبهغرايج اهخٕ ال خلل ؿً خيشج آالف درُى ّال خزٖد ؿوٓ ؿضرث آالف

درُى ؤّ تبحدْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ :

 – 1نل يً اشخـيل ؿاليج غٖر كبتوج هوخشجٖل ّفلب هيب ُّ يٌظّط ؿوَٖ فٕ اهتٌّد 6ّ 5ّ 4ّ 3ّ 1
ّ 14ّ 13ّ 11ّ 11ّ 11ّ 9ّ 8يً اهيبدث  3يً ُذا اهلبًٌّ .
 – 1نل يً دًّ تغٖر حق ؿوٓ ؿاليخَ ؤّ يشخٌداخَ تٖبٌب ٖئدٔ اهٓ االؿخلبد تحظّل خشجٖوِب ؤّ تخيٖٖزُب
هيٌخجبح ؤّ شوؾ غٖر خوم اهيذنّرث فٕ اهشجل .

الهبدث : 79
ٖـبكة نل يً ارخنة احدْ اهجرائى اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهيبدخًٖ  38ّ 37يً ُذا اهلبًٌّ فٕ حبهج
اهـّد تذاح اهـلّتج ؿالّث ؿوٓ اغالق اهيحل اهخجبرٔ ؤّ يضرّؽ االشخغالل يدث ال خلل ؿً خيشج ؿضر ّٖيب
ّال خزٖد ؿوٓ شخج ؤضِر يؾ ٌضر اهحنى ؿوٓ ٌفلج اهيحنّى ؿوَٖ ّفلب هالجراءاح اهخٕ خحددُب اهالئحج اهخٌفٖذٖج

.

الهبدث : 22
ٖجّز هنل يً اظبتَ غرر ٌخٖجج الٔ يً االفـبل اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهيبدخًٖ  37ؤّ  38يً ُذا

اهلبًٌّ ؤً ٖرفؾ دؿّْ ايبى اهيحنيج اهيدٌٖج اهيخخظج هيػبهتج اهيشئّل ؿً اهفـل تخـّٖع يٌبشة ؿيب هحلَ
يً اغرار .

الهبدث : 22
عدل ىص الهبث  22تهوجة الهبدث االولى هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ 1221 / 3/12ن  .واضتح
عمى الوجه الخبلً :

ٖجّز هيبهم اهـاليج اهخجبرٖج  ،فٕ ؤٔ ّكح ّ ،هّ نبً ذهم كتل رفؾ ؤٖج دؿّْ ؤً ٖشخظدر  ،تٌبء ؿوٓ
ؿرٖغج يضفّؿج تضِبدث رشيٖج داهج ؿوٓ خشجٖل اهـاليج  ،ؤيرا يً اهيحنيج اهيخخظج تبخخبذ اٛجراءاح
اهخحفؼٖج اهالزيج ّ ،ؿوٓ اٙخط يب ٖإخٕ :
 – 1اجراء يحغر حظر ّّظف خفظٖوٕ ه٘الح ّاٙدّاح اهخٕ خشخخدى ؤّ اهخٕ اشخخديح فٕ ارخنبة
ؤٔ يً اهجرائى اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ ّ ،نذهم اهيٌخجبح ؤّ اهتغبئؾ اهيحوٖج ؤّ اهيشخّردث
ّؿٌبًّٖ اهيحالح ؤّ اٙغوفج ؤّ اّٙراق ؤّ غٖرُب خنًّ كد ّغـح ؿوِٖب اهـاليج ؤّ اهتٖبً يّغّؽ

اهجرٖيج.

 – 1خّكٖؾ اهحجز ؿوٓ اٙضٖبء اهيذنّرث فٕ اهتٌد اهشبتق ّ ،ذهم تـد ؤً ٖلدى اهػبهة خإيٌٖب يبهٖب خلدرٍ

اهيحنيج هخـّٖع اهيحجّز ؿوَٖ ؿٌد االكخغبء .

ّٖجّز هويحنيج ٌدة ختٖر ؤّ ؤنذر هويـبٌّج فٕ خٌفٖذ اٛجراءاح اهخحفؼٖج .
ّٖشخذٌٓ ؤظحبة اهـاليبح اهيضِّرث يً ضرػ خلدٖى اهضِبدث اهداهج ؿوٓ خشجٖل اهـاليج .

التبة الشبتع
أحكبن عبهج واىخقبلٌج
الهبدث : 21
هويحجّز ؿوَٖ ؤً ٖرفؾ دؿّْ هيػبهتج اهحبجز تبهخـّٖع خالل خشـًٖ ّٖيب ختدؤ يً خبرٖخ اٌلغبء اهيٖـبد
اهيٌظّط ؿوَٖ فٕ اهفلرث االخٖرث يً اهيبدث  41يً ُذا اهلبًٌّ  ،اذا هى خرفؾ اهدؿّْ غد اهيحجّز ؿوَٖ ،
ؤّ يً خبرٖخ ظدّر اهحنى اهٌِبئٕ فٕ اهدؿّْ اهيرفّؿج غدٍ ّ ،فٕ اهحبهخًٖ ال ٖرد اهخإيًٖ هوحبجز اال تـد
ظدّر اهحنى اهٌِبئٕ فٕ دؿّْ اهيحجّز ؿوَٖ ؤّ تـد اٌلغبء اهيٖـبد اهيلرر هَ دًّ رفـِب .

الهبدث : 27
عدل ىص الهبدث  27تهوجة الهبدث  1هو القبىوو االخحبدي رقن  1222/29خبرٌخ 1222/9/21ن  .وتهوجة الهبدث االولى
هو القبىوو االخحبدي رقن  1221/8خبرٌخ  1221 / 3/12ن  .واضتح عمى الوجه الخبلً :

هويحنيج اهيخخظج ؤً خحنى تيظبدرث اٙضٖبء اهيحجّزث ؿوِٖب ؤّ اهخٕ ٖحجز ؿوِٖب فٖيب تـد ّاشخٌزال
ذيٌِب يً اهغرايبح ؤّ اهخـّٖغبح ؤّ اهخظرف فِٖب تإٖج ػرٖلج ؤخرْ خراُب اهيحنيج يٌبشتج ّٖجّز هويحنيج
ؤٖغب ؤً خإير تبخالف اهـاليبح غٖر اهلبٌٌّٖج ؤّ ؤً خإير ؿٌد االكخغبء تبخالف اهيٌخجبح ّاٙغوفج ّيـداح

اهحزى ّغٖرُب يً اٙضٖبء اهخٕ خحيل خوم اهـاليبح ؤّ خحيل تٖبٌبح غٖر كبٌٌّٖج ّتيظبدرث اٗالح ّاٙدّاح
اهخٕ اشخـيوح تظفج خبظج فٕ ؿيوٖج اهخزّٖر ّهِب ؤً خإير تنل يب شتق حخٓ فٕ حبهج اهحنى تبهتراءث .
ّٖجّز هويحنيج نذهم ؤً خإير تٌضر اهحنى ؿوٓ ٌفلج اهيحنّى ؿوَٖ فٕ اهٌضرث ؤّ فٕ احدْ اهظحف اهخٕ

خظدر فٕ اهدّهج تبهوغج اهـرتٖج .

الهبدث : 22
ؿوٓ ؤظحبة اهـاليبح اهخجبرٖج اهيشجوج ؤّ اهيشخـيوج فٕ االيبراح ؿٌد اهـيل تإحنبى ُذا اهلبًٌّ ؤً

ٖخلديّا تػوة كٖدُب فٕ شجل اهّزارث ػتلب هالحنبى ّاهضرّػ اهيٌظّط ؿوِٖب فَٖ خالل شٌج يً خبرٖخ
اهـيل تإحنبيَ .

ّؿوٓ اهذًٖ هى ٖشخّفّا اهضرّػ اهيلررث فٕ ُذا اهلبًٌّ ؤً ٖـدهّا ؤّغبؿِى خالل شٌج يً خبرٖخ اهـيل تَ
ّاذا هى خشخّف اهـاليج اهخجبرٖج اهضرّػ اهيلررث هِب خالل اهيدث اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهفلرث اهشبتلج اؿخترح
يٌلغٖج تلّث اهلبًٌّ .
ّٖنًّ هويشخـيل االّل حق االّهّٖج فٕ خشجٖل ؿاليخَ خالل ُذٍ اهفخرث ّٖراؿٓ فٕ خحدٖد االشخـيبل
االّل خبرٖخ اهتدء تَ ّاشخيرارٖخَ ّاهؼرّف اهيحٖػج تَ ّّاكـج خشجٖل اهـاليج .

الهبدث : 25
ؿوٓ اهّزارث اخػبر اهشوػج اهيخخظج فٕ نل ايبرث ّاخحبد غرف اهخجبرث ّاهظٌبؿج ّغرف اهخجبرث
ّاهظٌبؿج فٕ اهدّهج تإشيبء اظحبة اهـاليبح اهخجبرٖج اهيشجوج تبهّزارث ّتٖبٌبخِب ّيب ٖػرؤ ؿوِٖب يً خغٖٖر
ؤّ خـدٖل ؤّ ضػة ّذهم خالل ذالذًٖ ّٖيب يً خبرٖخ اهخشجٖل ؤّ اهخغٖٖر ؤّ اهخـدٖل ؤّ اهضػة .

الهبدث : 21
ٖنًّ هويّؼفًٖ اهيخخظًٖ تيراكتج خٌفٖذ ؤحنبى ُذا اهلبًٌّ ّاهلراراح اهيٌفذث هَ ّاهذًٖ ٖظدر تخحدٖدُى
كرار يً ّزٖر اهـدل تبالخفبق يؾ ّزٖر االكخظبد ّاهخجبرث ّاهشوػج اهيخخظج ظفج يإيّرٔ اهغتػ اهلغبئٕ
ّهِى تِذٍ اهظفج حق اهدخّل اهٓ االيبنً اهخٕ ٖدخل ٌضبػِب فٕ ٌػبق ؤحنبى ُذا اهلبًٌّ ؿدا االيبنً
اهيخظظج هوشنً ّذهم تغرع اهخإند يً خٌفٖذ ؤحنبيَ ّاهلراراح اهيٌفذث هَ ّغتػ اهحبالح اهيخبهفج ّؿوٓ

اهشوػبح اهيحوٖج تباليبراح خلدٖى اهخشِٖالح اهالزيج هِئالء اهيّؼفًٖ هخينٌِٖى يً اهلٖبى تـيوِى .

الهبدث : 23
ٖظدر تخحدٖد اهرشّى اهخٕ خشخّفٕ ؿً االجراءاح اهخٕ خخى تيّجة ؤحنبى ُذا اهلبًٌّ كرار يً يجوس
اهّزراء.

الهبدث : 28
ٖوغٕ نل حنى ٖخبهف ؤّ ٖخـبرع يؾ ؤحنبى ُذا اهلبًٌّ .

الهبدث : 29
ٖظدر اهّزٖر اهوّائح ّاهلراراح اهالزيج هخٌفٖذ ؤحنبى ُذا اهلبًٌّ .

الهبدث : 52
ٌٖضر ُذا اهلبًٌّ فٕ اهجرٖدث اهرشيٖج ّٖـيل تَ تـد ذالذج ؤضِر يً خبرٖخ ٌضرٍ .
زاٌد تو شمطبو آل ىهٌبو
رئٌس دولج االهبراح العرتٌج الهخحدث
ظدر ؿٌب فٕ كظر اهرئبشج تإتّؼتٕ
تخبرٖخ  1رتٖؾ اهذبٌٕ ُ 1413ـ .
اهيّافق  18شتخيتر  1991ى .
ٌضر ُذا اهلبًٌّ االخحبدٔ فٕ ؿدد اهجرٖدث اهرشيٖج ركى  143ط . 7

