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 يقديت

٩پً ص٢ذُٴ ثٽضىٵ٨ ثٽ٪ڂپٍ إڃ ثٽقوَظ ٩ڄ ثٽض٪ڂٌُ هى ٱٍ ثألّجُ فوَظ ٩ڄ ٩پڀ َٶىٿ 

دنٚىٗ صقٌُٞ وًٵجدز ٹټ ځج َومټ ٱٍ ثٽضچ٦ُڀ ثٽڂجهٌ ٽڂؾضڂ٨ ثڅْجڅٍ وځج َق٠ُ ده، 

وىٽٸ ځڄ مالٻ ٩وه ځڄ ثٽٶىث٩و وثٽٞىثد٠ وثالؽٌثءثس ثٽضٍ صضڀ ُٙج٭ضهج ٱٍ ٕٺټ ٵىثڅُڄ 

 وثالٱٌثه وؽىح ثٽضٶُو دهج ٵٚو صهُتز وصچ٦ُڀ ثٽڂؾجٻ رىثس ١جد٨ ٩جٿ صٲٌٛ ٩پً ثالهثً

ځضومټ ٱُه َڂٺڄ ثڃ َؤهٌ  أٌ ٌ ثمالٻ ٵو َٚوً ٩ڄوثٽضقٺڀ ٱُه، ودجٽضجٽٍ صؾجوٍ أثٽضٌثدٍ 

 ز دجٽذاله.ثٽً ثالٌٝثً دؾڂجٽُز ثٽ٪ڂٌثڃ ودجٽذُتز ثٽ٢ذُ٪ُز وثٽ٪ٶجًَ

و٩پُه ٱئڃ صٌُّل ُّجّز ٩ڂٌثڅُز هوٱهج ث٩وثه ثٽضٌثح ثٽى١چٍ دج٩ضذجًهج ځڄ ٽىثٍٿ 

ٶُٴ ثٽضچڂُز ثٽٖڂىٽُز وثٽڂضىثٍڅز ٽڂنضپٰ ؽهجس ثٽضٌثح ثٽض٪ڂٌُ ثٽضٍ ال دو ځچهج ځڄ ثؽټ صق

وځوي ثٽضَثٿ ١جٽذٍ  ،ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ ثٽڂڂچىفز زثٽقٌٗ ٩پً ّالځ دجألّجُثٽى١چٍ َٶضٍٞ 

ثالفُجڃ ځج َضڀ صؾجوٍ ثٽٶجڅىڅُز ثٽڂؤ١ٌر ٽٶ٢ج٧ ثٽض٪ڂٌُ إى ٱٍ ٹغٌُ ځڄ  دجألفٺجٿهيڇ ثٽٌم٘ 

ؾهز ثٽڂجڅقز ٽهيڇ ثٽٌم٘ أو ځڄ ثٽ٢ٌٯ ڂج َٖٺټ مٌٵج ٽپٶجڅىڃ ّىثء ځڄ ثٽهيڇ ثٽٌم٘ ځ

 صقٶُٴ ثٽ٪وثٽز. وهى ځج َؤهٌ ثٽً ځچج٩ٍجس فجهر صٲٌٛ ثٽپؾىء ثٽً ثٽٶٞجء و هجثٽڂْضٲُو ځچ

ٹغٌ ثٽٶٞجَج ثٽٌثةؾز ٱٍ ثٽڂقجٹڀ ج٩ٍجس ىثس ثٽٚپز دٌم٘ ثٽض٪ڂٌُ ص٪و ځڄ أإڃ ثٽڂچ

ٌ ودجٽضجٽٍ ثٽضؤعٌُ أوال ثٽڂٮٌدُز وهى ځج َؤعٌ ٱٍ ثٽٮجٽخ ٩پً ثٽضچََټ ثٽْپُڀ ٽُْجّز ثٽض٪ڂُ

ز ثٽ٪ٶجًَز هى دجٽڂپٺُتز ثٽ٢ذُ٪ُز، ألڃ ثٽڂْجُ ٩ُپً ثٽى٩جء ثٽ٪ٶجًٌ ٽپذاله وعجڅُج ٩پً ثٽذ

٩ؾپز الّجُّز ٽضقٲَُ ثالّضغڂجً وصقٌَٸ ځْجُ ځذجٌٕ دجٽذُتز ٱئى ٹجڃ ثٽ٪ٶجً هى ثٽٌثٱ٪ز ث

ٱ٢ڄ ٽه ثٽڂ٧ٌٖ  صٍ ٩پً فْجح ثٽذُتز ثٽ٢ذُ٪ُز، وهى ځجأڃ َؤثٽضچڂُز ٱئڃ ىٽٸ ال َؾخ 

ثٽڂٮٌدٍ ځڄ مالٻ ّچه ٽٶىثڅُڄ هوٱهج هى فڂجَز ثٽٲٞجء ثٽذُتٍ وصٌصُخ ثٽڂْؤوٽُجس ثٽٶجڅىڅُز 

ٌ ٩ًپً ؽڂ٨ُ ثٽڂضومپُڄ ٱٍ ٵ٢ج٧ ثٽض٪ڂٌُ دجٽٖٺټ ثٽيٌ َٺٌُ فڂجَز فٶُٶُز ٽپى٩جء ثٽ٪ٶج

 ثٽذُتُز دج٩ضذجًهج وؽهجڃ ٽ٪ڂپز وثفور ال َڂٺڄ ثٽٲٚټ دُچهڂج. روٽپغٌو
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ّجّج فىٻ ثٽڂچج٩ٍجس جوٻ ٱٍ هيث ثٽڂىٝى٧ صْپ٠ُ ثٽٞىء أځڂج ّذٴ ّچقثڅ٢الٵج 

عٌهج ٩پً ثٽذُتز ثٽ٢ذُ٪ُز وثٽ٪ٶجًَز دجٽڂٮٌح ٌُ وأثٽضٍ َڂٺڄ أڃ صچٖؤ دنٚىٗ ًم٘ ثٽض٪ڂ

 : وىٽٸ ځڄ مالٻ ځذقغُڄ ًةُُُْڄ

 ثٽڂذقظ ثألوٻ: ځچج٩ٍجس ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ ٱٍ ثٽض٨ٌَٖ ثٽڂٮٌدٍ -

 م٘ ثٽض٪ڂٌُ ٩پً ثٽذُتز ثٽ٢ذُ٪ُز وثٽ٪ٶجًَز ثٽڂذقظ ثٽغجڅٍ: أعٌ ځچج٩ٍجس ً
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 رخص انتعًٍر فً انتشرٌع انًغربًنًبحج األول: يُبزعبث ا

إڃ ثٽض٪ڂٌُ ٱٍ أّجّه هى ُّجّز صهوٯ ځڄ مالٽهج ثٽْپ٢جس ثٽ٪جځز إٽً ثٽضقٺڀ أٹغٌ 

ودٖٺټ ٩ٶالڅٍ ٱٍ ثٽڂؾجٻ ثٽضٌثدٍ ٵٚو صچ٦ُڂه وثٽضقٺڀ ٱُه دڂج َقٶٴ ثٽضچڂُز ثٽٖڂىٽُز 

وثٽڂضىثٍڅز ٽڂنضپٰ ؽهجس ثٽضٌثح ثٽى١چٍ، وىٽٸ ځڄ مالٻ ځؾڂى٩ز ځڄ ثإلؽٌثءثس ثٽضٶچُز 

 وثٽٶجڅىڅُز.

وإىث ٹجڅش ٩ڂپُز ځٌثٵذز هيڇ ثٽٶىث٩و وثإلؽٌثءثس صٶضٌٚ ٩پً ثإلهثًر ثٽڂٺپٲز 

 دجٽض٪ڂٌُ دج٩ضذجًهج ثٽؾهز ثٽڂنىٽز ٵجڅىڅج ٽپٶُجٿ دهيڇ ثٽڂهڂز.

دهيڇ ثٽڂٌثٵذز وىٽٸ ځڄ مالٻ  ځج َ٪ٌٛ ٩پُه ځڄ  ٱئڃ ثٽٶٞجء َْجهڀ دووًڇ ٱٍ ثٽٶُجٿ 

إٽٮجء د٪ٜ ثٽٶٌثًثس ثٽٚجهًر ٩ڄ ّپ٢جس  إٽً ځچج٩ٍجس َْضهوٯ ځڄ مالٽهج ًثٱ٪ىهج

و٩پُه ّىٯ څٶْڀ هيث  ،ثٽض٪ڂٌُ أدٌٍهج ًم٘ ثٽذچجء وثٽضؾَةز وثٽهوٿ وإَٶجٯ ثألٕٮجٻ

٪ڂٌُ ثٽڂض٪پٶز ثٽضثٽڂ٢پخ ثألوٻ ٽپقوَظ ٩ڄ ځچج٩ٍجس  ثٽڂذقظ إٽً ځ٢پذُڄ څض٢ٌٳ ٱٍ

دجٽضٌمُ٘ دجٽذچجء أو ثٽضؾَةز وڅنٚ٘ ثٽڂ٢پخ ثٽغجڅٍ ٽپقوَظ ٩ڄ ځچج٩ٍجس ثٽض٪ڂٌُ 

 ثٽڂض٪پٶز دجٽذچجء أو ثٽضؾَةز.

 إحداث انتجسئبث انعقبرٌت وأانًتصهت ببنترخٍص ببنبُبء  انتعًٍر انًطهب األول: يُبزعبث

ٹجڃ ثٽٶجڅىڃ ٹڂذوأ ٩جٿ َقڂٍ فٴ ثٽڂپٺُز وَ٪٢ٍ ٽپڂجٽٸ فٌَز ثٽضٌٚٯ ٱٍ  إىث

ثّض٪ڂجٻ ځپٺُضه ثٽ٪ٶجًَز وثّضٮالٽهج وثٽضٌٚٯ ٱُهج دٺجٱز أوؽه ثٽضٌٚٯ ثٽضٍ صقٶٴ 

هيث ثٽقٴ َٺىڃ ٱٍ ثٽڂٶجدټ  إال أڃځٚپقضه ثٽنجٙز وځچهج ثٽٶُجٿ د٪ڂپُز ثٽذچجء أو ثٽضؾََب، 

ثٽ٪جٿ ثٽ٪ڂٌثڅٍځٶُوث د٪وٿ ص٪جًٝه ځ٨ ثٽٚجٽـ 
1
. 

                                                           
1

عؿبنخ نُٛم صثهٕو انًبؿزغ فٙ انمبٌَٕ انشبص، جبيؼخ يذًض ػجض اهلل ثَٕٛذ: يُبػػبد انزؼًٛغ أيبو انًذبكى اإلصاعٚخ ٔيظبْغ انذًبٚخ  انمضبئٛخ،  -

 .26، ص: 2102-2102األٔل، كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔااللزظبصٚخ ٔجضح، انـُخ انجبيؼٛخ 
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ٴ وځچه ٱٶو ٹجڃ ځڄ ثٽٌٞوًٌ و٨ٝ صچ٦ُڀ مجٗ ٽ٪ڂپُز ثٽذچجء َڂٺڄ ځڄ مالٽه ثٽضىٱُ

 ٍٴ ځٞڂىڃ هّضىًَج وثٽچ٦جٿ ثٽ٪جٿ ثٽ٪ڂٌثڅٍ ثٽيٌ َٶٞځج دُڄ ثٽقٴ ٱٍ ثٽْٺڄ ٹق

جٽڂقجٱ٦ز ٩پً ثٽڂٚپقز ثٽ٪جځز وثٽْٺُچز ثٽ٪جځز، وثألځڄ ثٽ٪جٿد
2
. 

إٵٌثًث إهثًَج  جځڄ هيث ثٽڂٶضًٞ َڂٺڄ ثٽٶىٻ أڃ ًمٚز ثٽذچجء دج٩ضذجًه څ٢الٵجوث

ثٽضُُٖو و٭ٌُهج ځڄ ثأل٩ڂجٻ  ٩ڂجٻ ثٽذچجء وځڄ ٵذټ ثإلهثًر ځڄ أؽټ ثٽٶُجٿ دؤ َضٞڂڄ صٌمُٚج

َث٩جس ص٢ٌؿ أځجٿ ثٽٶٞجء ځغټ ثٽضٍ ٽهج ٩الٵز دجٽذچجء. ٱئڅهج ال ځقجٻ ّضٺىڃ ځقټ څ

ٽذچجء أو إفوثط ثٽضؾَةجس ثٽ٪ٶجًَز )ثٽٲٶٌر ثألوٽً( أو ٩ٍجس ثٽڂض٪پٶز دڂچـ ًمٚز ثثٽڂچج

ّقخ ثٽضٌمُ٘ دجٽذچجء أو إفوثط ثٽضؾَةجس ثٽ٪ٶجًَز )ثٽٲٶٌر ٌٱٜ أو ثٽڂچج٩ٍجس ثٽڂض٪پٶز د

 ثٽغجڅُز(

 أو انتجسئت ببنبُبء انفقرة االونى انًُبزعبث انًتعهقت بًُح انترخٍص

ذچجء أو ثٽضؾََب ّىثء ٹجڅش ٌَٙقز ضڀ ځچـ ًم٘ دجٽثڃ ثٽٶٌثًثس ثٽضٍ دڂٶضٞجهج َ 

ٞجء ثإلهثًٌ ثٽيٌ ثٽيٌ َضىٽً ثٽذش ٱٍ ٵو صٺىڃ ځقټ ١٪ڄ أځجٿ ؽهز ثٽٶأو ٝڂچُز ، 

 ځٌٖو٩ُضهج ٹْجةٌ ثٽٶٌثًثس ثالهثًَز ثالمٌي.

 انرخص انصرٌحت :أوال

جء ثٽ٢پخ ثٽڂٶوٿ ٲثٽىثٵ٨ أڃ ثٽٌم٘ ثٽٌَٚقز دجٽذچجء وثٽضؾَةز وثٽضٍ صْپڀ دڂؾٌه ثّضُ

پٌٖوٟ ثٽضٍ صْضىؽذهج ثألفٺجٿ ثٽضٌَٖ٪ُز وثٽضچ٦ُڂُز ثٽڂ٪ڂىٻ دهج ٱٍ ځؾجٻ ثٽض٪ڂٌُ ؤڅهج ٽدٖ

 : ال صغٌُ أَز إٕٺجٽُز ٵجڅىڅُز وثٝقز إال ٱٍ فجٽضُڄ

أٌ ًثىث صڀ صْپُڂهج ځڄ ١ٌٯ ثٽڂٚجٽـ ثٽڂنضٚز وٽٺڄ دووڃ ثّض٢ال٧  انحبنت األونى:

ٲٌوٛ أڃ ًمٚز أڅه ځڄ ثٽڂڂىٝى٩هج. ىٽٸ ىثس ثالًصذجٟ دمٌي د٪ٜ ثٽؾهجس ثإلهثًَز ثأل

ٌ دهج ثالڅ٦ڂز ثٽؾجًًثء وثٽقٚىٻ ٩پً ثٽضؤٌُٕثس ثٽڂٶًٌر دڂىؽخ ثٽذچجء صْپڀ د٪و أمي ثِ

                                                           
2

ع يغاكش، يٛهٕص ثٕعغٚكٙ: يُبػػبد انجُبء ثٍٛ اسزظبص انمضبء اإلصاع٘ ٔانمضبء انؼبص٘، يمبل يُشٕع يٍ عغف جبيؼخ انمبضٙ ػٛب -

 .222، ص: 2101، ؿُخ 23ؿهـهخ انُضٔاد، انؼضص 
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ثٽڂض٪پٴ دجٽض٪ڂٌُ، وٹټ إمالٻ دهيث ثٽڂٶضًٞ  12.90ځڄ ثٽٶجڅىڃ  43هيث ١ذٶج ٽپڂجهر و ثٽ٪ڂټ. 

ځڄ ؽهز ٽً ؽ٪ټ هيڇ ثٽٌمٚز دج١پز دٮٜ ثٽچ٦ٌ ٩ڄ ٹىڅهج ٙجهًر إثٽٶجڅىڅٍ ُّؤهٌ 

 إلٝٲجء ٙذٮز ثٽ٩ٌُٖز ٩پُهج.ٽىفوڇ إهثًَز ځنضٚز ألڃ ىٽٸ ٽُِ ٹجٱُج 

ثٽڂض٪پٴ  113.14ځڄ ثٽٶجڅىڃ ثٽضچ٦ُڂٍ  101وهيث ځج صڀ صؤٹُوڇ دڂٶضًٞ ثٽڂجهر 

دجٽؾڂج٩جس. ٹڂج ّجًس ٩پُه ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دٲجُ ځڄ مالٻ أفو أفٺجځهج
3

وثٽيٌ ؽجء ٱُه 

ٵ٨ ځٌصخ دضقڂټ دجًصٲجٳ ٩وٿ ثٽذچجء ٱٍ فووه ځْجفز دؤڃ "صىٵُٰ ثٽ٢ج٩ڄ ٩ڄ ثٽذچجء ٱٍ ځى

 ځ٪ُچز َ٪ضذٌ صٌٚٱج ځذچُج ٩پً ّذخ ٙقُـ ځڄ ثٽچجفُز ثٽٶجڅىڅُز فضً ځ٨ صىٱٌڇ ٩پً ًمٚز

ثٽٌمٚز ٽڀ صٶضٌڃ دڂىثٱٶز ثٽْپ٢ز ثٽڂٺپٲز دجٽٖؤوڃ  إفوثط صؾَةز ١جٽڂج أڃ صْپُڀ هيڇ

 ثٽغٶجٱُز".

ٵو أٽٮش هيث ثٽقٺڀ دڂٶضًٞ ٵٌثًهج ٩وه ثإلهثًَز دجٽڂؾپِ ثأل٩پً  وإڃ ٹجڅش ثٽٮٌٱز

 .٧ٍ دٖؤڅه ٽڀ َ٪ضڂو ٩پً أّجُ عجدشثٽڂضچج د٪پز أڃ إه٩جء 08/02/1998دضجًَل  2002

ثٽڂچ٦ڀ  25/12/1980ٌُ د٦ه جځج هثځش ٽڀ صْپٸ ثإلؽٌثءثس ثٽڂچٚىٗ ٩پُهج  ٵجڅىڅ

ثٽْپ٢جس َنُز، ٹڂج أڃ فٚىٻ ثٽڂ٪چٍ دجألځٌ ٩پً ًمٚز ٵجڅىڅُز وځٚجهٵز ًجٽپڂآعٌ ثٽض

وٵٌوٝج ځض٪وهر و٩وٿ  جٍ ځٌٖو٩ه، ثٽيٌ ٹپٲه أځىثال ٹذٌُرثٽ٪ڂىځُز ٩پُهج وٌٕو٩ه ٱٍ ثڅؾ

ځؾٌه  ثألځٌَ٪چٍ أڃ ځڂج ثٽڂيٹىً صؤٹو صٚچُٰ ثٽ٪ٶجً  ثٽ٪ٶجًٌوؽىه أَز إٕجًر ٱٍ ثٽٌّڀ 

)ځقٺڂز ثٽچٶٜ فجٽُج( دؾڂ٨ُ ٭ٌٱه  ځڄ ١ٌٯ ثإلهثًر، إال أڃ ثٽڂؾپِ ثأل٩پً ثه٩جءثس

٩وه  ثإلهثًٌٱٍ ثٽڂپٰ  30/01/2007دضجًَل  72صقش ٩وه أٙوً ٵٌثً 

ٵًٞ ٱُه دئٽٮجء ثٽٶٌثً ثٽڂ٢٪ىڃ ٱُه، ودضؤَُو ثٽقٺڀ ثٽڂْضؤڅٰ ثٽٚجهً  15/04/01/2000

 .168/96ٱٍ ثٽڂپٰ ٩وه  1997٭ٖش  ٩06ڄ ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دٲجُ دضجًَل 

                                                           
3
 يُشٕع 63ؽ/031يهف ػضص  3/5/0664طبصع ثزبعٚز  263/64دكى ػضص   -  
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١ٌٯ  ثىث صڀ ثٽ٢٪ڄ ٱٍ هيڇ ثٽٌم٘ ځڄ ١ٌٯ ثٽٮٌُ مجٙز ځڄانحبنت انخبٍَت: 

ِّ ١٪چه َؤثٽؾىثً، ٱئځج َؤِّ ثٽ٢پخ ٩پً ثألٌٝثً ثٽالفٶز ده ځڄ ؽٌثء ثٽضٌمُ٘ أو 

 ثٽضٌمُ٘ ځنجٽٰ ٽٶجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ.ٹىڃ ٩پً 

ثٽذچجء ځىٝى٧ ثٽٌمٚز َؤهٌ إٽً إٽقجٳ إڅؾجٍ ٱٲٍ فجٽز صؤُِّ ثٽ٢٪ڄ دٺىڃ 

وه مجٙز ثٽ٪أٌٝثً ؽُْڂز دهڀ، ٱٶو ثّضٶٌثً ثالؽضهجه ثٽٶٞجةٍ ثإلهثًٌ ثٽٚجهً ٱٍ هيث 

ُل ځذوأ ٩جٿ، وهى أڅه ال َضڀ ثٽذش ٱٍ ثٽ٢پذجس َز دٲجُ، ٩پً ص٩ٌّپً ځْضىي ثٽڂقٺڂز ثإلهثً

ٽٮجء  ثٽڂىؽهز ٝو هيڇ ثٽٌم٘ ځڄ ١ٌٯ ثٽٮٌُ إال ٱٍ ثٽقجٽز ثٽضٍ َغٌُوڃ دنٚىٙهج دجإل

س وهٱى٧ ځٌصذ٢ز دض٢ذُٴ ثٽٶجڅىڃ ثٽڂچ٦ڀ ٽپض٪ڂٌُ وأڅه ٱُڂج ٩وث ىٽٸ َضڀ ص٢ذُٴ ځٶضُٞجوّجةټ 

ثٽڂض٪پٶز وثٽڂقوط ٽپڂقجٹڀ ثإلهثًَز    51.90ځڄ ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ  13ځڄ ثٽڂجهر  رثٽٲٶٌر ثالمٌُ

َز دٲجُألفٺجٿ ثٽٚجهًر ٩ڄ ثٽڂقٺڂز ثإلهثًدجٽو٩ىي ثٽڂىثٍَز. ثى ٱٍ أفو ث
4
ؽجء ٱُه دؤڃ "  

ثٽضٌمُ٘ ثٽڂْپڀ ١ذٶج ٽپٞىثد٠ ثٽڂٶًٌر ثٽقٚىٻ ٩پً ٌ ٵو ثّضٶٌ ٩پً أڃ ثٽٶٞجء ثإلهثً

دئځٺجڃ  هّض٪ڂجٻ ثٽْپ٢ز ځج هثٿ أڅث َنىٻ ثٽقٴ ٱٍ ثٽ٢٪ڄ دجإلٽٮجء ٽپضؾجوٍ ٱٍ ٵجڅىڃ ال

ځڄ ٳ.ٻ.٧ وٹيث ثٽٲٶٌر  91ثٽڂضًٌٞ ثٽپؾىء إٽً ثٽٶٞجء ثٽ٪جهٌ ٽٌٱ٨ ثٽًٌٞ ١ذٶج ٽپڂجهر 

 ."دڂىؽذه ثٽڂقجٹڀ ثالهثًَز طثٽڂقو 51.90ځڄ ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ  13ثالمٌُر ځڄ ثٽڂجهر 

ثٽٚجهً  29/96ځج ٵٞش ده ثٽٮٌٱز ثإلهثًَز ٽپڂؾپِ ثأل٩پً ٱٍ ٵٌثًهج ٩وه  وهى

 .1054/93ٱٍ ثٽڂپٰ ثإلهثًٌ ٩وه  18/01/1996دضجًَل 

ٱٍ  13/06/2006ثٽٚجهً دضجًَل  391وهى څٲِ ځج أٹوصه ځڄ مالٻ فٺڂهج ٩وه 

صْپُڂهج  ٱٍ ًمٚز ثٽذچجء ٩پً أّجُ ځنجٽٲزدنٚىٗ ثٽ٢٪ڄ  ٫2002/  323ثٽڂپٰ ٩وه 

 ٽٞىثد٠ صٚڂُڀ ثٽضهُتز ٽڂوَچز ٱجُ دجإلٝجٱز إٽً صٌصُذهج ألٌٝثً ثٽؾىثً.

                                                           
4
 .يُشٕع12ؽ/0333رذذ ػضص  20/01/2112دكى طبصع ػٍ انًذكًخ االصاعٚخ ثفبؽ ثزبعٚز  -  
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ٱٍ ثٽڂپٰ ًٵڀ  25/03/2015دضجًَل  2015/ 215ٹڂج أٹوس ىٽٸ ٱٍ فٺڂهج ٩وه 

٩پً ٹىڃ ځىثٱٶز ثٽؾىثً أو ځ٪جًٝضهڀ ال صؤعٌ ديٽٸ ٩پً ٵجڅىڅُز  01/7110/2015

 ثٽٌمٚز ثٽڂ٢جدٶز ٽٶجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ.

وعجةٶه ٱئڃ  ١٪چه ځڄ ثٽضٌمُ٘ دٺىڅه ځنجٽٰ ٽٶجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ و أځج إىث أِّ ثٽٮٌُ

ثٽٶٞجء ال َضٌهه ٱٍ ثالّضؾجدز ٽپ٢پخ دئٽٮجء ثٽٌمٚز د٪و أڃ َغذش ٽه أڃ ځٚوًهج ٽڀ َقضٌٿ 

وعجةٶه، وصٚڂُڀ ثٽضهُتز أو فضً ٹچجٓ ثٽضقڂالس ثٽيٌ  ٵجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ و ثٽٶجڅىڃ دٚٲز ٩جځز و

 ثٽْٺچُز أو ثٽض٪ڂٌُ. َٺىڃ ځىٝى٧ ثٽضؾَةجس أو ثٽڂؾڂى٩ز

ثٽٚجهً دضجًَل  1304/2016ٱٶو ٵٞش ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دٲجُ ٱٍ فٺڂهج ٩وه 

دئٽٮجء ٵٌثً ثٽضٌمُ٘ ثٽٚجهً ٩ڄ ًةُِ  98/7110/2016ٱٍ ثٽڂپٰ ٩وه   30/12/2016

ثٽؾڂج٩ز ثٽقٌَٞز دٚٲٌو وثٽيٌ ١٪ڄ ٱُه ثٽُْو ٩جځټ ٩ڂجٽز إٵپُڀ ٙٲٌو  صؤُّْج ٩پً 

و 17ثٽڂض٪پٴ دجٽڂقجٱ٦ز ٩پً ثٽڂذجڅٍ ثٽضجًَنُز وٹيث ثٽڂجهصُڄ  98-22 ځنجٽٲضه ٽپٶجڅىڃ ًٵڀ

ثٽڂض٪پٴ دجٽڂىثٱٶز ٩پً  24/05/2013ٙجهً دضجًَل  2. 13. 424ځڄ ثٽڂٌّىٿ ًٵڀ  18

ٵذټ ثٽضٌمُ٘ ٽه ٩پً ٽؾچز ثٽوًثّز ثٽڂٖجً إٽُهج  ٝجد٠ ثٽذچجء وثٽيٌ َىؽخ ٩ٌٛ ثٽڂٌٖو٧

ثٽڂضڂْٸ دهج ځڄ  1500/2000ڂچُج ثٽووًَز ًٵڀ ځڄ څٲِ ثٽڂٌّىٿ ثٽيٌ أٽٮً ٝ 20دجٽڂجهر 

ذجً أڅهج صچ٦ڀ ثٽضٌمُ٘ ٽپڂٖج٨ًَ ثٽڂىّڂُز وثٽ٪ٌُٝز، دج٩ضذجً أڃ ١ٌٯ ثٽڂؾپِ دج٩ض

 يٹىً.ځٞڂىڃ هيڇ ثٽووًَز وځجهُضهج أهځؾش ٹپهج ٝڂڄ ځٶضُٞجس ثٽڂٌّىٿ ثٽڂ

ثٽض٪ڂٌُ أڃ ثٽضٌمُ٘ إىث ٹجڃ ځ٢جدٶج ٽىعجةٴ َؤٹو ٱٍ أٹغٌ ځڄ ځٌر ثٽٶٞجء  و٩پُه ٱئڃ

ٽضٚڂُڀ ثٽضهُتز ثٽڂپَٿ ٽپؾڂ٨ُ د٪و ثٽڂٚجهٵز ٩پُه و٩وٿ ثٽ٢٪ڄ ٱُه أځجٿ ځقٺڂز ثٽچٶٜ وٹيث  و

ٹچجٓ ثٽضقڂالس. ٱئڅه َذٶً ځٌٖو٩ج و٭ٌُ ځٖىح دؤٌ ٩ُخ ځڄ ٩ُىح ثٽڂٌٖو٩ز وَذٶً 

 ٽيٽٸ ثٽ٢٪ڄ ځآٻ ثٽٌٱٜ.

  



9 
 

 حبٍَب: انرخص انضًٍُت

ضؾَةز ځٌصذ٢ز أّجُ دجٽٌم٘ ثٽٞڂچُز ٕٺجٽُز ثألّجُّز ٽٌم٘ ثٽذچجء وثٽإڃ ثإل

ثٽڂض٪پٴ دجٽض٪ڂٌُ وثٽضٍ ؽجء ٱُهج ٱٍ فجٽز  12. 90ځڄ ٳ  48وثٽڂچٚىٗ ٩پُهج ٱٍ ثٽڂجهر 

ّٺىس ًةُِ ځؾپِ ثٽؾڂج٩ز ص٪ضذٌ ًمٚز ثٽذچجء ځْپڂز ٩چو ثڅٶٞجء ٕهٌَڄ ځڄ صجًَل 

صچ٘  ثألوٽًٱٶٌصهج  ٱٍ 25. 90 ثٽٶجڅىڃ ځڄ  8ثٽڂجهر ٹڂج أڃ  .إَوث٧  ١پخ ثٽقٚىٻ ٩پُهج

أو  ج ثألًثٍٝ ځقوهر ٱٍ صٚڂُڀ ثٽضچ٢ُٴ: "إىث ٹجڅش ثأل٭ٌثٛ ثٽڂنٚٚز ٽه٩پً أڅه 

ټ ؽصٚڂُڀ ثٽضهُتز ٱئڃ ّٺىس ثإلهثًر َ٪ضذٌ دڂغجدز ثإلىڃ ٱٍ ثٽٶُجٿ دجٽضؾَةز ٩چو ثڅٌٚثٿ أ

عالعز إٔهٌ ځڄ صٶوَڀ ١پخ إفوثعهج وَؾخ إڅؾجٍ ثٽضؾَةز ٱٍ هيڇ ثٽقجٽز وٱٴ ځج صض٢پذه  

 .وصٚجځُڀ ثٽضهُتز" ألفٺجٿ ثٽىثًهر ٱٍ صٚجځُڀ ثٽضچ٢ُٴثٽڂ٪ڂىٻ دهج وال ُّڂج ث ثألڅ٦ڂز

ڃ ثإلىڃ ثٽٞڂچٍ هى مٌوػ ٩ڄ ثٽڂذوأ ثٽ٪جٿ ٱٍ ثٽڂُوثڃ ثإلهثًٌ وصؾوً ثإلٕجًر إٽً أ

څه ًٱٜ ٝڂچٍ ځچهج. وٵو مٌػ أألڃ ّٺىس ثإلهثًر ٩پً أٌ ١پخ ٵوٿ إٽُهج َ٪ضذٌ ٩پً 

ځُوثڃ ثٽض٪ڂٌُ ځڄ أؽټ هٱ٨ ثإلهثًر إٽً ثٽض٪جځټ دؾوَز ځ٨ ثٽڂ٧ٌٖ ٩ڄ هيث ثٽڂذوأ ثٽ٪جٿ ٱٍ 

١پذجس ثٽضٌمُ٘ دجٽذچجء وثٽضؾَا دٶٚو صٖؾ٨ُ ځذجهًثس ثالّضغڂجً ثٽضٍ َٶىٿ دهج ثألٱٌثه 

 .ٌڂؾجٻ ثٽ٪ٶجًثٽمجٙز ٱٍ 

وهيث ثٽچى٧ ځڄ ثٽٌم٘ ٢ٌَؿ ٩ور إٕٺجٽُجس ٱٶو صؾو ثٽؾهجس ثإلهثًَز ثٽڂٺپٲز 

ثٽٚ٪ىدز ثٽضٍ ٵو ص٪ضٌٛ ځٚجٽـ ء ځهجځهج، ٹڂج صَهثه هيڇ أهثدڂٌثٵذز ثٽذچجء ٙ٪ىدز ٱٍ 

ثٽؾڂج٩ز ٩چوځج َض٪پٴ ثألځٌ دجٽٌّڀ ثٽڂٲٌوٛ ٩پً ثٽذچجء. وٹيٽٸ ثإلٕٺجٻ ٵو َغىً فضً ٩چو 

 ١جٽخ ثٽٌمٚز دج٩ضذجً ثڅه ٭ٌُ ځٶُو دؤٌ ٵٌثً َقوه فٶىٵه ووثؽذجصه.

ثٽڂْجُ ٱٍ د٪ٜ څه أڃ َؤهٌ إٽً ثٽقٌٱٍ ٽڂٶضُٞجس هيڇ ثٽڂجهر ځڄ ٕؤإڃ ثٽضٲٌُْ 

ثٽقجالس، دٶىث٩و وٝىثد٠ ثٽض٪ڂٌُ وصٚڂُڀ ثٽضهُتز وصٲجهَج ٽپضىث١ؤ ثٽيٌ ځڄ ثٽڂڂٺڄ أڃ َٶ٨ 
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ڃ هيڇ ثٽٌمٚز ٱٶو څ٘ ثٽڂ٧ٌٖ ٩پً أ ڂؾپِ ثٽؾڂج٩ٍ و١جٽخ ثٽٌمٚز ثٽدُڄ ًةُِ 

 و ثٽضؾَةز ٽڂٶضُٞجس وعجةٴ ثٽض٪ڂٌُ.وٿ ځنجٽٲز ځٌٖو٧ ثٽذچجء ثثٽٞڂچُز صضىٱٌ ٱٍ فجٽز ٩

وثٝـ ٽڂٶضُٞجس ثٽٌمٚز ثٽٞڂچُز ّىثء ځڄ ثٽىثٝـ أڃ هچجٷ ٩وٿ ٱهڀ إال ثڃ 

٩پً  فضًَڂٺڄ ځالف٦ضه  ځجؽجڅخ ثالهثًر ثٽڂٺپٲز دجٽض٪ڂٌُ أو ځڄ ؽجڅخ فضً ثألٱٌثه. وهى 

 ثًَزځْضىي ثألفٺجٿ ثٽٶٞجةُز ثٽضٍ ٙوًس ٱٍ ثٽڂىٝى٧. وهٺيث ٱٶو ث٩ضذٌس ثٽڂقٺڂز ثاله

ٱٍ ثٽڂپٰ ٩وه  16/02/2000َل دضجًثٽٚجهً  48ځڄ مالٻ فٺڂهج ٩وه دڂٌثٹٔ 

دؤڃ ځٌوً أؽټ ٕهٌَڄ ٩پً صٶوَڀ ١پخ ثٽذچجء دڂغجدز صٌمُ٘ ٝڂچٍ دجٽذچجء وهى  99س/356

وصجًَل  303صٶٌَذج څٲِ ثٽڂىٵٰ ثٽيٌ ّجًس ٩پُه ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دجٽٌدجٟ ٱٍ فٺڂهج ٩وه 

 .438/٫01ٱٍ ځپٰ ٩وه 03/04/2002

ځپٰ ٩وه  64هج ٩وه ُٞجء ث٩ضذٌس ٱٍ فٺڂَز دجٽوثً ثٽذٹڂج أڃ ثٽڂقٺڂز ثإلهثً 

/ أڃ ّٺىس ًةُِ ثٽڂؾپِ ثٽؾڂج٩ٍ ٩ڄ إؽجدز ثٽ٢ج٩ڄ د٪و ځٌوً  /14ل دضجًَ 234/2007

أڃ  أؽټ ٕهٌَڄ ځڄ صجًَل إَوث٧ ١پخ ثٽضٌمُ٘ دجٽذچجء َ٪ضذٌ دڂغجدز صٌمُ٘ دجٽذچجء و

 .ثإلٽٮجء ٽپٶجڅىڃ وځآٽه جثٽڂيٹىً َ٪ضذٌ ځنجٽٲثألؽټ ػ ٙووً ٵٌثً الفٴ دجٽٌٱٜ ومجً

وإىث ٹجڅش ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دٲجُ ٵو ّجٌَس دووًهج ٱٍ ثٽذوثَز هيث ثالصؾجڇ ثٽٶٞجةٍ 

٩چوځج  ٩80/96چوځج ث٩ضذٌس ځڄ مالٻ ثألفٺجٿ ثٽٚجهًر ٩چهج ځڄ ٝڂچهج ثٽقٺڀ ٩وه 

ث٩ضذٌس دؤڃ ّٺىس ًةُِ ځؾپِ ثٽؾڂج٩ز ٩ڄ ١پخ ثٽضٌمُ٘ دجٽذچجء ځچي ٱضٌر ص٪وس 

 ٱٜ وإڅڂج ٵذىاًل.دجٽٌ ثٕهٌَڄ ال َ٪و ٵٌثً

ثٽْجدٶز َضٞـ أڃ صىؽه  ثألفٺجٿ و٩پُه ٱئڅه ځڄ مالٻ ثٽڂچج٩ٍجس ثٽڂٌٙىهر ځڄ مالٻ

ځٌوً ٕهٌَڄ ٩پً صٶوَڀ ١پخ ثٽذچجء ال َ٪ضذٌ صٌمُٚج ٝڂچُج إال ثىث ٵوٿ ثٽٶٞجء َ٪ضذٌ أڃ 

ثٽٌمٚز  ١جٽخثٽڂض٢پذز ٱٍ ځُوثڃ ثٽض٪ڂٌُ وأڃ ثٽضچ٦ُڂُز  ځْضىٱُج ٽٺجٱز ثٽٌٖوٟ ثٽٶجڅىڅُز و

 صؾجڇ وعجةٴ ثٽض٪ڂٌُ.ٱٍ وٝ٪ُز څ٦جځُز ث
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إحداث  وأص ببنبُبء ٍرختسحب ان وأانًُبزعبث انًتعهقت برفض  رة انخبٍَت:انفق

 انتجسئبث انعقبرٌت

ٱًز جٝإ. ٱئڅه وإهثًَجدج٩ضذجً ًمٚز ثٽذچجء أو إفوثط ثٽضؾَةجس ثٽ٪ٶجًَز ٵٌثًًث 

دجٽقجالس ض٪پٴ صٽپڂچج٩ٍجس ثٽڂض٪پٶز دڂچـ ثٽضٌمُ٘ أو ثٽٌمٚز هچجٷ ځچج٩ٍجس ځڄ څى٧ آمٌ 

 ّقخ ثٽضٌمُ٘. وأ ثٽضٍ َضڀ ٱُهج ًٱٜ

 انًُبزعبث انًتعهقت برفض انترخٍص ببنبُبء أو إحداث انتجسئبث انعقبرٌت -1

43دقْخ ثٽڂجهر 
5
12ځڄ ٵجڅىڃ  

6
ْپڀ إال ثٽذچجء ال ص ثٽڂض٪پٴ دجٽض٪ڂٌُ ٱئڃ ًم٘ 90.

إٵجځضه صضىٱٌ ٱُه ثٽٌٖوٟ ثٽضٍ صٲٌٝهج ثألفٺجٿ ثٽضٌَٖ٪ُز  د٪و ثٽضقٶٴ ځڄ أڃ ثٽڂذچً ثٽڂَځ٨

ثٽىثًهر ٱٍ صٚجځُڀ ثٽضهُتز ود٪و إفٌثٍ وثٽضچ٦ُڂُز ثٽؾجًٌ دهج ثٽ٪ڂټ مٚىٙج ثالفٺجٿ 

101ثٽڂچٚىٗ ٩پُهج ٱٍ صٌَٖ٪جس مجٙز، وهى ځج أٹوصه ثٽڂجهر  ثٽٌم٘ ثألمٌي
7
ځڄ  

ځڄ ٌٝوًر ثٽضٶُو ٱٍ ثٽٌم٘ دؾڂ٨ُ ثًِثء  ثٽڂض٪پٴ دجٽؾڂج٩جس 14/113ثٽٶجڅىڃ ٩وه 

٩پُهج ٱٍ ثٽضٌَٖ٪جس ثٽؾجًٌ دهج ثٽ٪ڂټ والُّڂج ٽپٌأٌ ثٽڂپَٿ ٽپىٹجٽز  ثٽڂپَځز ثٽڂچٚىٗ

ڃ أٌ مٌٳ ځڄ ؽجڅخ ١جٽخ ثٽٌمٚز ٽهيڇ ثٽٞىثد٠ أثٽقٌَٞز ثٽڂ٪چُز صقش ١جةپز ثٽذ٢الڃ و

ڂنضٚز، ځڂج ٵو َقڂټ ثٽ٢جٽخ ٩پً ًٱ٨ ه٩ىي ځڄ ١ٌٯ ثٽْپ٢ز ثٽ ٱٜٵو َٺىڃ ځىٝى٧ ً

 ٵٞجةُز ٽپ٢٪ڄ ٱٍ ځٌٖو٩ُز هيث ثٽٶٌثً.

ثٽضٶُو دهيڇ  ٩ُز هيڇ ثٽٶٌثًثسثى َقجوٻ ثٽٶجٍٝ ثالهثًٌ ٩چو ځٌثٵذضه ٽڂٌٖو

ىث ٹجڅش ١پذجس ثٽضٌمُ٘ ثٽڂٶوځز ٽپْپ٢جس ثٽڂنضٚز صضىٱٌ إوثٽضقٶٴ  ،ثٽڂٶضُٞجس ثٽٶجڅىڅُز

٩پُهج ٱٍ ثٽٶىثڅُڄ وثألڅ٦ڂز ثٽؾجًٌ دهج ثٽ٪ڂټ وٹيث دضٚجځُڀ ٱُهج ٱ٪ال ثٽٌٖوٟ ثٽڂچٚىٗ 

ثٽضهُتز ثٽڂ٪ڂىٻ دهج
8
. 

                                                           
5
 انًزؼهك ثبنزؼًٛغ 02.61يٍ انمبٌَٕ  22اَظغ يضًٌٕ انًبصح  -  

6
 -0662َٕٕٚٛ  04 – 0202ط٘ انذجخ  02طبصع فٙ  0.62.20انًزؼهك ثبنزؼًٛغ انظبصع ثزُفٛظِ انظٓٛغ انشغٚف على  02.61انمبٌَٕ على   -  

 (.0662ٕٚنٕٛػ  02) 0202يذغو  02ثزبعٚز  2026انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص 
7
 002-02يٍ انمبٌَٕ انًزؼهك ثبنجًبػبد على  010يضًٌٕ انًبصح  -  

8
انؼغة انذًٕيٙ: انغؼٍ انمضبئٙ فٙ عسض انزؼًٛغ. أشغبل انُضٔح انٕعُٛخ انًُظًخ يٍ عغف انًبؿزغ انًزشظض فٙ لبٌَٕ انؼمبع  ػؼ -  

 244رذذ ػُٕاٌ انزؼًٛغ ٔانجُبء ٔيزغهجبد انذكبيخ انزغاثٛخ ص  2104يبعؽ  2-2-2ٔانزؼًٛغ ثبنكهٛخ انًزؼضصح انزشظظبد ثبنُبظٕع أٚبو 
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هيڇ ثٽٶٌثًثس  ثىث صذُڄ ٽه أڃ ١پخ ثإلٽٮجء ثٽڂٶوٿ أځجٿ  دئٽٮجءثإلهثًٌ  ٍوَقٺڀ ثٽٶجٝ

صؾجوٍ ځڄ ؽجڅخ ثإلهثًر ٩چو ًٱٞهج  ځڄ وؽىه ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز ځؤِّ ٵجڅىڅج وأڃ َضؤٹو

١پخ ثٽضٌمُ٘ ٽٚالفُضهج ثٽڂقوهر دوٵز ٱٍ ٵجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ وإ٢٩جء صٲٌُْثس مجٙز دهج 

٩الٵز دجٽض٪ڂٌُ أو دجٽ٪ٺِ َقٺڀ دٌٱٜ هيث ثٽ٢پخ ځضً صذُڄ  ٽهجځڄ ٵىثڅُڄ أمٌي،  ثڅ٢الٵج

ٽه أڃ هچجٷ إمالٻ ځڄ ؽجڅخ ١جٽخ ثٽٌمٚز ٽٶىثڅُڄ ثٽض٪ڂٌُ
9
. 

قٺڂز ثإلهثًَز دجٽٌدجٟڂفُظ ٵٞش ثٽ
10
دئٽٮجء ًٱٜ ثٽضٌمُ٘ دجٽذچجء ځ٪پپز فٺڂهج  

دڂج َپٍ "...فُظ إڅه ٽُِ دجٽڂپٰ ځج ٌَُٖ إٽً ٵُجٿ ثٽ٢ج٩چُڄ دؤَز ځنجٽٲز ٽٶجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ ٹڂج 

 أڃ ثٽٶٌثً ثٽڂ٢٪ىڃ ٱُه ٽڀ ٌَٖ إٽً ىٽٸ.

 پضٌٚٯ ٱٍ ځپٺه وٱٴ ځج فوهڇٽوفُظ إڃ ٽٺټ ځىث١ڄ ثٽقٌَز ٽپٖنُٚز ثٽٺجځپز 

 ځڄ هّضىً ثٽڂڂپٺز ځج ٽڀ صٶُو فٌَضه هيڇ ثٽٶىثڅُڄ ثٽؾجًٌ دهج ثٽ٪ڂټ. 15ثٽٲٚټ 

 ٧ ٵٌثً ثٽ٢٪ڄ ٱُه ٽُْش ځٚچٲز ٝڂڄوفُظ أڅه ځڄ ؽهز أمٌي، ٱئڃ ثٽُْچڂج ځىٝى

 ثٽڂ٪جٽڀ ثٽغٶجٱُز أو ثألعٌَز ثٽضٍ صْضو٩ٍ ثٽڂقجٱ٦ز ٩پُهج فْذڂج هى عجدش ٱٍ أوًثٳ ثٽڂپٰ.

ضؾجوٍ ثٽْپ٢ز ثٽٶٌثً ثٽڂ٢٪ىڃ ٱُه َ٪ضذٌ ځٖىدج دأڅه أځجٿ هيڇ ثٽڂ٪٢ُجس ٱئڃ  وفُظ

 ." ٪ُخ ځنجٽٲز ثٽٶجڅىڃ وثڅ٪وثٿ ثٽْذخ ځڂج َض٪ُڄ ځ٪ه ثٽضٌَٚـ دئٽٮجةهٽ

وٵٞش ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دىؽور  
11

دئٽٮجء ٵٌثً ثٽضٌمُ٘ دئفوثط ثٽضؾَةز ٽڂنجٽٲضه 

 .90.25ځڄ ثٽٶجڅىڃ  5ثٽڂٶضُٞجس ثٽىثًهر ٱٍ ثٽڂجهر 

َز ثٽڂؤًمز ٱٍ جً"... فُظ إڃ ثٽغجدش ځڄ وعجةٴ ثٽڂپٰ مٚىٙج ٕهجهر ثٽڂقجٱ٦ز ثٽ٪ٶ

ثٽڂٌم٘ دئفوثط ثٽضؾَةز ٱىٵهج ٽُْش ځقٲ٦ز وإڅڂج هٍ دٚوه ثألًٛ أڃ  03/04/2006

ثٽضقٲ٤ُ ٱٍ ثّڀ ثٽ٢ج٩چُڄ وٽُِ ٱٍ ثّڀ ثٽٶجٍٝ ٩ڂٌو ثٽيٌ َ٪ضذٌ ځض٪ٌٝج ٩پً ١پخ 

ڂج َٺىڃ ځ٪ه ٵٌثً ثٽ٪جهٌ ځ ءثٻ ٽڀ َقْڀ د٪و أځجٿ ثٽٶٞجصقٲ٦ُهج.وأڃ ثٽچَث٧ دٖؤڅهج الٍ

                                                           
9
 245يٙ: يغجغ ؿبثك ص ػؼ انؼغة انذًٕ -  

10
 44ص  0663صجُجغ  –أكزٕثغ  05يُشٕع ثبنًجهخ انًغغثٛخ نإلصاعح انًذهٛخ ٔانزًُٛخ ػضص  12/14/0663ثزبعٚز  056دكى ػضص  -  

11
 23أٔعصِ ػجض اهلل ثَٕٛذ ، و.ؽ،ص  225/2115/3فٙ انًهف ػضص  22/12/2100ثزبعٚز  230لغاع ػضص -  
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ط صؾَةز ٱىٵهج ٵو ؽجء ځنجٽٲج ٽڂٶضُٞجس ثفوثٽضٌمُ٘ ثٽڂڂچىؿ ٽپڂ٪ضٌٛ ثٽڂيٹىً دٖؤڃ إ

٭ٌُ ځٌٖو٧ الصْجځه دضؾجوٍ  ثځڄ ثٽ٦هٌُ ثٽڂيٹىً أ٩الڇ ځڂج َؾ٪ټ ځچه ٵٌثً 5ثٽڂجهر 

 .نجٽٲز ثٽٶجڅىڃ..."ڂثٽْپ٢ز ٽ

 أو إحداث انتجسئبث انعقبرٌتخٍص ببنبُبء حب انترانًُبزعبث انًتعهقت بس -2

ؾَةز أڃ صٶىٿ صد٪و أڃ أٙوًس ٵٌثًهج دجٽضٌمُ٘ دجٽذچجء أو إٵجځز  ٽإلهثًرَڂٺڄ 

جڅُز ّقخ ثٽٶٌثً ځڄ ٺٽڀ َٺڄ، وٽ٪ټ إځ ٨ آعجًڇ ثٽٶجڅىڅُز دقُظ َٚذـ ٹؤڃدْقذه ځڄ ؽڂُ

ثٽٲٶه ٩پً  ثإلهثًٌ و١ٌٯ ثإلهثًر َٺىڃ ځٌٖو١ج ٹڂج ثّضٶٌ ٩پً ىٽٸ ثٽ٪ڂټ ثٽٶٞجةٍ 

 : ٌٝوًر صىٱٌ ١ٌُٕڄ وهڂج

 أڃ َٺىڃ ثٽٶٌثً ثٽڂْقىح ځ٪ُذج و٭ٌُ ځٌٖو٧. -

َض٪ُڄ أڃ َضڀ ّقخ ثٽٶٌثً ٵذټ أڃ َٚذـ ځضقٚچج دڂٍٞ ثٽڂور ثٽڂنٚٚز  -

َىځج أځج د٪و ٱىثس هيث ثألؽټ ٱال َڂٺڄ ٽإلهثًر أڃ صٶىٿ دْقخ  60ٽپ٢٪ڄ ٝوڇ وهٍ 

٢ُش ٽيٽٸٵٌثًهج ځهڂج ٹجڅش ثٽضذٌٌَثس ثٽضٍ أ٩
12
. 

ثإلهثًَز دٲجُ ثٽڂقٺڂز وٱٍ فٺڀ ٙجهً ٩ڄ
13
ٵًٞ دٌٱٜ ١پخ إٽٮجء ٵٌثً ّقخ  

ثٽضٌمُ٘ ثٽٚجهً ٩ڄ ًةُِ ؽڂج٩ز ثٽقُْڂز ٽڂج عذش ٽهج أڃ ثٽضٌمُ٘ ځچٚخ ٩پً ٵ٢٪ز 

َىٿ  60ّجفز ٩ڂىځُز، وٽى صڀ هيث ثٽْقخ مجًػ أؽټ  أًُٝز َ٪ضٌٝهج ثٽٖج٧ً ثٽ٪جٿ و

ثٽڂنىٻ ٽإلهثًر ّقخ ٵٌثًثصهج دج٩ضذجًڇ أؽټ ٽپ٢٪ڄ ٱُه الّضٶٌثً ثالوٝج٧ ثٽٶجڅىڅُز، دټ 

ّقخ ٵٌثًثهج ځضً  ٽإلهثًروٽى صڀ ثٽذچجء دٖٺټ څهجةٍ دچجء ٩پً صٌمُ٘ ځْپڀ ٽه ودجٽضجٽٍ 

ٌُ وثٽيٌ َ٪ضذٌ ثٽٶجڅىڃ ثٽڂضٚټ ٽهج ٽهج أڅه ٙوً دٖٺټ ځنجٽٰ ٽڂٶضُٞجس وعجةٴ ثٽض٪ڂ عذش

 .ځڄ ثٽچ٦جٿ ثٽ٪جٿ وځپَٿ ٽپؾڂ٨ُ

                                                           
12

 25ػجض اهلل ثَٕٛذ، ص  -  
13

 262أٔعصِ ػؼ انؼغة انذًٕيٙ، يغجغ ؿبثك ص  20/4001/2102يهف ػضص  24/14/2103ثزبعٚز  504دكى ػضص  -  
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وال َضٌهه ثٽٶٞجء ٱٍ إٽٮجء ٵٌثً ثٽْقخ أو إٽٮجء ٵٌثً ثٽضٌمُ٘ ٹپڂج ث٩ضذٌس أڅه 

ځٖىح د٪ُخ صؾجوٍ ثٽْپ٢ز ٹ٪وٿ ٙقز ثٽْذخ ثٽڂ٪ضذٌ ٱٍ ثإلٽٮجء أو ځٖىح د٪ُخ ثڅقٌثٯ 

 ثٽْپ٢ز. 

هثًَز ٱجُ إٹڂج ؽجء ٱٍ فٺڀ 
14
يٌ ٵًٞ دئٽٮجء ٵٌثً ًمٚز ثٽذچجء الڅ٪وثٿ ّذذه وثٽ 

وٽٺىڃ ثٽضٌمُ٘ دجٽذچجء ځ٢جدٴ ٽؾڂ٨ُ وعجةٴ ثٽض٪ڂٌُ وأڃ ثٽ٢ج٩ڄ ٽڀ ٌَصٺخ أٌ ځنجٽٲز 

٩ڄ  ثصْضىؽخ إٽٮجء هيث ثٽضٌمُ٘ وثٽيٌ َهوٯ دجألّجُ ثٽً صقٶُٴ ٭جَز ځ٪ُچز د٪ُو

ـ وثؽهضُڄ ضم٘ ٽه دٲڂٚپقز ثٽ٪جځز ثٽڂقضڂپز ٱٍ موځز ځٚپقز ځجٽٸ ٩ٶجً ځؾجوً ثٽيٌ ًثٽ

  ُِ ٩پً ٕج٧ً ٩جٿ.ٽ و چَٽه إفوثهڂج ص٢ټ ٩پً ٩ٶجً ثٽڂو٩ٍٽڂ

وؽجء ٱٍ ٵٌثً ٙجهً ٩ڄ ثٽٮٌٱز ثإلهثًَز دجٽڂؾپِ ثأل٩پً
15

: 

 ځڄ ١ٌٯ ًةُِ ي"...وفُظ أڃ ّقخ ثٽٌمٚز ال َڂٺڄ أڃ َضن

ٱٍ ځجهر  ثٽٶجڅىڅُز ث أعذش أڃ ثٽڂٌم٘ ٽه ٵو مجٽٰ ثٽٞىثد٠ثٽڂؾپِ ثٽذپوٌ إال إى 

إلهثًر صڂْٺش ٱٍ ځٶجٽهج ثالّضتچجٱٍ دؤڃ ثٽْذخ وثٽ٢ٌٳ. ٱٍ فُڄ أڃ ث ثٽض٪ڂٌُ وثٽضؾَةجس

٩پُه ځڄ ثالّضڂٌثً ٱٍ ٩ڂپُز ثٽضؾهَُ هى إًّجٽُز  دهج ثٽً ځچ٨ ثٽ٢ج٩ڄ ثٽڂْضؤڅٰفيث ثٽيٌ 

 ح ٩جځټ ١چؾز وثٽيٌ ١پخ إٙوثً ثٽٶٌثً ثٽڂ٢٪ىڃ ٱُه جضوٌٍَ ثٽوثمپُز، وٹ ٽپُْو

يث هٱٍ ځغټ  أڃ ثٽذش ٌٱز څضُؾز وهًثّز إځٺجڅُز صٮٌُُ صٚڂُڀ ثٽضهُتز وثٽقجٽزإٽً فُڄ ځ٪

 ال ًةُْه. ثٽچَث٧ ال َومټ ٱٍ ثمضٚجٗ ثٽڂؾپِ ثٽذپوٌ و

ثٽٶٌثً ثٽٶجٍٝ دْقخ  يىٽٸ أڃ ثٽڂؾپِ ثٽذپوٌ ألُٙپز ٩چوځج ثصن ڃ ځؤهيوفُظ أ

ٱٍ ثّض٪ڂجٻ ثٽْپ٢ز وَٺىڃ ځج  ص٪ًْٰمٚز ثٽضؾَةز ودئَٶجٯ ٩ڂپُجس ثٽضؾهَُ َٺىڃ ٵو 

  ."دجٽضجٽٍ صؤَُوڇ وؽخ ثٽٶٌثً ٱٍ ځقپه و ه ٵٞجر ٽپوًؽز ثألوٽً ٱٍ إٽٮجء ىٽٸصىٙټ إٽُ

  

                                                           
14

 ، يُشٕع016/4001/2102يهف ػضص  12/14/2103ٚزبعٚز  435دكى ػضص   -  
15

ُٚبٚغ ص  2111انـُخ  22يُشٕع ثًجهخ لضبء انًجهؾ األػهٗ ػضص  0210/2/0/63فٙ انًهف ػضص  02/12/0666ثزبعٚز  252 لغاعػضص -  

220 
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 انًتصهت ببنبُبء أو انتجسئتانتعًٍر يُبزعبث انًطهب انخبًَ: 

َٶىٿ ًةُِ ثٽڂؾپِ ثٽؾڂج٩ٍ دڂچـ ًم٘ ثٽذچجء أو ثٽضؾَةز، ود٪و صْپُڀ ثٽٌمٚز ځڄ 

إال ثڅه ٕٮجٻ ځىٝى٧ ثٽضٌمُ٘، دجٽٌٖو٧ ٱٍ ثأل١ٌٯ هيث ثالمٌُ َٶىٿ ٙجفخ ثٽٌمٚز 

د٪وٿ ثٽضٶُو دٞىثد٠ ثٽذچجء ځڂج َض٢پخ  ڇ ثٽٌمٚز و٭جٽذج ځج صغجً د٪و ىٽٸ څَث٩جس صٌصذ٠ دهي

صنجه  ٵٌثًثس ثالوٝج٧ ثٽڂنضپز، وىٽٸ ٩ڄ ١ٌَٴ ث ٚقُـصومټ ثٽْپ٢جس ثٽڂنضٚز ٽض

ٰ. دئَٶجٯ ثالٕٮجٻ ثو ثٽهوٿ فْخ ١ذُ٪ز وفؾڀ ثٽڂنجٽٲز ثٽڂٌصٺخ ځڄ ١ٌٯ ثٽڂنجٽ

ٕٮجٻ )ثٽٲٶٌر ثالوٽً( وثٽٶٌثًثس ثٽڂض٪پٶز دجٽهوٿ )ثٽٲٶٌر ٱجٽٶٌثًثس ثالهثًَز ثٽڂض٪پٶز دئَٶجٯ ثأل

 ُڄ دهج.څخ ثٽڂ٪چُثٽغجڅُز( ٭جٽذج ځج صٺىڃ ځقټ ١٪ڄ ٵٞجةٍ ځڄ ؽج

 انفقرة األونى: انًُبزعبث انًتعهقت بقراراث اٌقبف األشغبل

 ىڃٝذجٟ ثٽ١ٌٖز ثٽٶٞجةُز وثٽڂٌثٵذ َضنيهجإڃ ثٽٶٌثًثس ثٽٚجهًر دئَٶجٯ ثألٕٮجٻ 

ثٽش ٱٍ ١ىً ٍىث ٹجڅش إٔٮجٻ ثٽذچجء ثٽڂٺىڅز ٽپڂنجٽٲز ځج ىٽٸ ځذجٌٕر د٪و ځ٪جَچز ثٽڂنجٽٲز إو

ثالڅؾجٍ
16
. 

ثٽْؤثٻ ثٽڂ٢ٌوؿ ٱٍ هيث ثٽٚوه هټ ٵٌثًثس ثَٶجٯ ثألٕٮجٻ ٵجدپز ٱٍ فو ىثصهج و 

 ٱٍ ثّض٪ڂجٻ ثٽْپ٢ز؟  ٽضؾجوٍدجإلٽٮجء  ٽپ٢٪ڄ 

ؽجء ٱٍ فٺڀ ٙجهً ٩ڄ ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دؤٹجهٌَ أڃ ٵٌثً وؽىثدج ٩ڄ هيث ثٽْؤثٻ 

دجٽضجٽٍ ال صٶذټ ثٽ٢٪ڄ إَٶجٯ ثألٕٮجٻ ځڄ ثٽٶٌثًثس ثٽڂڂهور و
17

أ٭پخ ثٽڂقجٹڀ  إال ثڃ .

، ٱٍ فُڄ ځؤعٌ ٱٍ ثٽڂٌٹَ ثٽٶجڅىڅٍ ٽأل١ٌثٯ ودجٽضجٽٍ ٵجدټ ٽپ٢٪ڄ جٵٌثًث إهثًَ ث٩ضذٌصه

ؽٌثء ثفضٌثٌٍ ثٽهوٯ أڃ ٵٌثًثس ثَٶجٯ ثألٕٮجٻ ځؾٌه إثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دجٽٌدجٟ   ث٩ضذٌس

                                                           
16

:"ٚزشض انًغالت أٔ ضبثظ انشغعخ انمضبئٙ يجبشغح ثؼض يؼبُٚخ انًشبنفخ أيغا ثبٚمبف األشغبل 02-33يٍ لبٌَٕ  34انفمغح األٔنٗ يٍ انًبصح  -  

 ذ أشغبل انجُبء انًكَٕخ نهًشبنمخ يبػانذ فٙ عٕع اإلَجبػ....."فٙ انذبل اصا كبَ
17

 62ؽ/21يهف ػضص  24/12/2112انظبصع ثزغاٚز  22/62دكى انًذكًخ اإلثزضائٛخ ثأكبصٚغ دكى ػضص  -  
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ثصنجه ثٽٶٌثً  ثڅض٦جًځچه صٲجهٌ ثٽضڂجهٌ ٱٍ ثٽڂنجٽٲز ثٽڂٌصٺذز ځڄ ١ٌٯ ثٽڂنجٽٰ ٱٍ 

ڂالةڀثٽ
18
. 

دجٽچ٦ٌ ٽن٢ىًر هيڇ ثٽٶٌثًثس وځج َڂٺڄ أڃ َضٌصخ ٩چهج ځڄ ځْجُ دجٽڂٌٹَ و 

ڂ٪ز ٽ٪چجٌٙ وځٶىځجس ج ىثس ٙذٮز صچٲُيَز ودجٽضجٽٍ ځْضؾثٽڂجهٌ ٽأل١ٌثٯ، ٱئڅه ثٽٶجڅىڅٍ و

َز أڃ أٙوًس دجإلٽٮجء ٱٶو ّذٴ ٽپڂقجٹڀ ثإلهثً هٍ ٵجدپز ٽپ٢٪ڄ ٱُهجٱٌ ودجٽضجٽٍ ثٽٶٌثً ثالهثً

٩ُز هيڇ ثٽٶٌثًثس وځوي ّالځضهج ثٽٶجڅىڅُز وىٽٸ ٱٍ فٺڀ ٙجهً ٩ڄ ٱٍ ځٌٖودضش أفٺجٿ 

ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دىؽور، فُظ ٵٞش ثٽڂقٺڂز دئٽٮجء ثٽٶٌثً ثٽٚجهً ٩ڄ ثٽُْو ٩جځټ إٵپُڀ 

ثألًُٝز ثٽڂٌم٘ ٽپ٢ج٩ڄ دجٽذچجء  دئَٶجٯ إٔٮجٻ ثٽذچجء ٽٺىڃ ثٽٶ٢٪ز ٵٌ ٱُهأثٽچج٥ىً ثٽيٌ 

ٱىٵهج، هٍ ځىٝى٧ څَث٧ دُچه ودُڄ ٕن٘ أمٌ
19

 . 

ٱٍ ثصؾجڇ ثمٌ ىهذش ثٽڂقٺڂز ثالهثًَز دجٽٌدجٟ إٽً ًٱٜ إٽٮجء ٵٌثً إَٶجٯ ثألٕٮجٻ و

ُو ثٽ٢جد٨ ثٽؾڂج٩ٍ ٽپ٪ٶجً، فُظ صضپن٘ وٵجة٨ ثٽقٺڀ دضٶوَڀ ځٶجٻ ٲصوَز ٽىؽىه ځچج٩ٍز ؽ

ثٱضضجفٍ ځڄ ١ٌٯ ثٽڂو٩ٍ َ٪ٌٯ ٱُه أڅه َڂپٸ ثٽٶ٢٪ز ثألًُٝز ثٽىثٵ٪ز " دڂقجًس ځٌُ 

فٚټ ٩پً  1999ځج َََو ٩ڄ ٩ٌٖ ّچىثس ودضجًَل  ثّضجه" ؽڂج٩ز دچٍ ځٺجهر ١چؾز، ځچي

ٌَم٘ ٽه دذچجء  ١چؾزذچٍ ځٺجهر ًمٚز ثٽذچجء ثٽٚجهًر ٩ڄ ًةُِ ثٽؾڂج٩ز ثٽقٌَٞز ٽ

ّٲپٍ و١جدٶُڄ ، وثڅه دڂؾٌه ثالڅضهجء ځڄ إٔٮجٻ دچجء ثٽ٢جدٴ ثٽْٲپٍ و٧ٌٕ ٱٍ ثصڂجٿ ثٽذچجء، 

ٱىؽب دٶٌثً ثَٶجٯ ثألٕٮجٻ ځڄ ١ٌٯ ًةُِ ځؾپِ ثٽڂٶج١٪ز، ٱٶجٿ دٌٱ٨ ه٩ىي َپضڂِ ٱُهج 

٩پً ثٽڂيٹٌر  ًءودچج 02/11/2009ثالٕٮجٻ دضجًَل  دئَٶجٯثٽٶٌثً ثٽٚجهً  دئٽٮجءثٽقٺڀ 

ثٽؾىثدُز ثٽڂٶوځز ځڄ ١ٌٯ څجةخ ثٽؾڂج٩ز ثٽقٌَٞز د٢چؾز وثٽيٌ َ٪ٌٛ ٱُهج أڃ ثٽ٢پخ 

 ثألٕٮجٻ ال َٶذټ ثٽ٢٪ڄ، و دئَٶجٯ٭ٌُ ځٶذىٻ ٕٺال ٽٺىڅه َچٚخ ٩پً ٵٌثً صڂهُوٌ َض٪پٴ 

وَ٪ىه ٽپؾڂج٩ز ثٽْالٽُز، وأڃ  وَزځچج٧ٍ ٱُه ځچج٩ٍز ؽځچ٪وځز ٽٺىڃ ثٽڂپٸ  ثٽ٢ج٩ڄأڃ ٙٲز 

                                                           
18

 66ؽ/262فٙ انًهف ػضص  12/00/2111انظبصع ثزبعٚز  542دكى انًذكًخ االثزضائٛخ ثبنغثبط ػضص  -  
19

 يُشٕع. 011ؽ/60يهف ػضص  04/10/2110ثزبعٚز  5اإلثزضائٛخ ثٕجضح ػضص  دكى انًذكًخ -  
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ًمٚز ثٽذچجء ّپڂش دچجًء ٩پً صوٽُِ ووعجةٴ ٭ٌُ ّپُڂز، وأڃ ثٽْپ٢ز ثٽىُٙز ٩پً 

ثالًثٍٝ ثٽْالٽُز صومپش دٮٌٛ فڂجَز ثٽڂپٸ ثٽْالٽٍ وصىٵُٰ ثألٕٮجٻ فُظ ٵٞش 

قٺڂز ٱٍ ثألمٌُ دٌٱٜ ١پخ إٽٮجء ٵٌثً ثَٶجٯ ثألٕٮجٻڂثٽ
20
. 

ٵًٞ ثٽڂؾپِ ثأل٩پً ٱٶو أځج دجٽچْذز ٽٶٌثً ثَٶجٯ إٔٮجٻ إفوثط ثٽضؾَةز ثٽ٪ٶجًَز 

)ځقٺڂز ثٽچٶٜ فجٽُج(، ٱٍ ځچج٩ٍز ٵٌثً إَٶجٯ إٔٮجٻ صؾَةز ځٌمٚز د٪ٶجً ځٚچٰ ٝڂڄ 

هثًر ثٽىُٙز ٩ڄ ٩پً ٩پً ٵج٩ور : " َٺىڃ ٵٌثً ثإلثٽضجًَنُز، فُظ ثّضچو ثٽڂؾپِ ثأل ثٽڂآعٌ

چي ةهج ٱىٳ ځٚچٰ عذش صٌصُذه ځجٖثٽضجًَنُز ثٽٶجٍٝ دىٵٰ إٔٮجٻ ثٽضؾَةز ثٽڂٌثه أڅثٽڂآعٌ 

ثٽڂض٪پٴ دجٽقٲج٣ ٩پً ثٽڂچج١ٴ ثٽضجًَنُز  1914ٱذٌثٌَ  13ٱٍ إ١جً ٥هٌُ  1992ّچز 

ثٽى١چٍ ځڂج َٶضٍٞ ٌٝوًر  ٽ٪ٶجً َضڂض٨ دجٽقڂجَز ثٽىثؽذز ٽپضٌثطڃ ثأځٌٖو٩ج، ١جٽڂج 

 ."ثٽقٚىٻ ٩پً إىڃ ځڄ ثٽؾهجس ثٽڂنضٚز

 ١پخفُظ ځًٞ ثٽڂؾپِ ثأل٩پً ٱٍ ثألمٌُ دضؤَُو ثٽقٺڀ ثٽڂْضؤڅٰ ثٽٶجٍٝ دٌٱٜ 

ثألٕٮجٻ دئَٶجٯهثًٌ ثٽٶجٍٝ ثٽ٢٪ڄ ٱٍ ثٽٶٌثً ثال
21

 . 

 نًُبزعبث انًتعهقت بقراراث انهدوانفقرة انخبٍَت: ا

ځڄ ٵجڅىڃ  68إڃ ثصنجه ٵٌثً ثٽهوٿ ځڄ ثمضٚجٗ ثٽْپ٢ز ثٽڂقپُز ٱٶ٠، فْخ ثٽڂجهر 

66-12.
22
وىٽٸ ٱٍ فجٽز ٵُجٿ ثٽڂنجٽٰ دجٽذچجء ځڄ ٭ٌُ ثٽقٚىٻ ٩پً صٌمُ٘ ّجدٴ أو ٱٍ  

ځچ٢ٶز ٭ٌُ ٵجدپز ٽپذچجء ١ذٶج ٽپٞىثد٠ ثٽڂ٪ڂىٻ دهج، أو ٹجڃ هيث ثٽذچجء ٭ٌُ ځ٢جدٴ ٽپضٌمُ٘ 

وثٽڂىثٵ٨  دجألفؾجٿُوڇ دجٽ٪پى ثٽڂْڂىؿ ده أو پڂ٪چٍ دجألځٌ ّىثء ځڄ فُظ ٩وٿ صٶثٽڂڂچىؿ ٽ

و ثّضٶٌثًڇ ثٽذچجء ضجڅز ج أو دجٽٞىثد٠ ثٽڂض٪پٶز دڂٽڂْجفز ثٽڂذجؿ دچجةهٱُهج أو دجثٽڂؤىوڃ 

                                                           
20

أٔعصِ ػجض انذكٛى ػعٔق فٙ يؤنفّ "يُبػػبد  232/12/2116فٙ انًهف على  5/12/2102ثزبعٚز  525دكى انًذكًخ اإلصاعٚخ ثبنغثبط على  -  

 .033. ص 2104انزؼًٛغ ٔانجُبء أيبو انمضبء االصاع٘"  انغجؼخ 
21

 23يُشٕع، و.ؽ، ص  02/2/2/2111ٌ فٙ انًهف االصاع٘ على 21/10/2114يؤعر فٙ  42انًجهؾ األػهٗ ػضص  لغاع -  
22

 فٙ انفمغح انثبَٛخ: " .... رمٕو انـهغخ اإلصاعٚخ انًذهٛخ ثئطضاع األشغبل أٔ األثُٛخ انًشبنفخ....." 02-33يٍ انمبٌَٕ  35رُض انًبصح  -  
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ٳ ٱٍ ثٽذچجء أو دجٽ٪ٌٛ ٿ د٪ٜ ثٽڂىثه ثو ثّض٪ڂجٻ د٪ٜ ثٽ٢ٌقٌٞ ثّضنوثثٽضٍ ص دجألفٺجٿ

 ثٽڂنٚ٘ ٽه ثٽذچجء.

ثٽڂنجٽٰ  ٱهيڇ ثٽٶٌثًثس ثٽضٍ صٚوً ٩ڄ ثٽْپ٢ز ثإلهثًَز ثٽڂقپُز ثٽٶجُٝز دهوٿ ثٽذچجء

 ثٽڂقجٹڀ ثإلهثًَز ثٽڂنضٚز. ٿثځج ٽٮجءٽپ٢٪ڄ ٱُهج دجإل ٽپٶجڅىڃ هٍ ٵٌثًثس ٵجدپز

 هيث ثٽنٚىٗ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽٶٞجَج ٹجڃ ځىٝى٩هج ثٽ٢٪ڄ ٱٍوٵو أعٌُس ٱٍ 

ث٩ضذجً أڃ  فجٽُج ٩پً -ځقٺڂز ثٽچٶٜ-فُظ ٵًٞ ثٽڂؾپِ ثال٩پً ٵٌثًثس ثٽهوٿ . ځٌٖو٩ُز

ٱٍ ثّض٪ڂجٻ ثٽْپ٢ز فُظ ث٩ضذٌس أڃ هيث ثٵٌثً ٽڀ َٺڄ  دجٽ٠٢ٖځٖىح  ٵٌثً  ثٽهوٿ هى ٵٌثً

ځْذىٵج دؤٌ ځقٌٞ أو ځ٪جَچز ٽپذچجء ثٽيٌ صٶًٌ هوځه وهى ٩ذجًر ٩ڄ ځٶهً. وهټ َٶ٨ ٱ٪ال 

؟ وأڃ ثٽڂقٺڂز دئ٩ضڂجههج ٩پً هيث ثٽڂقٌٞ هوڃ إؽٌثء صقٶُٴ ٱٍ ٕؤڃ دجٽڂپٸ ثٽ٪جٿ أٿ ال

ٌث٩جصهج ٽُٚٮز ثٽڂٌٖو٩ُز ٩پً و٩وٿ ځوثٵ٪ز ثٽذچجء ٱىٳ ثٽڂپٸ ثٽ٪جٿ ثٽڂچْىح ٽپڂْضؤڅٰ 

ٽٸ فٺڂهج ځؾجڅذج ٺجڃ ديةُِ ثٽڂؾپِ ثٽؾڂج٩ٍ ٽڀ َؾ٪ټ ٽڂج ٵٞش ده ځڄ أّجُ ٱځٶًٌ ً

ٽپٚىثح ووثؽخ ثإلٽٮجء
23
.    

ځقٺڂز ثالّضتچجٯ فُظ ٵٞش أڃ ٵٌثً ثٽهوٿ ثٽٚجهً ٩ڄ  وٱٍ ٵٌثً أمٌ ٙجهً ٩ڄ

ًةُِ ثٽؾڂج٩ز َؾ٪په ځضْڂج د٪وٿ ثٽڂٌٖو٩ُز وٌَصخ ثٽڂْؤوٽُز ٩ڄ ثٽًٌٞ ثٽالفٴ 

دٚجفخ ثٽڂٌٖو٧
24
. 

إٽٮجء ٵٌثً ثٽهوٿ ثٽٚجهً ٩ڄ إٽً وٱٍ څٲِ ثالصؾجڇ ىهذش ثٽڂقٺڂز ثالهثًَز دٲجُ 

ضؤڅٰ ٩پُه دجٽٶٌثً دجٽهوٿ ثٽڂ٢٪ىڃ " صىٙټ ثٽڂْ: ٩جځټ ٩ڂجٽز ٱجُ صؤُّْج ٩پً ٹىڃ أڃ

ٱُه، ٽڀ َٺڄ ځٶٌوڅج دڂج َٲُو صىٙپه دجألځٌ ثٽٲىًٌ دئَٶجٯ ثألٕٮجٻ، وهى ځج ىهخ إٽُه ثٽقٺڀ 

َز دٲجُ ث٩ضڂوس ٱٍ إٽٮجء ثٽٶٌثً ثٽڂ٢٪ىڃ ٱُه ًثٰ..." ودجٽضجٽٍ ٱئڃ ثٽڂقٺڂز ثالهثٽڂْضؤڅ

                                                           
23

 يُشٕع. 0632/2/2/2113فٙ انًهف ػضص  23/02/2114انًؤعر فٙ  0015لغاع انًجهؾ األػهٗ ػضص  -  
24

أشبع إنّٛ أدًض أجؼٌٕ انضنٛم انمبََٕٙ  25/14/3فٙ انًهف ػضص  00/13/2115انًؤعر فٙ:  456لغاع يذكًخ االؿزئُبف االصاعٚخ ػضص  -  

ص  2102انجؼء انثبَٙ يغجؼخ انًؼبعف انجضٚضح، انغثبط، يبعؽ  2ػضاص انشبطخ ،انؼضص ٔانمضبئٙ نهزؼًٛغ ٔانجُبء ،يجهخ انذمٕق، ؿهـهخ األ

221. 
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ٱٶٌصهج ثٽغجڅُز ٩پً أڅه " وثىث ځڄ ٵجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ وثٽضٍ صچ٘ ٱٍ  ٩65پً ځٶضُٞجس ثٽڂجهر 

ٹجڅش إٔٮجٻ ثٽذچجء ځجٍثٽش ٱٍ ١ىً ثإلڅؾجٍ َذپ٬ ًةُِ ثٽؾپِ ثٽؾڂج٩ٍ  ٱىً صْپُڂه 

 ٽپڂقٌٞ أځٌث إٽً ثٽڂنجٽٰ دىٵٰ ثألٕٮجٻ ٱٍ ثٽقجٻ".

وإڃ ٹجڅش هيڇ ثٽڂْؤٽز ال َڂٺڄ صٚىًهج وال َٶذټ ځڄ ١ٌٯ ثٽذ٪ٜ أڃ َپٮٍ ٵٌثً 

ٺپُجس، مجٙز وأڃ ځڄ ٕؤڃ ىٽٸ أڃ َؤهٌ إٽً ثڅضٖجً ثٽذچجء دجٽهوٿ دڂؾٌه ٩وٿ ثفضٌثٿ هيڇ ثٽٖ

 ثٽ٪ٖىثةٍ ثٽٮٌُ ځٌم٘ ٽه.

ٌ ثٽڂٮٌدٍ ٽٶٞجةُز ثٽٚجهًر ٩ڄ ثٽٶٞجء ثإلهثًودجّضٶٌثةچج ٽڂؾڂى٩ز ځڄ ثألفٺجٿ ث

٩ضذجً أڃ ثًثس ثإلهثًَز ٱٍ ځؾجٻ ثٽض٪ڂٌُ دجثٽڂٌثٵذز ثٽٚجًځز وثٽٲ٪جٽز وثٽڂضٖوهر ٽپٶٌَضذُڄ 

ٍ ثٽڂٌثٹَ ثٽڂٌٖو٩ز وثٽٶجڅىڅُز ٽألٕنجٗ ٱٍ ځىثؽهز ثإلهثًر ثٽڂٺپٲز ثٽٶٞجء ثإلهثًٌ َقڂ

ثٽْپ٢ز ٽٺچه ال َضٌهه ٱٍ  إىث عذش ٽه أڅهج ځٖىدز دضؾجوٍ ٮجء ٵٌثًثصهجٌ وال َضٌهه ٱٍ إٽدجٽض٪ڂُ

ُز ثٽڂ٪ڂىٻ دهج ثٽٶجڅىڅثٽچٚىٗ ًٱٜ إٽٮجء ثٽٶٌثًثس ثإلهثًَز ثٽڂٌٖو٩ز وثٽڂؤّْز ٩پً 

ثٽڂٌٖو٩ُز ، إى أڃ ځچجٟ ج٩ڄ ٩پً أٌ ًمٚز ٽپذچجء أو ثٽضؾََبج ال َضىٱٌ ثٽ٢ځمجٙز ٩چو

ځج َپَٿ  . و ٱٍ ثٽڂٶجدټ َض٪ُڄ ٩پً ثالهثًر ثصنجىهى فٚىٻ ثٽ٢ج٩ڄ ٩پً ٵٌثً ثٽضٌمُ٘

ٽپضوثًٷ  ځٌ دجٽهوٿ، مجٙز ٩چوځج صٺىڃ هيڇ ثٽڂنجٽٲز ٭ٌُ ٵجدپزثأل ثٽڂنجٽٲز و٩پً ًأّهج ءٽوً

  إلٙالؿ. أو ث
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 انًبحج انخبًَ: أحر يُبزعبث رخص انتعًٍر عهى انبٍئت انطبٍعٍت وانعقبرٌت

 ثالٽضَثځجسَٲٌٛ ٵجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ ځڄ مالٻ ثٽىعجةٴ ثٽضٍ َچ٘ ٩پُهج ځؾڂى٩ز ځڄ 

ّىثء ٩پً ثٽڂؾَةُڄ ٱٍ إ١جً صٶوَڀ ١پذجصهڀ ٽوي ثٽؾهجس ثٽڂنضٚز ٵٚو ثٽقٚىٻ ٩پً 

ٗ ثٽ٪جهَُڄ ثِمٌَڄ ٱٍ إ١جً ٹىڃ هيڇ صٌثمُ٘ إلفوثط صؾَةجس ٩ٶجًَز، أو ٩پً ثألٕنج

ٯ ځڄ ١ٌٯ ثإلهثًر ىڃ ځقټ صٌٚثٽىعجةٴ م٢ش أو څٚش ٩پً أڃ ثٽڂچ٢ٶز ثٽڂ٪ُچز ّضٺ

 ثٽ٪ڂىځُز ٵٚو صقٶُٴ ثٽٚجٽـ ثٽ٪جٿ.

ځڄ  ٱٍ ثإلًصٲجٵجس، و صضؾپً إال أڃ   ص٪وو و٩پً هيث ثألّجُ ٱئڃ هيڇ ثالٽضَثځجس ال

إًصٲجٵجس أّجُُّڄ، َضڀ ثٽقوَظ ٱٍ ثألوٻ ٩ڄ عڀ ٱئڅه ُّضڀ صٶُْڀ هيث ثٽڂذقظ إٽً ځ٢پذُڄ 

عٌ ٩پً أڃ َضڀ صنُٚ٘ ثٽڂ٢پخ ثٽغجڅٍ ثأل أعٌهج ٩پً ثٽذُتز ثٽ٢ذُ٪ُز وثٽ٪ٶجًَز. ثٽض٪ڂٌُ و

 ثٽغٌور ثٽڂجةُز. ځچج٩ٍجس ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ ٩پً ثٽڂپٸ ثٽٮجدىٌ و

 انتعًٍر وأحرهب عهى انبٍئت انطبٍعٍت وانعقبرٌت  انًطهب األول: ارتفبقبث

، صٌه ٩پً فٶىٳ ثٽڂالٷ رص٪و ثالًصٲجٵجس ثٽىثًهر ٩پً ثٽض٪ڂٌُ دڂغجدز صٺجٽُٰ ځٶُو

ٴ ثٽڂٚپقز ثٽ٪جځز وثٽضٍ َْضٲُو ځچهج ثٽؾڂهىً، ثى صضقڂپهج وثٽضٍ صڀ ٱٌٝهج ٩پُهڀ دٶٚو صقٶُ

 مټ ځنضپٰ ځچج١ٴ ثٽڂوَچز.ثألهوثٯ ثٽڂٌٙىهر ألؽپهج هث ثألًثٍٝ فْخ ځىثٵ٪هج و

 28وٽهيث ٱئڃ ځٚجهً هيڇ ثإلًصٲجٵجس صضؾپً ٱٍ وعجةٴ ثٽض٪ڂٌُ وثٽضٍ څ٦ڂضهج ثٽڂجهر 

ثٽڂض٪پٴ دڂُوثڃ ثٽض٪ڂٌُ، فُظ ځڄ ٵذُټ ىٽٸ، ځچ٨ ثٽذچجء ٱٍ ثألًثٍٝ  12.90ځڄ ثٽٶجڅىڃ 

ثٽڂنٚٚز إلڅٖجء ثٽقوثةٴ وثٽڂْجفجس ثٽنٌٞثء وٹيث ٱٌٛ ثًصٲجٳ َپَٿ دٌٞوًر صٌٷ 

جفز هثمټ ثٽضؾَةز دهوٯ إڅٖجء ځْجفز مٌٞثء أو صٌٷ د٪ٜ ثالٕؾجً ثٽضٍ ٹجڅش ځْ

ځٮٌوّز ّپٲج.
25

 

وٙٲج آمٌ َضؾپً ٱٍ إٽَثٿ ثٽڂؾَا دٌٞوًر ثٽٌد٠ دُڄ دٶ٨  ٹڂج أڃ ثالًصٲجٳ َضني

 ثٽضؾَةز ٩ڄ ١ٌَٴ صنُٚ٘ ٕذٺز ځڄ ثٽ٢ٌٳ صٌد٠ دُڄ ځنضپٰ هيڇ ثٽذٶ٨ ثٽڂٺىڅز ٽپضؾَةز.
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 ځج دُڄ ثٽڂپَٿ و س ٵو َغٌُ څَث٩جس ٱٍ د٪ٜ ثألفُجڃجوٽهيث ٱئڃ ٱٌٛ ثالًصٲجٵ

ثٽڂٲٌوٛ ٩پُه. ٽيٽٸ ُّضڀ ثٽض٢ٌٳ ځڄ مالٻ هيث  ثالًصٲجٳ ودُڄ ځڄ َٲٌٛ ثٽڂپَٿ، أٌ 

و ثٽٶجڅىڃ  12.90دُڄ ٵجڅىڅٍ  ثٽٲٶٌر ثألوٽً ثًصٲجٵجس ثٽض٪ڂٌُڅضچجوٻ ٱٍ   ثٽڂ٢پخ ثٽً ٱٶٌصُڄ

 ثِعجً ثٽچجصؾز ثًصٲجٵجس ثٽض٪ڂٌُ. ٩ڄ  . ٩پً أڃ څ٪ٌػ ٱٍ ثٽٲٶٌر ثٽغجڅُز ٽپقوَظ25.90

 .29.21و  12.21رتفبقبث انتعًٍر بٍٍ قبَىًَ انفقرة األونى: ا

ثىث ٹجڅش وعجةٴ ثٽض٪ڂٌُ و٩پً وؽه ثٽضقوَو ثٽڂن٠٢ ثٽضىؽُهٍ ٽپضهُتز ثٽ٪ڂٌثڅُز وثٽيٌ 

ثٽضىؽهجس ثٽٺذٌي دٚٲز ٩جځز. َقوه ٹجڃ َْڂً ّجدٶج دجٽڂن٠٢ ثٽڂوٌٌَ هى ثٽيٌ 

وثالًصٲجٵجس مجٙز فُظ َ٪ُڄ ثٽڂچج١ٴ ثٽضٍ صغٶپهج وىٽٸ فْخ ځج صقوهڇ ثٽڂجهر ثٽٌثد٪ز ځڄ 

ٕؤڃ ىٽٸ ثًصٲجٵجس ثٽذچجء و٩وٿ ثٽض٪پُز وثالًصٲجٵجس ثٽنجٙز دقڂجَز  12.90ٵجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ 

ثٽڂىثًه ثٽڂجةُز وثألځجٹڄ ثٽ٢ذُ٪ُز وثٽڂْجفجس ثٽنٌٞثء وثٽڂآعٌ ثٽضجًَنُز
26

...... إٽل وىٽٸ 

صقٶُٴ ثٽهوٯ ثٽڂچٖىه ځڄ ثٽض٪ڂٌُ فضً َٺىڃ هچجٷ صچجّٴ وثڅْؾجٿ دُڄ ؽڂ٨ُ دهوٯ 

ثٽڂٺىڅجس، ثٽذُتُز وثٽ٪ٶجًَز وثٽٚچج٩ُز وثٽضؾجًَز
27
...... ٱئڅه َڂٺڄ ثٽٶىٻ أڃ صٚڂُڀ ثٽضهُتز  

هى ثٽيٌ َقوه دوٵز ثًصٲجٵجس ثٽض٪ڂٌُ ودج٩ضذجًڇ هى ثٽڂضٌؽڀ ثألوٻ وثألّجٍّ ٽضىؽهجس 

 25.90ڃ ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ أًٛ ثٽىثٵ٨، إٽً ؽجڅخ ىٽٸ څؾو دؤ ُيهج ٩پًثٽڂن٠٢ ثٽضىؽُهٍ وصچٲ

 ثًصٲجٵجس. ٴ دجٽضؾَةجس هى ثألمٌ َٲٌٛ دووًڇثٽڂض٪پ

 إٽً ٵْڂُڄ: و٩پً هيث ثٽچقى ُّضڀ صٶُْڀ هيڇ ثٽٲٶٌر

  12.90أوال: ثالًصٲجٵجس ٱٍ إ١جً ثٽٶجڅىڃ 

  25.90عجڅُج: ثالًصٲجٵجس ٱٍ إ١جً ثٽٶجڅىڃ 

  

                                                           
26

 .02.61يٍ لبٌَٕ  2اَظغ انًبصح   - 
27

 يٍ انمبٌَٕ َفـّ. 06اَظغ انًبصح  - 
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 12.21انُبتجت عٍ قبَىٌ انتعًٍر رقى  أوال: االرتفبقبث

19ودجٽضقوَو ثٽڂجهر   12/19 ڀځڄ ٵجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ ًٵ 19إڃ ًؽى٩چج إٽً ثٽڂجهر 
28
ځڄ  

ڂىؽخ هيث ڄ صقوَو ثإلًصٲجٵجس ثٽڂقوهر دوثٽنجځْز ٱئڅه َڂٺمالٻ ٱٶٌثصهج ثٽغجٽغز وثٽٌثد٪ز 

 :ٱٍ ثٽٶجڅىڃ 

 ثًصٲجٵجس ٩وٿ ثٽذچجء. 

 ٩ڄ صٚڂُڀ ثٽضهُتز ثًصٲجٵجس څجٕتز. 

 ارتفبقبث عدو انبُبء: -1

إڃ ځٚوً ثٽٶُىه ثٽىثًهر ٩پً ثٽڂالٷ دنٚىٗ ثألًثٍٝ أو ثٽ٪ٶجًثس ثٽضٍ َڂپٺىڅهج 

ٱهى ثٽىّپز ثٽٲ٪جٽز ٽقڂجَز ثٽذُتز  صؾو ّچوهج ٱٍ صٚڂُڀ ثٽضهُتز ٹڂضٌؽڀ ٽپڂن٠٢ ثٽضىؽُهٍ

ثٽڂچج١ٴ فْخ و٥جةٰ ثٽٶجةڀ ٩پً أّجُ صٶُُڀ  zonageڅ٦ٌث الًصٺجٍڇ ٩پً ځذوأ ثٽضچ٢ُٴ

ځ٪ُڄ صٲجهَج ٽ٦جهٌر ثٽضٚچ٨ُ ثٽڂضىفٔ
29
، وَذوأ ٌَّجڃ هيڇ ثالًصٲجٵجس ځچي صجًَل ثٽڂٚجهٵز  

 ر ثٽٌّڂُز.ٚز دڂىؽخ ثٽڂٌّىٿ وڅٌٖڇ ٱٍ ثٽؾٌَو٩پُهج ځڄ ٵذټ ثٽؾهجس ثٽڂنض

وّىثء ص٪پٴ ثألځٌ دضٚڂُڀ ثٽضهُتز أو ٭ٌُڇ ځڄ وعجةٴ ثٽض٪ڂٌُ ٱالدو ٩چو ُٙج٭ضهج أڃ 

َز دجٽٮز ٽال٩ضذجًثس ثٽذُتُز، ٱڂغال ثٽڂن٠٢ ثٽضىؽُهٍ ٽپضهُتز ثٽ٪ڂٌثڅُز  ٹىعُٶز صىٽٍ ٩چج

ص٪ڂٌَُز ثّضٌٖثٱُز ٵو َؾْو أهڀ وُّپز ٽقڂجَز ثٽذُتز وثٽقُپىٽز هوڃ صوهىً ؽىهر ثٽقُجر 

ثٽقٌَٞز وثٽٶٌوَز.
30

 

وٽهيث ٱئڅه َضىؽخ ٩پً ځجٽٺٍ ثٽ٪ٶجًثس ثٽڂٖڂىٽز دضٚڂُڀ ثٽضهُتز ٌٝوًر إفضٌثٿ 

ثٽضٚڂُڀ ثٽڂيٹىً وځٶضُٞجصه فضً َضڂٺچىث ځڄ ثٽقٚىٻ ٩پً ًمٚز ثٽذچجء أو  أفٺجٿ

                                                           
28

 ٔيب ٚهٛٓب. 06أَظغ انًبصح   
29

انًبؿزغ فٙ لبٌَٕ انؼمٕص ٔانؼمبع، كهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔااللزظبصٚخ يظغفٗ انجٕصاَٙ،انجٛئخ لٛض ٔاعص ػهٗ انًهكٛخ انؼمبعٚخ، عؿبنخ نُٛم صثهٕو  

 42ص:  2102/2103ٔاالجزًبػٛخ ، جبيؼخ يذًض األٔل ثٕجضح، انـُخ انجبيؼٛخ 
30

 42ٔ  40يظغفٗ انجٕصاَٙ، و.ؽ، ص 
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ڂىؽخ صٚڂُڀ ثٽضهُتز وثٽيٌ َٺىڃ ځ٢جدٶج ڄ ثالًصٲجٵجس ثٽضٍ صڂچ٨ ثٽذچجء دوځڄ دُ ءثٽضؾٌَ

ٽپڂن٠٢ ثٽضىؽُهٍ
31

، څؾو ځؾڂى٩ز ځڄ ثالًصٲجٵجس
32
. 

 10َْضڂٌ ثٽً ځٌوً ثؽټ  هيڇ ثالًصٲجٵجس وٽهيث ٱئڃ ځٲ٪ىٻ ثِعجً ثٽڂضٌصذز ٩ڄ إ٩الڃ

ىثٱٶز ٩پً صٚڂُڀ ثٽضهُتز ٱٍ ثٽؾٌَور ّچىثس صذضوا ځڄ صجًَل څٌٖ ثٽچ٘ ثٽٶجٍٝ دجٽڂ

 ثٽٌّڂُز. 

وځڄ ؽڂپز ثالًصٲجٵجس ثٽضٍ صڂچ٨ ثٽذچجء دڂٶضًٞ صٚڂُڀ ثٽضهُتز وثٽضٍ صهوٯ ثٽً فڂجَز 

 ثٽذُتز ثٽ٢ذُ٪ُز وثٽ٪ٶجًَز څؾو:

 ثٽقٲج٣ ٩پُهج. ٽىثؽخوثٽْجفجس وځىثٵٰ ثٽُْجًثس ثفووه ثٽ٢ٌٳ  -

ثٽڂچج١ٴ ثٽضٍ َق٦ٌ ثٽذچجء ٱُهج دؾڂ٨ُ أڅىث٩ه وثٽضٍ ځڄ ثٽڂڂٺڄ أڃ صٺىڃ وثًهر  -

 ٩پً ثٽٮجدجس أو ًٍث٩ُز أو ٽًَث٩ز ثٽنٌٞوثس.......إٽل.

فُجء وثِعجً وثٽڂىثٵ٨ ثٽضجًَنُز أو ثألعٌَز وثٽڂىثٵ٨ وثٽڂچج١ٴ ثٽ٢ذُ٪ُز ثأل -

ؽخ فڂجَضهج أو إدٌثٍ ٵُڂضهج ثٽؾڂجٽُز أو ثٽضجًَنُز ٹجٽڂچج١ٴ ثٽنٌٞثء ثٽ٪جځز أو ثٽنجٙز ثٽىث

 أو ثٽغٶجٱُز.

 فووه ثٽڂْجفجس ثٽنٌٞثء ثٽ٪جځز )ثألځجٹڄ ثٽڂٖؾٌر وثٽقوثةٴ وثٽذْجصُڄ(......  -

٭ٌُ أڃ ځج َؾخ ثإلٕجًر إٽُهج أَٞج ٱئڅه ٵو َٺىڃ ځٚوً ثالًصٲجٵجس څجد٨ ځڄ ٵىثڅُڄ 

ُتز ٹڂٚوً أّجٍّ هچجٷ ځٚجهً أمٌي هٍ أمٌي ثألځٌ ثٽيٌ َٲُو أڅه إٽً ؽجڅخ صٚڂُڀ ثٽضه

 ٩ذجًر ٩ڄ څٚىٗ ٵجڅىڅُز مجٙز ٙوًس دٖؤڃ ثالًصٲجٵجس.

٪ڂىځُز، وثٽيٌ ثٽڂض٪پٴ دجألځالٷ ثٽ 1914َىٽُىٍ  1وځڄ هيڇ ثٽچٚىٗ څؾو ٥هٌُ 

٩پً فٶىٳ ثالًصٲجٳ ثٽڂٶًٌر ٽڂٚپقز ثٽن٢ىٟ ثٽذٌٵُز وثٽهجصٲُز،  َچ٘ ٱٍ ٱٚپه ثٽغجٽظ

دٖؤڃ  1938ٕضچذٌ  26الًصٲجٵجس ثٽ٪ْٺٌَز، و٥هٌُ دٖؤڃ ث 1934٭ٖش  7و٥هٌُ 

                                                           
31

 .32ػجض اهلل ثَٕٛذ، و.ؽ ، ص :  -  
32

 02.61يٍ انمبٌَٕ على   06أَظغ انًبصح  -  
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هؽچذٌ  25ثٽٚجهً ٱٍ  80.22ڀ ٵثالًصٲجٵجس ثٽڂٶًٌر ٽڂٚپقز ثٽڂالفز ثٽؾىَز وثٽٶجڅىڃ ً

 دٖؤڃ ثٽڂقجٱ٦ز ٩پً ثٽڂذجڅٍ ثٽضجًَنُز وثٽڂچج٥ٌ وثٽٺضجدجس ثٽڂچٶىٕز وثٽضقٰ ثٽٲچُز...

 االرتفبقبث انُبشئت عٍ تصًٍى انتهٍئت -2

َڂٺڄ أڃ َٺىڃ صٚڂُڀ  ثٽضهُتز دڂغجدز ٵٌثً ص٪ُڄ ٱُه ثالًثٍٝ ثٽڂٌثه څ٧َ ځپٺُضهج 

 19ځڄ ثٽڂجهر  6و  5و  4و  3ٽٺىڅهج الٍځز الڅؾجٍ ثٽضؾهَُثس ثٽڂچٚىٗ ٩پُهج ٱٍ ثٽذچىه 

12.90ځڄ ثٽٶجڅىڃ 
33
. 

وص٢ذُٴ دچىهڇ  7.81وهچج َض٪ُڄ ٩پً ثإلهثًر ثٽڂ٪چُز دجألځٌ أڃ صپؾؤ إٽً ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ 

ٵٚو څ٧َ ثٽڂپٺُز ألؽټ  ثٽڂچٲ٪ز ثٽ٪جځز، فُظ ال َڂٺڄ ٽهج و٨ٝ ثٽُو ٩پً هيڇ ثٽ٪ٶجًثس 

ڂُڀ ثٽضهُتز، وإڅڂج ٌٝوًر ثٽپؾىء إٽً ثٽڂْج١ٌ ثٽىثؽخ ٚثٽڂٌثه څ٩َهج ثّضچجهث إٽً ٵٌثً ص

جةور إٽً ځالٹهج ٪ثصذج٩هج ٽچ٧َ ثٽڂپٺُز ثٽ
34

. وإال ث٩ضذٌ ىٽٸ ث٩ضوثًء ځجهَج ٩پً ځپٸ ثٽٮٌُ 

ثٽض٪ىَٜ ثٽٺجځټَْضىؽخ 
35
 :ٱٍ ٵٌثً ٽهج ؽجء ٱُه وهى ځج أٹوصه ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دىؽور 

" فُجٍر ؽَء ځڄ ٩ٶجً ثٽڂو٩ٍ ځڄ ١ٌٯ ثإلهثًر ٽضى٨ُّ ١ٌَٴ ٩ڂىځٍ ٱٍ إ١جً 

ثٽض٪ىَٜ ثٽڂْضقٴ ځڄ ١ٌٯ ثڃ ثٽٶٞجء ٱٍ ىٽٸ وځڄ ٭ٌُ صقوَو يتٚڂُڀ ثٽضهُتز هوڃ ثّضص

ٽض٪ىَٜ ثٽٺجځټ ٩ڂپهج ٭ٚذج َْضىؽخ ثثٽؾهز ثٽڂنضٚز َؾ٪ټ 
36

" 

وهيث ثٽضىؽه صڀ صؤٹُوڇ ٱٍ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽٶٞجَج ثٽڂ٪ٌوٱز ٩پً أڅ٦جً ثٽٶٞجء ثإلهثًٌ 

 دڂنضپٰ ځقجٹڀ ثٽذاله.

  

                                                           
33

 02.61يٍ انمبٌَٕ على  26نًبصح ٚغاجغ ا - 
34

 يٍ انضؿزٕع:  22ُٚض انفظم - 

 ٚضًٍ انمبٌَٕ دك انًهكٛخ.-
هكٛخ إال ًٔٚكٍ انذض يٍ َغبلٓب ٔيًبعؿزٓب ثًٕجت انمبٌَٕ إطا الزضذ طنك طنك يزغهجبد انزًُٛخ االلزظبصٚخ ٔاالجزًبػٛخ نهجالص ٔال ًٚكٍ َؼع انً -

 هٛٓب انمبٌَٕ.فٙ انذبالد ٔفك االجغاءاد انزٙ ُٚض ػ
35

 .33ػجض اهلل ثَٕٛذ و.ؽ. ص: - 
36

فٙ  2112-13-06ثزبعٚز  222رى رأٚٛضِ ثًمزضٗ لغاع انًجهؾ االػهٗ ػضص  01/2111يهف ػضص  20/12/2110ثزبعٚز  24/0دكى ػضص - 

 يُشٕع.فٙ لضٛخ َٕعانضٍٚ ٔيٍ يؼّ ضض انًجهؾ انجهض٘ ؿٛض٘ اصعٚؾ انمبضٙ، دكى  2110-0-2-0020انًهف االصاع٘ ػضص 
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 29.21حبٍَب: االرتفبقبث انُبتجت عٍ قبَىٌ انتجسئبث انعقبرٌت رقى 

ٱئڅه َؾىٍ ٽپؾهز ثٽڂنضٚز دضْپُڀ ثإلىڃ ٱٍ  90.25ځڄ ٵجڅىڃ  30ٽچ٘ ثٽڂجهر  ١ذٶج

٩وهث ځڄ  ءثٽٶُجٿ دجفوثط صؾَةز، أڃ صٲٌٛ ٩پً ثٽڂؾَا ٩چو هًثّضهج ٽ٢پخ إىڃ ثٽضؾٌَ

 ثالٽضَثځجس وثالًصٲجٵجس.

وځڂج َڂٺڄ ٱٌٝه ٩پً ّذُټ ثٽڂغجٻ ال ثٽقٌٚ، أڅىث٧ ثالًصٲجٵجس ثِصُز ثٽيٹٌ
37

: 

ثًصٲجٵجس صْضؾُخ ٽڂج صٶضُٞه ځض٢پذجس ثٽٚقز وثٽڂٌوً وثٽڂض٢پذجس ثڅٖجء -

ثٽؾڂجٽُز ٹجًصٲجٳ ٩وٿ ثٽذچجء أو ثًصٲجٳ صٌثؽ٨ ثٽٶ٨٢ أو ثٽڂذجڅٍ دجٽچْذز ٽپ٢ٌٳ أو 

 ٽپقووه ثٽڂؾجوًر.

ٽڂىؽىهر ٱٍ ثالًٛ ثٽڂٌثه صؾَةضهج ځغټ ثٽچنُټ دجٽچْذز ثالفضٲج٣ دجالٕؾجً ث-

فضه أو ٵ٢٪ه دٮُز ثٽقو ځڄ صٌثؽ٨ هيث ثٽچى٧ ځڄ ٽپڂچ٢ٶز ثٽؾچىدُز ثٽيٌ َڂچ٨ إٍث

ثألٕؾجً أځجٿ ٍفٰ ثٽ٪ڂٌثڃ.
38

 

 ثٽڂٌثه صؾَةضهج. ٽألًٛص٪وَټ ثٽقووه -

 ثفضُج١ُز. صٺىَڄ ځْجفجس-

ځجٽٸ ثٽضؾَةز ٩پُه أڃ ٌَٚؿ دئڅهجء إٔٮجٻ ثٽضؾهَُ ثٽڂچٚىٗ ٩پُهج ٱٍ  ثڅضهجءو٩چو 

ځٌٖو٧ ثٽضؾَةز، وصٺىڃ ځقټ صْپُڀ ځؤٵش د٪و ثڅضهجةهج وثٽضْپُڀ ثٽچهجةٍ، فُظ صٺضٍْ هيڇ 

ٱٍ  ثالًصٲجٵجس ثٽڂچؾَر د٪و ثڅضهجةهج ٙذٮز ثٽڂپٸ ثٽ٪جٿ وهيث ځج أٹوصه ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دٲجُ

 : ٵٌثً ٽهج ؽجء ٱُه 

٘ ّجفز ٱجً٭ز ٹڂق٢ز ٽىٵىٯ ثٽُْجًثس ٱٍ صؾَةز ځْپڂز ًمٚز ُأڃ صنٚ" 

إفوثعهج ځڄ ١ٌٯ ثٽڂؾپِ ثٽؾڂج٩ٍ وأڅؾَس وٱٶج ٽپضٚڂُڀ ثٽڂٚجهٳ ٩پُه َٞٲٍ دجٽٌٞوًر 

"د٪و إڅؾجٍ ځٌٖو٧ ثٽضؾَةز ثٽڂيٹىً وثٹضْجح هيڇ ثٽڂْجفز ٙذٮز ثٽڂپٸ ثٽ٪ڂىځٍ
39
. 
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 .022، ص:0664ػجض انـالو انًظجبدٙ، اػضاص انزغاة انٕعُٙ ٔانزؼًٛغ، يغجؼخ اَفٕثغاَذ، انغجؼخ األٔنٗ، انـُخ - 
38

 022ٔنٛهٙ ص  2110فبعؿٙ ٚؼٛش، االعرفبلبد انمبََٕٛخ فٙ انزجؼئخ انؼمبعٚخ ، َضٔح انؼمبع ٔانزؼًٛغ، انغجؼخ األٔنٗ  
39

 4.ص:دكى أٔعصِ ػجض انذكٛى ثَٕٛذ و.ؽ - 
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ٱئڅه ٱٍ فجٽز ٩وٿ ثفضٌثٿ  25.90ٵڀ ځڄ ثٽٶجڅىڃ ً 30وٽهيث ٱئڅه ثڅ٢الٵج ځڄ ثٽڂجهر 

هج صنُٚ٘ ځْجفز وثٽضٍ ٵو َٺىڃ ځىٝى٩ 30ٍ ثٽڂجهر ڂؾَا ٽپڂٶضُٞجس ثٽىثًهر ٱثٽ

مٌٞثء ٵٚو صٺىَڄ ًُٙو دُتٍ ١ذُ٪ٍ أو ٩پً ثألٵټ ثٽقٲج٣ ٩پً ثألٕؾجً ثٽضٍ ٵو صٺىڃ 

إٽً تُز. ٱئڃ ثٽڂؾپِ ثٽؾڂج٩ٍ ٢ٌُّٞ فُچتو ُٱٍ ثٽضؾَةز دهوٯ ثٽقٲج٣ ٩پً ثٽغٌور ثٽذ

ًٱٜ ځچـ ثٽضْپُڀ ثٽڂؤٵش ٽڂجٽٸ ثٽضؾَةز ځڂج َضٌصخ ٩چه صؾڂُو ثٽضؾَةز ودجٽضجٽٍ ٩وٿ إځٺجڅُز 

يٌ ٽڀ َقضٌٿ ثٽ إدٌثٿ أٌ صٌٚٯ دٖجڃ ثٽذٶ٨ وهيث ُّضٌصخ ٩چه ًٌٝ ال ځقجٽز ٽپڂؾَا

ىو ٙذٮز ثٽذچىه ثٽڂض٪پٶز دجالًصٲجٵجس ّىثء ٹجڃ ځٚوًهج صٚڂُڀ ثٽضهُتز أو ٵجڅىڃ آمٌ 

.مجٙز
40

 

 ة انخبٍَت: اَحبر انًترتبت عٍ ارتفبقبث انتعًٍرانفقر

٩پً ٵُو فٌَز  ٱٶ٠ َچ٘ ٱئڅچج څؾو دجڅه  12.90ًٵڀ  دجٽٌؽى٧ إٽً ٵجڅىڃ ثٽض٪ڂٌُ

ّچىثس، وٽٺڄ هوڃ فوَغه ٩ڄ أٌ  10ٽڂور ز جًثس ثٽضٍ وًه ٩پُهج صٚڂُڀ ثٽضهُتثٽڂالٷ ٽپ٪ٶ

فٶُز ثٽڂالٷ ٱٍ صؤٹُوڇ ٩پً أځجڃ، وثألٌٝثً ثٽچجصؾز ٩چه، ځ٨ ځٶجدټ هيث ثٽقٌص٪ىَٜ 

ّچىثس ځڄ صجًك څٌٖ ثٽڂٌّىٿ ثٽڂض٪پٴ  10ثّض٪جهر فٴ ثٽضٌٚٯ ٱٍ ٩ٶجًثصهڀ د٪و ځٍٞ 

دضٚڂُڀ ثٽضهُتز
41
. 

وٽهيث ٱئڅه د٪و ثٽڂٚجهٵز ٩پً ځٌّىٿ صٚڂُڀ ثٽضهُتز ٱئڃ ثإلهثًر ٩چوځج صپؾؤ إٽً صچٲُي 

 ثٽوّضىً ٽٸ ځج َٶضُٞهپٸ ځ٢ٌْر څ٧َ ثٽڂپٺُز وىځن٢٢هج ٱئڅه َٺىڃ ځڄ ثٽٌٞوًٌ أڃ صْ

 ثٽچٶوَز ٶُڂزثٽځچه، وىٽٸ د٪و ص٪ُُڄ مذٌُ َقوه  35ٹؤ٩پً ٵجڅىڃ ٱٍ ثٽذاله ٝڂڄ ثٽٲٚټ 

څه ٱٍ فجٽز ٩وٿ ثٽضٲجهڀ دُڄ ثإلهثًر وثٽٲٌه ځجٽٸ ثألًٛ ٱئڅه َقٴ ودجٽضجٽٍ ٱئألًٛ ٽ

ٜ ڀ ًٙو ثٽض٪ىَصقوَو ثٽغڂڄ ثٽقٶُٶٍ ٽألًٛ وځڄ ع ٽپٖن٘ ثڃ َپؾؤ ٽپٶٞجء ثإلهثًٌ ٵٚو

 ثٽڂچجّخ.

                                                           
 

41
 انًزؼهك ثبنزؼًٛغ. 02.61يٍ انمبٌَٕ على  25اَظغ انًبصح  - 
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ثٽضؾهَُثس ثٽ٪ڂىځُز  إلڅٖجءأځج دنٚىٗ إځٺجڅُز ثٽض٪ىَٜ ٽڂالٷ ثألًثٍٝ ثٽالٍځز 

ّچىثس( وځڄ عڀ ثّضٌؽج٧ هؤالء  10) رٱٍ فجٽز ٩وٿ صٲ٪ُټ صٚڂُڀ ثٽضهُتز هثمټ ثٽڂور ثٽڂقوه

ٹو ٩پً أڃ إ٩وثه فجٽُج( ّذٴ ٽه أڃ أٽڂپٺُضهڀ ٱهچج څؾو أڃ ثٽڂؾپِ ثأل٩پً )ځقٺڂز ثٽچٶٜ 

ثٽضهُتز وڅٌٖڇ دجٽؾٌَو ثٽٌّڂُز ال َ٪٢ٍ ثٽقٴ ألٌ ٹجڃ ثالّضُالء ٩پً ثألًثٍٝ صٚڂُڀ 

ثٽڂٖڂىٽز دهيث ثٽضٚڂُڀ و٭ٚذهج، دټ ال دو ځڄ ثالصٲجٳ ځ٨ ځالٷ هيڇ ثألًثٍٝ أو ثصذج٧ 

ځ٢ٌْر څ٧َ ثٽڂپٺُز إلفوثط ثٽ٢ٌَٴ
42
. 

پٺُضهج أځج ځقجٹڀ ثٽڂىٝى٧ ٱچؾو ثڅهج ثٹوس ٩پً ثڃ و٨ٝ ثٽُو ٩پً ثٽ٪ٶجً ثٽڂچَو٩ز ځ

پٍ دڂٶضًٞ ځٌّىٿ صٚڂُڀ ثٽضهُتز هوڃ ّپىٷ دجٵٍ ثإلؽٌثءثس ثٽٶجڅىڅُز ثٽڂىثٽُز إلٙوثً ثٽضن

٪ضذٌ ٭ٚذج ٌَصخ ثٽقٴ ٱٍ ثٽض٪ىَٜٹڂج هٍ ځچٚىٗ ٩پُهج دجٽٶجڅىڃ َ
43

-
44
. 

ص٪ىَٜ ٩پً  ٌ، ٱئڃ ٙجفخ ثٽضؾَةز ال َْضقٴ أ25.90أځج دنٚىٗ ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ 

ځض٢پذجس ثألځڄ ثٽ٪جٿ وثٽٚقز وثٽڂٌوً وثٽڂض٢پذجس ثٽؾڂجٽُز  ثالًصٲجٵجس ثٽڂچٖجر ٽڂج صٶضُٞه

وٌٝوًر ثٽقٲج٣ ٩پً ثألٕؾجً ثٽڂىؽىهر ٱٍ ثألًٛ ثٽڂٌثه صؾَةضهج وٹيٽٸ ثالًصٲجٵجس 

دجٽ٢ٌٳ ځج ٽڀ صٺڄ ثٽڂْجفز ثٽڂنٚٚز ٽهيث  ٝجٱُز، وٽڂض٪پٶز دضٺىَڄ ځْجفجس ثفضُج١ُز إث

 : څٲِ ثٽٶجڅىڃ ٩پً ثٽچقى ثِصٍ ځڄ 31ثٽٮٌٛ صََو ٩ڄ ثٽچْخ ثٽضٍ فوهصهج ثٽڂجهر 

% ځڄ ثٽڂْجفز ثٽٺپُز ثىث ٹجڃ ځضى٠ّ ځْجفز ثٽذٶ٨ ثٽچجصؾز ٩ڄ ثٽضؾَةز َْجوٌ  25 -

 ( ځضٌ ځٌد٨ ؛1.000أو َض٪وي أٽٰ )

% ځڄ ثٽڂْجفز ثٽٺپُز ثىث ٹجڃ ځضى٠ّ ځْجفز ثٽذٶ٨ ثٽچجصؾز ٩ڄ ثٽضؾَةز َٶټ ٩ڄ  30 -

 ( ځضٌ ځٌد٨ ؛600ةز )( ځضٌ ځٌد٨ وَْجوٌ أو َٲىٳ ّضڂج1.000أٽٰ )

% ځڄ ثٽڂْجفز ثٽٺپُز ثىث ٹجڃ ځضى٠ّ ځْجفز ثٽذٶ٨ ثٽچجصؾز ٩ڄ ثٽضؾَةز َٶټ ٩ڄ  35 -

 ( ځضٌث ځٌد٪ج ؛350( ځضٌ ځٌد٨ وَْجوٌ أو َٲىٳ عالعڂجةز ومڂُْڄ )600ّضڂجةز )

                                                           
42

 .46، لغاع أٔعصِ ػجض اهلل ثَٕٛذ و.ؽ. ع:222/2/2112، يهف إصاع٘ ػضص 24/12/2114انظبصع ثزبعٚز  024لغاع ػضص  - 
43

 دكى  يُشٕع. 2111َٕٕٚٛ  4، ثزبعٚز 5411دكى طبصع ػٍ انًذكًخ اإلصاعٚخ ثٕجضح، دكى ػضص  - 
44

 . يُشٕع0664أكزٕثغ  6طبصع ثزبعٚز  02-64-02دكى طبصع ػٍ انًذكًخ اإلصاعٚخ ثًكُبؽ ػضص  - 
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% ځڄ ثٽڂْجفز ثٽٺپُز ثىث ٹجڃ ځضى٠ّ ځْجفز ثٽذٶ٨ ثٽچجصؾز ٩ڄ ثٽضؾَةز َٶټ ٩ڄ  40 -

 ( ځضٌ ځٌد٨ ؛200( ځضٌث ځٌد٪ج وَْجوٌ أو َض٪وي ځجةضٍ )350مڂُْڄ )عالعڂجةز و

% ځڄ ثٽڂْجفز ثٽٺپُز ثىث ٹجڃ ځضى٠ّ ځْجفز ثٽذٶ٨ ثٽچجصؾز ٩ڄ ثٽضؾَةز َٶټ ٩ڄ  45 -

 ( ځضٌ ځٌد٨ ؛100( ځضٌ ځٌد٨ وَْجوٌ أو َٲىٳ ځجةز )200ځجةضٍ )

٩ڄ ثٽضؾَةز َٶټ ٩ڄ % ځڄ ثٽڂْجفز ثٽٺپُز ثىث ٹجڃ ځضى٠ّ ځْجفز ثٽذٶ٨ ثٽچجصؾز  50 -

  ( ځضٌ ځٌد٨.100)

وال صْضقٴ ثٽض٪ىَٞجس ثٽڂيٹىًر ٱٍ هيڇ ثٽڂجهر إال ٩ڄ ثٽڂْجفز ثالٝجٱُز ثٽضٍ صََو 

  ٩ڄ ثٽچْخ ثٽڂقوهر أ٩الڇ.

وَقوه ثٽض٪ىَٜ دجصٲجٳ ثال١ٌثٯ ٱجڃ ص٪يً ىٽٸ فوهصه ثٽڂقٺڂز ٩پً أّجُ ٵُڂز 

  أ٩الڇ. 23ر ثالًٛ ٱٍ صجًَل ثٽضْپڀ ثٽڂىٵش ثٽڂٖجً ثٽُه ٱٍ ثٽڂجه

وهٺيث ٱئڃ ٙجفخ ثٽضؾَةز َْضقٴ ص٪ىَٞج ٩پً ثالًصٲجٵجس ثٽضٍ صٲٌٛ ٽٮجَز ثٽ٢ٌٳ 

وثٽٮجَز ځچهج صٺىَڄ ځْجفز ثفضُج١ُز ثٝجٱُز ٹپڂج ٍثهس ځْجفضهج ٩ڄ ثٽچْخ ثٽڂقوهر أ٩الڇ، 

٩پً ثڃ ثٽض٪ىَٜ ثٽڂْضقٴ هى ٱٶ٠ دجٽچْذز ٽپڂْجفجس ثالٝجٱُز ثٽَثةور ٩ڄ ثٽچْخ ثٽڂقوهر 

  صضُـ أٌ ص٪ىَٜ.ثٽضٍ ال

وثٽض٪ىَٜ َقوه دجصٲجٳ ثأل١ٌثٯ وإال ٩چو ثٽض٪يً فوهصه ثٽڂقٺڂز ٩پً أّجُ ٵُڂز 

ثالًٛ ٱٍ صجًَل ثٽضْپڀ ثٽڂؤٵش
45
. 

وال دو ځڄ ثإلٕجًر ٱٍ څهجَز هيث ثٽڂ٢پخ إٽً أځٌ هجٿ ؽوث وهى ًأٌ ثٽڂؾپِ 

ثالٵضٚجهٌ وثالؽضڂج٩ٍ وثٽذُتٍ ثٽڂض٪پٴ دضٶچُڄ فجالس ثالّضغچجء ٱٍ ځُوثڃ ثٽض٪ڂٌُ دجٽچْذز 

ٽذ٪ٜ ثٽڂٖج٨ًَ ثالّضغڂجًَز وإ٩ڂجٻ ثٽڂٌثٵذز إى أڃ ځڄ ثٽضؤعٌُثس ثٽْپذُز ٽڂ٢ٌْر ثالّضغچجء 

 900أعذش ثٹضْجؿ ثإلّڂچش ٽڂْجفز  2014څىڅذٌ  14ثٽٚجهً ٱٍ  ٌ ثٽڂؾپِفْخ صٶٌَ

                                                           
45

 .022ػجض اهلل انًظجبدٙ. و.ؽ ص: - 
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هٺضجً  420هٺضجً ٹجڅش ځنٚٚز ٱٍ ثٽذوثَز الفضٞجڃ ځچٖآس ىثس ځچٲ٪ز ٩جځز وځچهج 

ٽپڂْجفجس ثٽنٌٞثء.
46

 

 انًطهب انخبًَ: أحر يُبزعبث رخص انتعًٍر عهى انًهك انغببىي وانخرواث انطبٍعٍت

الًصذج١هج ثٽىعُٴ دجٽڂؾجٻ ثٽ٢ذُ٪ٍ، ثٽٶٚىي  جصٺضٍْ ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ أهڂُضه

، فُظ أڃ صودٌُ ثٽڂؾجٻ ثٽ٪ڂٌثڅٍ َٶضٍٞ ثٽذٌٌٖ ودج٩ضذجًهج ثٽڂىؽه ثٽٌةٍُْ ٽپ٪ڂٌثڃ

ج ٩پً ٌٝوًر ثفضٌثٿ ثٽڂٶضُٞجس ثٽٶجڅىڅُز ثٽضٍ صٲٌٝهج ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ، ځڂج َچ٪ٺِ ثَؾجد

  ثٽذُتز ثٽ٢ذُ٪ُز وثٽ٪ٶجًَز.

أعٌ ځچج٩ٍجس ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ ٩پً ٩پً وهيث ځج ّچقجوٻ صذُجڅه ځڄ مالٻ ثٽضٌٹَُ 

ثٽغٌوثس ثٽڂپٸ ثٽٮجدىٌ )ثٽٲٶٌر ثالوٽً( ٽچچضٶټ د٪و ىٽٸ ٽپقوَظ ٩ڄ أعٌ هيڇ ثٽڂچج٩ٍجس ٩پً 

 .ٽپذاله ثٽ٢ذُ٪ُز )ثٽٲٶٌر ثٽغجڅُز(

 انفقرة األونى: أحر يُبزعبث رخص انتعًٍر عهى انًهك انغببىي

ص٪ضذٌ ثٽٮجدجس ّىثء ثٽ٪ڂىځُز أو ثٽنجٙز دڂغجدز ځڂضپٺجس ىثس ځچٲ٪ز ځٖضٌٹز ځڄ 

وثؽخ ثإلهثًر وثٽنىثٗ ثٽڂقجٱ٦ز ٩پُهج دٖٺټ َٞڂڄ صىثٍڅهڂج وثفضٌثٿ ثألڅ٦ڂز ثٽذُتُز
47
. 

وٵو م٘ ثٽڂ٧ٌٖ ثٽڂپٸ ثٽٮجدىٌ ٽپووٽز دچ٦جٿ فڂجةٍ ٵىٌ ٹڂج أّچو ځهڂز صودٌُڇ إٽً 

 ثٽڂچوودُز ثٽْجځُز ٽپڂُجڇ وثٽٮجدجس وځقجًدز ثٽضٚقٌ.ځؤّْز ٕذه ٩ْٺٌَز صضڂغټ ٱٍ 

وٱٍ ٩الٵز ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ دجٽڂؾجٻ ثٽٮجدىٌ َڂٺڄ ثٽٶىٻ دجڃ هيڇ ثٽٌمٚز ځڄ 

ثٽڂْضذ٪و أال صؤعٌ ٩پً ثٽڂپٸ ثٽٮجدىٌ ألڃ هيڇ ثٽٌم٘ ّىثء ٹجڅش صض٪پٴ دجٽذچجء أو 

أال وهٍ صچ٦ُڀ  ثو إفوثط ثٽضؾَةجس ثٽ٪ٶجًَز وؽوس ٽٮجَجس ځقوهر وځقٚىًر ثالّضٮالٻ

ثٽڂؾجٻ ثٽ٪ڂٌثڅٍ وثٽٌٵٍ ده
48

ذُ٪ضه د٢ ألڅه، ودجٽضجٽٍ ٱجٽڂپٸ ثٽٮجدىٌ ځْضذ٪و ځڄ څ٢جٵهج 

                                                           
46

انًزؼهك ثزمٍُٛ دبالد االؿزثُبء فٙ يٛضاٌ انزؼًٛغ يُشٕع  2102ََٕجغ  02رمغٚغ انًجهؾ االلزظبص٘ ٔاالجزًبػٙ ٔانجٛئٙ انظبصع ثزبعٚز   

 )اَظغ انًهذك(. www.maroclaw.comإلنكزغَٔٙ نهًجهؾ ٔثًٕلغ يغغة انمبٌَٕ ثبنًٕلغ ا
47

عثٛغ  01ثزبعٚز  26-2-0انًزؼهك ثذًبٚخ ٔاؿزظالح انجٛئخ انظبصع ثزُفٛظ انظٓٛغ انشغٚف على  00-12يٍ انمبٌَٕ على  22أَظغ انًبصح  - 

 .0611ص:  2111َٕٕٚٛ  06،  0222عثٛغ انثبَٙ  05عٚخ ثزب 2005(. يُشٕع ثبنجغٚضح انغؿًٛخ ػضص 2112يب٘  02) 0222االٔػل 
48

 2102طٛف  02فبعٔق انٛضًٕؿٙ، انًمزضٛبد انجٛئٛخ فٙ عسض انجُبء ثبنًغغة، يمبل يُشٕع ثبنًجهخ انًغغثٛخ نهـٛبؿبد انؼًٕيٛخ انؼضص  
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څ٘ وٵو  .ال ثّضغچجء إى ٵو ٌَصذ٠ دجٽڂن٢٢جس ثٽض٪ڂٌَُزَنٌػ ٩ڄ ثٽڂؾجٻ ثٽ٪ڂٌثڅٍ، إ

٩پً  ثٽڂض٪پٴ دقڂجَز وثّضٚالؿ ثٽذُتز 11.03 ٶجڅىڃ ًٵڀثٽځڄ  24ٱٍ ثٽڂجهر ٹيٽٸ ثٽڂ٧ٌٖ 

: "َؾخ أڃ صْضٮټ ثٽٮجدز دٖٺټ ځ٪ٶپڄ وځضىثٍڃ وصوځؼ ثال٩ضذجًثس ثٽذُتُز ٱٍ ځن٢٢جس څه ث

ثٽضٌُُْ وإٔٮجٻ ثٽضهُتز وثالّضٮالٻ دقُظ ال صهوه ثّض٪ڂجالصهج ثالٵضٚجهَز وثالؽضڂج٩ُز 

 وثٽغٶجٱُز وثٽضٌٱُهُز و٥جةٲهج ثٽقڂجةُز".

ٍ )ثځضٚجٗ ثٽضپىط هڂُز ثٽڂپٸ ثٽٮجدىٌ ّىثء ٩پً ثٽڂْضىي ثٽذُتأٱذجٽچ٦ٌ إٽً 

ؾجً د٪و وثٽضٚقٌ...( أو ٩پً ثٽڂْضىي ثالؽضڂج٩ٍ وثالٵضٚجهٌ )ثٽ٩ٌٍ، ٵ٨٢ ثالٕ

ڃ ثٽڂ٧ٌٖ َقٌٗ ٩پً فڂجَضهج ځڄ ٹټ إٔٺجٻ ثالّضٮالٻ ثٽقٚىٻ ٩پً ثٽٌمٚز...( ٱئ

ثٽٮٌُ ثٽٶجڅىڅٍ ثٽيٌ ٵو َؤهٌ إٽً صوهىً ثٽٮجدجس وهځجًهج
49

 . 

ڃ ثٽٮٌٛ ځڄ ٩پً أ 12.90ځڄ ٵجڅىڃ  19ثٽڂجهر وٵُجّج ٩پً ىٽٸ څ٘ ثٽڂ٧ٌٖ ٱٍ 

صٚڂُڀ ثٽضهُتز َٖڂټ ځؾڂى٩ز ځڄ ثٽ٪چجٌٙ ثٽضٍ ځڄ دُچهج ځج وًه ٱٍ ثٽذچو ثألوٻ ځڄ ثٽڂجهر 

١ٴ دقْخ ثٽٮٌٛ ثألّجٍّ ثٽيٌ ثٽْجٽٰ ثٽيٹٌ إى ٵًٞ دٌٞوًر صنُٚ٘ ځنضپٰ ثٽڂچج

ٸ دئفوثط ز ثٽضٍ َڂٺڄ ثڃ صڂجًُ ٱُهج، وىٽَؾخ أڃ َْض٪ڂټ ٽه ثو ١ذُ٪ز ثٽچٖج١جس ثٽٮجٽذ

ٽپنٌٞوثس  ځچ٢ٶز ّٺچُز وځچ٢ٶز ٙچج٩ُز وځچ٢ٶز صؾجًَز وځچ٢ٶز ُّجفُز وځچ٢ٶز ثٽًَث٩ز

ځچ٢ٶز ٭جدىَز ٩پً ّذُټ ثٽڂغجٻ وځچ٢ٶز ًٍث٩ُز و
50
. 

څُڄ ثٽض٪ڂٌُ ٩پً ٌٝوًر ځ٢جدٶز ثٽٌم٘ پُه ٱ٢جٽڂج ثڃ ثٽڂ٧ٌٖ َچ٘ ٱٍ ٵىثو٩

ثٽڂْپڂز ځڄ ٽوڃ ثإلهثًر ثٽڂ٪چُز  ٽضٚجځُڀ ثٽضهُتز وثٽضچ٦ُٰ ثٽضٍ صٮ٢ٍ ثٽڂچ٢ٶز  ثٽض٪ڂٌَُز

ثٽڂ٪چُز دجٽٌمٚز
51

ّىثء  ي ٩ڄ ٹټ ثّضٮالٻ ٭ٌُ ٵجڅىڅٍؤڃ ثٽڂپٸ ثٽٮجدىٌ ُّٺىڃ ٱٍ ځچ، ٱئ

                                                           
49

ُبرجخ ػٍ االؿزغالل انًكثف ٔانغػٙ ٔانذغائك أ ػهٗ اَّ: "ٚجت دًبٚخ انغبثبد يٍ كم أشكبل انزضْٕع ٔانزهٕس ٔانضيبع ان 22رُض انًبصح  - 

 إصسبل أطُبف غٛغ يالئًخ"
50

 02.61يٍ انمبٌَٕ على  06أَظغ انًبصح  - 
51

 .  02.33كًب ٔلغ رغٛٛغِ ثًمزضٗ انمبٌَٕ على  02.61يٍ لبٌَٕ انزؼًٛغ على  22أَظغ انًبصح  - 
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مجٙز وأڃ صٚجځُڀ ثٽضهُتز ثٽ٪ڂٌثڅُز څٲْهج صپَٿ دٌٞوًر إفوثط دضؾَةضه أو ثٽذچجء ٱىٵه. 

 ثٽقجٽز. هر إى َپَٿ ثٽڂقجٱ٦ز ٩پُهج ٱٍ هيڇصٺڄ ځىؽى ځچ٢ٶز ٭جدىَز ځج ٽڀ

وثٽؾوٌَ دجٽيٹٌ أڅه ٱٍ إ١جً فڂجَز ثٽڂپٸ ثٽٮجدىٌ دج٩ضذجًڇ ځڄ أځالٷ ثٽووٽز، أٵٌ 

ثٽڂ٧ٌٖ ٩ٶىدجس ٍؽٌَز ٩ڄ ځنجٽٲز ثالفٺجٿ ثٽض٪ڂٌَُز ثٽڂٌصذ٢ز دهج، مجٙز إٵجځز دچجءثس 

ٱىٵهج هوڃ ثٽقٚىٻ ٩پً ثٽٌمٚز ثٽضٍ صنىٻ ىٽٸ
52

ٺڀ ٙجهً ٩ڄ ثدضوثةُز وؽورٱٲٍ ف. 
53
 

صىد٨ ثٽڂضهڀ ځڄ ١ٌٯ ثٽچُجدز ثٽ٪جځز د٪و إٵوثځه دقٌط ٵ٢٪ز أًٍٝ صجد٪ز إلهثًر ثٽڂُجڇ 

ځڄ ٥هٌُ ثٽڂُجڇ  53ّچضُجً، وىٽٸ دڂىؽخ ثٽٲٚټ  95آً و  7وثٽٮجدجس صذپ٬ ځْجفضهج 

 وثٽٮجدجس ثٽيٌ َچ٘ ٩پً أڅه : 

دوثمټ ٭جدجس هوٽضچج ثٽٌَٖٲز  "ال َْى٫ ألفو أڃ َچٚخ أَز مُڂز أو َُٖو أٌ دچجء

ځضٌ فىٽهج ځج ٩وث ٱُڂج َن٘ ثٽٮجدجس ثٽڂىؽىهر ثِڃ وىٽٸ إىث ٹجڃ  100و٩پً د٪و أٵټ ځڄ 

 ثٽذچجء ثٽڂٖجً إٽُه ث٩الڇ أو ّٶٲه ځڄ ثٽڂىثه ثٽٶجدپز ٽالٽضهجح ".

وًؽى٩ج إٽً صٶٌٌَ ثٽڂؾپِ ثالٵضٚجهٌ وثالؽضڂج٩ٍ وثٽذُتٍ دنٚىٗ إ٩ڂجٻ  

څه َؤٹو أڃ هيڇ ثٽڂ٢ٌْر أهس إٽً إڅؾجٍ ځٖج٨ًَ ٩پً أًثٍٝ ٭ٌُ ٱئځ٢ٌْر ثالّضغچجء 

ځؾهَر  وځچج١ٴ ٽپًَث٩ز ثٽڂٺغٲز وأفَځز مٌٞثء وځقڂُجس ١ذُ٪ُز وځچج١ٴ ځٮٌوّز 

 1000هٺضجً، ځچهج  5000وثٽٲٌٓ ثٽڂجةُز. فُظ صذپ٬ ثٽڂْجفز ثٽضٍ صڀ ص٪ڂٌُهج ّچىَج ح

 ثٽڂق٢ُز دجٽڂٌثٹَ ثٽقٌَٞز.  هٺضجً ځڄ ثألًثٍٝ ثٽًَث٩ُز ومجٙز ثٽڂوثًثس ثٽْٶىَز

 انفقرة انخبٍَت: أحر يُبزعبث رخص انتعًٍر عهى انخرواث انطبٍعٍت

ص٪ٌٯ ثٽغٌوثس ثٽ٢ذُ٪ُز دجڅهج ثٽڂىثًه ثٽضٍ صؤځچهج ثٽ٢ذُ٪ز ځڄ ځنَوڅجس ١ذُ٪ُز 

وثٽڂ٪جهڃ  َْضنوځهج ٽذچجء فٞجًر ٹجٽقوَوصپٸ ثٽضٍ  وٽڂجء ځغال أَْضپَځهج دٶجء ثالڅْجڃ ٹج

 ثالمٌي
54
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 02.33ًًّٛ ثًمزضٗ انمبٌَٕ على كًب ٔلغ رغٛٛغِ ٔرز 02.61يٍ انمبٌَٕ على  44أَظغ انًبصح  - 
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 غٛغ يُشٕع )اَظغ انًهذك( 04/2044يهف ػضص  20/01/2104طبصع ثزبعٚز  3420دكى اثزضائٛخ ٔجضح ػضص   
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 ػٔاال. 02.21ػهٗ انـبػخ  22/12/2104ربعٚز انٕنٕج   https://ar.m.wikipedia.org/wikiرؼغٚف يمزغف يٍ انًٕلغ االنكزغَٔٙ  -

https://ar.m.wikipedia.org/wiki
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وځڄ دُڄ أهڀ ثٽغٌوثس ثٽ٢ذُ٪ُز څؾو ٹټ ځڄ ثٽڂجء وثٽڂىثه ثٽڂچؾڂُز وٹيث ثٽڂىثه ثٽضٍ 

 صْضنٌػ ځڄ ثٽڂٶجٽ٨.

ٲُز ٭ٌُ ٵجڅىڅُز څ٘ ثٽڂ٧ٌٖ ٩پً ٌٝوًر جٽچْذز ٽپڂجء وصٲجهَج الّضٮالٽه دٺُذٱ

مجٙز إىث ص٪پٴ ثالځٌ  ڄثٽقٚىٻ ٩پً ًمٚز َْپڂهج ثٽڂٌٹَ ثٽؾهىٌ ٽالّضغڂجً ثٽٲالفُ

جةٍ إى صْپڀ ثٽٌمٚز د٪و ثؽٌثء دقظ ٩پچٍدڂپٸ ٩جٿ ځ
55
. 

ثٽڂض٪پٴ دجٽڂچجؽڀ ٩پً  13.33ثځج دنٚىٗ ثٽڂىثه ثٽڂچؾڂُز ٱذووًڇ څ٘ ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ 

ٌٝوًر ثٽقٚىٻ ٩پً ًم٘ ثالّضٺٖجٯ وثٽذقظ ٩ڄ ثٽڂىثه ثٽڂچؾڂُز
56

 . ود٪و ثٽقٚىٻ

ز ثٽؾجًٌ َض٪ُڄ ٩پً ٙجفذهج أڃ َضٶُو دؤفٺجٿ ثٽچٚىٗ ثٽضٌَٖ٪ُز وثٽضچ٦ُڂُ ٩پً ثٽٌمٚز

دهج ثٽ٪ڂټ مجٙز ځج َض٪پٴ دجٽٚقز وثٽْالځز وفڂجَز ثٽذُتز ٹڂج َپَٿ دجڅؾجٍ هًثّز صض٪پٴ 

ٌ ٩پً ثٽذُتز وصٶوَڀ ثٽڂىثٱٶز ثٽذُتُزُدجٽضؤع
57
. 

وٱٍ ٩الٵز ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ دٌم٘ ثّضٮالٻ ثٽڂىثًه ثٽڂچؾڂُز وثٽذقظ ٩چهج صچ٘ 

وثٽذقظ ال صْپڀ إال ٱٍ ثٽڂچج١ٴ  ڃ ًم٘ ثّضٮالٻ ثٽڂچجؽڀأ٩پً  13.33ځڄ ٵجڅىڃ  66ثٽڂجهر 

و ځچٖؤرځضٌ ٩ڄ أٌ دچجء أ 50ذ٪و دؤٹغٌ ځڄ ثٽضٍ ص
58

ُتز . وىٽٸ ځڄ ثؽټ صٲجهٌ ثٽض٢جوٻ ٩پً ثٽذ

٘ ٙجهً دجٽذچجء ثځضچ٨ ثٽذقظ ٩ڄ ٌُمصو ثٽض٪ڂٌَُز، ٱٺپڂج وؽوس أدچُز ٱٍ ځچ٢ٶز ځ٪ُچز أ

ڂْجٱز ثٽڂيٹىًر.ثٽڂىثه ثٽڂچؾڂُز هثمټ ثٽڂچ٢ٶز ثٽڂ٪چُز دجٽذچجء وص٪ُڄ ثفضٌثٿ ثٽ
59

 

ثٽْجٽٰ ثٽيٹٌ ٩پً ثڃ صٌث٩ٍ فُڄ و٨ٝ  11.03وٵُجّج ٩پً ىٽٸ څ٘ ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ 

وعجةٴ إ٩وثه ثٽضٌثح ثٽى١چٍ وثٽض٪ڂٌُ ځض٢پذجس فڂجَز ثٽهىثء ځڄ ثٽضپىط، ال ُّڂج ٩چو صقوَو 
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غشذ  22انًٕافك ل  0224ط٘ انمؼضح  3طبصع فٙ  002.03.0انظبصع ثزُفٛظ ظٓٛغ شغٚف على  02.23يٍ انمبٌَٕ على  22أَظغ انًبصح  - 

 . 3212ص  2103غشذ  22ثزبعٚز  2362يُشٕع ثبنجغٚضح انغؿًٛخ ػضص  2103
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 2102انًٕافك نفبرخ ٕٚنٕٛػ  0223عيضبٌ  02طبصع فٙ  43.02.0انظبصع ثزفٛظ انظٓٛغ انشغٚف على  02.22ٌ على يٍ انمبَٕ 2انًبصح  - 

 .3404ص  2102ٕٚنٕٛ  22انًٕافك ل  0223شٕال  3ثزبعٚز  3251يُشٕع ثبنجغٚضح انغؿًٛخ على 
57

 انًظكٕع ؿهفب. 22.02يٍ انمبٌَٕ على  23ٔ26اَظغ انًبصرٍٛ  - 
58

 02.22يٍ انمبٌَٕ على  33اَظغ انًبصح  
59

 ٔيب ثؼضْب. 42، ص  2104، يغجؼخ انًؼبعف انجضٚضح، عجؼخ  26.15انذمٕق انؼُٛٛخ ٔفك انمبٌَٕ على  إصعٚؾ انفبسٕع٘،  
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ثٽڂچج١ٴ ثٽڂنٚٚز ٽألڅ٢ٖز ثٽٚچج٩ُز وځچج١ٴ إٵجځز ثٽڂچٖآس ثٽضٍ صٺىڃ ځٚوًث ٽضپىط 

 ثٽهىثء.

ځ٨ ٱُچ٢ذٴ ٩پُهج څٲِ ثألفٺجٿ ثٽٶجڅىڅُز ثٽڂٶًٌر ٩پً ثٽڂچجؽڀ دنٚىٗ ثٽڂٶجٽ٨ ثځج 

ځٌث٩جر ث١جًهج ثٽٶجڅىڅٍ
60

، وٹيث ١ٌٳ ثّضٮالٽهج إى َض٪ُڄ ثٽقٚىٻ ٩پً صٌَٚـ ځْذٴ دٲضـ 

وثّضٮالٻ ځٶپ٨، وَْپڀ ثٽضٌَٚـ ځڄ ٽوڃ ثالهثًر ثٽڂ٪چُز وَقوه څڂىىػ ثٽضٌَٚـ دڂىؽخ 

، ٹڂج َض٪ُڄ ثالڅضهجء ځڄ إٔٮجٻ 27.13ځڄ ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ  9ثٽڂجهر څ٘ صچ٦ُڂٍ، ٹڂج وًه ٱٍ 

 صهُتز ثٽڂٶپ٨ ٵذټ ثٽٌٖو٧ ٱٍ ثّضٮالٽه.

ٹټ هيڇ ثٽٶُىه ثٽٶجڅىڅُز صؾْو ً٭ذز ثٽڂ٧ٌٖ ثٽڂٮٌدٍ ٱٍ صقُٚڄ ثّضٮالٻ ثٽڂٶپ٨ إڃ 

دٖٺټ ثَؾجدٍ َچْؾڀ ځ٨ ثٽٞىثد٠ ثٽؾجًٌ دهج ثٽ٪ڂټ مجٙز ٩پً ځْضىي ثٽضهُتز ثٽ٪ڂٌثڅُز 

پڂن٢٢جس ثٽض٪ڂٌَُز، ص٪ضذٌ صچٲُيث ٽًمٚز ثٽض٪ڂٌُ إى أڃ ٶضُٞه ځض٢پذجس ثٽضچڂُز، وځج ص

ىث ٹجڅش هچجٷ ځچ٢ٶز ثٽٌمٚز ٱئوَض٪ُڄ أڃ صٌث٩ً ٱُهج ١ذُ٪ز ثٽڂچ٢ٶز ثٽضٍ صض٪پٴ دهج 

ڂٶجٽ٨ دڂىؽخ ځن٢٢جس ثٽضهُتز وصٚجځُڀ ثٽضچ٢ُٴ ٱال َؾىٍ ٽپؾهز ثٽٻ ّضٮالځنٚٚز ال

أو دجٽضؾَةز ٱٍ صپٸ ثٽڂچ٢ٶز ألڃ هيڇ ثٽٌمٚز ص٪ضذٌ ځنجٽٲز  ًمٚز دجٽذچجءأڃ صْپڀ ثٽڂ٪چُز 

ٽپٶجڅىڃ وصٺىڃ دج١پز وَڂٺڄ ثڃ َ٪ٌٛ ٙجفذهج ٽپڂْجءٽز ثٽٶجڅىڅُز، ٹڂج َض٪ُڄ ًٱٜ صْپُڀ 

ثٽٌمٚز ثٽڂ٪چُز ٹپڂج صىٱٌس ځىؽذجس ىٽٸ فٲج٥ج ٩پً ثٽذُتز ځڄ ثٽڂنج١ٌ ثٽڂقضڂپز ٹڂج 

 دقڂجَز وثّضٚالؿ ثٽذُتز. ثٽڂضپ٪ٴ 11.03ځڄ ٵجڅىڃ  6ٍٞ ديٽٸ ثٽڂجهر صٶ

فُظ ًد٢ش هيڇ ثٽڂجهر ٌٝوًر صْپُڀ ًم٘ ثٽذچجء دقڂجَز ثٽذُتز وًٱٜ صْپُڂهج إىث 

ٹجڃ ځڄ ٕؤڃ ىٽٸ أڃ ٌَٞ دجٽذُتز ٩جځز و دؤځڄ ثٽْٺجڃ وًثفضهڀ وٙقضهڀ دٚٲز مجٙز، و 

ځج ٌٌَْ ٩پً ًمٚز ثٽذچجء ٌٌَْ ٩پً ًمٚز ثٽضؾٌَء، و٩پُه ٱڂڄ ٭جَجس  ځچـ ًمٚز 

ثفضٌثٿ ٵىث٩و ثٽْالځز وثٽقٲج٣ ٩پً ثٽذُتز.ثٽذچجء 
61
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( يُشٕع 2102َٕٕٚٛ 6) 0223يٍ شؼجبٌ  20، طبصع فٙ 33.02.0انظبصع ثزُفٛظ انظٓٛغ انشغٚف على  02.24رشضغ انًمبنغ نمبٌَٕ على  - 

 .3152( ص2102ٕٚنٕٛػ 2) 0223عيضبٌ  02ثزبعٚز  3242ثبنجغٚضح انغؿًٛخ ػضص 
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  51يظغفٗ انجٕصاَٙ، و.ؽ ، ص:   
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وؽوٌَ دجالڅضذجڇ ثڅه إٽً ؽجڅخ ثٽغٌوثس ثٽ٢ذُ٪ُز دج٩ضذجًهج عٌوثس ځجهَز هچجٷ عٌوثس 

22.80ځ٪چىَز ځضڂغپز ٩پً ثٽنٚىٗ ٱٍ ثٽڂآعٌ ثٽضجًَنُز وثٽضٍ َقٺڂهج ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ 
62

 .

س ثٽڂچٶىٕز وثٽضقٰ ثٽٲچُز ثٽڂض٪پٴ دجٽڂقجٱ٦ز ٩پً ثٽڂذجڅٍ ثٽضجًَنُز وثٽڂچج٥ٌ وثٽٺضجدج

 وثٽ٪جهَجس.

آعٌ وهوڃ ثٽومىٻ ٱٍ صٲجُٙټ هيث ثٽٶجڅىڃ ودجٽچ٦ٌ إٽً ثالًصذجٟ ثٽىعُٴ ٽهيڇ ثٽڂ

ڃ ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ ٵو صؤعٌ دٖٺټ وثٝـ ٩پً هيڇ ثٽڂآعٌ ٽيٽٸ وثٽڂذجڅٍ دجٽڂؾجٻ ثٽ٪ڂٌثڅٍ ٱئ

ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ ڃ ٩پً أ 22.80ځڄ ثٽٶجڅىڃ  23ثٽڂجهر صچذه ثٽڂ٧ٌٖ ٽهيڇ ثٽڂْؤٽز وڅ٘ ٱٍ 

ځچ٢ٶز ځ٪ُچز  ز ٩ڄ ١ٌَٴ ثٽضؾَةز أو ثٽضٶُْڀ ٩پًثٽڂض٪پٶز دئفوثط صٮٌُُ ٹُٲڂج ٹجڃ ومجٙ

ال صْپڀ إال د٪و ثٽقٚىٻ ٩پً و صومټ ٱٍ ٩وثه ثٽ٪ٶجًثس ثٽڂٌصذز ٝڂڄ ثِعجً ثٽضجًَنُز 

 ثإلهثًر ثٽڂ٪چُز )وٍثًر ثٽغٶجٱز( صنىٻ ىٽٸ ٌٙثفز. هجًمٚز إهثًَز صْپڂ

ًم٘ ثٽضؾَةز ثٽضٍ َْپڂهج ًةُِ ثٽڂؾپِ ثٽؾڂج٩ٍ ٱٍ هيث  ڃوفٌٌ دجٽضچىَه أ

ثٽڂؾجٻ صٺىڃ ٩وَڂز ثألعٌ إىث ٽڀ صْضچو إٽً ًم٘ إهثًَز ّجدٶز صْپڂهج ثإلهثًر ثٽىُٙز ٩پً 

ڃ ثٽْٺىس ځڄ ١ٌٯ ثإلهثًر ٨ ثإلٕجًر إٽً أثٽ٪ٶجًثس ثٽڂٌصذز ٝڂڄ ثٽڂآعٌ ثٽضجًَنُز، ځ

٘ َ٪ضذٌ ًٱٞج ٝڂچُج وال ٌُمضثٽٌه ٩پً ١پخ ثٽ( ٩ڄ ٱٍ هيڇ ثٽقجٽز ثٽڂ٪چُز )وٍثًر ثٽغٶجٱز

ڃ ّٺىس ًةُِ ثٽڂؾپِ ثٽؾڂج٩ٍ ثٽيٌ َٶٍٞ أ 12.90ُٞجس ٵجڅىڃ ًٵڀ ځٶض إل٩ڂجٻځؾجٻ 

َض٪ُڄ ثٽقٚىٻ ٩پً  80.22ٽڂور ځ٪ُچز َ٪ضذٌ صٌمُٚج ٝڂچُج، ٱٲٍ إ١جً ٵجڅىڃ ًٵڀ 

 ٘ دٖٺټ ٌَٙـ.ٌُمضثٽ
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( انجغٚضح 2113َٕٕٚٛ  02) 0224يٍ جًبصٖ االٔنٗ  05طبصع فٙ   012.13.0انظبصع ثزُفٛظ ظٓٛغ شغٚف على  22.51لبٌَٕ على  - 

 .0323( ص2113ٕٚنٕٛػ 2) 0224جًبصٖ اٜسغح  4ثزبعٚز  2222انغؿًٛخ ػضص 
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 :تخبتً

ٱٍ ثٽڂٮٌح َپ٪خ هوًث هجځج ٱٍ جء ثالهثًٌ ثڅ٢الٵج ځڂج ّذٴ َڂٺڄ ثٽٶىٻ ثڃ ثٽٶٞ

 زڂچج٩ٍجس ثٽڂضٚپز دٶ٢ج٧ ثٽض٪ڂٌُ، وٱٍ ځٶوځضهج صپٸ ثٽڂض٪پٶثٽصٺٌَِ صىؽهجس ٹذٌي ٽقټ 

هيث ثٽٶٞجء ٩پً ٽيث ثٽووً ٩پً ځْضىي ثٽٌٵجدز ثٽٚجًځز وَضؾپً ه دجٽٌم٘ وثألىوڃ.

هج ځضً عذش ٽه أڅهج ځٖىدز ه ٱٍ ثٽٮجء ٵٌثًثصز ٱٍ ځؾجٻ ثٽض٪ڂٌُ ٱهى ال َضٌهثٽٶٌثًثس ثالهثًَ

 ٽٺڄ ٱٍ ثٽىٵش ىثصه ال َضٌهه ٱٍ ًٱٜ ثٽٮجء ثٽٶٌثًثس ثالهثًَز ثٽڂٌٖو٩ز و ،دضؾجوٍ ثٽْپ٢ز

 ثٽٶجڅىڅُز.

دْذخ  جڅه ثڃ َقو ځڄ ثٽچَث٩جس ثٽضٍ ص٢ٌأإڃ ٱ٪جٽُز هيڇ ثالفٺجٿ ثٽٶٞجةُز ځڄ ٕ

ز ٹپڂج عذش ص٪ْٰ دجٽضجٽٍ و٨ٝ ٵُىه ٩پً فٴ ثٽضٌٚٯ ٱٍ ثٽڂپٺُز ثٽ٪ٶجًَ ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ و

ٱٍ ثّض٪ڂجٻ هيث ثٽقٴ، ومٚىٙج ثىث ٹجڃ هيث ثٽض٪ْٰ ٽه ًٌٝڇ ثٽىمُڀ ٩پً ثٽذُتز 

دجٽذُتز وثٽڂىثًه ثٽ٢ذُ٪ُز  ٽإلٌٝثًٕؤڅه ثڃ َقىٻ ثٽض٪ڂٌُ ثٽً أهثر  ثٽ٢ذُ٪ُز، وثٽيٌ ځڄ

 ٩ڂىځج.

 وڅقڄ إى څنضڀ هيث ثٽذقظ ال َْ٪چج إال ثڃ څْؾټ ثٽڂٶضٌفجس ثٽضجٽُز:

 ىوڃ ځڄ ثمضٚجٗ ثٽىٹجالس ثٽقٌَٞز.وثألثٽٌم٘  ؽ٪ټ ځچـ -1

  .ثٽضٺىَڄ ثٽڂْضڂٌ ٽپْجهر ثٽٶٞجر ٱٍ ځؾجٻ ثٽض٪ڂٌُ وثٽذچجء -2

 .صىفُو ثٽچٚىٗ ثٽٶجڅىڅُز ثٽڂؤ١ٌر ٽپٶ٢ج٧ ثٽذُتٍ ٱٍ ثٽڂٮٌح -3

 ثٽذُتٍ ٱٍ ٹټ وعجةٴ وًم٘ ثٽض٪ڂٌُ.ثالّضقٞجً ثٽوثةڀ ٽپذ٪و  -4

 .ثٽضٲ٪ُټ ثألځغټ ٽڂهجٿ ثٽ١ٌٖز ثٽذُتُز وصى٨ُّ ثمضٚجٙضهج -5

وؽىح ثالمي دٌأٌ ثٽڂؾپِ ثالٵضٚجهٌ وثالؽضڂج٩ٍ وثٽذُتٍ ثٽڂض٪پٴ  -6

 .دضٶچُڄ فجالس ثالّضغچجء ٱٍ ځُوثڃ ثٽض٪ڂٌُ
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 الئحت انًراجع

 انكتب

، ځ٢ذ٪ز ثٽڂ٪جًٯ ثٽؾوَور،  39.08ثٽقٶىٳ ثٽ٪ُچُز وٱٴ ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ  إهًَِ ثٽٲجمىًٌ، -

 .١2017ذ٪ز 

٩ذو ثٽْالٿ ثٽڂٚذجفٍ، ث٩وثه ثٽضٌثح ثٽى١چٍ وثٽض٪ڂٌُ، ځ٢ذ٪ز ثڅٲىدٌثڅش، ثٽ٢ذ٪ز ثألوٽً،  -

 .1997ثٽْچز 

ٱجًٍّ َ٪ُٔ، ثالًصٲجٵجس ثٽٶجڅىڅُز ٱٍ ثٽضؾَةز ثٽ٪ٶجًَز ، څوور ثٽ٪ٶجً وثٽض٪ڂٌُ، ثٽ٢ذ٪ز  -

 .وٽُپٍ 2001ثألوٽً 

 األطروحبث وانرسبئم انجبيعٍت

ض٪ڂٌُ أځجٿ ثٽڂقجٹڀ ثإلهثًَز وځ٦جهٌ ثٽقڂجَز  ثٽٶٞجةُز، ًّجٽز ٩ذو ثهلل دىڅُش: ځچج٩ٍجس ثٽ -

ٽچُټ هدپىٿ ثٽڂجّضٌ ٱٍ ثٽٶجڅىڃ ثٽنجٗ، ؽجځ٪ز ځقڂو ثألوٻ، ٹپُز ثٽ٪پىٿ ثٽٶجڅىڅُز 

 .2013-2012وثالؽضڂج٩ُز وثالٵضٚجهَز وؽور، ثٽْچز ثٽؾجځ٪ُز 

ثٽذُتز ٵُو وثًه ٩پً ثٽڂپٺُز ثٽ٪ٶجًَز، ًّجٽز ٽچُټ هدپىٿ ثٽڂجّضٌ ٱٍ  ٢ٚٲً ثٽذىهثڅٍ،ځ -

ٵجڅىڃ ثٽ٪ٶىه وثٽ٪ٶجً، ٹپُز ثٽ٪پىٿ ثٽٶجڅىڅُز وثالٵضٚجهَز وثالؽضڂج٩ُز ، ؽجځ٪ز ځقڂو ثألوٻ 

 .2015/2016دىؽور، ثٽْچز ثٽؾجځ٪ُز 

 انًقبالث

ٽقٶىٳ، ّپْپز ثأل٩وثه أفڂو أؽ٪ىڃ ثٽوٽُټ ثٽٶجڅىڅٍ وثٽٶٞجةٍ ٽپض٪ڂٌُ وثٽذچجء ،ځؾپز ث -

 .2013ثٽؾَء ثٽغجڅٍ ځ٢ذ٪ز ثٽڂ٪جًٯ ثٽؾوَور، ثٽٌدجٟ، ځجًُ  5ثٽنجٙز ،ثٽ٪وه 

ٱجًوٳ ثٽُٞڂىٍّ، ثٽڂٶضُٞجس ثٽذُتُز ٱٍ ًم٘ ثٽذچجء دجٽڂٮٌح، ځٶجٻ ځچٖىً دجٽڂؾپز  -

 .2014ُٰٙ  12ثٽڂٮٌدُز ٽپُْجّجس ثٽ٪ڂىځُز ثٽ٪وه 
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جٗ ثٽٶٞجء ثإلهثًٌ وثٽٶٞجء ثٽ٪جهٌ، ځٶجٻ ځُپىه دى١ٌَٺٍ: ځچج٩ٍجس ثٽذچجء دُڄ ثمضٚ -

 .2010، ّچز 36ځچٖىً ځڄ ١ٌٯ ؽجځ٪ز ثٽٶجٍٝ ٩ُجٛ ځٌثٹٔ، ّپْپز ثٽچووثس، ثٽ٪وه 

٩َ ثٽ٪ٌح ثٽقڂىځٍ: ثٽ٢٪ڄ ثٽٶٞجةٍ ٱٍ ًم٘ ثٽض٪ڂٌُ. إٔٮجٻ ثٽچوور ثٽى١چُز ثٽڂچ٦ڂز  -

ثٽضنٚٚجس ځڄ ١ٌٯ ثٽڂجّضٌ ثٽڂضنٚ٘ ٱٍ ٵجڅىڃ ثٽ٪ٶجً وثٽض٪ڂٌُ دجٽٺپُز ثٽڂض٪وهر 

 .صقش ٩چىثڃ ثٽض٪ڂٌُ وثٽذچجء وځض٢پذجس ثٽقٺجځز ثٽضٌثدُز 2017ځجًُ  4-3-2دجٽچج٥ىً أَجٿ 

 انُدواث وانًؤتًراث

ثٽچوور ثٽى١چُز ثٽڂچ٦ڂز ځڄ ١ٌٯ ثٽڂجّضٌ ثٽڂضنٚ٘ ٱٍ ٵجڅىڃ ثٽ٪ٶجً وثٽض٪ڂٌُ دجٽٺپُز  -

ثٽض٪ڂٌُ وثٽذچجء صقش ٩چىثڃ  2017ځجًُ  4-3-2ثٽڂض٪وهر ثٽضنٚٚجس دجٽچج٥ىً أَجٿ 

 .وځض٢پذجس ثٽقٺجځز ثٽضٌثدُز

 تقبرٌر

ثٽڂض٪پٴ  2014څىڅذٌ  14صٶٌٌَ ثٽڂؾپِ ثالٵضٚجهٌ وثالؽضڂج٩ٍ وثٽذُتٍ ثٽٚجهً دضجًَل  -

 .ځچٖىً دجٽڂىٵ٨ ثإلٽٺضٌوڅٍ ٽپڂؾپِدضٶچُڄ فجالس ثالّضغچجء ٱٍ ځُوثڃ ثٽض٪ڂٌُ 

 انقىاٍٍَ

ثٽذُتز ثٽٚجهً دضچٲُي ثٽ٦هٌُ ثٽٌَٰٖ ًٵڀ ثٽڂض٪پٴ دقڂجَز وثّضٚالؿ  11-03ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ  -

(. ځچٖىً دجٽؾٌَور ثٽٌّڂُز ٩وه 2003ځجٌ  12) 1424وٻ ًد٨ُ ثأل 10دضجًَل  1-3-59

 .1900ٗ:  2000َىڅُى  19، 1424ًد٨ُ ثٽغجڅٍ  18 لدضجًَ 5118

ٙجهً  1.92.31ثٽڂض٪پٴ دجٽض٪ڂٌُ ثٽٚجهً دضچٲُيڇ ثٽ٦هٌُ ثٽٌَٰٖ ًٵڀ  12.90ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ  -

 14دضجًَل  4159ثٽؾٌَور ثٽٌّڂُز ٩وه  -1992َىڅُى  17 – 1412ىٌ ثٽقؾز  15ٱٍ 

 (.1992َىٽُىٍ  15) 1413ځقٌٿ 
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ىٌ ثٽٶ٪ور  6ٱٍ  ٙجهً 113.16.1ثٽٚجهً دضچٲُي ٥هٌُ ٌَٰٕ ًٵڀ  15.36ثٽٶجڅىڃ ًٵڀ  -

٭ٖش  25دضجًَل  4694ځچٖىً دجٽؾٌَور ثٽٌّڂُز ٩وه  2016٭ٖش  25ثٽڂىثٱٴ ٻ  1437

2016  ٗ6305 . 

 

ځڄ ؽڂجهي  18ٙجهً ٱٍ   102.06.1ثٽٚجهً دضچٲُي ٥هٌُ ٌَٰٕ ًٵڀ  22.80ٵجڅىڃ ًٵڀ  -

ؽڂجهي ثِمٌر  7دضجًَل  5435( ثٽؾٌَور ثٽٌّڂُز ٩وه 2006َىڅُى  15) 1427ثالوٽً 

 .1646( 2006َٗىٽُىٍ 3) 1427

 األحكبو وانقراراث انقضبئٍت

 ځچٖىً 160/٫96ځپٰ ٩وه  6/8/1997ٙجهً دضجًَل  396/97فٺڀ ٩وه   -

 ، ځچٖى109/7110/2014ًځپٰ ٩وه  04/07/2016ضجًَل د 768فٺڀ ٩وه   -

ځپٰ ٩وه  27/04/2005ثٽٚجهً دضجًَل  35/95فٺڀ ثٽڂقٺڂز ثإلدضوثةُز دؤٹجهٌَ فٺڀ ٩وه  -

50/٫94 

ٱٍ ثٽڂپٰ ٩وه  02/11/2000ثٽٚجهً دضجًَل  873فٺڀ ثٽڂقٺڂز ثالدضوثةُز دجٽٌدجٟ ٩وه  -

394/٫99. 

 ځچٖىً. 91/٫100ځپٰ ٩وه  17/01/2001دضجًَل  8فٺڀ ثٽڂقٺڂز ثإلدضوثةُز دىؽور ٩وه  -

ٱٍ ثٽڂپٰ ًٵڀ  8/03/2012دضجًَل  838فٺڀ ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دجٽٌدجٟ ًٵڀ  -

أوًهڇ ٩ذو ثٽقٺُڀ ًٍوٳ ٱٍ ځؤٽٲه "ځچج٩ٍجس ثٽض٪ڂٌُ وثٽذچجء أځجٿ ثٽٶٞجء  564/05/2009

 .166. ٗ 2017ثالهثًٌ"  ثٽ٢ذ٪ز 

صقش ٩وه  31/10/2005فٺڀ ٙجهً ٩ڄ ثٽڂقٺڂز ثالهثًَز دٲجُ دضجًَل  -

 .ځچٖى٫04ً/1666
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ځچٖىً دجٽڂؾپز ثٽڂٮٌدُز ٽإلهثًر ثٽڂقپُز وثٽضچڂُز  04/07/1996دضجًَل  189فٺڀ ٩وه  -

 .77ٗ  1996هؽچذٌ  –أٹضىدٌ  18وه ٩

ځچٖىً دڂؾپز ٵٞجء  1301/5/1/96ٱٍ ثٽڂپٰ ٩وه  15/04/1999دضجًَل  ٩385وه  ٵٌثً -

 .َچجٌَ 2000ثٽْچز  55ثأل٩پً ٩وه  ثٽڂؾپِ

ٱٍ ثٽڂپٰ ٩وه  26/12/2007ثٽڂؤًك ٱٍ  1108ٵٌثً ثٽڂؾپِ ثأل٩پً ٩وه  -

 ځچٖىً. 1962/4/2/2006

ڃ ٱٍ ثٽڂپٰ ثالهثًٌ ًٵڀ 30/01/2007ځؤًك ٱٍ  72ٵٌثً ثٽڂؾپِ ثأل٩پً ٩وه  -

 .ځچٖىً 15/4/2/2000

٭ٌُ  17/2177ځپٰ ٩وه  31/10/2017ٙجهً دضجًَل  6751فٺڀ ثدضوثةُز وؽور ٩وه  -

 .ځچٖىً )ثڅ٦ٌ ثٽڂپقٴ(

أٹضىدٌ  9ٙجهً دضجًَل  12-97-13فٺڀ ٙجهً ٩ڄ ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دڂٺچجُ ٩وه  -

 . ځچٖى1997ً

فٺڀ   2000َىڅُى  7، دضجًَل 8700فٺڀ ٙجهً ٩ڄ ثٽڂقٺڂز ثإلهثًَز دىؽور، فٺڀ ٩وه  -

 ځچٖىً.

صڀ صؤَُوڇ دڂٶضًٞ ٵٌثً  10/2000ځپٰ ٩وه  21/02/2001دضجًَل  27/1فٺڀ ٩وه  -

-1-4-1141ٱٍ ثٽڂپٰ ثالهثًٌ ٩وه  2003-06-19دضجًَل  435ثٽڂؾپِ ثال٩پً ٩وه 

ثٽڂؾپِ ثٽذپوٌ ُّوٌ ثهًَِ ثٽٶجٍٝ، فٺڀ   ٱٍ ٵُٞز څىًثٽوَڄ وځڄ ځ٪ه ٝو2001

 ځچٖىً.

 قع االنكتروًَاانًى

https://ar.m.wikipedia.org/wiki   

www.maroclaw.com  

https://ar.m.wikipedia.org/wiki
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