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ماظػصؾماالول

 عدخؾمتعرؼػلمظؾؼاغقنمواظؼاغقنماظؿفاري

ماوال"م:متعرؼػماظؼاغقنمواػؿقؿف:

مصقفمممممم ماالصراد مبني ماظعالضات متـظقؿ ماجملؿؿع معصؾقة م،وتؼؿضل مجمؿؿع مودط ماالصراد ؼعقش

مؼدلزمدورماظؼاغقنميفماظؿقصقؼمبنيم وخبالصفمدقفمؼؽقنمػـاكمصقضكمبلؾبمتعارضماٌصاحلم.وػـا

ماٌصاحلماٌؿعارضةموهؼقؼماالعـماالجؿؿاسلم.

مباغفم"وميؽـمتعرؼػمامممم ماظعالضاتمبنيمظؼاغقنمبشؽؾمسام جمؿقسةماظؼقاسدماظيتمتفدفماديمتـظقؿ

م."االذكاصموؼػرضمسؾكمعـمخياظػفامجزاء

وعـمخاللمتعرؼػماظؼاغقنماظلابؼمؼؿؾنيمظـامانماظؼاغقنمسؾارةمسـمجمؿقسةمضقاسدمػدصفامتـظقؿمممممم

ماءم.حقاةماالصرادميفماجملؿؿعم،وؼػرضمسؾكماٌكاظػنيمهلذهماظؼقاسدمجز

موممممم ماظددؿقري" مطانمؼؼالم"اظؼاغقن معـمصروسف متطؾؼمسؾكمصرع م،صؼد ماظؼاغقنمععانمعؿعددة وظؽؾؿة

مو"اظؼاغقنماٌصري"م "اظؼاغقنماىـائل"،وضدمؼطؾؼمسؾكمضاغقنمدوظةمعـماظدولمعـؾ"اظؼاغقنماظعراضل"

مو"اظؼاغقنماظػرغللم"...اخل.

م:اظؼاسدةماظؼاغقغقةموخصائصفام"م:متعرؼػمثاغقامم

م"مم م،"ممحصقلمصعؾمععنيمطؾؿامهؼؼتمزروفمحمددةميؽـمتعرؼػماظؼاسدةمبشؽؾمساممباغفا اعامم

م متعينم" مصفل ماظؼاغقغقة مععنياظؼاسدة مغشاط محدوث معؼابؾ مصعؾ موبفدفمهؼقؼم"متطؾقؼ مصؿـال ،

ماظؼاغقغقةمتؼضلم) بانمعـمؼـريمسؾكمحلابمشرلهمبالموجفمحؼمعلؤولمسـمردمعاماظعداظةماظؼاسدة

م.موانمعـماػؿمخصائصماظؼاسدةماظؼاغقغقةمعامؼأتل:(ماثرىمبف

 اظؼاسدماظؼاغقغقةمساعةموجمردةم: -0

تشؿؾمذيقعمعـمؼؼعمضؿـمذرورفام،صؿـالماظؼاسدةممأيواٌؼصقدمباظؼاسدماظؼاغقغقةمطقغفامساعةم

اظؼاغقغقةمتؼضلمبانمؼؾزممباظؿعقؼضمطؾمذكصمؼلؾبمظغرلهمضررا"مغؿقفةمًطؽفموػلمعقجفةم

ماجملؿؿعم،واظغاؼةمعـمذظؽمػقمهؼقؼماظعدلم.مظؽاصةماالصرادميف

ممممممممم ماظؼاغقغقةمجمردة ماظؼاسدة مان مععقـةممأيطؿا موالمختاربمواضعة ماظؿػاصقؾ ميف متدخؾ مال اغفا

مبذاتفاماومذكصامبعقـفم،وامنامتشؿؾمطاصةماظقضائعماٌرادمخضقسفاميؽؿفام.
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 اظؼقاسدماظؼاغقغقةمسؾارةمسـمضقاسدمدؾقكماجؿؿاسقةم: -8

تفدفمضقاسدماظؼاغقنماديمتـظقؿماظعالضاتمبنيماالصرادميفماجملؿؿعموسالضةماجملؿؿعمععمشرلهممممممممممم

عـماجملؿؿعاتماالخرىم،وبذظؽمصانمضقاسدماظؼاغقنمتعدلمسـماظلؾقكماٌطؾقبميفمسالضاتماالصرادمعـم

مضقاسدماجؿؿاسقةم، مؼؼالمسـمضقاسدماظؼاغقنمباغفا ػدصفامميأخاللمتؽرارماظعؿؾمبؿؾؽماظؼقاسدم،طؿا

موععم ماظدؼـ مضقاسد معع متؿداخؾميفمبعضماالحقان ماظؼقاسد م،وػذه اجملؿؿعموسالضاتماالذكاصمصقف

مضقاسدماالخالقمممامؼزؼدمعـماحذلامماالصرادمظؼقاسدماظؼاغقنم.

 ضقاسدماظؼاغقنمتعدمضقاسدماظزاعقةم:م -3

نيمبفام،وعـمخيرقموجقبمراسؿفامعـمضؾؾماٌكارؾمأيتؿصػمضقاسدماظؼاغقنمبصػةماالظزامم،مممممممممم

مباالذرافم ماٌؽؾػة ماظلؾطة متػرضف مواظذي مهلا ماٌؼرر ماىزاء مؼـال متؾؽ ماو ماظؼاسدة متـػقذمػذه سؾك

ماوم اظـصقصماظؼاغقغقة.واداسماظؿزامماالذكاصمبـصقصماظؼاغقنمضدمؼؽؿـمباظشعقرماظعاممبعداظؿفا

ماٌ ماىزاء مابرزػا معؿعددة ماىزاء موصقر م. ماعـماجملؿؿع مظؿقؼقؼ ماٌؿعؾؼمباىرائؿمبضرورتفا شدد

(وشرلػام،وضدمؼؽقنماىزاءمعـؾماالسداممواظلفـمباغقاسف)اٌؤبدمواٌؤضت،مواٌؼذلنمباالذغالماظشاضةم

ماذام مبعضماظعؼقد ماظؿصرفميف مبؾطالن ماظؼضاء مبعضماٌكاظػاتمأو مسؾك مطاظغراعاتماٌػروضة عاظقا"

ميؼفامسققبمضاغقغقةم.

م:قرمتشرؼعفميفماظعراقماظؼاغقنماظؿفاريموتط"م:متعرؼػمثاظـا

 تعرؼػماظؼاغقنماظؿفاريم: -0

ماظيتمؼعرفماظؼاغقنماظؿفاريمباغفم" ماظؼاغقنماًاصماظذيمؼضؿمجمؿقسةماظؼقاسد احدمصروع

".ممتلريمسؾكمرائػةمعـماالسؿالماظؿفارؼةموسؾكمرائػةمعـماالذكاصماظذؼـمؼؿصػقنمبؽقغفؿموار

عـماظؼاغقنماظعامماظذيمؼضؿماظؼقاسدماظعاعةماظيتموعـمذظؽمغلؿـؿجمبانماظؼاغقنماظؿفاريمأضقؼمغطاضام

مهؽؿماظعالضاتمعامبنيماالصرادمبغضماظـظرمسـمرؾقعةماٌفـماومغقعماٌعاعالتماظيتمؼؼقعقنمبفام.

م مخبصقصقؿف ماظؿفاري ماظؼاغقن موؼـػرد مواخؿالصف ماٌدغل ماظؼاغقن ماالخؿالفمسـ مػذا وؼؿؿـؾ

ماظؿفا ماظـشاط ماحؽام مظؿـظقؿ مخاصة مضقاسد مسؾقفؿامبقجقد مؼؼقم مادادقني مسـصرؼـ ميف مؼؿفؾك ري

ماظـشاطماظؿفاريموػؿام:

 اظلرسةميفماظعؿؾ. -

 وتقصرمسـصرماظـؼةمواالئؿؿانمبنيماذكاصفام. -
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 تأرؼخماظؿشرؼعماظؿفاريميفماظعراقم: -8

م مسام ميف ماظصادر ماظعـؿاغل ماظدلؼة ماظؿفارة مظؼاغقغل ماظعراق ماظؿفارةمم0281خضع موضاغقن م

م ماظصادر ماظعـؿاغل ماظؾقرؼة مسام مساممم0288يف ميف ماظصادر ماظعـؿاغل ماٌلاػؿة ماظشرطات موضاغقن م

مم،وذظؽمظؽقنماظعراقموالؼةمتابعةمظؾدوظةماظعـؿاغقةميفمذظؽماظقضتموحؿكماحؿاللماظعراقمعـم0228

اظغاءمضاغقنماظشرطاتممم،ومتم0301ضؾؾماظؼقاتماظدلؼطاغقةم،حقثممتماظغاءمحماطؿماظؿفارةميفمسامم

ممم.0303ظققؾمحمؾفمضاغقنماظشرطاتماهلـديماظصادرمساممم0228ظصادرمساممااظعـؿاغلماٌلاػؿةم

مظؼاغقنممماذمصدرميفماظعراقماولمتشرؼع0393وضدمادؿؿرماظقضعمسؾكمػذهماظصقرةمحؿكمساممم

م،وبعدمانممتماظعؿؾممبقجؾفمظػذلةمعـماظزعـم،اظغلميفم0393ظلـةمم(81ظؿفارةمػقماظؼاغقنمرضؿم)ا

م،ومتماظغاءهماؼضاموحؾمحمؾفم0311ظلـةمم(093غقنماظؿفارةمرضؿم)ممظققؾمحمؾفمضا0311اظعامم

ماٌعدلماظذيمالمؼزالمغاصذماٌػعقلميدماظقضتماياضرم.مم0329(مظلـةم31ضاغقنماظؿفارةمرضؿم)

م

م

م

م

م
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ماظـاغلاظػصؾم

 غظرؼةماالظؿزاممواظعؼقد

م:االظؿزاماوال"م:متعرؼػم

مظؾدائـمانممرابطةمبنيمذكصنيؼعرفماالظؿزاممباغفم"مم مدائـمواالخرمعدؼـم،حيؼممبؼؿضاػا احدػؿا

رابطةمبنيمذكصنيمؼؾزمماحدػؿاموػقماٌدؼـماالخرموػقماظدائـمباداءمأومػقم"مؼؾزمماٌدؼـمباداءمععني"

مععنيم.

صاالظؿزامماذنمدؾطةمتـؾتمظشكصمععنيمحؼمايصقلمسؾكماداءمععنيمعـمذكصماخرم،ممموحمؾمممممم

ؼػفمدائؿامسؿؾمحمددمعـمجاغبمعدؼـمععنيم،دقاءمطانماظعؿؾماجيابقاماوماالظؿزاممطؿامؼؿضحمعـمتعر

واظؿزامماظؾائعمم،دؾؾقام،وعـالماظعؿؾماالجيابلماظؿزامماٌؼذلضمبردمعؾؾغماظؼرضماديماظدائـم)اٌؼرض(

مبؿلؾقؿماٌؾقعم،واظؿزامماظطؾقبممبعاىةماٌرؼضم.

مممم مبعؿؾ( ماظؼقام مسـ ماظلؾيبم)االعؿـاع ماظعؿؾ معـال معـاصلةممطاعؿـاع،اعا ماظؿفاريمسـ ماحملؾ بائع

مشرلم ماٌـاصلة مسـ معاؼعرفمباالعؿـاع موػق ماٌؾاع ماحملؾ مغػسمعـطؼة ميف معشابف مبػؿحمحمؾ اٌشذلي

ماٌشروسةم،واؼضاماظؿزاممطاتبمبعدمماظؽؿابةميفمشرلماظصققػةماٌؿعاضدمععفامرقؾةمعدةماظعؼدم.

مضاغقغقممم مظرابطة موجفان معطاظؾةموايؼماظشكصلمواالظؿزام م،صايؼماظشكصلمميـؾمدؾطة مواحدة ة

ماظدائـمظؾؿدؼـم،اعاماالظؿزاممصفقمعؿعؾؼمباظؿزامماٌدؼـماواهماظدائـم.

مثاغقا":معصادرماالظؿزامم:م

انماٌصادرممأي،ماظروابطمبنيماالذكاص(مأيطقػقةمغشقءماالظؿزاعاتم)وغعينممبصادرماالظؿزاممػقممممممم

م.موابطموجقدػاػلماٌـابعماظيتمتلؿؼلمعـفاماظر

وضدمجرتماظؿشرؼعاتمسؾكمتؼلقؿمعصادرماالظؿزامماديممخلةمعصادرمعقزسةمحلبماظذلتقبماظذيمممممم

ماسؿؿدتفمشاظؾقةمػذهماظؿشرؼعاتموػلمطؿامؼأتلم:

 اظعؼد: .0

متعرؼػماظعؼدم:مم

ممم ماٌادة مم13تعرف مباغف ماظعؼد ماظعراضل ماٌدغل ماظؼاغقن ماحدمعـ معـ ماظصادر ماالجياب "ارتؾاط

مدؼـمبؼؾقلماالخرمسؾكموجفمؼـؾتماثرهميفماٌعؼقدمسؾقفم"اظعاض
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ممم ماغف مسؾك ماظؾعضماالخر موؼعرصف ماظؼاغقن مؼرتؾف ماحداثماثر مسؾك ماطـر مارادتنيماو "،م"تقاصؼ

م، مضاغقغقة ماحداثمغؿقفة مارادتنيمسؾك ماظؿؼاء مػق ماذن ماغفصاظعؼد ماثارممطؿا مؼذلتبمسؾقف اتػاق

مضاغقغقةم.

مارطانماظعؼدم:مم

عؿػؼؿنيم،وانمؼـصبماالتػاقمسؾكمذلءمؼصحمانمؼؽقنماظعؼدمالبدمعـموجقدمارادتنيمالغشاءممممم

حمالمالظؿؼاءماالرادتنيم،طؿامؼؼؿضلموجقدمدؾبمهلذاماالتػاقم.وسؾقفمصانمظؾعؼدمارطانمثالثمػلم

م:اظرضا)اظذلاضل(،واحملؾم،واظلؾب.

 اظرضام)اظذلاضل( .مأ

مػمممممم ماداس مػق مواظرضا مارادتني ماتػاق ماظعؼد ماظرطـمؼؿطؾب ماظرضا مؼعد م،ظذا ماالتػاق ذا

متقصرم موسدم ماٌؿعاضدؼـ مظدى ماالػؾقة متقصر ماظذلاضل مصقة ميف م،وؼشذلط ماظعؼد االداسميف

م018،اذمتـصماٌادةماظعققبماظيتمتػلدماالرادةم.ومتامماالػؾقةمتؽقنمحنيمبؾقغمدـماظرذدم

اظشكصمغاضصمعـماظؼاغقنماظعراضلمسؾكمانمدـماظرذدمػلممثاغلمسشرمدـةمطاعؾةم،وؼؽقنم

االػؾقةماذامطانمسؿرهماضؾمعـممثانمسشرمدـةماومعـماملمبفمسارضموػقميفمدـماظـاعـةمسشرم

ماظغنبم معع مواظؿغرؼر مواظغؾط مباالطراه مصؿؿؿـؾ ماالرادة متػلد ماظيت ماظعققب م،اعا ماطـر او

م مبارال". مؼعد ماظعؼد مظدىماٌؿعاضدؼـمصان ماالعقر مػقمواالدؿغاللم،صانمتقصرتمػذه واالطراه

جؾارمواظغؾطمؼعينمتقػؿماظشلءمسؾكمخالفمحؼقؼؿفم،اعاماالدؿغاللمصقعينمادؿـؿارمسدمماال

مخدلةماظشكصماوماغدصاسفماومرقشفموؼذلتبمسؾكمذظؽمشنبمصاحشم.

 احملؾم: .مب

وػقماظشلءماظذيمؼؿعؾؼمبفماالظؿزامم،اومعاماغصرصتماديمهؼقؼفمارادةماظطرصنيمطؿلؾقؿمممم

مب ماظؼقام مسـ ماعؿـاع ماو مضقام ماو ماحملؾمذلء مؼؽقن مان م: مثالثموػؿا مذروط م.وظؾؿقؾ عؿؾ

مأيضابؾمظؾؿعقنيم،وانمؼؽقنماحملؾمعشروسا"مأيممؽـا"،وانمؼؽقنماحملؾمععقـا")حمددا(م

معقجقداماومضابؾمظؾقجقدم

ماظلؾب:ج.

واظلؾبمػقماظؾاسثماوماظداصعماديماظؿعاضد،وظؽلمؼؽقنماظلؾبمصقققا"مجيبمتقصرمذرطمممم

وممـقعم"،ظذامؼعدماظعؼدمبارالماذامطانماظلؾبمشرلمعشروعمادادلمػقمطقنماظلؾبمعشروسا

مضاغقغاموخماظػامظؾـظامماظعاممواالدابم.

م
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مأغقاعماظعؼد:

مميؽـمتؼلقؿماظعؼقدمتؾعاميقـقاتمخمؿؾػةموطؿامؼأتل:مممممم

 تؼلقؿماظعؼقدمعـمحقثماغشاءػا: .مأ

 :اظعؼقدماظرضائقةمواظشؽؾقةمواظعقـقةم 

متراضلماظطرصنيػلماظعؼقواظعؼقدماظرضائقةم:ممممم ماظعؼقدممدماظيتمؼؽػلمالغعؼادػا ،اعا

انممأي،مصفلماظعؼقدماظيتمؼشذلطماظؼاغقنمذؽالمععقـامظذلاضلماظطرصنيمصقفااظشؽؾقة:م

ماظدائرةم ميف مؼلفؾ م،وان مسادة مؼؾنيماظؼاغقن مطؿا مباظؽؿابة مؼعدلمسـف مان مؼؼؿضل اظرضا

م: ماظعقـقة ماظعؼقد م،اعا ماظيتمتؼؿضلماٌكؿصة مصقفامصفلمتؾؽماظعؼقد انمؼصاحبماظرضا

ماظقدؼعةموسؼدماالسارةم.طؿامػقمحاصؾميفممتلؾقؿماظعنيمحمؾماظعؼد

 :سؼقدماٌػاوضةموسؼقدماالذسانم 

م:مممم ماٌػاوضة ماظؿػاوضموابداءمسؼقد مظؾطرصنيمحرؼة مصقفا ماظيتمؼؽقن ماظعؼقد متؾؽ ػل

صقفاماحدممتؾؽماظعؼقدماظيتمؼضع،مبقـؿاممتـؾمسؼقدماالذسانم:ماظشروطماٌرتؾطةمباظعؼدم

م.ماظطرصنيماظشروطم،وظقسمظؾطرفماالخرمدقىمضؾقلمػذهماظشروطموسدممعـاضشؿفا

 تؼلقؿماظعؼقدمعـمحقثماثارػام: .مب

 :سؼقدمعؾزعةمظؾفاغؾنيموسؼقدمعؾزعةمىاغبمواحدم 

مممم مظؾفاغؾني ماٌؾزعة مسؾكم:واظعؼقد ماظؿزاعات مباغعؼادػا مؼػرض ماظيت ماظعؼقد متؾؽ ػل

ماظؾقع ماماظطرصنيمطعؼد م،بقـؿا ماٌؾزعةمىاغبمواحد ماحدم:ظعؼقد تػرضماظؿزاعاتمسؾك

م.ماظؿزاممسؾقفمطؿاميفمسؼدماالسارةاظطرصنيمواظطرفماالخرمالم

 :سؼقدماٌعاوضةموسؼقدماظؿدلعم 

طعؼدممػلماظعؼقدماظيتمؼؤديمصقفامطالماٌؿعاضدؼـمسقضامعؼابؾمعامؼأخذسؼقدماٌعاوضة:ممم

مسؼقدماظؿدلعم:م ماحدماظطرصنيموالمؼاخذمصفلمتؾؽماظعؼقدماظؾقعم،ماعا اظيتمؼعطلمصقفا

مطعؼدماالسارةممم،بقـؿاماظطرفماالخرمؼاخذمصؼطمدونمانمؼعطل

م

م

م



8 

 

متؼلقؿماظعؼقدمعـمحقثمرؾقعؿفام:ج.

 :اظعؼقدماحملددةمواظعؼقدماالحؿؿاظقةم 

م:مممممم مميؽـماظعؼقدماحملددة ماظؿعاضدمعا ماظطرصانماثـاء مصقفا ػلمتؾؽماظعؼقدماظيتمؼعؾؿ

صفلمتؾؽماظعؼقدماظيتمعـؾمسؼدماظؾقعم.،اعاماظعؼقدماالحؿؿاظقةم:ـماظعؼدمايصقلمسؾقفمع

ماظؿعاضدم ماثـاء ماظعؼد معـ مميؽـمايصقلمسؾقفمعاظقا معا ماظطرصانمهدؼد المؼلؿطقعمصقفا

م،وعـاهلامسؼدماظؿاعني.وضدمالمهصؾم،امناماعرمذظؽمعذلوكمالحؿؿاالتمضدمهصؾم

 :اظعؼقدماظػقرؼةمواظعؼقدماظزعـقةم 

موممممم م: ماظػقرؼة ماظعؼقد ماذاماعا م،حؿك ماغعؼادػا محال مظؾؿـػقذ ماظؼابؾة ماظعؼقد متؾؽ صفل

ماظعاضدؼـم مبـاءمسؾكمارادة ،طعؼدماظؾقعم،وبذظؽمصفلمسؼقدمالمميـؾمتاخرماظؿـػقذمصقفا

م م،بقـؿا متـػقذػا ميف مجقػرؼا مسـصرا مصقفا ماظيتمالماظزعـ ماظعؼقد ممتـؾ ماظزعـقة اظعؼقد

مطعؼدماالجيارموسؼدماظعؿؾم.مـميؽـمتـػقذػامبغرلمسـصرماظزع

 االرادةماٌـػردةم: .8

موردمذظؽميفماظؼاغقنماٌدغلممممم ماٌصدرماظـاغلمعـمعصادرماالظؿزام،وطؿا ماٌـػردة تعدماالرادة

ماظعراضل.

ممم مػق مطؿصدرمظالظؿزام ماٌـػردة مرابطةموععـكماالرادة انمارادةمذكصمواحدمميؽـمانمتـشأ

،واٌـالماوماظؿطؾقؼمسؾقفاممدةمعؾزعامواهمذكصماخربنيمررصنيم،وؼؽقنمصقفامصاحبماالرا

ٌـمؼؼقممبانازمععنيم،ؼؾؿزممباسالغفمػقم)اظقسدمجبائزة(م،وانمعـمؼعؾـمسـمجائزةمتؼدمم

مذكصمضاممبانازماظعؿؾماٌطؾقبم.مأيوؼلؿقؼماىائزةم

 اظعؿؾمشرلماٌشروعم: .3

مممممم ماٌشروع مشرل ماظعؿؾ مػق ماالظؿزام معصادر ماظـاظثمعـ ماٌدغلماٌصدر ماظؼاغقن محددػا طؿا

م مشرلماٌشروع ماظعؿؾ مسؾك ماظضار(اظعراضلم،وؼطؾؼ ماظؿؼصرلؼةم)اظػعؾ ماٌلؤوظقة ،وؼـؿجمماو

اظعؿؾمشرلماٌشروعمغؿقفةمظؿزاؼدمعصادرماًطرم،اظيتمميؽـمانمتؾقؼماظضررمعـؾماٌصاغعم

مواظلقاراتمواظطائراتموشرلػام.
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مسؾكماظشكصماٌلؾبمظممممم مؼؼع مػـا ماياقمواالظؿزام مؼؽقن مباظغرلم،وضد ماظذيمؼؾقؼ ؾضرر

اظضررمعؿعؿدام،وػـامؼطؾؼمسؾكماظػعؾمجرميةموؼعاضبمرؾؼامالحؽاممضقاغنيماظعؼقباتم.موضدم

مؼؽقنماياقماظضررمشرلمعؿعؿدم،ظذامؼلألمعلؾؾفمسـمتعقؼضمعامايؼمعـمضررم.

 اظؽلبمدونمدؾبم)االثراءمسؾكمحلابماظغرل(: .9

الظؿزاممحلبماظذلتقبماظذيموردميفماظؼاغقنماٌدغلمػقماظؽلبماٌصدرماظرابعمعـمعصادرمامممم

"طؾمذكصموظقمشرلمتـصمسؾكمانمم893دونمدؾبماوماالثراءمسؾكمحلابماظغرلم،واٌادةم

ممقزمحيصؾمسؾكمطلبمدونمدؾبمعشروعمسؾكمحلابمذكصماخرمؼؾؿزمميفمحدودمعاطلؾفم

ضائؿاموظقمزالمطلؾفمصقؿامبؿعقؼضمعـميؼفماظضررمبلؾبمػذاماظؽلبم،وؼؾؼكمػذاماالظؿزامم

مبعدم".

 اظؼاغقنم: .8

ماظؼاغقنماٌدغلماظعراضلم،ػقماظؼاغقنمحقثممممم اٌصدرماالخرلمعـمعصادرماالظؿزاممطؿامبقـفا

م م"م898تـصماٌادة متلريمسؾقفامسؾكمان ماظؼاغقنموحده معـ معؾاذرة االظؿزاعاتماظيتمتـشأ

م" مغؼقلمانماظؼاغقاظـصقصماظؼاغقغقةماظيتماغشأتفا نمعصدرمعـمعصادرماالظؿزاممصاغـاموسـدعا

ماظؼاغقنمؼـشلءماظؿزاعاتمسؾكماذكاصم،بغرلمانمؼؽقنمذظؽمعلؾقضامبقاضعةانمغعينمبذظؽم

 ،وخرلمعـالمسؾكمذظؽماظؿزاعاتماظـػؼةمسؾكماالضاربموطذظؽماظؿزاعاتماىقارم.

م

م

م

م

م

م

م
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ماظـاظثاظػصؾم

 واغقاسفااالسؿالماظؿفارؼةممغظرؼات

م:ظؿفارؼةماالسؿالمامعػفقماوال"م:م

اخؿؾػماظػؼفاءمسيمذبالماظؼاغقنمسيمهدؼدمعػفقمماالسؿالماظؿفارؼةم،وظؽـمبشؽؾمساممررحمػؤالءم

مزيسمغظرؼاتمتػلرمعػفقمماالسؿالماظؿفارؼةم،ميؽـمادؿعراضفامطؿامؼأتل:

 :مغظرؼةماٌضاربة .1

اظعؿؾمرفمؼعتعدمغظرؼةماٌضاربةمعـماػؿماظـظرؼاتماظيتممتمررحفامعـمضؾؾمصؼفاءماظؼاغقنم،وممم

اظعؿؾماظذيمؼفدفماديمهؼقؼماظربحمعـمخاللماٌضاربةماظؿفاريمسؾكموصؼمػذهماظـظرؼةمباغفم"

م".سؾكمتغقرلماومتؾادلماظؾضائعمواٌـؿفات

مظؽؾمسؿؾمعـمذأغفمهؼقؼمممم ماٌػفقم واٌضاربةمتعينماظلعلموراءمهؼقؼماظربحم،وؼـصرفمػذا

،صاظؿاجرموسيمدؾقؾمتؿضؿـمسـصرماظصدصةمواٌكاررةممصائدةمعادؼةمأومربحمغؼديم.سؾؿامبانماٌضاربة

مذظؽم مجراء ماظػرصموؼؿعرضمعـ مادؿغالل محياول ماٌادي ماظربح مسؾك مايصقل مسي مػدصف هؼقؼ

مظؾؿكاررةم.

انمػدفمايصقلمسؾكماظربحمؼعدمباظـلؾةمهلذهماظـظرؼةموحدهمطاصقامدقاءمهؼؼماظربحمصعال"مامممم

م م،صاظؿاجر ماظعؿؾماًلارة م،صاغفمطاغتمغؿقفة ماٌـاصلنيمظف مظغرضمادؿؾعاد اظذيمؼؾقعمخبلارة

ؼضقلمباظػقائدماظػقرؼةمبفدفمهؼقؼمصقائدمساظقةمسيماٌلؿؼؾؾم،صانمسؿؾفمػذامؼعدمسؿالموارؼام

مباظرشؿمعـمخلارتفم.

ماالسؿالممم مضؿـ متعد مال ماظربح متفدفمادي ماظيتمال ماالسؿال مطاصة مصان ماٌضاربة مغظرؼة موصؼ وسؾك

م،صاالسؿ مواظؿعاوغقةماظؿفارؼة موطذظؽماسؿالماىؿعقاتماًرلؼة ماظؿدلع الماظيتمتؤدىمسؾكمدؾقؾ

ماظيتمالمتلؿفدفماظربحمالمتعدماسؿاهلاموارؼةم.

م:ممم ماظـظرؼة مدؾؾقاتمػذه مموعـ مسؾك متعؿؿد ماغفا ماظربح مسؾك ممايصقل ماظصػةمطؿعقار الدؾاغ

ريمبؾماغفمعؿقصرمسيمطاصةمانمضصدماظربحمالمؼؼؿصرمصؼطمسؾكماظعؿؾماظؿفاواظؿفارؼةمسؾكماظعؿؾم

م، ماالخرى ماظزراسةاالسؿال متػلرلممطاسؿال مسـ متعفز ماظـظرؼة مػذه مان م،طؿا مايرة ماٌفـ وذوي

موارؼةمبعضماالسؿالماظيتمالمصؾةمهلامبعـصرماٌضاربةمطاالسؿالماٌؿعؾؼةمباالوراقماظؿفارؼةم.
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 :غظرؼةماظؿداول .2

اظعؿؾماظذيمؼؿضؿـمتداوالمظؾـروةميمبؽقغفم"وسؾكموصؼمػذهماظـظرؼةمسرفماظػؼفاءماظعؿؾماظؿفارمم

المحيؿؾمػذهماظصػةم"م،وربصؾةمػذهماظـظرؼةمتشرلماديمانماظعؿؾماظؿفاريممبنيماٌـؿجمواٌلؿفؾؽ

االماذاممتمصقفمهرؼؽماظلؾعمواالذقاءموتداوهلام.ظذاموسؾكموصؼمغظرؼةماظؿداولمصانماٌـؿجمضؾؾمررحم

،وطذظؽمايالمباظـلؾةماديماٌزارعماظذيماظذيمحيصدممالمؼعدمسؿؾفمسؿالموارؼاماغؿاجفمظؾلققم

مظغرضم ماالذقاء مؼشذلي ماظذي ماٌلؿفؾؽ م،وطذظؽ موارؼا موظقس معدغقا مسؿؾف مؼعد م،اذ عزروساتف

ادؿفالطفامععماصرادمسائؾؿفم،وظؽـمصػةمػذهماالسؿالمتؿغرلماذاماغؿؼؾتمبنيمسددمعـماظقدطاءمبنيم

ماظذؼـمؼؼقعقنمب ماٌػرد موتاجر ماىؿؾة مذظؽمتاجر مسـد مسؿؾفؿ محقثمؼعد مظغرضمبقعفا ماٌقاد شراء

موارؼام".

اظرطقنماظقفمظقحدهمٌـحماالسؿالمصػةممانمععقارماظؿداولمالمميؽـموعـمدؾؾقاتمػذهماظـظرؼةم:مممم

اظؿفارؼةم،صفلمعـمجفةمالمتضػلمػذهماظصػةمسؾكمسؿؾماٌـؿجماالولم)اٌزارع(مععماظعؾؿمبأغفماولم

سيمايرطةم،وطذظؽمصانماالسؿالماًرلؼةمواسؿالماىؿعقاتماظؿعاوغقةمعـمؼضعماظلؾعماوماظؾضائعم

االدؿفالطقةمرشؿماغفامتؿضؿـمتداوالمظؾلؾعمواظؾضائعمصانماٌشرعمسؾكموصؼمػذهماظـظرؼةمالمؼعدػام

،وعـمجفةماخرىمصانماالسؿالماٌؿعؾؼةمبادؿكراجماٌقادماالوظقةمرشؿماغفامالمتؿضؿـماسؿاالموارؼةم

متمصانماٌشرعمؼعؿدلػامرشؿمذظؽمعـماالسؿالماظؿفارؼةم.تداوالمظؾـروا

 :مغظرؼةماٌشروع .3

اظعؿؾماظذيمؼؿؿمتأدؼؿفمعـمخاللموسؾكموصؼمػذهماظـظرؼةمسرفماظػؼفاءماظعؿؾماظؿفاريمبؽقغفم"م

مصالمؼعدمحقـذاكمسؿالموارؼا معـػردة ممتتمتادؼؿفمبصقرة ماذا م،اعا معـظؿ م،موؼؼقمممعشروع "

رؼـمػؿا)االحذلافمووجقدمتـظقؿمعلؾؼ(مأيماالدؿعاغةممبفؿقسةمعـماٌشروعماظؿفاريمسؾكمسـص

ماظقدائؾماٌادؼةمطرأسماٌالموضقةماظعؿؾم.

م:مم ماظـظرؼة مدؾؾقاتمػذه موظقسمبصقغةمموعـ معـػردة مبصقرة متؤدى ماسؿال متػلرل مسـ سفزػا

م ماظدالظة مطاسؿال ماسؿاالموارؼة مايدؼـة مواظؿشرؼعاتماظؿفارؼة ماظػؼف مسدػا م،اذ واظؿعاعؾماٌشروع

م م،طؿا ماالجيار ماو ماظعؼاراتمبفدفماظؾقع موذراء ماظؿفارؼة مبعضماٌشارؼعمالباالوراق ماظـظرؼة تعد

مبؿـظقؿمحدؼثموععؼدمطاسؿالموارؼةم.طاٌؤدلاتماظزراسقةماظيتمتؿؿقزم

م
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 :مغظرؼةمايرصة .4

رصةماظعؿؾماظذيمؼؿكذمصقغةمايوسؾكموصؼمػذهماظـظرؼةمسرفماظػؼفاءماظعؿؾماظؿفاريمبؽقغفم"ممم

مثابؿةماظؿفارؼة" مواريمبطرؼؼة مادؿغالل مسي متعينم)اظعؿؾ مايرصة مصان ماظـظرؼة موحلبمػذه ،

مواريم مطؿقؾ ماًارجقة ماٌظاػر مبعض موجقد متؿطؾب مايرصة مان م،طؿا م( موعلؿؿرة وعـظؿة

موادؿكداممضقةمسؿؾمواتصالمباظعؿالءموزلعةموارؼةم.

ماظـظرؼةم:مممم ماظـظرؼةممغفمالمميؽـماسؿؿاداموعـمدؾؾقاتمػذه عػفقممايرصةماظذيمتطرحفمػذه

ععقارامصايامظؿعرؼػماظعؿؾماظؿفاريم،ظؽقنمػذهماظـظرؼةمسالوةمسؾكماغفامملمتضعمععقارامظؾقرصةم

طؿامانماظؿفارؼةمصاغفاممتقؾمباظؼاغقنماظؿفاريمسبقماظذاتقةمووعؾمعـفمضاغقغامعفـقامحرصقامصؼطم.

مدونمانمؼؿقاصرمصقفامذرطمايرصةم.ػـاكمبعضماالسؿالماظيتمسدػاماٌشرعموارؼةم

 :مغظرؼةماظلؾب .5

اظعؿؾماظذيمؼؽقنماظؾاسثماوماظؼصدموسؾكموصؼمػذهماظـظرؼةمسرفماظػؼفاءماظعؿؾماظؿفاريمبؽقغفم"م

،مسؾؿامانماظؼصدماوماظداصعماظيتماسؿؿدتفمػذهماظـظرؼةمادادامهلامالمعـموراءهمواياصزموارؼا"م"

م.عـقيمطاعـمسيماظـػسمميؽـماظؿعرفمسؾقفمبلفقظةمصفقمذلءمع

م:مم ماظـظرؼة مدؾؾقاتمػذه مباالوراقممطقغفاموعـ م،صاظؿعاعؾ ماظؿفارؼة ماالسؿال مظقحدػا متغطل ال

ماظؿفارؼةمؼعدمسؿالموارؼامبصرفماظـظرمسـمعـمؼؼقممبفم.

ؼؿؿماظعؿؾماظذيم"وعـمخاللماظـظرؼاتماظلابؼةمميؽـمانمغطرحمتعرؼػامذاعالمظؾعؿؾماظؿفاريموػقم

ممممم"مدلماظـرواتمواظذيمؼؿؿمبفدفمايصقلمسؾكمربحمعاديتؾامعـمخالظفم

مثاغقا":ممأغقاعماالسؿالماظؿفارؼةم:

 ؼؼلؿماظػؼفماالسؿالماظؿفارؼةماديماربعةماغقاعموطؿامؼأتلم:

وػلماالسؿالماظيتمخصفاماٌشرعمبقصػماظؿفارؼةم،طؿام:مماالسؿالماظؿفارؼةماالصؾقة .1

وتؼلؿم.1984(ظلـةم31مضاغقنماظؿفارةماظعراضلمرضؿ)ػلماالسؿالماظؿفارؼةماظيتمذطرػاماٌشرعمسي

اديمضلؿنيم:اسؿالمتعدموارؼةموظقموضعتمعـػردةمأيمعرةمواحدةم،واسؿالمالمتعدموارؼةماالماذام

 ادبذتمصقغةماٌشروعم.
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وػلماسؿالمتعدمسيماالصؾماسؿاالمعدغقةموظؽـفامتؽؿلبم:مماالسؿالماظؿفارؼةمباظؿؾعقة .2

شكصماظذيمؼؼقممبفاموػقماظؿاجرم،ظذامصانموارؼةمػذهماالسؿالمالماظصػةماظؿفارؼةمعـمصػةماظ

مواالتمالدؿعؿاهلامسيم م.صاظؿاجرماظذيمؼشذليموضقدا ؼلؿـدماديمرؾقعؿفاموامناماديمعفـةماظؼائؿمبفا

عصاغعفماومؼشذليماثاثامٌؽؿؾفماومدقاراتمظـؼؾمبضائعفموػلمظالدؿفالكموظقسمظؾؾقعم،وػقمؼعدم

 الغفمتابعمظؿفارتفم.سؿالموارؼامباظؿؾعقةم

ماظشؽؾقة .3 ماظؿفارؼة مماالسؿال مبلؾبم: ماظؿفارؼة ماظصػة متؽؿلب ماظيت ماالسؿال وػل

ماظؿفارؼةم ماظؿعاعؾمباالوراق م.وعـاهلا مبفا ماظؼائؿ موالمبلؾبمصػة موظقسمبلؾبمربؿقاػا ذؽؾقؿفا

 اظيتمسدػامضاغقنماظؿفارةماظعراضلمسؿالموارؼام.

سؿالماظيتمتعدموارؼةمباظـلؾةمظطرفموعدغقةموػلماال:مماالسؿالماظؿفارؼةماٌكؿؾطة .4

 ظؾطرفماالخرمطؿامظقمباعمتاجرمبضاسةمالخرمبؼصدمادؿفالطفام.م

م:م0329ظلـةمم(31االسؿالماظؿفارؼةموصؼامظؼاغقنماظؿفارةماظعراضلمرضؿم)ثاظـا":م

م)مممم مرضؿ ماظعراضل ماظؿفارة مضاغقن معـ ماًاعلة ماٌادة م31غصت م: معاؼأتل مسؾك ماٌعدل تعدم{(

م:م}مسؿالماالتقةماسؿاالموارؼةماذامطاغتمبؼصدماظربحاال

بؼصدممذراءماومادؿؽفارماالعقالماٌـؼقظةمطاغتماممسؼارامالجؾمبقعفاماوماجيارػا .1

تقاصرمثالثمذروطموػلماظشراءمبؼصدماظؾقعماوماالجيارم،وانمؼـصبماظشراءموػـامؼشذلطماظربح:م

الجؾماظؾقعماوماالجيارمػقمايصقلمسؾكممسؾكمعالمعـؼقلماومسؼارم،وانمؼؽقنماظغرضمعـماظشراء

 اظربحم.وبـاءمسؾكمذظؽمالمتعدماالسؿالمواظـشاراتماالتقةماسؿاالموارؼةم:

عـؾمبقعماٌزارعمٌـؿفاتفماظزراسقةم،وطذظؽمذراءهمظؾؾذورمأسؿالماالغؿاجماظزراسلم:م -مأ

م ماٌزارع مضام ماذا م.وظؽـ ماظزراسل ماغؿاجف مسي مواالالتمظغرضمادؿكداعفا بؿادقسمواالزلدة

مسصرم مأو مأرضف مايؾقبماظيتمتـؿففا مبطقـ مطؼقاعف ماظزراسقة معـؿقجاتف مظؿصـقع عصـع

 صانمسؿؾفمػذامؼعدمسؿالمصـاسقاموباظؿاظلمصفقمعـمضؿـماالسؿالماظؿفارؼةم.اظػقاطفم

المتعدمعـمضؿـماالسؿالماظؿفارؼةماسؿالماٌؤظػمواظػـانماالغؿاجماظػؽريمواظػينم: -مب

..اخلم.اذماغفامتعدمعـماالسؿالماٌدغقةمالغفمملمتلؾؼفامسؿؾقةمواظرداممواظـقاتمواٌؾقـم.
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محؼم مبشراء مؼؼقم مذظؽمالغف مؼعدموارؼا ماالسؿالمصانمسؿؾف مػذه مبـشر معـمؼؼقم م،اعا ذراء

 اظؿاظقػمبؼصدماظؾقعموايصقلمسؾكماظربحم.

المتعدماسؿالمذويماٌفـمايرةماسؿاالموارؼةم،وذويماٌفـمايرةمماٌفـمايرةم:م-ج

موخدلتفؿمعـ ماظػؽرؼة معؾؽاتفؿ مواٌفـددنيمواحملاعنيمواحملادؾنيم،ؼلؿـؿرون ماالرؾاء ؾ

ذراءم،وطذظؽمالمحيصؾقنمسؾكمارباحموامنامحيصؾقنمسؾكمعؼابؾماظعؾؿقةم،وملمؼلؾؼمذظؽم

ظؾكدعاتماٌؼدعةمعـمضؾؾفؿم.اعامسؿؾماظصقادظةمصقعدمسؿؾفؿموارؼامالغفؿمؼؼقعقنمبشراءم

م مظذلطقؾفا ماظطؾقة معـماٌقاد ماىاػزة موبقعماالدوؼة مبشراء مصضالمسـمضقاعفؿ مبقعفا واسادة

مذرطاتمعؿكصصةم.

م:مذراءماٌـؼقلماوماظعؼارمبفدفماالدؿفالكماوماالغؿػاعماظشكصلم-د

مواٌقزوغاتمم مواٌؽقالت موايققاغات ماظـؼقد ماٌادؼة)عـؾ ماٌـؼقظة ماالعقال مذراء مؼعد ال

ماظشرطاتمواظلـداتمو مادفؿ م)عـؾ مطدلاءاتم(،واٌعـقؼة مواظػـقة ماظصـاسقة ماٌؾؽقة حؼقق

ماالدبقةم ماٌؾؽقة موحؼقق ماظؿفارؼة مواحملال ماظصـاسقة مواظـؿاذج مواظردقم االخذلاع

اعاماذام(،واظعؼاراتم،سؿالموارؼاماذامطانماظؼصدمعـفماالدؿفالكماوماالغؿػاعماظشكصلم.

مو مسؿال مؼعد م،صفذا ماظشراء مبعد ماظربح مسؾك مظغرضمايصقل مبقع مػـاك م،والمطان ارؼا

مؼشذلطمانمؼؽقنماظؾقعمالحؼامسؾكماظشراءمصؼدمؼؽقنمدابؼامسؾقفم.

سؼدمؼؾؿزمممبقجؾفمذكصمبؿففقزمذكصماخرم"اظؿقرؼدممتقرؼدماظؾضائعمواًدعاتم: .2

بؾعضماالعقالماٌـؼقظةمسؾكمدصعاتمعؿؿاظقةمخاللمصذلةمزعـقةمععقـةمظؼاءممثـماوماجرةمعؿػؼمسؾقفام

ماالعقا متلؾقؿ مطان ماذا ماالجارةحلبمعا ماو ماظؾقع مدؾقؾ مسؾك مم"ل مبؿقرؼدم. ماظؿعفد مذظؽ وعـال

.وػذاماظعؿؾمسيمحؼقؼؿفمميـؾمغقساماالشذؼةماديماٌلؿشػقاتماومتقرؼدماٌالبسمواالشذؼةماديماىقشم

مضؾؾماظشراءم.والمؼؼؿصرماظؿقرؼدمسؾكم اخرمعـمسؿؾقاتماظشراءمالجؾماظؾقعموظؽـماظؾقعمؼؿؿمصقفا

م مبعؿؾقاتمتقزؼعماٌاءمتقرؼدماظؾضائعمصؼطموامنا ؼشؿؾمذظؽمسؿؾقاتمتقرؼدماًدعاتموتؿؿـؾمػـا

 واظؽفرباءمواظغازموخدعاتماهلاتػموشرلػام.

م: .3 مواظؿصدؼر ماالدؿرلاد معؽاتب مواسؿال متصدؼرػا مأو ماظؾضائع معـمادؿرلاد طؾ

مسيم مػق مادؿرلاد مطؾ مان ماذ ماظؿفارؼة، مواالسؿال ماظدوظقة ماظؾققع مؼـدرجمضؿـ مواظؿصدؼر االدؿرلاد

ماٌشرعماظق ماسؿدل م.طؿا ماالخر مظؾطرف مباظـلؾة مواظعؽسمصققح مبقع مػق متصدؼر موطؾ مذراء اضع
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ماديماظلؿقردؼـمواٌصدرؼـم مواٌشقرة ماًدلة متؼدم مالغفا ماسؿاالموارؼا مواظؿصدؼر عؽاتبماالدؿرلاد

 واالذكاصماالخرؼـمبفدفمهؼقؼماظربحم.

م: .4 ماالوظقة ماٌقاد مادؿكراج موسؿؾقات مباظصـاسةماظصـاسة ماٌقادممؼؼصد مهقؼؾ سؿؾقة

،اومسؿؾقةمهقؼؾماٌقادمغصػماالوظقةماديمعقادمعصـعةماومغصػمعصـعةمظؼضاءمحاجاتماالغلانم

اٌصـعةماديمعقادمعصـعةمعـمخاللمتغرلػاماديمعقادمعصـعةموعـاهلامشزلماظصقفموغلففموهقؼؾفم

.وطذظؽماسؿدلمماديمضؿاشماومهقؼؾماالخشابماديماثاثم.وانمطؾمسؿؾمصـاسلمؼعدمسؿالموارؼا

متؿضؿـم ماظيت ماالسؿال موػل موارؼة ماسؿاال ماالوظقة ماٌقاد مبادؿكراج ماٌؿعؾؼة ماظعؿؾقات اٌشرع

 ادؿكراجماٌقادمعـمبارـماالرضماومضاعماظؾقارم،عـؾمادؿكراجماظـػطماظلائؾمواظغازمواظػقؿم.

مؼؿضؿـماالماظـشرمواظطؾاسةمواظؿصقؼرمواالسالنم: .5 مالغف ماظـشرمسؿالموارؼا سؿالمؼعد

مانماظطؾاسةم م،طؿا مواؼصالماالغؿاجماظذػينمواظػينمظؾؿؤظػمواظػـاغنيماديماىؿفقر مباظـشر اٌؿعؾؼة

م م،واالسالن موارؼا مسؿال متعد ماظيت ماظصـاسة ماذؽال معـ مذؽؾ مصفل مبؿعرؼػمواظؿصقؼر ؼفؿؿ

 اىؿفقرمباغقاعماالغؿاجمواًدعاتمبغقةمتصرؼػماظؾضائعموػقمسؿؾمواريم.

موا .6 م:عؼاوالتماظؾـاء مواظصقاغة مواهلدم مواظذلعقؿممظذلعقؿ ماٌؼاوالتمواظؾـاء ماسؿال تعد

 واهلدممواظصقاغةماسؿاالموارؼةمظؽاصةماغقاعماظعؼاراتمعـؾماظؾـاؼاتمواىلقرمواظطرقم.

خدعاتمعؽاتبماظلقاحةمواظػـادقمواٌطاسؿمودورماظلقـؿامواٌالسبمودورماظعرضم .7

التمبؿلفقؾمعفؿةماالصرادموتؼدؼؿماًدعاتمتؼقممطؾمػذهماٌؽاتبمواحملماٌكؿؾػةماالخرىم:

هلؿمظؼاءمسقضمعاظلم،وػذاماظعؿؾمؼـطقيمسؾكمذراءمبؼصدماظؾقعم.وػقمسؿؾمواريم.طؿامؼضقػم

مايققانم ماالظعابموحدائؼ موعدن مباٌلارح ماٌؿعؾؼة ماظـشاراتماالسؿال مػذه ماظؿفاريمادي اظؼاغقن

 واٌؼاػلموشرلػام.

وػلمتؾؽماحملالتماٌكصصةمظعرضموبقعماالعقالمم:اظؾقعميفمحمالتماٌزادماظعؾينم" .8

ممتماظؾقعمخارجمػذهماحملالتم ماذا ماسؿاالموارؼةم،اعا ماظعؾـقةم،وتعد موبادؾقبماٌزاؼدة اٌـؼقظة

اٌكصصةموظقمبطرؼؼةماٌزاؼدةماظعؾـقةمصاغفمالمؼعدمسؿالموارؼامعـؾماٌزاؼداتماظيتمتؼقؿفامبعضم

 دوائرماظدوظةمعـؾمػقؽةماظؽؿاركم.
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واظـؼؾمػقم"اتػاقمؼؾؿزمماظـاضؾممبؼؿضاهمبـؼؾمذكصماوممؼؾماالذقاءماوماالذكاصم:غ .9

مععنيم" ماجر مظؼاء معـمعؽانماديماخر وؼؿؿـؾمباظـؼؾماظدليمواظـفريمواىقيمواظؾقريمم،مذلء

مشرلم ماظـاضؾ ماظشكص مطان ماذا مربذلصا.اعا ماظشكصماظـاضؾ مطان ماذا مواري مسؿؾ مػق ،واظـؼؾ

 عـمضؾؾفموارؼامحؿكمظقمتؼاضكمسـمذظؽماجرةمععقـةم.مربذلفمصالمؼعدمسؿؾماظـؼؾ

م .11 مذقـ م: ماخراجفا ماو متػرؼغفا ماو مبشقـماظؾضائع ماٌؿعؾؼة ماالسؿال ماٌشرع اسؿدل

اديماىفةماٌردؾةماظقفامماظؾضائعموػلموضعفامسيمودائطماظـؼؾماوماغزاهلامعـفام)تػرؼغفا(موتلؾقؿفا

مػقمايالمسيماخراجماظؾضائع وؼؼصدمبفمدبؾقصماظؾضائعمعـمحقزةمدؾطاتمماسؿاالموارؼةم.طؿا

 اظؽؿاركموتلؾقؿفاماديماىفةماٌردؾةماظقفام.

م .11 م: ميفماٌلؿقدساتماظعاعة ماظؾضائع ماٌلؿقدساتماظعاعةمادؿقداع مسي مباالؼداع وؼؼصد

موحػظفامباغف" مبضائع مبؿلؾؿ مععـقؼا ماو مطان مرؾقعقا م،ذكصا مظدؼف ماٌقدع ممبؼؿضاه مؼؿعفد سؼد

تؤولماظقفمعؾؽقؿفاماومحقازتفاممبؼؿضكماظلـداتماظيتمميؿؾؽفام"،طؿامانمميلابماٌقدعماومٌـ

ماظعؿؾمؼعدموارؼامبشرطمانمتؿؿمعزاوظؿفم سؿؾقةماالدؿقداعمتؿؿمظؼاءماجرمؼؿؿماالتػاقمسؾقفم،وػذا

 سؾكموجفماالحذلافم.

م .12 م: ماٌـادؾاتماالجؿؿاسقة معـ مبؿقصرلمعؿطؾؾاتمايػالتموشرلػا وػذهماظؿعفد

سؿاالموارؼةماذاممتتمبصقغةماالحذلافموتؿقالهمجفاتمربذلصةموعؿكصصةمباداءماالسؿالمتعدما

 ػذهماًدعاتم.

سؿؾقاتمسدؼدةموعؿـقسةمطعؿؾقاتماظصرفمؼشؿؾماظعؿؾماٌصرسيممسؿؾقاتماٌصارفم: .13

ماظضؿانم موخطاب ماٌلؿـدي مواالسؿؿاد ماظؿفارؼة ماالوراق موخصؿ ماٌصرسي مواظـؼؾ ماظـؼقد وودؼعة

شرعمطاصةماالسؿالماٌصرصقةماسؿاالموارؼةمدقاءماطاغتممبؼابؾماومبدونمعؼابؾموشرلػام.واسؿدلماٌ

مصػةم مسـ ماظـظر موبغض ماًاص ماظؼطاع معصارف ماو ماظعام ماظؼطاع معصارف مسـ مصدرت ودقاء

اظشكصماظذيمؼؿعاعؾمععمػذهماٌصارفم.طؿامانماالسؿالماٌصرصقةمسؿؾمؼؿؿمسؾكموجفماالحذلافم

 لمواظعؿؾمبؼصدمايصقلمسؾكماظربحم.وؼؿضؿـماٌضاربةمسؾكمراسماٌا

اٌلؿػقدمماديماوواظؿاعنيمػقم"سؼدمؼؾؿزممبفماٌؤعـمانمؼؤديماديماٌؤعـمظفمممأظؿاعنيم: .14

تعقؼضمعاظلماخرمسيمحاظةموضقعمايادثماٌؤعـمضدهموذظؽممأيعؾؾغامعـماٌالماوماؼرادامعرتؾاماوم

ؾؿؤعـم".وؼؿضؿـماظؿاعنيماغقاسامسدؼدةمعؼابؾماضلاطماوماؼةمدصعةمعاظقةماخرىمؼؤدؼفاماٌؤعـمظفمظ
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دبؿؾػمباخؿالفمغقعماًطرماٌؤعـمضدهمصفـاكمتاعنيمضدمايرؼؼمواظلرضةمواالصاباتمواظؿاعنيم

م...اخلم.واظؿاعنيممبكؿؾػماغقاسف ماظؿاعنيماظؿؾادظل(عـماٌلؤوظقةمواظؿاعنيمسؾكمايقاة م)بادؿــاء

مؼؼق ماالحذلافمحقث مبصقغة مؼؿؿ مواري مسؿؾ مسـ معؿكصصةمسؾارة مذرطات ماالشؾب مسي مبف م

 هذلفمػذاماظعؿؾموتفدفمعـموراءمسؿؾفامايصقلمسؾكماظربحم.

م: .15 مودـداتفا ماظشرطات مادفؿ ميف مودـداتمماظؿعاعؾ ماظشرطات مبادفؿ ماظؿعاعؾ ؼعد

اظؼروضماظصادرةمسـفامبقعموذراءماسؿاالموارؼةماذامطانماظؼصدمايصقلمسؾكماظربحم.طؿامؼشؿؾم

 شرطاتماظذيمؼؿؿمبؼصدماظربحم.اؼضامسؿؾقاتمتادقسماظ

مواسؿالماظقدارةم .16 مباظـؼؾمواظدالظة مواظقطاظة مباظعؿقظة مواظقطاظة ماظؿفارؼة اظقطاظة

مسؾكموجفماالحذلافماظؿفارؼةماالخرىم: معزاوظؿفا موتؿؿ ماالسؿالمباسؿالماظؿقدطم وتلؿكمػذه

م مؼؼصد ماغف مادي ماالذارة مودر م.وػـا موارؼة ماسؿال موػل ماظربح مسؾك باظقطاظةموبفدفمايصقل

اظؿفارؼةم"طؾمسؿؾمواريمؼؼقممسيماظعراقمذكصمبصػةموطقؾمسـمذكصمرؾقعلماومععـقيمعـم

باظعؿقظةماوممتـقالموارؼاماوماؼةموطاظةموارؼةمخارجماظعراقمدقاءمطاغتموطاظةموارؼةماوموطاظةم

ماظقطقؾ م"سؼدمؼؾؿزمممبؼؿضاه ظؼاءمماخرىمحلبماظؼاغقنم".وتعرفماظقطاظةمباظعؿقظةمباظـؼؾمباغفا

ماالضؿضاءم مسـد مؼؼقم م،وان مغؼؾ مسؼد ماٌردؾ ماو ماظراطب معقطؾف مويلاب مبازلف مؼدلم مان سؿقظة

باظعؿؾقاتماٌرتؾطةمباظـؼؾم".ماعاماظدالظةمصفلم"سؿؾمؼؿضؿـماظؿؼرؼبمبنيمذكصنيمظؽلمؼؿعاضدام

ظؽمالمغظرلمسؿقظةماوماجرةمؼؿؼاضاػاماظداللمعـمررسيماظعؼدمحلبماالتػاقماومبـصمسيماظؼاغقنم،وظذ

 ؼعؿدلماظداللموطقالموامنامذبردمودقطمؼلعكماديماظؿؼرؼبمبنيمررصنيموصقالماديمابرامماظعؼدم.

م .17 مباالوراق مماظؿفارؼةاظؿعاعؾ مذؽؾلمبصقغةم: م"ربرر مباغفا ماظؿفارؼة تعرفماظقرضة

م مذكصماو ممبؼؿضاه مؼؿعفد مزعانممؼأعرععقـة مسي ماظـؼقد معـ معؾؾغمربدد مباداء مصقف ماخر ذكصا

موعؽانمععقـنيم م" مباٌـاوظة ماظعراضلمثالثماغقاعموؼؽقنمضابالمظؾؿداولمباظؿظفرلماو ماظؼاغقن وحدد

مظالعر)اظؽؿؾقاظة(،واظؿعاعؾم مواظلـد م)اظلػؿفة(واظصؽ ماظؿفارؼة مايقاظة موػل ماظؿفارؼة ظالوراق

متؿؿم باالوراقماظؿفارؼةمؼعدمسؿالموارؼامحلبماظؼاغقنماظعراضلم،وظؽـفمؼؿؿقزمخبصقصقةمطقغفا

الحذلافموبؼصدمايصقلمسؾكمربحموؼؼقممبفامسيماظغاظبماظؿفارمسيمحنيمانماظؿعاعؾمسؾكموجفما

باالوراقماظؿفارؼةمؼؽلبماظصػةماظؿفارؼةمبـاءمسؾكماظشؽؾقةمصؼطمبغضماظـظرمسـماٌقضقعماظذيم

م) موغقؿف مبفا ماظؼائؿ مصػة مسـ موبغضماظـظر ماجؾف معـ ماظؿفارؼة ماالذكاصممأيحررتماظقرضة ان
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وراقماظؿفارؼةمالمؼؽؿلؾقنمصػةماظؿاجرموانمتعاعؾقامباظعدؼدمعـفاموٌراتمشرلماظذؼـمؼؿعاعؾقنمباال
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ماظرابعاظػصؾم

موواجؾاتفمتعرؼػماظؿاجرموذروطماطؿلابفمهلذهماظصػة

م:تعرؼػماظؿاجرماوال"م:م

ممبامؼأتلم:ماظؿاجرم1984(مظلـةم31سرفمضاغقنماظؿفارةماظعراضلمرضؿم)مم

مممم موجفم"ؼعؿدل مسؾك مويلابف مبأزلف مؼزاول مععـقي ماو مرؾقعل مذكص مطؾ تاجرا"

ماالحذلافمسؿال"موارؼا"موصؼماحؽاممػذاماظؼاغقنم"م

مأومذكصا"موعـماظؿعرؼػماظلابؼممم م)صردا"( مرؾقعقا" م" مؼؽقنمذكصا مضد ؼؿضحمبانماظؿاجر

م.ععـقؼا"م)ذرطةموارؼة(م

م:ممهلذاماظقصػم)طشكصمرؾقعل(ذروطماطؿلابماظؿاجر"م:مثاغقا

معـماظؿعرؼػماظلابؼمظؾؿاجرمغلؿـؿجمانمػـاكمذررانمادادقانمالطؿلابمػذاماظقصػمػؿا:مم

 مماردةماظعؿؾماظؿفاريمسؾكموجفماالحذلافم: .0

ععنيمواٌؼصقدمباالحذلافمتقجقفماظشكصمظـشارفمبشؽؾمرئقللموععؿادمظؾؼقاممبعؿؾممم

فام،وؼؿضؿـمذرطماغفمؼؿكذمعـمػذاماظعؿؾمحرصةمظفمؼرتزقمعـمأيظؿقؼقؼمشرضمععنيم،

االحذلافمسـصرؼـمػؿام)ايرصة(موم)االسؿقاد(موؼؿؿـؾمعػفقمم)ايرصة(مسيمتؽرؼسمغشاطم

مؼعينم م)االسؿقاد(صأغف ماعا مظف محرصة ماو معفـة ماظعؿؾ مهلذا مععنيموادباذه اظشكصمظعؿؾ

ماوضاتمضدمتؽقنمعؿؼطعةم.متؽرارماظؼقاممبعؿؾماومذبؿقسةمعـماالسؿالماظؿفارؼةمسيم

ممم مادؿــكمبعضماالذكاصماظطؾقعقنيمواٌعـقؼنيمعـموعـماىدؼر مضد مانماٌشرع باظذطر

موصػماظؿاجرمرشؿماحذلاصفؿمظؾعؿؾماظؿفاريموذظؽمالسؿؾاراتمععقـةم،وعـمػؤالء:

اظدوظةمواٌؤدلاتماظعاعةماظؿابعةمهلا:وانماظلؾبمسيمسدمماطؿلابماظدوظةمواٌؤدلاتم .مأ

ماظق مباهلدفماظذيمتلعك مؼرتؾط ماظؿاجر مظصػة ماٌقارـنيموتاعنيماظعاعة مخدعة موػق ف

 حاجاتفؿماالدادقةمبعقدا"مسـمػدفماظربحم.

اربابمايرفماظصغرلةم:وؼشرلماظؼاغقنماديماغف"تعؿدلمحرصةمصغرلةمطؾمحرصةمذاتم .مب

طؾػةمزػقدةممياردفاماظشكصمعؼؿصرامسيمذظؽمسؾكمغشارفماظؾدغلماومسؾكمادؿكدامم
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م" مصغرلة مربرطة مارباالتمذاتمضقة مدؾبمادؿــاء مرشؿم،وان ابمايرفماظصغرلة

ماٌشرعمسيم ماديمرشؾة ماالحذلافمؼعقد مباسؿالمذاتمرابعمواريموسؾكموجف ضقاعفؿ

ماٌـالم مدؾقؾ مسؾك موعـفا ماظؿاجر مهلا ماظيتمخيضع ماالظؿزاعاتماٌرػؼة معـ هرؼرػؿ

مؼزاوظقنم مانماربابمايرفماظصغرلة اظضرائبمواظؿلفقؾمسيماظلفؾماظؿفاريم،طؿا

 تدرمسؾقفؿمعقاردمضؾقؾةمتؽػلمظؿاعنيمععقشؿفؿم.حرصامذاتمغػؼاتمزػقدةم

 :مماردةماظشكصمظؾعؿؾماظؿفاريمبازلفمويلابفماًاصم .8

ممم ماظؿاجرمجيبمسؾقف مبازلفمظؽلمؼؽؿلبماظشكصمصػة ماظؿفارؼة انمميارسماالسؿال

ويلابفماًاصموؼؿقؿؾمبـاءمسؾكمذظؽمذيقعماالثارمواظـؿائجماظيتمتذلتبمسؾكمعزاوظؿفم

مظؿاظلمصانماظشكصماظذيمميارسمػذاماظـشاطميلابمشرلهمالمؼعدمتاجرا"هلذاماظـشاطموبا

هتماعرةماظغرلمواٌدراءماٌػقضقنمعـؾماظعاعؾقنمسيماحملالتماظؿفارؼةمحلبماظؼاغقنم،

 مسيماظشرطاتم.

ماظؿفارةمممم مغصمضاغقن مسي مذطره مؼرد مثاظثممل ماظشررنيمذرط مػذؼـ مؼضافمادي وجيبمان

م:وػقمذرطماالػؾقةمٌؿاردةماظعؿؾماظؿفاريم1984(مظلـةم31اظعراضلمرضؿم)

 أالػؾقةماظؿفارؼةم:م .3

اظعؿؾماظؿفاريمسؿؾمضاغقغلمالبدمظصقؿفمعـمتقاصرمذروطماالػؾقةمسيماظشكصماظذيمؼزاوظفممم

ماظؿصرفماظؼاغقغلمترتؾطمبصالحقةماظشكصمسيماحداثم ماظؼاغقغلماال،مصصقة ،واٌؼصقدمثر

م مظؾؼقام ماظشكص مصالحقة ماظؿفارؼة موجفمباالػؾقة مسؾك مومماردؿفا ماظؿفارؼة باالسؿال

ماظعؿؾم مٌؿاردة ماٌطؾقبة مظالػؾقة مععقـا مدـا محيدد ممل ماظؿفاري ماظؼاغقن موان م. االحذلاف

ممتمهدؼدم م،اذ ماٌدغل ماظؼاغقن ماحؽام مادي ماياظة مػذه مسي ماظرجقع مؼـؾغل م،وظذظؽ اظؿفاري

ؿفارةمباحدمسقارضماالػؾقةماالػؾقةمبؿؿامماظـاعـةمسشرةمعـماظعؿرموانمالمؼؿعرضمعـمميارسماظ

م ماٌدغل ماظؼاغقن م.وادؿــك مواظعؿف معـمطاىـقن مباذن موتزوج مسشرة ماًاعلة مدـ ماطؿؾ عـ

اظؾاظغمزيلةمسشرةمعـماظعؿرماٌؿقزماحملؽؿةموسدتفمطاعؾماالػؾقةم.طؿاماجازماظؼاغقنمظؾصيبم

اظؼضاءمعزاوظةماظؿفارةمسؾكمدؾقؾماظؿفربةمذرطمانمحيصؾمسؾكماذنمعـموظقفموترخقصمعـم

وػقمعاؼعرفمب)االػؾقةماظؼضائقة(م،طؿامتلؿطقعماحملؽؿةمانمتاذنمظفممبزاوظةماظؿفارةماذام
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م ماعقاظف معـ مجبزء مسؾكمذظؽم،وظؽـماالذنمؼؽقنمعؼقدا ماٌقاصؼة مسـ وذظؽمرياؼةماعؿـعموظقف

م. مظف مووربة م)مظؾؼاصر مظؾصيبمشرلماٌؿقز مانمميارسممأيوالمجيقز ماسقام( هتمدـمدؾعة

مؿفارؼةم،وؼؼقممباظؿصرفمغقابةمسـفموظقفموبايدودماظيتمؼؼررػاماظؼاغقنم.االسؿالماظ

وعـماىدؼرمباظذطرمانماالجـيبمخيضعمبشأنمهدؼدماالػؾقةماٌطؾقبةمصقفمظؾؿاردةماظعؿؾممممم

ماظعراضلم موظقسماديماظؼاغقن ماٌقرـماظذيمؼـؿؿلماظقفمجبـلقؿف اظؿفاريمسيماظعراقماديمضاغقن

المحيؼمظفممماردةماظعؿؾماظؿفاريمسيماظعراقماالماذامحصؾمسؾكماذنم،طؿامانمػذاماالجـيبم

م.اىفةماالدارؼةماٌكؿصةمسيماظؾؾدم

م:ذروطماطؿلابماظؿاجر)طشكصمععـقي(مهلذاماظقصػمم"م:مثاظـا

مم مباالصراد مادقة ماظؿاجر مواٌؿؿـؾةمتؽؿلبماظشرطاتمصػة ماٌطؾقبة ماظشروط متقاصرتمصقفا اذا

ظؾعؿؾماظؿفاريمماظشرطةمماردةم(مو)فاريمسؾكموجفماالحذلافؾعؿؾماظؿاظشرطةمظمماردةم)ب

(مم،وععمذظؽمصانماظشرطاتمالمهذلفمذيقعفاماالسؿالماظؿفارؼةماًاصماويلابفمابازلف

صاظؾعضمعـفامميارسماسؿاالمعدغقةمطاظشرطاتماظزراسقةمعـالموباظؿاظلمصاغفامالمتؽؿلبمصػةم

م. ماظؼطاعاظؿاجر م:ذرطات مػـا مباظشرطات ماٌلاػؿةممواٌؼصقد م،وذرطات مواًاص اظعام

موذرطاتم ماظؾلقطة مواظشرطات ماظؿضاعـقة مواظشرطات ماٌاظل ماالدؿـؿار موذرطات احملدودة

ماٌشروعماظػرديم.

م:واجؾاتماظؿاجرممم"م:مرابعا

 اظؿلفقؾميفماظلفؾماظؿفاريم: .1

 :عػفقمماظلفؾماظؿفاري .مأ

مبف ماخذت مغظام ماظؿفاري مماظلفؾ مصقؿا مظالذفار مطاداة ماظدول مباظـشاطمععظؿ ؼؿعؾؼ

دفؾمسامممتلؽفمجفةمرزلقةمععدمبأغف"ماظؿفاريم.وميؽـمتعرؼػماظلفؾماظؿفاريم

مواظؿفارم،والثؾاتمعاؼطرأمظؿدوؼـمذيقعماظؾقاغاتماظيتمتؿعؾؼمباٌؤد لاتماظؿفارؼة

موضاغقغقة معادؼة متغرلات معـ ماصقابفا موسؾك ماٌؤدلات مػذه ماٌشرعممسؾك ".واخذ

ماظلفؾماظؿفاريمواظعراضلم ماظقاجؾاتماٌؾؼاةمبـظام ماظلفؾماحد اسؿدلماظؿلفقؾمسيمػذا
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مؼأتلم مطؿا ماظؿفاري ماظلفؾ ماظعراضل ماظؿفارة مضاغقن مسرف م،وضد ماظؿاجر مساتؼ سؾك

:"اظلفؾماظؿفاريمدفؾمساممتـظؿفماظغرفماظؿفارؼةمواظصـاسقةمظؼقدمعاماوجبماظؼاغقنم

ماظـشا موغقع مػقؼؿف مبقاغاتمهدد معـ مضقده مظف ماجازه معا ماو ماظذيممياردفمسؾكماظؿاجر ط

مواظؿـظقؿماظذيمجيريماسؿاظفممبقجؾفموطؾمعاؼطرأمسؾكمذظؽمعـمتغرلم".

 :ماالػؿقةماظؼاغقغقةمظؾلفؾماظؿفاريميفماظؼقاغنيماظؿفارؼة .مب

متؿفؾكماػؿقةماظلفؾماظؿفاريمطـظاممضاغقغلممبامؼأتلم:

ؼعؿدلماظلفؾماظؿفاريماداةمادؿعالعقةمػاعةمؼؼقممسؾكمعؾدأماظعالغقةم،وميؽـمظؽؾم -

 االرالعمسؾكمربؿقؼاتفمظؼاءمردؿمربددمؼدصعمظغرصةماظؿفارةم.ذكصم

ؼعؿدلماظلفؾماظؿفاريماداةماحصائقةمصعاظةم،ؼعطلمععؾقعاتماحصائقةمدضقؼةمسـم -

 غشطةماٌكؿؾػةمحاظةماظؿفارةماٌؿعؾؼةمبرؤوسماالعقالماٌقزػةمواىفاتماٌؿاردةمظال

ماال - مصاٌعؾقعات ماضؿصادؼة موزقػة ماظؿفاري ماظلفؾ معـمؼؤدي ماٌأخقذة حصائقة

 اظلفؾمتلاسدمسؾكماسطاءمصقرةمواضقةموتؼرؼؾقةمظؾـشاطماظؿفاريم.

مضاغقغقةمعـمحقثماالثؾاتمصاٌعؾقعاتماظيتمتدونم - ؼؤديماظلفؾماظؿفاريموزقػة

 صقفمميؽـماظؿؿلؽمبفامطقفةمسؾكماظغرلم.

م:متـظقؿماظلفؾماظؿفاريج.مممممم

مباظغرفماظؿفارؼمممممممم ماٌؿعؾؼةمباظلفؾماغاطمضاغقنماظؿفارة مباٌفام ةمسيماحملاصظاتماظؼقام

.وؼؽقنمرئقسماظغرصةماظؿفارؼةماٌكؿصةمعلؤوالمسـماظؿفاريماٌـصقصمسؾقفامسيماظؼاغقنم

م،وؼؽقنماظلفؾماظؿفاريمسؾكمغقسنيم:م :ممدفؾمازللعلؽماظلفؾماظؿفاريمصقفا

م معرتؾا ماالزلل ماظلفؾ مػذا موؼؽقن ماحملاصظة مسي ماظؿفار مازلاء مصقف حلبموؼلفؾ

مذرطاتم. مأو ماصرادا مطاصة ماظؿفار مازلاء م،وؼؿضؿـ مغقسلايروفماالجبدؼة :ممودفؾ

واوجبمضاغقنماظؿفارةم.مهوؼصـػمصقفماظؿفارمباحملاصظةمحلبمغقعماظـشاطماظذيممياردق

سؾكماظغرفماظؿفارؼةمغشرمخالصةمسؿامؼؼقدمسيماظلفؾمعـمبقاغاتمسيمغشرةمخاصةمتؿقديم

ممماصدارػامهلذاماظغرضم.

م
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م:موطماظؿلفقؾميفماظلفؾماظؿفاريذرد.م

مؼشذلطمظؾؿلفقؾمسيماظلفؾماظؿفاريماظشروطماظؿاظقةم:ممم

ماوم - مععـقؼا".سراضقا ماو مرؾقعقا" مذكصا مطان مدقاء ماظؿاجر مظصػة ماظشكص اطؿلاب

 اجـؾقا.

مواجبم - مسؾقف مان م،اذ ماظعراق مسي مواري مربؾ مظدؼف مؼؽقن مان ماظؿاجر مسي ؼشذلط

عامعـمتارؼخماصؿؿاحماحملؾماظؿفاريموبـاءم(مؼق31اظؿلفقؾمسيماظلفؾمخاللمعدةم)

 سؾكمذظؽمالمؼؼعمواجبماظؿلفقؾمسؾكماظؿاجرماٌؿفقلماظذيمالمميؾؽمربالموارؼا"م

 م.مشرصةماظؿفارةمؼؿضؿـماٌعؾقعاتماٌطؾقبةمضاغقغاتؼدؼؿمرؾبمعـمضؾؾماظؿاجرماديم -

مم:ماظؾقاغاتماظقاجؾةماظؼقدميفماظلفؾماظؿفاريمػـ.

حددػاماظؼاغقنموحلبمرؾقعةماظؿاجرماذامطانممظؿفاريمبقاغاتمععقـةتدونمسيماظلفؾماممممم

م.م)صردا(ماوم)ذرطة(

 اظؾقاغاتماٌؿعؾؼةمباظشكصماظطؾقعل)اصراد(:وتصـػماديمثالثةماصـافمػل: -

 موالدتفم موربؾ موتارؼخ ماظؿاجر مادؿ م:عـؾ ماظؿاجر مبشكص متؿعؾؼ بقاغات

 كصماظذيمغائؾامسـفمععمبقانمادؿماظشوجـلقؿفموتاذرلماالحؽامماظصادرةمحبؼفم

 ماظذيم ماظؿفاري ماظـشاط مغقع مذطر موؼؿضؿـ م: ماظؿفاري مباظـشاط بقاغاتمتؿعؾؼ

 ؼزاوظفماظؿاجرمطاالدؿرلادمواظؿصدؼرمواظـؼؾموشرلػام.

 ماوم ماظؿفاري ماحملؾ ماصؿؿاح متارؼخ م:وؼؿضؿـ ماظؿفاري مباحملؾ متؿعؾؼ بقاغات

 اظػروعمانموجدت.متارؼخممتؾؽفمواالدؿماظؿفاريموسـقانماٌرطزماظرئقسموسـاوؼـ

 وتؿضؿـماٌعؾقعاتماظؿاظقة:اظؾقاغاتماٌؿعؾؼةمباظشكصماٌعـقيم)اظشرطةماظؿفارؼة(م: -

 غقعماظـشاطماظؿفاريماظذيممتاردفتارؼخماغشائفام،مادؿماظشرطةمم، 

 ازلاءمعؤدلقفامورؤداءمذباظسمادارتفاموعدؼرؼفاماٌػقضنيم 

 مهلا ماظؿابعة ماظػروع ماظرئقللم،سـاوؼـ مادارتفا ماوممعرطز ماطاغتمسيماظعراق دقاء

 خارجفم.

 .ازلاءماظقطالءموتارؼخموربؾمعقالدمطؾمعـفؿموجـلقؿف 



24 

 

م:مذطبماظؼقدمعـماظلفؾماظؿفاريو.م

اٌػعقلمملمؼؿطرقماديمعقضقعمذطبماظؼقدمسيماظلفؾماالمباظرشؿمعـمانمضاغقنماظؿفارةماظـاصذمممم

متقةم:اغفمعـماظضروريمذطبماظؼقدمسيماظلفؾماظؿفاريمسيماياالتماال

 .تقضػماظـشاطماظؿفاريمبلؾبمتركماوماسؿزالماظؿاجرم 

 وصاةماظؿاجر.مم 

 .اغؿفاءمتصػقةماظشرطةم 

 :ماختاذماظؿاجرمازلا"موارؼا" .2

باالدؿماظؿفاريمطؾمتلؿقةمؼعرفمبفاماظؿاجرماثـاءممماردؿفمظؾـشاطماظؿفاريمصؽؿاممؼؼصدمم

قةماالصرادموؼؿؽقنمعـمازلفمانمظؽؾمصردمازلامعدغقامؼعؿدلمجزءمعـمذكصقؿفموميقزهمسـمبؼ

ماومععـقؼام مرؾقعقا ماطانمذكصا اظشكصلموظؼبمادرتفمطذظؽمؼـؾغلمانمؼؿكذماظؿاجرمدقاء

ازلاموارؼامميقزهمسـمشرلهمعـماظؿفارم.حقثماوجبمضاغقنماظؿفارةمسؾكمطؾمتاجرمذكصام

شرلهماومععـقؼامانمؼؿكذمظؿؿقزمغشارفماظؿفاريمازلاموارؼامزبؿؾػامبقضقحمسـمرؾقعقامطانم

عـماالزلاءماظؿفارؼةم.وؼؿاظػماالدؿماظؿفاريمعـمعصطؾحمممقزمؼطؾؼمسؾكماٌـشأةماظؿفارؼةم

باىؿفقرموادؿؼطابفمظؾؿعاعؾمماظؿأثرلماظيتمتدارمعـمضؾؾماالصرادماوماظشرطاتمموذظؽمبفدف

معـمسـاصرماحملؾماظؿفاريمظفمضقؿةمعاظقةموالم مانماالدؿماظؿفاريمؼعؿدلمسـصرا ععفام.طؿا

ؿـازلمسـفمعلؿؼالمسـماحملؾماظؿفاريم.والمجيقزمظؾؿاجرمانمؼؿكذمازلفماظؿفاريمميؽـماظ

عـماالزلاءمشرلماظعربقةماومشرلماظعراضقةماومؼضؿـفمبقاغامزباظػامظؾـظامماظعاممواالدابم.وغظرام

الػؿقةماالدؿماظؿفاريمظؾشرطاتمصانمضاغقنماظشرطاتماظزمماظشرطةمبانمتـؾتمازلفامطاعالم

سؾكمربؾمادارتفاماظرئقللموصروسفاموربالتمغشارفاموجيبمانماوصاصفموراسمعاهلامبؽؾم

م.وؼـؾغلمم ماظعربقة موباظؾغة مسـفا معاؼصدر موطؾ مووثائؼفا موذفاداتفا ماوراضفا مسؾك ؼطؾعا

متلفقؾماالدؿماظؿفاريمعـمضؾؾمرئقسمشرصةماظؿفارةماذامطانمعقاصؼامالحؽامماظؼاغقنم.

م

م

مممعلؽماظدصاترماظؿفارؼةم:مم.3
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ماظؼػرضماظمم مميلؽ مان مععـقؼا ماو مرؾقعقا مذكصا ماظؿاجر مسؾك ماظيتمتلؿؾزعفامدؼاغقن صاتر

م مبطرؼؼةرؾقعة مواػؿقؿفا ماظقاجبمموارتف مػذا مصرضماٌشرع ماٌاظلم.وضد معرطزه تؽػؾمبقان

موسؾكم ماظعاعة موظؾغرلموظؾكزؼـة مظؾؿاجر مسؿؾقة مصقائد معـ ماظدصاتر مػذه متؼدعف مٌا ماظؿاجر سؾك

ماظـققماالتلم:

 جرموعـمخاللماظدصاترماظؿفارؼةمععرصةمحؼقؼةمعرطزهماٌاظلمعـمحقثمؼلؿطقعماظؿا

 اصقظفموخصقعفموعاظدؼفمعـمدققظةمغؼدؼةم.

 متؽـماظدصاترماظؿفارؼةماىفاتماٌكؿصةمسيماظدوظةموبؾذاتمدؾطاتماظضرائبمعـم

 ععرصةمدخؾماظؿاجرمواالرباحماظيتمحؼؼفامخاللماظلـةماٌاظقةمظغرضمتؼدؼرماظضرؼؾةم

 قضػماظؿاجرمسـمدصعمدؼقغفمواذفارماصالدفمصانمدصاترهماظؿفارؼةمتلاسدمسيمحاظةمتم

 سؾكماظؿعرفمسؾكمعدىمصقةمودالعةماسؿاظفماظؿفارؼةم.

 متعؿدلمدظقالمالثؾاتم تؼدمماظدصاترماظؿفارؼةمصائدةمعـماظـاحقةماظؼاغقغقةمحقثماغفا

 اٌعاعالتماظؿفارؼةم.

ممم ماديمانماظؿاجر ماالذارة ماظؿفارؼةممقنممبلؽمغقسنيمعـحلبماظؼاغمحيؼمظفوودر اظدصاتر

مػؿام:

 :وػلمتؿاظػمعـم:مدصاترموارؼةماظزاعقة .مأ

o :وػقمعـماػؿماغقاعماظدصاترماظؿفارؼةم،حقثمؼؼقدمصقفمتػصقالموؼقعاممدصذلماظققعقةم

ماظدصذلم مػذا مسي مؼؼقد م،وان ماظؿاجر مبفا ماظيتمؼؼقم ماظؿفارؼة ماظعؿؾقات مطاصة بققم

م، مبققم مؼقعا ماظشكصقة معـمأيعلققباتف مسؾك مؼـػؼفا ماظيت موذؤوغفمزاٌؾاظغ ظف

دصاترمؼقعقةمعلاسدةمظؼقدمتػصقالتماالغقاعمماًاصةم.واجازماظؼاغقنمظؾؿاجرمعلؽ

اٌكؿؾػةمعـماظعؿؾقاتماظؿفارؼةماظيتمؼؼقممبفامعـؾماٌشذلؼاتمواٌؾقعاتمواظصـدوقم

 واوراقماظدصعمواوراقماظؼؾضم...موشرله.

o :اذماػؿقةمسـمدصذلماظققعقةم،اذمؼـؾغلمانمؼؿضؿـمالمؼؼؾمدصذلماالدؿدصذلماالدؿاذم

ػذاماظدصذلمتػصقالتماالعقالماظيتمخصصفاماظؿاجرمظؿفارتفم،سالوةمسؾكماٌقزاغقةم

اظلـقؼةمظؾؿاجرموحلابماالرباحمواًلائرمواذامتعذرمتدوؼـفامسيماظدصذلمصقـؾغلمانم
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م مسؾك م.وؼـؾغل معـفا مصقرة ماو مغلكة مبف مطترصؼ مغفاؼة مسي ماظؼقام مدـةماظؿاجر ؾ

 باجراءمجردمظؾؾضاسةماٌقجقدةمظدؼفموتؼققؿفاموتؼققدػامسيماظدصذلم

o عؾػمصقرماٌرادالتماظؿفارؼةم:ؼـؾغلمسؾكماظؿاجرمانمحيؿػظمبصقرمرؾؼماالصؾم

مواٌؿعؾؼةم مؼلؿؾؿفا ماو معـماحملرراتماظيتمؼردؾفا عـماظردائؾمواظدلضقاتموشرلػا

مععفام متلفؾ موواضقة معـظؿة مبطرؼؼة ماحملررات مػذه محيػظ مان موسؾقف بؿفارتف

 اٌراجعةم.

ماممم مادي ماظصدد مبفذا مؼـؾغلماالذارة ماظدصاترموػـا مؼلؿعقضمسـ مان مظؾؿاجر ماظؼاغقن ماجاز غف

معـؾمايقادقبم ماظؿؼـقة ماالجفزة مبادؿكدام موسـمعؾػماٌرادالتموصقرػا ماٌلاسدة اظققعقة

ممواالداظقبمايدؼـةماٌؿطقرةممسيمتـظقؿمحلاباتفموبقانمعرطزهماٌاظلم.

 اظدصاترماالخؿقارؼةم: .مب

صاترماالظزاعقةماظلابؼةماظذطرمتلاسدمسؾكمعلؽماؼةمدصاترماخرىمشرلماظدؼلؿحمظؾؿاجرممممممم

مملم ماٌشرع مان مذظؽ ماالخؿقارؼة مباظدصاتر مصؼفا مسؾقفا معاؼطؾؼ موػل ماظغرضماٌذطقر هؼقؼ

خيصفامبادؿمععنيموملمحيددمسددػامطؿامصعؾمباظـلؾةمظؾدصاترماالظزاعقةم.وطؿـالمسؾكمػذهم

ماظعؿؾقا مذيقع ماظؿاجر مصقف مؼدون ماظذي ماٌلقدة مدصذل مػل ماظؿاجرماظدصاتر مبفا تماظيتمؼؼقم

ممتفقدامظـؼؾفاماديمدصذلماظققعقةمبدضةمواخؿصارم.

مواظؼاغقنموضعماحؽاعامخاصةمؼـؾغلمسؾكماظؿاجرماتؾاسفامسيمعلؽمدصاترهماظؿفارؼةموػلم:م

 جيبمانمتؽقنماظدصاترماظؿفارؼةمخاظقةمعـمطؾمصراغماومذطبماومربقماومطؿابةمسيم

 اهلقاعشماومبنيماظلطقرم.

 ماظؿ مسؾك معـمجيب مصػقة مطؾ مترضؿ مان ماالصؾل ماظققعقة مدصذل مادؿعؿال مضؾؾ اجر

صػقاتفموانمؼقضعمسؾكمطؾمصػقةماظؽاتبماظعدلموؼضعمسؾقفمخؿؿماظدائرةمبعدمانم

 ؼذطرمسددمصػقاتماظدصاترم.

 ماظؽاتبم مادي ماالصؾل ماظققعقة مدصذل متؼدؼؿ ماٌاظقة ماظلـة مغفاؼة مسي ماظؿاجر مسؾك ؼـؾغل

 اظيتمادؿعؿؾتمخاللمتؾؽماظلـةماٌاظقةم.ماظعدلمظؾؿصدؼؼمسؾكمسددماظصػقات
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 ؼـؾغلمسؾكماظؿاجرمسيمحاظةمتقضػمغشارفماظؿفاريماليمدؾبمطانم،وسؾكمورثؿفمسيم

 حاظةموصاتفمتؼدؼؿمدصذلماظققعقةماالصؾلماديماظؽاتبماظعدلمظؾؿاذرلمسؾقفممبامؼؼقدمذظؽ

م

 االعؿـاعمسـماٌـاصلةمشرلماٌشروسةم: .9

ماٌممم مشرل ماٌـاصلة متعرؼػ مميؽـ مباغفا ماظيتم"شروسة ماالداظقب ماو اظطرق

موتؿعارضمععم ماظؿفارؼة مواظعادات ماظؼقاغني مواظيتمختاظػ ماظؿاجر ؼلؿكدعفا

.وميؽـمردمصقرماٌـاصلةمشرلماٌشروسةمم"االعاغةمواظصدقميفمغطاقماظـشاطماظؿفاري

مضاغقغاماديمذبؿقسؿنيمعـماالسؿالمػلم:

 ةماظؿاجرماٌـاصسموتؤديماديمذيقعماالسؿالماظيتمعـمذأغفاماالداءةماديمزلع

تؼؾقدماظعالعةماظؿفارؼةمظؾغرلماوماالظؿؾاسمواًؾطمععمربؾفماظؿفاريم،عـؾم

ردقعفماوممناذجفماظصـاسقةماوماالسؿداءمسؾكمبراءاتماالخذلاعم،اوموضعم

 بقاغاتمشرلمصقققةمسؾكماٌـؿفاتم.

 ماحداثماالضطراباتمسيماظلققماومسيمربؾم ذيقعماالسؿالماظيتمعـمذأغفا

عـاصسم،عـؾمتشقؼفمزلعةماظؿاجرماٌـاصسمبؼصدمصرفمسؿاظفم،وهرؼضم

اظعؿالمسيماحملؾماظؿفاريماٌـاصسمبفدفمتركماظعؿؾمبعدماشرائفؿمبدصعم

 اجقرمساظقةمهلؿم،اومهرؼضفؿمسؾكماالضرابم.

ؼضقػماظػؼفمظقاجؾاتماظؿاجرمدابؼةماظذطرمواجؾاماخرمػقماالعؿـاعموػـامؼذطرماغفمم

م مشرل ماٌـاصلة موسـ م)اٌشروسة، مرضؿ ماظؿفارة مضاغقن مؼؿضؿـ م31مل مظلـة م1984(

مظؾؼقاسدم ماٌـاصلة معقضقعمػذه مؼؾدو ضقاسدمتؿعؾؼمباٌـاصلةمشرلماٌشروسةموتركمطؿا

اظعاعةمواًاصةمسيمبعضماظؼقاغنيمعـؾمبعضماظؼقاسدماًاصةمباالدؿماظؿفاريماظيتم

 تضؿـفامضاغقنماظؿفارةم.
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ماًاعسؾماظػص

معػفقمماظشرطاتمبقجفمساممواغقاسفا

م:وخصائصفامعػفقمماظشرطةمماوال"م:م

اذذلاكمسدةماذكاصميفمعشروعماضؿصاديمالنماٌشارؼعمتؿطؾبمتعينماظشرطةممبعـاػاماظعامم"مممم

مضؿمضدراتمعؿـقسةم:عاظقةم،صـقةم،ادارؼةم،ؼعفزماظشكصمعـػردامسـمتاعقـفاميفماظغاظبم"

بفذاماٌػفقممعـذماظؼدمم،عـذمانموجدماالغلانماياجةمظؾؿعاونمععمشرلهموضدموجدتماظشرطاتممم

واجملؿقساتماظؾشرؼةماديمتزاؼدماياجةمظؾؿعاونم،وانماظشرطةمسرصتم،وادىمتزاؼدمحاجاتماالصرادم

مسيمذرؼعةمريقرابلموسيماظشرؼعؿانماظققغاغقةمواظروعاغقةموشرلػامعـماظشرائعم.

،مطؾمذلءمخيصماظشرطاتمحقثممتمم1997ظلـةمم22رضؿمموسيماظعراقمساجلمضاغقنماظشرطاتمم

سؼدمؼؾؿزممبفمذكصانماوماطـرمبانمؼلاػؿمطؾمسؾكماغفا"م/اوال(معـف4تعرؼػماظشرطةموصؼامظؾؿادةم)

مسـفمعـمربحمأوم مؼـشأ عـفؿميفمعشروعماضؿصاديمبؿؼدؼؿمحصةمعـمعالماومعـمسؿؾمالضؿلاممعا

ماالتقةمظؾشرطةم:ممطةخصائصماظشر.وعـماظؿعرؼػمميؽـمانمسبددم"خلارةم

وػذهم:متؿقصرمصقفمارطانماظعؼدماظـالثموػل:ماظذلاضل،واحملؾ،مواظلؾب.انماظشرطةمسؼد.1

ارطانمساعةمعطؾقبةمسيمطؾماظعؼقدم،االمانمسؼدماظشرطةمؼؿؿقزمخبصائصمممقزةمميؽـماذياهلام

ممبامؼأتلم:

ماالعرمؿطؾبؼمظشرطةم:وسـدمتلفقؾماسؼدماظشرطةمعـماظعؼقدماظشؽؾقةماظيتمتؿقددمباظؽؿابةمم-

تؼدؼؿماظعؼدمعرصؼامباظطؾبماديمعلفؾماظشرطاتم،اعاماظشرطاتماظؾلقطةمواظيتمالمتؿطؾبماجازةم

م،صقؼؿضلمانمؼقدعمسؼدمتأدقلفاماٌصادقمسؾقفمظدىمعلفؾماظشرطاتمضؾؾمعؾاذرتفامباظعؿؾ.

ممأيسؼدماظشرطةمعـمسؼقدماٌعاوضةم:مم- ؼؼدعفمانمطؾمررفمصقفمالمبدمانمؼعطلمعؼابالمٌا

ماالررافماالخرؼـم.

مانمظفماعؿدادمزعينم.مأيسؼدماظشرطةمسؼدمعلؿؿرم:مم-

تطابؼمعصؾقةماالررافم:مؼؿؿقزمسؼدماظشرطةمبؿطابؼمعصؾقةمارراصفم،وػقمايصقلمسؾكمم-

ماظربحم،وؼـفارماظعؼدماذامدبماًالفمبنيماصرادهم.

اذمالمميؽـمتعدؼؾفممخرىاالدمقوذظؽمبعؽسماظعؼميؽـمتعدؼؾمسؼدماظشرطةمبؼرارماالشؾؾقةم:م-

مماوماظغائفماالمبؼرارمعـمذيقعماررافماظعؼدم.

صػؼةماظشرطةمالمتؿقؼؼماالمباظؿؼاءماطـرمعـمارادةم،ظؽـمضاغقنم:مماذذلاكماطـرمعـمذكصم.2

معـمذكصم متؽقؼـمذرطة ماظعراضلماجاز مبـمرؾقعلماظشرطاتماظعاعة مبعد موتدسكمسيمعا واحد
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ماظشكص)اٌشروعماظػردي(م، علؤوالمعلؤوظقةمذكصقةموشرلمربدودةمسـمذيقعمموؼؽقنمػذا

 .اظؿزاعاتماظشرطةم

عـمخصائصماظشرطةمعشارطةماظشرؼؽمسيمرأسماٌالم،بؿؼدؼؿم:تؼدؼؿمحصةمعـمعالماومسؿؾ .3

مأسقانم،صاذام ماديمغؼقدمأو مبدورػا متـؼلؿ ماٌاظقة مسؿال،وايصة مضدمتؽقنمعاالماو حصةم،وػذه

معشؽؾةم،وظؽـم مضقؿةمػذهمطاغتمغؼقدم،صالمؼـرلماالعر معشؽؾةمتؼدؼر مطاغتماسقانم،صؿدلز اذا

االسقانم،النمحصةماظشرؼؽمتؽقنمعؼابالمغؼدؼا.موميؽـمانمتؽقنمايصةماٌؼدعةمسؿالموػلمعام

 تعرفمبايصةماظصـاسقةم،طانمؼؼدممعفـدسمخدلتفم.

عـماٌعؾقممانمػدفماالذذلاكمسيمتؽقؼـماظشرطةمػقمايصقلم:ماضؿلامماالرباحمواًلائر .4

بحم.وظؽـمضدمالمؼؤولمغشاطماٌشروعمهلذهماظـؿقفةم،امنامتـفؿمسـفمخلارةم،صقؼؿضلمسؾكماظر

انمؼقزعماظربحماوماًلارةمسؾكماظشرطاءم.وجيريماظؿقزؼعمسادةمبـاءمسؾكماتػاقماالررافمبشرطم

سدممادؿؽـارماظؾعضمباالرباحم،اومانمؼؿقؿؾماظؾعضمطؾماًلارةم،واالمطانماالتػاقمبارالم.اعام

دماظشرطةمعـماالتػاقمصقؽقنمتقزؼعماالرباحمواًلائرمرؾؼامٌؼدارمحصةماظشرؼؽمسيماذامخالمسؼ

 راسماٌالم.م

م:بطالنماظشرطةم"م:مثاغقا

مؼعدمسؼدماظشرطةماظؾلقطةمبارالمحلبمضاغقنماظشرطاتماظعراضلمسيماحدماٌقاضػماالتقةم:مم

غلكةمعـفمظدىماٌلفؾمماذامملمؼقثؼمسؼدماظشرطةماظؾلقطةموؼصدقمعـماظؽاتبماظعدلموملمتقدعم-

م.وملمؼؿؿمغشرهمسيمغشرةماومصققػةمؼقعقةم.

ماذاماتػؼمسؾكمانماحدماظشرطاءمالمؼلاػؿمسيماظربحماومسيماًلارةم.م-

ماذامملمؼعنيمطقػقةماالدارةمسيماظعؼدم.م-

م:اظشكصقةماٌعـقؼةمظؾشرطةم"م:مثاظـا

ظشرطةماظشكصقةماٌعـقؼةموصؼم(معـمضاغقنماظشرطاتماظعراضلمسؾكم"انمتؽؿلبما5تـصماٌادةم)ممم

معـم مغلكة ماؼداع متارؼخ معـ ماٌعـقؼة ماظشكصقة ماظؾلقطة موتؽؿلبماظشرطة م" ماظؼاغقن مػذا احؽام

بقـؿاماظشرطاتماالخرىمصؿؽؿلبماظشكصقةماٌعـقؼةمعـمتارؼخمصدورمذفادةمسؼدػامظدىماٌلفؾم،

ما م،اٌشروع م،واظؿضاعـقة ماحملدودة ماظشرطات مان ماٌعؾقم موعـ م. مذفادةمتأدقلفا م،تصدر ظػردي

تادقلفامخاللمزيلةمسشرمؼقممعـمغشرماٌقاصؼةمسؾكمتادقسماظشرطةم،اعامسيماظشرطاتماٌلاػؿةم

ماٌؤدلنيماٌعؾقعاتمبذظؽم،وخاللم ماالطؿؿابموتؼدؼؿ مناح مبعد ماظؿادقسماال مذفادة متصدر صال

عـمتارؼخمصدورممزيلةمسشرمؼقممعـمػذاماظؿارؼخم.ماعامتارؼخماغؿفاءماظشكصقةماٌعـقؼةم،صقؿقؼؼ

مضرارمذطبمازلفامظدىمعلفؾماظشرطاتم.
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م:ذروطماطؿلابماظشرطةماظشكصقةماٌعـقؼةمم:"رابعام

مميؽـمتقضقحمذروطماطؿلابماظشرطةماظشكصقةماٌعـقؼةمطؿامؼأتلم:مم

 اختاذماظشرطةماالدؿم:م .0

مصقفم م،ؼذطر مغشارفا معـ معلؿؿد مادؿ مظؽؾمذرطة مؼؽقن مان ماظشرطاتماظعراضل مضاغقن اظزم

م)زبؿؾطة(غقسف مطؾؿة ماضاصة معع مما ماسضائفا ماحد موادؿ مطاغتمزبؿؾطة مانمان ماالضؾ سي

طاغتمتضاعـقةماومعشروسامصردؼام،وجيقزماضاصةماؼةمتلؿقةمعؼؾقظةمانمطاغتمعلاػؿةماوم

م م. موذرؼؽفم،اومذرطةمربدودة ماظـؼؾماظؿضاعـقةمحملؿدمسؾدماىؾار صقؼالمعـالم:مذرطة

ربؿقدمسؾدماًاظؼم،موذرطةماظـؼةماٌلاػؿةمظؾـؼؾماظـؼؾماظؿضاعـقةمحملؿدمسؾدماىؾارمو

مطاغتم مان ماياظؿني مسي مزبؿؾطة مطؾؿة ماضاصة م،عع ماحملدودة ماظقرـقة ماظـؼؾ مذرطة ،او

ماظشرطؿانمطذظؽم.

 جـلقةماظشرطةم: .8

ماظرابطةم معـمخالل ماظدوظة مظرضابة مظؾفؿعقاتمواظشرطاتمظغرضماخضاسفا متـحماىـلقة

مواظشكصماٌ مبنيماظدوظة مؼؿفؾكماظيتمتؿقظد ماظذي ماظؼاغقغل ماالسؿؾار مسؾك م،سالوة عـقي

ماوم مررصا ماظشكص مصقف مؼؽقن ماظذي ماظـزاع محاظة مسي ماظؿطؾقؼ ماظقاجب ماظؼاغقن بؿقدؼد

عقضقسامظفم.واسؿؿدمضاغقنماظشرطاتماظعراضلماطؿلابماظشرطةمجـلقةماظدوظةماظيتماجقزتم

مطةمسيماظعراقم.مبقجبمضقاغقـفام،طؿامؼشذلطماظؼاغقنمانمؼؽقنماٌؼرماظرئقسمظؾشر

 عقرـماظشرطةم: .3

ماظعراقم مسي مؼؽقن مان م،وؼؼؿضل مهلا ماظرئقلل ماٌرطز مصقف ماظذي ماٌؽان مػق ماظشرطة عقرـ

مادارةم معرطز م"ؼعؿدلمسـقان م.حقثمغصماظؼاغقنمسؾكماغف مصقف مظؾشرطاتماٌؤدلة باظـلؾة

ماٌلفؾمبؽؾمتغ ماذعار م،وسؾكماظشرطة موتؾؾقغاتفا مٌرادالتفا ماٌلفؾمسـقاغا قرلماظشرطة

مؼطرأمسؾكمػذاماظعـقانم،خاللمدؾعةماؼاممعـمحصقلماظؿغقرلم".

 ظؾشرطةمذعةمعاظقةمعلؿؼؾةم: .9

عـماظـؿائجماٌفؿةمالطؿلابماظشرطةماظشكصقةماٌعـقؼةم،ادؿؼالهلامبذعةمعاظقةمعـػصؾةمسـم

م،و ماظغرل معع ماظؿعاعؾ معـ مميؽـفا م،مما ماظشرطاء ماٌاظقةممذلتبؼذعة ماظذعة مادؿؼالل سؾك

مئجمابرزػام:ظؾشرطةمغؿا

 .مشرطةالمؼعدماظشرطاءمعاظؽنيمظراسماٌالم،امنامؼؽقنمممؾقطامظؾ -

 اعقالماظشرطةممتـؾمائؿؿانماظشرطةموباظؿاظلمضؿانمظدائـقفام. -
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 اسلارماحدماظشرطاءمالمؼؤديماديماسلارماظشرطةم. -

 انماٌؼاصةمالموريمبنيمدؼـماظشرطةمودؼقنماظشرطاءم. -

 اطؿلابماظشرطةماالػؾقةم: .8

ماظ م:تؿؿؿع مبـقسقفا م،واالػؾقة ماٌعـقؼة ماظشكصقة ماطؿلابفا مأيشرطاتمباالػؾقةم،مبفرد

م ممماردةمصالحقة م،وصالحقة ماظقاجؾات موهؿؾ مايؼقق مالطؿلاب ماٌعـقي اظشكص

م،طاظؾقعمواظشراءممأياظؿصرصاتماظؼاغقغقةم، انماظؼاغقنمؼعذلفمباظؿصرصاتماظيتممتاردفا

ماظؿصرصاتماظضرو معـ مواظؿاعنيموشرلػا معدؼرػامواظرػـ ماظشرطة م.وؼـقبمسـ مظـشارفا رؼة

مماٌػقضماوموطقؾفام.

م:أغقاعماظشرطاتممم:"خاعلا

ضؾؾمانمغؾنيماغقاعماظشرطاتمرؾؼامالحؽاممضاغقنماظشرطاتماظعراضلم،المبدمعـمتقضقحمعامؼؼقظفمم

ماظػؼفمسـمتؼلقؿاتمزبؿؾػةمظؾشرطاتم.مواظؿؼلقؿاتماظشائعةمػلم:

مرؼةم:.متؼلقؿماظشرطاتماديمعدغقةمووا0

:ػقمماٌعقارماالولتؼلؿماظشرطاتماديموارؼةموعدغقةم.وؼؿؿمهدؼدمصػةماظشرطةمالحدمععقارؼـم:مممم

معقضقسل ماذامم)عادي(ععقار موصقؿا ماظشرطة ماظيتممتاردفا ماالسؿال مرؾقعة مادي ماظـظر مؼؿؿ ومبقجؾف

وارؼةمامطاغتمعـمرؾقعةموارؼةماممعدغقةم،وبـاءمسؾقفمتؽقنماظشرطةموارؼةمعؿكمطاغتماسؿاهل

،وتؽقنمعدغقةمعؿكمطاغتمرؾقعؿفامطذظؽم.صؿـالماالسؿالماظزراسقةمحلبمضاغقنماظؿفارةمتعدمعدغقةم

مذرطاتم معاردؿفا ،وظؽـماظػؼفماظؼاغقغلمؼرىمانماالسؿالماظزراسقةموػلمعدغقةمتصؾحموارؼةماذا

مهلامازلفاماًاصموسالعؿفاماظؿفارؼةمالغفمهقلماديمعشروعم.

،ومبقجؾفمتعدماظشرطةموارؼةماذامظؿقدؼدمرؾقعةماظشرطةم،صفقمععقارمذؽؾلمم:اغلاٌعقارمااظـاعاممم

اخذتمذؽؾمذرطةمعلاػؿةماومذاتمعلؤوظقةمربدودةماومذرطةمتضاعـموشرلػامعـماالغقاعماظشائعةم

مسيمضاغقنماظشرطاتمسدامذرطاتماحملاصصةم.

مم.متؼلقؿماظشرطاتماديمذرطاتماذكاصموذرطاتماعقالم:8

سؾكمسـصرماٌالم،وبذظؽمؼطؾؼمسؾكمنمسيمبعضماظشرطاتمؼغؾبماظعـصرماظشكصلماعـماٌعؾقمممم

ماٌاظلمسؾكماظعـصرم مؼغؾبماظعـصر ماظـقعمعـماظشرطاتمذرطاتماالذكاصم،وسيمبعضماالخر ػذا

ماظشكصلم،صقطؾؼمحقـؽذمذرطاتماالعقالم.

،ذرطةمموسؾكموصؼمضاغقنماظشرطاتماظعراضلمصانمذرطاتماالذكاصمػلم:م)اظشرطةماظؿضاعـقةمم

م) مصفل: مذرطاتماالعقال م.اعا ماظؾلقطة( م،اظشرطة ماظػردي مواظشرطاتماٌشروع اظشرطاتماٌلاػؿة

م.وؼذلتبمسؾكمتؼلقؿماظشرطاتماديمذرطاتماذكاصموذرطاتماعقالمغؿائجمػاعةمػل:م(احملدودةم
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o اديمحصصمضدمتؽقنمعؿلاوؼةماومشرلمعؿلاوؼةمم:تؼلقؿمرأسماٌالمسيمذرطاتماالذكاص

 اديماجزاءمعؿلاوؼةمؼدسكمطؾمعـفامدفؿا".م:رأسماٌالمسيمذرطاتماالعقال،بقـؿامؼؼلؿم

o مصعقباتم م،هقطف ماظقفا مذرؼؽمجدؼد مدخقل ماو ماظشرطاتماًاصة: معـ مذرؼؽ خروج

،وتقضعمضققدمسؾكمذظؽم،طؿامػقمواضحمسيمضاغقنماظشرطاتماظعراضلمحقثمغصمسؾكماغفم

فماومجزءمعـفاماديمذرؼؽماخرماظؿضاعـقةمظؾشرؼؽمغؼؾمعؾؽقةمحصؿ)اًاصة(م"سيماظشرطةم

والمجيقزمغؼؾفاماديماظغرلماالممبقاصؼةماهلقؽةماظعاعةمباالذياعم".اعامسيمذرطاتماالعقالم:م

 صاغفمباعؽانماظعضقمغؼؾمعؾؽقةمادفؿفماديماظغرلمدونماذذلاطمعقاصؼةماالخرؼـم.

o ذيقعماغفاممتؿدماديممأيسيمذرطاتماالذكاص:متؽقنمعلؤوظقةماظشرطاءمعطؾؼةموتضاعـقةمم

اعقالماظشرطاءم،حؿكمعامطانمعـفامخارجماظشرطةم.اعامسيمذرطاتماالعقالم:صأنمعلؤوظقةم

مطانماٌلاػؿمضدمدددمضقؿةماالدفؿماظشرطاءمربدودةممبؼدارمعلاػؿؿفؿمبرأسماٌالم. صاذا

 اظيتمميؿؾؽفام،صؾقلتمسؾقفمعلؤوظقةمعفؿامبؾغتمدؼقنماظشرطةم.

o يماديماسلارماظشرطاءمطؿامغصمسؾقفمضاغقنمسيمذرطاتماالذكاص:صانماسلارماظشرطةمؼؤد

مؼؤديماديم،اظشرطاتماظعراضلم مسيمذرطاتماالذكاصمضد ماظشرطاء ماحد ماسلار مبان سؾؿا

ماظشرطةماديماسلارماظشرطاءمماسباللماظشرطةم. مسيمذرطاتماالعقالم:الؼؤديماسلار بقـؿا

 مموالمؼؤديماسلارماظشرطاءماديماسلارماظشرطةم..

مٌؾؽقةمرأسماٌالم:.متؼلقؿماظشرطاتمتؾعا"3

متؼلؿماظشرطاتمرؾؼامظؾففةماٌاظؽةمظراسماٌالماديم:م

 وؼؽقنمصقفامراسمعالماظشرطةمممؾقطامبؽاعؾفمظالصرادم.ذرطاتمخاصةم: .مأ

م: .مب مخمؿؾطة ممذرطات ماٌكؿؾطة ماٌال.واظشرطات مرأس مواظدوظة ماالصراد مؼؿؼادؿ ػلموصقفا

اٌعروصةمسيماظؼاغقنماظعراضل.والماظشرطاتماٌلاػؿةمواحملدودةمصؼطم،وػلمذرطاتماالعقالم

مواظؿضاعـقةم ماظشكصقة ماٌلؤوظقة مبلؾب مزبؿؾطة مذرطات ماالذكاص مذرطات تؽقن

ماظؼطاعمايؽقعلم متؾؾغمعلاػؿة موجيبمان ماظشرطةم25ظؾشرطاء. معـمراسمعال %مصاطـر

اٌكؿؾطةمحلبمضاغقنماظشرطاتماظعراضلم.وتؽقنماظشرطةمخاصةماذامطاغتمغلؾةمعلاػؿةم

طؿاماجازماظؼاغقنمادؿــاءمبعضماظشرطاتمواسؿؾارػامخاصةمحؿكم%.م25عـماظدوظةماضؾم

 وذظؽمحلبماالتػاق.م%.25اذاموصؾمغلؾةمعلاػؿةماظدوظةمصقفاماطـرمعـم

موصقفامؼؽقنمراسماٌالمممؾقطامباطؿؾفمظؾدوظةم.مج.مذرطاتمساعةم:

م
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م:مم0331ظلـةمم80تؼلقؿماظشرطاتمرؾؼامالحؽامماظؼاغقنمرضؿمم:"داددا

وػلمذرطةمتؿاظػمعـمسددمعـماالذكاصمالمؼؼؾمسـمزيلةمؼؽؿؿبمماٌلاػؿةم:ماظشرطة .1

صقفماٌلاػؿقنمبادفؿمسيماطؿؿابمسامموؼؽقغقنمعلؤوظقنمسـمدؼقنماظشرطةممبؼدارماظؼقؿةم

واذارمضاغقنماظشرطاتماظعراضلماديماغفمجيبمانمؼاخذمماالزلقةمظالدفؿماظيتماطؿؿؾقامبفام.

اظؿاعنيمواسادةم،ماٌصارفؼامعـماظـشاراتماالتقةم:ذؽؾمذرطةمعلاػؿةمطؾمعـمميارسما

ماٌاظل،اظؿاعني مؼؽقنمماالدؿـؿار م"ذرطة مباغفا ماٌاظل ماالدؿـؿار مذرطة ماظؼاغقن .وسرف

غشارفاماالداسمتقجقفماٌدخراتمسبقماظؿقزقػمواالدؿـؿارمسيماالوراقماٌاظقةماظعراضقةمعـم

 ادفؿمودـداتموحقاالتمخزؼـةموسيمودائعمثابؿةم".مم

المؼؼؾمسـمذكصنيموالمملمذرطةمتؿاظػمعـمسددمعـماالذكاصػومظشرطةماحملدودةم:ا .2

ماظشرطةم مدؼقن مسـ معلؤوظني موؼؽقغقن مبادفؿ مصقفا مؼؽؿؿؾقن موسشرؼـ مزيلة مسؾك ؼزؼد

 ممبؼدارماظؼقؿةماالزلقةمظالدفؿماظيتماطؿؿؾقامبفام.

ماظؿضاعـقةم: .3 متؿاظػمعـمسددمعـماالذكاصماظطؾقعقنيمالمؼماظشرطة ؼؾمسـموػلمذرطة

ذكصنيموالمؼزؼدمسؾكمسشرةمؼؽقنمظؽؾمعـفؿمحصةمعـفاموؼؽقغقنمعلؤوظنيمسؾكموجفم

 اظؿضاعـمعلؤوظقةمذكصقةموشرلمربدودةمسـمذيقعماظؿزاعاتماظشرطةم.

ماظػردي .4 ماظقاحدةمم:ماٌشروع مظؾقصة مؼؽقنمعاظؽا متؿاظػمعـمذكصمرؾقعلمواحد ذرطة

 ظؿزاعاتماظشرطةم.صقفاموعلؤوالمعلؤوظقةمذكصقةموشرلمربدودةمسـمذيقعما
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ماظلادساظػصؾمم

 اظشرطاتمإدارة

م:عؼدعةم -

موػلماٌلؤوظةمسـمممم ماسؾكمدؾطةمصقفا ماظعاعةمباسؿؾارػا ماظشرطاتمسيمػقؽؿفا معاتؿؿـؾمادارة شاظؾا

مسيم مسيماظعؼدم،سيمحنيمؼؿقديمذبؾسماالدارة ردؿمخططماالغؿاجموطقػقةمهؼقؼماالػدافماحملددة

اػؿةم،مواٌدؼرماٌػقضمسيماظشرطاتماالخرىماٌفؿةماظؿـػقذؼةمبذلذيةماظلقاداتماظيتماظشرطاتماٌل

وطؿاممصرسنياضرتفاماهلقؽةماظعاعةماديمخطقاتمتـػقذؼةم.وسؾكمػذاماالداسمدقؿؿمععاىةماٌقضقعمسيم

مؼأتلم:

مأوال":ماهلقؽةماظعاعةم:

ام)اىؿعقةماظعاعة(موتؿؽقنماهلقؽةمتعدماهلقؽةماظعاعةماسؾكمدؾطةمسيماظشرطةم،وؼطؾؼمسؾقفاماحقاغمم

ماظعاعةمعـم)ذيقعماسضاءماظشرطة(م،ودـؿـاولماحؽاعفامباظؾقثمسؾكماظشؽؾماالتلم:

 اجؿؿاساتماهلقؽةماظعاعةم:م .0

مظؾفقؽةماظعاعةمثالثةماغقاعمعـماالجؿؿاساتمػلم:

 االجؿؿاعماظؿادقلل: .مأ

ؿادقسمخاللمثالثنيمؼقعامعـمحلبماظؼاغقنمؼؾزمماٌؤدلقنمظؾشرطةمباظدسقةمالغعؼادماجؿؿاعماظمم

تارؼخمصدورمذفادةماظؿادقسمظؾشرطةم،واذامدبؾػماٌؤدلقنمسـماظدسقةمهلذاماالجؿؿاعم،ؼؿقديم

معلفؾماظشرطاتمػذهماٌفؿةم.

ماالجؿؿاساتماظعادؼةم:م.ب

وػقماالجؿؿاعماظدوريمسادةماظذيمؼعؼدمٌراجعةمغشاطماظشرطةمخاللمصذلةمععقـةمحيددػاماظؼاغقنمم

مواحدةمسيماالضؾمسيمطؾمدـةم.موسيمم،موضدماظزم اظؼاغقنماهلقؽةماظعاعةمسيماظشرطةماٌلاػؿةمعرة

اظشرطاتماالخرىمعرةمواحدةمسيماالضؾمطؾمدؿةماذفرم.ودؾبماظؿؿققزمبنيماظشرطاتمػقمطؾػةم

م ماالخرى مباظشرطات معؼارغة ماٌلاػؿة مظؾشرطة مباظـلؾة ماظعاظقة ماالسضاءماالجؿؿاع مسدد بلؾب

م معـموورم.اظؽؾرلمصقفا مبؼرار ماظعاديمعـمضؾؾمرئقسمذبؾسماالدارة ماالجؿؿاع مظعؼد يماظدسقة
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اجملؾسمسيماظشرطاتماٌلاػؿةم،وعـماٌدؼرماٌػقضمسيماظشرطاتماالخرىم،واذامدبؾػمػؤالءمسـم

ماظدسقةمؼؼقممبفاماٌلفؾم.

ممجم.ماالجؿؿاعمشرلماظعاديم:

ـمعاظؽلماالدفؿماومايصصموػقماالجؿؿاعماظذيماوجبماٌشرعماغعؼادهمحبضقرمسددمععنيمعمم

ماوم ماٌال مراس م.طزؼادة ماالجؿؿاع مسي معـاضشؿفا ماٌطؾقب ماٌقضقسات مًطقرة مغظرا ماظشرطة سي

دبػقضفماوماغدعاجماظشرطةماومهقهلاماومتصػقؿفام.موؼدسقمظعؼدماالجؿؿاعماعامذبؾسماالدارةماوم

%معـمراسماٌالم11ـماٌدؼرماٌػقضماومبـاءمسؾكمرؾبماسضاءمسيماظشرطةمميؾؽقنمعاالمؼؼؾمس

ماٌدصقعم،اومبطؾبمعـماىفةماظؼطاسقةماٌكؿصةماومعراضبمايلاباتم.

وجدؼرمباظذطرمانماظدسقةمظالجؿؿاعمتؽقنمباالسالنمسيماظـشرةموسيمصققػؿنيمؼقعقؿنيموسيمدققممم

باظـلؾةمظؾشرطاتماٌلاػؿةم،وسيماظشرطاتماالخرىمتؽقنماظدسقةمبردائؾمبغدادمظالوراقماٌاظقةم

فؾةمتردؾمظؾشرطاءمسؾكمسـاوؼـفؿماٌلفؾةمظدىماظشرطةم،وحيددمسيماظدسقةمعؽانماالجؿؿاعمعل

ماظؿؾؾقغم ماسالنماو مؼقممبنيمعقسدماالجؿؿاعمواخر وزعاغفمسؾكمانمالمتؼؾماٌدةمسـمزيلةمسشر

مباالجؿؿاعم.طؿامتؿضؿـماظدسقةمظالجؿؿاعمجدوالمباالسؿالم.

مذرسقةماالجؿؿاساتم:م .8

قػاءماالجؿؿاعمظؾشروطماظيتمتطؾؾفاماظؼاغقنم،واظيتمتؿضؿـموجقبماالسالنمغعينمباظشرسقةمادؿمم

سـمعقسدماالجؿؿاعموعؽاغفموزعاغفم،واىفةماظيتمتدسقمظعؼدماالجؿؿاعم،وجيبمتقاصرماظـصابم

اظؼاغقغلمسيماالجؿؿاعم،اذمخيؿؾػماظـصابماظؼاغقغلمسيماالجؿؿاساتماظعادؼةمسـفمسيماالجؿؿاساتم

مشرلماظعادؼةم.

،صققـؽذماذاماضؿصرماالجؿؿاعموباظؿاظلمجدولماالسؿالمسؾكمعـاضشةماٌقزاغقةموخطةماالغؿاجمصؿـالم

مايصصم ماو ماالدفؿ ماطـرؼة مميؾؽقن ماالسضاء معـ مسددا محيضره مسـدعا ماظـصابمعؽؿؿال ؼؽقن

مسيماالدؾقعم مغػلف ماديماٌقسد مصقؤجؾماالجؿؿاع ماظعدد مملمؼؿقؼؼمػذا مواذا مظراسماٌالم. اٌؽقغة

موسي ماظؿاظل محبضقر معؿقؼؼا ماياظة مػذه ماظـصابمسي م.وؼؽقن مريؾةممأيمغػسماٌؽان معـ سدد

االدفؿموايصصم.اعاماذامطانماٌطؾقبمعـماالجؿؿاعمتعدؼؾمسؼدماظشرطةماومزؼادةمراسمعاهلاماوم

ماوم ماضاظةمذبؾسمادارتفا ماو م،حقثممأيدبػقضف ماومتصػقؿفا ماومهقؼؾفا سضقمصقفماومدذبفا

يم،صالمؼـعؼدماالجؿؿاعماالمحبضقرماظـلؾةماٌطؾقبةمسيماالجؿؿاعماالولمؼعؿدلماالجؿؿاعمشرلمساد
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مملم ماذا معا ماظشرطاتمحاظة مضاغقن مؼعاجل مايصصم.ومل ماو ماالدفؿ مريؾة ماطـرؼة م.اي اظعادي

مؼؿقؼؼماظـصابماٌطؾقبم.

 مايضقرماديماجؿؿاساتماهلقؽةماظعاعةم: .3

ماظشرطةماومايصعـمم ماٌاظؽنيمظعددمعـمادفؿ م،ايضقرمسيماالجؿؿاساتمحؼماالصراد صمصقفا

مصانم مايؼمؼؽقنمبغرلمحؼمحلبماظؼاغقنم.وملممأيواظؿصقؼتم،ظذا مظؾشرؼؽمعـمػذا حرعان

حيددماظؼاغقنمسيماظشرطاتماٌلاػؿةمحدامادغكمعـماالدفؿمؼؼؿضلمانمميؾؽفاماظشرؼؽمظقؽقنمظفم

ماالصقاتمؼل معـ مسدد معلاػؿ مظؽؾ ماظشرطاتمؼؾنيمان ماظؿصقؼتم،وضاغقن مسي اويمسددمايؼ

ماالدفؿماظيتمميؾؽفام.

متقطقؾممم مظؾعضق مبان مبنيماظؼاغقن م،اذ ماظعاعة ماهلقؽة ماجؿؿاع مسيمحضقر ماالغابة ماظؼاغقن واجاز

اظغرلمبقطاظةمعصدضةمظؾقضقرمواظؿصقؼتمسيماجؿؿاساتماهلقؽةماظعاعةم.،طؿامجيقزمظفماغابةمشرلهم

معـماالسضاءمهلذاماظغرضم.

 :ماخؿصاصاتماهلقؽةماظعاعةم .4

مقنماظشرطاتماظعراضلممسؾكمعفامماهلقؽةماظعاعةمظؾشرطاتموطؿامؼاتلم:غصمضاغ

ماالجؿؿاعم - مسؼد مسـد ماظشرطة متادقس ماجراءات محقل ماٌؤدلني متؼرؼر مواضرار عـاضشة

 اظؿادقلل.

م،عـم - ماٌكؿؾطة ماظشرطة مسيمذبؾسمادارة ماظعام مشرلماظؼطاع ماٌلاػؿنيمعـ اغؿكابمممـؾل

 سمادارةماظشرطةماٌلاػؿةماًاصةمواضاظؿفؿم.ضؾؾفؿم،وممـؾلمذيقعماٌلاػؿنيمسيمذبؾ

ماظشرطاتم - ماٌػقضمسي مواٌدؼر ماٌلاػؿة ماظشرطة مسي مذبؾسماالدارة معـ مطؾ متؼارؼر عـاضشة

 االخرىموادباذماظؼراراتماظالزعةم.

 عـاضشةمايلاباتماًؿاعقةمظؾشرطةمواٌصادضةمسؾقفام. -

ماظؿكطق - مواٌقازغة ماٌؼذلحة ماظلـقؼة ماًطة مواضرار مشرلمعـاضشة مسي ماظؿاظقة مظؾلـة طقة

 اظشرطاتماٌلاػؿةم.

 تعقنيمعراضبمايلاباتموهدؼدماجقرهمسيماظشرطاتماًاصةم. -

مسيم - مبشاغفا ماظؼرارات موادباذ مواظؽػاظة مواظرػـ مباالضذلاض ماًاصة ماالضذلاحات عـاضشة

 اظشرطاتماحملدودةمواظؿضاعـقةم.
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دمغلؾةماالحؿقارلماالظزاعلمواؼةماضرارمغلؾةماالرباحماظقاجبمتقزؼعفامسؾكماالسضاءموهدؼ -

 احؿقارقاتماخرىمتراػامعـادؾةم.

هدؼدمعؽاصأةمرئقسمواسضاءمذبؾسماالدارةمسيماظشرطةماٌلاػؿةمواٌكؿؾطةمواًاصةممبام -

 ؼؿـادبمواىفدماٌؾذولمسيمانازماٌفامموهؼقؼماًططمواالرباحم.

عـمذبؾسماالدارةمباظؿـلقؼمععماضرارمضقاسدماًدعةمسيماظشرطةماٌلاػؿةماٌكؿؾطةماٌعدةم -

 اىفةماظؼطاسقةماٌكؿصةم.

مثاغقا":مجمؾسماالدارةمواٌدؼرماٌػقضم:

 جمؾسماالدارةم: .0

مواخؿصاصاتفم،واوضحممم متؽقؼـمذبؾسماالدارة سيماظشرطاتماٌلاػؿةمبنيماظؼاغقنمطقػقة

مضاغ معـمراسماٌالم،واجاز معاظؽنيمىزء مؼؼؿضلمانمؼؽقنماسضاءمذبؾسماالدارة قنمباغف

ماظعؿؾقةم مارراف ماحد مظؽقغفؿ مباالدارة ماظشرطة مسي ماظعاعؾني ماذراك ماظعراضل اظشرطات

ماالغؿاجقةم.

 :يفماظشرطاتمتؽقؼـمجمؾسماالدارةم .مأ

 خيؿؾػمذبؾسماالدارةمسيماظشرطاتماٌكؿؾطةمسـفمسيماظشرطاتماًاصةم:

 :جمؾسماالدارةمميفماظشرطاتماٌلاػؿةماٌكؿؾطةم 

ماالدارةمممممممم مذبؾس مؼؿؿممؼؿؽقن ماصؾقني ماسضاء متلعة معـ ماٌكؿؾطة ماٌلاػؿة ماظشرطة سي

ماخؿقارػؿمطؿامؼاتلم:

ثالثةماسضاءمميـؾقنماظؼطاعماظعاممؼعقـقنمبؼرارمعـماظقزؼرماٌكؿصمظؾؼطاعماظذيمتـؿؿلم -

 اظقفماظشرطةماومعـمخيقظفم.

 ةم.اربعةماسضاءمميـؾقنماٌلاػؿنيمعـمشرلماظؼطاعماظعاممتـؿكؾفؿماهلقؽةماظعاعةمظؾشرط -

مظـؼاباتم - ماظعام ماالهاد مضؾؾ معـ ماخؿقارػؿ مؼؿؿ ماظشرطة مسي ماظعاعؾني مميـالن سضقان

اظعؿالمعـمبنيماظعاعؾنيمصقفام.موؼؽقنمجملؾسماالدارةمسيماظشرطةماٌلاػؿةماٌكؿؾطةم

 تلعةماسضاءماحؿقاطمخيؿارونمباظطرؼؼةمواظـلبماٌؼررةمظالسضاءماالصؾقنيم.
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 ماًاصةؿةماٌلاػمةجمؾسماالدارةمميفماظشرط: 

مؼؿؽقنمذبؾسماالدارةمسيماظشرطةماٌلاػؿةماًاصةمسؾكماظشؽؾماالتلم:ممم

اغؿكابمسددمعـماالسضاءمعـمضؾؾماهلقؽةماظعاعةمظؾشرطةمالمؼؼؾمسددػؿمسـمثالثةموالم -

انمطؾمذرطةمهددمسددماسضاءمذبؾسمادارتفام،دونماظؿؼقدممأيؼزؼدمسؾكمدؾعةم،

 اٌكؿؾطةم.مبرضؿمواحدمطؿامػقمايالمسيماظشرطات

ؼضافمٌامدؾؼمذكصانمميـالنماظعاعؾنيمسيماظشرطةمخيؿارػؿماالهادماظعاممظـؼاباتم -

 وؼؿؿماخؿقارمسددمعـماالسضاءمعلاويمظؾعددماظذيمحددتفماظشرطةمطاحؿقاطمماظعؿالم.

 ذروطماظعضقؼةميفمجمؾسماالدارةم:م-بمم

اػؿةماٌكؿؾطةماوماًاصةموتؿؿـؾمبنيماظؼاغقنمسدةمذروطمالسضاءمذبؾسماالدارةمسيماظشرطاتماٌلمم

مباالتلم:

 انمؼؽقنمطاعؾماالػؾقةم. -

 انمالمؼؽقنمممـقسامعـمادارةماظشرطاتم. -

م. - مظعددمعـماالدفؿمالمؼؼؾمسـماظػلمدفؿ مالمؼشذلطمانمؼؽقنمعاظؽا ماظعام وممـؾلماظؼطاع

صقفؿماظعددماٌطؾقبمعـماالدفؿم،امنامؼؽقنمضؿاغفؿمعـمضؾؾماىفةماظيتمرذقؿفؿمهلذام

 ٌـصبم.ا

 المحيؼمظؾشكصمانمؼؽقنمسضقامسيمذباظسمادارةماطـرمعـمثالثمذرطاتم. -

م:ماظشرطةميفمجمؾسمادارةعدةماظعضقؼةمم–جم

حددماظؼاغقنمعدةمسضقؼةماالصرادمسيمذبؾسماالدارةممالؼؿعدىمثالثمدـقاتمعـمتارؼخماولمممم

الثمدـقاتمباغؿفائفاماجؿؿاعمهلؿموتؽقنماٌدةمضابؾةمظؾؿفدؼد.ايمانمعدةماجملؾسماظؼاغقغقةمث

.وجيقزماسادةماغؿكابماسضاءماجملؾسماظلابؼمؼـقؾمووريماغؿكاباتمالخؿقارمذبؾسمجدؼد

وتؿكذمضراراتماجملؾسمباالطـرؼةماٌطؾؼةمظالسضاءمذيقعفؿماومبعضفؿمٌراتمسدؼدةمبالمهدؼد.

ماظعامااي ماظؼطاع معـ ماالسضاء معـ متصقؼتماثـان مؼشذلط ماظشرطاتماٌكؿؾطة م،وسي اديممضرؼـ

مجاغبماظؼرارمظؽلمؼؿؿماضرارهم.

م

م
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مم:ميفمجمؾسمادارةماظشرطةماغؿفاءماظعضقؼةم–دم

باعؽانماٌلاػؿماظذيمؼـؿكبمسضقامسيمذبؾسماالدارةم،ماالسؿذارمسـمعـصؾفمسؾكمانمؼؾؾغمم

ماالدؿؼاظةمعـم محيؼمظعضقمذبؾسماالدارة م.طؿا معـمتارؼخماغؿكابف ماؼام اجملؾسمخاللمدؾعة

مؼؼ مان م،سؾك مضؾقلماظعضقؼة متارؼخ معـ ماال معلؿؼقال مؼعد ماجملؾسموال مادي ماظطؾبمهرؼرؼا دم

ماعامحاالتماغؿفاءماظعضقؼةمصفلم:ادؿؼاظؿفمعـماجملؾسم.

مسيمذبؾسم - مسضقا ماظشكصمظؽلمؼؽقن معـ ماٌطؾقبمتقاصرػا ماظشروط ماحد ماظعضق مصؼد اذا

 االدارةم.

 تـؿفلماظعضقؼةمباغؿفاءمدورةماجملؾسم. -

اسؿدلمعلؿؼقالم،وطذظؽممؿاساتمعؿقاظقةمدونمسذرمعشروعم.اذامتغقبمسـمحضقرمثالثماجؿ -

 اذامتغقبمٌدةمدؿةمذفقرمحؿكماذامطانماظؿغقبمبعذرمعشروعم.

ممم:ماظشرطةماخؿصاصاتمجمؾسمادارةم-ػـم

ؼؿقديمذبؾسماالدارةمعفاممسدؼدةم:ماالدارؼةمواٌاظقةمواظؿكطقطقةمواظؿـظقؿقةمواظػـقةماظالزعةمم

مظؼاغقنماديمسدةمعفاممجملؾسماالدارةمتؿؿـؾمباالتلم:ظلرلمغشاطماظشرطةم،واذارما

مواخؿصاصاتفم - موعؽاصأتف ماجقره موحيدد مظؾشرطة ماٌػقض ماٌدؼر ماالدارة مذبؾس ؼعني

 وصالحقاتفم،واالذرافمسؾكماسؿاظفمواسػائفم.

 تـػقذماظؼراراتماظيتمادبذتفاماهلقؽةماظعاعةموؼلألماعاعفامسـمسدمماظؿـػقذماومسدمماٌؿابعةم -

ؾسمايلاباتماًؿاعقةمظؾلـةماظلابؼةم،طؿامؼعدمتؼرؼرامذاعالمسـمايلاباتمؼضعماجمل -

 وسـمتـػقذماًطةماظلـقؼةم.وايلاباتمتؿؿـؾمباٌقزاغقةماظعاعةموحلابماالرباحمواًلائرم

 ؼعدماجملؾسمخطةمدـقؼةمظـشاطماظشرطةمظؾلـةماظؼادعةم. -

 ائقاتم.ؼؿابعماجملؾسمتـػقذماًطةماظلـقؼةم،وؼعدماظدراداتمواالحص -

ماٌدؼرماٌػقضم: .8

حددمضاغقنماظشرطاتماظعراضلموجقبمانم"ؼؽقنمظؽؾمذرطةمعدؼرمعػقضمعـماسضائفاماوم

عـماظغرلمعـمذويماًدلةمواالخؿصاصمسيمذبالمغشاطماظشرطةمؼعنيموهددماخؿصاصاتفم

مسيم ماظعاعة مواهلقؽة ماٌلاػؿة ماظشرطة مسي معـمذبؾسماالدارة موعؽاصأتف مواجقره وصالحقاتف

متماالخرىم"اظشرطا
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وسيماظشرطاتمشرلماٌلاػؿةم،ؼؿقديماٌدؼرماٌػقضم،ماالخؿصاصاتماظيتمؼؿقالػامذبؾسممم

ماالدارةمسيماظشرطةماٌلاػؿةم.

اىؿعمبنيمرئادةمذبؾسماالدارةماومغقابةمرئقسمذبؾسمماظشرطاتوعـعتمعقادمضاغقنممم

زمظؾشكصماظقاحدمانماالدارةمسيمذرطاتماٌلاػؿةموتقديمعـصبماٌدؼرماٌػقضم،طؿامالمجيق

ممؼؽقنمعدؼرامعػقضامالطـرمعـمذرطةمعلاػؿةمواحدةم.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماظلابعاظػصؾم

ماالوراقماظؿفارؼة

م:معػفقمماالوراقماظؿفارؼةأوال":م

"دـداتمذؽؾقةمربررةمبصقغمععقـةمظؿـؾقتمدؼـمميؽـمتعرؼػماالوراقماظؿفارؼةمسؿقعامباغفامممم

مضصرل ماجؾ مذي ماظـؼقد معـ مععني م".مبؾؾغ مبنيمممسادة مظؾؿداول مبؼابؾقؿفا ماالوراق مػذه ومتؿاز

ماالذكاصمبطرقمخاصةمحددػاماظؼاغقنموػلماظؿظفرلمواٌـاوظةماظقدوؼةم.

اٌعدلمصؼدمسرفماظقرضةمم1984(مظلـةم31(معـمضاغقنماظؿفارةماظعراضلمرضؿم)39اعاماٌادةم)مم

مؼأتلم"ماظقرضةماظؿفارؼةمربررمذؽؾلمبصقغمععقـةم ماظؿفارؼةممبا ذكصماومؼاعرمؼؿعفدممبؼؿضاه

ذكصاماخرمصقفمباداءمعؾؾغمربددمعـماظـؼقدمسيمزعانموعؽانمععقـنيموؼؽقنمضابالمظؾؿداولمباظؿظفرلم

ماومباٌـاوظةم"

موعـماظؿعرؼػماظلابؼمؼؿضحمظـامبانماالوراقماظؿفارؼةمتؿؿؿعمباًصائصماالتقةم:مم

داتمالمميؽـمتصقرػامبدونماظؽؿابةمتؿؿقزماالوراقماظؿفارؼةمباغفامربرراتماومدـ:مماظشؽؾقة .1

وػلمتؿكذمذؽؾفامعـمخاللمتلؿقؿفاماًاصةموعـماظؾقاغاتماالظزاعقةمواظيتمبدوغفامالمتعؿدلم

 اظقرضةموارؼةم.

انمؼؽقنمعقضقعماظقرضةماظؿفارؼةماالماحدماعرؼـماالولموػقماالعرمبدصعمالمميؽـمم:اٌضؿقنم .2

ماالعرمؼـؾغلمانمؼؽقنمعطؾؼامعؾؾغمععنيمعـماظـؼقدم)طؿامسيمايقاظةماظؿفار ؼةمواظصؽ(موػذا

م ماالرالع مسـد موضتمععنيماو مسي مباظدصع موؼؾزم مذرط مسؾك ماظـاغلمصفقم،شرلمععؾؼ ماالعر اعا

 .اظؿعفدمبدصعمعؾؾغمععنيمعـماظـؼقدمطؿامسيماظلـدمظالعرم)اظؽؿؾقاظة(

ماظؿفارؼة .3 مايقاظة مخصقصا ماظؿفارة مبعامل ماظقثقؼ ماظؿفارؼة ماالوراق مصانموظذظمارتؾاط ؽ

اظعؿؾقاتماٌؿعؾؼةمبفامدبضعمسيمذيؾؿفاماديماحؽامماظؼاغقنماظؿفاريموتعدماظعؿؾقاتماٌؿعؾؼةم

ماظعراضلمرضؿم) معـماالسؿالماظؿفارؼةم،وذظؽمحلبمضاغقنماظؿفارة م1984(مظلـةم31بفا

اٌعدلمواظيتمجاءمصقفام:"ؼؽقنماغشاءماالوراقماظؿفارؼةموذيقعماظعؿؾقاتماٌؿعؾؼةمبفامسؿالم

 ؼامبصرفماظـظرمسـمصػةماظؼائؿمبفاموغقؿفم".وار
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مبؿـظقؿم .4 ماظؼاغقنماظؿفاريمواًاصة ماظيتمغصمسؾقفا مظؾؼقاسد ماالوراقماظؿفارؼة مطاصة خضقع

مبقزائػفام ماظؿفارؼة ماظقرضة مضقام متلفقؾ مادي مترعل ماظؼقاسد م،وػذه ماظؿفارؼة ماالوراق احؽام

 اظؼاغقغقةم.

مثاغقا":موزائػماالوراقماظؿفارؼةم:م

ماالوراقماظؿفارؼةموزائػمػاعةمسيماظـشاطماظؿفاريموتؿؿـؾمػذهماظقزائػممبامؼأتل:متؤديممم

 اظقرضةماظؿفارؼةماداةمظـؼؾماظـؼقدم: .0

مظؿلقؼةموتلدؼدماظدؼقنممممم ؼؿطؾبماظـشاطماظؿفاريمغؼؾماظـؼقدمواٌعادنماظـؿقـةمعـمعؽانمالخر

وـؾفؿمزباررمريؾفامعـمبؾدماديماظؿفارؼةم،وػذاماظقاضعمػقماظذيمدصعماظؿفارماديمابؿؽارمودقؾةم

اخرمصؽاغتماالوراقماظؿفارؼةموباظؿقدؼدمايقاظةماظؿفارؼةمػلماظقدقؾةماظيتمتؤعـمذظؽموػذامػقم

اٌؾاذرمظـشأةمػذهماالوراقمسيماظعصقرماظقدطكماظيتمذفدتمتطقرمسيماظعالضاتماظؿفارؼةماظلؾبم

مظؿـػ ماظؾداؼة م)اظلػؿفة(سي ماظؿفارؼة مايقاظة مادؿكدعت ماظـؼدم،وضد ماظصرف)عؾادظة مسؼد قذ

مطقدقؾةمظؿلدؼدم باظـؼد(وغؼؾماظـؼقدمعـمبؾدماديماخرمععمبؼاءماظـؼدمسيمعؽاغفم.ثؿمذاعمادؿعؿاهلا

اظدؼقنماٌلؿقؼةمسيمبؾدماجـيبموبعؿؾةمذظؽماظؾؾدم.وظؽـممبرورماظقضتمتضاءظتماػؿقةمػذهماظقزقػةم

نمزفقرمطؿبماالسؿؿادموايقاالتمبلؾبمادباذماظدولمسؿالتمورضقةمؼلفؾمغؼؾفاموحػظفامطؿاما

ماظدلؼدؼةموطارتاتماالئؿؿانمضدمدفؾتمسؿؾقةمغؼؾماظـؼقدم.

 ممماظقرضةماظؿفارؼةماداةموصاء: .8

ممم موزقػة مالعر مواظصؽمواظلـد ماظؿفارؼة ماظـالثمايقاظة مباغقاسفا ماظؿفارؼة اخرىمتؤديماالوراق

مباظدؼقنمحقثمؼلؿطقعماظؾ متؤديماديماظقصاء مودقؾة ائعمدقبمحقاظةمسؾكمعدؼـةمتؿؿـؾمبؽقغفا

م ماظدؼـ مظدصعممانماواٌشذليممبؾؾغ مععف مبلقبمصؽمسؾكماٌصرفماظذيمؼؿعاعؾ اٌشذليمؼؼقم

ماظدؼـماومؼؿعفدمعـمخاللماظؽؿؾقاظةمبدصعماظدؼـماظذيمبذعؿفم.

 اظقرضةماظؿفارؼةماداةمائؿؿانم: .3

اظذيمؼؿضؿـمسيماظغاظبمممتـؾماالوراقماظؿفارؼةم)سداماظصؽ(مودقؾةمائؿؿانمسيماظؿعاعؾماظؿفاريمم

عـحمعفؾةمظؿلدؼدمضقؿةماالذقاءمواظلؾعماٌؾاسةم،صؼدمؼطؾبماٌشذليمعـماظؾائعمعفؾةمظؿلدؼدماظـؿـم

م ماٌدة مبدصعمعؾؾغماظؾضاسةمباغؿفاء مؼؿعفدمصقف مدـدمظالعر معؼابؾمذظؽمبؿقرؼر اٌؿػؼمسؾقفاموؼؼقم

ؾؾغمظصاحلماٌصرفماوماىفةماظيتمباٌواٌؼابؾمباعؽانماظؾائعمدقبمحقاظةموارؼةمسؾكماٌشذليم
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ماٌصارفمعؼابؾمسؿقظةم مظدىماحد ماظؿفارؼة ماظقرضة ماظؾائعمخصؿ مانمباعؽان م،مطؿا ؼؿعاعؾمععفا

ؼؿؼاضاػاماٌصرفموػذهماظعؿؾقةمتلؿكمسؿؾقةماًصؿم.طؿامانماٌصرفمبدورهمؼلؿطقعمخصؿماظقرضةم

مؼؿضحمبانماالوراقماظؿفارؼةم،اي موػؽذا مظدىمعصرفماخر مواظلـدمالعرماظؿفارؼة ماظؿفارؼة قاظة

ميـالنمودقؾةماالئؿؿانمباظـلؾةمظؾعؿؾقاتماٌاظقةم،اعاماظصؽمصاغفمالمؼعؿدلماداةمائؿؿانمظؼصرماٌدةم

ماظيتمؼـؾغلمصقفامتؼدميفماديماٌصرفموظؽقغفمؼلؿقؼماظقصاءممبفردماالرالعم.

مممثاظـا":معؼارغةماالوراقماظؿفارؼةمباالوراقماظؼاغقغقةماالخرىم:

 رغةماالوراقماظؿفارؼةمباالوراقماظـؼدؼةم:عؼا .0

ماغفؿاممم ماال مظؾدؼقن موصاء ماداة مطقغفا موػل ماظـؼدؼة ماالوراق موزقػة مبـػس ماظؿفارؼة ماالوراق تؼقم

مخيؿؾػانمسيمغؼاطمسدةمػلم:

تصدرماالوراقماظـؼدؼةمسـماظدوظةمعؿؿـؾةمسادةمباظؾـقكماٌرطزؼةموبضؿانمعـفامسيمحني،مانم .مأ

 رمعـمضؾؾماذكاصماظؼاغقنماًاصمواظؼاغقنماظعامم.االوراقماظؿفارؼةمتصد

مضاغقغام .مب المجيقزمظالصرادمرصضماظؿعاعؾمباالوراقماظـؼدؼةمحقثماغفؿمذبدلونمسؾكمضؾقهلا

 ،وسيماٌؼابؾمالمميؽـماجؾارماالصرادمسؾكمضؾقلماظؿعاعؾمباالوراقماظؿفارؼةم.

ذيمؼؿضؿـفم،اعاماالوراقماظـؼدؼةمج.مميؽـماذذلاطماظػائدةمسيماالوراقماظؿفارؼةموبـلؾةماٌؾؾغماظ

مصالمميؽـماذذلاطماظػائدةمصقفام.

سيماالوراقماظؿفارؼةممبرورماٌدةماٌـصقصمسؾقفامسيماظؼاغقنمسيمحنيمانمد.متلؼطمايؼققماظـابؿةم

مايؼماظـابتمسيماظقرضةماظـؼدؼةمالمؼلؼطممبرورماظزعـموالمؼؾغلماظؿعاعؾمصقفاماالمبؼاغقنم.

 :ماٌاظقةفارؼةمباالوراقمعؼارغةماالوراقماظؿم .8

مممم مازلقة معاظقة موثائؼمذاتمضقؿة ماٌـؼقظة( م)اظؼقؿ ماو مؼصدرػاماالوراقماٌاظقة ماومياعؾفا ظؾؿؤدلة

معؿلاوؼةموذاتماجؾم موضقؿة معؿلؾلؾة موػلمذاتمارضام ماظؼاغقنماظعام اذكاصماظؼاغقنماًاصماو

ماظشرط مبادفؿ ماٌاظقة ماالوراق م.وتؿؿـؾ مغلؾقا مورقؼؾ اتمودـداتماظؼروضمواذوغاتمشرلمربدود

ماًزؼـةم:،وتؿؿقزمسـاالوراقماظؿفارؼةمباالتلم:

مالدؾابم .مأ موػؾقرا مارتػاسا متؼؾبماالدعار مظظاػرة ماظؼروضمععرضة مودـدات ماالدفؿ تؽقن

مهلام ماٌصدرة مظؾففة ماٌاظل ماٌرطز موضقة مواالضؿصادؼة ماظلقادقة مطاالوضاع موعؿـقسة سدؼدة
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مسؿؾقاتم مسيموبلؾبمذظؽمالمميؽـماجراء مسيماٌصارفماٌاظقةموميؽـمبقعفا اًصؿمسؾقفا

اظلققم،اعاماالوراقماظؿفارؼةمصالمتؿعرضمظؿؼؾؾاتماالدعارماذمتؾؼكمعؾاظغفامثابؿةموتلؿقؼم

 اظدصعمسيماجؾمضصرلمسادةم.

المؼضؿـمبائعماظلفؿماوماظلـدماىفةماٌصدرةمظفم،اعاماالوراقماظؿفارؼةمصاغفامتؼدممضؿاغام .مب

ـفامحقثمانمطؾمعقضعمسؾكماظقرضةماظؿفارؼةمطاظلاحبماوماٌظفرمؼؽقنمضاغقغقامظؾؿلؿػقدمع

 ضاعـامالداءمعؾؾغماظقرضةماظؿفارؼةمسـدمسدمماظقصاءم.

تؿؿؿعماالوراقماظؿفارؼةممبقزةمضاغقغقةموػلماغؿؼالمايؼققماٌؿعؾؼةمبفامسـمررؼؼماظؿظفرلم .مج

 مالوراقماٌاظقةمبفذهماٌقزةم.الغؿؼالماٌؾؽقةمسيمحنيمالمتؿؿؿعمااضاصةماديماظطرقماالسؿقادؼةم

 :ماغقاعماالوراقماظؿفارؼةم":مرابعا

م)مممم مرضؿ ماظؿفارة مضاغقن م31حدد مظلـة م1984( موػلمم ماغقاع مبـالث ماظؿفارؼة االوراق

مودقؿؿمتؾقانماحؽاعفامسيمعامؼاتل:)اظلػؿفة(موماظلـدمظالعرم)اظؽؿؾقاظة(موماظصؽم.

 (:ػؿفةايقاظةماظؿفارؼةم)اظل .0

وصؼمذروطمذؽؾقةمغصمسؾقفاماظؼاغقنمؼؿضؿـماعرامعـممؿفارؼةم)اظلػؿفة(مدـدمربررايقاظةماظممم

ؼلؿكم)اٌلققبمسؾقف(مبانمؼدصعمعؾؾغامربددامعـماظـؼقدماديمذكصم)اظلاحب(ماديمذكصماخرم

مذكصمثاظثمؼلؿكم)اٌلؿػقدماوماياعؾ(مسيمعؽانمععنيموعقعادمععنيماومسـدماالرالعم.

موارؼةم:وصقؿامؼاتلممنقذجميقاظةممم

م

م

م

م

م

م

 

 دٌنار                 فلس                                                             8/0/8111بغداد فً 

 الى السٌد عبد القادر احمد

  08/دار  88زقاق  80بغداد / الكرادة الشرقٌة / محلة                         

 اشهر ادفعوا بموجب هذه الحوالة الى السٌد عبد الكرٌم مهدي صالح فً بغداد بعد مرور ثالثة    

 ( مائة الف دٌنار ال غٌر .011,111من تارٌخه اعاله مبلغا قدره )

                                                                                 
 الساحب                                                                                        

 ضٌاء نوري هاشم                                                                                  
 بغداد / مدٌنة الشعب                                                                                  
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موؼؿضحمعـماظـؿقذجماسالهمبانماذكاصمايقاظةماظؿفارؼةمابؿداءمثالثةمػؿم:مم

وسيماظـؿقذجماسالهمضقاءمغقريمػاذؿموػقماظذيماصدرماعراماديماٌلققبمسؾقفم:اظلاحبم .مأ

سيماٌؽانمواظزعانماٌعقـنيمماٌلؿػقد(مدؼـارماديمذكصمثاظثموػقم111.111بدصعمعؾؾغم)

موجيبمسؾكما م،ذصقفا مسؾكمايقاظة موؼضعمتقضقعف مازلف مبفذامظلاحبمانمؼذطر ظؽماغف

اظؿقضقعمؼؽقنمضدماظزممغػلفمبارادتفماٌـػردةمباداءمعؾؾغمايقاظةماديماٌلؿػقدماذامملمحيصؾم

 ػذاماالخرلمسؾكماٌؾؾغمسـدماعؿـاعماٌلققبمسؾقفمسـماالداء.

وػقماظشكصماٌكاربمسيمماسالهمعؤؼدمسؾدماظؼادرماريدمػقمسيماظـؿقذجم:ماٌلققبمسؾقف .مب

بعدمضؾقظفماداءمعؾؾغفاممايقاظةماظذيماعرهماظلاحبمبدصعمعؾؾغمايقاظةموؼؼالمظفم)اظؼابؾم(

سـدمتؼدميفاماظقفمعـمضؾؾماياعؾموالمؼؽقنموظؾؿلققبمسؾقفمانمؼؼؾؾمايقاظةماومؼرصضفام

 امباظؼؾقلم.ؼضعمتقضقعفمسؾقفمأيعؾؿزعامباداءمعؾؾغفامسـدماالدؿقؼاقماالمبعدمانمؼؼؾؾفام

م مسيمماٌلؿػقدم:ج. موػق ماٌـؿػعماؼضا موؼؼالمظف مٌصؾقؿف ماظشكصماظذيماغشأتمايقاظة وػق

اظـؿقذجماسالهمسؾدماظؽرؼؿمعفديمصاحلموػقمدائـممبؾؾغفامظؽؾمعقضعمسؾقفاماذمانمظفمايؼم

مسـدماالدؿقؼاقموسيمحاظةماعؿـاعماالخرلمسـماظدصعم مبطاظؾةماٌلققبمسؾقفمبدصعمعؾؾغفا

مظغرلهمبعقضماومظؾؿلؿػقدمايؼممبطاظؾةماظلاحبم.صانم مانمظفمايؼمانمؼؿـازلمسـفا طؿا

بدونمسقضمباظؿظفرلموٌـمتظفرمظفمػذهمايقاظةماغقؿـازلمسـفامبدورهمظغرلهموػؽذامحؿكم

مؼؤديمعؾؾغفامصؿـؼضلمباالداءماومؼلؼطمحؼماٌطاظؾةممبؾؾغفاممبرورماظزعـم.

م)ماظزاعقةممثانمبقاغاتوجيبمانمتؿضؿـمايقاظةماظؿفارؼةمممم ماٌادة (معـمضاغقنم41حددتفا

م.وػذهماظؾقاغاتمػلم:مم1984(مظلـةم31اظؿفارةمرضؿم)

 ظػظم)حقاظةموارؼة(ماوم)دػؿفةم(معؽؿقبامسيمعنتماظقرضةموباظؾغةماظيتمطؿؾتمبفام. -

 اعرمشرلمععؾؼمسؾكمذرطمباداءمعؾؾغمععنيمعـماظـؼقدم. -

 (ماٌلققبمسؾقفادؿمعـمؼؤعرمباالداءم) -

 عقعادماالدؿقؼاقم. -

 عؽانماالداء. -

 ادؿمعـمجيبماالداءماظقفماوم)اٌلؿػقد(. -

 تارؼخماغشاءمايقاظةموعؽانماغشائفام. -

 ادؿموتقضقعمعـماغشأمايقاظةم)اظلاحب( -
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 (:اظؽؿؾقاظة)ماظلـدمظالعر .2

ماظؼاغقنمماومظالعرميؽـمتعرؼػماظلـدممم )اظؽؿؾقاظةم(مباغفم"ربررمسؾكموصؼمذروطمغصمسؾقفا

ممب مؼلؿكمؼؿعفد مالعره ماو ماخر مظشكص مؼدصع مبأن م( م)احملرر مؼلؿك مععني مذكص ؼؿضاه

م.م")اٌلؿػقد(معؾؾغامععقـامعـماظـؼقدمسيمتارؼخموعؽانمععقـنيماومسـدماالرالع

معؼارغةمبنيمايقاظةماظؿفارؼةموماظلـدمظالعرم)اظؽؿؾقاظة(مم

ماًارجقة - ماظؿفارؼة ماٌعاعالت مغطاق مسي مؼؿؿ ماظؿفارؼة مايقاظة ماؼػاءممادؿكدام مذبال سي

اظدؼقنماًارجقةم.موباٌؼابؾمغرىمانماػؿقةماظلـدمظالعرمازدادتمطأداةموصاءموأداةمائؿؿانم

ماظؾقعم ماو مباالجؾ ماظؾقع مسيمذبال موذظؽمخصقصا ماظداخؾقة ماٌعاعالتماظؿفارؼة سيمغطاق

 اظذيمؼؿؿمتلدؼدماظـؿـمعـفمباظؿؼلقطم.

اقماظؿعاعؾمظؿفاريم.بقـؿامادؿكدامماظلـدمادؿكداممايقاظةماظؿفارؼةمؼؿؿمسيماظغاظبمسيمغط -

المؼؼؿصرمسؾكماظؿعاعؾماظؿفاريمبؾمؼلؿكدمماؼضامسيماٌعاعالتماٌدغقةمظالعرم)اظؽؿؾقاظة(م

،وػذامعاحيصؾمسادةمسيمذبالماظؼروضمحقثمؼؼقمماٌؼذلضمبؿقرؼرمطؿؾقاظةمظدائـفمؼؿعفدم

 مظدؼـم.صقفامبدصعمعؾؾغماظؼرضمععمصقائدهمسيماجؾمععنيمػقماجؾمحؾقلما

ؼؾؿؼلماظلـدمظالعرم)اظؽؿؾقاظةم(ععمايقاظةماظؿفارؼةمسيمطقغفمورضةموارؼةمذؽؾقةمتؿضؿـم -

اظؿزاعامبدصعمعؾؾغمععنيمعـماظـؼقدمظؾؿلؿػقدماومالعرهموظؽـفمخيؿؾػمسـمايقاظةمسيمطقغفم

 داءموظقسمبصقغةماالعر.الؼردمبصقغةماظؿعفدمبا

موا - ماظلاحب مػؿ مثالثة ماظؿفارؼة مانماذكاصمايقاظة محني مسي مواٌلؿػقد مسؾقف ٌلققب

 اظلـدمظالعرمحيؿقيمسـدمهرؼرهمسؾكمذكصنيمػؿاماحملررمواٌلؿػقدم.

م:مظلـدمظالعرماوصقؿامؼاتلممنقذجم

ممممم         

م

م

م

م

م

م

                                                       0/3/8111بغداد فً 

 دٌنار                   فلس        

       -----                011,111 

 بعد مرور ثالثة  قاسم كرٌم هاشمالسٌد  المر ٌالة بان ادفعالكمبهذه انً نوري طالب احمد اتعهد بموجب   

 ( مائة الف دٌنار ال غٌر .011,111مبلغا قدره )فً البصرة  من تارٌخه اعاله  اشهر

                                                                                 
 توقٌع                                                                                         

 نوري طالب احمد                                                                                    
 ةالكرادة الشرقٌبغداد /                                                                                   
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وٌامطانماغشاءماظلـدمظالعرم)اظؽؿؾقاظة(تصرصامضاغقغقامعصدرهماالرادةماٌـػردةمظؾؿقررمظذظؽمممم

ما متقاصر مظصقؿف م.وتؿؿـؾمؼـؾغل ماظؼاغقن مؼؿطؾؾفا ماظيت ماظشؽؾقة مواظشروط ماٌقضقسقة ظشروط

ماظشروطماٌقضقسقةمبؿقاصرماظرضامواالػؾقةمواحملؾمواظلؾب.

مسؾكماظؾقاغاتم مانماظلـدمظالعرمػقمربررمذؽؾلمظذظؽمؼـؾغلمانمؼؽقنمعؽؿقباموربؿقؼا ومبا

ماالظزاعقةماظيتمحددػاماظؼاغقنموػل:

 رمعؽؿقبةمسيمعنتماظلـدمباظؾغةماظيتمطؿبمبفام.ذرطماالعرماومسؾارةمدـدمظالع -

 تعفدمشرلمععؾؼمسؾكمذرطمبقصاءمعؾؾغمععنيمعـماظـؼقدم. -

 تارؼخماالدؿقؼاق. -

 عؽانماالداء. -

 ادؿمعـمجيبماظقصاءمظفماومالعرهم. -

 تارؼخماغشاءماظلـدموعؽانماغشائف. -

 ادؿموتقضقعموعؼاممعـماغشأماظلـدمظالعر)احملرر( -

 اظصؽ: .3

ربررموصؼمذروطمغصمسؾقفاماظؼاغقنممبؼؿضاهمؼصدرمذكصم"باغفمميؽـمتعرؼػماظصؽمم

ؼلؿكم)اظلاحب(اعراماديمذكصماخرم)واظذيمػقماحدماٌصارفمباظضرورةم(مبدصعمعؾؾغم

م."ععنيمعـماظـؼقدمسـدماالرالعماديمذكصمععنيماومياعؾفم)اٌلؿػقد(

موصقؿامؼأتلممنقذجماظصؽ:مم

مم

م

م

م

م

مم

                  88/38الرقم  ب                                                                      0/3/8111بغداد فً 

 بغداد -المركز الرئٌسً –مصرف الرافدٌن 

دٌنار  أدفعوا بموجب هذا الصك المر السٌد ٌوسف نعمان احمد او لحامله مبلغا قدره مائة الف                  

 الغٌر. 

 دٌنار                   فلس                 

                -----                011,111 

                                                                                      
 توقٌع                                                                                           

 رٌاض صالح زكً                                                                                    
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مايقاةمم مسي معفؿا مدورا ماظصؽ ماظقدطمموؼؤدي مسؾك معؼؿصرا مادؿكداعف مؼعد مومل االضؿصادؼة

مظؾدؼقنمصؼدمتقدعمغطاقمادؿكداعفمظقشؿؾماظؿعاعؾماٌدغلم موصاء ماداة اظؿفاريمصؾلؾبمطقغف

اؼضام.اضاصةماديمذظؽمانمغطاقماظؿعاعؾمباظصؽقكمالمؼؼؿصرمسؾكماظؿعاعؾماظداخؾلمصفقماظققمم

ذمسؼدماظصرفماالجـيبمعـؾماظصؽقكمؼلؿعؿؾمسؾكماظـطاقماظدوظلمعـمخاللمطقغفماداةمتـػق

ماظلقاحقةم.

ماظشروطممم مصقف متؿقاصر مان مؼـؾغل مظذظؽ مذؽؾقا مضاغقغقا متصرصا مؼعؿدل ماظصؽ ماغشاء مطان وٌا

ماظؼاغقنم. واظشروطماٌقضقسقةمتؿؿـؾمبقجقدماظرضاماٌقضقسقةمواظشروطماظشؽؾقةماظيتمؼؿطؾؾفا

باالسؿالماظؿفارؼةم.اعامربؾماظصؽممومتؿعمداحبماظصؽممباالػؾقةماظؼاغقغقةماظالزعةمظؾؼقام

صفقمدائؿامعؾؾغمععنيمعـماظـؼقدمواظذيمؼـؾغلمصقفمانمؼؽقنمععقـاموعشروسام.وؼـؾغلمانمؼؽقنم

مػـاكمدؾبموراءمسؿؾقةماغشاءماظصؽموػذاماظلؾبمؼؽؿـمسيماظعالضةمبنيماظلاحبمواٌلؿػقدم.

موربؿمم معؽؿقبا مؼؽقن مان مؼـؾغل مظذظؽ مذؽؾل مربرر مػق ماظصؽ مان ماظؾقاغاتمومبا مسؾك قؼا

ماالظزاعقةماظيتمغصمسؾقفاماظؼاغقنموػلم:

 ظػظمصؽمعؽؿقبامسيماظقرضةمباظؾغةماظيتمطؿؾتمبفام. -

 اعرمشرلمععؾؼمسؾكمذرطمباداءمعؾؾغمععنيمعـماظـؼقدم. -

 ادؿمعـمؼؤعرمباالداءم)اٌلققبمسؾقف(م -

 عؽانماالداء -

 تارؼخماغشاءماظصؽموعؽانماغشائفم. -

 اظلاحب(ادؿموتقضقعمعـماغشأماظصؽم) -

مخصائصماظصؽ:

معقاسقدم .مأ ماربعة مػـاك مسيمحنيمان مسؾقف مظدىماالرالع مػق مواحد مادؿقؼاق ظؾصؽمعقسد

 الدؿقؼاقمطؾمعـمايقاظةمواظلـدمظالعرم.

ؼعدماظصؽماداةموصاءمطؿامػقمحالمايقاظةمواظلـدمظالعرماالماغفمخيؿؾػمسـفامبؽقغفمالم .مب

 ؼعدماداةمائؿؿانمالغفمخالمعـماجؾمظؾقصاءم.

مواظلـدمجيقزمدق .مج مذظؽمسيمطؾمعـمايقاظة بماظصؽمابؿداءمياعؾفمسيمحنيمالمجيقز

 ظالعر.
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 اظصؽماظصادرمسيماظعراقمواٌلؿقؼماظقصاءمصقفمالمجيقزمدقؾفماالمسؾكمعصرفم. .مد

م مؼؽقنمػـ. مان مؼشذلط مايقاظة مرصقد مبقـؿا مظؾؿداول موضعف مظؾصؽمسـد مرصقد موجقد ؼـؾغل

معقجقدامبؿارؼخماظقصاءممبؾؾغفام.

م-----------------------------------------------------

مم

م

 
 


