
 
 
 

( ٚتاضٜذ 421ٚضقِ ) ٖـ19/5/1435تاضٜذ ( 39933ٚقطاضات ايٛظاض٠ )
 1968ٚضقِ ٖـ 26/3/1439( ٚتاضٜذ 841ٚضقِ )ٖـ 12/2/1439

 ٖـ 9/6/1439ٚتاضٜذ 
ّٝا( ٚ )ثايّجا( َٔ  -1 ال خيٌ ْؿاش ٖصٙ ايًٛا٥ح مبا ٚضز يف ايبٓس )ثاْ

ٖـ ؾُٝا 22/1/1435( ٚتاضٜذ 1املطغّٛ املًهٞ ضقِ )ّ/
بايؿرتات االْتكاي١ٝ، ٜٚػتُط ايعٌُ بايًٛا٥ح ايتٓؿٝص١ٜ ٜتعًل 

ايػابك١ يف املػا٥ٌ املعًك١ ع٢ً ايؿرتات االْتكاي١ٝ، ٚبٛد٘ خاص 
َا ًٜٞ:

يٛا٥ح املاز٠ اؿاز١ٜ ٚايجالثني َٔ ْعاّ املطاؾعات ايؿطع١ٝ  -أ 
ايػابل.

( َٔ 74/2( ٚايؿكط٠ )أ( َٔ ايال٥ش١ )74/1ايال٥ش١ ) -ب 
ابك١.ايًٛا٥ح ايتٓؿٝص١ٜ ايػ

( ٚ 189إىل  187( ٚ )185إىل  181يٛا٥ح املٛاز ) -ز 
( َٔ ايٓعاّ ايػابل.195)

ٜعًل ايعٌُ بايًٛا٥ح ايصازض٠ بكطاضْا ٖصا املكاب١ً يًٛا٥ح ايٛاضز٠  -2
( َٔ ايبٓس أٚال َٔ ٖصا ايكطاض، ٚشيو إىل سني 1يف ايؿكط٠ )

َباؾط٠ احملانِ املتدصص١ ٚقانِ االغت٦ٓاف ٚاحمله١ُ ايعًٝا 



اصاتٗا ٚؾكا يٓعاّ ايكضا٤، ٚآي١ٝ ايعٌُ ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ اختص
ايكضا٤ ْٚعاّ زٜٛإ املعامل.

( َٔ ايًٛا٥ح 165/4( ٚ )31/1ٜعًل ايعٌُ بايًٛا٥ح ضقِ ) -3
ايصازض٠ بكطاضْا ٖصا إىل سني َباؾط٠ احملانِ املتدصص١ 
ٚقانِ االغت٦ٓاف ٚاحمله١ُ ايعًٝا اختصاصاتٗا ٚؾكا يٓعاّ 

يعٌُ ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ايكضا٤ ْٚعاّ زٜٛإ املعامل.ايكضا٤، ٚآي١ٝ ا
( َٔ ايبٓس أٚال َٔ ٖصا 3( ٚ )2( ٚ )1عسا َا ٚضز يف ايؿكطات ) -4

يصازض٠ بكطاضْا ٖصا مبا ؾٝٗا اايكطاض، ٜعٌُ ظُٝع َٛاز ايًٛا٥ح 
يٛا٥ح املازتني اؿاز١ٜ ٚايجالثني ٚايجايج١ ٚايجالثني أثٓا٤ ْعط 

ّٝا  يكضاٜا األسٛاٍ ايؿدص١ٝ.احملانِ ايعا١َ ساي
ايبٓس أٚال َٔ ٖصا ايكطاض، ؼٌ ٖصٙ ايًٛا٥ح  ثاْٝا: زٕٚ اإلخالٍ مبا ٚضز يف

قٌ ايًٛا٥ح ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ املطاؾعات ايؿطع١ٝ ايصازض٠ بايكطاض ضقِ 
 ٖـ.3/6/1423( ٚتاضٜذ 4567)

 
 



 
 

 ايًٛا٥ح ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ املطاؾعات ايؿطع١ٝ
ايباب األٍٚ

 عا١َأسهاّ 

 ايٓعاّ:

 املاز٠ األٚىل :
تطبــل احملــانِ عًــ٢ ايكضــاٜا املعطٚاــ١ أَاَٗــا أسهــاّ ايؿــطٜع١  
اإلغال١َٝ، ٚؾكًا ملا زٍ عًٝ٘ ايهتاب ٚايػ١ٓ، َٚا ٜصسضٙ ٚيـٞ األَـط َـٔ    
أْع١ُ ال تتعاضض َع ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚتتكٝس يف إدطا٤ات ْعطٖـا مبـا ٚضز   

 يف ٖصا ايٓعاّ.

 ايال٥ش١:

 ١ُ، ٚايكطاضات، ٚايتعًُٝات ايػاض١ٜ ايصازض٠ َٔ كتصٜعٌُ باألْع 1/1
 ٚاييت ال تتعاضض َع ٖصا ايٓعاّ.

 ايٓعاّ:

املاز٠ ايجا١ْٝ :
نٌ إدطا٤ َٔ إدطا٤ات املطاؾعات مت صشٝشًا يف ظـٌ ْعـاّ َعُـٍٛ    

 ب٘ ٜبك٢ صشٝشًا، َا مل ٜٓص ع٢ً غري شيو يف ٖصا ايٓعاّ.



 

 ايٓعاّ:
 املاز٠ ايجايج١

طًب أٚ زؾع ال تهٕٛ يصاسب٘ ؾٝ٘ َصًش١ قا١ُ٥ َؿطٚع١، ال ٜكبٌ أٟ  -1
إشا نإ ايػطض َٔ ايطًب االستٝاط  َٚع شيو تهؿٞ املصًش١ احملت١ًُ

 أٚ االغتٝجام ؿل خيؿ٢ ظٚاٍ زيًٝ٘ عٓس ايٓعاع ؾٝ٘. قسميسؾع اطض 
أٚ نٝس١ٜ ٚدب عًٝٗا ضؾضٗا،  إٕ ظٗط يًُشه١ُ إٔ ايسع٣ٛ صٛض١ٜ -2

 .ٜجبت عًٝ٘ شيو بتععٜطٚهلا اؿهِ ع٢ً َٔ 
 :ايال٥ش١

تػتعٗط ايسا٥ط٠ ٚدٛز َصًش١ يًطايب َٔ دًب ْؿع أٚ زؾع اطض،  3/1
ّٝا أّ عاضّاا.  ٚتطز َا ال َصًش١ ؾٝ٘، غٛا٤ أنإ ايطًب أصً

ٜكبٌ ايطًب إشا نإ غطض صاسب٘ َٓ٘ زؾع اطض قسم تسٍ  3/2 
 ايكطا٥ٔ املعترب٠ ع٢ً قطب ٚقٛع٘.

ٝجام ؿل خيؿ٢ ظٚاٍ زيًٝ٘ عٓس ايٓعاع ٜكبٌ ايطًب باالغت 3/3 
ٚيٛ َٔ غري سضٛض اـصِ اآلخط، َٚٔ شيو: طًب املعا١ٜٓ إلثبات اؿاي١ 
أٚ إثبات ؾٗاز٠ خيؿ٢ ؾٛاتٗا، ٜٚهٕٛ شيو ٚؾًكا ألسهاّ ايكضا٤ 

 املػتعذٌ.
يًسا٥ط٠ تععٜط نٌ َٔ ثبت تٛاطؤٙ يف ايسع٣ٛ ايصٛض١ٜ أٚ  3/4 

 ُا.ايهٝس١ٜ، نايؿاٖس ٚاـبري ٚحنٖٛ



يًُتضطض يف ايسعا٣ٚ ايصٛض١ٜ أٚ ايسعا٣ٚ ايهٝس١ٜ املطايب١  3/5 
بايتعٜٛض عُا ؿك٘ َٔ اطض بطًب عاضض، أٚ بسع٣ٛ َػتك١ً يس٣ 

 ايسا٥ط٠ ْؿػٗا، ٚخيضع اؿهِ يططم االعرتاض.
ٜهٕٛ اؿهِ بايتععٜط يهٝس١ٜ ايسع٣ٛ أٚ صٛضٜتٗا َع اؿهِ  3/6 

 العرتاض.ٚخيضع يططم ا -إٕ أَهٔ –بطؾض ايسع٣ٛ 
 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايٖطابَع١
ال تطؾع أٟ زع٣ٛ سػب١ إال عٔ ططٜل املسعٞ ايعاّ بعس َٛاؾك١  املًو، 

َّا َٔ تاضٜذ ْؿ٤ٛ اؿل املسع٢ ب٘.  ٚال تػُع بعس َضٞ )غتني( ٜٛ
 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ اـاََػ١
ُ٘ عْٝب ؽًـ  ٜهٕٛ اإلدطا٤ باطاًل إشا ْص ايٓعاّ ع٢ً بطالْ٘، أٚ َؾاَب

إشا  -بطغِ ايٓص عًٝ٘-بػبب٘ ايػطض َٔ اإلدطا٤، ٚال حيهِ بايبطالٕ 
 ثبت ؼكل ايػا١ٜ َٔ اإلدطا٤.

 :ايال٥ش١

 ؼكل ايػا١ٜ َٔ اإلدطا٤ يًسا٥ط٠.ٜعٛز تكسٜط  5/1 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايٖػأزَغ١



َع ايكااٞ يف اؾًػات ٚيف مجٝع إدطا٤ات ايسع٣ٛ جيب إٔ حيضط 
ناتب حيطض قضط اؾًػ١ ٜٚٛقع٘ َع ايكااٞ، ٚإشا تعصض سضٛض ايهاتب 

 ؾًًكااٞ تٛيٞ اإلدطا٤ ٚؼطٜط احملضط.

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايٖػابَع١

ال جيٛظ يًُشضطٜٔ ٚال يًهتب١ ٚغريِٖ َٔ أعٛإ ايكضا٤ إٔ ٜباؾطٚا 
ؿِٗ يف ايسعا٣ٚ ٚطًبات االغتشهاّ اـاص١ عُاًل ٜسخٌ يف سسٚز ٚظا٥

بِٗ، أٚ بأظٚادِٗ، أٚ بأقاضبِٗ، أٚ بأصٗاضِٖ، ست٢ ايسضد١ ايطابع١، ٚنصا 
 اإلْٗا٤ات األخط٣ إشا اؾتًُت ع٢ً خص١َٛ، ٚإال نإ ٖصا ايعٌُ باطاًل.

 :ايال٥ش١
 األقاضب ست٢ ايسضد١ ايطابع١ ِٖ: 7/1 

 ٚاألدساز، ٚاؾسات ٚإٕ عًٛ.ايسضد١ األٚىل: اآلبا٤، ٚاألَٗات، 

 ايسضد١ ايجا١ْٝ: األٚالز، ٚأٚالزِٖ ٚإٕ ْعيٛا.

خ٠ٛ ٚاألخٛات، األؾكا٤، أٚ ألب، أٚ ألّ، ٚأٚالزِٖ، األايسضد١ ايجايج١: 
 ٚأٚالز أٚالزِٖ.

 ايسضد١ ايطابع١: األعُاّ ٚايعُات، ٚأٚالزِٖ، ٚاألخٛاٍ ٚاـاالت، ٚأٚالزِٖ.

( َٔ ٖصٙ 7/1اضز٠ يف ايؿكط٠ )تطبل ايسضدات األضبع ايٛ 7/2 
 ايال٥ش١ ع٢ً أقاضب ايعٚد١، ِٖٚ األصٗاض.



إشا قاّ بأسس أعٛإ ايكضا٤ غبب َٔ األغباب ايٛاضز٠ يف ٖصٙ  7/3 
 املاز٠ ٚدب عًٝ٘ ايتٓشٞ، ؾإٕ مل ٜتٓح داض يًدصِ طًب ضزٙ.

ٜكسّ طًب ايطز إىل ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ مبصنط٠ َٛقع١ َٔ طايب  7/4 
تٌُ ع٢ً أغباب ايطز، ٚإٔ ٜطاؾك٘ َا ٜٛدس َٔ األٚضام ايطز، ٚجيب إٔ تؿ

 املؤٜس٠ ي٘.
ٜؿصٌ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ يف طًب ايطز، ٚي٘ يف غبٌٝ شيو مساع  7/5 

َا يس٣ املطًٛب ضزٙ، ٚعًٝ٘ إصساض أَط بكبٍٛ طًب ايطز أٚ ضؾض٘، ٜٚعس 
 ٖصا األَط ْٗا٥ٝا.

جيب تكسِٜ طًب ايطز قبٌ تكسِٜ أٟ طًب أٚ زؾاع يف  7/6 
كض١ٝ، ٚإال غكط اؿل ؾٝ٘، َا مل تط ايسا٥ط٠ خالف شيو، َٚع شيو اي

جيٛظ طًب ايطز إشا سسثت أغباب٘ بعس شيو، أٚ إشا ثبت إٔ طايب ايطز ال 
 ٜعًِ بٗا، ٚيف مجٝع األسٛاٍ ال ٜكبٌ طًب ايطز بعس قؿٌ باب املطاؾع١.

تػطٟ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ ع٢ً مجٝع أعُاٍ أعٛإ ايكضا٤، ٚيٛ  7/7 
 أٚ أصٛهلِ أٚ ؾطٚعِٗ أٚ أظٚادِٗ.ؿتٌُ ع٢ً خص١َٛ ؾُٝا خيصِٗ مل ت

 ايٓعاّ:
١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

ؼػب املسز ٚاملٛاعٝس املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصا ايٓعاّ سػب تكِٜٛ أّ 
ُٜعٗس غطٚب مشؼ نٌ ّٜٛ ْٗاٜت٘.  ايكط٣، ٚ

 :ايال٥ش١



يف نٌ ساٍ تػتٛدب اإلؾاض٠ ؾٝٗا إىل ايتاضٜذ –ٜطاع٢  8/1 
إٔ ٜهتب ايتاضٜذ اهلذطٟ أٚاًل، ثِ ٜؿاض إىل َا ٜٛاؾك٘ َٔ  -املٝالزٟ

ايتاضٜذ املٝالزٟ، َع شنط اغِ ايّٝٛ ظاْب تاضخي٘ عػب تكِٜٛ أّ 
 ايكط٣.
يف نٌ َس١ٜٓ ٜطدع يف ؼسٜس ٚقت ؾطٚم ايؿُؼ ٚغطٚبٗا  8/2 

 كط٣.إىل تكِٜٛ أّ اي
 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايتأغَع١
ٜكصس مبهإ اإلقا١َ يف تطبٝل أسهاّ ٖصا ايٓعاّ املهإ ايصٟ ٜكطٓ٘ 

َهإ إقا١َ  يبسٚ ايطسٌ ٜعسإىل ا ايؿدص ع٢ً ٚد٘ االعتٝاز، ٚبايٓػب١
ايؿدص املهإ ايصٟ ٜكطٓ٘ عٓس إقا١َ ايسع٣ٛ، ٚبايٓػب١ إىل املٛقٛؾني 

 ؾٝ٘ أٚ املػذٕٛ ؾٝ٘. هإ املٛقٛفٚايػذٓا٤ ٜعس َهإ إقا١َ ايؿدص امل
 ٚجيٛظ ألٟ ؾدص إٔ ٜـدتاض َهإ إقــا١َ خــاصًا ٜتـــًك٢ ؾٝ٘

باإلااؾ١ إىل َهإ إقاَت٘ ايعاّ، ٚإشا بٓسٍ  ايتبًٝػات اييت تٛد٘ إيٝ٘
اـصِ َهإ إقاَت٘ غٛا٤ اـاص أٚ ايعاّ، ؾٝذب عًٝ٘ إبالؽ احمله١ُ 

 بصيو.
 :ايال٥ش١

املٛقٛف سضٛض دًػات ايسع٣ٛ املكا١َ اسٙ يف ًٜعّ ايػذني أٚ  9/1
احمله١ُ اييت قٝست ؾٝٗا أثٓا٤ غذٓ٘ أٚ إٜكاؾ٘ ست٢ تٓتٗٞ ٖصٙ ايسع٣ٛ، 
ٚيٛ بعس خطٚد٘ َٔ ايػذٔ أٚ ايتٛقٝـ، غالف ايسع٣ٛ املكٝس٠ اسٙ يف 



احمله١ُ قبٌ زخٛي٘ ايػذٔ أٚ بعس خطٚد٘ َٓ٘، ؾٓعطٖا يف قه١ُ ايبًس 
االعتٝاز، إال َا اغتجين يف ايباب ايجاْٞ َٔ  اييت ٜكِٝ ؾٝٗا ع٢ً ٚد٘

 ٖصا ايٓعاّ.
 ايٓعاّ:

 :املاٖز٠ ايَعأؾَط٠

ال جيٛظ ْكٌ أٟ قض١ٝ ضؾعت بططٜك١ صشٝش١ حمله١ُ كتص١ إىل 
ٚال حيل ألسس غشبٗا َٓٗا قبٌ اؿهِ ؾٝٗا، ٚتعس  قه١ُ أٚ د١ٗ أخط٣

 ايكض١ٝ َطؾٛع١ َٔ تاضٜذ قٝسٖا يف احمله١ُ.

 :ايال٥ش١

، ٚتػطٟ عًٝٗا اتسخٌ ايكض١ٝ يف ٚال١ٜ ايسا٥ط٠ بإسايتٗا إيٝٗ 10/1 
 أسهاّ ٖصٙ املاز٠.

إشا يعّ األَط ايهتاب١ بؿإٔ إدطا٤ أٚ اغتؿػاض يف َٛاٛع  10/2 
ايكض١ٝ، ؾٝهٕٛ شيو بهتاب َٔ ايسا٥ط٠، ٚعًٝٗا إٔ تطؾل َع٘ صٛض٠ َا 

 حيتاز إيٝ٘ َٔ ًَـ ايكض١ٝ َا مل ٜكتض األَط إضغاٍ املًـ.

يػري أغطاض ايتؿتٝـ ايكضا٥ٞ، ال جيٛظ االطالع ع٢ً  10/3 
  بإشٕ َٔ ايسا٥ط٠ ٚؼت إؾطاؾٗا.ايضبط ًَٚـ ايكض١ٝ إال

 

 



 

 ايٓعاّ:
١َٜ َعِؿَط٠  املاٖز٠ اؿأز

ٜهٕٛ ايتبًٝؼ بٛغاط١ احملضطٜٔ بٓا٤ ع٢ً أَط ايكااٞ، أٚ طًب  -1
مبتابع١ اإلدطا٤ات، اـصِ، أٚ إزاض٠ احمله١ُ، ٜٚكّٛ اـصّٛ أٚ ٚنالؤِٖ 

ٚتكسِٜ أٚضاقٗا يًُشضطٜٔ يتبًٝػٗا، ٚجيٛظ ايتبًٝؼ بٛغاط١ صاسب 
 ايسع٣ٛ، إشا طًب شيو.

جيٛظ االغتعا١ْ بايكطاع اـاص يف ؼضري اـصّٛ ٚؾل اٛابط  -2
 ؼسزٖا ايًٛا٥ح ايالظ١َ هلصا ايٓعاّ، ٚتطبل ع٢ً َٛظؿٞ ايكطاع اـاص

 احملضطٜٔ. يكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املٓع١ُ ألعُاٍا
 :ايال٥ش١
ٜعس تبًٝؼ صاسب ايسع٣ٛ يًُسع٢ عًٝ٘ بٛغاط١ ايعٓٛإ  11/1 

ايٛطين اـاص ب٘ تبًٝػا يؿدص٘، ٜٚتشكل ايتبًٝؼ بتكسِٜ صاسب 
ايسع٣ٛ إؾاز٠ َٔ أسس َكسَٞ خس١َ ايربٜس تتضُٔ إضغاٍ ٚضق١ ايتبًٝؼ 

 يعٓٛإ املسع٢ عًٝ٘ ٚصش١ ْػب١ ايعٓٛإ ايٛطين ي٘.
املسع٢ عًٝ٘ أسس ايتابعني يصاسب ايعٓٛإ ايٛطين  إشا نإ 11/2 

ا ٚؾكؾٝعس تبًٝؼ صاسب ايسع٣ٛ ي٘ تبًٝػا يػري ؾدص٘، ٜٚتشكل ايتبًٝؼ 
 ( َٔ ٖصٙ ايال٥ش11/1.١ملا ٚضز يف ايؿكط٠ )

جيٛظ إٔ ٜكّٛ احملضط بإدطا٤ ايتبًٝؼ بٛغاط١ ايعٓٛإ  11/3 
 .ي٘ بت٘ايٛطين ملٔ ٚد٘ إيٝ٘ ايتبًٝؼ بعس ايتشكل َٔ صش١ ْػ



 

 ايٓعاّ:
١َٝ َعِؿَط٠ ْٔ  املاٖز٠ ايجا

يف َهإ اإلقا١َ قبٌ ؾطٚم ايؿُؼ، ٚال بعس  ال جيٛظ إدطا٤ أٟ تبًٝؼ
غطٚبٗا، ٚال يف أٜاّ ايعطٌ ايطمس١ٝ، إال يف ساالت ايضطٚض٠، ٚبإشٕ 

 نتابٞ َٔ ايكااٞ.
 :ايال٥ش١
إشا دط٣ ايتبًٝؼ يف األٚقات املُٓٛع١، ٚسضط املسع٢ عًٝ٘  12/1 

يف املٛعس احملسز ؾايتبًٝؼ صشٝح; يتشكل ايػا١ٜ ٚؾل املاز٠ اـاَػ١ َٔ 
 ٖصا ايٓعاّ.

ايعطٌ ايطمس١ٝ ٖٞ َٜٛا: اؾُع١ ٚايػبت َٔ نٌ أغبٛع،  12/2 
 ٚعطًتا ايعٝسٜٔ، َٚا تكطضٙ اؾ١ٗ املدتص١ عط١ً يعُّٛ املٛظؿني.

٥ط٠ يًسا - املؿاض إيٝٗا يف ٖصٙ املاز٠ –ٜعٛز تكسٜط ايضطٚض٠  12/3 
 املدتص١.

 ايٓعاّ:
 املاٖز٠ ايجأيج١ َعِؿَط٠

جيب إٔ ٜهٕٛ ايتبًٝؼ َٔ ْػدتني َتطابكتني، إسساُٖا أصٌ، ٚاألخط٣ 
 صٛض٠، ٚإشا تعسز َٔ ٚد٘ إيِٝٗ تعني تعسز ايصٛض بكسض عسزِٖ.

 ٌُ ايتبًٝؼ ايبٝاْات اآلت١ٝ:ٜؿٚجيب إٔ 



ٚايػاع١ اييت مت َٛاٛع ايتبًٝؼ، ٚتاضخي٘ بايّٝٛ، ٚايؿٗط، ٚايػ١ٓ،  -أ
 ؾٝٗا.

االغِ ايهاٌَ يطايب ايتبًٝؼ، ٚضقِ ٖٜٛت٘، َٚٗٓت٘ أٚ ٚظٝؿت٘، َٚهإ  -ب
إقاَت٘، َٚهإ عًُ٘، ٚاالغِ ايهاٌَ ملٔ ميجً٘، ٚضقِ ٖٜٛت٘، َٚٗٓت٘ أٚ 

 ٚظٝؿت٘، َٚهإ إقاَت٘، َٚهإ عًُ٘.
َٗٓت٘ أٚ  االغِ ايهاٌَ يًُسع٢ عًٝ٘، َٚا ٜتٛاؾط َٔ َعًَٛات عٔ -ز

َهإ إقا١َ َعًّٛ،  ي٘ َٚهإ عًُ٘ ؾإٕ مل ٜهٔ ؿت٘، َٚهإ إقاَت٘ٚظٝ
 نإ ي٘. ؾآخط َهإ إقا١َ

 اغِ احملضط ٚاحمله١ُ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا. -ز 
اغِ َٔ غًُت إيٝ٘ صٛض٠ ٚضق١ ايتبًٝؼ، ٚصؿت٘، ٚتٛقٝع٘ ع٢ً  -ٖـ

 .أصًٗا، أٚ إثبات اَتٓاع٘ ٚغبب٘
 تٛقٝع احملضط ع٢ً نٌ َٔ األصٌ ٚايصٛض٠. -ٚ 

ٜٚهتؿ٢ بايٓػب١ إىل أدٗع٠ اإلزاضات اؿه١َٝٛ يف ايؿكطتني )ب،ز( َٔ 
 ٖصٙ املاز٠ بصنط االغِ ٚاملكط.

ٚيًُذًؼ األع٢ً يًكضا٤ عٓس االقتضا٤ إااؾ١ َا ًٜعّ َٔ ٚغا٥ٌ ٚبٝاْات 
 أخط٣.
 :ايال٥ش١
ٜسٕٚ ايهاتب املدتص ع٢ً ٚضق١ ايتبًٝؼ اغِ احمله١ُ  13/1 

 تٗا َٚستٗا.ٚايسا٥ط٠ ٚتاضٜذ اؾًػ١ ٚٚق



اٍ يًُسعٞ ٜسٕٚ ع٢ً ٚضق١ ايتبًٝؼ ضقِ اهلاتـ اؾٛ 13/2 
 ٚاملسع٢ عًٝ٘ إٕ أَهٔ.

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايطابَع١ َعِؿَط٠
ٜػًِ احملضط صٛض٠ ايتبًٝؼ َٚطاؾكاتٗا إىل َٔ ٚدٗت إيٝ٘ يف َهإ 

أْ٘ إقاَت٘ أٚ عًُ٘ إٕ ٚدس، ٚإال ؾٝػًُٗا إىل َٔ ٜكطض أْ٘ ٚنًٝ٘ أٚ 
 خسَت٘ أٚ أْ٘ َٔ ايػانٓني َع٘ َٔ أًٖ٘، ٚأقاضب٘، ٚأصٗاضٙ،ٜعٌُ يف 

ا قاصطؾإشا مل ٜٛدس َِٓٗ أسس، أٚ اَتٓع َٔ ٚدس عٔ ايتػًِّ أٚ نإ 
ؾٝػًِ ايصٛض٠ َٚطاؾكاتٗا عػب األسٛاٍ إىل عُس٠ اؿٞ، أٚ َطنع 
ايؿطط١، أٚ ض٥ٝؼ املطنع، أٚ َعٓطف ايكب١ًٝ، ايصٜٔ ٜكع َهإ إقا١َ املٛد٘ 

تبًٝؼ يف ْطام اختصاصِٗ سػب ايرتتٝب ايػابل، َع أخص إيٝ٘ اي
 .تٛقٝعِٗ ع٢ً األصٌ بايتػًِّ

ٚع٢ً احملضط خالٍ أضبع ٚعؿطٜٔ غاع١ َٔ تػًِٝ ايصٛض٠ إىل أٟ َٔ 
اؾٗات املصنٛض٠ يف ٖصٙ املاز٠ إٔ ٜطغٌ إىل املٛد٘ إيٝ٘ ايتبًٝؼ يف 

خيربٙ ؾٝ٘ بإٔ  -َػذاًل َع إؾعاض بايتػًِ-َهإ إقاَت٘ أٚ عًُ٘ خطابًا 
ايصٛض٠ غًُت إىل تًو اؾ١ٗ، ٚع٢ً احملضط نصيو إٔ ٜبني شيو يف 
سٝٓ٘ بايتؿصٌٝ يف أصٌ ايتبًٝؼ، ٜٚعس ايتبًٝؼ َٓتذا آلثاضٙ َٔ ٚقت 

 يػابك١.ا يألسٛاٍ اٚؾكتػًِٝ ايصٛض٠ 
 :ايال٥ش١



تػًِ صٛض٠ صشٝؿ١ ايسع٣ٛ زاخٌ ظطف كتّٛ ضؾل صٛض٠  14/1 
 ٚضق١ ايتبًٝؼ.

ايتبًٝؼ ٚضؾض ايتٛقٝع ع٢ً أصًٗا ؾٗٛ ٚضق١ تػًِ صٛض٠ َٔ  14/2 
 يف سهِ َٔ ٚقع عًٝٗا.

ًِ يًتبًٝؼ ال ٜكطأ ٚال ٜهتب ٚدب إٜضاح املتػإشا نإ  14/3 
 بٗاَ٘ عًٝٗا.شيو يف أصٌ ٚضق١ ايتبًٝؼ ٚأخص بص١ُ إ

 ايٓعاّ:
ََٔػ١ َعِؿَط٠  املاٖز٠ اـا

َٚعطيف ايكبا٥ٌ إٔ  ع٢ً ضؤغا٤ املطانع َٚطانع ايؿطط١ ٚعُس األسٝا٤
 ٜػاعسٚا احملضط ع٢ً أزا٤ َُٗت٘ يف سسٚز االختصاص.

 :ايال٥ش١
تهٕٛ َػاعس٠ احملضط َٔ قبٌ اؾٗات ايٛاضز٠ يف ٖصٙ  15/1 

املاز٠ بتُهٝٓ٘ َٔ أزا٤ َٗاَ٘ ايٛاضز٠ يف ٖصا ايٓعاّ، نُٓع ايتعسٟ عًٝ٘ 
ساٍ  ٚمتهٝٓ٘ َٔ زخٍٛ اؾ١ٗ اييت ٜعٌُ بٗا َٔ ٚد٘ إيٝ٘ ايتبًٝؼ يف

اَتٓعت عٔ شيو، ٚال ٜسخٌ يف شيو تعصض تػًِٝ صٛض٠ ٚضق١ ايتبًٝؼ 
 از٠ ايطابع١ عؿط٠ َٔ ٖصا ايٓعاّ.يًُٛد١ٗ إيٝ٘ ألسس األغباب ايٛاضز٠ يف امل

 ايٓعاّ:
 املاٖز٠ ايٖػأزَغ١ َعِؿَط٠

ٜهٕٛ ايتبًٝؼ ْعاًَٝا َت٢ غًِ إىل ؾدص َٔ ٚد٘ إيٝ٘، ٚيٛ يف غري 
 َهإ إقاَت٘ أٚ عًُ٘.



 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايٖػابَع١ َعِؿَط٠

 ٜهٕٛ تػًِٝ صٛض٠ ايتبًٝؼ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 َا ٜتعًل باألدٗع٠ اؿه١َٝٛ إىل ضؤغا٥ٗا أٚ َٔ ٜٓٛب عِٓٗ. -أ
َا ٜتعًل باألؾداص شٟٚ ايؿدص١ٝ املع١ٜٛٓ ايعا١َ إىل َسٜطٜٗا أٚ  -ب

 َٔ ٜكّٛ َكاَِٗ أٚ َٔ ميجًِٗ.
ٝات ٚاملؤغػات اـاص١ إىل َسٜطٜٗا أٚ َا ٜتعًل بايؿطنات ٚاؾُع -ز

 َٔ ٜكّٛ َكاَِٗ أٚ َٔ ميجًِٗ.
َا ٜتعًل بايؿطنات ٚاملؤغػات األدٓب١ٝ اييت هلا ؾطع أٚ ٚنٌٝ يف  -ز

 .املًُه١ إىل َسٜط ايؿطع أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ أٚ ايٛنٌٝ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘
َا ٜتعًل بطداٍ ايكٛات ايعػهط١ٜ َٚٔ يف سهُِٗ إىل املطدع  -ٖـ

 اؾط ملٔ ٚد٘ إيٝ٘ ايتبًٝؼ.املب
 َا ٜتعًل بايبشاض٠ ٚعُاٍ ايػؿٔ إىل ايطبإ.  -ٚ
 َا ٜتعًل باحملذٛض عًِٝٗ إىل األٚصٝا٤ أٚ األٚيٝا٤ عػب األسٛاٍ. -ظ
َا ٜتعًل باملػذْٛني ٚاملٛقٛؾني إىل َسٜط ايػذٔ أٚ َهإ  -ح

 ايتٛقٝـ أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘. 
َعطٚف أٚ َهإ إقا١َ كتاض يف  َا ٜتعًل مبٔ يٝؼ ي٘ َهإ إقا١َ -ط 

املًُه١ إىل ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ بايططم اإلزاض١ٜ املتبع١ إلعالْ٘ بايططٜك١ 
 املٓاغب١.



 :ايال٥ش١
املكصٛز بايتبًٝؼ يف ايؿكطات )أ، ب، ز، ز( َا ناْت  17/1 

ايسع٣ٛ ؾٝ٘ اس اؾٗات املصنٛض٠ يف تًو ايؿكطات، أَا ايتبًٝؼ اس 
اؾٗات األضبع، ؾٝهٕٛ ٚؾل َا دا٤ يف املاز٠  األؾطاز ايعاًَني يف تًو

 ايطابع١ عؿط٠ َٔ ٖصا ايٓعاّ.
ٜعس يف سهِ ضداٍ ايكٛات ايعػهط١ٜ مجٝع املسْٝني  17/2 

 ايعاًَني يف قطاعاتٗا.
ايتبًٝؼ ايصٟ ٜهٕٛ عٔ ططٜل ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ ايٛاضز يف ايؿكط٠  17/3 

حملاؾع١، أٚ املطنع )ط( ٜهٕٛ بهتاب١ احمله١ُ إىل إَاض٠ املٓطك١، أٚ ا
ايصٟ تهٕٛ ؾٝ٘ احمله١ُ، أٚ اؾ١ٗ اييت تعٝٓٗا اإلَاض٠ أٚ احملاؾع١، 

بإؾاز٠ احمله١ُ بتبًٝػ٘ أٚ َا  -عػب األسٛاٍ–ٚتكّٛ اؾ١ٗ املدتص١ 
 تٛاؾط يسٜٗا َٔ َعًَٛات عٓ٘.

عٓس االقتضا٤ بعس اغتٝؿا٤ َا دا٤ يف ايؿكط٠ )ط( –يًسا٥ط٠  17/4 
عًٔ عٔ طًب املٛد٘ إيٝ٘ ايتبًٝؼ يف إسس٣ ايصشـ إٔ ت -َٔ ٖصٙ املاز٠

 احمل١ًٝ أٚ أٟ ٚغ١ًٝ أخط٣ تط٣ إٔ اإلعالٕ ؾٝٗا قكل يًُكصٛز.
إشا تعصض تبًٝؼ َٔ ال ٜعطف عٓٛاْ٘، أٚ اَتٓع عٔ اؿضٛض  17/5 

كاف خسَات٘ يس٣ إٔ تأَط بإٜ -عٓس االقتضا٤–بعس تبًٝػ٘ ؾًًُشه١ُ 
 اؾٗات اؿه١َٝٛ.

 ايٓعاّ:
١َٓ َعِؿَط٠املاٖز َٔ  ٠ ايجا



يف مجٝع اؿاالت املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ )ايػابع١ عؿط٠( َٔ ٖصا 
َٔ تػًِ ايصٛض٠، أٚ  -أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘-ايٓعاّ، إشا اَتٓع املطاز تبًٝػ٘، 

َٔ ايتٛقٝع ع٢ً أصًٗا بايتػًِ ؾع٢ً احملضط إٔ ٜجبت شيو يف األصٌ 
زا٥ط٠ اختصاصٗا َهإ ٚايصٛض٠، ٜٚػًِ ايصٛض٠ يإلَاض٠  اييت ٜكع يف 

إقا١َ املٛد٘ إيٝ٘ ايتبًٝؼ، أٚ اؾ١ٗ اييت تعٝٓٗا اإلَاض٠، ٚع٢ً احملضط 
نصيو إٔ ٜبني شيو يف سٝٓ٘ بايتؿصٌٝ يف أصٌ ايتبًٝؼ، ٜٚعس ايتبًٝؼ 

 َٓتذا آلثاضٙ َٔ ٚقت تػًِٝ ايصٛض٠ إىل َٔ غًُت إيٝ٘.
 :ايال٥ش١
املٓطك١، ٜهٕٛ يف غري املسٕ اييت ٜكع ؾٝٗا َكط إَاض٠  18/1 

 .-سػب األسٛاٍ–اؾع١ أٚ املطنع تػًِٝ ايصٛض٠ إىل احمل

 ايٓعاّ:

 َعِؿَط٠املاٖز٠ ايتأغَع١ 

إشا نإ َهإ إقا١َ املٛد٘ إيٝ٘ ايتبًٝؼ خاضز املًُه١ ؾرتغٌ صٛض٠ 
ايتبًٝؼ إىل ٚظاض٠ اـاضد١ٝ يتٛصًٝٗا بايططم ايسبًَٛاغ١ٝ، ٜٚهتؿ٢ بايطز 

 إىل املٛد٘ إيٝ٘ ايتبًٝؼ.ايصٟ ٜؿٝس ٚصٍٛ ايصٛض٠ 

 :ايال٥ش١

ٜكسّ املسعٞ صشٝؿ١ ايسع٣ٛ َطبٛع١ ٚتطؾل صٛضتٗا بصٛض٠  19/1 
 مت احمله١ُ.اا غُايتبًٝؼ بعس ختُٗ



ٚي٘ –ٜبًؼ املسع٢ عًٝ٘ ايػعٛزٟ إشا نإ خاضز املًُه١  19/2 
عٓٛإ َعطٚف أٚ مل ٜهٔ ي٘ عٓٛإ َعطٚف ٚأؾازت ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ بأْ٘ 

بٛغاط١ ٚظاض٠ اـاضد١ٝ أٚ ؾطعٗا يف املٓطك١ يتبًٝػ٘  -ه١خاضز املًُ
 بايططم ايسبًَٛاغ١ٝ.

ٜبًؼ املسع٢ عًٝ٘ غري ايػعٛزٟ إشا نإ خاضز املًُه١  19/3 
غٛا٤ نإ ي٘ عٓٛإ َعطٚف، أّ مل ٜهٔ ي٘ عٓٛإ َعطٚف بٛغاط١ ٚظاض٠ 

 اـاضد١ٝ أٚ ؾطعٗا يف املٓطك١ يتبًٝػ٘ بايططم ايسبًَٛاغ١ٝ.
 ٙ املاز٠ املعاٖسات ٚاالتؿاقٝات.ٜطاع٢ يف تطبٝل أسهاّ ٖص 19/4 
 ايٓعاّ:

ِٕٚ  املاٖز٠ ايعِؿُط
إشا نإ َهإ ايتبًٝؼ زاخٌ املًُه١ خاضز ْطام اختصاص احمله١ُ، 
ؾرتغٌ األٚضام املطاز تبًٝػٗا َٔ ٖصٙ احمله١ُ إىل احمله١ُ اييت ٜكع 

 ايتبًٝؼ يف ْطام اختصاصٗا.
 :ايال٥ش١
َهإ ايتبًٝؼ زاخٌ املًُه١ ٚخاضز ْطام اختصاص  إشا نإ 20/1 

احمله١ُ، ؾٝهٕٛ ايتبًٝؼ َٔ اختصاص احمله١ُ ايعا١َ يف بًس املٛد٘ 
 إيٝ٘ ايتبًٝؼ.

ٜطاع٢ يف ؼسٜس املٛعس َس٠ شٖاب أٚضام ايتبًٝؼ  20/2 
 ٚضدٛعٗا.



ع٢ً احمله١ُ املطغٌ هلا األٚضام املطاز تبًٝػٗا إٔ تعٝس  20/3 
 يت أضغًتٗا َع اإلؾاز٠ بايٓتٝذ١.ايتبًٝؼ يًُشه١ُ ايأصٌ ٚضق١ 

 ايٓعاّ:
ِٕٚ َٚايعِؿُط  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

تضاف َس٠ غتني ًَٜٛا إىل املٛاعٝس املٓصٛص عًٝٗا ْعاًَا ملٔ ٜهٕٛ 
 َس٠ مماث١ً. ظٜازتٗاَهإ إقاَت٘ خاضز املًُه١ ٚيًُشه١ُ عٓس االقتضا٤ 

 :ايال٥ش١
جيب إٔ تٓكضٞ قبٌ اإلدطا٤،  ٜضاف يف املٛاعٝس اييت 21/1 

املٓصٛص عًٝٗا ْعاَا، ٚشيو نُٛاعٝس  املسزغتٕٛ َٜٛا ع٢ً األقٌ إىل 
اؿضٛض، ٜٚضاف يف املٛاعٝس اييت جيب إٔ ٜتِ اإلدطا٤ خالهلا غتٕٛ 

االعرتاض،  نُسزا، ٚشيو ْعاَا إىل املسز املٓصٛص عًٝٗا َٜٛ
ٜهٕٛ َهإ إقاَت٘  ٔٚيًُشه١ُ عٓس االقتضا٤ ظٜاز٠ َس٠ مماث١ً، ٚشيو مل

 خاضز املًُه١.
 ايٓعاّ:

ِٕٚ َٚايعِؿُط  ١َٝ  املاٖز٠ ايجاْ
إشا نإ املٛعس َكسضًا باألٜاّ، أٚ بايؿٗٛض، أٚ بايػٓني  ؾال حيػب َٓ٘ 
ّٜٛ اإلعالٕ، أٚ ايّٝٛ ايصٟ سسخ ؾٝ٘ األَط املعترب يف ْعط ايٓعاّ فطًٜا 
يًُٛعس، ٜٚٓكضٞ املٛعس باْكضا٤ ايّٝٛ األخري َٓ٘ إشا نإ جيب إٔ 

اإلدطا٤  حيصٌ ؾٝ٘ اإلدطا٤، أَا إشا نإ املٛعس مما جيب اْكضاؤٙ قبٌ
 املٛعس.ؾال جيٛظ سصٍٛ اإلدطا٤ إال بعس اْكضا٤ ايّٝٛ األخري َٔ 



ٚإشا نإ املٛعس َكسضًا بايػاعات نإ سػاب ايػاع١ اييت ٜبسأ ؾٝٗا، 
 ٚايػاع١ اييت ٜٓكضٞ ؾٝٗا ع٢ً ايٛد٘ املتكسّ.

 عط١ً ضمس١ٝ اَتس إىل أٍٚ ّٜٛ عٌُ بعسٖا. ٚإشا صازف آخط املٛعس
 :ايال٥ش١
 اعٝس ْٛعإ:املٛ 22/1 

 َا جيب إٔ ٜٓكضٞ ؾٝ٘ املٛعس قبٌ اإلدطا٤، َجٌ َٛاعٝس اؿضٛض. - أ
َا جيب إٔ ٜتِ اإلدطا٤ خالٍ املٛعس، َجٌ َٛاعٝس االعرتاض ع٢ً  - ب

 األسهاّ، ٚإٜساع املسع٢ عًٝ٘ َصنط٠ زؾاع٘.
٘ أٚ ٚغط٘ ؾإْٗا ؼػب إشا ٚاؾل املٛعس عط١ً ضمس١ٝ يف أٚي 22/2 

 َٔ املٛعس.
 ايٓعاّ:

ِٕٚ َٚايعِؿُط  املاٖز٠ ايجأيج١ 
ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ ايًػ١ ايطمس١ٝ يًُشانِ، ٚتػُع احمله١ُ أقٛاٍ اـصّٛ 
ٚايؿٗٛز ٚحنِٖٛ َٔ غري ايٓاطكني بايًػ١ ايعطب١ٝ عٔ ططٜل َرتدِ، ٚتكسّ 
تطمج١ َعتُس٠ َٔ َهتب َطخص ي٘ بايًػ١ ايعطب١ٝ يألٚضام املهتٛب١ بًػ١ 

 أدٓب١ٝ.
 :ايال٥ش١
مجٝع ايٛثا٥ل ايٛاضز٠ َٔ خاضز املًُه١ ًٜعّ تصسٜكٗا َٔ  23/1 

 ٚظاضتٞ اـاضد١ٝ ٚايعسٍ ٚترتدِ إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ.
 



  
 
 
 

 ايبــاب ايجــاْٞ 
 االختصاص
 ايؿـصٌ األٍٚ

 االختصاص ايسٚيٞ
 ايٓعاّ:

ِٕٚ َٚايعِؿُط  املاٖز٠ ايٖطابَع١ 
ع٢ً ايػعٛزٟ، ٚيٛ مل ؽتص قانِ املًُه١ بٓعط ايسعا٣ٚ اييت تطؾع 

إقا١َ عاّ أٚ كتاض يف املًُه١، ؾُٝا عسا ايسعا٣ٚ ايع١ٝٓٝ  ٜهٔ ي٘ قٌ
 خاضز املًُه١. املتعًك١ بعكاض

 :ايال٥ش١
تهتؿٞ احمله١ُ ساٍ قٝس ايسع٣ٛ بتكطٜط املسعٞ بإٔ  24/1 

 املسع٢ عًٝ٘ غعٛزٟ اؾٓػ١ٝ.
تكاّ ع٢ً ايسعا٣ٚ ايع١ٝٓٝ املتعًك١ بايعكاض ٖٞ: نٌ زع٣ٛ  24/2 

ٚااع ايٝس ع٢ً عكاض ٜٓاظع٘ املسعٞ يف ًَهٝت٘، أٚ يف سل َتصٌ ب٘، 
قػ١ُ َجٌ: سل االْتؿاع، أٚ االضتؿام، أٚ ايٛقـ، أٚ ايطٖٔ، ٜٚؿٌُ شيو: 

 ايعكاض، أٚ زع٣ٛ ايضطض َٓ٘.



 ايٓعاّ:
ِٕٚ َٚايعِؿُط  املاٖز٠ اـاََػ١ 

ػعٛزٟ ايصٟ ؽتص قانِ املًُه١ بٓعط ايسعا٣ٚ اييت تطؾع ع٢ً غري اي
إقا١َ عاّ أٚ كتاض يف املًُه١، ؾُٝا عسا ايسعا٣ٚ ايع١ٝٓٝ  ي٘ قٌ

 املتعًك١ بعكاض خاضز املًُه١.
 :ايال٥ش١
ٜهٕٛ تبًٝؼ غري ايػعٛزٟ املتشكل ٚدٛزٙ زاخٌ املًُه١  25/1 

ٚيٝؼ ي٘ َهإ إقا١َ َعطٚف ٚؾل ايؿكط٠ )ط( َٔ املاز٠ ايػابع١ عؿط٠ َٔ 
 ٖصا ايٓعاّ.

صسض أثٓا٤ ْعط ايكض١ٝ أَط بإبعاز املسع٢ عًٝ٘ عٔ إشا  25/2 
يهتاب١ بصيو املًُه١، ؾًًسا٥ط٠ ؼسٜس املس٠ ايهاؾ١ٝ إلنُاٍ ْعط ايكض١ٝ ٚا

 يًذ١ٗ املدتص١.
 ايٓعاّ:

ِٕٚ َٚايعِؿُط  املاٖز٠ ايٖػأزَغ١ 
ؽتص قانِ املًُه١ بٓعط ايسعا٣ٚ اييت تطؾع ع٢ً غري ايػعٛزٟ ايصٟ 

 اّ أٚ كتاض يف املًُه١ يف األسٛاٍ اآلت١ٝ:يٝؼ ي٘ َهإ إقا١َ ع
أ ـ إشا ناْت ايسع٣ٛ َتعًك١ مباٍ َٛدٛز يف املًُه١، أٚ بايتعاّ تعس 

 املًُه١ َهإ ْؿ٥ٛ٘ أٚ تٓؿٝصٙ.

 ب ـ إشا ناْت ايسع٣ٛ َتعًك١ بإؾالؽ أؾٗط يف املًُه١.



ز ـ إشا ناْت ايسع٣ٛ ع٢ً أنجط َٔ ٚاسس، ٚنإ ألسسِٖ َهإ إقا١َ يف 
 املًُه١.
 :ايال٥ش١
تعس املًُه١ َهإ ْؿ٤ٛ االيتعاّ إشا نإ قس أبطّ زاخًٗا،  26/1 

غٛا٤ أنإ ٖصا االيتعاّ َٔ ططؾني أّ أنجط، سكٝكٝني أٚ اعتباضٜني، أّ 
نإ َٔ ططف ٚاسس ناؾعاي١ ٚغريٖا، ٚغٛا٤ أنإ االيتعاّ بإضاز٠، نايبٝع، 

 نضُإ املتًـ. ،أّ بسٕٚ إضاز٠
ًُه١ َهإ تٓؿٝص االيتعاّ إشا مت االتؿام يف ايعكس تعس امل 26/2 

ّٝا–ع٢ً تٓؿٝصٙ  ّٝا أٚ دع٥  ؾٝٗا، ٚيٛ نإ َهإ إْؿا٥٘ خاضز املًُه١. -نً
ع٢ً ايسا٥ط٠ إٔ تتشكل بايططم ايؿطع١ٝ َٔ ٚدٛز املاٍ يف  26/3 

١ املًُه١، سػب ْٛع املاٍ َٚػتٓسات٘، غٛا٤ أناْت ٖصٙ املػتٓسات َكسَ
 َٔ د١ٗ االختصاص.َٔ املسعٞ أّ 

 ايٓعاّ:
ِٕٚ َٚايعِؿُط  املاٖز٠ ايٖػابَع١ 

ؽتص قانِ املًُه١ بٓعط ايسع٣ٛ املكا١َ ع٢ً املػًِ غري ايػعٛزٟ 
ايصٟ يٝؼ ي٘ َهإ إقا١َ عاّ أٚ كتاض يف املًُه١، ٚشيو يف األسٛاٍ 

 اآلت١ٝ:
 إشا ناْت ايسع٣ٛ َعاضا١ يف عكس ظٚاز ٜطاز إبطاَ٘ يف املًُه١. -أ

إشا ناْت ايسع٣ٛ بطًب طالم، أٚ ؾػذ عكس ظٚاز، ٚناْت َطؾٛع١  -ب
َٔ ايعٚد١ ايػعٛز١ٜ، أٚ اييت ؾكست دٓػٝتٗا ايػعٛز١ٜ بػبب ايعٚاز، 



َت٢ ناْت أٟ َُٓٗا َك١ُٝ يف املًُه١، أٚ ناْت ايسع٣ٛ َطؾٛع١ َٔ 
ايعٚد١ غري ايػعٛز١ٜ املك١ُٝ يف املًُه١ ع٢ً ظٚدٗا ايصٟ نإ ي٘ َهإ 

ٗا َت٢ نإ ايعٚز قس ٖذط ظٚدت٘ ٚدعٌ َهإ إقاَت٘ يف اـاضز، إقا١َ ؾٝ
 أٚ نإ قس أبعس َٔ أضااٞ املًُه١.

إشا ناْت ايسع٣ٛ بطًب ْؿك١، ٚنإ َٔ طًبت ي٘ ايٓؿك١ َكًُٝا يف  -ز
 املًُه١.

إشا ناْت ايسع٣ٛ يف ؾإٔ ْػب صػري يف املًُه١، أٚ ناْت َتعًك١  -ز
ؿؼ أٚ املاٍ، َت٢ نإ يًكاصط أٚ مبػأي١ َٔ َػا٥ٌ ايٛال١ٜ ع٢ً ايٓ

 املطًٛب اؿذط عًٝ٘ َهإ إقا١َ يف املًُه١.
ٖـ ـ إشا ناْت ايسع٣ٛ َتعًك١ مبػأي١ َٔ َػا٥ٌ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ 
ًٜٓا، أٚ نإ غري غعٛزٟ َكًُٝا يف املًُه١،  األخط٣، ٚنإ املسعٞ غعٛز

 ٚشيو إشا مل ٜهٔ يًُسع٢ عًٝ٘ َهإ إقا١َ َعطٚف يف اـاضز.
 :يال٥ش١ا

إشا نإ املسع٢ عًٝ٘ غري ايػعٛزٟ ممٓٛعا َٔ زخٍٛ  27/1 
 املًُه١ ؾً٘ ايتٛنٌٝ سػب األْع١ُ ٚايتعًُٝات.

ا ٚؾكٜهٕٛ ْعط ايسع٣ٛ يف األسٛاٍ املصنٛض٠ يف ٖصٙ املاز٠  27/2 
 يػازغ١ ٚايجالثني َٔ ٖصا ايٓعاّ.يًُاز٠ ا
 ايٓعاّ:

ِٕٚ َٚايعِؿُط  املاٖز٠ ايجا١ََٓ 



ؾُٝا عسا ايسعا٣ٚ ايع١ٝٓٝ املتعًك١ بعكاض خاضز املًُه١، ؽتص قانِ 
املًُه١ بٓعط ايسع٣ٛ إشا قبٌ املتساعٝإ ٚالٜتٗا، ٚيٛ مل تهٔ زاخ١ً يف 

 اختصاصٗا.
 :ايال٥ش١
ٜؿرتط يٓعط ايسع٣ٛ ايٛاضز٠ يف ٖصٙ املاز٠ إٔ تهٕٛ  28/1 

 ا.ْٛعاحمله١ُ كتص١ بٗا 
 ايٓعاّ:

ِٕٚ املاٖز٠ ايتأغَع١  َٚايعِؿُط
ؽتص قانِ املًُه١ باؽاش ايتسابري ايتشؿع١ٝ ٚايٛقت١ٝ اييت تٓؿص يف 

 املًُه١، ٚيٛ ناْت غري كتص١ بايسع٣ٛ األص١ًٝ.
 :ايال٥ش١
ايتسابري ايتشؿع١ٝ ٖٞ اإلدطا٤ات اييت تتدص َٔ أدٌ محا١ٜ  29/1 

 َاٍ أٚ سل.
ايسا٥ط٠ يًٓعط يف ايتسابري ايٛقت١ٝ ٖٞ اإلدطا٤ات اييت تتدصٖا  29/2 

اؿاالت املػتعذ١ً بصٛض٠ ٚقت١ٝ، ست٢ ٜصسض اؿهِ يف ايسع٣ٛ 
 ( َٔ ٖصا ايٓعاّ.217-206األص١ًٝ، َجٌ َا دا٤ يف املٛاز )

ٜهٕٛ اؽاش ايتسابري ايتشؿع١ٝ ٚايٛقت١ٝ ايٛاضز٠ يف ٖصٙ املاز٠  29/3 
١ َٔ قبٌ احمله١ُ املدتص١ بٓعط املٛاٛع ؾُٝا يٛ ناْت ايسع٣ٛ األصًٝ

 َكا١َ يف املًُه١.



ٜؿرتط الؽاش ايتسابري ايتشؿع١ٝ ٚايٛقت١ٝ ٚدٛز طًب َٔ  29/4 
احمله١ُ اييت تٓعط ايسع٣ٛ األص١ًٝ أٚ طًب َٔ أسس ططيف ايٓعاع بعس 
ثبٛت َا ٜسٍ ع٢ً قٝاّ ايسع٣ٛ األص١ًٝ، ٚأال تهٕٛ ايسع٣ٛ األص١ًٝ 

 ٖصا ايٓعاّ. ا يًُاز٠ األٚىل َٔٚؾككايؿ١ ألسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ 
 

 ايٓعاّ:
ِٕٛ  املاٖز٠ ايجاَلث

اختصاص قانِ املًُه١ ٜػتتبع االختصاص بٓعط املػا٥ٌ األٚي١ٝ 
ٚايطًبات ايعاضا١ ع٢ً ايسع٣ٛ األص١ًٝ، ٚنصا ْعط نٌ طًب ٜطتبط بٗصٙ 

 ايسع٣ٛ ٜٚكتضٞ سػٔ غري ايعساي١ إٔ ٜٓعط َعٗا.
 :ايال٥ش١
ٜتٛقـ ايؿصٌ يف ايسع٣ٛ املػا٥ٌ األٚي١ٝ ٖٞ: األَٛض اييت  30/1 

َجٌ ايبت يف االختصاص، ٚاأل١ًٖٝ، ٚايصؿ١، ٚسصط –ع٢ً ايبت ؾٝٗا 
 قبٌ ايػري يف ايسع٣ٛ. -ايٛضث١

 



 ايؿصٌ ايجاْٞ
 االختصاص ايٓٛعٞ

 ايٓعاّ:
ِٕٛ َٚايجاَلث  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

ؽتص احملانِ ايعا١َ بٓعط مجٝع ايسعا٣ٚ ٚايكضاٜا ٚاإلثباتات اإلْٗا١ٝ٥ 
سهُٗا اـاضد١ عٔ اختصاص احملانِ األخط٣ ٚنتابات ايعسٍ  َٚا يف

 ٚزٜٛإ املعامل، ٚهلا بٛد٘ خاص ايٓعط يف اآلتٞ:
ايسعا٣ٚ املتعًك١ بايعكاض، َٔ املٓاظع١ يف املًه١ٝ، أٚ سل َتصٌ ب٘،  -أ

أٚ زع٣ٛ ايضطض َٔ ايعكاض ْؿػ٘ أٚ َٔ املٓتؿعني ب٘، أٚ زع٣ٛ أقٝاّ 
األدط٠ أٚ املػا١ُٖ ؾٝ٘، أٚ زع٣ٛ َٓع ايتعطض  املٓاؾع أٚ اإلخال٤ أٚ زؾع

 ؿٝاظت٘ أٚ اغرتزازٙ، ٚحنٛ شيو، َا مل ٜٓص ايٓعاّ ع٢ً خالف شيو.
 إصساض صهٛى االغتشهاّ مبًه١ٝ ايعكاض أٚ ٚقؿٝت٘. -ب
ايسعا٣ٚ ايٓاؾ١٦ عٔ سٛازخ ايػري ٚعٔ املدايؿات املٓصٛص عًٝٗا  -ز

 يف ْعاّ املطٚض ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ.
 ايال٥ش١:
ؽتص احملانِ ايعا١َ ظُٝع اإلثباتات اإلْٗا١ٝ٥ َا عسا َا  31/1 

ٚضز يف املاز٠ ايجايج١ ٚايجالثني َٔ ٖصا ايٓعاّ َٚا عسا اإلثباتات املتعًك١ 
مبػا٥ٌ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ، نإثبات اإلعاي١، ٚاؿاي١ االدتُاع١ٝ، ٚتعسٌٜ 

 االغِ ٚايًكب، ٚص١ً ايكطاب١.



الغتدالف يس٣ احمله١ُ املدتص١ بٓعط ٜهٕٛ مساع ا 31/2 
 املٛاٛع.

يًُشه١ُ اييت تٓعط ايسع٣ٛ األص١ًٝ ايٓعط يف املػا٥ٌ  31/3 
 األٚي١ٝ، َجٌ: سصط ايٛضث١ ٚايٛال١ٜ، ٜٚهٕٛ شيو يف ابط ايسع٣ٛ.

ط اإلؾاز٠ عٔ غذٌ ٚثٝك١ املًه١ٝ يعكاض األَإشا اقتض٢  31/4 
 ايصازض٠ عٓٗا يإلؾاز٠ عٔ شيو.ؾتبعح ايسا٥ط٠ صٛض٠ َٔ ايٛثٝك١ إىل اؾ١ٗ 

يًسا٥ط٠ بٓا٤ ع٢ً طًب اـصِ إٔ تأَط بٛقـ ْكٌ ًَه١ٝ  31/5 
ايعكاض املتٓاظع ؾٝ٘، َٚا يف سهُٗا ست٢ تٓتٗٞ ايسع٣ٛ إشا ظٗط هلا َا 

ا َٔ نؿٌٝ َكتسض خطٝا إقطاضٜربضٙ، ٚجيب ع٢ً طايب شيو إٔ ٜكسّ 
ا ٜضُٔ اُاْٚ ٜٛثل َٔ ايسا٥ط٠ يف ابط ايكض١ٝ أٚ َٔ ناتب عسٍ أ

مجٝع سكٛم اـصِ اآلخط َٚا ًٜشك٘ َٔ اطض إشا ظٗط إٔ طايب ايٛقـ 
 غري قل يف طًب٘.

عكاض َٚا يف سهُٗا ايإشا صسض أَط ايسا٥ط٠ بٛقـ ْكٌ ًَه١ٝ  31/6 
ٝٓٔ عسّ اختصاصٗا بايسع٣ٛ 31/5ٚؾل ايؿكط٠ ) ( َٔ ٖصٙ ايال٥ش١، ثِ تب

ا باغتُطاض ايٛقـ أَطتصسض  األص١ًٝ ؾع٢ً احمله١ُ اييت أسًٝت إيٝٗا إٔ
 أٚ إيػا٥٘.

إشا صسض أَط ايسا٥ط٠ بٛقـ ْكٌ ًَه١ٝ ايعكاض َٚا يف سهُٗا  31/7 
ثِ سصٌ عاضض َٔ عٛاضض اـص١َٛ، أٚ ؾطبت ايسع٣ٛ، ؾٝهٕٛ ايعٌُ 

( َٔ ٖصٙ ايال٥ش١ ٚشيو 205/6( ٚ )205/5ٚؾكا ملا ٚضز يف املازتني )
 عػب األسٛاٍ.



١َ ْعاّ املطٚض ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ يف ْعط تطبل احملانِ ايعا 31/8 
ايسعا٣ٚ ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ )ز( َٔ ٖصٙ املاز٠، ٚشيو مبا ال ٜتعاضض َع 

 أسهاّ ٖصا ايٓعاّ ٚال٥شت٘.
( َٔ املاز٠ ايتاغع١ 3زٕٚ اإلخالٍ مبا ٚضز يف ايؿكط٠ ) 31/9 

ٚايجالثني َٔ ٖصا ايٓعاّ، إشا تعسزت ايسعا٣ٚ ايٓاؾ١٦ عٔ سازخ غري 
سس يف قه١ُ ٚاسس٠ ؾٝهٕٛ ْعطٖا يس٣ زا٥ط٠ ٚاسس٠، ٚؼػب نٌ ٚا

 زع٣ٛ بإساي١ َػتك١ً.
 

 ايٓعاّ:
ِٕٛ َٚايجاَلث  ١َٝ  املاٖز٠ ايجاْ

ؽـتص احمله١ُ ايعا١َ يف احملاؾع١ أٚ املطنع ايًصٜٔ يٝؼ ؾُٝٗا 
قه١ُ َتدصص١ بٓعط مجٝع ايسعا٣ٚ ٚايكضاٜا ٚاإلثباتات ايٓٗا١ٝ٥ َٚا 

يف اختصاص تًو احمله١ُ املتدصص١ ٚشيو َا مل  يف سهُٗا ايساخ١ً
 ٜكطض اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤ خالف شيو.

 ايٓعاّ:
ِٕٛ َٚايجاَلث  املاٖز٠ ايجايج١ 

 ؽتص قانِ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ بايٓعط يف اآلتٞ:
 مجٝع َػا٥ٌ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ، َٚٓٗا: -أ

اؿضا١ْ، إثبات ايعٚاز، ٚايطالم، ٚاـًع، ٚؾػذ ايٓهاح، ٚايطدع١، ٚ .1
 ٚايٓؿك١، ٚايعٜاض٠.



 . إثبات ايٛقـ، ٚايٛص١ٝ، ٚايٓػب، ٚايػٝب١، ٚايٛؾا٠، ٚسصط ايٛضث١.2
. اإلضخ، ٚقػ١ُ ايرتن١ مبا ؾٝٗا ايعكاض إشا نإ ؾٝٗا ْعاع، أٚ سص١ ٚقـ، 3

 أٚ ٚص١ٝ، أٚ قاصط، أٚ غا٥ب.
. إثبات تعٝني األٚصٝا٤، ٚإقا١َ األٚيٝا٤ ٚايٓعاض، ٚاإلشٕ هلِ يف 4
صطؾات اييت تػتٛدب إشٕ احمله١ُ، ٚععهلِ عٓس االقتضا٤، ٚاؿذط ايت

ع٢ً ايػؿٗا٤، ٚضؾع٘ عِٓٗ، ٚؼسز يٛا٥ح ٖصا ايٓعاّ اإلدطا٤ات ايالظ١َ 
 يصيو.

 . إثبات تٛنٌٝ األخطؽ ايصٟ ال ٜعطف ايكطا٠٤ ٚايهتاب١.5
 . تعٜٚر َٔ ال ٚيٞ هلا، أٚ َٔ عضًٗا أٚيٝاؤٖا.6
 ٌ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ.ايسعا٣ٚ ايٓاؾ١٦ عٔ َػا٥ -ب
ٓصٛص عًٝٗا يف ْعاّ اهل١٦ٝ املايسعا٣ٚ املطؾٛع١ إلٜكاع ايعكٛبات  -ز

 ايعا١َ يًٛال١ٜ ع٢ً أَٛاٍ ايكاصطٜٔ َٚٔ يف سهُِٗ.
 ايال٥ش١:
ٜطاع٢ عٓس عكس ايعٚاز أٚ إثبات٘ َٛاؾك١ اؾ١ٗ املدتص١ ؾُٝا  33/1 

 حيتاز إىل شيو مما صسضت ب٘ ايتعًُٝات.
ضُٔ منٛشز طًب إثبات ايطالم ع٢ً إقطاض َٔ جيب إٔ ٜت 33/2 

 املطًل بأْ٘ َت٢ سصًت ايطدع١ ؾإٕ عًٝ٘ إثباتٗا يف احمله١ُ املدتص١.
ع٢ً َٔ ٜتكسّ بطًب إثبات ايطالم أٚ اـًع إٔ ٜبني يف  33/3 

ايطًب عٓٛإ املطًك١ ٚضقِ ٖٜٛتٗا، ٚتكّٛ احمله١ُ بتػًِٝ ايصو 
 يًُطًك١ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓٗا ساٍ صسٚضٙ.



ع٢ً ايسا٥ط٠ عٓس إثبات ايطالم أٚ اـًع أٚ ايؿػذ بٝإ َا  33/4 
:ًٜٞ 

 يؿغ ايطالم ْٚٛع٘ ٚعسزٙ. -أ 
 يعّٚ ايعس٠ َٔ عسَ٘. -ب 
 بٝإ ْٛع ايعس٠ يف ساٍ سضٛض ايعٚد١. -ز 

بكبض عٛض  ٜطاع٢ إلثبات اـًع اقرتاْ٘ بإقطاض املدايع 33/5 
 املدايع١، أٚ سضٛض ايعٚد١ يًُصازق١ ع٢ً قسض ايعٛض ٚنٝؿ١ٝ ايػساز.

َع َطاعا٠ االختصاص املهاْٞ، ٜتِ ايٓعط يف زعا٣ٚ ايطالم  33/6 
ٚاـًع ٚؾػذ ايٓهاح ٚايطدع١ ٚاؿضا١ْ ٚايٓؿك١ ٚايعٜاض٠ يس٣ زا٥ط٠ ٚاسس٠، 

 ٚؼػب نٌ زع٣ٛ إساي١ َػتك١ً.
 -عهِ ٚاسس–ب أسس اـصّٛ ايؿصٌ يًسا٥ط٠ بٓا٤ ع٢ً طً 33/7 

 ا( َٔ ٖصٙ ايال٥ش١ عٓس ْعط33/6ٖيف ايسعا٣ٚ ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ )
 إلسساٖا.

يٝؼ يًُشه١ُ تٛي١ٝ األب ع٢ً أٚالزٙ، ٚعٓس االقتضا٤  33/8 
تجبت احمله١ُ اغتُطاض ٚالٜت٘، نُا هلا ضؾع ٚالٜت٘ ؾُٝا خيص ايٓهاح أٚ 

 املاٍ ملٛدب ٜكتضٞ شيو.

تكسِٜ طًب إقا١َ ايٓاظط أٚ ايٛيٞ أٚ ايٛصٞ أٚ اؿذط  ٜهٕٛ 33/9 
أٚ ع٢ً ايػؿٗا٤ يس٣ احمله١ُ اييت ٜهٕٛ يف سسٚز ٚالٜتٗا ايٛقـ 

، ٚإشا تعسزت أعٝإ ايٛقـ ايٛاسس ؾٝهٕٛ ايكاصط أٚ املطًٛب اؿذط عًٝ٘
اييت ٜكع يف سسٚز ٚالٜتٗا انجط األعٝإ يس٣ احمله١ُ طًب إقا١َ ايٓاظط 



ٝاض بايتكسّ إىل أٟ قه١ُ ٜكع ػاٟٚ ٜهٕٛ املٓٗٞ باـ، ٚيف ساٍ ايت
ٟٓ َٔ أعٝإ ايٛقـ. يف  ْطام اختصاصٗا أ

ا عكًٝال ًٜعّ عٓس تكسِٜ طًب إقا١َ ٚيٞ ع٢ً ايكاصط  33/10 
 إضؾام تكطٜط طيب، ٚع٢ً ايسا٥ط٠ طًب شيو قبٌ إقا١َ ايٛيٞ.

يًٛيٞ ٚايٛصٞ ع٢ً ايكاصط أٚ املٛىل عًٝ٘ ايتكسّ بطًب  33/11 
قه١ُ َٔ قانِ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ، َٚت٢ أٟ بطًب إثبات ايطؾس يف 

 ثبت شيو ٜتِ ايتُٗٝـ ع٢ً ايصو ٚابط٘ مبضُْٛ٘.
حملانِ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ إشا ظٗط هلا يف قض١ٝ َطؾٛع١  33/12 

أَاَٗا َا ٜٛدب ععٍ ايٛيٞ أٚ ايٛصٞ أٚ ايٓاظط ؾًٗا إٔ تتٛىل شيو ٚيٛ 
بسال عٓ٘ إشا نإ ايٛقـ أٚ ايكاصط يف  مل تهٔ َصسض٠ صو إقاَت٘، ٚتكِٝ

سسٚز ٚالٜتٗا، ٚإٕ نإ يف ٚال١ٜ قه١ُ أخط٣ ؾُٝٗـ ع٢ً ايصو 
 بايععٍ، ٜٚبعح ًَـ ايكض١ٝ يًُشه١ُ املدتص١ إلقا١َ بسٍ عٓ٘.

يًسا٥ط٠ اييت سهُت باؿذط ع٢ً ايػؿٝ٘ إٔ تضُٔ سهُٗا  33/13 
 إؾٗاض اؿذط ٚططٜكت٘.

ؾإثبات ٚنايت٘ ٜهٕٛ  ايكطا٠٤ ٚايهتاب١إشا نإ األخطؽ ٜعطف  33/14 
 َٔ قبٌ نتابات ايعسٍ.

)َٔ ال ٚيٞ هلا( ٖٞ: َٔ ثبت يس٣ ايسا٥ط٠ اْكطاع  33/15 
أٚيٝا٥ٗا، بؿكس، أٚ َٛت، أٚ غٝب١ ٜتعصض َعٗا االتصاٍ بِٗ أٚ سضٛضِٖ 

 أٚ تٛنًِٝٗ، َٚٔ ال ٜعطف هلا أب، َٚٔ أغًُت ٚيٝؼ هلا ٚيٞ َػًِ.
 ايٓعاّ:



ِٕٛاملاٖز٠  َٚايجاَلث  ايٓطابَع١ 
 ؽتص احملانِ ايعُاي١ٝ بايٓعط يف اآلتٞ:

املٓاظعات املتعًك١ بعكٛز ايعٌُ ٚاألدٛض ٚاؿكٛم ٚإصابات ايعٌُ  -أ
 ٚايتعٜٛض عٓٗا.

املٓاظعات املتعًك١ بإٜكاع صاسب ايعٌُ اؾعا٤ات ايتأزٜب١ٝ ع٢ً  -ب
 ايعاٌَ أٚ املتعًك١ بطًب اإلعؿا٤ َٓٗا.

 طؾٛع١ إلٜكاع ايعكٛبات املٓصٛص عًٝٗا يف ْعاّ ايعٌُ.ايسعا٣ٚ امل -ز
 املٓاظعات املرتتب١ ع٢ً ايؿصٌ َٔ ايعٌُ. -ز

ؾها٣ٚ أصشاب ايعٌُ ٚايعُاٍ ايصٜٔ مل تكبٌ اعرتاااتِٗ اس أٟ  -ٖـ 
قطاض صازض َٔ أٟ دٗاظ كتص يف املؤغػ١ ايعا١َ يًتأَٝٓات 

 ايتعٜٛضات.االدتُاع١ٝ، ٜتعًل بٛدٛب ايتػذٌٝ ٚاالؾرتانات أٚ 
املٓاظعات املتعًك١ بايعُاٍ اـااعني ألسهاّ ْعاّ ايعٌُ، مبٔ يف  -ٚ

 شيو عُاٍ اؿه١َٛ.
املٓاظعات ايٓاؾ١٦ عٔ تطبٝل ْعاّ ايعٌُ ْٚعاّ ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ،  -ظ

 ٚزٜٛإ املعامل. األخط٣ زٕٚ إخالٍ باختصاصات احملانِ
 ايال٥ش١:
ٛاضز٠ يف املاز٠ اؿاز١ٜ ٚايػتني تطاع٢ األسهاّ ٚاإلدطا٤ات اي 34/1 

َٔ ْعاّ ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ عٓس ْعط ايؿها٣ٚ ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ )ٖـ( 
 َٔ ٖصٙ املاز٠.

 



 ايٓعاّ:
ِٕٛ َٚايجاَلث ََٔػ١   املاٖز٠ اـا

 ؽتص احملانِ ايتذاض١ٜ بايٓعط يف اآلتٞ:
 ايتذاض.مجٝع املٓاظعات ايتذاض١ٜ األص١ًٝ ٚايتبع١ٝ اييت ؼسخ بني  -أ

ايسعا٣ٚ اييت تكاّ ع٢ً ايتادط بػبب أعُاي٘ ايتذاض١ٜ األص١ًٝ  -ب
 ٚايتبع١ٝ.

 املٓاظعات اييت ؼسخ بني ايؿطنا٤ يف ايؿطنات. -ز
مجٝع ايسعا٣ٚ ٚاملدايؿات املتعًك١ باألْع١ُ ايتذاض١ٜ، ٚشيو زٕٚ  -ز

 إخالٍ باختصاص زٜٛإ املعامل.
 ٚضؾع٘ عِٓٗ. زعا٣ٚ اإلؾالؽ ٚاؿذط ع٢ً املؿًػني -ـٖ
 املٓاظعات ايتذاض١ٜ األخط٣. -ٚ

 



 ايؿـصٌ ايجايح
 االختـصاص املهاْٞ

 ايٓعاّ:
ِٕٛ َٚايجاَلث  املاٖز٠ ايٖػأزَغ١ٔ 

ٜهٕٛ االختصاص يًُشه١ُ اييت ٜكع يف ْطام اختصاصٗا َهإ  -1
إقا١َ املسع٢ عًٝ٘ ؾإٕ مل ٜهٔ يـ٘ َهإ إقا١َ يف املًُه١ ؾٝهٕٛ 

 يت ٜكع يف ْطام اختصاصٗا َهإ إقا١َ املسعٞ.االختصاص يًُشه١ُ اي
إشا مل ٜهٔ يًُسعٞ ٚاملسع٢ عًٝ٘ َهإ إقا١َ يف املًُه١ ؾًًُسعٞ  -2

 إقا١َ زعٛاٙ يف إسس٣ قانِ َسٕ املًُه١.
إشا تعسز املسع٢ عًِٝٗ ٜهٕٛ االختصاص يًُشه١ُ اييت ٜكع يف  -3

ٜهٕٛ املسعٞ ْطام اختصاصٗا َهإ إقا١َ األنجط١ٜ، ٚيف ساٍ ايتػاٟٚ 
باـٝاض يف إقا١َ ايسع٣ٛ أَاّ أٟ قه١ُ ٜكع يف ْطام اختصاصٗا َهإ 

 إقا١َ أسسِٖ.
 :ايال٥ش١
إشا قٝست ايسع٣ٛ يف احمله١ُ املدتص١ َهاْا، ثِ تػري  36/1 

َهإ إقا١َ املسع٢ عًٝ٘، ؾٝبك٢ االختصاص يًُشه١ُ اييت قٝست ؾٝٗا 
 ايسع٣ٛ.

إشا اختًـ غهٔ املسع٢ عًٝ٘ َٚكط عًُ٘، ؾايعرب٠ بػهٔ  36/2 
ا أٜاّ ايعٌُ يف بًس عًُ٘، ؾتػُع ايسع٣ٛ َكُٝاملسع٢ عًٝ٘ َا مل ٜهٔ 

 ؾٝ٘.



إشا ٚدس ؾطط بني ايططؾني ع٢ً ؼسٜس َهإ إقا١َ ايسع٣ٛ  36/3 
 ؾٝهٕٛ ْعطٖا يف ايبًس احملسز َا مل ٜتؿكا ع٢ً خالؾ٘.

ًٝ٘ َهإ إقا١َ يف أنجط َٔ بًس، إشا نإ يًُسع٢ ع 36/4 
 ؾًًُسعٞ إقا١َ ايسع٣ٛ يف إسس٣ ٖصٙ ايبًسإ.

 املعترب باألنجط١ٜ عسز ضؤٚؽ املسع٢ عًِٝٗ. 36/5 
ا، ؾايعرب٠ مبهإ ٚقؿإشا نإ املسع٢ عًٝ٘ ْاقص أ١ًٖٝ أٚ  36/6 

 إقا١َ ايٛيٞ َٚهإ إقا١َ ْاظط ايٛقـ.
 ؾايعرب٠ مبهإ إقا١َ األصٌٝ. ٚنٝالإشا نإ املسع٢ عًٝ٘  36/7 

 
 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايجاَلث  املاٖز٠ ايٖػابَع١ 
اؿه١َٝٛ يف احمله١ُ اييت ٜكع يف ْطام  دٗع٠األتكاّ ايسع٣ٛ ع٢ً 

اختصاصٗا املكط ايط٥ٝؼ هلا، ٚجيٛظ ضؾع ايسع٣ٛ إىل احمله١ُ اييت ٜكع 
و يف ْطام اختصاصٗا ؾطع اؾٗاظ اؿهَٛٞ يف املػا٥ٌ املتعًك١ بصي

 ايؿطع.
 :ايال٥ش١
ؾٝهٕٛ شيو عٔ ططٜل  عٓس اؿاد١ يًطؾع إىل املكاّ ايػاَٞ 37/1 

 ٚظاض٠ ايعسٍ.
 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايجاَلث  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا



٣ٛ املتعًك١ بايؿطنات ٚاؾُعٝات ايكا١ُ٥، أٚ اييت يف زٚض ايسعتكاّ 
ايتصؿ١ٝ، أٚ املؤغػات اـاص١ يف احمله١ُ اييت ٜكع يف ْطام 

ناْت ايسع٣ٛ ع٢ً ايؿطن١ أٚ اؾُع١ٝ أٚ  غٛا٤اختصاصٗا َطنع إزاضتٗا، 
املؤغػ١، أٚ َٔ ايؿطن١ أٚ اؾُع١ٝ أٚ املؤغػ١ ع٢ً أسس ايؿطنا٤ أٚ 

 ٜو أٚ عضٛ ع٢ً آخط.األعضا٤، أٚ َٔ ؾط
ٚجيٛظ ضؾع ايسع٣ٛ إىل احمله١ُ اييت ٜكع يف ْطام اختصاصٗا ؾطع 

 ايؿطن١ أٚ اؾُع١ٝ أٚ املؤغػ١ ٚشيو يف املػا٥ٌ املتعًك١ بٗصا ايؿطع.
 ايال٥ش١:
تكاّ ايسع٣ٛ ع٢ً ايعضٛ أٚ ايؿطٜو يف احمله١ُ اييت ٜكع  38/1 

ؤغػ١ إشا نإ املسع٢ يف ْطام اختصاصٗا َهإ ايؿطن١ أٚ اؾُع١ٝ أٚ امل
ؾتكاّ يف احمله١ُ اييت  َػذالا، ؾإٕ مل ٜهٔ ضمسٝؾٝٗا  َػذالعًٝ٘ 

ا يًُاز٠ ايػازغ١ ٚؾكٜكع يف ْطام اختصاصٗا َهإ إقا١َ املسع٢ عًٝ٘ 
 ٚايجالثني َٔ ٖصا ايٓعاّ.

 
 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايجاَلث  املاٖز٠ ايتأغَع١ 
 ايٓعاّ َا ٜأتٞ:َٔ ٖصا  ٜػتج٢ٓ َٔ املاز٠ ايػازغ١ ٚايجالثني

ٜهٕٛ يًُسعٞ بايٓؿك١ اـٝاض يف إقا١َ ايسع٣ٛ يف احمله١ُ اييت ٜكع  -1
 املسعٞ. يف ْطام اختصاصٗا َهإ إقا١َ املسع٢ عًٝ٘ أٚ



 -يف املػا٥ٌ ايعٚد١ٝ ٚاؿضا١ْ ٚايعٜاض٠ َٚٔ عضًٗا أٚيٝاؤٖا–يًُطأ٠  -2
٢ احمله١ُ اـٝاض يف إقا١َ زعٛاٖا يف بًسٖا أٚ بًس املسع٢ عًٝ٘، ٚعً

إشا مسعت ايسع٣ٛ يف بًس املسع١ٝ اغتدالف قه١ُ بًس املسع٢ عًٝ٘ 
يإلداب١ عٔ زعٛاٖا، ؾإشا تٛدٗت ايسع٣ٛ أبًؼ املسع٢ عًٝ٘ باؿضٛض إىل 
َهإ إقاَتٗا يًػري ؾٝٗا، ؾإٕ اَتٓع مسعت غٝابٝا، ٚإشا مل تتٛد٘ 

 ايسع٣ٛ ضزتٗا احمله١ُ زٕٚ إسضاضٙ.
٣ ايٓاؾ١٦ عٔ سٛازخ ايػري اييت تكع يف ٜهٕٛ يًُسعٞ يف ايسعاٚ -3

غري بًس غري بًس املسع٢ عًٝ٘ اـٝاض يف إقا١َ ايسع٣ٛ يف احمله١ُ اييت 
ٜكع يف ْعام اختصاصٗا َهإ ٚقٛع اؿازخ، أٚ َهإ إقا١َ املسع٢ 

 عًٝ٘.
 :ايال٥ش١
( َٔ ٖصٙ املاز٠ ع٢ً زع٣ٛ ايعٚد١ٝ 1تػطٟ أسهاّ ايؿكط٠ ) 39/1 

ك١ أٚ ظٜازتٗا، أَا ايسع٣ٛ بإيػا٥ٗا أٚ إْكاصٗا ؾتهٕٛ أٚ غريٖا بطًب ايٓؿ
 ٚؾل َا دا٤ يف املاز٠ ايػازغ١ ٚايجالثني َٔ ٖصا ايٓعاّ.

( َٔ 2إٔ ايسعا٣ٚ ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ ) ابتسا٤إشا ظٗط يًسا٥ط٠  39/2 
 ٖصٙ املاز٠ َتٛد١ٗ ؾتبًؼ املسع٢ عًٝ٘ باؿضٛض زٕٚ اغتدالف.

يس٣ ايسا٥ط٠ ؾتشهِ بطزٖا، ٚخيضع إشا مل تتٛد٘ ايسع٣ٛ  39/3 
 ٖصا اؿهِ يططم االعرتاض.



ٜطاع٢ يف سضٛض ٚغٝاب املسع٢ عًٝ٘ يف ٖصٙ املاز٠  39/4 
أسهاّ اؿضٛض ٚايػٝاب ايٛاضز٠ يف ايؿصٌ ايجاْٞ َٔ ايباب ايطابع َٔ ٖصا 

 ايٓعاّ.
از٠ إشا نإ املسع٢ ( َٔ ٖصٙ امل2ال تػطٟ أسهاّ ايؿكط٠ ) 39/5 

 عًٝ٘ اَطأ٠.
 ايٓعاّ:

ِٕٛ  املاٖز٠ األِضَبُع
ا يًُشه١ُ اييت ٖٞ ؾٝٗا، اْٝتعس املس١ٜٓ أٚ احملاؾع١ أٚ املطنع ْطاقًا َه

ٚعٓس تعسز احملانِ ؾٝٗا حيسز اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤ ايٓطام املهاْٞ 
ٚتتبع املطانع اييت يٝؼ ؾٝٗا قانِ قه١ُ أقطب بًس٠ إيٝٗا  يهٌ َٓٗا.

ًؼ األع٢ً يًكضا٤ تبعٝتٗا حمله١ُ أخط٣ يف َٓطكتٗا َا مل ٜكطض اجمل
إجيابًا أٚ -يف املٓطك١ ْؿػٗا، ٚعٓس ايتٓاظع ع٢ً االختصاص املهاْٞ 

 ؼاٍ ايسع٣ٛ إىل احمله١ُ ايعًٝا يًؿصٌ يف شيو. -غًبًا
 :ايال٥ش١
املعترب يف ايكطب ٖٛ ايططم املػًٛن١ عاز٠ بايٛغا٥ٌ  40/1 

 املعتاز٠.
ٍ ايسع٣ٛ يٓطاقٗا املهاْٞ ٚأْٗا إشا ضأت ايسا٥ط٠ عسّ مشٛ 40/2 

َٔ اختصاص قه١ُ أخط٣ ؾتبعجٗا بهتاب إىل احمله١ُ املدتص١، ؾإٕ 
عازت إيٝٗا ٚمل تكتٓع ؾرتؾع ًَـ ايكض١ٝ بهتاب إىل احمله١ُ ايعًٝا 

 ا.ًَعَيًؿصٌ يف شيو، َٚا تكطضٙ ٜهٕٛ 



 

 ايباب ايجايح
 ضؾع ايسع٣ٛ ٚقٝسٖا

 ايٓعاّ:
 ١َٜ ِٕٛاملاٖز٠ اؿأز  َٚاأَلِضَبُع

تٛزع  -َٛقع١ َٓ٘ أٚ ممٔ ميجً٘-َٔ املسعٞ بصشٝؿ١  تطؾع ايسع٣ٛ -1
 يس٣ احمله١ُ َٔ أصٌ ٚصٛض بعسز املسع٢ عًِٝٗ.

 ايبٝاْات اآلت١ٝ: ٌُ صشٝؿ١ ايسع٣ٛتؿٚجيب إٔ 
االغِ ايهاٌَ يًُسعٞ، ٚضقِ ٖٜٛت٘، َٚٗٓت٘ أٚ ٚظٝؿت٘، َٚهإ إقاَت٘،  -أ

ٌ ملٔ ميجً٘، ٚضقِ ٖٜٛت٘، َٚٗٓت٘ أٚ ٚظٝؿت٘، ، ٚاالغِ ايهاَعًَُ٘ٚهإ 
 َٚهإ عًُ٘. َٚهإ إقاَت٘

َٗٓت٘ أٚ  َٚا ٜتٛاؾط َٔ َعًَٛات عٔ االغِ ايهاٌَ يًُسع٢ عًٝ٘، -ب
َٚهإ عًُ٘، ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ َهإ إقا١َ َعًّٛ  ٚظٝؿت٘، َٚهإ إقاَت٘

 ؾآخط َهإ إقا١َ نإ ي٘.
 تاضٜذ تكسِٜ ايصشٝؿ١. -ز
 طؾٛع١ أَاَٗا ايسع٣ٛ.احمله١ُ امل -ز

َهإ إقا١َ كتاض يًُسعٞ يف ايبًس ايصٟ ؾٝ٘ َكط احمله١ُ إٕ مل  -ٖـ
 ٜهٔ ي٘ َهإ إقا١َ ؾٝٗا.

 َٛاٛع ايسع٣ٛ، َٚا ٜطًب٘ املسعٞ، ٚأغاْٝسٙ. -ٚ



ٜٚهتؿ٢ بايٓػب١ إىل األدٗع٠ اؿه١َٝٛ يف ايؿكطات )أ،ب،ٖـ( َٔ ٖصٙ 
 املاز٠ بصنط االغِ ٚاملكط.

األع٢ً يًكضا٤ عٓس االقتضا٤ إااؾ١ َا ًٜعّ َٔ ٚغا٥ٌ ٚبٝاْات ٚيًُذًؼ 
 أخط٣.

 ال جيُع يف صشٝؿ١ ايسع٣ٛ بني عس٠ طًبات ال ضابط بٝٓٗا. -2
 :ايال٥ش١
تطؾع صشٝؿ١ ايسع٣ٛ بعس تٛقٝعٗا إىل احمله١ُ املدتص١  41/1 

 ا يًُٓٛشز املعتُس.ٚؾكباغِ ض٥ٝػٗا 
د١ٗ ضمس١ٝ تتضُٔ َعا١ًَ إىل احمله١ُ َٔ  إشا ٚضزت 41/2 

زع٣ٛ خاص١ ؾتعاز إيٝٗا َع إؾعاضٖا بإبالؽ املسعٞ بتكسِٜ صشٝؿ١ 
 ايسع٣ٛ يس٣ احمله١ُ َباؾط٠، ٚيًُشه١ُ طًب املعا١ًَ عٓس االقتضا٤.

إااؾ١ يًبٝاْات ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ )أ( َٔ ٖصٙ املاز٠، جيب  41/3 
م إؾاز٠ إٔ تؿٌُ صشٝؿ١ ايسع٣ٛ ع٢ً ايعٓٛإ ايٛطين يًُسعٞ، َع إضؾا
 َػذالبصشت٘ َٔ َؤغػ١ ايربٜس ايػعٛزٟ، َا مل ٜهٔ عٓٛاْ٘ ايٛطين 

 يس٣ احمله١ُ.
ٜهتؿ٢ يف امل١ٓٗ أٚ ايٛظٝؿ١ ايٛاضز٠ يف ايؿكطتني )أ، ب( َٔ  41/4 

 ٖصٙ املاز٠ باالغِ ايعاّ نإٔ ٜكاٍ: َٛظـ، أٚ َتػبب.
ٜهٕٛ إٜساع صشٝؿ١ ايسع٣ٛ بتػذًٝٗا يف ايكٝس ايعاّ  41/5 

 .يًُشه١ُ



ال ٜبعح ًَـ ايكض١ٝ إىل ايسا٥ط٠ يٓعطٖا إال بعس إنُاٍ  41/6 
 صشٝؿ١ ايسع٣ٛ ٚؼسٜس َٛعس اؾًػ١ ٚإنُاٍ إدطا٤ات ايتبًٝؼ.

 
 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚاألِضَبُع  ١َٝ  املاٖز٠ ايجاْ
ٜكٝس ايهاتب املدتص ايسع٣ٛ يف ّٜٛ تكسِٜ ايصشٝؿ١ يف ايػذٌ 

تاضٜذ  -ميجً٘ عضٛض املسعٞ أٚ َٔ-اـاص بصيو بعس إٔ ٜجبت 
اؾًػ١ احملسز٠ يٓعطٖا يف أصٌ ايصشٝؿ١، ٚصٛضٖا، ٚعًٝ٘ يف ايّٝٛ 
ايتايٞ ع٢ً األنجط إٔ ٜػًِ أصٌ ايصشٝؿ١ ٚصٛضٖا إىل احملضط أٚ 

 يتبًٝػٗا، ٚضز األصٌ إىل إزاض٠ احمله١ُ.  -عػب األسٛاٍ-املسعٞ
 :ايال٥ش١
 ٜسٕٚ ايهاتب املدتص ع٢ً صشٝؿ١ ايسع٣ٛ ٚقت اؾًػ١ 42/1 

 َٚستٗا، ٜٚٓكٌ شيو ع٢ً ٚضق١ ايتبًٝؼ.
ؼسز إزاض٠ احمله١ُ عٓس قٝس صشٝؿ١ ايسع٣ٛ ايتذاض١ٜ دًػ١  42/2   

 يٓعطٖا مبا ال ٜتذاٚظ عؿطٜٔ ًَٜٛا َٔ تاضٜذ ايكٝس . 
  

 ايٓعاّ:
ِٕٛ َٚاألِضَبُع  املاٖز٠ ايجايج١ 

 صشٝؿ١ بتػًِٝ صٛض٠ -عػب األسٛاٍ-ٜكّٛ احملضط أٚ املسعٞ 
 املسع٢ عًٝ٘ خالٍ سمػ١ عؿط َٜٛا ع٢ً األنجط َٔ تػًُٝٗا ايسع٣ٛ إىل



إيٝ٘، إال إشا نإ قس سسز يٓعط ايسع٣ٛ دًػ١ تكع يف أثٓا٤ ٖصا املٛعس، 
َٛعس  جيب إٔ ٜتِ ايتػًِٝ قبٌ اؾًػ١ ٚشيو نً٘ َع َطاعا٠ ؾعٓس٥ص

 اؿضٛض.
 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚاألِضبُع  املاٖز٠  ايٖطابَع١ 
احمله١ُ ايعا١َ مثا١ْٝ أٜاّ ع٢ً األقٌ َٔ تاضٜذ َٛعس اؿضٛض أَاّ 

َٚٛعس اؿضٛض أَاّ احملانِ ايعُاي١ٝ ٚايتذاض١ٜ  تبًٝؼ صشٝؿ١ ايسع٣ٛ
ٚاألسٛاٍ ايؿدص١ٝ أضبع١ أٜاّ ع٢ً األقٌ َٔ تاضٜذ تبًٝؼ صشٝؿ١ 
ايسع٣ٛ، ٚتطبل َس٠ األٜاّ األضبع١ ع٢ً ايكضاٜا ايعُاي١ٝ ٚايتذاض١ٜ 

طت أَاّ احمله١ُ ايعا١َ يف احملاؾع١ أٚ املطنع، ٚاألسٛاٍ ايؿدص١ٝ إشا ْع
ٚجيٛظ يف ايسعا٣ٚ ايٓاؾ١٦ عٔ سٛازخ ايػري أٚ عٓس ايضطٚض٠ ْكص 
املٛعس إىل أضبع ٚعؿطٜٔ غاع١ بؿطط إٔ حيصٌ ايتبًٝؼ يًدصِ ْؿػ٘ 
يف ساي١ ْكص املٛعس، ٚإٔ ٜهٕٛ بإَهاْ٘ ايٛصٍٛ إىل احمله١ُ يف 

احمله١ُ املطؾٛع١ إيٝٗا  بإشٕ َٔاملٛعس املٛعس احملسز، ٜٚهٕٛ ْكص 
 ايسع٣ٛ.
 :ايال٥ش١
ال تػطٟ املسز ايٛاضز٠ يف ٖصٙ املاز٠ ع٢ً َٔ مت تبًٝػ٘،  44/1 

 ٚال ع٢ً املٛاعٝس ايالسك١ أثٓا٤ ْعط ايكض١ٝ.



ٜطدع يف تكسٜط ايضطٚض٠ اجملٝع٠ يٓكص املٛعس إىل ايسا٥ط٠،  44/2 
٤ ٚايكاصطٜٔ ٚاملػاؾطٜٔ َجٌ: قضاٜا اؿضا١ْ ٚايعٜاض٠ ٚايٓؿك١، ٚايػذٓا

 ٚحنِٖٛ.
ْكص املٛعس ال ًٜعّ إٔ ٜهٕٛ إىل اؿس األز٢ْ ايصٟ ْصت  44/3 

 عًٝ٘ املاز٠، ٚال جيٛظ ايٓكص عٓ٘.
ٜؿرتط إلْكاص املٛعس إٔ ٜتِ تػًِٝ صٛض٠ ٚضق١ ايتبًٝؼ  44/4 

يؿدص املطًٛب تبًٝػ٘ أٚ ٚنًٝ٘ يف ايسع٣ٛ ْؿػٗا ٚال ٜهتؿ٢ بػري 
 شيو.
 

 ايٓعاّ:
ِٕٛ املاٖز٠ َٚاألِضبُع  اـاََػ١ 

عسا ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً ٚايسعا٣ٚ -ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ يف مجٝع ايسعا٣ٚ 
إٔ ٜٛزع يس٣ احمله١ُ َصنط٠ بسؾاع٘  -اييت أْكص َٛعس اؿضٛض ؾٝٗا

قبٌ اؾًػ١ احملسز٠ يٓعط ايسع٣ٛ بجالث١ أٜاّ ع٢ً األقٌ أَاّ احمله١ُ 
احملانِ األخط٣، ٚأَاّ ايسٚا٥ط  ايعا١َ، ٚبّٝٛ ٚاسس ع٢ً األقٌ أَاّ

ايعُاي١ٝ ٚايتذاض١ٜ ٚاألسٛاٍ ايؿدص١ٝ إشا ْعطت أَاّ احمله١ُ ايعا١َ يف 
 احملاؾع١ أٚ املطنع.

 ايٓعاّ:
ِٕٛ َٚاألِضَبُع  املاٖز٠ ايٖػأزَغ١ 



ال ٜرتتب ع٢ً عسّ َطاعا٠ املٛعس املكطض يف املاز٠ )ايجايج١ ٚاألضبعني( َٔ 
ا٠ َٛعس اؿضٛض بطالٕ صشٝؿ١ ايسع٣ٛ، ٚشيو ٖصا ايٓعاّ أٚ عسّ َطاع

 َٔ غري إخالٍ عل املٛد٘ إيٝ٘ ايتبًٝؼ يف ايتأدٌٝ الغتهُاٍ املٛعس.
 ايال٥ش١:
ٜهٕٛ ايتأدٌٝ الغتهُاٍ املٛعس بطًب ٜسٕٚ ع٢ً ٚضق١  46/1 

ايتبًٝؼ، أٚ بهتاب ٜكٝس يف احمله١ُ، أٚ ٜبسٜ٘ أَاّ ايسا٥ط٠ يف اؾًػ١ 
 نتاب١ أٚ َؿاؾ١ٗ.

 
 عاّ:ايٓ

ِٕٛ َٚاألِضبُع  املاٖز٠  ايٖػابَع١ 
ٚيٛ -إشا سضط املسعٞ ٚاملسع٢ عًٝ٘ أَاّ احمله١ُ َٔ تًكا٤ ْؿػُٝٗا 

ٚطًبا مساع خصَٛتُٗا ؾتػُع  -ناْت ايسع٣ٛ خاضز اختصاصٗا املهاْٞ
 احمله١ُ ايسع٣ٛ يف اؿاٍ إٕ أَهٔ ٚإال سسزت هلا دًػ١ أخط٣.

 :ايال٥ش١
اخ١ً يٛاضز٠ يف ٖصٙ املاز٠ إٔ تهٕٛ زٜؿرتط يػُاع ايسع٣ٛ ا 47/1 

 يف االختصاص ايٓٛع يًُشه١ُ.
 :ايٓعاّ

ِٕٛ َٚاألِضَبُع  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا



إشا عٝٓت احمله١ُ دًػ١ يؿدصني َتساعٝني، ثِ سضطا يف غري ايٛقت 
املعني ٚطًبا ايٓعط يف خصَٛتُٗا، ؾعًٝٗا إٔ ػٝب ٖصا ايطًب إٕ 

 أَهٔ.
 



 ايباب ايطابع

 ٚايتٛنٌٝ يف اـص١َٛ ٚغٝابِٗ سضٛض اـصّٛ

 ايؿصٌ األٍٚ

 اؿضٛض ٚايتٛنٌٝ يف اـص١َٛ

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚاألِضَبُع  املاٖز٠ ايتاغَع١ 

يف ايّٝٛ املعني يٓعط ايسع٣ٛ حيضط اـصّٛ بأْؿػِٗ أٚ َٔ ٜٓٛب 
عِٓٗ، ؾإشا نإ ايٓا٥ب ٚنٝاًل تعني نْٛ٘ ممٔ ي٘ سل ايتٛنٌ سػب 

 ايٓعاّ.

 :ايال٥ش١

متجٌٝ اؾ١ٗ اؿه١َٝٛ مبٛدب نتاب ضمسٞ َٔ ٜهٕٛ  49/1 
 صاسب ايصالس١ٝ خيٛي٘ َباؾط٠ ايسعا٣ٚ.

ٌ عٔ ايؿطنات أٚ اؾُعٝات أٚ املؤغػات اـاص١ ايتٛن 49/2 
 ٜهٕٛ بٛناي١ ؾطع١ٝ َٔ املؿٛض بصيو ٚؾل عكس تأغٝػٗا أٚ غذًٗا.

إشا تعسز ايٛنال٤ يف اـص١َٛ عٔ أسس ططيف ايسع٣ٛ داظ  49/3 
هلِ فتُعني أٚ يهٌ ٚاسس َِٓٗ ع٢ً سس٠ اؿضٛض عٔ َٛنً٘ غٛا٤ 



أنإ يف أٍٚ ايسع٣ٛ أّ يف أثٓا٥ٗا َا مل ٜٓص يف ايٛناي١ ع٢ً غري شيو 
 أٚ ٜؤزٟ تعاقبِٗ إىل إعاق١ غري ايسع٣ٛ.

 ايٓعاّ:

ُُِػٕٛ  املاٖز٠ اـ

نٌٝ إٔ ٜكطض سضٛضٙ عٔ َٛنً٘، ٚإٔ ٜٛزع صٛض٠ َصسق١ جيب ع٢ً ايٛ
َٔ ٚثٝك١ ٚنايت٘ يس٣ ايهاتب املدتص، ٚيًُشه١ُ إٔ تطخص يًٛنٌٝ 

ؼسزٙ، ع٢ً أال ٜتذاٚظ شيو  َٛعسعٓس ايضطٚض٠ بإٜساع صٛض٠ ايٛثٝك١ يف 
أٍٚ دًػ١ يًُطاؾع١، ٚجيٛظ إٔ ٜجبت ايتٛنٌٝ يف اؾًػ١ بتكطٜط ٜسٕٚ يف 

 ٛنٌ أٚ ٜبصِ عًٝ٘ بإبٗاَ٘.قضطٖا، ٜٚٛقع٘ امل

 ا ع٢ً ايٛصٞ ٚايٛيٞ ٚايٓاظط.آْؿٜٚػطٟ ٚدٛب اإلٜساع املؿاض إيٝ٘ 

 :ايال٥ش١

إشا مل ٜهٔ َع ايٛنٌٝ صٛض٠ َٔ ٚنايت٘ َصسق١ َٔ  50/1 
َصسضٖا طابل املٛظـ املدتص ع٢ً أصًٗا ٜٚٛقع ع٢ً ايصٛض٠ بصيو 

 ٜٚٛزعٗا مبًـ ايكض١ٝ.

يت٘ يف أٍٚ دًػ١ سضطٖا ؾإٕ نإ إشا مل ٜكسّ ايٛنٌٝ ٚنا 50/2 
ٚنٝال عٔ املسعٞ ؾٝعترب املسعٞ يف سهِ ايػا٥ب، ٜٚعاٌَ ٚؾل املاز٠ 

عٔ املسع٢ عًٝ٘  ٚنٝالاـاَػ١ ٚاـُػني َٔ ٖصا ايٓعاّ، ٚإٕ نإ 
يف ابط  ٜٚسٕٚ ؾٝؤدٌ إىل دًػ١ تاي١ٝ يٝشضط ايٛناي١ ٜٚؿِٗ بصيو



اي١ ؾٝعاٌَ ٚؾل املاز٠ ايسع٣ٛ، ؾإشا ؽًـ عٔ اؿضٛض أٚ مل حيضط ايٛن
 ايػابع١ ٚاـُػني َٔ ٖصا ايٓعاّ.

إشا قسّ ايٛنٌٝ ٚناي١ ال ؽٛي٘ اإلدطا٤ املطًٛب، ؾإٕ نإ  50/3 
عٔ املسعٞ ؾتؿُٗ٘ ايسا٥ط٠ بإنُاٍ املطًٛب، ؾإٕ مل ٜهٌُ  ٚنٝال

املطًٛب يف اؾًػ١ ايتاي١ٝ ؾٝعاٌَ ٚؾل املاز٠ اـاَػ١ ٚاـُػني َٔ 
عٔ املسع٢ عًٝ٘ ؾتؿُٗ٘ ايسا٥ط٠ بإنُاٍ  ٚنٝالٕ ٖصا ايٓعاّ، ٚإٕ نا

املطًٛب َٔ قبٌ َٛنً٘، ٚأْ٘ إشا مل ٜكسّ ٚناي١ َهت١ًُ يف اؾًػ١ 
ايتاي١ٝ ؾٝعترب يف سهِ ايػا٥ب، ٜٚعاٌَ ٚؾل املاز٠ ايػابع١ ٚاـُػني َٔ 

 ٖصا ايٓعاّ.

 ال ٜٛنٌ ايٓا٥ب غريٙ َا مل ٜٓص ع٢ً سك٘ يف ايتٛنٌٝ. 50/4 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ ُُِػ َٚاـ  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

نٌ َا ٜكطضٙ ايٛنٌٝ يف سضٛض املٛنٌ ٜهٕٛ مبجاب١ َا ٜكطضٙ املٛنٌ 
ْؿػ٘، إال إشا ْؿاٙ أثٓا٤ ْعط ايكض١ٝ يف اؾًػ١ ْؿػٗا، ٚإشا مل حيضط 
املٛنٌ ؾال ٜصح َٔ ايٛنٌٝ اإلقطاض باؿل املسع٢ ب٘، أٚ ايتٓاظٍ، أٚ 

ٗا، أٚ ضزٖا، أٚ تطى اـص١َٛ، أٚ ايصًح، أٚ قبٍٛ ايُٝني، أٚ تٛدٝٗ
أٚ عٔ ططٍٜل َٔ ططم ايطعٔ ؾٝ٘،   -نًًٝا أٚ دع٥ًٝا -ايتٓاظٍ عٔ اؿهِ 

أٚ ضؾع اؿذط، أٚ تطى ايطٖٔ َع بكا٤ ايسٜٔ أٚ االزعا٤ بايتعٜٚط أٚ ضز 



ايكااٞ أٚ اختٝاض اـبري أٚ ضزٙ َا مل ٜهٔ َؿٛاًا تؿٜٛضًا خاصًا يف 
 ايٛناي١.

 :ايال٥ش١

يتٛنٌٝ باـص١َٛ خيٍٛ ايٛنٌٝ غًط١ ايكٝاّ باألعُاٍ ا 51/1 
ٚاإلدطا٤ات ايالظ١َ ملتابع١ ايسع٣ٛ ٚاملطاؾع١ ٚاملساؾع١ ٚاإلْهاض عسا َا 

 املٛنٌ. اغتجٓاْٙصت عًٝ٘ ٖصٙ املاز٠ أٚ 

ٝٓس بعَٔ أٚ عٌُ أٚ  51/2  ايٛناي١ تبك٢ غاض١ٜ املؿعٍٛ َا مل تك
ايتأنس َٔ غطٜإ َؿعٛهلا أٚ  تٓؿػذ بػبب ؾطعٞ، ٚيًسا٥ط٠ عٓس االقتضا٤

 طًب ػسٜسٖا.

إٔ تسٕٚ يف ايضبط  -عٓس أٍٚ سضٛض يًٛنٌٝ–ع٢ً ايسا٥ط٠  51/3 
 ضقِ ايٛناي١، ٚتاضخيٗا، َٚصسضٖا، َٚضُْٛٗا مما ي٘ عالق١ بايسع٣ٛ.

 ايٓا٥ب ال ميجٌ َٔ ٖٛ ْا٥ب عٓ٘ إال ؾُٝا ٖٛ َؿٛض ؾٝ٘. 51/4 

 ايٓعاّ:

ِٛ ُُِػ َٚاـ  ١َٝ ْٔ  ٕاملاٖز٠ ايجا

ال حيٍٛ اعتعاٍ ايٛنٌٝ أٚ ععي٘ بػري َٛاؾك١ احمله١ُ زٕٚ غري اإلدطا٤ات 
َٔ املعتعٍ أٚ املععٍٚ بسال إال إشا أبًؼ املٛنٌ خصُ٘ بتعٝني ٚنٌٝ آخط 

 أٚ بععَ٘ ع٢ً َباؾط٠ ايسع٣ٛ بٓؿػ٘.

 :ايال٥ش١



إشا اعتعٍ ايٛنٌٝ أٚ ععٍ بػري َٛاؾك١ احمله١ُ ؾٝػتُط  52/1 
يف َٛادٗت٘، َا مل ٜبًؼ املٛنٌ خصُ٘ بتعٝني ٚنٌٝ ايػري يف ايكض١ٝ 

 َٔ املعتعٍ أٚ املععٍٚ أٚ بععَ٘ ع٢ً َباؾط٠ ايسع٣ٛ بٓؿػ٘. آخط بسال

 ايٓعاّ:

ُٕٛ ُُِػ َٚاـ  املاٖز٠ ايجأيج١ 

إشا ظٗط يًُشه١ُ َٔ أسس ايٛنال٤ نجط٠ االغتُٗاالت عذ١ غؤاٍ َٛنً٘ 
أٚ تٛنٌٝ  متاّ املطاؾع١بكصس املُاط١ً ؾًٗا سل طًب املٛنٌ بٓؿػ٘ إل

 ٚنٌٝ آخط.

 :ايال٥ش١

يًسا٥ط٠ ضؾض طًب ايٛنٌٝ االغتُٗاٍ يػؤاٍ َٛنً٘ إشا ظٗط  53/1 
 عسّ اؾس٣ٚ َٔ طًب٘ ٜٚسٕٚ شيو يف ابط ايكض١ٝ.

يف َػا٥ٌ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ طًب  -عٓس االقتضا٤–يًسا٥ط٠  53/2 
 سضٛض املٛنٌ.

 ايٓعاّ:

   ِٛ ُُِػ َٚاـ ٕاملاٖز٠ ايطابَع١ 

ال جيٛظ يًكااٞ ٚال يعضٛ ١٦ٖٝ ايتشكٝل ٚاالزعا٤ ايعاّ ٚال ألسس َٔ 
عٔ اـصّٛ يف ايسع٣ٛ ٚيٛ ناْت  ٚنٝالايعاًَني يف احملانِ إٔ ٜهٕٛ 



َكا١َ أَاّ قه١ُ غري احمله١ُ ايتابع هلا، ٚيهٔ جيٛظ هلِ شيو عٔ 
 أظٚادِٗ ٚأصٛهلِ ٚؾطٚعِٗ َٚٔ نإ ؼت ٚالٜتِٗ ؾطعًا.

 



 ايؿصٌ ايجاْٞ

 غٝاب اـصّٛ

 ايٓعاّ:

ُُِػٕٛ َٚاـ ََٔػ١   املاٖز٠ اـا

إشا غاب املسعٞ عٔ دًػ١ َٔ دًػات ايسع٣ٛ ٚمل ٜتكسّ بعصض تكبً٘ 
احمله١ُ ؾتؿطب ايسع٣ٛ، ٚي٘ بعس شيو إٔ ٜطًب اغتُطاض ايٓعط ؾٝٗا 
عػب األسٛاٍ، ٚعٓس شيو ؼسز احمله١ُ دًػ١ يٓعطٖا ٚتبًؼ بصيو 

نصيو ٚمل ٜتكسّ بعصض تكبً٘ احمله١ُ  سعٞاملسع٢ عًٝ٘، ؾإٕ غاب امل
 ؾتؿطب ايسع٣ٛ ٚال تػُع بعس شيو إال بكطاض َٔ احمله١ُ ايعًٝا.

 :ايال٥ش١

تؿطب ايسع٣ٛ عٓس ؼكل غٝاب املسعٞ بٓا٤ ع٢ً املاز٠  55/1 
 ايتاغع١ ٚاـُػني َٔ ٖصا ايٓعاّ.

 إشا تكسّ بعصض تكبً٘. ايسع٣ٛ يًسا٥ط٠ إٔ تًػٞ ؾطب 55/2 

ٜؤثط ؾطب ايسع٣ٛ ع٢ً إدطا٤اتٗا ايػابك١ بٌ ٜب٢ٓ ع٢ً ال  55/3 
 َا غبل ابط٘ َت٢ أعٝس ايػري ؾٝٗا.

يًُسعٞ طًب اغتُطاض ايٓعط يف ايسع٣ٛ بعس ؾطبٗا يًُط٠  55/4 
 األٚىل مبصنط٠ ٜكسَٗا إلزاض٠ احمله١ُ، أٚ بتكطٜط َٓ٘ يف ابط ايكض١ٝ.



ا١ْٝ َٚا ٜهٕٛ ايطؾع يًشه١ُ ايعًٝا بعس ايؿطب يًُط٠ ايج 55/5 
بعسٖا بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ املسعٞ، بهتاب َطؾل ب٘ صٛض٠ ابط ايكض١ٝ، 

 ال تػُع قبً٘. أدالٚيًُشه١ُ ايعًٝا إشا قطضت مساع ايسع٣ٛ إٔ ؼسز 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ ُُِػ َٚاـ  املاٖز٠ ايٖػأزَغ١ 

يف اؿايتني املٓصٛص عًُٝٗا يف املاز٠ )اـاَػ١ ٚاـُػني( َٔ ٖصا 
املسع٢ عًٝ٘ يف اؾًػ١ اييت غاب عٓٗا املسعٞ ؾً٘ إٔ ايٓعاّ، إشا سضط 

ٜطًب َٔ احمله١ُ عسّ ؾطب ايسع٣ٛ ٚاؿهِ يف َٛاٛعٗا إشا ناْت 
 صاؿ١ يًشهِ ؾٝٗا، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ع٢ً احمله١ُ إٔ ؼهِ ؾٝٗا، ٜٚعس

 يف سل املسعٞ غٝابٝا. سهُٗا

 :ايال٥ش١

اـصّٛ تهٕٛ ايسع٣ٛ صاؿ١ يًشهِ بعس ابط أقٛاٍ  56/1 
ٚطًباتِٗ اـتا١َٝ َع تٛؾط أغباب اؿهِ ؾٝٗا ٚؾل املاز٠ ايتاغع١ 

 َٔ ٖصا ايٓعاّ. جُاْنيٚاي

 ايٓعاّ:

ِٕٛ ُُِػ َٚاـ  املاٖز٠ ايٖػابَع١ 

إشا غاب املسع٢ عًٝ٘ عٔ اؾًػ١ األٚىل ٚمل ٜهٔ تبًؼ يؿدص٘ أٚ  -1
ٜبًؼ ٚنًٝ٘ يف ايسع٣ٛ ْؿػٗا ؾٝؤدٌ ايٓعط يف ايسع٣ٛ إىل دًػ١ السك١ 



زٕٚ عصض تكبً٘ احمله١ُ   بٗا املسع٢ عًٝ٘، ؾإٕ غاب عٔ ٖصٙ اؾًػ١
ٚمل ٜهٔ تبًؼ يؿدص٘ أٚ ٚنًٝ٘ ؾتشهِ احمله١ُ يف ايسع٣ٛ، ٜٚعس 

 سهُٗا يف سل املسع٢ عًٝ٘ غٝابًٝا.

إشا تبًؼ املسع٢ عًٝ٘ يؿدص٘ أٚ ٚنًٝ٘ يف ايسع٣ٛ ْؿػٗا مبٛعس  -2
اع٘ يس٣ احمله١ُ قبٌ اؾًػ١ اؾًػ١، أٚ أٚزع ٖٛ أٚ ٚنًٝ٘ َصنط٠ بسؾ

احملسز٠ يٓعط ايسع٣ٛ ٚمل حيضط، أٚ سضط املسع٢ عًٝ٘ يف أٟ دًػ١ ثِ 
غاب، ؾتشهِ احمله١ُ يف ايسع٣ٛ، ٜٚعس سهُٗا يف سل املسع٢ عًٝ٘ 

 سضٛضٜا.

إشا مل حيضط املسع٢ عًٝ٘ ايصٟ يٝؼ ي٘ َهإ إقا١َ َعطٚف أٚ َهإ  -3
ا ملا ٚضز بايؿكط٠ )ط( َٔ املاز٠ ؾكٚإقا١َ كتاض يف املًُه١ بعس إعالْ٘ 

)ايػابع١ عؿط٠( َٔ ٖصا ايٓعاّ، ؾتشهِ احمله١ُ يف ايسع٣ٛ، ٜٚعس 
 ا.غٝابٝسهُٗا يف سل املسع٢ عًٝ٘ 

إشا ؽًـ املسع٢ عًٝ٘ يف املػا٥ٌ ايعٚد١ٝ ٚاؿضا١ْ ٚايٓؿك١ ٚايعٜاض٠  -4
ا ٚؾل اٛابط دربَٚٔ عضًٗا أٚيٝاؤٖا، ؾًًُشه١ُ إٔ تأَط بإسضاضٙ 

 سزٖا يٛا٥ح ٖصا ايٓعاّ.ؼ

 :ايال٥ش١

تبًٝؼ املسع٢ عًٝ٘ يؿدص٘ ٜتشكل إشا بًؼ بٓؿػ٘، ٚيف  57/1 
سهُ٘ تبًٝؼ ٚنًٝ٘ يف ايسع٣ٛ ْؿػٗا، َٚا عسا شيو ؾٗٛ تبًٝؼ يػري 

 ؾدص٘.



يف ساٍ غٝاب املسع٢ عًٝ٘ ًٜعّ تسٜٚٔ َضُٕٛ قضط  57/2 
 ايتبًٝؼ يف ابط ايكض١ٝ.

يؿدص٘ أٚ ٚنًٝ٘ يف ايسع٣ٛ ٚغاب  إشا تبًؼ املسع٢ عًٝ٘ 57/3 
عٔ اؾًػ١ األٚىل، أٚ تبًؼ يػري ؾدص٘ ٚغاب عٔ اؾًػ١ ايجا١ْٝ، أٚ 
سضط يف أٟ دًػ١ ثِ غاب، ٚاقتض٢ اؿاٍ تأدٌٝ ْعط ايسع٣ٛ ؾًػ١ 
تاي١ٝ ؾال ًٜعّ إعاز٠ إدطا٤ات ايتبًٝؼ، َا مل حيصٌ عاضض يًدص١َٛ، 

يسع٣ٛ ٚحنٛٙ، ؾٝذب نٛقؿٗا أٚ اْكطاعٗا أٚ سصٍٛ اْؿصاٍ نؿطب ا
ا عػب إؾاز٠ غٝابٝا أٚ سضٛضٜإعاز٠ إدطا٤ات ايتبًٝؼ ٜٚهٕٛ اؿهِ 

 ايتبًٝؼ ايٛاضز٠ بعس ايؿصٌ.

إٔ تأَط بإٜكاف خسَات املُتٓع  -عٓس االقتضا٤–يًُشه١ُ  57/4 
 عٔ اؿضٛض يس٣ اؾٗات اؿه١َٝٛ.

إشا تٛدٗت ايُٝني ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ بعس مساع ايسع٣ٛ  57/5 
بصيو سػب إدطا٤ات ايتبًٝؼ، ٜٚؿعط بٛدٛب سضٛضٙ ألزا٤ ايُٝني  ؾٝبًؼ

ٚغٛف ٜكض٢ عًٝ٘  ْانالٚأْ٘ إشا ؽًـ بػري عصض تكبً٘ احمله١ُ عس 
بايٓهٍٛ ٚؾل املاز٠ ايجايج١ عؿط٠ بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ، أَا إٕ نإ ي٘ 

٠ ؾٝعاٌَ ٚؾل املاز٠ ايطابع١ عؿط -تكبً٘ احمله١ُ–عصض ميٓع٘ َٔ اؿضٛض 
 بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ.

ّٜا،  57/6  إشا نإ اؿهِ يف غٝاب احملهّٛ عًٝ٘ ُٚعس سضٛض
ا الغتالّ ْػد١ اؿهِ ٚؾل املاز٠ ايػازغ١ ٚايػتني َٛعسؾتشسز ايسا٥ط٠ 



زٕٚ بعح –بعس املا١٥ ٚاملاز٠ ايتاغع١ ٚايػبعني بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ 
االعرتاض ٚمل ٜكسّ احملهّٛ عًٝ٘ ؾإشا اْكضت َس٠  -ْػد١ اؿهِ إيٝ٘

 اعرتاا٘ ؾٝهتػب اؿهِ ايكطع١ٝ.

إشا مل ٜهٔ يًُسع٢ عًٝ٘ َهإ إقا١َ َعطٚف أٚ َهإ إقا١َ  57/7 
كتاض يف املًُه١ ؾٝعاٌَ ٚؾل ايؿكط٠ )ط( َٔ املاز٠ ايػابع١ عؿط٠ َٔ 

 ( َٔ ٖصٙ املاز3.٠ٖصا ايٓعاّ ٚايؿكط٠ )

 ٜعطف ي٘ َهإ إقا١َ عاّ إشا صسض سهِ غٝابٞ ع٢ً َٔ مل 57/8 
أٚ كتاض ؾريؾع اؿهِ إىل قه١ُ االغت٦ٓاف َباؾط٠ يتسقٝك٘ زٕٚ تبًٝؼ 

 احملهّٛ عًٝ٘ ب٘.

( َٔ ٖصٙ املاز٠ ع٢ً َٔ مت 3ال تػطٟ أسهاّ ايؿكط٠ ) 57/9 
 تبًٝػ٘.

ا يف املػا٥ٌ املصنٛض٠ يف دربال تأَط احمله١ُ باإلسضاض  57/10 
ٔ تبًؼ يؿدص٘ أٚ يػري ؾدص٘ أٚ ظٗط ( إال بعس ؽًـ 4َايؿكط٠ )

 يًُشه١ُ تٗطب٘ أٚ ؽؿٝ٘.

 -َباؾط٠–ا بايهتاب١ دربٜهٕٛ األَط بإسضاض املسع٢ عًٝ٘  57/11 
إىل َطنع ايؿطط١ اييت ٜكِٝ املسع٢ عًٝ٘ يف ْطام اختصاصٗا، ٚيٛ نإ 

 خاضز ٚال١ٜ احمله١ُ.



يف ساٍ قبض ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ قبٌ املٛعس احملسز  57/12 
 ًػ١ ؾٝشضط َباؾط٠ إىل احمله١ُ.يًذ

إٔ تضُٔ أَطٖا بإسضاض املسع٢  -عٓس االقتضا٤–يًسا٥ط٠  57/13 
ا تٛقٝؿ٘ املس٠ ايالظ١َ اييت ٜتُهٔ خالهلا َٔ إسضاضٙ ع٢ً إٔ دربعًٝ٘ 

ال تتذاٚظ سمػ١ أٜاّ، ٚيف ساٍ اْكضا٤ املس٠ زٕٚ إسضاضٙ يًُشه١ُ تكّٛ 
 -أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَٗا–ايسا٥ط٠  اؾ١ٗ املدتص١ بايهتاب١ بؿهٌ عادٌ إىل

 يًتٛدٝ٘ بؿأْ٘.

ع٢ً َطنع ايؿطط١ يف ساٍ عسّ ايتُهٔ َٔ ايكبض ع٢ً  57/14 
املسع٢ عًٝ٘ إؾاز٠ احمله١ُ بصيو قبٌ سمػ١ أٜاّ َٔ املٛعس احملسز 
يًذًػ١، ٚال ميٓع شيو َٔ إسضاضٙ إىل احمله١ُ ٚيٛ بعس املٛعس احملسز 

 يًذًػ١.

ا ؾتهتب ايسا٥ط٠ يًذ١ٗ دربملسع٢ عًٝ٘ إشا تعصض إسضاض ا 57/15 
 املدتص١ يٛاع املسع٢ عًٝ٘ ع٢ً قا١ُ٥ ايكبض.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ ُُِػ َٚاـ  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

إشا تعسز املسع٢ عًِٝٗ، ٚنإ بعضِٗ قس بًؼ يؿدص٘ ٚبعضِٗ اآلخط مل 
ٜبًؼ يؿدص٘، ٚتػٝبٛا مجٝعًا أٚ تػٝب َٔ مل ٜبًؼ يؿدص٘، ٚدب ع٢ً 



غري ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً تأدٌٝ ْعط ايسع٣ٛ إىل دًػ١ تاي١ٝ احمله١ُ يف 
ٜبًؼ املسعٞ بٗا َٔ مل ٜبًؼ يؿدص٘ َٔ ايػا٥بني، ٜٚعس اؿهِ يف 

 ايسع٣ٛ يف سل َٔ تبًؼ َٔ املسع٢ عًِٝٗ سهًُا سضٛضًٜا.

 :ايال٥ش١

إشا نإ ايتبًٝؼ يؿدص بعض املسع٢ عًِٝٗ يف ايكضاٜا  58/1 
( ٚمل حيضط َِٓٗ 217-205املٛاز ) املػتعذ١ً املٓصٛص عًٝٗا يف

 أسس ؾع٢ً ايسا٥ط٠ ايٓعط يف ايسع٣ٛ ٚاؿهِ ؾٝٗا.

إشا تػٝب َٔ بًؼ يؿدص٘ ٚسضط َٔ مل ٜبًؼ يؿدص٘ ؾع٢ً  58/2 
 ا يف سكِٗ.سضٛضٜايسا٥ط٠ ْعط ايكض١ٝ ٚاؿهِ ؾٝٗا، ٜٚعس اؿهِ 

يف غري ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً، إشا أدًت ايسا٥ط٠ ْعط ايسع٣ٛ  58/3 
ا أٚ بعضِٗ ؾع٢ً احمله١ُ مجٝعدًػ١ تاي١ٝ يتػٝب املسع٢ عًِٝٗ إىل 

ْعطٖا ٚاؿهِ ؾٝٗا، ٚال ٜػٛؽ ايتٛقـ عٔ مساع ايسع٣ٛ ست٢ حيضط 
 اؾُٝع.

 ايٓعاّ:

ِٕٛ ُُِػ َٚاـ  املاٖز٠ ايتأغَع١ 

َٔ سضط قبٌ -ٚاؾًػ١ مل تٓعكس–يف تطبٝل األسهاّ ايػابك١ ال ٜعس غا٥بًا 
ؾًػ١ بجالثني زقٝك١، ع٢ً أْ٘ إشا سضط ٚاؾًػ١ املٛعس احملسز الْتٗا٤ ا

 الظايت َٓعكس٠ ؾٝعس سااطًا.



 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ  املاٖز٠ ايٓػت

املكطض٠ يالعرتاض يف ٖصا  املسزخالٍ –ٜهٕٛ يًُشهّٛ عًٝ٘ غٝابًٝا  -1
َٔ تاضٜذ  املعاضا١ ع٢ً اؿهِ يس٣ احمله١ُ اييت أصسضت٘ -ايٓعاّ

 إبالغ٘ أٚ ٚنًٝ٘ باؿهِ.

ا يإلدطا٤ات املكطض٠ يطؾع ايسع٣ٛ، ٚؾكطًب املعاضا١ مبصنط٠ كسّ ٜ -2
ع٢ً إٔ تتضُٔ املصنط٠ ضقِ اؿهِ املعاضض عًٝ٘، ٚتاضخي٘ ٚأغباب 

 املعاضا١.

إشا غاب املعاضض أٚ ٚنًٝ٘ عٔ اؾًػ١ األٚىل يٓعط املعاضا١،  -3
ؾتشهِ احمله١ُ َٔ تًكا٤ ْؿػٗا بػكٛط سك٘ يف املعاضا١، ٜٚعس سهُٗا 

 ْٗا٥ٝا.

ا إشا ُطًب َؤقتيًُشه١ُ إٔ تأَط بٛقـ تٓؿٝص اؿهِ املعاضض عًٝ٘  -4
ُٜدؿ٢ َٔ ايتٓؿٝص ٚقٛع اطض دػِٝ  شيو يف َصنط٠ املعاضا١ ٚنإ 

 ٜتعصض تساضن٘.

َعاضض يًشهِ ايػٝابٞ  ٜٛقـ ْؿاش اؿهِ ايػٝابٞ إشا صسض سهِ -5
 ٜكضٞ بإيػا٥٘.

 :ايال٥ش١



ايػٝابٞ إشا مل ٜهٔ  تػطٟ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ ع٢ً اؿهِ 60/1 
 ا ؾٝعاٌَ ٚؾل أسهاّ ايتُاؽ إعاز٠ ايٓعط.ْٗا٥ٝا، ٚأَا إشا نإ اؿهِ ْٗا٥ٝ

تكٝس إزاض٠ احمله١ُ َصنط٠ املعاضا١ يف ّٜٛ إٜساعٗا،  60/2 
ا يًسا٥ط٠ اييت أصسضت اؿهِ يٓعطٖا ٚؼسٜس َٛعس ٜبًؼ ب٘ ؾٛضٚؼاٍ 

 أططاف ايسع٣ٛ.

ا باؿهِ ؾرتؾع احمله١ُ غٝابٝ٘ إشا تعصض تبًٝؼ احملهّٛ عًٝ 60/3 
( َٔ املاز٠ اـاَػ١ 4ا يًؿكط٠ )ٚؾكاؿهِ إىل قه١ُ االغت٦ٓاف 
 ٚايجُاْني بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ.

 



 ايباب اـاَؼ

 إدطا٤ات اؾًػات ْٚعاَٗا

 ايؿصٌ األٍٚ

 إدطا٤ات اؾًػات

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٓػت  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

َّا َٔ  جيب إٔ حيضط دًػات املطاؾع١ يف ايكض١ٝ ايعسز ايالظّ ْعا
ايكضا٠، ؾإٕ مل ٜتٛاؾط ايعسز ايالظّ ؾٝهًـ ض٥ٝؼ احمله١ُ أسس قضاتٗا 

شيو ؾٝهًـ ض٥ٝؼ اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤  تعصضإلنُاٍ ايٓصاب، ؾإٕ 
 َٔ ٜهٌُ ايٓصاب.

 ايال٥ش١:

اْت ايسا٥ط٠ يط٥ٝؼ احمله١ُ إنُاٍ ْصاب ايسا٥ط٠، ٚإشا ن 61/1 
َه١ْٛ َٔ قاٍض ؾطٕز ؾً٘ إٔ ٜتٛالٖا عٓس تػٝب قااٞ ايسا٥ط٠ أٚ ٜهًـ 

 أسس قضا٠ احمله١ُ بصيو.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٓػت  ١َٝ ْٔ  املاٖز٠ ايجا



ع٢ً ناتب ايضبط إٔ ٜعس يهٌ ّٜٛ قا١ُ٥ بايسعا٣ٚ اييت تعطض ؾٝ٘ 
 تعًٔايٛقت املعني يٓعطٖا، ٚبعس عطض ايكا١ُ٥ ع٢ً ايكااٞ  َطتب١ سػب

 يف ايًٛس١ املعس٠ يصيو قبٌ ّٜٛ اؾًػات.

 :ايال٥ش١

تهٕٛ َس٠ اؾًػ١ ثالثني زقٝك١ ٚجيٛظ ايعٜاز٠ عًٝٗا عػب  62/1 
ْعط ايسا٥ط٠، ٜٚضع اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤ قٛاعس ؼسز ايعسز املٓاغب 

 يًذًػات اي١َٝٛٝ عػب االختصاص ايٓٛعٞ يهٌ قه١ُ.

ًًا، قا١ُ٥ ايسعا٣ٚ تؿٌُ: اغِ ا 62/2  ملسعٞ ٚاملسع٢ عًٝ٘ ناَ
ًًا إشا اقتضت  ٚٚقت اؾًػ١، َٚستٗا، ٚيًسا٥ط٠ عسّ شنط االغِ ناَ

 املصًش١ شيو.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٓػت  املاٖز٠ ايجأيج١ 

 ٜٓاز٣ ع٢ً اـصّٛ يف ايٛقت املعني يٓعط قضٝتِٗ.

 :ايال٥ش١

تهٕٛ املٓازا٠ بأٟ ٚغ١ًٝ ٜتشكل بٗا إعالّ اـصّٛ باْعكاز  63/1 
 اؾًػ١.



 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٓػت  املاٖز٠ ايٓطأبَع١ 

َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ أٚ بٓا٤ّ ع٢ً -تهٕٛ املطاؾع١ ع١ًٝٓ إال إشا ضأ٣ ايكااٞ 
إدطا٤ٖا غطًا قاؾع١ ع٢ً ايٓعاّ، أٚ َطاعا٠ يآلزاب  -طًب أسس اـصّٛ

 ايعا١َ، أٚ ؿط١َ األغط٠.

 :ايال٥ش١

١٦ احمله١ُ، ع٢ً َٔ حيضط يف قاع١ اؾًػ١ اسرتاّ ٖٝ 64/1 
ٚعسّ ايتسخٌ يف إدطا٤ات احملان١ُ، ٜٚعاٌَ َٔ خيٌ بٓعاَٗا ٚؾل 

 املاز٠ ايجايج١ ٚايػبعني َٔ ٖصا ايٓعاّ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٓػت ََٔػ١   املاٖز٠ اـا

تهٕٛ املطاؾع١ ؾؿ١ٝٗ، ع٢ً إٔ شيو ال ميٓع َٔ تكسِٜ األقٛاٍ أٚ ايسؾٛع 
اـصّٛ، ٚحيؿغ أصًٗا يف ًَـ يف َصنطات َهتٛب١ تتبازٍ صٛضٖا بني 

ايكض١ٝ َع اإلؾاض٠ إيٝٗا يف ايضبط، ٚع٢ً احمله١ُ إٔ تعطٞ اـصّٛ 
املٌٗ املٓاغب١ يالطالع ع٢ً املػتٓسات ٚايطز عًٝٗا نًُا اقتضت اؿاٍ 

 شيو.



 :ايال٥ش١

جيب إٔ تهٕٛ املصنطات املكس١َ أثٓا٤ ايرتاؾع غط ٚااح  65/1 
 ٗا.ٚإٔ تهٕٛ َؤضخ١ َٚٛقع١ َٔ َكسَ

 يًسا٥ط٠ إٔ تأَط بؿطب ايعباضات اؾاضس١ أٚ املدايؿ١ يآلزاب 65/2 
 مما ال ٜػتًعَ٘ سل ايسؾاع. املطاؾعاتَٔ أٟ ٚضق١ َٔ أٚضام 

تتشكل ايسا٥ط٠ يف اؾًػ١ األٚىل َٔ املػا٥ٌ األٚي١ٝ املتعًك١  65/3   
 باالختصاص ٚؾطٚط قبٍٛ ايسع٣ٛ.

يًُشه١ُ بعس ايتشكل َٔ املػا٥ٌ األٚي١ٝ يف اؾًػ١ األٚىل إٔ  65/4 
تؤدٌ اؾًػ١ ـ عٓس االقتضا٤ ـ  مبا ال ٜتذاٚظ غتني ًَٜٛا يف ايسعا٣ٚ 

 ايتذاض١ٜ .

ُٜجبت  65/5  يًُشه١ُ يف ايسعا٣ٚ ايتذاض١ٜ إٔ متهٔ األططاف بكطاض 
حمله١ُ مبشضط اؾًػ١ َٔ تبازٍ املصنطات ٚاملػتٓسات يس٣ إزاض٠ ا

خالٍ َس٠ ال تتذاٚظ غتني ًَٜٛا ع٢ً إٔ ٜتضُٔ ايكطاض ؼسٜس عسز 
 املصنطات َٚٛعس إٜساع نٌ َٓٗا َٚٛعس اؾًػ١ ايتاي١ٝ. 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٓػت  املاٖز٠ ايٓػأزَغ١ 



ع٢ً ايكااٞ إٔ ٜػأٍ املسعٞ عُا ٖٛ الظّ يتشطٜط زعٛاٙ قبٌ اغتذٛاب 
شيو، ٚإشا عذع عٔ ؼطٜطٖا أٚ  ايػري ؾٝٗا قبٌ املسع٢ عًٝ٘، ٚيٝؼ ي٘

 اَتٓع عٔ شيو، ؾٝشهِ ايكااٞ بصطف ايٓعط عٔ ايسع٣ٛ.

 :ايال٥ش١

إشا سهُت ايسا٥ط٠ بصطف ايٓعط عٔ ايسع٣ٛ يعسّ ؼطٜطٖا،  66/1 
 ؾتصسض صًها بصيو، ٚخيضع اؿهِ يططم االعرتاض.

إشا سطض املسعٞ زعٛاٙ بعس صسٚض اؿهِ بصطف ايٓعط عٔ  66/2 
ع٘ أٚ عذعٙ عٔ ؼطٜطٖا ؾتدتص بٓعطٖا ايسا٥ط٠ اييت أصسضت عٓٗا الَتٓا

 اؿهِ ٚيٛ انتػب ايكطع١ٝ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٓػت  املاٖز٠ ايٓػابَع١ 

إشا اَتٓع املسع٢ عًٝ٘ عٔ اؾٛاب نًًٝا، أٚ أداب ظٛاب غري َالٍم 
يًسع٣ٛ، نطض عًٝ٘ ايكااٞ طًب اؾٛاب ايصشٝح ثالثًا يف اؾًػ١ ْؿػٗا 

٢ً شيو َعٓسٙ ْاناًل بعس إْصاضٙ، ٚأدط٣ يف ايكض١ٝ املكتض٢ ؾإشا أصط ع
 ايؿطعٞ.

 :ايال٥ش١



اإلْصاض ايٛاضز يف ٖصٙ املاز٠ ٖٛ إٔ تكٍٛ ايسا٥ط٠ يًُسع٢  67/1 
ًًا ٚقضٝت عًٝو،  عًٝ٘: إشا مل ػب ع٢ً زع٣ٛ املسعٞ دعًتو ْان

 ثالّثا، ٚتسٕٚ نٌ شيو يف ابط ايكض١ٝ، ؾإٕ أداب ٚإال عًٝ٘ ٚتهطض شيو
ًًا، ٚأدطت املكتض٢ ايؿطعٞ.  عست٘ ايسا٥ط٠ ْان

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٓػت  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

إشا زؾع أسس ايططؾني بسؾع صشٝح ٚطًب اؾٛاب َٔ ايططف اآلخط 
ؾاغتٌُٗ ألدً٘ ؾًًكااٞ إَٗاي٘ َت٢ ضأ٣ اطٚض٠ شيو، ع٢ً أْ٘ ال جيٛظ 

 ٜكبً٘ ايكااٞ. تهطاض امل١ًٗ ؾٛاب ٚاسس إال يعصض

 :ش١ايال٥

ٜسٕٚ يف ابط ايكض١ٝ طًب اإلَٗاٍ ٚاألعصاض املكس١َ َٔ  68/1 
 أسس ايططؾني، ٚقسض امل١ًٗ املعطا٠ يًُػتٌُٗ.

إشا مل تكبٌ ايسا٥ط٠ طًب االغتُٗاٍ، ٚاَتٓع طايب٘ عٔ  68/2 
 اؾٛاب ؾٝعاٌَ ٚؾل املاز٠ ايػابع١ ٚايػتني َٔ ٖصا ايٓعاّ.

 .يًذٛاب عٔ أصٌ ايسع٣ًٛب اإلَٗاٍ تؿٌُ ٖصٙ املاز٠ ط 68/3 

ٜهٕٛ اؿس األقص٢ يًذًػات يف ايسعا٣ٚ ايتذاض١ٜ ثالخ  68/4   
َطاؾع١ بعس تبًٝؼ املسعٞ عًٝ٘، ٚال جيٛظ ايتأدٌٝ ؾُٝا ظاز دًػات 



ٚ ممجًِٝٗ أٚ أعًٝٗا إال يف ساالت ايضطٚض٠ نُطض أسس أططاف ايسع٣ٛ 
 عسّ متهٔ أسس ايؿٗٛز َٔ اؿضٛض . 

 ايٓعاّ:

ِٕٛاملاٖز٠ ا َٚايٓػت  يتأغَع١ 

ٜكؿٌ باب املطاؾع١ مبذطز اْتٗا٤ اـصّٛ َٔ َطاؾعتِٗ، َٚع شيو 
َٔ تًكا٤ ْؿػٗا أٚ بٓا٤ ع٢ً  -ؾًًُشه١ُ قبٌ ايٓطل باؿهِ إٔ تكطض 

ؾتح باب املطاؾع١ ٚإعاز٠ قٝس ايسع٣ٛ يف دسٍٚ  -طًب أسس اـصّٛ
 اؾًػات ٚشيو ألغباب َكبٛي١.

 :ايال٥ش١

املطاؾع١ عٓس تٗٝؤ ايسع٣ٛ يًشهِ بعس إبسا٤ ٜكؿٌ باب  69/1 
اـصّٛ أقٛاهلِ ٚطًباتِٗ اـتا١َٝ يف دًػ١ املطاؾع١ ٚؾل َا دا٤ يف 

 املاز٠ ايتاغع١ ٚايجُاْني َٔ ٖصا ايٓعاّ.

 أغبابع٢ً ايسا٥ط٠ إشا ؾتشت باب املطاؾع١ بعس قؿًٗا بٝإ  69/2 
 شيو يف ايضبط.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ  املاٖز٠ ايٓػِبُع



إٔ ٜطًبٛا َٔ احمله١ُ يف أٟ ساٍ تهٕٛ عًٝٗا ايسع٣ٛ تسٜٚٔ  يًدصّٛ
َا اتؿكٛا عًٝ٘ َٔ إقطاض أٚ صًح أٚ غري شيو يف قضط ايسع٣ٛ، ٚع٢ً 

 احمله١ُ إصساض صو بصيو.

 :ايال٥ش١

إشا سصٌ االتؿام قبٌ ابط ايسع٣ٛ ؾًٝعّ ضصس َضُٕٛ  70/1 
أصٌ ايسع٣ٛ  ايسع٣ٛ ٚاإلداب١ قبٌ تسٜٚٔ االتؿام، َع َطاعا٠ إٔ ٜهٕٛ

َٔ اختصاص ايسا٥ط٠، ٚيٛ نإ َضُٕٛ االتؿام َٔ اختصاص قه١ُ أٚ 
 زا٥ط٠ أخط٣، بؿطط إٔ ٜهٕٛ قٌ ايسع٣ٛ أٚ بعض٘ َٔ بني املتؿل عًٝ٘.

إشا ثبت يًسا٥ط٠ إٔ االتؿام املكسّ َٔ اـصّٛ ؾٝ٘ نصب أٚ  70/2 
 عاّ.استٝاٍ ؾريز االتؿام ٚؾل َا تكتضٝ٘ املاز٠ ايجايج١ َٔ ٖصا ايٓ

َطاؾع١ أٚ –يٝؼ يًدصّٛ االعرتاض بطًب االغت٦ٓاف  70/3 
 ع٢ً َا اتؿكٛا عًٝ٘ َٔ إقطاض أٚ صًح أٚ غري شيو بعس ايتٛقٝع -تسقٝكا
 يف قضط ايسع٣ٛ. عًٝ٘

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٖػِبُع  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

ايضبط،  ٚقا٥ع املطاؾع١ يف -ؼت إؾطاف ايكااٞ-ٜسٕٚ ناتب ايضبط 
ٚٚقت٘، ٚٚقت اختتاَٗا، َٚػتٓس ْعط  اؾتتاح نٌ َطاؾع١ ٜذٜٚصنط تاض



ايسع٣ٛ، ٚاغِ ايكااٞ، ٚأمسا٤ اـصّٛ ٚٚنال٥ِٗ، ثِ ٜٛقع عًٝ٘ 
ايكااٞ ٚناتب ايضبط َٚٔ شنطت أمساؤِٖ ؾٝ٘، ؾإٕ اَتٓع أسس َِٓٗ عٔ 

 ايتٛقٝع أثبت ايكااٞ شيو يف ابط اؾًػ١.

 :ايال٥ش١

ٚاإلداب١ ٚمجٝع أقٛاٍ اـصّٛ تتٛىل ايسا٥ط٠ مساع ايسع٣ٛ  71/1 
ٚزؾٛعِٗ ٚأخص ؾٗازات ايؿٗٛز ٚال جيٛظ يهاتب ايضبط إٔ ٜٓؿطز بؿ٤ٞ 

 َٔ شيو.

إشا نإ أسس َٔ شنطت أمساؤِٖ يف ايضبط ال ٜػتطٝع  71/2 
 ايتٛقٝع ؾٝهتؿ٢ ببص١ُ إبٗاَ٘.

ٜهٕٛ تسٜٚٔ َػتٓس ْعط ايسا٥ط٠ يًسع٣ٛ يف اؾًػ١ األٚىل  71/3 
ايكٝس ٚاإلساي١، أٚ قطاض ايتهًٝـ ايصازض َٔ صاسب بصنط ضقِ ٚتاضٜذ 

 ايصالس١ٝ.

ٜسٕٚ ايهاتب يف ايضبط ضقِ ١ٜٖٛ نٌ َٔ اـصّٛ  71/4 
 ٚٚنال٥ِٗ َٚٔ شنطت أمساؤِٖ عٓس أٍٚ شنط هلِ.

إشا أدًت ايسا٥ط٠ ايٓعط يف ايسع٣ٛ إىل دًػ١ تاي١ٝ ؾتبني يف  71/5 
 ا.ايضبط غبب ايتأدٌٝ َٚٛعس اؾًػ١ ايتاي١ٝ َٚستٗ

ّٝا مما تط٣ ايسا٥ط٠  71/6  جيب ابط نٌ َا ٜسيٞ ب٘ اـصّٛ ؾؿٗ
 إٔ ي٘ عالق١ بايسع٣ٛ.



عٓس تكسِٜ املصنطات ٜهتؿ٢ باإلؾاض٠ يف ايضبط إىل اغِ  71/7 
َٔ قسَٗا ٚصؿت٘ ٚتاضٜذ تكسميٗا ٚعسز صؿشاتٗا، ٚحيؿغ أصًٗا يف 

مما  زؾٛع ٚأًَـ ايكض١ٝ، ٚيًسا٥ط٠ تسٜٚٔ َا اؾتًُت عًٝ٘ َٔ أقٛاٍ 
 تط٣ أْ٘ َؤثط يف ايكض١ٝ.

متهٔ ايسا٥ط٠ اـصّٛ َٔ تسٜٚٔ َا ٚضز يف ايضبط، ٚهلا إٔ  71/8 
 تػًِ ْػد١ مما ابط ملٔ طًبٗا َِٓٗ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٖػِبُع  ١َٝ ْٔ  املاٖز٠ ايٓجا

جيٛظ تسٜٚٔ بٝاْات صشـ ايسعا٣ٚ ٚايتبًٝػات ٚقااط ايسعا٣ٚ 
ّٝا، ٜٚهٕٛ هلا سهِ احملطضات املهتٛب١،  ٚاإلْٗا٤ات ٚغري شيو إيهرتْٚ

 ٚؾًكا يٓعاّ ايتعاَالت اإليهرت١ْٝٚ.

 :ايال٥ش١

ّٝا ؾٝذٛظ إدطاؤٙ يف أٟ ٚقت. 72/1   إشا نإ ايتبًٝؼ إيهرتْٚ

 ايؿصـٌ ايجـاْٞ

 ْعاّ اؾًػات

 ايٓعاّ:



ِٕٛ َٚايٖػِبُع  املاٖز٠ ايجأيج١ 

ُٜدطز إزاض٠ اؾًػ١ ٚابطٗا َٓٛطإ ب -1 ط٥ٝػٗا، ٚيــ٘ يف غبٌٝ شيو إٔ 
َٔ قاع١ اؾًػ١ َٔ خيٌ بٓعاَٗا، ؾإٕ مل ميتجٌ نإ يًُشه١ُ إٔ 

تعٜس ع٢ً أضبع ٚعؿطٜٔ غاع١، ٜٚهٕٛ  عبػ٘ َس٠ ال -ع٢ً ايؿٛض-ؼهِ 
 أَطٖا ْٗا٥ًٝا، ٚيًُشه١ُ إٔ تطدع عٔ شيو األَط.

تكع أثٓا٤ ع٢ً ض٥ٝؼ اؾًػ١ إٔ ٜأَط بهتاب١ قضط عٔ نٌ دطمي١  -2
اْعكاز اؾًػ١، ثِ إسايتٗا إىل ١٦ٖٝ ايتشكٝل ٚاالزعا٤ ايعاّ الغتهُاٍ َا 

 ًٜعّ ْعاَا، ٚي٘ إٔ ٜأَط بايكبض ع٢ً َٔ ٚقعت َٓ٘ اؾطمي١.

ٔ األاطاض عتٓعط احمله١ُ اييت أصسضت اؿهِ زع٣ٛ ايتعٜٛض  -3
 ٔ املُاط١ً يف أزا٤ اؿكٛم قٌ ايسع٣ٛ.َايٓاػ١ 

 :ايال٥ش١

يف ايضبط،  -ايٛاضز يف ٖصٙ املاز٠ –سٕٚ األَط باؿبؼ ٜ 73/1 
ٜٚبعح َضُْٛ٘ بهتاب يًذ١ٗ املدتص١ يتٓؿٝصٙ ؾّٛضا، َع االستؿاظ بصٛض٠ 

 َٓ٘ يف احمله١ُ.

َٔ سصٌ َٓ٘ اإلخالٍ بٓعاّ اؾًػات َٔ احملاَني ؾإٕ  73/2 
فاظات٘ بايعكٛب١ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصٙ املاز٠ ال ميٓع َٔ تطبٝل 

 ات عًٝ٘ ايٛاضز٠ يف ْعاّ احملاَا٠.ايعكٛب



تٓعط ايسا٥ط٠ َصسض٠ اؿهِ زع٣ٛ ايتعٜٛض عٔ األاطاض  73/3 
ايٓاػ١ َٔ املُاط١ً يف أزا٤ اؿكٛم اييت سصًت قبٌ قٝس طًب ايتٓؿٝص، 
ٚأَا زعا٣ٚ ايتعٜٛض عٔ املُاط١ً اييت سصًت بعسٙ ؾٗٞ َٔ اختصاص 

 زا٥ط٠ ايتٓؿٝص.

تٓعط ايسا٥ط٠ َصسض٠ اؿهِ يف قه١ُ ايسضد١ األٚىل زع٣ٛ  73/4 
ايتعٜٛض عٓس تأٜٝس قه١ُ االغت٦ٓاف ؿهُٗا، ٚيف ساٍ ْكضت 
قه١ُ االغت٦ٓاف اؿهِ ؾتشاٍ زع٣ٛ ايتعٜٛض إىل قه١ُ ايسضد١ 
األٚىل يتٓعطٖا زا٥ط٠ غري ايسا٥ط٠ اييت أصسضت اؿهِ األٍٚ، إشا ناْت 

ّْا.ا َؿُٛي١ بٛالٜتٗا ّْٛع  َٚها

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٖػِبُع   املاٖز٠ ايٓطابَع١ 

ض٥ٝؼ اؾًػ١ ٖٛ ايصٟ ٜتٛىل تٛدٝ٘ األغ١ً٦ إىل اـصّٛ ٚايؿٗٛز 
املؿرتنني َع٘ يف  ايسا٥ط٠ عضا٤ٚألٚغريِٖ ممٔ ي٘ ص١ً بايسع٣ٛ، 

اؾًػ١ ٚاـصّٛ إٔ ٜطًبٛا َٓ٘ تٛدٝ٘ َا ٜطٜسٕٚ تٛدٝٗ٘ َٔ أغ١ً٦ 
َتص١ً بايسع٣ٛ، ٚجيٛظ يًط٥ٝؼ إٔ ٜعٗس إىل أسس األعضا٤ بتٛدٝ٘ 

 األغ١ً٦ إىل أٟ َٔ اـصّٛ ٚايؿٗٛز ٚغريِٖ.
 



 ايباب ايػازؽ

 ايسؾٛع ٚاإلزخاٍ ٚايتسخٌ ٚايطًبات ايعاضا١

 ايؿصٌ األٍٚ

 ايسؾٛع

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٖػِبُع ََٔػ١   املاٖز٠  اـا

ايسؾع ببطالٕ صشٝؿ١ ايسع٣ٛ أٚ بعسّ االختصاص املهاْٞ أٚ بإساي١ 
ايسع٣ٛ إىل قه١ُ أخط٣ يكٝاّ ايٓعاع ْؿػ٘ أَاَٗا أٚ يكٝاّ زع٣ٛ أخط٣ 
َطتبط١ بٗا، جيب إبساؤٙ قبٌ أٟ طًب أٚ زؾاع يف ايسع٣ٛ أٚ زؾع بعسّ 

 ؾُٝا مل ٜبس َٓٗا.ايكبٍٛ، ٚإال غكط اؿل 

 :ايال٥ش١

إشا نإ يًدصِ أنجط َٔ زؾع مما ٚضز يف ٖصٙ املاز٠ ؾٝذب  75/1 
 إبساؤٖا َّعا.

االضتباط يف ٖصٙ املاز٠ ٖٛ: اتصاٍ ايسع٣ٛ ايالسك١ بايػابك١  75/2 
 يف املٛاٛع أٚ ايػبب، ٚال ًٜعّ اؼازُٖا يف املكساض.

 ع٣ٛ ايالسك١.ال ميٓع ؾطب ايسع٣ٛ إٔ تهٕٛ غابك١ يًس 75/3 

 ٜؿرتط إٔ تهٕٛ ايػابك١ قس ضؾعت حمله١ُ كتص١. 75/4 



إشا ظٗط يًسا٥ط٠ صش١ ايسؾع ببطالٕ صشٝؿ١ ايسع٣ٛ ؾعًٝٗا  75/5 
 إَٗاٍ املسعٞ يتصشٝشٗا.

َاَٗا أؾع بعسّ االختصاص املهاْٞ يًُشه١ُ املطؾٛع إشا ُز 75/6
ًا ضاملهاْٞ إقطاايسع٣ٛ; ؾعًٝٗا إٔ تأخص ممٔ زؾع بعسّ االختصاص  

 بتشسٜس َهإ إقاَت٘ ٚتكسِٜ عٓٛاْ٘ ايٛطين ٚتطؾل شيو مبًـ ايكض١ٝ. 

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٖػِبُع  املاٖز٠ ايٖػأزَغ١ 

ايسؾع بعسّ اختصاص احمله١ُ الْتؿا٤ ٚالٜتٗا أٚ بػبب ْٛع ايسع٣ٛ  -1
بعسّ قبٍٛ ايسع٣ٛ الْعساّ ايصؿ١ أٚ األ١ًٖٝ أٚ  أٚ قُٝتٗا، أٚ ايسؾع

املصًش١ أٚ ألٟ غبب آخط، ٚنصا ايسؾع بعسّ دٛاظ ْعط ايسع٣ٛ يػبل 
ايؿصٌ ؾٝٗا، جيٛظ ايسؾع ب٘ يف أٟ َطس١ً تهٕٛ ؾٝٗا ايسع٣ٛ ٚؼهِ ب٘ 

 احمله١ُ َٔ تًكا٤ ْؿػٗا.

إشا ضأت احمله١ُ إٔ ايسؾع بعسّ قبٍٛ ايسع٣ٛ يعٝب يف صؿ١  -2
 شٟ ايصؿ١.دًت ْعط ايسع٣ٛ يتبًٝؼ املسع٢ عًٝ٘ قا٥ِ ع٢ً أغاؽ، أ

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٖػِبُع  املاٖز٠ ايٓػابَع١ 



ايسؾٛع املٓصٛص عًٝٗا يف املازتني )اـاَػ١  ؼهِ احمله١ُ يف
ع٢ً اغتكالٍ، َا مل تكطض  ٚايػبعني ٚايػازغ١ ٚايػعبني( َٔ ٖصا ايٓعاّ

اُٗا إىل َٛاٛع ايسع٣ٛ، ٚعٓس٥ص تبني َا سهُت ب٘ يف نٌ َٔ 
 ع ٚاملٛاٛع.ٛايسؾ

 :ايال٥ش١

اِ ايسؾع إىل املٛاٛع ال ًٜعّ َٓ٘ قبٍٛ ايسؾع، أٚ ضزٙ،  77/1 
 ٚع٢ً احمله١ُ بٝإ أغباب شيو يف اؿهِ.

بكبٍٛ ايسؾع ؾٝهٕٛ  -ع٢ً اغتكالٍ–إشا سهُت احمله١ُ  77/2 
 سهُٗا خااّعا يططم االعرتاض.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٖػِبُع  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

ني بعس املا١٥( َٔ ٖصا ايٓعاّ، جيب ع٢ً َع َطاعا٠ املاز٠ )ايجا١َٓ ٚايػبع
احمله١ُ إشا سهُت بعسّ اختصاصٗا ٚانتػب اؿهِ ايكطع١ٝ إٔ ؼٌٝ 

 ايسع٣ٛ إىل احمله١ُ املدتص١ ٚتعًِ اـصّٛ بصيو.

 :ايال٥ش١

، ٚضأت أْٗا غري كتص١ ؾٝهٕٛ حمله١ُؾعت ايكض١ٝ إشا ُض 78/1 
 ْعطٖا ٚؾكا يألسٛاٍ اآلت١ٝ:



 ٚؼؿغ إشا ضأت عسّ اختصاصٗا ايٛال٥ٞ بٓعط ايكض١ٝ ؾتشهِ بصيو،  -أ 
، ٜٚهٕٛ ايؿصٌ يف تٓاظع ايسع٣ٛ بعس انتػاب اؿهِ ايكطع١ًَٝـ 

 االختصاص يف ساٍ ٚقٛع٘ ٚؾكًا يًُاز٠ ايػابع١ ٚايعؿطٕٚ َٔ ْعاّ ايكضا٤. 

إشا ضأت عسّ اختصاصٗا ايٓٛعٞ بٓعط ايكض١ٝ ٚأْٗا َٔ اختصاص  -ب 
ـ ؾإشا انتػب اؿهِ ايكطع١ٝ  تشهِ بعسّ االختصاص،٣ ؾقه١ُ أخط

مبضٞ املس٠ زٕٚ تكسِٜ اعرتاض، أٚ تأٜٝسٙ َٔ قه١ُ االغت٦ٓاف ـ 
اييت تطاٖا كتص١، ٚإشا ضأت األخري٠ عسّ ؾتشًٝٗا إىل احمله١ُ 

اختصاصٗا ؾتشهِ بصيو ٚبعس انتػاب اؿهِ ايكطع١ٝ ٜطؾع يًُشه١ُ 
 هٕٛ ًَعََا.ايعًٝا يًؿصٌ ؾٝ٘ َٚا تكطضٙ ٜ

طؾع األٚضام إىل نتاب١ ايعسٍ، ؾُتإشا نإ ايتساؾع بني احمله١ُ ٚ -ز 
 ايعًٝا يًؿصٌ ؾٝ٘ َٚا تكطضٙ ٜهٕٛ ًَعًَا. ١احملهُ

َع عسّ االخالٍ مبا ٜصسضٙ اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤ َٔ قٛاعس  87/2
يتٓعِٝ ايتٛظٜع ايساخًٞ بني زٚا٥ط احمله١ُ ايٛاسس٠; إشا اسًٝت ايكض١ٝ 

ت أْٗا َٔ اختصاص زا٥ط٠ أخط٣ يف احمله١ُ شاتٗا ؾٝؿصٌ يف أ٥ط٠ ٚضيًسا
 شيو ض٥ٝؼ احمله١ُ، َٚا ٜكطضٙ ٜهٕٛ ًَعًَا.

 

 

 ايؿــصـٌ ايجــاْٞ



 اإلزخاٍ ٚايتسخٌ

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايٖػِبُع  املاٖز٠ ايتأغَع١ 

يًدصِ إٔ ٜطًب َٔ احمله١ُ إٔ تسخٌ يف ايسع٣ٛ َٔ نإ ٜصح 
ٚتتبع يف اختصاَ٘ اإلدطا٤ات املعتاز٠ يف  اختصاَ٘ ؾٝٗا عٓس ضؾعٗا

ايتهًٝـ باؿضٛض، ٚؼهِ احمله١ُ يف َٛاٛع طًب اإلزخاٍ ٚايسع٣ٛ 
يف َٛاٛع طًب  األص١ًٝ عهِ ٚاسس نًُا أَهٔ شيو، ٚإال ؾصًت

 اإلزخاٍ بعس اؿهِ يف ايسع٣ٛ األص١ًٝ.

 :ايال٥ش١

أٚ ٜكسّ طًب اإلزخاٍ مبصنط٠ تكٝس يس٣ إزاض٠ احمله١ُ،  79/1 
 أثٓا٤ اؾًػ١ نتاب١ أٚ َؿاؾ١ٗ.

يف ايكض١ٝ عٓس ضؾعٗا ٖٛ: َٔ ٜصح نْٛ٘  اختصاََ٘ٔ ٜصح  79/2 
ّٝا أٚ َسع٢ عًٝ٘  ، ٜٚؿرتط إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اضتباط بني طًب٘ ابتسا٤َسع

 ٚايسع٣ٛ األص١ًٝ.

ايسا٥ط٠ ايؿصٌ يف َٛاٛع طًب اإلزخاٍ بعس  أدًتإشا  79/3 
ؿهِ ؾٝ٘ َٔ قبًٗا، ٚؾل إدطا٤ات اؿهِ يف ايسع٣ٛ األص١ًٝ ؾٝهٕٛ ا

 ضؾع ايسع٣ٛ.



ال ٜكبٌ إزخاٍ َٔ ٜتعاضض إزخاي٘ َع اختصاص احمله١ُ  79/4 
 املهاْٞ أٚ ايٓٛعٞ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َُاْ  املاٖز٠ ايج

إٔ تأَط  -َٔ تًكا٤ ْؿػٗا أٚ بٓا٤ ع٢ً طًب أسس اـصّٛ-يًُشه١ُ 
يًشكٝك١، ٚتعني بإزخاٍ َٔ نإ يف إزخاي٘ َصًش١ يًعساي١ أٚ إظٗاض 

َّا ؿضٛض َٔ تأَط بإزخاي٘ َٚٔ  احمله١ُ َٛعّسا ال ٜتذاٚظ سمػ١ عؿط ٜٛ
 ٜطًب َٔ اـصّٛ إزخاي٘، ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ.

 :ايال٥ش١

إشا نإ اإلزخاٍ ملصًش١ ايعساي١ أٚ إظٗاض اؿكٝك١ ٚنإ  80/1 
دًـ ايسا٥ط٠ قه١ُ املسخٌ ٜكِٝ خاضز ايٛال١ٜ املها١ْٝ يًُشه١ُ ؾتػت
 َكط إقاَت٘، َا مل ٜكتض ْعط ايسع٣ٛ سضٛضٙ أَاَٗا.

يًُشه١ُ إخطاز َٔ ضأت إزخاي٘، ٚملٔ أخطدت٘ احمله١ُ  80/2 
 طًب ايتسخٌ، نُا يًدصِ طًب إزخاي٘.

ال ٜرتتب ع٢ً عسّ ايتكٝس باملس٠ املصنٛض٠ يف املاز٠ بطالٕ  80/3 
 اإلدطا٤.

 



 ايٓعاّ:

َٚ  ١َٜ ِٕٛاملاٖز٠ اؿأز  ايجُاْ

جيٛظ يهٌ شٟ َصًش١ إٔ ٜتسخٌ يف ايسع٣ٛ َٓضًُا إىل أسس اـصّٛ 
أٚ طايبًا اؿهِ يٓؿػ٘ بطًب َطتبط بايسع٣ٛ، ٜٚهٕٛ ايتسخٌ بصشٝؿ١ 
تبًؼ يًدصّٛ قبٌ ّٜٛ اؾًػ١ ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ، أٚ 

 ، ٜٚجبت يف قضطٖا، ٚالِٖيف اؾًػ١ يف سضٛض ؾؿٗٝابطًب ٜكسّ 
 .ٜكبٌ ايتسخٌ بعس إقؿاٍ باب املطاؾع١

 ايؿــصـٌ ايجــايح

 ايطًبات ايعاضا١

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َُاْ َٚايج  ١َٝ ْٔ  املاٖز٠ ايجا

تكسّ ايطًبات ايعاضا١ َٔ املسعٞ أٚ املسع٢ عًٝ٘ بصشٝؿ١ تبًؼ يًدصّٛ 
 قبٌ ّٜٛ اؾًػ١ ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ، أٚ بطًب ٜكسّ

اؾًػ١ يف سضٛض اـصِ، ٜٚجبت يف قضطٖا، ٚال تكبٌ ؾؿٗٝا يف 
 ايطًبات ايعاضا١ بعس إقؿاٍ باب املطاؾع١.

 :ايال٥ش١

يهٌ َٔ اـصُني تكسِٜ ايطًبات ايعاضا١ قبٌ قؿٌ باب  82/1 
 باب املطاؾع١. ؾتحاملطاؾع١، ٜٚعٛز ٖصا اؿل هلُا َت٢ قطضت ايسا٥ط٠ إعاز٠ 



ايعاضض يًسا٥ط٠ يف َٛاد١ٗ ألٟ َٔ اـصُني تٛدٝ٘ ايطًب  82/2 
اـصِ األصًٞ، أٚ املتسخٌ بٓؿػ٘، أٚ َٔ أزخً٘ اـصِ اآلخط، أٚ َٔ 

 أزخًت٘ احمله١ُ.

 جيٛظ تعسز ايطًبات ايعاضا١. 82/3 

 خيضع اؿهِ بطؾض ايطًب ايعاضض يططم االعرتاض. 82/4 

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َُاْ َٚايج  املاٖز٠ ايجأيج١ 

 اضا١ َا ٜأتٞ: يًُسعٞ إٔ ٜكسّ َٔ ايطًبات ايع

َا ٜتضُٔ تصشٝح ايطًب األصًٞ، أٚ تعسٌٜ َٛاٛع٘ ملٛاد١ٗ  -أ
 ظطٚف ططأت أٚ تبٝٓت بعس ضؾع ايسع٣ٛ. 

َا ٜهٕٛ َهُاًل يًطًب األصًٞ، أٚ َرتتبًا عًٝ٘، أٚ َتصاًل ب٘  -ب
 اتصااًل ال ٜكبٌ ايتذع١٥.

ب َا ٜتضُٔ إااؾ١ أٚ تػٝريًا يف غبب ايسع٣ٛ َع إبكا٤ َٛاٛع ايطً -ز
 األصًٞ ع٢ً ساي٘.

 طًب األَط بإدطا٤ ؼؿعٞ أٚ ٚقيت. -ز

 َا تأشٕ احمله١ُ بتكسمي٘ مما ٜهٕٛ َطتبطًا بايطًب األصًٞ. -ٖـ



 :ايال٥ش١

ايطًب األصًٞ ٖٛ: َا ٜٓص عًٝ٘ املسعٞ يف صشٝؿ١  83/1 
 زعٛاٙ.

إشا خايـ ايطًب ايعاضض َا دا٤ يف ايطًب األصًٞ كايؿ١  83/2 
ٝٓٔ ضؾض٘.  ظاٖط٠ تع

ع٢ً املسعٞ إٔ ٜٛاح اضتباط ايطًب ايعاضض َع َٛاٛع  83/3 
 ايسع٣ٛ األص١ًٝ أٚ غببٗا.

إشا ظٗط يًسا٥ط٠ بعس ْعط ايطًب ايعاضض أْ٘ ال عالق١ ي٘  83/4 
ٖٝٔ ضؾض٘، ٚال ميٓع شيو َٔ تكسمي٘ زع٣ٛ يف  بايسع٣ٛ األص١ًٝ تع

 َػتك١ً ؼاٍ سػب ايتٛظٜع.

ايعني ٚظٗط ي٘ تًؿٗا ٚحنٛٙ ؾً٘ إشا طايب املسعٞ بتػًِٝ  83/5 
 تصشٝح زعٛاٙ باملطايب١ بجُٓٗا أٚ بسهلا.

إشا ازع٢ بطًب زٜٔ ؾتبني ي٘ إٔ املسع٢ عًٝ٘ قس َات  83/6 
 ؾًًُسعٞ تصشٝح زعٛاٙ مبطايب١ ٚضث١ املسع٢ عًٝ٘.

إشا طايب املسعٞ ببٝإ قسض اغتشكاق٘ َٔ ؾ٤ٞ، ؾعٗط ي٘  83/7 
ٌ َٛاٛع زعٛاٙ باملطايب١ بتػًُٝ٘ شيو قسضٙ أثٓا٤ املطاؾع١، ؾً٘ تعسٜ

 االغتشكام.



إشا طايب املؿرتٟ بتػًِٝ ايعني ٚتأخط اؿهِ يف شيو ؾً٘  83/8 
 تعسٌٜ زعٛاٙ إىل طًب ايؿػذ يؿٛات ايػطض بايتأخري.

إشا طايب املسعٞ بأدط٠ َٚض٢ ع٢ً ْعط ايسع٣ٛ َس٠  83/9 
ايسع٣ٛ األص١ًٝ  ٜػتشل ؾٝٗا أدط٠ داظ ي٘ اُٗا إىل األدط٠ املطًٛب١ يف

ًًا يًطًب األصًٞ.  باعتباض شيو تهُٝ

إشا طايب املسعٞ مبًه١ٝ عكاض يف ٜس غريٙ، ثِ قسّ طًّبا  83/10 
عاضاا بأدط٠ املس٠ املاا١ٝ ع٢ً ٚااع ايٝس، ساظ ي٘ شيو يرتتب ايطًب 
ايعاضض ع٢ً ايطًب األصًٞ، ٚنصا يٛ نإ ايطًب ايعاضض بإظاي١ اإلسساخ 

 ت٘ إىل َا نإ عًٝ٘.يف ايعكاض أٚ إعاز

إشا تكسّ ٚاضخ بطًب إبطاٍ ٚص١ٝ َٛضث٘ ثِ طًب تػًُٝ٘  83/11 
ْصٝب٘ َٓٗا َٔ املسع٢ عًٝ٘ داظ ي٘ شيو; الضتباطٗا اضتباًطا ال ٜكبٌ 

 ايتذع١٥.

إشا تبني ألسس اـصُني َٔ أقٛاٍ خصُ٘ أٚ ايؿٗٛز أٚ  83/12 
ايػبب ايصٟ شنطٙ تكطٜط اـربا٤ ٚحنِٖٛ، َا ٜؤٜس زعٛاٙ بػبب آخط غري 

ؾً٘ إااؾت٘ بطًب عاضض ٚي٘ تعسٌٜ غبب اغتشكاق٘ يف املٛاٛع ٚي٘ 
 تعسٌٜ َٛاٛع ايطًب األصًٞ يًػبب ايصٟ سسزٙ يف زعٛاٙ األص١ًٝ.

إشا ظٗط يًُسعٞ إٔ َا ٜػتشك٘ أقٌ مما شنطٙ يف صشٝؿ١  83/13 
 زعٛاٙ ؾً٘ طًب االقتصاض عًٝ٘ ٚتعسٌٜ طًب٘ األصًٞ.



يسع٣ٛ َٛد١ٗ اس عسز َٔ األؾداص ؾًًُسعٞ إشا ناْت ا 83/14 
 تكسِٜ طًب عاضض باغتجٓا٤ أسسِٖ َٔ ايسع٣ٛ إشا ناْت ايتذع١٥ ممه١ٓ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َُاْ َٚايج  املاٖز٠ ايطابَع١ 

 يًُسع٢ عًٝ٘ إٔ ٜكسّ َٔ ايطًبات ايعاضا١ َا ٜأتٞ :

 طًب املكاص١ ايكضا١ٝ٥.  -أ

يسع٣ٛ األص١ًٝ، أٚ َٔ طًب اؿهِ ي٘ بتعٜٛض عٔ اطض ؿك٘ َٔ ا -ب
 إدطا٤ ؾٝٗا. 

أٟ طًب ٜرتتب ع٢ً إدابت٘ أال حيهِ يًُسعٞ بطًبات٘ نًٗا أٚ  -دـ
 بعضٗا، أٚ إٔ حيهِ ي٘ بٗا َكٝس٠ بكٝس ملصًش١ املسع٢ عًٝ٘. 

 أٟ طًب ٜهٕٛ َتصاًل بايسع٣ٛ األص١ًٝ اتصااًل ال ٜكبٌ ايتذع١٥.  -ز

 َطتبطًا بايسع٣ٛ األص١ًٝ.َا تأشٕ احمله١ُ بتكسمي٘ مما ٜهٕٛ  -ٖـ

 :ايال٥ش١

 ٜؿرتط يطًب املكاص١ ايكضا١ٝ٥ اآلتٞ: 84/1 

إٔ ٜهٕٛ يهٌ َٔ ططيف املكاص١ زٜٔ يآلخط يف شَت٘ ال يػريٙ ٚال يف  -أ 
 ش١َ َٔ ٖٛ ْا٥ب عٓ٘.



 إٔ ٜهٕٛ ايسٜٓإ َتُاثًني دّٓػا ٚصؿ١. -ب 

ًًا ؾال ٜكاص  -ز  زٜٔ ساٍ إٔ ٜهٕٛ ايسٜٓإ َتػاٜٚني سًًٛيا ٚتأدٝ
 مبؤدٌ.

ال ٜؿرتط يف املكاص١ ايكضا١ٝ٥ ثبٛت زٜٔ املسع٢ عًٝ٘  84/2 
عٓس ْعط ايسع٣ٛ بٌ تٓعط ايسا٥ط٠ يف ثبٛت٘ خالٍ ْعط ايسع٣ٛ ثِ ػطٟ 

 املكاص١ بعس ثبٛت٘.

إشا تطاا٢ اـصُإ ع٢ً املكاص١ مبا يف شَتُٝٗا مما ال  84/3 
 ا٥ط٠.تٓطبل عًٝ٘ ؾطٚط طًب املكاص١ ؾُطز شيو إىل ايس

إشا ناْت ايسع٣ٛ األص١ًٝ تؿتٌُ ع٢ً عس٠ طًبات  84/4 
ؾًًُسع٢ عًٝ٘ إٔ ٜكسّ طًّبا عاضاا ٜكتضٞ عسّ إداب١ تًو ايطًبات نًٗا 
نُا يٛ طايب املسع٢ عًٝ٘ اؿهِ ببطالٕ عكس ؾطا٤ ٜطايب املسعٞ 
بتصشٝش٘ ٚتػًِٝ ايعني ٚأدط٠ املجٌ عٔ املس٠ ايالسك١ يًعكس، ٚي٘ طًب 

سّ إداب١ بعض طًبات املسعٞ نُا يٛ طًب اؿهِ ببطالٕ َا ٜكتضٞ ع
أسس ايعكسٜٔ َٛاع ايسع٣ٛ، ٚي٘ طًب َا ٜكتضٞ إداب١ طًب املسعٞ 
َكٝسا ملصًش١ املسع٢ عًٝ٘، نُا يٛ طًب اؿهِ ي٘ بصش١ ضٖٔ ايعني 

 املسع٢ مبًهٝتٗا يسٜ٘ ست٢ غساز ايصٟ ي٘ بص١َ املسعٞ.

ض نطًب املسعٞ يف يًُسع٢ عًٝ٘ إٔ ٜتكسّ بطًب عاض 84/5 
زعٛاٙ األص١ًٝ نُا يٛ ازع٢ عًٝ٘ بطؾع ٜسٙ عٔ ايعني ٚإثبات اَتالى 
املسعٞ هلا ؾطز املسع٢ عًٝ٘ بطًب إثبات اَتالن٘ يًعني املسع٢ بٗا 



ٚشيو يهٕٛ ايطًب ايعاضض ٜتصٌ بايسع٣ٛ األص١ًٝ اتصاًيا ال ٜكبٌ 
 ايتذع١٥.

كسّ املسع٢ إشا طايب املسعٞ بتػًِٝ باقٞ مثٔ َبٝع ؾ 84/6 
 عًٝ٘ طًبا عاضاا بتػًُٝ٘ املبٝع، قبٌ طًب٘ الضتباط٘ بايسع٣ٛ األص١ًٝ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َُاْ َٚايج ََٔػ١   املاٖز٠ اـا

ؼهِ احمله١ُ يف َٛاٛع ايطًبات ايعاضا١ َع ايسع٣ٛ األص١ًٝ نًُا 
 أَهٔ شيو، ٚإال اغتبكت ايطًب ايعاضض يًشهِ ؾٝ٘ بعس ؼكٝك٘.

 :ايال٥ش١

أبكت ايسا٥ط٠ ايطًب ايعاضض يًشهِ ؾٝ٘ بعس ؼكٝك٘ إشا  85/1 
 ؾٝهٕٛ ايٓعط ؾٝ٘ َٔ اختصاصٗا.

 



 ايبــاب ايػــابـع

 ٚقـ اـص١َٛ ٚاْكطاعٗا ٚتطنٗا

 ايؿــصٌ األٍٚ

 ٚقـ اـص١َٛ

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َُاْ َٚايج  املاٖز٠  ايٖػازَغ١ 

 جيٛظ ٚقـ ايسع٣ٛ بٓا٤ّ ع٢ً اتؿام اـصّٛ ع٢ً عسّ ايػري ؾٝٗا َس٠ ال
تعٜس ع٢ً غت١ أؾٗط َٔ تاضٜذ إقطاض احمله١ُ اتؿاقِٗ، ٚال ٜهٕٛ هلصا 

َٖا.  ايٛقـ أثط يف أٟ َٛعس ستُٞ قس سسزٙ ايٓعاّ إلدطا٤ 

ٚإٕ طًب أسس اـصّٛ ايػري يف ايسع٣ٛ قبٌ اْتٗا٤ املس٠ املتؿل عًٝٗا، 
 ؾً٘ شيو مبٛاؾك١ خصُ٘.

يعؿط٠ ايتاي١ٝ يٓٗا١ٜ ٚإشا مل ٜعاٚز اـصّٛ ايػري يف ايسع٣ٛ يف األٜاّ ا
 األدٌ عس املسعٞ تاضنًا زعٛاٙ.

 :ايال٥ش١

عٓس َٛاؾك١ ايسا٥ط٠ ع٢ً ٚقـ ايسع٣ٛ ؾتسٕٚ االتؿام يف  86/1 
ايضبط َع إؾٗاّ اـصّٛ مبضُٕٛ ٖصٙ املاز٠، ٜٚطاع٢ أال ٜرتتب ع٢ً 

 ايٛقـ اطض ع٢ً ططف آخط.



جيٛظ ٚقـ ايسع٣ٛ أنجط َٔ َط٠ سػب ايؿطٚط املٓصٛص  86/2 
 ًٝٗا يف ٖصٙ املاز٠.ع

املٛعس اؿتُٞ: نٌ َٛعس سسزٙ ايٓعاّ ٚضتب ع٢ً عسّ  86/3 
ّٝا، نُٛعس االعرتاض ع٢ً األسهاّ ايصازض٠ يف األَٛض  دعا٤َطاعات٘  إدطا٥

املػتعذ١ً، أٚ ايصازض٠ يف دع٤ َٔ ايسع٣ٛ قبٌ قطاض ايٛقـ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َُاْ َٚايج  املاٖز٠ ايٖػابَع١ 

تعًٝل سهُٗا يف َٛاٛع ايسع٣ٛ ع٢ً ايؿصٌ يف إشا ضأت احمله١ُ 
َػأي١ أخط٣ ٜتٛقـ عًٝٗا اؿهِ ؾتأَط بٛقـ ايسع٣ٛ، ٚمبذطز ظٚاٍ 

 غبب ايتٛقـ ٜهٕٛ يًدصّٛ طًب ايػري يف ايسع٣ٛ.

 :ايال٥ش١

تعًٝل اؿهِ ايٛاضز يف ٖصٙ املاز٠ ٖٛ: ٚقـ ايػري يف  87/1 
يف قض١ٝ َطتبط١ بٗا،  ايسع٣ٛ ٚقًؿا َؤقّتا يتعًل اؿهِ ؾٝٗا ع٢ً ايؿصٌ

 غٛا٤ أناْت ايكض١ٝ املطتبط١ يس٣ ايسا٥ط٠ ْؿػٗا أّ يس٣ غريٖا.

 

 



 ايؿــصٌ ايجــاْٞ

 اْكطاع اـص١َٛ

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َُاْ َٚايج  املاٖز٠ ايجا١ََٓ 

َا مل تهٔ ايسع٣ٛ قس تٗٝأت يًشهِ يف َٛاٛعٗا ؾإٕ غري  -1
اـص١َٛ، أٚ بعٚاٍ اـص١َٛ ٜٓكطع بٛؾا٠ أسس اـصّٛ، أٚ بؿكسٙ أ١ًٖٝ 

صؿ١ ايٓٝاب١ عُٔ نإ ٜباؾط اـص١َٛ عٓ٘، ع٢ً إٔ غري اـص١َٛ ال 
ٜٓكطع باْتٗا٤ ايٛناي١، ٚيًُشه١ُ إٔ متٓح أدال َٓاغبا يًُٛنٌ إشا نإ 
قس بازض ؾعني ٚنٝال دسٜسا خالٍ سمػ١ عؿط َٜٛا َٔ اْتٗا٤ ايٛناي١ 

ص١َٛ، ٚع٢ً األٚىل، أَا إشا تٗٝأت ايسع٣ٛ يًشهِ ؾال تٓكطع اـ
 احمله١ُ اؿهِ ؾٝٗا.

إشا تعسز اـصّٛ ٚقاّ غبب االْكطاع بأسسِٖ، ؾإٕ ايسع٣ٛ تػتُط يف  -2
سل ايباقني، َا مل ٜهٔ َٛاٛع ايسع٣ٛ غري قابٌ يًتذع١٥، ؾتٓكطع 

 اـص١َٛ يف سل اؾُٝع.

 :ايال٥ش١

اْكطاع اـص١َٛ عصٍٛ ايٛؾا٠ أٚ بؿكس األ١ًٖٝ ٜعترب َٔ  88/1 
 ٘ ال َٔ تاضٜذ عًِ ايسا٥ط٠ بصيو.تاضٜذ سصٛي



إشا ظٗط يًسا٥ط٠ اْؿػار ايٛناي١ بٛؾا٠ املٛنٌ أٚ ايٛنٌٝ أٚ ؾكس  88/2 
أسسُٖا أًٖٝت٘ أٚ حنٛ شيو، ؾًًسا٥ط٠ غشب أصٌ ايٛناي١ َٔ ايٛنٌٝ 
ٚبعجٗا ملصسضٖا يًتُٗٝـ عًٝٗا باإليػا٤، ٚإشا تعصض غشب أصًٗا 

إلنُاٍ اإلدطا٤ات ايٓعا١َٝ يف ؾًًسا٥ط٠ كاطب١ اؾ١ٗ اييت صسضت َٓٗا 
 ؾإٔ إيػا٤ ٖصٙ ايٛناي١.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َُاْ َٚايج  املاٖز٠ ايتأغَع١ 

تعس ايسع٣ٛ َٗٝأ٠ يًشهِ يف َٛاٛعٗا إشا أبس٣ اـصّٛ أقٛاهلِ 
 ٚطًباتِٗ اـتا١َٝ يف دًػ١ املطاؾع١ قبٌ ٚدٛز غبب االْكطاع.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ  املاٖز٠ ايتِػع

ص١َٛ ٚقـ مجٝع َٛاعٝس املطاؾعات اييت ناْت ٜرتتب ع٢ً اْكطاع اـ
داض١ٜ يف سل اـصّٛ، ٚبطالٕ مجٝع اإلدطا٤ات اييت ؼصٌ أثٓا٤ 

 االْكطاع.

 :ايال٥ش١



 ال ٜؤثط االْكطاع ع٢ً اإلدطا٤ات ايػابك١ ي٘. 90/1 

َا مل تهٔ ايسع٣ٛ قس تٗٝأت يًشهِ ؾال جيٛظ يًسا٥ط٠  90/2 
 هُت ؾٝهٕٛ سهُٗا باطًًا.اؿهِ ؾٝٗا أثٓا٤ االْكطاع، ٚإشا س

ايسؾع ببطالٕ اإلدطا٤ات اييت سصًت أثٓا٤ االْكطاع ال جيٛظ  90/3 
ايتُػو ب٘ إال ـًـ َٔ قاّ ب٘ غبب االْكطاع، ٚجيب إبساؤٙ قبٌ أٟ 

 طًب أٚ زؾاع يف ايسع٣ٛ ٚإال غكط اؿل يف ايسؾع ب٘.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايتِػع  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

ع٣ٛ بٓا٤ ع٢ً طًب أسس اـصّٛ بتهًٝـ ٜبًؼ ٜػتأْـ ايػري يف ايس
سػب األصٍٛ إىل َٔ خيًـ َٔ قاّ ب٘ غبب االْكطاع، أٚ إىل اـصِ 
اآلخط، ٚنصيو ٜػتأْـ ايػري يف ايسع٣ٛ إشا سضط اؾًػ١ احملسز٠ يًٓعط 

ـُ َٔ قاّ ب٘ غبب االْكطاع. ًَ  ؾٝٗا َخ

 :ايال٥ش١

تٗت إيٝ٘ بعس تػتأْـ ايسا٥ط٠ ايػري يف ايسع٣ٛ َٔ سٝح اْ 91/1 
تال٠ٚ َا مت ابط٘ ع٢ً اـصّٛ أٚ تعٜٚسِٖ بٓػد١ َٓ٘، ٜٚؿاض إىل شيو 

 يف ايضبط.



إشا قاّ غبب االْكطاع قبٌ اؾًػ١ األٚىل احملسز٠ يٓعط  91/2 
ايسع٣ٛ ؾال تػطٟ أسهاّ االْكطاع، ٜٚكسّ املسعٞ صشٝؿ١ زع٣ٛ دسٜس٠ 

ايعا١َ يالختصاص ع٢ً خًـ َٔ قاّ ب٘ غبب االْكطاع ٚؾكا يألسهاّ 
 املهاْٞ.

 ايؿــصٌ ايجــايح

 تطى اـص١َٛ

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايتِػع  ١َٝ ْٔ  املاٖز٠ ايجا

جيٛظ يًُسعٞ تطى اـص١َٛ بتبًٝؼ ٜٛدٗ٘ إىل خصُ٘، أٚ تكطٜط َٓ٘ 
يس٣ ايهاتب املدتص يف احمله١ُ، أٚ بٝإ صطٜح يف َصنط٠ َٛقع 

ّٝا طالع خصُ٘ عًٝٗا، أإعًٝٗا َٓ٘، أٚ َٔ ٚنًٝ٘، َع  ٚ بإبسا٤ ايطًب ؾؿٗ
يف اؾًػ١ ٚإثبات٘ يف ابطٗا، ٚال ٜهٕٛ ايرتى بعس إبسا٤ املسع٢ عًٝ٘ 

 زؾٛع٘ إال بكبٛي٘.

 :ايال٥ش١

تطى اـص١َٛ ٖٛ: تٓاظٍ املسعٞ عٔ زعٛاٙ ايكا١ُ٥ أَاّ  92/1 
احمله١ُ َع استؿاظ٘ باؿل املسع٢ ب٘ عٝح جيٛظ ي٘ ػسٜس املطايب١ 

 ب٘ يف أٟ ٚقت.



ـصُ٘ برتى اـص١َٛ ٚإطالع٘ ع٢ً املسعٞ ٕٛ تبًٝؼ ٜه 92/2 
َصنط٠ ايرتى ٚؾل اإلدطا٤ات ايٛاضز٠ يف املاز٠ اؿاز١ٜ عؿط٠ َٔ ٖصا 

 ايٓعاّ، ٚتعٚز ايسا٥ط٠ بٓػد١ َٔ شيو يتسٜٚٓ٘ يف ابط ايكض١ٝ.

إشا ناْت ايسع٣ٛ قاب١ً يًتذع١٥ يف َٛاٛعٗا ٚتعسز  92/3 
١ يف سل ايباقني، ٚنصا إشا تعسز املسعٕٛ داظ يبعضِٗ تطنٗا ٚتعٌ قا٥ُ

 املسع٢ عًِٝٗ داظ يًُسعٞ تطنٗا عٔ بعضِٗ.

ٜبسٟ املسع٢ عًٝ٘ قبٛي٘ أٚ ضؾض٘ تطى اـص١َٛ مبصنط٠  92/4 
َٛقع١ َٓ٘ إىل ايهاتب املدتص، أٚ َؿاؾ١ٗ يف اؾًػ١، ٜٚسٕٚ شيو يف 
ايضبط، ؾإٕ مل ٜبس قبٛي٘ أٚ ضؾض٘ بعس تبًػ٘ ٚست٢ َٛعس اؾًػ١ عس 

 ًكا ع٢ً تطى ايسع٣ٛ.َٛاؾ

 

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايتِػع  املاٖز٠ ايجأيج١ 

ٜرتتب ع٢ً ايرتى إيػا٤ مجٝع إدطا٤ات اـص١َٛ مبا يف شيو صشٝؿ١ 
 ايسع٣ٛ، ٚيهٔ ال ميؼ شيو ايرتى اؿل املسع٢ ب٘.

 :ايال٥ش١



زٕٚ اإلخالٍ باالختصاص ايٓٛعٞ ٚاملهاْٞ، إشا أقاّ  93/1 
 ؾتشاٍ يًسا٥ط٠ ْؿػٗا.املسعٞ زعٛاٙ بعس تطنٗا 

ال ٜرتتب ع٢ً تطى ايسع٣ٛ إيػا٤ َا زٕٚ يف ابط ايكض١ٝ  93/2 
َٚا يف ًَؿٗا َٔ أزي١ ٚاغتعا١ْ بأٌٖ اـرب٠ َا مل تتػري ايعطٚف اييت 

 بٓٝت عًٝٗا اـرب٠، ٚيًسا٥ط٠ ايطدٛع إيٝٗا عٓس االقتضا٤.
 



 ايبــاب ايجـــأَ

 تٓشٞ ايكضا٠ ٚضزِٖ عٔ اؿهِ

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايتِػُع  املاٖز٠ ايطابَع١ 

ٜهٕٛ ايكااٞ ممٓٛعًا َٔ ْعط ايسع٣ٛ ٚمساعٗا ٚيٛ مل ٜطًب شيو أسس 
 اـصّٛ يف األسٛاٍ اآلت١ٝ:

 إشا نإ ظٚدًا ألسس اـصّٛ أٚ نإ قطٜبًا أٚ صٗطًا ي٘ إىل ايسضد١ ايطابع١. -أ

 إشا نإ ي٘ أٚ يعٚدت٘ خص١َٛ قا١ُ٥ َع أسس اـصّٛ يف ايسع٣ٛ أٚ -ب
 َع ظٚدت٘.

إشا نإ ٚنٝاًل ألسس اـصّٛ، أٚ ٚصًٝا، أٚ قًُٝا عًٝ٘، أٚ َع١ْٛٓ  -ز
ظٚدًا يٛصٞ أسس اـصّٛ أٚ ايكِٝ عًٝ٘، أٚ ناْت ي٘  ٚضاثت٘ ي٘، أٚ نإ

 ص١ً قطاب١ أٚ َصاٖط٠ إىل ايسضد١ ايطابع١ بٗصا ايٛصٞ أٚ ايكِٝ.

ألسس أقاضب٘ أٚ َصًش١ يف ايسع٣ٛ ايكا١ُ٥ أٚ يعٚدت٘ أٚ  إشا نإ ي٘ -ز
أصٗاضٙ ع٢ً عُٛز ايٓػب أٚ ملٔ ٜهٕٛ ٖٛ ٚنٝاًل عٓ٘ أٚ ٚصًٝا أٚ قًُٝا 

 عًٝ٘.



إشا نإ قس أؾت٢ أٚ تطاؾع عٔ أسس اـصّٛ يف ايسع٣ٛ أٚ نتب ؾٝٗا  -ٖـ
ٚيٛ نإ شيو قبٌ اؾتػاي٘ بايكضا٤، أٚ نإ قس غبل ي٘ ْعطٖا قااًٝا أٚ 

ٝٗا، أٚ باؾط إدطا٤ َٔ إدطا٤ات خبريًا أٚ قهُا، أٚ نإ قس أز٣ ؾٗاز٠ ؾ
 ايتشكٝل ؾٝٗا.

 :ايال٥ش١

يف ايؿكط٠ )ب( ٜبسأ َٔ تاضٜذ قٝسٖا  ٠قٝاّ اـص١َٛ ايٛاضز 94/1 
 يف احمله١ُ ست٢ انتػاب اؿهِ ايكطع١ٝ.

ال ٜؿرتط يكٝاّ عالق١ املصاٖط٠ إٔ تهٕٛ ضابط١ ايعٚد١ٝ  94/2 
 قا١ُ٥.

صُني َّعا ؾٝهٕٛ إشا نإ ايكااٞ قطّٜبا أٚ صّٗطا يًد 94/3 
 ممّٓٛعا َٔ ْعط ايسع٣ٛ.

املعترب يف ايٛناي١ أٚ ايٛصا١ٜ أٚ ايكٛا١َ املاْع١ نْٛٗا قا١ُ٥  94/4 
 ٚقت إقا١َ ايسع٣ٛ، ٚال ٜٓعط إىل َضُْٛٗا.

اـصِ املع١ْٛٓ ٚضاثت٘ ٖٛ َٔ نإ ايكااٞ غري ٚاضخ ي٘  94/5 
ادب ساٍ قٝاّ ايسع٣ٛ يٛدٛز سادب حيذب٘، عٝح إشا ظاٍ ٖصا اؿ

 ٚضث٘.

ايؿت٣ٛ ٚايهتاب١ اييت متٓع ايكااٞ َٔ ايٓعط ٖٞ: َا ناْت  94/6 
 قطض٠ يف ايسع٣ٛ ْؿػٗا.



ميٓع ايكااٞ َٔ ْعط ايكض١ٝ إشا نتب ؾٝٗا ال٥ش١ زع٣ٛ أٚ  94/7 
 دٛاّبا أٚ اعرتاّاا أٚ اغتؿاض٠ ٚحنٖٛا مما ؾٝ٘ َصًش١ ألسس املتداصُني.

أصسضٖا َٔ إٔ حيهِ يف األسهاّ املػتعذ١ً ال متٓع َٔ  94/8 
 أصٌ ايكض١ٝ.

املكصٛز بػبل ْعط ايكااٞ يًسع٣ٛ: إشا سهِ ؾٝٗا ثِ اْتكٌ  94/9 
 إىل زا٥ط٠ أٚ قه١ُ أخط٣ ؾال ٜٓعطٖا.

األسٛاٍ ايٛاضز٠ يف ٖصٙ املاز٠ متٓع ايكااٞ َٔ ْعط  94/10 
ايسع٣ٛ يف مجٝع َطاسًٗا غٛا٤ أنإ ْاظّطا هلا أّ َػتدًًؿا ٚغٛا٤ أعًِ 

 اٞ ٚاـصِ بصيو أّ مل ٜعًُا.ايكا

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايتِػُع ََٔػ١   املاٖز٠  اـا

ٜكع باطاًل عٌُ ايكااٞ أٚ قضاؤٙ يف األسٛاٍ املتكس١َ يف املاز٠ )ايطابع١ 
ٚقع ٖصا ايبطالٕ  ٚإٕٚايتػعني( َٔ ٖصا ايٓعاّ ٚيٛ مت باتؿام اـصّٛ، 

ْكض اؿهِ  داظ يًدصِ إٔ ٜطًب َٔ احمله١ُ ايعًٝا يف سهِ َؤٜس
 ٚإعاز٠ ْعط ايسع٣ٛ أَاّ زا٥ط٠ أخط٣.

 :ايال٥ش١



إشا صسض سهِ َٔ قه١ُ ايسضد١ األٚىل ٚنإ ايكااٞ أٚ  95/1 
أسس قضا٠ ايسا٥ط٠ ممّٓٛعا َٔ ْعط ايكض١ٝ، ٚانتػب اؿهِ ايكطع١ٝ ؾع٢ً 

 سايني:

 -يف أٟ ٚقت–إشا مل ٜهٔ َؤّٜسا َٔ قه١ُ االغت٦ٓاف ؾًًدصِ  - أ
 هِ َٔ قه١ُ االغت٦ٓاف.طًب إيػا٤ اؿ

إشا نإ اؿهِ َؤّٜسا َٔ قه١ُ االغت٦ٓاف أٚ َٔ احمله١ُ ايعًٝا،  - ب
 طًب ْكض اؿهِ َٔ احمله١ُ ايعًٝا. -يف أٟ ٚقت–ؾًًدصِ 

ٚيف اؿايني إشا ْكض اؿهِ ؾٝعاز ْعط ايكض١ٝ يس٣ قه١ُ ايسضد١ 
 األٚىل.

ٚ َؤّٜسا َٓٗا إشا نإ اؿهِ صازّضا َٔ قه١ُ االغت٦ٓاف أ 95/2 
ٚنإ غبب املٓع يف أسس قضاتٗا، ؾًًدصِ يف أٟ ٚقت طًب ْكض 
اؿهِ َٔ احمله١ُ ايعًٝا ٚيف ساٍ ْكضت اؿهِ ؾٝعاز ْعط ايسع٣ٛ يف 

 قه١ُ االغت٦ٓاف يس٣ زا٥ط٠ أخط٣.

إشا نإ اؿهِ صازّضا َٔ احمله١ُ ايعًٝا أٚ َؤٜسا َٓٗا  95/3 
ٚنإ غبب املٓع يف أسس قضاتٗا، ؾًًدصِ يف أٟ ٚقت طًب ْكض 

ٜهٕٛ ْعط طًب ايٓكض يس٣ زا٥ط٠ أخط٣ غري ٚاؿهِ َٔ احمله١ُ ايعًٝا، 
ايسا٥ط٠ اييت قاّ بٗا غبب املٓع، ٚيف ساٍ ْكضت اؿهِ ؾتتٛىل ايٓعط يف 

 اض.َٛاٛع االعرت



ايتشكل َٔ قٝاّ املٓع  -سػب األسٛاٍ–يًُشه١ُ املدتص١  95/4 
 بايهتاب١ ملٔ قًِ ب٘ غبب املٓع.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايتِػُع  املاٖز٠ ايػأزَغ١ 

 جيٛظ ضز ايكااٞ ألسس األغباب اآلت١ٝ : -1

 إشا نإ ي٘ أٚ يعٚدت٘ زع٣ٛ مماث١ً يًسع٣ٛ اييت ٜٓعطٖا. -أ

١َ َع أسس اـصّٛ أٚ َع ظٚدت٘ بعس إشا سسخ ي٘ أٚ يعٚدت٘ خصٛ -ب
قٝاّ ايسع٣ٛ املٓعٛض٠ أَاّ ايكااٞ، َا مل تهٔ ٖصٙ ايسع٣ٛ قس أقُٝت 

 بكصس ضزٙ عٔ ْعط ايسع٣ٛ املٓعٛض٠ أَاَ٘.

إشا نإ ملطًكت٘ اييت ي٘ َٓٗا ٚيس، أٚ ألسس أقاضب٘، أٚ أصٗاضٙ إىل  -ز
يف ايسع٣ٛ، أٚ ايسضد١ ايطابع١ خص١َٛ قا١ُ٥ أَاّ ايكضا٤ َع أسس اـصّٛ 

 َع ظٚدت٘، َا مل تهٔ ٖصٙ اـص١َٛ قس أقُٝت أَاّ ايكااٞ بكصس ضزٙ.

إشا نإ أسس اـصّٛ خازًَا ي٘، أٚ نإ ايكااٞ قس اعتاز َؤان١ً أسس  -ز
اـصّٛ أٚ َػانٓت٘، أٚ نإ قس تًك٢ َٓ٘ ٖس١ٜ قبٌٝ ضؾع ايسع٣ٛ أٚ 

 بعسٙ.

َٛز٠ ٜطدح َعٗا عسّ إشا نإ بٝٓ٘ ٚبني أسس اـصّٛ عسا٠ٚ أٚ  -ٙ
 اغتطاعت٘ اؿهِ بسٕٚ ؼٝع.



 ٜرتتب ع٢ً تكسِٜ طًب ايطز ٚقـ ايسع٣ٛ إىل سني ايؿصٌ ؾٝ٘. -2

 :ايال٥ش١

اتؿام اـصّٛ ع٢ً ْعط ايسع٣ٛ أٚ اغتُطاض ْعطٖا َع ٚدٛز  96/1 
 غبب َٔ أغباب ايطز املصنٛض٠ يف ٖصٙ املاز٠ ٜػكط سكِٗ يف طًب ايطز.

ملٓصٛص عًٝ٘ يف ٖصٙ املاز٠ يف مجٝع ٜكبٌ طًب ايطز ا 96/2 
َطاسٌ ايسع٣ٛ ساٍ ايعًِ ب٘، ٚإال غكط اؿل ؾٝ٘، ٚال ٜؤثط ؾطب 

 ايسع٣ٛ أٚ تطى اـص١َٛ أٚ إٜكاؾٗا ع٢ً طًب ايطز َت٢ َا أعٝس ْعطٖا.

ايتُاثٌ يف ايسع٣ٛ ٖٛ: اؼازُٖا يف املٛاٛع ٚايػبب مما  96/3 
 ؾ١ اؿهِ يف األخط٣.ٜرتتب عًٝ٘ َعطؾ١ اؿهِ يف إسساٖا َٔ َعط

اـازّ ٖٛ: األدري ايصٟ خيسّ ايكااٞ غايّبا بأدط٠ أٚ بسٕٚ  96/4 
 أدط٠.

 تتشكل املؤان١ً باؾًٛؽ ع٢ً َا٥س٠ اـصِ َطات َتتاي١ٝ. 96/5 

تتشكل املػان١ٓ بػهٔ ايكااٞ َع أسس اـصّٛ أٚ ايعهؼ  96/6 
 ْٚ٘.بسيف بٝت ٚاسس غايب ايٛقت أٚ بصؿ١ زا١ُ٥ بأدط أٚ 

ايعسا٠ٚ ٖٞ: َا ْؿأ عٔ أَط زْٟٝٛ مما ؾٝ٘ تعطض يًٓؿؼ أٚ  96/7 
ايعطض أٚ ايٛيس أٚ املاٍ، ٜٚطدع يف تكسٜطٖا عٓس االختالف إىل ْاظط 

 ايطز.



إشا نإ ايٛنٌٝ قطٜبا أٚ صّٗطا يًكااٞ ست٢ ايسضد١ ايطابع١  96/8 
 مل تكبٌ ٚنايت٘ ٚيعّ املٛنٌ إبساي٘ أٚ سضٛضٙ بٓؿػ٘.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛاملاٖز َٚايتِػُع  ٠ ايػأبَع١ 

ال جيٛظ يًكااٞ االَتٓاع َٔ ايكضا٤ يف قض١ٝ َعطٚا١ عًٝ٘ إال إشا نإ 
ًطز، ٚعًٝ٘ إٔ خيرب َطدع٘ املباؾط يممٓٛعًا َٔ ْعطٖا أٚ قاّ ب٘ غبب 

 خاص حيؿغ يف احمله١ُ. يإلشٕ ي٘ بايتٓشٞ ٜٚجبت ٖصا نً٘ يف قضط

 :ايال٥ش١

ع٢ً طًب  -عػب األسٛاٍ–إشا ٚاؾل ض٥ٝؼ احمله١ُ  97/1 
ايكااٞ ايتٓشٞ، ٚناْت ايسا٥ط٠ َٔ قاض ؾطز ؾتشاٍ ايكض١ٝ إىل زا٥ط٠ 
أخط٣، ؾإٕ ناْت ايسا٥ط َه١ْٛ َٔ أنجط َٔ قاٍض ؾٝهًـ ض٥ٝؼ احمله١ُ 
أسس قضاتٗا إلنُاٍ ْصابٗا، ٚيف ساٍ مل ٜٛدس يف احمله١ُ غ٣ٛ ايسا٥ط٠ 

ايٓصاب ؾٝهًـ ض٥ٝؼ اييت قاّ بٗا غبب املٓع أٚ مل ٜٛدس َٔ ٜهٌُ 
 اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤ َٔ ٜٓعطٖا يف احمله١ُ ْؿػٗا.

ٕٚ ايكااٞ ًَدص قضط ؾٝسإشا ناْت ايكض١ٝ َضبٛط١  97/2 
 ايتٓشٞ يف ابط ايكض١ٝ زٕٚ إصساض قطاض بصيو.



إشا ضؾض ض٥ٝؼ احمله١ُ طًب ايتٓشٞ أصسض أَّطا بصيو  97/3 
ّٝا.  ٜٚعس ٖصا األَط ْٗا٥

قبٍٛ ايتٓشٞ ٚضؾض٘ يف ًَـ خاص يس٣ ؼؿغ قااط  97/4 
 ض٥ٝؼ احمله١ُ ٚال تطؾل مبًـ ايكض١ٝ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َٚايتِػُع  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

إشا قاّ بايكااٞ غبب يًطز ٚمل ٜتٓح داظ يًدصِ طًب ضزٙ، ؾإٕ مل ٜهٔ 
غبب ايطز َٔ األغباب املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ )ايػازغ١ ٚايتػعني( 

سِٜ طًب ايطز قبٌ تكسِٜ أٟ زؾع أٚ زؾاع يف َٔ ٖصا ايٓعاّ ٚدب تك
ايكض١ٝ ٚإال غكط اؿل ؾٝ٘، َٚع شيو جيٛظ طًب ايطز إشا سسثت أغباب٘ 
بعس شيو، أٚ إشا أثبت طايب ايطز أْ٘ نإ ال ٜعًِ بٗا، ٚيف مجٝع األسٛاٍ 

 طًب ايطز بعس قؿٌ باب املطاؾع١. ال ٜكبٌ

 :ايال٥ش١

ٛعس اؾًػ١ ٚمل حيضط إشا تبًؼ املسع٢ عًٝ٘ يؿدص٘ مب 98/1 
ٚسهِ عًٝ٘ ؾال سل ي٘ يف طًب ايطز ٜٚبك٢ ي٘ سك٘ يف االعرتاض ع٢ً 

 اؿهِ.



إشا ؾتح باب املطاؾع١ بعس قؿً٘ ؾٝعٛز اؿل يف طًب ايطز، َا  98/2 
 غبل إٔ غكط اؿل يف ايطًب ْؿػ٘. مل ٜهٔ

 ايٓعاّ:

  ِٕٛ َٚايتِػُع  املاٖز٠ ايتأغَع١ 

ٜكسّ طًب ايطز بتكطٜط ٜٛزع يف إزاض٠ احمله١ُ َٛقعا َٔ طايب ايطز، 
أغباب٘، ٚإٔ ٜطاؾك٘ َا ٜٛدس َٔ األٚضام  ٌُ تكطٜط ايطزٜؿٚجيب إٔ 
 املؤٜس٠ ي٘.

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ املا١٥

جيب ع٢ً إزاض٠ احمله١ُ إٔ تطًع ايكااٞ ؾٛضًا ع٢ً تكطٜط طًب  -1
ع١ ايتاي١ٝ الطالع٘ إٔ ٜهتب إىل ايطز، ٚع٢ً ايكااٞ خالٍ األٜاّ األضب

عٔ ٚقا٥ع ايطز ٚأغباب٘، ؾإشا مل ٜهتب عٔ شيو يف  ض٥ٝؼ احمله١ُ
ٚناْت ٖصٙ األغباب تصًح -املٛعس احملسز، أٚ نتب َؤٜسًا أغباب ايطز 

، أٚ نتب ْاؾًٝا هلا ٚثبتت يف سك٘، ؾع٢ً ض٥ٝؼ -ي٘ مبٛدب ايٓعاّ
 ٣.إٔ ٜصسض أَطًا بتٓشٝت٘ عٔ ْعط ايسعٛ احمله١ُ

إشا نإ املطًٛب ضزٙ ض٥ٝؼ قه١ُ ايسضد١ األٚىل ؾٝؿصٌ ؾٝ٘ ض٥ٝؼ  -2
قه١ُ االغت٦ٓاف املدتص١، أَا إشا نإ املطًٛب ضزٙ ٖٛ ض٥ٝؼ قه١ُ 



االغت٦ٓاف أٚ أسس قضا٠ احمله١ُ ايعًٝا، ؾٝؿصٌ ؾٝ٘ ض٥ٝؼ احمله١ُ 
 ايعًٝا.

ا طًب ايطز، أصسض أَّط -عػب األسٛاٍ–إشا ضؾض ض٥ٝؼ احمله١ُ  -3
ٝ٘ا. ُٜعٓس ٖصا األَط ْٗا٥  بصيو، ٚ

 :ايال٥ش١

تبسأ َس٠ األٜاّ األضبع١ َٔ تاضٜذ ٚضٚز طًب ايطز إىل  100/1 
 ايكااٞ.

ال ٜػُع ض٥ٝؼ احمله١ُ أقٛاٍ طايب ايطز ست٢ ٚضٚز  100/2 
 دٛاب ايكااٞ أٚ َضٞ املس٠.

طًب ايطز  -عػب األسٛاٍ–إشا قبٌ ض٥ٝؼ احمله١ُ  100/3 
ّٝا.أصسض أَّطا بصيو  ، ٜٚعس ٖصا األَط ْٗا٥

ٜكّٛ َػاعس ض٥ٝؼ احمله١ُ أٚ املهًـ بعٌُ ايط٥ٝؼ  100/4 
 بايؿصٌ يف طًب ايطز عٓس غٝاب٘ أٚ ؾػٛض َهاْ٘.

بتٓش١ٝ  -عػب األسٛاٍ–إشا صسض أَط ض٥ٝؼ احمله١ُ  100/5 
( َٔ 97/1ايكااٞ عٔ ْعط ايكض١ٝ ؾٝهٕٛ ْعطٖا ٚؾل َا ٚضز يف املاز٠ )

 ٖصٙ ايال٥ش١.
 



 ايبـــاب ايتـــاغع

 إدطا٤ات اإلثبات

 ايــؿصــٌ األٍٚ

 أسهاّ عا١َ

 ايٓعاّ:

ِٚىل َبِعَس املا١ٔ٥  املاٖز٠ األ

جيب إٔ تهٕٛ ايٛقا٥ع املطاز إثباتٗا أثٓا٤ املطاؾع١ َتعًك١ بايسع٣ٛ َٓتذ١ 
 ؾٝٗا دا٥عًا قبٛهلا.

 :ايال٥ش١

اؾط٠ أٚ ايٛقا٥ع املتعًك١ بايسع٣ٛ ٖٞ: َا ٜؤزٟ إثباتٗا َب 101/1 
 غري َباؾط٠ إىل إثبات ايسع٣ٛ أٚ دع٤ َٓٗا.

ّٝا  101/2  ايٛقا٥ع املٓتذ١ يف ايسع٣ٛ ٖٞ: املؤثط٠ يف ايسع٣ٛ ْؿ
 أٚ إثباّتا.

ايٛقا٥ع اؾا٥ع قبٛهلا ٖٞ: ممه١ٓ ايٛقٛع ؾال ؽايـ ايعكٌ  101/3 
 أٚ اؿؼ.

 

 ايٓعاّ:



١َٝ َبِعَس املا١ٔ٥ ْٔ  املاٖز٠ ايجا

صّٛ يف َهإ خاضز عٔ ْطام اختصاص إشا ناْت ب١ٓٝ أسس اـ
احمله١ُ، ؾعًٝٗا إٔ تػتدًـ ايكااٞ ايصٟ ٜكع شيو املهإ يف ْطام 

 اختصاص٘ يػُاع تًو ايب١ٓٝ ٚتعسًٜٗا.

 :ايال٥ش١

ٜهٕٛ االغتدالف بهتاب ٜبعح إىل احمله١ُ املدتص١  102/1 
تبني ؾٝ٘ ايسا٥ط٠ اغِ املسعٞ ٚاملسع٢ عًٝ٘، َٚٛاٛع ايسع٣ٛ 

 ٚاالغتدالف، ٚطًب تعسٌٜ ايب١ٓٝ.

تضبط ايسا٥ط٠ املػتدًؿ١ َٛاٛع االغتدالف ٚتبعح صٛض٠  102/2 
َصسق١ َٓ٘ إىل ايسا٥ط٠ ْاظط٠ ايكض١ٝ، ٚإشا ناْت ايصٛض٠ غتبعح إىل خاضز 

 املًُه١ ؾتطبع.

 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايجأيج١ َبِعَس املا١ٔ٥    

اإلثبات بؿطط إٔ تبني يًُشه١ُ إٔ تعسٍ عُا أَطت ب٘ َٔ إدطا٤ات 
ايضبط، ٚجيٛظ هلا نصيو أال تأخص بٓتٝذ١ اإلدطا٤،  أغباب ايعسٍٚ يف

 بؿطط إٔ تبني أغباب شيو يف سهُٗا.

 :ايال٥ش١



إشا طًب اـصِ إدطا٤ أٟ إثبات ٚمل تكتٓع ايسا٥ط٠ بطًب٘  103/1 
 بعس اطالعٗا عًٝ٘ ؾتسٕٚ طًب٘ يف ايضبط ٚيٛ مل ؼكك٘.

 ايؿصٌ ايجاْٞ

 ب اـصّٛ ٚاإلقطاضاغتذٛا

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايطأبَع١ َبِعَس املا١٥

يًُشه١ُ إٔ تػتذٛب َٔ ٜهٕٛ سااطًا َٔ اـصّٛ، ٚيهٌ َِٓٗ إٔ 
ٜطًب اغتذٛاب خصُ٘ اؿااط، ٚتهٕٛ اإلداب١ يف اؾًػ١ ْؿػٗا إال إشا 
ضأت احمله١ُ إعطا٤ َٛعس يإلداب١، نُا تهٕٛ اإلداب١ يف َٛاد١ٗ طايب 

 االغتذٛاب.

 :ايال٥ش١

اـصِ املػتذٛب يف ٖصٙ املاز٠ ٜؿٌُ نٌ خصِ يف  104/1 
 ايكض١ٝ.

إشا ناْت املطاؾع١ قا١ُ٥ ٚؽًـ بعض املطًٛب اغتذٛابِٗ  104/2 
 بعس تبًٝػِٗ ؾٝذٛظ اغتذٛاب اؿااط َِٓٗ.

يًدصِ يف ايسعا٣ٚ ايتذاض١ٜ اغتذٛاب خصُ٘ َباؾط٠  104/3 
 .ؼت إؾطاف ايكااٞ



يًسا٥ط٠ مماط١ً ايٛنٌٝ يف اإلداب١ عٔ االغتذٛاب، إشا ظٗط  104/4 
 ؾٝعاٌَ ٚؾل املاز٠ ايجايج١ ٚاـُػني َٔ ٖصا ايٓعاّ.

 

 ايٓعاّ:

ََٔػ١ َبِعَس املا١٥  املاٖز٠ اـا

غٛا٤ّ َٔ تًكا٤ ْؿػٗا، أٚ -يًُشه١ُ إٔ تأَط عضٛض اـصِ الغتذٛاب٘ 
ض احمله١ُ ساد١ إىل شيو، ٚع٢ً َٔ تكط إشا ضأت -بٓا٤ّ ع٢ً طًب خصُ٘

 اغتذٛاب٘ إٔ حيضط اؾًػ١ اييت سسزٖا أَط احمله١ُ.

 :ايال٥ش١

إشا طًب اـصِ إسضاض خصُ٘ أٚ اغتذٛاب٘ ٚمل تط ايسا٥ط٠  105/1 
 ساد١ يصيو ؾتسٕٚ طًب٘ يف ايضبط، ٚتبني غبب ايطز.

 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايػأزَغ١ َبِعَس املا١٥

ٓؿػ٘ الغتذٛاب٘ ٜٓتكٌ إشا نإ يًدصِ عصض َكبٍٛ ميٓع٘ َٔ اؿضٛض ب
ايكااٞ أٚ ٜهًـ َٔ ٜجل ب٘ إىل َهإ إقاَت٘ الغتذٛاب٘، ٚإشا نإ 



املػتذٛب خاضز ْطام اختصاص احمله١ُ ؾٝػتدًـ ايكااٞ يف 
 اغتذٛاب٘ قه١ُ َهإ إقاَت٘.

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايػابَع١ َبِعَس املا١٥

ضط إشا ؽًـ اـصِ عٔ اؿضٛض يالغتذٛاب زٕٚ عصض َكبٍٛ، أٚ س
ٚاَتٓع عٔ اإلداب١ زٕٚ َػٛؽ، ؾًًُشه١ُ إٔ تػُع ايب١ٓٝ ٚإٔ تػتدًص 

–َا تطاٙ َٔ شيو ايتدًـ أٚ االَتٓاع، ؾإٕ مل تهٔ يسٜ٘ ب١ٓٝ ُعس اـصِ 

ْانال، ٚػطٟ  -املتدًـ عٔ اؿضٛض أٚ املُتٓع عٔ اإلداب١ زٕٚ َػٛؽ
 احمله١ُ َا ًٜعّ ٚؾل املكتض٢ ايؿطعٞ.

 :ايال٥ش١

عٔ اإلداب١ ٖٓا ٖٛ: االَتٓاع عٔ اإلداب١ عٔ  االَتٓاع 107/1 
 االغتذٛاب، أَا االَتٓاع عٔ اإلداب١ عٔ ايسع٣ٛ ؾٝعاٌَ ٚؾل املاز٠

 ايػابع١ ٚايػتني َٔ ٖصا ايٓعاّ.

 ايٓعاّ:

 املاز٠ ايجا١ََٓ بعس املا١٥

سذ١ قاصط٠ عًٝ٘،  -عٓس االغتذٛاب أٚ زٕٚ اغتذٛاب٘-إقطاض اـصِ 
اًل أَاّ ايكضا٤ أثٓا٤ ايػري يف ايسع٣ٛ ٚجيب إٔ ٜهٕٛ اإلقطاض ساص

 املتعًك١ بايٛاقع١ املكط بٗا.



 :ايال٥ش١

املكصٛز باإلقطاض ٖٓا ٖٛ: اإلقطاض ايكضا٥ٞ، ٖٚٛ َا حيصٌ  108/1 
 أَاّ ايسا٥ط٠، أثٓا٤ ايػري ؾٝٗا، َتعًكا بايٛاقع١ املكط بٗا.

اإلقطاض غري ايكضا٥ٞ ٖٛ: ايصٟ اختٌ ؾٝ٘ قٝس َٔ ايكٝٛز  108/2 
 املصنٛض٠ يف ٖصٙ املاز٠.

 طٟ عًٝ٘ أسهاّ اإلثبات ايؿطع١ٝ.اإلقطاض غري ايكضا٥ٞ ػ 108/3 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ُ ايتأغَع١ َبِعَس املا١٥

ٜؿرتط يف صش١ اإلقطاض إٔ ٜهٕٛ املكط عاقاًل بايػًا كتاضًا غري قذٛض 
ٝ٘ عًٝ٘، ٜٚكبٌ إقطاض احملذٛض عًٝ٘ يًػؿ٘ يف نٌ َا ال ٜعس قذٛضًا عً

ؾٝ٘ ؾطعًا.

ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايعأؾَط٠ َبِعَس املا١ٔ٥

ال ٜتذعأ اإلقطاض ع٢ً صاسب٘ ؾال ٜؤخص َٓ٘ ايضاض ب٘ ٜٚرتى ايصاحل ي٘، 
بٌ ٜؤخص مج١ً ٚاسس٠، إال إشا اْصب ع٢ً ٚقا٥ع َتعسز٠، ٚنإ ٚدٛز 

 ٚاقع١ َٓٗا ال ٜػتًعّ ستًُا ٚدٛز ايٛقا٥ع األخط٣.

 :ايال٥ش١



باؿل املكرتٕ بأدٌ ال ٜتذعأ ع٢ً صاسب٘ إال إشا اإلقطاض  110/1 
اقرتٕ اإلقطاض باؿل َؤدًًا ببٝإ غبب٘، أٚ نإ يًُكط ي٘ ب١ٓٝ ع٢ً أصٌ 

 اؿل أٚ غبب٘ ؾٝتذعأ.

ٚاسس٠ َُٓٗا سصًت يف  ٌاإلقطاض املهٕٛ َٔ ٚاقعتني ن 110/2 
ظَٔ غري ايعَٔ ايصٟ سصًت ؾٝ٘ ايٛاقع١ األخط٣ ٜتذعأ ع٢ً صاسب٘ 

 ٍ اإلقطاض ع٢ً ايٛؾا٤ َع اإلقطاض باؿل.ناؾتُا

 

 ايؿصٌ ايجايح

 ايُٝني

 ايٓعاّ:

١َٜ َعِؿَط٠ َبِعَس املا١ٔ٥  املاٖز٠ اؿأز

جيب ع٢ً َٔ ٜٛد٘ إىل خصُ٘ ايُٝني إٔ ٜبني بايسق١ ايٛقا٥ع اييت 
ٜطٜس اغتشالؾ٘ عًٝٗا، ٚع٢ً احمله١ُ إٔ تعس صٝػ١ ايُٝني ايالظ١َ 

ُٜعس سًـ األخطؽ ب  إؾاضت٘ املؿ١َٛٗ إٕ نإ ال ٜعطف ايهتاب١.ؾطعًا، ٚ

 :ايال٥ش١

يٝؼ يًدصِ تٛدٝ٘ ايُٝني ـصُ٘ ع٢ً ٚقا٥ع ال عالق١  111/1 
 هلا بايسع٣ٛ املٓعٛض٠ يس٣ احمله١ُ.



 ال ٜعتس بايُٝني اييت حيًؿٗا اـصِ زٕٚ إشٕ ايسا٥ط٠. 111/2 

 يًسا٥ط٠ ضؾض تٛدٝ٘ ايُٝني إشا ظٗط عسّ أسك١ٝ طايبٗا. 111/3 

إشا أعست ايسا٥ط٠ صٝػ١ ايُٝني ايالظ١َ، عطاتٗا ع٢ً  111/4 
َٔ عاقب١ اؿًـ ايهاشب، ٚعًٝٗا تسٜٚٔ  -ؾؿا١ٖ–اـصِ، ٚخٛؾت٘ 

 صٝػ١ ايُٝني ٚسًؿٗا يف ابط ايكض١ٝ ٚصهٗا.

َا يف سهُٗا ألسس ٚيًسا٥ط٠ إٔ تٛد٘ ميني االغتعٗاض  111/5 
 .اـصُني عٓس االقتضا٤ ٚيٛ مل ٜطًب اـصِ شيو

 ايٓعاّ:

١َٝ عِؿط٠ َبِعَس املا١ٔ٥ ْٔ  املاٖز٠ ايجا

ال تهٕٛ ايُٝني ٚال ايٓهٍٛ عٓٗا إال أَاّ قااٞ ايسع٣ٛ يف فًؼ 
 ٘، َا مل ٜهٔ ٖٓاى ْص خيايـ شيو.ايكضا٤، ٚال اعتباض هلُا خاضد

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايجأيج١ عِؿَط٠َ َبِعَس املا١ٔ٥

 ني ٚدب عًٝ٘ اؿضٛض.َٔ زعٞ يًشضٛض إىل احمله١ُ ألزا٤ ايُٝ -1

ايُٝني بٓؿػ٘ ٚمل ٜٓاظع ال يف دٛاظٖا ٚال إيٝ٘   إشا سضط َٔ ٚدٗت -2
ٜؤزٜٗا ؾٛضًا أٚ ٜطزٖا ع٢ً خصُ٘ ٚإال  إٔ يف تعًكٗا بايسع٣ٛ ٚدب عًٝ٘



عٔ اؿضٛض بػري عصض عٓس  عس ْانال، ٚإٕ اَتٓع زٕٚ إٔ ٜٓاظع أٚ ؽًـ
 ْاناًل نصيو.

ايُٝني ْٚاظع يف دٛاظٖا أٚ يف تعًكٗا إشا سضط َٔ ٚدٗت إيٝ٘  -3
بايسع٣ٛ يعَ٘ بٝإ شيو، ؾإٕ مل تكتٓع احمله١ُ بصيو ٚدب عًٝ٘ أزا٤ 

 ايُٝني، ٚإال عس ْانال.

 :ايال٥ش١

إشا سضط اـصِ ْٚاظع يف دٛاظ ايُٝني نإٔ ٜهٕٛ ايسٜٔ  113/1 
إلثبات ضبا أٚ قُاض أٚ ْاظع يف تعًكٗا بايسع٣ٛ يعَ٘ بٝإ شيو، ؾإٕ مل 

ًًا.ت  كتٓع ايسا٥ط٠ بصيو أْصضت٘ ثالّثا ؾإٕ سًـ ٚإال عس ْان

ًًا ست٢ ٜٓصض  113/2  ال ٜعس املُتٓع اؿااط عٔ أزا٤ ايُٝني ْان
 ثالخ َطات، ٜٚسٕٚ شيو يف ايضبط.

 تٛدٗت عًٝ٘ ايُٝني عٓس االقتضا٤.يًسا٥ط٠ إَٗاٍ َٔ  113/3 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايطأبَع١ َعِؿَط٠َ َبِعَس املا١ٔ٥

ا نإ ملٔ ٚدٗت إيٝ٘ ايُٝني عصض ميٓع٘ َٔ اؿضٛض ألزا٥ٗا ؾتٓتكٌ إش
بصيو، ؾإٕ نإ َٔ ٚدٗت إيٝ٘  أسس قضاتٗا احمله١ُ يتشًٝؿ٘، أٚ تهًـ

ايُٝني ٜكِٝ خاضز ْطام اختصاص احمله١ُ ؾًٗا إٔ تػتدًـ يف 
ؼًٝؿ٘ قه١ُ َهإ إقاَت٘، ٚيف نال اؿايني حيطض قضط عًـ 



ٚايكااٞ املػتدًـ أٚ املهًـ ٚايهاتب َٚٔ  ايُٝني ٜٛقع٘ اؿايـ
 سضط َٔ اـصّٛ.

 :ايال٥ش١

إشا اَتٓع َٔ ٚدٗت إيٝ٘ ايُٝني عٔ أزا٥ٗا ؾٝٓصض ثالثا  114/1 
 ايسا٥ط٠ يتكطٜط املكتض٢ ايؿطعٞ. ٚحيطض قضط بصيو، ٜٚعاز إىل

 ايٓعاّ:

ََٔػ١ َعِؿَط٠َ َبِعَس املا١ٔ٥  املاٖز٠ اـا

يف َٛاد١ٗ طايبٗا إال إشا قطض تٓاظي٘ عٔ جيب إٔ ٜهٕٛ أزا٤ ايُٝني 
 سضٛض أزا٥ٗا، أٚ ؽًـ زٕٚ عصض َكبٍٛ َع عًُ٘ باؾًػ١.

 :ايال٥ش١

إشا قطض طايب ايُٝني تٓاظي٘ عٔ اؿضٛض ؾٝسٕٚ شيو يف  115/1 
 ايضبط.

 ايؿصٌ ايطابع

 املعا١ٜٓ

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايٓػأزَغ١ َعِؿَط٠َ َبِعَس املا١ٔ٥



َٔ تًكا٤ ْؿػٗا أٚ بٓا٤ّ ع٢ً طًب أسس -جيٛظ يًُشه١ُ إٔ تكطض 
َعا١ٜٓ املتٓاظع ؾٝ٘ ظًب٘ إىل احمله١ُ إٕ نإ شيو ممهًٓا، أٚ  -اـصّٛ

باالْتكاٍ إيٝ٘، أٚ تهًٝـ أسس أعضا٥ٗا يصيو، ع٢ً إٔ ٜصنط يف ايكطاض 
 ايصازض بصيو َٛعس املعا١ٜٓ، ٚهلا إٔ تػتدًـ يف املعا١ٜٓ احمله١ُ اييت
ٜكع يف ْطام اختصاصٗا ايؿ٤ٞ املتٓاظع ؾٝ٘، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜبًؼ قطاض 
االغتدالف ايكااٞ املػتدًـ، ع٢ً إٔ ٜتضُٔ ٖصا ايكطاض مجٝع 
ايبٝاْات املتعًك١ باـصّٛ َٚٛاع املعا١ٜٓ ٚغري شيو َٔ ايبٝاْات 

 ايالظ١َ يتٛاٝح دٛاْب ايكض١ٝ.

 :ايال٥ش١

يسا٥ط٠ شيو يف ابط ايكض١ٝ، عٓس تكطٜط املعا١ٜٓ تسٕٚ ا 116/1 
 َٚٛعسٙ َٚٔ حيضط َعٗا.

ّْا بأغبا 116/2  ب٘، َع تسٜٚٔ يًسا٥ط٠ ضؾض طًب املعا١ٜٓ َكطٚ
 شيو يف ابط ايكض١ٝ.

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايػابَع١ َعِؿَط٠َ َبِعَس املا١ٔ٥

أٚ املػتدًـ اـصّٛ قبٌ املٛعس  املهًـتسعٛ احمله١ُ أٚ ايكااٞ 
مبصنط٠  -عسا ٌَٗ املػاؾ١ -املعني بأضبع ٚعؿطٜٔ غاع١ ع٢ً األقٌ 



تطغٌ بٛغاط١ إزاض٠ احمله١ُ تتضُٔ بٝإ َهإ االدتُاع ٚايّٝٛ ٚايػاع١ 
 اييت غٝٓعكس ؾٝٗا.

ٚجيٛظ يًُشه١ُ إشا يعّ األَط إٔ تتشؿغ ع٢ً ايؿ٤ٞ َٛاع املعا١ٜٓ إىل 
 أٚ إىل أٟ ٚقت آخط تطاٙ.سني صسٚض اؿهِ 

 :ايال٥ش١

مل حيضط اـصّٛ  ٚيٛيًسا٥ط٠ إدطا٤ َا ًٜعّ سٝاٍ املعا١ٜٓ  117/1 
أٚ أسسِٖ إشا بًػٛا باملٛعس ٚؾل املازتني ايطابع١ عؿط٠ ٚايػابع١ عؿط٠ َٔ 

 ٖصا ايٓعاّ.
إشا ضأت ايسا٥ط٠ َا ٜكتضٞ ايتشؿغ ع٢ً َٛاع املعا١ٜٓ  117/2 

( َٔ ٖصا 217-211املٛاز )ا، ٜٚطاع٢ يف شيو ٚاؿطاغ١ عًٝ٘ ؾتأَط بٗ
 ايٓعاّ.
 ايٓعاّ:

١َٓ َعِؿَط٠َ بِعَس املا١ٔ٥ َٔ  املآز٠ ايجا

يًُشه١ُ ٚيًكااٞ املهًـ أٚ املػتدًـ يًُعا١ٜٓ تعٝني خبري أٚ أنجط 
يالغتعا١ْ ب٘ يف املعا١ٜٓ، ٚهلا ٚيًكااٞ املهًـ أٚ املػتدًـ مساع َٔ 

 َٛاع ايٓعاع. ٜطٕٚ مساع ؾٗازت٘ َٔ ايؿٗٛز يف
 :ايال٥ش١

( َٔ ٖصا 138-128ٜطاع٢ عٓس تعٝني اـبري املٛاز ) 118/1 
 ايٓعاّ.



ط يًسا٥ط٠ مساع ؾٗاز٠ ايؿٗٛز ساٍ املعا١ٜٓ ٚيٛ مل حيض 118/2 
 اـصِ إشا بًؼ باملٛعس احملسز.

 ايٓعاّ:

 املآز٠ ايتأغَع١ عِؿَط٠ بِعس املا١ٔ٥

املعأٜ، ٚايهاتب، َٚٔ سضط َٔ حيطض قضط بٓتٝذ١ املعا١ٜٓ ٜٛقع٘ 
 ابط ايكض١ٝ. اـربا٤، ٚايؿٗٛز، ٚاـصّٛ، ٜٚجبت يف

 :ايال٥ش١

ٜٛقع ع٢ً مجٝع أٚضام قضط املعا١ٜٓ املعأٜ ٚايهاتب،  119/1 
َٚٔ سضط َٔ اـربا٤ ٚاـصّٛ ٚايؿٗٛز، ٚيف ساٍ ضؾض أسس ايؿٗٛز أٚ 

ٚضؾضِٗ اـصّٛ ايتٛقٝع ع٢ً احملضط ؾٝسٕٚ َا ٜسٍ ع٢ً سضٛضِٖ 
 احملضط ْؿػ٘ َع بٝإ غبب ايطؾض. ايتٛقٝع يف

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ائعِؿطٕٚ َبِعَس املا١ٔ٥

جيٛظ يهٌ صاسب َصًش١ يف إثبات َعامل ٚاقع١ حيتٌُ إٔ تصبح قٌ 
ْعاع أَاّ ايكضا٤ َػتكباًل إٔ ٜتكسّ إىل احمله١ُ املدتص١ بٗا َهاْا 

إثبات سايتٗا، ٜٚهٕٛ بسع٣ٛ َػتعذ١ً ملعآٜتٗا عضٛض شٟٚ ايؿإٔ ٚ
طًب املعا١ٜٓ بصشٝؿ١ ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ، ٚتتِ 

 املعا١ٜٓ ٚإثبات اؿاي١ ٚؾل أسهاّ ٖصا ايٓعاّ.
 :ايال٥ش١



إشا نإ طًب املعا١ٜٓ غابًكا يطؾع ايسع٣ٛ األص١ًٝ،  120/1 
ؾاحمله١ُ املدتص١ بٓعطٙ ٖٞ احمله١ُ اييت تكع ايعني يف َؿٍُٛ 

 ٗا.ٚالٜت

إشا نإ طًب املعا١ٜٓ السكا يطؾع ايسع٣ٛ األص١ًٝ ؾتشاٍ  120/2 
 يًسا٥ط٠ ْاظط٠ ايسع٣ٛ األص١ًٝ.

ٜهٕٛ ؼسٜس شٟٚ ايؿإٔ املصنٛضٜٔ يف ٖصٙ املاز٠ َٔ  120/3 
 قبٌ ايسا٥ط٠.

ال ٜؿرتط يػُاع زع٣ٛ املعا١ٜٓ ٚإثبات اؿاي١ سضٛض غري  120/4 
 باملٛعس.صاسب املصًش١ إشا بًؼ شٚٚ ايؿإٔ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 ايؿصٌ اـاَؼ                              

 ايؿٗاز٠

 ايٓعاّ:

َٚائعِؿطٕٚ َبِعَس املا١ٔ٥  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

ع٢ً اـصِ ايصٟ ٜطًب أثٓا٤ املطاؾع١ اإلثبات بؿٗاز٠ ايؿٗٛز إٔ ٜبني 
احمله١ُ يف اؾًػ١ نتاب١ أٚ َؿاؾ١ٗ ايٛقا٥ع اييت ٜطٜس إثباتٗا، ٚإشا ضأت 

إٔ تًو ايٛقا٥ع دا٥ع٠ اإلثبات مبكتض٢ املاز٠ )األٚىل بعس املا١٥( َٔ ٖصا 
ايٓعاّ قطضت مساع ؾٗاز٠ ايؿٗٛز ٚعٝٓت دًػ١ يصيو ٚطًبت َٔ اـصِ 

 إسضاضِٖ ؾٝٗا.
 :ايال٥ش١

إشا مل ٜبازض اـصِ إىل طًب مساع بٝٓت٘ ع٢ً َا ٜسعٝ٘  121/1 
 .عٓٗا غأيت٘ ايسا٥ط٠

ايسا٥ط٠ مساع ؾٗاز٠ ايؿٗٛز ٚعٝٓت دًػ١ يػُاع إشا قطضت  121/2 
 ِٗ ؾٝؿاض إىل شيو يف ابط ايكض١ٝ.ؾٗازت
 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايعِؿط  ١َٝ  املاٖز٠ ايجاْ

إشا نإ يًؿاٖس عصض ميٓع٘ َٔ اؿضٛض ألزا٤ ؾٗازت٘ ؾٝٓتكٌ ايكااٞ 
 يػُاعٗا أٚ تهًـ احمله١ُ أسس قضاتٗا يصيو، ٚإشا نإ ايؿاٖس ٜكِٝ



خاضز ْطام اختصاص احمله١ُ ؾتػتدًـ احمله١ُ يف مساع ؾٗازت٘ 
 قه١ُ َهإ إقاَت٘.

 :ايال٥ش١

ٜهٕٛ االغتدالف يػُاع ايؿٗاز٠ ٚؾل َا ٚضز يف املاز٠  122/1 
 .اايجا١ْٝ بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ ٚيٛا٥شٗ

 

 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايعِؿط  املاٖز٠ ايجأيج١ 

س ع٢ً اْؿطاز عضٛض اـصّٛ زٕٚ سضٛض باقٞ تػُع ؾٗاز٠ نٌ ؾاٖ
ايؿٗٛز ايصٜٔ مل تػُع ؾٗازتِٗ ع٢ً إٔ ؽًـ اـصِ املؿٗٛز عًٝ٘ ال 
ميٓع َٔ مساعٗا، ٚتت٢ً عًٝ٘ ايؿٗاز٠ إشا سضط، ٚع٢ً ايؿاٖس إٔ ٜصنط 
امس٘ ايهاٌَ ٚغٓ٘ َٚٗٓت٘ َٚهإ إقاَت٘ ٚد١ٗ اتصاي٘ باـصّٛ بايكطاب١ أٚ 

 ٕ نإ ي٘ اتصاٍ بِٗ، َع ايتشكل َٔ ٖٜٛت٘.االغتدساّ أٚ غريٖا إ
 :ايال٥ش١

ّٜا. ػا٤ّإشا نإ ايؿٗٛز ْ 123/1   ؾتػُع ؾٗاز٠ نٌ اثٓتني َٓٗٔ غٛ

تهٕٛ اإلؾاض٠ إىل ١َٓٗ ايؿاٖس ٚضقِ ٖٜٛت٘ ٚغٓ٘ ٚقٌ  123/2 
إقاَت٘ ٚد١ٗ اتصاي٘ باـصّٛ يف ايضبط زٕٚ ايصو، أَا امس٘ ايهاٌَ 

 ؾٝصنط يف ايضبط ٚايصو.



 

 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚائعِؿُط  املاٖز٠ُ ايطابَع١ 

ّٝا ٚال جيٛظ االغتعا١ْ يف أزا٥ٗا مبصنطات َهتٛب١ إال  تؤز٣ ايؿٗاز٠ ؾؿٗ
بإشٕ ايكااٞ ٚبؿطط إٔ تػٛؽ شيو طبٝع١ ايسع٣ٛ، ٚيًدصِ ايصٟ تؤز٣ 
ايؿٗاز٠ اسٙ إٔ ٜبني يًُشه١ُ َا خيٌ بؿٗاز٠ ايؿاٖس َٔ طعٔ ؾٝ٘ أٚ 

 ٘.يف ؾٗازت
 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚائعِؿُط ََٔػ١   املاٖز٠ُ اـا

 ايٓعاّ:

إٔ ٜٛد٘ إىل  -َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ أٚ بٓا٤ّ ع٢ً طًب أسس اـصّٛ-يًكااٞ 
ايؿاٖس َا ٜطاٙ َٔ األغ١ً٦ َؿٝسًا يف نؿـ اؿكٝك١، ٚع٢ً ايكااٞ يف 

 شيو إداب١ طًب اـصِ إال إشا نإ ايػؤاٍ غري َٓتر.
 ايٓعاّ:

 ايال٥ش١:

عال٠ٚ ع٢ً َا ٚضز يف ٖصٙ املاز٠، يًدصِ يف ايسعا٣ٚ  25/1    
 ايتذاض١ٜ َٓاقؿ١ ايؿاٖس َباؾط٠ ؼت إؾطاف ايكااٞ .

 



ِٕٚ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚائعِؿُط  املاٖز٠ُ ايٓػأزَغ١ 

إشا طًب أسس اـصّٛ إَٗاي٘ إلسضاض ؾٗٛزٙ ايػا٥بني عٔ فًؼ اؿهِ 
احمله١ُ، ؾإشا مل حيضطِٖ يف اؾًػ١ ؾٌُٝٗ أقٌ َس٠ ناؾ١ٝ يف ْعط 

املع١ٓٝ أٚ أسضط َِٓٗ َٔ مل تٛصٌ ؾٗازت٘ أٌَٗ َط٠ أخط٣ َع إْصاضٙ 
باعتباضٙ عادعًا إٕ مل حيضطِٖ، ؾإشا مل حيضطِٖ يف اؾًػ١ ايجايج١ أٚ 
أسضط َِٓٗ َٔ مل تٛصٌ ؾٗازت٘ ؾًًُشه١ُ إٔ تؿصٌ يف اـص١َٛ، ؾإشا 

إقاَتِٗ نإ  َهإػٝبتِٗ أٚ دًٗ٘ نإ ي٘ عصض يف عسّ إسضاض ؾٗٛزٙ ن
 ي٘ سل إقا١َ ايسع٣ٛ َت٢ سضطٚا.

 :ايال٥ش١

إشا قطض اـصِ عسّ قسضت٘ ع٢ً إسضاض ايؿٗٛز، أٚ طًب  126/1 
١ًَٗ ط١ًٜٛ عطًؾا تضط غصُ٘، ؾًًسا٥ط٠ ايؿصٌ يف اـص١َٛ ٚتؿُٗ٘ بإٔ ي٘ 
سل إقا١َ زع٣ٛ دسٜس٠ َت٢ سضطٚا ٚؾل األسهاّ ايعا١َ يالختصاص 
ايٓٛعٞ ٚاملهاْٞ، ؾإشا ناْت احمله١ُ املدتص١ ٖٞ اييت صسض َٓٗا 

 اؿهِ ؾتشاٍ إىل ايسا٥ط٠ َصسض٠ اؿهِ ٚتبين ع٢ً َا غبل ابط٘.
 

 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚائعِؿُط  املاٖز٠ُ ايٓػابَع١ 

ايضبط بصٝػ١  تجبت ؾٗاز٠ ايؿاٖس ٚإدابت٘ عُا ٜٛد٘ إيٝ٘ َٔ أغ١ً٦ يف
ري ؾٝٗا، ثِ تت٢ً عًٝ٘ ٚي٘ إٔ ٜسخٌ عًٝٗا َا ٜط٣ َٔ املتهًِ زٕٚ تػٝ



ٜٚٛقع ايؿاٖس ٚايكااٞ ع٢ً  تعسٌٜ ٜٚصنط ايتعسٌٜ عكب ْص ايؿٗاز٠،
 ايؿٗاز٠ ٚايتعسٌٜ.

 :ايال٥ش١

 ٜطاع٢ يف تسٜٚٔ ؾٗاز٠ ايؿاٖس إٔ تهٕٛ َطابك١ ملا ْطل ب٘. 127/1  
ا٥ط٠ إٔ إشا سصٌ إمجاٍ أٚ إبٗاّ يف ؾٗاز٠ ايؿاٖس ؾع٢ً ايس 127/2  

 تطًب َٔ ايؿاٖس تؿػري شيو.
 

 

 ايؿصٌ ايػازؽ

 اـرب٠

 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚائعِؿُط  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

يًُشه١ُ عٓس االقتضا٤ إٔ تكطض تهًٝـ خبري أٚ أنجط، ٚؼسز يف  -1
قطاضٖا ١َُٗ اـبري ٚأداًل إلٜساع تكطٜطٙ ٚأداًل ؾًػ١ املطاؾع١ املب١ٝٓ 

ايػًؿ١ اييت تٛزع  -عٓس االقتضا٤-ٚؼسز ؾٝ٘ نصيو ع٢ً ايتكطٜط، 
ؿػاب َصطٚؾات اـبري ٚأتعاب٘ ٚاـصِ املهًـ بإٜساعٗا ٚاألدٌ 

ّٝا يف  احملسز يإلٜساع، ٚيًُشه١ُ نصيو إٔ تعني خبريًا إلبسا٤ ضأٜ٘ ؾؿٗ
 اؾًػ١، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜجبت ضأٜ٘ يف ايضبط.



 .َٚصطٚؾاتِٗربا٤ ؼسز يٛا٥ح ٖصا ايٓعاّ اٛابط أتعاب اـ -2

يًُشانِ إٔ تػتعني باألدٗع٠ اؿه١َٝٛ يًشصٍٛ ع٢ً اـرب٠  -3
 املتٛاؾط٠ يس٣ َٓػٛبٝٗا.

ؼسز يٛا٥ح ٖصا ايٓعاّ اختصاصات إزاض٠ اـرب٠ يف ٚظاض٠ ايعسٍ،  -4
ٚتتٛىل ٖصٙ اإلزاض٠ إعساز قا١ُ٥ بأمسا٤ اـربا٤ ايصٜٔ تػتعني بِٗ 

اؿه١َٝٛ، ٜٚؿرتط ؾُٝٔ ٜسضز امس٘ احملانِ َٔ غري َٓػٛبٞ األدٗع٠ 
 يف ٖصٙ ايكا١ُ٥ َا ٜأتٞ:

 إٔ ٜهٕٛ سػٔ ايػري٠ ٚايػًٛى. -أ

إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً تطخٝص مبعاٚي١ َٗٓت٘ َٔ اؾ١ٗ املدتص١،  -ب
 ٚإٔ ٜهٕٛ تطخٝص٘ غاضٟ املؿعٍٛ.

قػِ ٜػ٢ُ )قػِ اـربا٤(  -عػب اؿاد١–ٜؿهٌ يف احملانِ  -5
ملٗٓسغني ٚاملػاسني ٚاملرتمجني ٚحنِٖٛ ٜضِ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايٓعط ٚا

 ؼت إؾطاف ض٥ٝؼ احمله١ُ.

 :ايال٥ش١

تكطٜط ايسا٥ط٠ بتهًٝـ اـبري ٚأتعاب٘ عٓس االقتضا٤ ٜسٕٚ  128/1 
 يف ابط ايكض١ٝ ٜٚبًؼ ي٘ بهتاب ضمسٞ.

يًسا٥ط٠ ضؾض تهًٝـ اـبري ٚيٛ طًب٘ أسس اـصّٛ َع  128/2 
 بٝإ غبب ايطؾض يف ابط ايكض١ٝ.



ايػًؿ١ ٖٓا ٖٞ: املبًؼ ايصٟ تكطض ايسا٥ط٠ إٔ تصٌ إيٝ٘  128/3 
 َصطٚؾات اـبري ٚأتعاب٘.

 تٛزع ايػًؿ١ يف صٓسٚم احمله١ُ. 128/4 

يًسا٥ط٠ االغتعا١ْ مبٔ تطاٙ َٔ اـربا٤ عٓس عسّ ٚدٛز َٔ  128/5 
 شنط يف ٖصٙ املاز٠.

جيب إٔ ال ٜعٜس َٝعاز إٜساع ايتكطٜط يف ايسعا٣ٚ ايتذاض١ٜ  128/6    
ع٢ً غتني ًَٜٛا َٔ ايتاضٜذ احملسز يبس٤ عٌُ اـبري ٚؾكًا يًُاز٠ ايطابع١ 

 ٚايجالثني بعس املا١٥ َٔ ايٓعاّ. 

 

 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚائعِؿُط  املاٖز٠ُ ايتأغَع١ 

ـ بإٜساع٘ يف األدٌ ايصٟ عٝٓت٘ إشا مل ٜٛزع اـصِ املبًؼ املهً
احمله١ُ داظ يًدصِ اآلخط إٔ ٜكّٛ بإٜساع ٖصا املبًؼ زٕٚ إخالٍ عك٘ 

َٔ إشا سهِ ي٘ يف ايطدٛع ع٢ً خصُ٘، ٚإشا مل ٜٛزع املبًؼ أٟ 
اـصُني ٚنإ ايؿصٌ يف ايكض١ٝ ٜتٛقـ ع٢ً قطاض اـرب٠ ؾًًُشه١ُ إٔ 

 تكطض إٜكاف ايسع٣ٛ ست٢ ٜٛزع املبًؼ.
 :١ايال٥ش



متٌٗ ايسا٥ط٠ اـصِ َس٠ ال تعٜس عٔ سمػ١ أٜاّ إلٜساع  129/1 
ايػًؿ١ قبٌ اؽاش اإلدطا٤ بٓكٌ اإلٜساع إىل اـصِ اآلخط، ٚميٌٗ املس٠ 

 ْؿػٗا قبٌ إٜكاف ايسع٣ٛ.
قطاض إٜكاف ايسع٣ٛ عٓس عسّ إٜساع املبًؼ َٔ ططيف  129/2 

 االعرتاض.ايسع٣ٛ تصسضٙ ايسا٥ط٠ بكطاض َػبب، ٚخيضع يططم 
إشا قاّ أسس اـصّٛ بعس ٚقـ ايسع٣ٛ بإٜساع ايػًؿ١  129/3 

ؾٝػتأْـ ايػري يف ايسع٣ٛ يف ايضبط ْؿػ٘، ٜٚتِ إبالؽ اـصّٛ ٚؾل 
 إدطا٤ات ايتبًٝؼ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥  املاٖز٠ُ ايجالث

ٝٓٔ ؾًًُشه١ُ إٔ تكط اتؿاقِٗ، ٚإال اختاضت  إشا اتؿل اـصّٛ ع٢ً خبري َع
 ٔ تطاٙ ٚعًٝٗا إٔ تبني غبب شيو.َ

 :ايال٥ش١

يف ساٍ مل ٜتؿل اـصّٛ ع٢ً خبري ؾًًسا٥ط٠ تهًٝـ  130/1 
 اـبري ايصٟ اختاضٙ أسس اـصّٛ أٚ غريِٖ.

يف مجٝع األسٛاٍ ٜهٕٛ قطاض ايسا٥ط٠ يف اختٝاض اـبري غري  130/2 
 قابٌ يالعرتاض.



 

 ايٓعاّ:

 ِٕٛ َٚايٓجالث  ١َٜ  َبِعَس املا١ٔ٥املاٖز٠ اؿأز

خالٍ األٜاّ ايجالث١ ايتاي١ٝ إلٜساع املبًؼ تسعٛ احمله١ُ اـبري ٚتبــني يـ٘ 
َُٗت٘ ٚؾكًا ملٓطٛم قطاض ايتهًٝـ ثِ ُتػًِ ي٘ صٛض٠ َٓ٘ إلْؿاش َكتضاٙ، 
ٚيًدبري إٔ ٜطًع ع٢ً األٚضام املٛزع١ يف ًَـ ايسع٣ٛ زٕٚ إٔ ٜٓكٌ 

 ؾ٦ًٝا َٓٗا إال بإشٕ احمله١ُ.

 :ايال٥ش١

تسٕٚ ايسا٥ط٠ سضٛض اـبري يف ايضبط ٜٚؤخص تٛقٝع٘ ع٢ً  131/1 
 تػًُ٘ صٛض٠ َٔ قطاض ايتهًٝـ.

جيب ع٢ً اـبري احملاؾع١ ع٢ً غط١ٜ األٚضام شات  131/2 
ػبب َُٗت٘، ٚايتكطٜط ايصازض ايعالق١، ٚاملعًَٛات اييت حيصٌ عًٝٗا ب

.َ٘ٓ 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس ا َٚايٓجالث  ١َٝ ْٔ  ملا١ٔ٥املاٖز٠ ايجا

إشا مل ٜهٔ اـبري تابعًا يًُشه١ُ ؾً٘ خالٍ األٜاّ ايجالث١ ايتاي١ٝ يتػًُ٘ 
صٛض٠ قطاض تهًٝؿ٘ إٔ ٜطًب َٔ احمله١ُ إعؿا٤ٙ َٔ أزا٤ امل١ُٗ اييت 

ٝٓٔ احمله١ُ خبريًا آخط بسال عٓ٘ ٚهلا إٔ  ٚيف ٖصٙ اؿاي١ نًـ بٗا تع



تػبب يف صطؾٗا ؼهِ ع٢ً اـبري ايصٟ مل ٜؤز َُٗت٘ باملصاضٜـ اييت 
 زٕٚ ْتٝذ١ ٚؾل املكتض٢ ايؿطعٞ.

 :ايال٥ش١

طؾع ايسع٣ٛ ع٢ً اـبري َٔ قبٌ املتضطض َٔ زؾع ت 132/1 
 املصاضٜـ.

ــصٟ مل ٜــؤز َُٗتــ٘ باملصــاضٜـ    132/2  اؿهــِ عًــ٢ اـــبري اي
 املصنٛض٠ ٜهٕٛ يف زع٣ٛ َػتك١ً ؼاٍ يًسا٥ط٠ ْاظط٠ ايسع٣ٛ األص١ًٝ.

 

 ايٓعاّ:
ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥املاٖز٠ُ ايجأي َٚايجالث  َج١ 

جيٛظ ضز اـربا٤ يألغباب اييت ػٝع ضز ايكضا٠، ٚتؿصٌ احمله١ُ اييت 
ٝٓٓت اـبري يف طًب ايطز عهِ غري قابٌ يالعرتاض، ٚال ٜكبٌ طًب  ع

 ضز اـبري َٔ اـصِ ايصٟ اختاضٙ إال إشا نإ غبب ايطز قس دس بعس
 قؿٌ باب املطاؾع١.االختٝاض، ٚنصيو ال ٜكبٌ طًب ايطز بعس 

 :ايال٥ش١

األغباب اييت ػٝع ضز اـبري ٖٞ: َا ٚضز يف املاز٠  133/1 
ايػازغ١ ٚايتػعني َٔ ٖصا ايٓعاّ، أَا عسّ قبٍٛ َباؾطتِٗ ألعُاهلِ 

 ؾٝهٕٛ ٚؾل املاز٠ ايػابع١ ٚال٥شتٗا.
 ٜكسّ طًب ضز اـبري إىل ايسا٥ط٠ اييت قطضت تهًٝؿ٘. 133/2 



 يف طًب ايطز يف ابط ايكض١ٝ ْؿػٗا.ٜهٕٛ ايٓعط  133/3 

إشا مل ٜعًِ اـصِ بػبب ايطز إال بعس اختٝاضٙ اـبري ؾً٘  133/4 
 طًب ضزٙ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايجاَلث  املاٖز٠ُ ايطابَع١ 

ع٢ً اـبري إٔ حيسز يبس٤ عًُ٘ تاضخيًا ال ٜتذاٚظ األٜاّ ايعؿط٠ ايتاي١ٝ 
ؼ اـصّٛ يف َٛعس َٓاغب مبهإ يتػًُ٘ قطاض ايتهًٝـ ٚإٔ ٜبً

االدتُاع ٚظَاْ٘، ٚجيب ع٢ً اـبري إٔ ٜباؾط أعُاي٘ ٚيٛ يف غٝب١ 
 اـصّٛ َت٢ ناْٛا قس زعٛا ع٢ً ايٛد٘ ايصشٝح.

 :ايال٥ش١

جيب ع٢ً اـبري إٔ ٜبًؼ اـصّٛ باملٛعس قبٌ االدتُاع  134/1 
ا ع٢ً مبس٠ ال تكٌ عٔ غبع١ أٜاّ، َا مل ٜتؿل اـصّٛ صطاس١ أٚ آُّ

 خالف شيو.

ٜكّٛ اـبري بتبًٝؼ اـصّٛ َباؾط٠ بهتاب َػذٌ ٚإشا  134/2 
 ٜل احمله١ُ سػب إدطا٤ات ايتبًٝؼ.تعصض شيو ؾٝهٕٛ ايتبًٝؼ عٔ طط

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايجاَلث ََٔػ١   املاٖز٠ اـا



ٚع٢ً  ٜعس اـبري قضطًا مبُٗت٘ ٜؿتٌُ ع٢ً بٝإ أعُاي٘ بايتؿصٌٝ،
سضٛض اـصّٛ ٚأقٛاهلِ ًَٚشٛظاتِٗ ٚأقٛاٍ األؾداص ايصٜٔ بٝإ 

اقتضت اؿاد١ مساع أقٛاهلِ َٛقعًا عًٝ٘ َِٓٗ، ٜٚؿؿع اـبري قضطٙ 
ٜضُٓ٘ ْتٝذ١ أعُاي٘ ٚضأٜ٘ ٚاألٚد٘ اييت ٜػتٓس إيٝٗا يف  بتكطٜط َٛقع َٓ٘

سسًا تربٜط ٖصا ايطأٟ، ٚإشا تعسز اـربا٤ ٚاختًؿٛا ؾعًِٝٗ إٔ ٜكسَٛا تكطٜطًا ٚا
 ٜصنطٕٚ ؾٝ٘ ضأٟ نٌ ٚاسس َِٓٗ ٚأغباب٘.

 :ايال٥ش١

يًسا٥ط٠ عٓس اختالف اـربا٤ تهًٝـ خبري أٚ أنجط يًرتدٝح  135/1 
 تٗا أٚ َٔ تكاضٜط غابك١.ٓاإشا مل ميهٓٗا ايرتدٝح َٔ ٚاقع ايسع٣ٛ ٚبٝ

ٜصنط اـربا٤ يف ايتكطٜط َا أمجعٛا عًٝ٘ أًٚيا، ثِ ٜصنط نٌ  135/2 
اْؿطز ب٘ ٚاسّسا تًٛ اآلخط يف ايتكطٜط ْؿػ٘، ٜٚٛقع اـربا٤  خبري ضأٜ٘ ايصٟ

 ع٢ً مجٝع أٚضام ايتكطٜط.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايجاَلث  املاٖز٠ ايٓػأزَغ١ 

إزاض٠ احمله١ُ تكطٜطٙ َٚا ًٜشل ب٘ َٔ قااط  يس٣ ع٢ً اـبري إٔ ٜٛزع
ٗصا اإلٜساع األعُاٍ َٚا غًِ إيٝ٘ َٔ أٚضام ٚعًٝ٘ إٔ ٜبًؼ اـصّٛ ب

 خالٍ أضبع ٚعؿطٜٔ غاع١ تاي١ٝ ؿصٍٛ اإلٜساع ٚشيو بهتاب َػذٌ.



 :ايال٥ش١

ٜهٕٛ عٔ ططٜل  ٙإبالؽ اـبري يًدصّٛ عٓس إٜساع تكطٜط 136/1 
ايعٓاٜٚٔ املػذ١ً يف صشٝؿ١ ايسع٣ٛ، ٚإشا تعصض شيو ؾٝهٕٛ ايتبًٝؼ عٔ 

 ططٜل احمله١ُ سػب إدطا٤ات ايتبًٝؼ.

االستؿاظ بصٛض َٔ تكطٜطٙ َٚطاؾكات٘، ٚعًٝ٘ إعاز٠ يًدبري  136/2 
 األٚضام اييت غًُت ي٘ إىل احمله١ُ.

إشا مل ٜتُهٔ اـبري َٔ إٜساع ايتكطٜط يف املٝعاز احملسز،  3/ 136  
ؾعًٝ٘ إٔ ٜكسّ يًسا٥ط٠ تكطٜطًا ٜبني غبب شيو، ٚيًُشه١ُ إٔ متسز َس٠ 

 إٜساع ايتكطٜط مبا ال ٜتذاٚظ ثالثني ًَٜٛا.
 

 ٓعاّ:اي

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايجاَلث  املاٖز٠ ايٓػأبَع١ 

يًُشه١ُ إٔ تأَط باغتسعا٤ اـبري يف دًػ١ ؼسزٖا ملٓاقؿ١ تكطٜطٙ إٕ 
ضأت ساد١ إىل شيو، ٚهلا إٔ تعٝس إيٝ٘ تكطٜطٙ يٝتساضى َا تبني هلا َٔ 
ٚدٛٙ اـطأ أٚ ايٓكص يف عًُ٘ ٚهلا إٔ تعٗس بصيو إىل خبري آخط أٚ 

 أنجط.
 :ايال٥ش١



تسٕٚ ايساض٠ ْتٝذ١ تكطٜط اـبري َٚٓاقؿت٘ يف ايضبط،  137/1 
 ٜٚضِ أصً٘ إىل ًَـ ايسع٣ٛ.

تػبب ايسا٥ط٠ أَطٖا بإعاز٠ ايتكطٜط يًدبري أٚ تعٝني بسٌٜ  137/2 
 ز إيٝ٘ ايتكطٜط االَتٓاع عٔ شيو.ٚيٝؼ يًدبري املعا

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس  َٚايجاَلث  ١َٓ َٔ  املا١ٔ٥املاٖز٠ ايجا

 ضأٟ اـبري ال ٜكٝس احمله١ُ ٚيهٓٗا تػتأْؼ ب٘.

 :ايال٥ش١

إشا ظٗط يًسا٥ط٠ َا ٜكتضٞ ضز ضأٟ اـبري أٚ بعض٘، ؾتػبب  138/1 
 ْ٘ يف ايضبط ٚايصو.ٚتسٚيصيو عٓس اؿهِ 

 

 ايؿصٌ ايػابع

 ايهتاب١

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ املاٖز٠ُ َٚايجاَلث  ايتأغَع١ 

ٚضق١ يف بٗا اإلثبات إَا إٔ تسٕٚ يف ٚضق١ ضمس١ٝ أٚ  ايهتاب١ اييت ٜهٕٛ
عاز١ٜ، ٚايٛضق١ ايطمس١ٝ ٖٞ اييت ٜجبت ؾٝٗا َٛظـ عاّ أٚ ؾدص َهًـ 



غس١َ عا١َ َا مت ع٢ً ٜسٜ٘ أٚ َا تًكاٙ َٔ شٟٚ ايؿإٔ، ٚشيو طبكًا 
 يألٚااع ايٓعا١َٝ ٚيف سسٚز غًطت٘ ٚاختصاص٘.

تٛقٝع َٔ صسضت َٓ٘ أٚ ختُ٘ أَا ايٛضق١ ايعاز١ٜ ؾٗٞ اييت ٜهٕٛ عًٝٗا 
 أٚ بصُت٘.

 :ايال٥ش١

 يًدصِ إٔ ٜكسّ أٟ قطض ٜط٣ أْ٘ ٜؤٜس زعٛاٙ. 139/1 

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥  املاٖز٠ األِضَبع

يًُشه١ُ إٔ تكسض َا ٜرتتب ع٢ً ايهؿط ٚاحملٛ ٚايتشؿ١ٝ ٚغري شيو 
 َٔ ايعٝٛب املاز١ٜ يف ايٛضق١ َٔ إغكاط قُٝتٗا يف اإلثبات.

ٚإشا ناْت صش١ ايٛضق١ قٌ ؾو يف ْعط احمله١ُ داظ هلا إٔ تػأٍ 
املٛظـ ايصٟ صسضت َٓ٘ أٚ ايؿدص ايصٟ سطضٖا يٝبسٟ َا ٜٛاح 

 سكٝك١ األَط ؾٝٗا.

 :ايال٥ش١

 ٍ َا تؿو ؾٝ٘ َٔ َعًَٛات ايٛضق١.يًسا٥ط٠ عسّ إعُا 140/1 

 ايٓعاّ:



ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚاألِضَبُع  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

 اَصنٛض ٜكبٌ ايطعٔ يف األٚضام ايطمس١ٝ إال بازعا٤ ايتعٜٚط َا مل ٜهٔال 
 ؾٝٗا َا خيايـ أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ.

 :ايال٥ش١

ايتعٜٚط ع٢ً األٚضام ايطمس١ٝ ْٛعإ: تعٜٚط َعًَٛات،  141/1 
 ٚتعٜٚط تٛقٝع ٚنالُٖا قازح يف سذٝتٗا.

قازح يف سذٝتٗا كايؿ١ األٚضام ايطمس١ٝ ألسهاّ ايؿطٜع١  141/2 
 ٚيٛ غًُت َٔ ايتعٜٚط.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚاألِضَبُع  ١َٝ ْٔ  املاٖز٠ُ ايجا

إشا أْهط َٔ ْػب إيٝ٘ َضُٕٛ َا يف ايٛضق١ خط٘ أٚ تٛقٝع٘ أٚ بصُت٘ أٚ 
ختُ٘ أٚ أْهط شيو خًؿ٘ أٚ ْا٥ب٘ ٚناْت ايٛضق١ َٓتذ١ يف ايٓعاع ٚمل تهـ 

تٓاع احمله١ُ مبس٣ صش١ اـط أٚ ايتٛقٝع ٚقا٥ع ايسع٣ٛ َٚػتٓساتٗا الق
أٚ ايبص١ُ أٚ اـتِ، ؾًًُشه١ُ إدطا٤ املكاض١ْ ؼت إؾطاؾٗا بٛغاط١ خبري 

 أٚ أنجط تػُِٝٗ يف قطاض املكاض١ْ.

 :ايال٥ش١



إشا ثبت يًسا٥ط٠ صش١ اـط أٚ ايتٛقٝع أٚ ايبص١ُ أٚ اـتِ  142/1 
 ١ إلدطا٤ املكاض١ْ.ايصٟ أْهطٙ اـصِ ؾتصنط َػتٓسٖا ع٢ً شيو ٚال ساد

عكب َصازق١ –إْهاض اـًـ ٚايٓا٥ب َضُٕٛ ايٛضق١  142/2 
 غري قازح يف ايٛضق١. -األصٌٝ عًٝ٘

ال  -عكب إْهاض األصٌٝ–إقطاض اـًـ مبضُٕٛ ايٛضق١  142/3 
 ع٢ً غري املكط. ٟٜػط

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚاألِضَبُع  املاٖز٠ ايجأيَج١ 

ايتٛقٝع أٚ ايبص١ُ أٚ اـتِ ايصٟ سصٌ إْهاضٙ ع٢ً  تهٕٛ َكاض١ْ اـط أٚ
 َا ٖٛ ثابت َٔ خط َٔ ْػبت إيٝ٘ ايٛضق١ أٚ تٛقٝع٘ أٚ بصُت٘ أٚ ختُ٘.

 :ايال٥ش١

يًسا٥ط٠ إٔ تطؾل املػتٓسات ايجابت١ اييت تكاضٕ بٗا األٚضام  143/1 
 املؿهٛى ؾٝٗا.

تٗا ًٜعّ إضؾام املػتٓسات ايجابت١ يف سل املتٛؾ٢ ملكاضْ 143/2 
 باألٚضام املؿهٛى ؾٝٗا.



يًسا٥ط٠ تؿٜٛض خبري اـطٛط يف اؿصٍٛ ع٢ً َػتٓسات  143/3 
 ثابت١ َٔ أٟ د١ٗ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚاألِضَبُع  املاٖز٠ ايطأبَع١ 

مبا ٜؿٝس  -قٌ ايٓعاع-جيب إٔ ٜٛقع ايكااٞ ٚايهاتب ع٢ً ايٛضق١ 
ساي١ ايٛضق١ ٚأٚصاؾٗا بٝاًْا ايضبط تبني ؾٝ٘  االطالع، ٚحيطض قضط يف

 ناؾًٝا ٜٚٛقع عًٝ٘ ايكااٞ ٚايهاتب ٚاـصّٛ.
 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚاألِضَبُع ََٔػ١   املاٖز٠ اـا

ع٢ً اـصّٛ إٔ حيضطٚا يف املٛعس ايصٟ ٜعٝٓ٘ ايكااٞ يتكسِٜ َا 
يسِٜٗ َٔ أٚضام املكاض١ْ ٚاختٝاض َا ٜصًح َٓٗا يصيو، ؾإٕ ؽًـ 

هًـ باإلثبات بػري عصض داظ اؿهِ بػكٛط سك٘ يف اإلثبات اـصِ امل
بايٛضق١ قٌ ايٓعاع، ٚإشا ؽًـ خصُ٘ داظ اعتباض األٚضام املكس١َ 

 يًُكاض١ْ صاؿ١ هلا.

 :ايال٥ش١



ٜكسّ اـصِ املهًـ بإثبات صش١ اـط أٚ اـتِ أٚ  145/1 
ختِ أٚ  اايتٛقٝع أٚ ايبص١ُ املس١ْٚ ع٢ً ايٛضق١ َا يسٜ٘ َٔ أٚضام، عًٝٗ

 ايتٛقٝع َٔ ْػبت إيٝ٘ يتتِ املكاض١ْ بٝٓٗا، ٚـصُ٘ تكسِٜ َا ٜعاضاٗا.

تعطض ٖصٙ األٚضام ع٢ً اـصِ ألخص إقطاضٙ أٚ إْهاضٙ هلا  145/2 
 قبٌ عطاٗا ع٢ً خبري اـطٛط.

م اـصّٛ ع٢ً األٚضام ايصاؿ١ يًُكاض١ْ يف اٜسٕٚ اتؿ 145/3 
س اختالؾِٗ ؽتاض ايسا٥ط٠ َا ايضبط َع تسٜٚٔ َضُْٛٗا ٚأٚصاؾٗا، ٚعٓ

 ٜصًح َٓٗا يًُكاض١ْ.

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚاألِضَبُع  املاٖز٠ُ ايػأزَغ١ 

ٜضع ايكااٞ ٚايهاتب تٛقٝعاتُٗا ع٢ً أٚضام املكاض١ْ قبٌ ايؿطٚع ؾٝٗا 
 ٜٚصنط شيو يف احملضط.

 :ايال٥ش١

ل أٚضام املكاض١ْ ٖٞ: األٚضام ايجابت١ بإقطاض أٚ ب١ٓٝ أٚ اتؿ 146/1 
 عًٝٗا اـصّٛ، ٚاملطاز َكاضْتٗا باألٚضام املطعٕٛ ؾٝٗا بايتعٜٚط.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚاألِضَبُع  املاٖز٠ُ ايٖػأبَع١ 



إشا نإ أصٌ ايٛضق١ ايطمس١ٝ َٛدٛزًا، ؾإٕ ايصٛض٠ اييت ْكًت َٓٗا خطًٝا 
صٓسم ع٢ً -ٔ َٛظـ عاّ يف سسٚز اختصاص٘ َأٚ تصٜٛطًا ٚصسضت 

تهٕٛ هلا ق٠ٛ ايٛضق١ ايطمس١ٝ األص١ًٝ بايكسض ايصٟ ٜكطض  -ألصًٗا اَطابكتٗ
ٚتعس ايصٛض٠ املصسق١ َطابك١ يألصٌ َا مل  ؾٝ٘ مبطابكت٘ ايصٛض٠ يألصٌ

ٜٓاظع يف شيو أسس اـصّٛ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ تطادع ايصٛض٠ ع٢ً األصٌ، 
 ٚنٌ صٛض٠ غري َصسق١ مبا ٜؿٝس َطابكتٗا ألصًٗا ال تصًح يالستذاز.

 :ال٥ش١اي

 كسحَطابك١ صٛض٠ ايٛضق١ ايطمس١ٝ ألصًٗا ال ميٓع َٔ اي 147/1 
 ؾٝٗا بايتعٜٚط.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚاألِضَبُع  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

جيٛظ ملٔ بٝسٙ ٚضق١ عاز١ٜ إٔ خياصِ َٔ تتضُٔ ٖصٙ ايٛضق١ سكًا عًٝ٘ 
ٚقت االختصاّ  يٝكط بٗا ٚيٛ نإ االيتعاّ ايٛاضز ؾٝٗا غري َػتشل األزا٤

يإلدطا٤ات املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ، ؾإشا سضط  ٜٚهٕٛ شيو بصشٝؿ١ ٚؾكا
املسع٢ عًٝ٘ ؾأقط ؾع٢ً احمله١ُ إٔ تجبت إقطاضٙ، ٚإٕ أْهط ؾتأَط 

 احمله١ُ بتشكٝكٗا ٚؾكًا يإلدطا٤ات ايػايـ شنطٖا.
 :ايال٥ش١



ؽتص احمله١ُ ايعا١َ بٓعط ايسع٣ٛ املصنٛض٠ يف ٖصٙ  148/1 
 َُٗا نإ َضُٕٛ ايٛضق١.املاز٠ 
إشا أقُٝت ايسع٣ٛ يف َضُٕٛ ايٛضق١ ايعاز١ٜ املجبت١  148/2 

 ؾتٓعطٖا احمله١ُ املدتص١ ّْٛعا.
يًُسعٞ تطى زعٛاٙ ٚاملطايب١ بتٓؿٝص ايٛضق١ بٛغاط١ زٚا٥ط  148/3 

ايتٓؿٝص ٚؾًكا ألسهاّ املاز٠ اـاَػ١ عؿط٠ َٔ ْعاّ ايتٓؿٝص ٚيٛا٥شٗا 
 ايتٓؿٝص١ٜ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚاألِضَبُع  املاٖز٠ُ ايتأغَع١ 

عٓس -جيٛظ يًُشه١ُ َٔ تًكا٤ ْؿػٗا أٚ بٓا٤ ع٢ً طًب أسس اـصّٛ 
 إٔ تأَط مبا ٜأتٞ: -االقتضا٤

دًب َػتٓسات أٚ أٚضام َٔ األدٗع٠ اؿه١َٝٛ يف املًُه١ أٚ صٛض  -1
صِ، ٜٚبني َصسق١ َٓٗا مبا ٜؿٝس َطابكتٗا ألصًٗا إشا تعصض شيو ع٢ً اـ
 يًُشه١ُ قت٣ٛ تًو املػتٓسات إٕ أَهٔ ٚٚد٘ اْتؿاع٘ بٗا.

إزخاٍ ايػري إليعاَ٘ بتكسِٜ َػتٓسات أٚ أٚضام ؼت ٜسٙ، ٚيًُشه١ُ  -2
إٔ تطؾض شيو إشا نإ ملٔ أسطظٖا َصًش١ َؿطٚع١ يف االَتٓاع عٔ 

 عطاٗا. 
 :ايال٥ش١



ملطابك١ جيٛظ يف ساٍ عسّ سصٍٛ احمله١ُ ع٢ً األصٌ  149/1 
ايصٛض٠ يصٛض٠ عًٝ٘ إٔ تهتب يًذ١ٗ اييت صسضت عٓٗا ايٛضق١ ملطابك١ 

 صٛضتٗا ع٢ً أصًٗا.
ألٟ ططف يف ايسع٣ٛ ايتذاض١ٜ سل طًب َا يس٣ ايططف  149/2    

اآلخط َٔ َػتٓسات أٚ االطالع عًٝٗا إشا نإ هلا عالق١ بايسع٣ٛ أٚ تؤزٟ 
ٗا أٚ االطالع عًٝٗا، إىل إٜضاح اؿكٝك١ ؾٝٗا، ٚتأَط احمله١ُ بتكسمي

 بصاتٗا اٚ ْٛعٗا . غٛا٤ نإ ايطًب ملػتٓسات 
 

 ايٓعاّ:
ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ ُِػ  املاٖز٠ اـ

باغتسعا٤ ٜكسّ -يف أٟ ساي١ تهٕٛ عًٝٗا ايسع٣ٛ-جيٛظ االزعا٤ بايتعٜٚط 
إىل إزاض٠ احمله١ُ، ؼسز ؾٝ٘ نٌ َٛااع ايتعٜٚط املسع٢ ب٘، ٚإدطا٤ات 

ٚقـ طًب ايتشكٝل اييت ٜطًب إثبات٘ بٗا، ٚجيٛظ يًُسع٢ عًٝ٘ بايتعٜٚط 
ٛضق١ بٓـعٚيـ٘ عٔ ايتُػو باي -يف أٟ ساٍ نإ عًٝٗا-غري ايتشكٝل ؾٝ٘ 

املطعٕٛ ؾٝٗا، ٚيًُشه١ُ يف ٖصٙ اؿاٍ إٔ تأَط بضبط ايٛضق١، أٚ سؿعٗا 
 إشا طًب َسعٞ ايتعٜٚط شيو ملصًش١ َؿطٚع١.

 :ايال٥ش١

تٓعط زع٣ٛ ايتعٜٚط يف ايٛضق١ َٔ ايسا٥ط٠ ْاظط٠ ايكض١ٝ  150/1 
 األص١ًٝ، ٚيف ابطٗا.



ٜرتتب ع٢ً زع٣ٛ ايتعٜٚط ٚقـ ايػري يف ايسع٣ٛ ست٢  150/2 
 ٗا٤ ايتشكٝل، َا مل ٜهٔ يًُسعٞ زيٌٝ آخط ٜجبت زعٛاٙ.اْت

ابط ايٛضق١ ٖٓا ٖٛ: أخصٖا َٔ صاسبٗا ٚايتُٗٝـ عًٝٗا  150/3 
، ٚسؿعٗا: إٜساعٗا ًَـ ايكض١ٝ بعس -عػب األسٛاٍ–باالطالع أٚ اإليػا٤ 

 ايتُٗٝـ عًٝٗا.

تػتأْـ ايسا٥ط٠ ايػري يف ايسع٣ٛ عٓس ْعٍٚ صاسب ايٛضق١  150/4 
 ؾٝٗا بايتعٜٚط عٔ ايتُػو بٗا. املطعٕٛ

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ ُُِػ َٚاـ  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

ع٢ً َسعٞ ايتعٜٚط إٔ ٜػًِ إىل إزاض٠ احمله١ُ ايٛضق١ املطعٕٛ ؾٝٗا إٕ 
ناْت ؼت ٜسٙ أٚ صٛضتٗا املبًػ١ إيٝ٘، ٚإٕ ناْت ايٛضق١ ؼت ٜس 

ًؿ٘ ؾٛضًا بتػًُٝٗا إىل اـصِ ؾًًكااٞ بعس اطالع٘ ع٢ً االغتسعا٤ إٔ ٜه
إزاض٠ احمله١ُ، ؾإشا اَتٓع اـصِ عٔ تػًِٝ ايٛضق١ ٚتعصض ع٢ً احمله١ُ 

ٚال ميٓع شيو َٔ اؽاش أٟ إدطا٤ يف  ايعجٛض عًٝٗا ُعست غري َٛدٛز٠
 ؾأْٗا إٕ أَهٔ ؾُٝا بعس.

 :ايال٥ش١



إشا غًِ اـصِ ايٛضق١ إلزاض٠ احمله١ُ ؾإْٗا تكّٛ بكٝسٖا  151/1 
 يًسا٥ط٠ ٚيًدصِ تػًُٝٗا َباؾط٠ يًسا٥ط٠.ٚبعجٗا 

إشا اَتٓع اـصِ عٔ تػًِٝ ايٛضق١ املطعٕٛ ؾٝٗا بايتعٜٚط،  151/2 
ٚأَهٔ دًبٗا َٔ أٟ د١ٗ ؾًًُشه١ُ اؽاش أٟ إدطا٤ إلسضاضٖا ٚايتشكٝل 

 ؾٝٗا عٓس االقتضا٤.

إشا مل ميهٔ دًب ايٛضق١ ؾٗاي١ َهاْٗا ٚاَتٓع اـصِ عٔ  151/3 
أْهطٖا ؾتسٕٚ ايسا٥ط٠ شيو يف ايضبط، ٚتػتُط يف ْعط إسضاضٖا، أٚ 

 ايسع٣ٛ باعتباض عسّ ٚدٛزٖا.

إقطاض اـصِ بتعٜٚط ايٛضق١ ٚاَتٓاع٘ عٔ إسضاضٖا ال ٜعؿٝ٘  151/4 
 َٔ املػؤٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ سػب تكسٜط ايسا٥ط٠.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ ُُِػ َٚاـ  ١َٝ ْٔ  املاٖز٠ ايجا

ٜٚط َٓتذًا يف ايٓعاع ٚمل تـ ٚقا٥ع ايسع٣ٛ إشا نإ االزعا٤ بايتع
َٚػتٓساتٗا القتٓاع احمله١ُ بصش١ ايٛضق١ أٚ تعٜٚطٖا ٚضأت إٔ إدطا٤ 

 ايتشكٝل ايصٟ طًب٘ ايطاعٔ يف تكطٜطٙ َٓتر أَطت بايتشكٝل.

 :ايال٥ش١



إشا أَطت ايسا٥ط٠ بايتشكٝل ؾتسٕٚ شيو يف ايضبط، ٜٚتِ  152/1 
 ايتشكٝل َٔ قبٌ اؾ١ٗ املدتص١.

يًسا٥ط٠ إٔ تكطض صش١ ايٛضق١ املطعٕٛ ؾٝٗا أٚ تعٜٚطٖا ٚيٛ  152/2 
 مل ٜتِ ايتشكٝل بؿأْٗا إشا ٚؾت ٚقا٥ع ايسع٣ٛ َٚػتٓساتٗا بصيو.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ ُُِػ َٚاـ  املاٖز٠ُ ايجأيج١ 

إشا ثبت تعٜٚط ايٛضق١ ؾع٢ً احمله١ُ إٔ تطغًٗا َع صٛض احملااط املتعًك١ 
 ؾ١ٗ املدتص١ الؽاش اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ايالظ١َ.بٗا إىل ا

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ ُُِػ َٚاـ  املاٖز٠ ايطأبَع١ 

إٔ ؼهِ باغتبعاز أٟ  -ٚيٛ مل ٜسع أَاَٗا بايتعٜٚط-جيٛظ يًُشه١ُ 
ٚضق١ إشا ظٗط هلا َٔ سايتٗا أٚ َٔ ظطٚف ايسع٣ٛ أْٗا َعٚض٠ أٚ َؿتب٘ 

خص بايٛضق١ اييت تؿتب٘ يف صشتٗا، ٚيف ٚيًُشه١ُ نصيو عسّ األ ؾٝٗا،
 ٖصٙ األسٛاٍ جيب ع٢ً احمله١ُ إٔ تبني يف سهُٗا ايعطٚف ٚايكطا٥ٔ

 اييت اغتباْت َٓٗا شيو.

 ايٓعاّ:



ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ املاٖز٠ُ ُُِػ َٚاـ ََٔػ١   اـا

جيٛظ ملٔ خيؿ٢ االستذاز عًٝ٘ بٛضق١ َعٚض٠ إٔ خياصِ َٔ بٝسٙ ٖصٙ 
 َٓٗا يػُاع اؿهِ بتعٜٚطٖا، ٜٚهٕٛ شيو بصشٝؿ١ايٛضق١ َٚٔ ٜػتؿٝس 

ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ، ٚتطاعٞ احمله١ُ يف ؼكٝل ٖصٙ 
 ايسع٣ٛ ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات ايػايـ شنطٖا.

 :ايال٥ش١

ؽتص احمله١ُ ايعا١َ بٓعط ايسع٣ٛ املصنٛض٠ يف ٖصٙ  155/1 
 املاز٠ َُٗا نإ َضُٕٛ ايٛضق١.

قُٝت ايسع٣ٛ يف َضُٕٛ ايٛضق١ ؾتٓعطٖا احمله١ُ إشا أ 155/2 
 املدتص١ ّْٛعا.

يًُسعٞ إٔ ٜطًب يف ٖصٙ ايسع٣ٛ أخص ايٛضق١ ممٔ ٖٞ  155/3 
 بٝسٙ ٚايتُٗٝـ عًٝٗا باإليػا٤.

 

 ايؿصٌ ايجأَ

 ايكطا٥ٔ

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ ُُِػ َٚاـ  املاٖز٠ ايػأزَغ١ 



َٔ ٚقا٥ع ايسع٣ٛ أٚ َٓاقؿ١ جيٛظ يًكااٞ إٔ ٜػتٓتر قط١ٜٓ أٚ أنجط 
اـصّٛ أٚ ايؿٗٛز يتهٕٛ َػتٓسًا ؿهُ٘ أٚ يٝهٌُ بٗا زيٝاًل ْاقصًا ثبت 

 يسٜ٘ يٝهٕٛ بُٗا َعًا اقتٓاع٘ بجبٛت اؿل إلصساض اؿهِ.

 :ايال٥ش١

 إشا اغتٓتذت ايسا٥ط٠ قط١ٜٓ بٝٓت ٚد٘ زاليتٗا. 156/1 

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس  ُُِػ َٚاـ  املا١ٔ٥املاٖز٠ ايػأبَع١ 

يهٌ َٔ اـصّٛ إٔ ٜجبت َا خيايـ ايكط١ٜٓ اييت اغتٓتذٗا ايكااٞ 
 ٚس٦ٓٝص تؿكس ايكط١ٜٓ قُٝتٗا يف اإلثبات.

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ ُُِػ َٚاـ  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

سٝاظ٠ املٓكٍٛ قط١ٜٓ بػٝط١ ع٢ً ًَه١ٝ اؿا٥ع ي٘ عٓس املٓاظع١ يف املًه١ٝ 
 ٚجيٛظ يًدصِ إثبات ايعهؼ.

 



 ايباب ايعاؾط

 األسهاّ

 ايؿصٌ األٍٚ

 إصساض األسهاّ

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ ُُِػ َٚاـ  املاٖز٠ ايتأغَع١ 

ؾٛضًا، أٚ أدًت  َت٢ متت املطاؾع١ يف ايسع٣ٛ قضت احمله١ُ ؾٝٗا
ؼسزٖا َع إؾٗاّ اـصّٛ بكؿٌ باب  إصساض اؿهِ إىل دًػ١ أخط٣

 املطاؾع١ َٚٛعس ايٓطل باؿهِ.

 :٥ش١ايال

يًٓطل باؿهِ ثِ ظٗط هلا َا  اإشا سسزت ايسا٥ط٠ َٛعس 159/1 
ٜكتضٞ تكسِٜ اؾًػ١ أٚ تأخريٖا ؾًٗا شيو َع تبًٝؼ اـصّٛ ب٘ سػب 

 إدطا٤ات ايتبًٝؼ، ٚتسٜٚٔ شيو يف ايضبط.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥  املاٖز٠ ايػت



ٚباغتجٓا٤ َا ٚضز يف إشا تعسز ايكضا٠ ؾتهٕٛ املساٚي١ يف األسهاّ غط١ٜ، 
َٔ ٖصا ايٓعاّ ال جيٛظ إٔ ٜؿرتى يف  املاز٠ ايجا١ْٝ ٚايػتني بعس املا١٥

 املساٚي١ غري ايكضا٠ ايصٜٔ مسعٛا املطاؾع١.

 :ايال٥ش١

جيٛظ إٔ ٜتٛىل أسس قضا٠ ايسا٥ط٠ زضاغ١ ايكض١ٝ متّٗٝسا  160/1 
 يعطاٗا ع٢ً ايكضا٠ املؿاضنني َع٘ ٚقت املساٚي١.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٓػت  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

ال جيٛظ يًُشه١ُ أثٓا٤ املساٚي١ إٔ تػُع تٛاٝشات َٔ أسس اـصّٛ 
 عضٛض اـصِ اآلخط. إال

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٓػت  ١َٝ ْٔ  املاٖز٠ ايجا

باإلمجاع أٚ بأغًب١ٝ اآلضا٤،  إشا ْعط ايكض١ٝ عسز َٔ ايكضا٠ ؾٝصسض اؿهِ
األق١ًٝ إٔ تػذٌ ضأٜٗا أًٚيا يف ابط ايكض١ٝ، ٚع٢ً األنجط١ٜ إٔ ٚع٢ً 

ؾإٕ مل تتٛاؾط  تٛاح ٚد١ٗ ْعطٖا يف ايطز ع٢ً ضأٟ األق١ًٝ يف ايضبط،
األغًب١ٝ أٚ تؿعبت اآلضا٤ إىل أنجط َٔ ضأٜني ؾٝهًـ ض٥ٝؼ احمله١ُ 
أسس قضاتٗا يرتدٝح أسس اآلضا٤ ست٢ ؼصٌ األغًب١ٝ يف اؿهِ، ؾإٕ 



يًكضا٤ أسس ايكضا٠ هلصا  األع٢ً ؾٝهًـ ض٥ٝؼ اجملًؼ تعصض شيو 
 ايؿإٔ.

 :ايال٥ش١

بطؾع طًب ايتهًٝـ ايٛاضز يف ٖصٙ املاز٠ َٔ ض٥ٝؼ  162/1 
 احمله١ُ أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ إىل ض٥ٝؼ اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤.

يًكااٞ املهًـ بعس االطالع ع٢ً ًَـ ايكض١ٝ ٚابطٗا  162/2 
 ٗٛز أٚ اـربا٤ عٓس االقتضا٤.اغتذٛاب أٟ َٔ اـصّٛ أٚ ايؿ

إٔ ٜطًب املساٚي١ َع  -قبٌ تكطٜط ضأٜ٘–يًكااٞ املهًـ  162/3 
 ايكضا٠ املؿاضنني ي٘، ٚإٔ ٜطًب َٔ ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ ؾتح باب املطاؾع١.

إشا ْعطت ايكض١ٝ َٔ ثالث١ قضا٠ ٚتؿعبت اآلضا٤ ألنجط َٔ  162/4 
األغًب١ٝ يف اؿهِ،  سصًت ؾكسضأٜني ٚٚاؾل ايكااٞ املهًـ أسس اآلضا٤ 

كٌ املهًـ بطأٟ آخط ؾٝهًـ غريٙ ست٢ ؼصٌ األغًب١ٝ يف اغتٚإشا 
 اؿهِ.

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٓػت  املاٖز٠ ايجأيَج١ 

بعس قؿٌ باب املطاؾع١ ٚاالْتٗا٤ إىل اؿهِ يف ايكض١ٝ جيب تسٜٚٔ 
ٜٛقع عًٝ٘  اؿهِ يف ابط املطاؾع١ َػبٛقًا باألغباب اييت بين عًٝٗا ثِ

 ايكااٞ أٚ ايكضا٠ ايصٜٔ اؾرتنٛا يف ْعط ايكض١ٝ.



 :ايال٥ش١

ال ٜهٕٛ اؿهِ َعترّبا باْتٗا٤ املساٚي١ ٚيٛ ْطل ب٘ َا مل  163/1 
 ٜسٕٚ يف ايضبط.

إشا اؾتٌُ اؿهِ ع٢ً َس٠ أٚ أدٌ ؾع٢ً ايسا٥ط٠ ايٓص  163/2 
 عًٝٗا بسا١ٜ ْٚٗا١ٜ.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥املاٖز٠ ايطأبَع١   َٚايػِّت

َع أغباب٘،  َٓطٛق٘أٚ بتال٠ٚ  َٓطٛقٜ٘ٓطل باؿهِ يف دًػ١ ع١ًٝٓ بتال٠ٚ 
ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ايكضا٠ ايصٜٔ اؾرتنٛا يف املساٚي١ سااطٜٔ تال٠ٚ 
اؿهِ، ؾإشا سصٌ ألسسِٖ َاْع داظ تػٝب٘ إشا نإ قس ٚقع ع٢ً اؿهِ 

 املسٕٚ يف ايضبط.

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٓػت ََٔػ١   املاٖز٠ اـا

إؾٗاّ اـصّٛ بططم االعرتاض  -بعس ايٓطل باؿهِ-جيب ع٢ً احمله١ُ 
 املكطض٠ َٚٛاعٝسٖا، نُا جيب عًٝٗا إؾٗاّ األٚيٝا٤ ٚ األٚصٝا٤ ٚايٓعاض

َٔ  َصًش١ إٕ صسض اؿهِ يف غري–ٚممجًٞ األدٗع٠ اؿه١َٝٛ ٚحنِٖٛ 



 أٚ ايتسقٝل بإٔ اؿهِ ٚادب االغت٦ٓاف -ا طًبٛآٜٛبٕٛ عٓ٘ أٚ بأقٌ مم
 ٚأْٗا غرتؾع ايكض١ٝ إىل قه١ُ االغت٦ٓاف.

 :ايال٥ش١

ٜهٕٛ اإلؾٗاّ املؿاض إيٝ٘ يف ٖصٙ املاز٠ َٔ قبٌ ايسا٥ط٠  165/1 
 ؾؿا١ٖ ٚنتاب١ يف ابط ايكض١ٝ.

تهتؿٞ ايسا٥ط٠ بإؾٗاّ اـصّٛ بططم االعرتاض ع٢ً األسهاّ  165/2 
 هّٛ عًٝ٘ قٓاعت٘ باؿهِ َٔ عسَٗا.زٕٚ تكطٜط احمل

( َٔ املاز٠ اـاَػ١ 4زٕٚ إخالٍ مبا ْصت عًٝ٘ ايؿكط٠ ) 165/3 
ٚايجُاْني بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ، ٜػكط اؿل يف طًب االغت٦ٓاف يف 

 سايني:

َضٞ املس٠ املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ ايػابع١ ٚايجُاْني بعس املا١٥  - أ
 ِ َصنط٠ اعرتاض.َٔ ٖصا ايٓعاّ زٕٚ تكسٜ

تكسِٜ َٔ ي٘ سل االعرتاض َصنط٠ تكٝس يس٣ إزاض٠ احمله١ُ  - ب
 تتضُٔ تٓاظي٘ عٔ طًب االغت٦ٓاف.

تؿِٗ ايسا٥ط٠ َٔ ي٘ سل االعرتاض بإٔ عًٝ٘ َطادع١ قه١ُ  165/4 
َّا َٔ تاضٜذ قٝس ايكض١ٝ يسٜٗا يتشسٜس َٛعس  االغت٦ٓاف خالٍ غتني ٜٛ

ٍ ٖصٙ املس٠ ؾإٕ سك٘ يف طًب االغت٦ٓاف يٓعطٖا، ٚأْ٘ إشا مل ٜطادع خال
 ٜػكط.



 

ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٓػت  املاٖز٠ ايػأزَغ١ 

َّا َٔ تاضٜذ ايٓطل –تصسض احمله١ُ  -1 خالٍ َس٠ ال تتذاٚظ عؿطٜٔ ٜٛ
صها ساًٜٚا ـالص١ ايسع٣ٛ ٚاؾٛاب ٚايسؾٛع ايصشٝش١ ٚؾٗاز٠  -باؿهِ

ايؿٗٛز بًؿعٗا ٚتعنٝتٗا ٚؼًٝـ األميإ ٚأمسا٤ ايكضا٠ ايصٜٔ اؾرتنٛا 
ِٗ ٚأمسا٤ ايؿٗٛز، ٚاغِ احمله١ُ اييت ٚٚنال٥يف اؿهِ ٚأمسا٤ اـصّٛ 

عطت ايسع٣ٛ أَاَٗا، ٚعسز ابط ايسع٣ٛ ٚتاضٜذ ابطٗا، ٚأغباب ْ
ٚتاضٜذ ايٓطل ب٘ َع سصف اؿؿٛ ٚاؾٌُ املهطض٠ اييت ال  اؿهِ ْٚص٘

تأثري هلا يف اؿهِ، ثِ ٜٛقع عًٝ٘ ٚخيتُ٘ ايكااٞ أٚ ايكضا٠ ايصٜٔ 
 اؾرتنٛا يف اؿهِ.

نٌ سهِ جيب إٔ ٜػذٌ يف غذٌ األسهاّ، َا مل ٜكطض اجملًؼ  -2
 األع٢ً يًكضا٤ خالف شيو.

ٜهٕٛ تػًِٝ صٛض٠ صو اؿهِ يف َس٠ ال تتذاٚظ َا ٖٛ َٓصٛص  -3
 ( َٔ ٖصٙ املاز1.٠عًٝ٘ يف ايؿكط٠ )

 :ايال٥ش١

 عسز ابط ايسع٣ٛ ٖٛ ضقِ قٝسٖا يف احمله١ُ. 166/1 



ٜطاع٢ عٓس إصساض صو اؿهِ يف قضاٜا األسٛاٍ  166/2 
املؤثط٠ يف اؿهِ، ٚسصف ايعباضات ايؿدص١ٝ االقتصاض ع٢ً شنط ايٛقا٥ع 

 اؾاضس١ أٚ املدايؿ١ يآلزاب.

َت٢  ي٘ يًسا٥ط٠ تػًِٝ صٛض٠ َٔ صو اؿهِ يًُشهّٛ 166/3 
 طًب شيو.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٓػت  املاٖز٠ ايػأبَع١ 

إشا اْتٗت ٚال١ٜ ايكااٞ بايٓػب١ إىل قض١ٝ َا قبٌ ايٓطل باؿهِ ؾٝٗا 
االغتُطاض يف ْعطٖا َٔ اؿس ايصٟ اْتٗت إيٝ٘ إدطا٤اتٗا يس٣ غًؿ٘ ؾًدًؿ٘ 

بعس تال٠ٚ َا مت ابط٘ غابكًا ع٢ً اـصّٛ، ؾإٕ ناْت َٛقع١ بتٛقٝع 
ايكااٞ ايػابل ع٢ً تٛقٝعات املرتاؾعني ٚايؿٗٛز ؾٝعتُسٖا، ٚإٕ نإ َا 
مت ابط٘ غري َٛقع َٔ املرتاؾعني أٚ أسسِٖ أٚ ايكااٞ ٚمل ٜصٓسم 

 ؾعٕٛ عًٝ٘ ؾإٕ املطاؾع١ تعاز َٔ دسٜس.املرتا

 :ايال٥ش١

إشا اْتٗت ٚال١ٜ ايكااٞ قبٌ ايٓطل باؿهِ يف ايكض١ٝ  167/1 
اييت تٓعطٖا زا٥ط٠ َه١ْٛ َٔ أنجط َٔ قاض ٚسٌ قً٘ آخط ؾإْ٘ ٜكّٛ 

 َكاَ٘ يف االغتُطاض يف ْعط ايكض١ٝ َع قضا٠ ايسا٥ط٠.



ني ٜكّٛ ايكااٞ ل ابط٘ ع٢ً املرتاؾعا غببعس تال٠ٚ َ 167/2 
 اـًـ يف اؾًػ١ ْؿػٗا بتسٜٚٔ قضط بصيو يف ابط ايكض١ٝ.

إشا أصسضت ايسا٥ط٠ اؿهِ ٚٚقعت ابط٘، ٚتعصض إصساض  167/3 
 ايصو ٚتٛقٝع٘ ؾال ؽًٛ اؿاٍ َٔ اآلتٞ:

إٔ تهٕٛ ايكض١ٝ َٓعٛض٠ َٔ زا٥ط٠ َه١ْٛ َٔ أنجط َٔ قاٍض، ؾٝؿري  - أ
يف صو اؿهِ إىل تعصض تٛقٝع٘ ع٢ً ايكضا٠ املؿاضنٕٛ ي٘ عٓس امس٘ 

 ايصو ٜٚهٌُ الظَٗا.

إٔ تهٕٛ ايكض١ٝ َٓعٛض٠ َٔ زا٥ط٠ َه١ْٛ َٔ قاٍض ؾطز، ؾٝكّٛ  - ب
( َٔ املاز٠ 1ايكااٞ اـًـ بإصساض ايصو َٔ ٚاقع ابط٘ ٚؾًكا يًؿكط٠ )

ايػازغ١ ٚايػتني بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ، ثِ ٜٛقع٘ ٚخيتُ٘ ٜٚؿري إىل 
 أِّ، غٛا٤ أنإ سانِ ايكض١ٝ ال ظاٍ يف ايػًو ايكضا٥ٞ َٔ أصسض اؿه

 خاضد٘.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٓػت  املاٖز٠ ايجا١ََٓ 

غامت  -ايصٟ ٜهٕٛ ايتٓؿٝص مبٛدب٘–جيب إٔ خيتِ صو اؿهِ  -1
احمله١ُ بعس إٔ ٜصٌٜ بايصٝػ١ ايتٓؿٝص١ٜ ايتاي١ٝ: )ٜطًب َٔ مجٝع 

األخط٣ ايعٌُ ع٢ً تٓؿٝص ٖصا اؿهِ ظُٝع  ايٛظاضات ٚاألدٗع٠ اؿه١َٝٛ



ايٛغا٥ٌ ايٓعا١َٝ املتبع١ ٚيٛ أز٣ إىل اغتعُاٍ ايك٠ٛ اؾرب١ٜ عٔ ططٜل 
 ايؿطط١(.

ال ٜػًِ صو اؿهِ إال إىل اـصِ ايصٟ ي٘ َصًش١ يف تٓؿٝصٙ،  -2
َٚع شيو جيٛظ تعٜٚس نٌ شٟ َصًش١ بٓػد١ َٔ صو اؿهِ فطز٠ َٔ 

 ايصٝػ١ ايتٓؿٝص١ٜ.

 :ش١ايال٥

 ٠تٛاع ايصٝػ١ ايتٓؿٝص١ٜ املصنٛض َٔ قبٌ ايسا٥ط٠ َصسض 168/1 
عػب –اؿهِ ٚتٛقع َٔ ض٥ٝػٗا ٚؽتِ غامتٗا أٚ خامت احمله١ُ 

 ، غٛا٤ أنإ ايتٓؿٝص زاخٌ املًُه١ أّ خاضدٗا.-األسٛاٍ

ٚمل –إشا تعسز اـصّٛ ايصٜٔ هلِ َصًش١ يف ايتٓؿٝص  168/2 
ؾٝعط٢ نٌ ٚاسس َِٓٗ ْػد١ أص١ًٝ  -تػًِٝ ايصو ألسسِٖ ع٢ًٜتؿكٛا 

َٔ ايصو َص١ًٜ بايصٝػ١ ايتٓؿٝص١ٜ ع٢ً إٔ ٜؿاض يف نٌ ْػد١ إىل اغِ 
 َٔ غًُت ي٘.

ال تؿٌُ ٖصٙ املاز٠ اؿهِ ع٢ً ايعٚد١ بايعٛز٠ إىل بٝت  168/3 
 ايعٚد١ٝ.

تطاع٢ املعاٖسات ٚاالتؿاقٝات إشا نإ اؿهِ غٝٓؿص خاضز  168/4 
 ًُه١.امل

 



 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٓػت  املاٖز٠ ايتأغَع١ 

جيب إٔ ٜهٕٛ اؿهِ َؿًُٛيا بايتٓؿٝص املعذٌ بهؿاي١ أٚ بسْٚٗا سػب 
 تكسٜط ايكااٞ، ٚشيو يف األسٛاٍ اآلت١ٝ:

 األسهاّ ايصازض٠ يف األَٛض املػتعذ١ً. - أ

غهٔ،  أٚ ضؤ١ٜ  إشا نإ اؿهِ صازضًا بتكطٜط ْؿك١، أٚ أدط٠ ضااع، أٚ - ب
أٚ تؿطٜل بني  ساآ٘، أٚ اَطأ٠ إىل قطَٗا،إىل  صػري، أٚ تػًُٝ٘

 ظٚدني.

إشا نإ اؿهِ صازضًا بأزا٤ أدط٠ خازّ، أٚ صاْع، أٚ عاٌَ، أٚ َطاع،  -ز
 أٚ ساأ.

 :ايال٥ش١

إشا قطضت ايسا٥ط٠ مشٍٛ اؿهِ بايتٓؿٝص املعذٌ بهؿاي١  169/1 
 ٕٛ تكسِٜ ايهؿاي١ يس٣ زا٥ط٠ ايتٓؿٝص.ي١، ٜٚهاؾًٝعَٗا بٝإ ْٛع ايهؿ

عذٌ ٚيٛ مل تٓص ايسا٥ط٠ ٜهٕٛ اؿهِ َؿًُٛيا بايتٓؿٝص امل 169/2 
 ع٢ً شيو.

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥  املاٖز٠ ايػِبع



َت٢ ضأت إٔ أغباب االعرتاض –جيٛظ يًُشه١ُ املطؾٛع إيٝٗا االعرتاض 
املعذٌ إشا نإ  إٔ تأَط بٛقـ ايتٓؿٝص -ع٢ً اؿهِ قس تكضٞ بٓكض٘
 خيؿ٢ َٓ٘ ٚقٛع اطض دػِٝ.

 :ايال٥ش١

ٍٛ املؿُبعس إصساضٖا يًشهِ –إشا خؿٝت ايسا٥ط٠  170/1 
َٔ ٚقٛع اطض دػِٝ  -بايتٓؿٝص املعذٌ ٚقبٌ ضؾع٘ حمله١ُ االغت٦ٓاف

 َٔ تٓؿٝص اؿهِ ؾًٗا ٚقـ تٓؿٝصٙ، َع شنط األغباب.

إٔ تٛدب يًُشه١ُ عٓسَا تأَط بٛقـ ايتٓؿٝص املعذٌ  170/2 
ع٢ً طايب اإلٜكاف تكسِٜ اُإ، أٚ نؿٌٝ غاضّ ٤ًَٞ، أٚ تأَط مبا تطاٙ 

ًًا عؿغ سل احملهّٛ ي٘.  نؿٝ

 ايؿصٌ ايجاْٞ

 تصشٝح األسهاّ ٚتؿػريٖا

 ايٓعاّ:

َٚايٓػِبعٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

ع٢ً طًب أسس اـصّٛ أٚ َٔ تًكا٤ بٓا٤ بكطاض تصسضٙ -تتٛىل احمله١ُ 
تصشٝح َا قس ٜكع يف صو اؿهِ َٔ أخطا٤ َاز١ٜ عت١ نتاب١ٝ  -ٗاْؿػ

ُٜذط٣ ٖصا ايتصشٝح ع٢ً ْػد١ اؿهِ األص١ًٝ، ٜٚٛقع٘  أٚ سػاب١ٝ، ٚ



قااٞ )أٚ قضا٠( احمله١ُ اييت أصسضت٘ بعس تسٜٚٔ ايكطاض يف ابط 
 ايكض١ٝ.

 :ايال٥ش١

تصشٝح األخطا٤ املاز١ٜ ايبشت١ اييت تكع يف صو اؿهِ،  171/1 
اؿهِ يف ابط ايكض١ٝ  ٠اب١ٝ،ـ أٚ سػاب١ٝ، ٜهٕٛ َٔ ايسا٥ط٠ َصسضنت

 ْؿػٗا َٔ غري َطاؾع١.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايػِبع  ١َٝ  املاٖز٠ ايجاْ

إشا ضؾضت احمله١ُ ايتصشٝح ؾٝهٕٛ االعرتاض ع٢ً شيو َع االعرتاض 
ع٢ً اؿهِ ْؿػ٘، أَا ايكطاض ايصٟ ٜصسض بايتصشٝح ؾٝذٛظ االعرتاض 

 عًٝ٘ ع٢ً اغتكالٍ بططم االعرتاض اؾا٥ع٠.

 :ايال٥ش١

إشا نإ اؿهِ غري َهتػب ايكطع١ٝ ٚقبًت احمله١ُ  172/1 
 .ٍيتصشٝح ؾٝذٛظ إٔ ٜهٕٛ االعرتاض َع اؿهِ ْؿػ٘ أٚ ع٢ً اغتكالا

إشا نإ اؿهِ َهتػب ايكطع١ٝ ٚصششت احمله١ُ اـطأ  172/2 
ًًا بصيو ٚخيضع يططم أٚ ضؾضت ايتصشٝح، ؾتصسض احمله١ُ قطاّضا  َػتك



االعرتاض، ؾإشا انتػب ايكطاض ايكطع١ٝ، ؾُٝٗـ ع٢ً ايصو األغاؽ مبا 
 ًٜعّ.

إشا صششت احمله١ُ اـطأ أٚ ضؾضت تصشٝش٘ يف  172/3 
( َٔ املاز٠ اـاَػ١ ٚايجُاْني 1ايسعا٣ٚ ايٝػري٠ املؿاض إيٝٗا يف ايؿكط٠ )

 م االعرتاض.بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ ؾال خيضع قطاضٖا يطط

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٖػِبُع  املاٖز٠ ايجأيج١ 

إشا ٚقع يف َٓطٛم اؿهِ غُٛض أٚ يبؼ داظ يًدصّٛ إٔ ٜطًبٛا َٔ 
احمله١ُ اييت أصسضت٘ تؿػريٙ، ٜٚهٕٛ شيو بصشٝؿ١ ٚؾكا يإلدطا٤ات 

 املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ.

 :ايال٥ش١

ع٢ً ضأؽ ايعٌُ غٛا٤ ٜؿػط اؿهِ سانِ ايكض١ٝ َا زاّ  173/1 
 أنإ يف احمله١ُ ْؿػٗا أّ يف غريٖا.

إشا مل ٜهٔ سانِ ايكض١ٝ ع٢ً ضأؽ ايعٌُ ٚسصٌ يف  173/2 
 سهُ٘ غُٛض أٚ يبؼ ؾريؾع حمله١ُ االغت٦ٓاف يتكطٜط َا ًٜعّ بؿأْ٘.

 طًب تؿػري اؿهِ غري َكٝس بٛقت. 173/3 



 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس  َٚايٖػِبُع  املا١ٔ٥املاٖز٠ ايطأبَع١ 

األص١ًٝ، ٜٚٛقعٗا  ٜسٕٚ اؿهِ ايصازض بايتؿػري ع٢ً ْػد١ اؿهِ
ٚخيتُٗا قااٞ )أٚ قضا٠( احمله١ُ اييت أصــسضت اؿهِ، ٜٚعـس 
ايتـؿــػري َتُـًُا يًـشهِ األصًٞ ٜٚػطٟ عًٝ٘ َا ٜػطٟ ع٢ً ٖصا 

 اؿهِ َٔ ايكٛاعس اـاص١ بططم االعرتاض.

 :ايال٥ش١

يف ابط  -إشا نإ َهتػّبا ايكطع١ٝ–ٜهٕٛ تؿػري اؿهِ  174/1 
ًًا بصيو ٚخيضع يططم االعرتاض،  ايكض١ٝ ْؿػٗا ٚتصسض ايسا٥ط٠ قطاّضا َػتك

 ؾإشا انتػب ايكطاض ايكطع١ٝ ؾُٝٗـ ع٢ً ايصو األغاؽ مبا ًٜعّ.

إشا نإ اؿهِ غري َهتػب ايكطع١ٝ ٚصسض سهِ بتؿػريٙ  174/2 
 َع اؿهِ ْؿػ٘. أٚ ضؾض تؿػريٙ ؾٝذٛظ إٔ ٜهٕٛ االعرتاض عًٝ٘

إشا صسض سهِ بايتؿػري أٚ ضؾض٘ يف ايسعا٣ٚ ايٝػري٠  174/3 
( َٔ املاز٠ اـاَػ١ ٚايجُاْني بعس املا١٥ َٔ 1املؿاض إيٝٗا يف ايؿكط٠ )

 ّ ؾال خيضع سهُٗا يططم االعرتاض.ٖصا ايٓعا

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٖػِبُع  املاٖز٠ اـاََػ١ 



اؿهِ يف بعض ايطًبات املٛاٛع١ٝ املصنٛض٠، إشا أغؿًت احمله١ُ 
ؾًصاسب ايؿإٔ إٔ ٜطًب َٔ احمله١ُ إٔ تهًـ خصُ٘ باؿضٛض أَاَٗا 

 ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ يٓعط ٖصا ايطًب، ٚاؿهِ ؾٝ٘.

 :ايال٥ش١

ايطًبات املٛاٛع١ٝ ٖٞ: ايطًبات اييت تتعًل مبٛاٛع  175/1 
ٚاالغتشكام يف ايطٜع ٚحنٖٛا،  ايٓعاع أٚ بأصٌ اؿل نطًب إثبات املًه١ٝ

 ٜٚؿٌُ شيو َا إشا نإ ايطًب يف صشٝؿ١ ايسع٣ٛ أٚ نإ عاضّاا.

تٓعط ايسا٥ط٠ يف ايطًب املٛاٛعٞ ايصٟ أغؿًت٘ بطًب  175/2 
 َػتكٌ ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ.

ّٝا يعسّ اضتباط٘  175/3  يف ساٍ أغؿًت ايسا٥ط٠ طًّبا َٛاٛع
١، أٚ عسّ مشٛي٘ يًصٛض ايٛاضز٠ يف املازتني ايجايج١ بايسع٣ٛ األصًٝ

بعسّ قبٛي٘، ٚخيضع  ٚايجُاْني ٚايطابع١ ٚايجُاْني َٔ ٖصا ايٓعاّ، ؾتشهِ
سهُٗا يططم االعرتاض، ٚال ميٓع شيو َٔ تكسمي٘ بسع٣ٛ َػتك١ً ؼاٍ 

 سػب ايتٛظٜع.
 



 

 ايباب اؿازٟ عؿط

 ططم االعرتاض ع٢ً األسهاّ

 ايؿصٌ األٍٚ

 عا١َأسهاّ 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٖػِبُع  املاٖز٠ ايػأزَغ١ 

 ططم االعرتاض ع٢ً األسهاّ ٖٞ االغت٦ٓاف ٚايٓكض ٚايتُاؽ إعاز٠ ايٓعط.

        ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٖػِبُع  املاٖز٠ ايػأبَع١ 

احملهّٛ عًٝ٘، أٚ َٔ مل ٜكض ي٘  ال جيٛظ إٔ ٜعرتض ع٢ً اؿهِ إال
 طًبات٘ َا مل ٜٓص ايٓعاّ ع٢ً غري شيو. بهٌ

 :ايال٥ش١

ال جيٛظ االعرتاض ع٢ً اؿهِ ممٔ سهِ ي٘ بهٌ طًبات٘،  177/1 
 مبٔ يف شيو ٚيٞ ايكاصط ْٚاظط ايٛقـ َٚٔ يف سهُِٗ.

جيٛظ االعرتاض ع٢ً اؿهِ ممٔ صسض اؿهِ اسٙ ٚيٛ  177/2 
ًًا نكضاٜا ايٛضث١، سػب ططم االع  رتاض.مل ٜهٔ سااّطا أٚ َٛن



ملٔ قبٌ تسخً٘ االعرتاض ع٢ً اؿهِ ايصازض اس َٔ  177/3 
 تسخٌ َع٘ ٚيٛ مل ٜعرتض احملهّٛ عًٝ٘.

إشا نإ اؿهِ صازّضا اس عس٠ أؾداص نايؿطنا٤ ٚايٛضث١  177/4 
 ؾٝشل يهٌ ٚاسس َِٓٗ االعرتاض.

 

 ايٓعاّ:

َٕ َبِعَس املا١ٔ٥ ِٛ َٚايٖػِبُع  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

االعرتاض ع٢ً األسهاّ اييت تصسض قبٌ ايؿصٌ يف ايسع٣ٛ ال جيٛظ  -1
ٚال تٓتٗٞ بٗا اـص١َٛ نًٗا أٚ بعضٗا إال َع االعرتاض ع٢ً اؿهِ 
ايصازض يف املٛاٛع، ٚجيٛظ االعرتاض ع٢ً اؿهِ ايصازض بٛقـ ايسع٣ٛ 
ٚع٢ً األسهاّ ايٛقت١ٝ ٚاملػتعذ١ً ٚاألسهاّ ايكاب١ً يًتٓؿٝص اؾربٟ 

 بعسّ االختصاص قبٌ اؿهِ يف املٛاٛع. ٚاألسهاّ ايصازض٠

ال ٜرتتب ع٢ً االعرتاض ع٢ً األسهاّ ايٛقت١ٝ ٚاملػتعذ١ً ٚاألسهاّ  -2
 ايكاب١ً يًتٓؿٝص اؾربٟ ٚقـ تٓؿٝصٖا.

 :ايال٥ش١

بٗا  ٞاألسهاّ اييت تصسض قبٌ ايؿصٌ يف ايسع٣ٛ ٚال تٓتٗ 178/1 
 اـص١َٛ َجٌ: ضؾض اإلزخاٍ ٚايتسخٌ ٚايطًبات ايعاضا١.



 ٚقـ ال جيٛظ االعرتاض ع٢ً اؿهِ ايصازض بطؾض 178/2 
 ايسع٣ٛ إال َع االعرتاض ع٢ً اؿهِ يف املٛاٛع.

جيٛظ يف ايسعا٣ٚ ايٝػري٠ االعرتاض ع٢ً األسهاّ ايصازض٠  178/3 
بٛقـ ايسع٣ٛ ٚاألسهاّ ايٛقت١ٝ ٚاملػتعذ١ً ٚاألسهاّ ايكاب١ً يًتٓؿٝص 

 اص.اؾربٟ ٚاألسهاّ ايصازض٠ بعسّ االختص

تطبل إدطا٤ات االعرتاض ايٛاضز٠ يف ٖصا ايٓعاّ ع٢ً  178/4 
األسهاّ ايصازض٠ بٛقـ ايسع٣ٛ ٚاألسهاّ ايٛقت١ٝ ٚاملػتعذ١ً ٚاألسهاّ 

 ايكاب١ً يًتٓؿٝص اؾربٟ ٚاألسهاّ ايصازض٠ بعسّ االختصاص.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايٖػِبُع  املاٖز٠ ايتأغَع١ 

اض ع٢ً اؿهِ َٔ تاضٜذ تػًِٝ صٛض٠ صو ٜبسأ َٛعس االعرت -1
ايضبط، أٚ َٔ ايتاضٜذ احملسز  اؿهِ إىل احملهّٛ عًٝ٘ ٚأخص تٛقٝع٘ يف

يتػًُٗا إٕ مل حيضط، ؾإٕ مل حيضط يتػًِ صٛض٠ صو اؿهِ ؾتٛزع يف 
ُٜعس اإلٜساع  ًَـ ايسع٣ٛ يف ايتاضٜذ ْؿػ٘ َع إثبات شيو يف ايضبط، ٚ

ٛعس املكطض يالعرتاض ع٢ً اؿهِ، ٜٚبسأ ايصٟ ٜتِ ٚؾًكا يصيو بسا١ٜ يًُ
أٚ اؿهِ ايصازض تسقٝكا أَاّ  َٛعس االعرتاض ع٢ً اؿهِ ايػٝابٞ

 احمله١ُ ايعًٝا َٔ تاضٜذ تبًٝػ٘ إىل ايؿدص احملهّٛ عًٝ٘ أٚ ٚنًٝ٘.



إشا نإ احملهّٛ عًٝ٘ غذٝٓا أٚ َٛقٛؾا ؾع٢ً اؾ١ٗ املػؤٚي١ عٓ٘  -2
هِ خالٍ املس٠ احملسز٠ إسضاضٙ يًُشه١ُ يتػًِ صٛض٠ صو اؿ

يتػًُٗا، ٚنصيو إسضاضٙ يتكسِٜ اعرتاا٘ يف املس٠ احملسز٠ يتكسِٜ 
 االعرتاض.

 :ايال٥ش١

تػًِ ايسا٥ط٠ صٛض٠ صو اؿهِ يًُشهّٛ عًٝ٘ يف ّٜٛ  179/1 
ٚإال سسزت َٛعّسا الغتالَٗا ال ٜتذاٚظ عؿطٜٔ  -إٕ أَهٔ–ايٓطل ب٘ 

َّا، ٜٚسٕٚ شيو يف ايضبط. ٜٛ 

ساٍ عسّ صسٚض ايصو يف ايتاضٜذ احملسز ؾُٝسز يف  179/2 
 املٛعس املس٠ ايهاؾ١ٝ سػب ْعط ايسا٥ط٠ ٜٚسٕٚ شيو يف ايضبط.

تبًؼ احمله١ُ اؾ١ٗ املػؤٚي١ عٔ ايػذني أٚ املٛقٛف  179/3 
بايتاضٜذ احملسز الغتالّ صٛض٠ صو اؿهِ، ٚاملس٠ احملسز٠ يتكسِٜ 

 املصنط٠ االعرتاا١ٝ.

االعرتاض َٔ ايّٝٛ ايتايٞ يّٝٛ تػًِٝ صٛض٠ تبسأ َس٠  179/4 
 صو اؿهِ، أٚ َٔ ايّٝٛ ايتايٞ يًّٝٛ احملسز يتػًُٗا.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َُاْ  املاٖز٠ ايج



ٜكـ غطٜإ َس٠ االعرتاض مبٛت املعرتض، أٚ بؿكس أًٖٝت٘ يًتكااٞ، 
ؽ أٚ بعٚاٍ صؿ١ َٔ نإ ٜباؾط اـص١َٛ عٓ٘، ٜٚػتُط ايٛقـ ست٢ إبال

 اؿهِ إىل ايٛضث١ أٚ َٔ ميجًِٗ أٚ ٜعٍٚ ايعاضض.

 :ايال٥ش١

ٜهٕٛ تبًٝؼ ٚضث١ املعرتض أٚ َٔ ميجٌ َٔ قاّ ب٘  180/1 
ايعاضض سػب إدطا٤ات ايتبًٝؼ املصنٛض٠ يف ٖصا ايٓعاّ، ؾإشا تعصض ايتبًٝؼ 

 ؾريؾع اؿهِ حمله١ُ االغت٦ٓاف يتسقٝك٘.

رتض أٚ َٔ ميجٌ َٔ قاّ إشا ظاٍ ايعاضض أٚ تبًؼ ٚضث١ املع 180/2 
ب٘ ايعاضض باؿهِ، ؾٝػتأْـ غري َس٠ االعرتاض، ٚحيػب َٓٗا َا 

 َض٢ قبٌ ايٛقـ.

إشا نإ ايعاضض ٜطٍٛ عاز٠، ؾًًسا٥ط٠ إقا١َ ْا٥ب عٔ  180/3 
 املعرتض يف تكسِٜ االعرتاض ؾكط، ٜٚسٕٚ شيو يف ابط ايكض١ٝ ْؿػٗا.

 

 ايٓعاّ:

 ِٕٛ َُاْ َٚايج  ١َٜ  َبِعَس املا١ٔ٥املاٖز٠ اؿأز

إشا اعرتض ع٢ً اؿهِ ملدايؿت٘ االختصاص ٚدب ع٢ً احمله١ُ اييت 
 تٓعط االعرتاض إٔ تكتصط ع٢ً عح االختصاص.

 :ايال٥ش١



إشا ْكضت احمله١ُ اييت تٓعط االعرتاض اؿهِ ملدايؿت٘  181/1 
االختصاص عٝٓت احمله١ُ املدتص١ ٚأسايت ايكض١ٝ إيٝٗا، ُٜٚٗـ 

٘ ٚغذً٘ مبضُٕٛ سهِ احمله١ُ املطؾٛع إيٝٗا ع٢ً صو اؿهِ ٚابط
 االعرتاض ٚضقُ٘ ٚتاضخي٘.

إشا ْكضت احمله١ُ ايعًٝا اؿهِ ملدايؿت٘ االختصاص  181/2 
َّا، ٚإشا نإ ايٓكض صازّضا  ؾٝعس قطاضٖا يف تعٝني احمله١ُ املدتص١ ًَع
َٔ قه١ُ االغت٦ٓاف ؾرياع٢ َا ٚضز يف ال٥ش١ املاز٠ ايجا١َٓ ٚايػبعني 

 ٖصا ايٓعاّ.َٔ 

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َُاْ َٚايج  ١َٝ ْٔ  املاٖز٠ ايجا

ٜرتتب ع٢ً ْكض اؿهِ إيػا٤ مجٝع ايكطاضات ٚاإلدطا٤ات ايالسك١ يًشهِ 
 املٓكٛض َت٢ نإ شيو اؿهِ أغاّغا هلا.

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َُاْ َٚايج  املاٖز٠ ايجأيج١ 

٤ َٓ٘ بكٞ ْاؾصًا يف أدعا٥٘ األخط٣ َا إشا نإ اؿهِ مل ٜٓكض إال يف دع
 مل تهٔ ايتذع١٥ غري ممه١ٓ.

 ايٓعاّ:



ِٕٛ َبِعَس املا١٥ َُاْ َٚايج  املاٖز٠ ايطابَع١ 

تػطٟ ع٢ً قانِ االغت٦ٓاف ٚاحمله١ُ ايعًٝا ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املكطض٠ 
 ايٓعاّ ع٢ً غري شيو.ٖصا أَاّ قانِ ايسضد١ األٚىل، َا مل ٜٓص 

 

 ايجاْٞايؿصٌ 

 االغت٦ٓاف

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َُاْ َٚايج ََٔػ١   املاٖز٠ اـا

قاب١ً يالغت٦ٓاف  مجٝع األسهاّ ايصازض٠ َٔ قانِ ايسضد١ األٚىل -1
باغتجٓا٤ األسهاّ يف ايسعا٣ٚ ايٝػري٠ اييت حيسزٖا اجملًؼ األع٢ً 

 .يًكضا٤

بتسقٝكٗا َٔ حيسز اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤ األسهاّ اييت ٜهتؿ٢  -2
 قه١ُ االغت٦ٓاف.

خالٍ املس٠ –يًُشهّٛ عًٝ٘ عهِ قابٌ يالغت٦ٓاف إٔ ٜطًب  -3
االنتؿا٤ بطًب ايتسقٝل َٔ قه١ُ االغت٦ٓاف  -املكطض٠ ْعاَا يالعرتاض



زٕٚ ايرتاؾع أَاَٗا، َا مل ٜطًب ايططف اآلخط االغت٦ٓاف، ٚيف مجٝع 
 اؾع١ إشا ضأت شيو.األسٛاٍ جيٛظ حمله١ُ االغت٦ٓاف ْعط ايسع٣ٛ َط

أٚ ممجٌ د١ٗ  ْاظط ٚقـ، أٚ ٚصًٝا، أٚ ٚيًٝا، إشا نإ احملهّٛ عًٝ٘ -4
سه١َٝٛ ٚحنٛٙ، ٚمل ٜطًب االغت٦ٓاف أٚ طًب االغت٦ٓاف أٚ ايتسقٝل ٚمل 
َّا، أٚ نإ احملهّٛ عًٝ٘  ٜكسّ َصنط٠ االعرتاض خالٍ املس٠ املكطض٠ ْعا

إٔ تطؾع اؿهِ إىل قه١ُ غا٥بًا ٚتعصض تبًٝػ٘ باؿهِ ؾع٢ً احمله١ُ 
 االغت٦ٓاف يتسقٝك٘ َُٗا نإ َٛاٛع اؿهِ، ٚال ٜؿٌُ شيو َا ٜأتٞ:

ايكطاض ايصازض ع٢ً اهل١٦ٝ ايعا١َ يًٛال١ٜ ع٢ً أَٛاٍ ايكاصطٜٔ َٚٔ يف  - أ
 سهُِٗ َٔ احمله١ُ املدتص١ َٓؿصًا ؿهِ ْٗا٥ٞ غابل.

١ ؾدص ايصازض يف ؾإٔ َبًؼ أٚزع٘ أسس األؾداص ملصًش اؿهِ -ب
 َا مل ٜهٔ يًُٛزع أٚ َٔ ميجً٘ َعاضا١ يف شيو. آخط، أٚ ٚضثت٘

 :ايال٥ش١

( َٔ ٖصٙ املاز٠ ٖٛ نٌ 3ايططف اآلخط ايٛاضز يف ايؿكط٠ ) 185/1 
َٔ ي٘ سل االعرتاض ٚؾل املاز٠ ايػابع١ ٚايػبعني بعس املا١٥ َٔ ٖصا 

 ايٓعاّ.

ٖصٙ املاز٠ ( َٔ 4يٛاضز يف ايؿكط٠ )اايػا٥ب احملهّٛ عًٝ٘  185/2 
ّٝا ٚؾكا يًؿكطتني ) ( َٔ املاز٠ ايػابع١ 3( ٚ )1ٖٛ احملهّٛ عًٝ٘ غٝاب

 ٚاـُػني َٔ ٖصا ايٓعاّ.



 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َُاْ َٚايج  املاٖز٠ ايػازَغ١ 

ال تكبٌ ايطًبات اؾسٜس٠ يف االغت٦ٓاف، ٚؼهِ احمله١ُ َٔ تًكا٤ 
 ْؿػٗا بعسّ قبٛهلا.

 :ايال٥ش١

ت٦ٓاف ٜٓكٌ ايسع٣ٛ إىل سايتٗا اييت ناْت عًٝٗا قبٌ االغ 186/1 
 صسٚض اؿهِ املػتأْـ بايٓػب١ إىل َا ضؾع عٓ٘ االغت٦ٓاف ؾكط.

جيٛظ إٔ ٜضاف إىل ايطًب األصًٞ األدٛض َٚا ٜعٜس َٔ  186/2 
ايتعٜٛضات اييت تػتشل بعس تكسِٜ ايطًبات اـتا١َٝ أَاّ قه١ُ 

 ايسضد١ األٚىل.

الغت٦ٓاف إزخاٍ َٔ مل ٜهٔ ططًؾا يف ال جيٛظ يف ا 186/3 
ايسع٣ٛ ايصازض ؾٝٗا اؿهِ املػتأْـ، َا مل ٜهٔ اإلزخاٍ َٔ قبٌ 
احمله١ُ إلظٗاض اؿكٝك١، ٚال جيٛظ ايتسخٌ يف االغت٦ٓاف إال ممٔ 

 صّٛ، أٚ َٔ ٜهٕٛ اؿهِ سذ١ عًٝ٘.ٜطًب االْضُاّ إىل أسس اـ

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس َُاْ َٚايج  املا١ٔ٥ املاٖز٠ ايػابَع١ 



َس٠ االعرتاض بطًب االغت٦ٓاف أٚ ايتسقٝل ثالثٕٛ ًَٜٛا، ٜٚػتج٢ٓ َٔ 
ؾإشا مل  شيو األسهاّ ايصازض٠ يف املػا٥ٌ املػتعذ١ً ؾتهٕٛ عؿط٠ أٜاّ،

اعرتاا٘ خالٍ ٖاتني املستني غكط سك٘ يف طًب  ٜكسّ املعرتض
 قضط بػكٛط سل تسٜٚٔ االغت٦ٓاف أٚ ايتسقٝل ٚع٢ً ايسا٥ط٠ املدتص١

املعرتض عٓس اْتٗا٤ َس٠ االعرتاض يف ابط ايكض١ٝ، ٚايتُٗٝـ ع٢ً 
صو اؿهِ ٚغذً٘ بإٔ اؿهِ قس انتػب ايكطع١ٝ، ٚشيو زٕٚ اإلخالٍ 

( َٔ املاز٠ )اـاَػ١ ٚايجُاْني بعس املا١٥( َٔ ٖصا 4عهِ ايؿكط٠ )
 ايٓعاّ.

 :ايال٥ش١

ال تطؾع قه١ُ ايسضد١ األٚىل ايكض١ٝ إىل قه١ُ  187/1 
غت٦ٓاف إال بعس تكسِٜ املعرتض ملصنط٠ اعرتاا٘ ٚاْتٗا٤ َس٠ اال

 االعرتاض.

 

 ايٓعاّ:

َٕ َبِعَس املا١ٔ٥ ِٛ َُاْ َٚايج  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

يس٣ حيصٌ االعرتاض بطًب االغت٦ٓاف أٚ ايتسقٝل مبصنط٠ تٛزع  -1
ع٢ً بٝإ اؿهِ املعرتض  إزاض٠ احمله١ُ اييت أصسضت اؿهِ، َؿت١ًُ



 عًٝٗا االعرتاض ٚطًبات بينٚتاضخي٘ ٚاألغباب اييت ٚضقُ٘  عًٝ٘
 ٚتٛقٝع٘ ٚتاضٜذ إٜساع َصنط٠ االعرتاض. املعرتض

تكٝس إزاض٠ احمله١ُ َصنط٠ االعرتاض يف ّٜٛ إٜساعٗا يف ايػذٌ  -2
 اـاص بصيو، ٚؼاٍ ؾّٛضا إىل ايسا٥ط٠ اييت أصسضت اؿهِ.

 :ايال٥ش١

اض بٝاْات٘ ع٢ً املعرتض إٔ ٜضُٔ َصنط٠ االعرت 188/1 
ٚبٝاْات اـصّٛ ٚؾل املاز٠ اؿاز١ٜ ٚاألضبعني َٔ ٖصا ايٓعاّ، ٚعًٝ٘ إٔ 

 ٜٛقع ع٢ً نٌ ٚضق١ َٔ ٚضقاتٗا.

جيب إٔ ٜطؾل املعرتض صٛض٠ َٔ ايصو املعرتض  188/2 
عًٝ٘، ٚيف ساٍ نإ اعرتاا٘ بطًب االغت٦ٓاف َطاؾع١ ؾًٝعّ إضؾام صٛض٠ 

 ِ.َٔ َصنط٠ االعرتاض بعسز املػتأْـ اسٖ

إشا مل ٜبني املعرتض يف َصنطت٘ االعرتاا١ٝ ْٛع طًب  188/3 
االغت٦ٓاف َٔ سٝح نْٛ٘ َطاؾع١ أٚ تسقًٝكا، ؾتٓعطٙ قه١ُ االغت٦ٓاف 

 َطاؾع١.

إشا طًب املعرتض يف َصنطت٘ االعرتاا١ٝ أسس ْٛعٞ  188/4 
ؾً٘ إٔ ٜطدع إىل ايٓٛع اآلخط ٚشيو خالٍ  -َطاؾع١ أٚ تسقًٝكا–االغت٦ٓاف 

 املس٠ احملسز٠ يالعرتاض.



إشا تعسز احملهّٛ عًِٝٗ داظ هلِ إٔ ٜكسَٛا َصنط٠  188/5 
 اعرتاض ٚاسس٠ أٚ َتعسز٠.

جيٛظ يًُعرتض إٔ ٜتكسّ بأنجط َٔ َصنط٠ اعرتاض خالٍ  188/6 
 َس٠ االعرتاض.

 

 ايٓعاّ:

َٕ َبِعَس املا١ٔ٥ ِٛ َُاْ َٚايج  املاٖز٠ ايتأغَع١ 

ت اؿهِ املعرتض عًٝ٘ ع٢ً َصنط٠ بعس اطالع ايسا٥ط٠ اييت أصسض
االعرتاض جيٛظ هلا إٔ تعٝس ايٓعط يف اؿهِ َٔ ْاس١ٝ ايٛدٛٙ اييت بين 

ٚعًٝٗا إٔ تؤنس  َا مل ٜعٗط َكتض هلا، غري َطاؾع١ عًٝٗا االعرتاض َٔ
َا ٜــــعٗط هلا، ؾإشا أنست سهُٗا ضؾعت٘ َع  سهُٗا أٚ تعسي٘ سػب

األٚضام إىل قه١ُ  مجٝعصٛض٠ ابط ايكض١ٝ َٚصنط٠ االعرتاض ٚ
االغت٦ٓاف، أَا إٕ عسيت٘ ؾٝبًؼ اؿـــهِ املعسٍ يًدصّٛ، ٚتػطٟ عًٝ٘ 

 يف ٖصٙ اؿاي١ اإلدطا٤ات املعتاز٠.

 :ايال٥ش١

إشا اطًعت ايسا٥ط٠ ع٢ً َصنط٠ االعرتاض ٚمل ػس ؾٝٗا َا  189/1 
ٜؤثط ع٢ً َا سهُت ب٘، ؾعًٝٗا تسٜٚٔ شيو يف ابط ايكض١ٝ ٚايؿطح 

 ٢ً املصنط٠.بصيو ع



قااٞ ايسا٥ط٠ أٚ قضاتٗا أٚ بعضِٗ  اْتٗت ٚال١ٜيف ساٍ  189/2 
ؾٝتٛىل َٔ حيٌ قًِٗ إدطا٤ َا ٚضز يف املاز٠ مبا يف شيو تعسٌٜ 

 اؿهِ إٕ ظٗط َا ٜٛدب شيو.

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥  املاٖز٠ ايتِػع

 ؼسز قه١ُ االغت٦ٓاف دًػ١ يًٓعط يف طًب االغت٦ٓاف أٚ طًب -1
ايتسقٝل إشا ضأت ايٓعط ؾٝ٘ َطاؾع١، ؾإٕ مل حيضط املػتأْـ أٚ َٔ طًب 
ايتسقٝل بعس إبالغ٘ مبٛعس اؾًػ١، َٚض٢ غتٕٛ َٜٛا ٚمل ٜطًب ايػري 
يف ايسع٣ٛ، أٚ مل حيضط بعس ايػري ؾٝٗا، ؾتشهِ احمله١ُ َٔ تًكا٤ 
ْؿػٗا بػكٛط سك٘ يف االغت٦ٓاف أٚ ايتسقٝل، ٚشيو زٕٚ اإلخالٍ عهِ 

 ( َٔ املاز٠ )اـاَػ١ ٚايجُاْني بعس املا١٥( َٔ ٖصا ايٓعاّ.4كط٠ )ايؿ

تٓعط قه١ُ االغت٦ٓاف يف طًب االغت٦ٓاف أٚ طًب ايتسقٝل اغتٓاّزا  -2
إىل َا يف املًـ َٔ األٚضام َٚا ٜكسَ٘ اـصّٛ إيٝٗا َٔ زؾٛع أٚ بٝٓات 

ع دسٜس٠ يتأٜٝس أغباب اعرتااِٗ املكسّ يف املصنط٠، ٚؼهِ بعس مسا
إشا ضأت ايٓعط ؾٝ٘ –أقٛاٍ اـصّٛ يف طًب االغت٦ٓاف أٚ طًب ايتسقٝل 

ّٝا ٚؼهِ ؾُٝا ْكض. -َطاؾع١ ّٝا أٚ دع٥  بتأٜٝس اؿهِ أٚ ْكض٘ نً

 :ايال٥ش١



إشا ٚضزت ايكض١ٝ إىل قه١ُ االغت٦ٓاف ؾتبك٢ ١ًَٗ  190/1 
َّا َٔ تاضٜذ قٝسٖا، ؾإشا مل حيضط املػتأْـ خالٍ ٖصٙ  قسضٖا غتٕٛ ٜٛ
امل١ًٗ يطًب ايػري يف ايسع٣ٛ غكط سك٘ يف االغت٦ٓاف ٜٚسٕٚ شيو يف 

 ايضبط.

إشا سضط املػتأْـ إىل قه١ُ االغت٦ٓاف خالٍ ايػتني  190/2 
َّا ؾتشسز احمله١ُ َٛعّسا يًذًػ١  ٚيٛ نإ املٛعس خالٍ ايػتني –ٜٛ

َّا َٔ تاضٜذ ايكٝس ؾإٕ غاب عٓٗا أٚ عٔ أٟ دًػ١ السك١ غكط سك٘  -ٜٛ
 غت٦ٓاف ٜٚسٕٚ شيو يف ايضبط.يف اال

ٜهٕٛ تبًٝؼ املػتأْـ اسٙ َٚٔ ٜتطًب األَط سضٛضٙ  190/3 
 ٚؾل إدطا٤ات ايتبًٝؼ املعتاز٠.

إشا طًب املعرتض تسقٝل اؿهِ ٚضأت قه١ُ االغت٦ٓاف  190/4 
ايٓعط ؾٝ٘ َطاؾع١ ؾتشسز َٛعّسا يٓعطٖا ٚتبًؼ اـصّٛ بصيو ٚؾل إدطا٤ات 

بًؼ املعرتض ٚمل حيضط غكط سك٘ يف االغت٦ٓاف ايتبًٝؼ املعتاز٠ ؾإشا ت
 ٚايتسقٝل ٜٚسٕٚ شيو يف ايضبط.

( ٚ 190/1إشا غكط اؿل يف االغت٦ٓاف ٚؾل ايؿكطات ) 190/5 
( 4( َٔ ٖصٙ ايال٥ش١، ؾرياع٢ َا ٚضز يف ايؿكط٠ )190/4( ٚ )190/2)

 َٔ املاز٠ اـاَػ١ ٚايجُاْني بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ.

ػب اؿهِ ايكطع١ٝ يف ايصٛض ايٛاضز٠ يف ايؿكطات َت٢ انت 190/6 
( َٔ ٖصٙ ايال٥ش١، ؾع٢ً قه١ُ 190/4( ٚ )190/2( ٚ )190/1)



االغت٦ٓاف إصساض سهِ ب٘، ٚايتُٗٝـ ع٢ً صو سهِ قه١ُ ايسضد١ 
 األٚىل ٚابط٘ ٚغذً٘ بصيو.

إشا ْعطت قه١ُ االغت٦ٓاف يف ايكض١ٝ َطاؾع١ ٚسهُت  190/7 
( 1ٔ ٚاقع َا ابط يسٜٗا، ٚؾًكا ملا ٚضز يف ايؿكط٠ )ؾٝٗا، ؾتصسض صهًّا َ

َٔ املاز٠ ايػازغ١ ٚايػتني بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ، ٜٚهٕٛ ايصو 
ًًا  ّٜا َٓطٛم سهِ ايسضد١ األٚىل ناَ َا ٖٛ َػتأْـ ؾٝ٘، ٚاحمله١ُ ٚساٚ

ايصازض َٓٗا ايصو ٚضقُ٘ ٚتاضخي٘، ٚتصًٜ٘ بايصٝػ١ ايتٓؿٝص١ٜ، ثِ ُٜٗـ 
ه١ُ ايسضد١ األٚىل ٚابط٘ ٚغذً٘ مبضُٕٛ سهِ ع٢ً صو سهِ ق

 قه١ُ االغت٦ٓاف ٚضقُ٘ ٚتاضخي٘.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا١ٔ٥ َٚايتِػُع  ١َٜ  املاٖز٠ اؿأز

إشا ٚدست قه١ُ االغت٦ٓاف إٔ َٓطٛم اؿهِ يف ايكضاٜا اييت ٜتِ 
تسقٝكٗا زٕٚ َطاؾع١ َٛاؾًكا َٔ سٝح ْتٝذت٘ ألصٛي٘ ايؿطع١ٝ، أٜست٘ َع 
ايتٛدٝ٘ مبا قس ٜهٕٛ هلا َٔ ًَشٛظات ال تكتضٞ ْكض اؿهِ، ٚإشا 
ّٝا، ؾعًٝٗا إٔ ؼهِ ؾُٝا ْكض بعس مساع  ّٝا أٚ دع٥ ْكضت اؿهِ نً

 أقٛاٍ اـصّٛ.

 :ايال٥ش١



إشا سهُت قه١ُ االغت٦ٓاف بتأٜٝس اؿهِ املسقل  191/1 
بصيو، ٚتُٗـ مبضُْٛ٘ ع٢ً صو سهِ قه١ُ ايسضد١  اؾتصسض قطاض

ىل، ٚتبعج٘ ضؾل ًَـ ايكض١ٝ إىل احمله١ُ اييت أصسضت اؿهِ األٚ
 يتسٜٚٔ َضُْٛ٘ ع٢ً ايضبط ٚايػذٌ.

إشا ٚدست قه١ُ االغت٦ٓاف ع٢ً اؿهِ املسقل  191/2 
ًَشٛظات قس تكضٞ بٓكض٘ ٚال تػتٛدب سضٛض اـصّٛ ٚال غريِٖ ؾًٗا 

 اغتٝؿاؤٖا زٕٚ َطاؾع١.

ّٝا إشا سهُت قه١ُ االغت٦ٓاف بٓكض ا 191/3  ؿهِ املسقل نً
ؾتصسض قطاّضا بصيو، ُٜٚٗـ مبضُْٛ٘ ع٢ً صو سهِ قه١ُ ايسضد١ 
األٚىل ٚابط٘ ٚغذً٘، ثِ تٓعط يف ايسع٣ٛ ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ 

 يطؾعٗا.

ّٝا  191/4  إشا سهُت قه١ُ االغت٦ٓاف بٓكض اؿهِ املسقل دع٥
سهِ ٚأٜست ايباقٞ ؾتصسض قطاّضا بصيو، ُٜٚٗـ مبضُْٛ٘ ع٢ً صو 

قه١ُ ايسضد١ األٚىل ٚابط٘ ٚغذً٘، ثِ تٓعط ؾُٝا ْكض ٚؾًكا يإلدطا٤ات 
 املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ.

 

 ايٓعاّ:

َٕ َبِعَس املا١ٔ٥ املاٖز٠ ِٛ َٚايتِػُع  ١َٝ ْٔ  ايجا



إشا سهُت قه١ُ االغت٦ٓاف بإيػا٤ سهِ قه١ُ ايسضد١ األٚىل ايصازض 
َٓع ايػري يف ايسع٣ٛ، بعسّ االختصاص، أٚ بكبٍٛ زؾع ؾطعٞ تطتب عًٝ٘ 

ٚدب عًٝٗا إٔ تعٝس ايكض١ٝ إىل احمله١ُ اييت أصسضت اؿهِ يًٓعط يف 
 َٛاٛعٗا.

 ايؿصٌ ايجايح

 ايٓكض

 ايٓعاّ:

َٕ َبِعَس املا١ٔ٥ ِٛ َٚايتِػُع  املاٖز٠ ايجايج١ 

يًُشهّٛ عًٝ٘ االعرتاض بطًب ايٓكض أَاّ احمله١ُ ايعًٝا ع٢ً األسهاّ 
تؤٜسٖا قانِ االغت٦ٓاف َت٢ نإ قٌ ٚايكطاضات اييت تصسضٖا أٚ 
 االعرتاض ع٢ً اؿهِ َا ًٜٞ:

كايؿ١ أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ َٚا ٜصسضٙ ٚيٞ األَط َٔ أْع١ُ ال  -1
 تتعاضض َعٗا.

صسٚض اؿهِ َٔ قه١ُ غري َؿّه١ً تؿهٝال غًُٝا طبًكا ملا ْص  -2
 عًٝ٘ ْعاَا.

 صسٚض اؿهِ َٔ قه١ُ أٚ زا٥ط٠ غري كتص١. -3

اـطأ يف تهٝٝـ ايٛاقع١ أٚ ٚصؿٗا ٚصًؿا غري غًِٝ. -4



 ايٓعاّ:

َٕ َبِعَس املا١ٔ٥ ِٛ َٚايتِػُع  املاٖز٠ ايطابَع١ 

َّا، ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو األسهاّ  َس٠ االعرتاض بطًب ايٓكض ثالثٕٛ ٜٛ
َّا، ؾإشا مل ٜٛزع  ايصازض٠ يف املػا٥ٌ املػتعذ١ً ؾتهٕٛ سمػ١ عؿط ٜٛ

 ٖاتني املستني غكط سك٘ يف طًب ايٓكض.املعرتض اعرتاا٘ خالٍ 

 ايٓعاّ:

َٕ َبِعَس املا١ٔ٥ا ِٛ َٚايتِػُع ََٔػ١   ملاٖز٠ اـا

حيصٌ االعرتاض بطًب ايٓكض، مبصنط٠ تٛزع يس٣ إزاض٠ قه١ُ  -1
االغت٦ٓاف اييت أصسضت اؿهِ أٚ أٜست٘، ٚجيب إٔ تؿتٌُ َصنط٠ 

إ نٌ َِٓٗ، االعرتاض ع٢ً ايبٝاْات املتعًك١ بأمسا٤ اـصّٛ، ٚعٓٛ
ٚبٝإ اؿهِ املعرتض عًٝ٘، ٚضقُ٘، ٚتاضخي٘، ٚاألغباب اييت بين عًٝ٘ 

 االعرتاض، ٚطًبات املعرتض ٚتٛقٝع٘، ٚتاضٜذ إٜساع َصنط٠ االعرتاض.

تكٝس إزاض٠ قه١ُ االغت٦ٓاف َصنط٠ االعرتاض يف ّٜٛ إٜساعٗا يف  -2
ٚضام إىل ايػذٌ اـاص بصيو، ٚتطؾعٗا َع صٛض٠ ابط ايكض١ٝ ٚمجٝع األ

احمله١ُ ايعًٝا خالٍ َس٠ ال تعٜس ع٢ً ثالث١ أٜاّ َٔ تاضٜذ اْتٗا٤ َس٠ 
االعرتاض.

ايٓعاّ:



َٕ َبِعَس املا١ٔ٥ ِٛ َٚايتِػُع  املاٖز٠ ايػأزَغ١ 

ال ٜرتتب ع٢ً االعرتاض يس٣ احمله١ُ ايعًٝا ٚقـ تٓؿٝص اؿهِ، َا مل 
ؿٝص اؿهِ ٜٓص ايٓعاّ ع٢ً خالف شيو، ٚيًُشه١ُ إٔ تأَط بٛقـ تٓ

َؤقتا إشا طًب شيو يف َصنط٠ االعرتاض ٚنإ خيؿ٢ َٔ ايتٓؿٝص ٚقٛع 
 تٛدباطض دػِٝ ٜتعصض تساضن٘، ٚهلا عٓسَا تأَط بٛقـ ايتٓؿٝص إٔ 

ًًا عؿغ سل  ٍٕ، أٚ نؿٌٝ غاضّ ٤ًَٕٞ، أٚ تأَط مبا تطاٙ نؿٝ تكسِٜ اُا
املعرتض عًٝ٘.

ايٓعاّ:

 َٕ ِٛ َٚايتِػُع  َبِعَس املا١ٔ٥املاٖز٠ ايػأبَع١ 

تٓعط احمله١ُ ايعًٝا ايؿطٚط ايؿه١ًٝ يف االعرتاض، املتعًك١ بايبٝاْات 
( َٔ املاز٠ )اـاَػ١ ٚايتػعني بعس املا١٥( 1املٓصٛص عًٝٗا يف ايؿكط٠ )

َٔ ٖصا ايٓعاّ، َٚا إشا نإ صازّضا ممٔ ي٘ سل طًب ايٓكض، ثِ تكطض 
ًًا، ؾإشا نإ  االعرتاض غري َكبٍٛ َٔ قبٍٛ االعرتاض أٚ عسّ قبٛي٘ ؾه

ًًا بصيو. سٝح ايؿهٌ، ؾتصسض قطاّضا َػتك

 ايٓعاّ:

َٕ َبِعَس املا١ٔ٥ ِٛ َٚايتِػُع  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

ًًا، ؾتؿصٌ يف َٛاٛع االعرتاض  إشا قبًت احمله١ُ ايعًٝا االعرتاض ؾه
اغتٓاّزا إىل َا يف املًـ َٔ األٚضام، زٕٚ إٔ تتٓاٍٚ ٚقا٥ع ايكض١ٝ، ؾإٕ 



ع باألغباب اييت بين عًٝٗا االعرتاض أٜست اؿهِ، ٚإال ْكضت مل تكتٓ
َع شنط املػتٓس، ٚتعٝس ايكض١ٝ إىل  -عػب اؿاٍ–اؿهِ نً٘ أٚ بعض٘ 

احمله١ُ اييت أصسضت اؿهِ يتشهِ ؾٝٗا َٔ دسٜس َٔ غري َٔ ْعطٖا، 
 -ٚنإ املٛاٛع عايت٘ صاًؿا يًشهِ–ؾإٕ نإ ايٓكض يًُط٠ ايجا١ْٝ 

ّٝا.ٚدب عًٝٗا أ  ٕ ؼهِ يف املٛاٛع، ٜٚهٕٛ سهُٗا ْٗا٥

 :ايال٥ش١

إىل احمله١ُ اييت  -بعس ْكضٗا–إشا أعٝست ايكض١ٝ  198/1 
أصسضت اؿهِ، ٚمل ٜهٔ ؾٝٗا غ٣ٛ َٔ سهِ ؾٝٗا، ؾٝهًـ ض٥ٝؼ 

اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤ َٔ ٜٓعطٖا يف احمله١ُ ْؿػٗا.

 

ايٓعاّ:

َٕ َبِعَس امل ِٛ َٚايتِػُع  ا١ٔ٥املاٖز٠ ايتأغَع١ 

ال جيٛظ ايتُػو أَاّ احمله١ُ ايعًٝا بػبب مل ٜطز يف َصنط٠ 
االعرتاض، َا مل ٜهٔ ايػبب َتعًًكا بايٓعاّ ايعاّ، ؾتأخص ب٘ احمله١ُ َٔ 

 تًكا٤ ْؿػٗا.

 

 

 



 ايؿصٌ ايطابع

 ايتُاؽ إعاز٠ ايٓعط

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ املا٥تإ

األسهاّ ايٓٗا١ٝ٥ يف حيل ألٟ َٔ اـصّٛ إٔ ًٜتُؼ إعاز٠ ايٓعط يف  -1
 األسـٛاٍ اآلت١ٝ:

إشا نإ اؿهِ قس بين ع٢ً أٚضام ظٗط بعس اؿهِ تعٜٚطٖا، أٚ بين  -أ
 بأْٗا ؾٗاز٠ ظٚض. -َٔ اؾ١ٗ املدتص١ بعس اؿهِ-ع٢ً ؾٗاز٠ قضٞ 

إشا سصٌ املًتُؼ بعس اؿهِ ع٢ً أٚضام قاطع١ يف ايسع٣ٛ نإ قس  -ب
 تعصض عًٝ٘ إبطاظٖا قبٌ اؿهِ.

 شا ٚقع َٔ اـصِ غـ َٔ ؾأْ٘ ايتأثري يف اؿهِ.إ -ز

 بأنجط مما طًبٛٙ. إشا قض٢ اؿهِ بؿ٤ٞ مل ٜطًب٘ اـصّٛ أٚ قض٢ -ز

 إشا نإ َٓطٛم اؿهِ ٜٓاقض بعض٘ بعضًا.  -ٖـ 

 إشا نإ اؿهِ غٝابٝا. -ٚ 

 إشا صسض اؿهِ ع٢ً َٔ مل ٜهٔ ممجاًل متجٝاًل صشٝشًا يف ايسع٣ٛ. - ظ

ُٜعس اؿهِ سذ١ عًٝ٘ ٚمل ٜهٔ قس أزخٌ أٚ تسخٌ يف حيل ملٔ  -2
 ايسع٣ٛ إٔ ًٜتُؼ إعاز٠ ايٓعط يف األسهاّ ايٓٗا١ٝ٥.



 :ايال٥ش١

ال ٜكبٌ ايتُاؽ اـصِ بإعاز٠ ايٓعط يعسّ ايتُجٌٝ  200/1 
ايصشٝح يف ايسع٣ٛ إشا نإ ظٚاٍ ايصؿ١ عُٔ ميجً٘ مت بعس تٗٝؤ ايسع٣ٛ 

 يًشهِ ؾٝٗا.

 

 ايٓعاّ:

ِٝٔاملاٖز٠ األ  ٚىل َبِعَس املا٥ت

َس٠ ايتُاؽ إعاز٠ ايٓعط ثالثٕٛ ًَٜٛا تبسأ َٔ ايّٝٛ ايصٟ ٜجبت ؾٝ٘ عًِ 
املًتُؼ بتعٜٚط األٚضام أٚ ايكضا٤ بإٔ ايؿٗاز٠ ظٚض أٚ ظٗطت ؾٝ٘ األٚضام 
املٓصٛص عًٝٗا يف ايؿكط٠ )ب( َٔ املاز٠ املا٥تني َٔ ٖصا ايٓعاّ أٚ ظٗط 

االت املٓصٛص عًٝٗا يف ايؿكطات )ز، ؾٝ٘ ايػـ، ٜٚبسأ املٛعس يف اؿ
، اؿهِٚقت إبالؽ  ٖـ، ٚ، ظ( َٔ املاز٠ )املا٥تني( َٔ ٖصا ايٓعاّ َٔ

( َٔ املاز٠ )املا٥تني( َٔ ٖصا ايٓعاّ 2ٜٚبسأ املٛعس بايٓػب١ إىل ايؿكط٠ )
 .َٔ تاضٜذ ايعًِ باؿهِ

 :ايال٥ش١

ٚبٛقت تهؿٞ إؾاز٠ املًتُؼ بتاضٜذ عًُ٘ بايتعٜٚط ٚايػـ  201/1 
ظٗٛض األٚضام املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠، ٚأَا َٔ عس اؿهِ سذ١ عًٝ٘ 

 ؾتهؿٞ إؾازت٘ بتاضٜذ عًُ٘ باؿهِ، َا مل ٜجبت خالف شيو.



 

 ايٓعاّ:

ِٔٝ ١َٝ َبِعَس املا٥ت ْٔ  املاٖز٠ ايجا

ٜطؾع االيتُاؽ بإعاز٠ ايٓعط بصشٝؿ١ تٛزع يس٣ احمله١ُ اييت  -1
ايصـشٝؿ١ ع٢ً بٝإ اؿهِ أصسضت اؿهِ، ٚجيب إٔ تؿتٌُ 

ٚتكٝس إزاض٠  ٚضقُ٘ ٚتاضخي٘ ٚأغباب االيتُاؽ، املًـتُؼ إعاز٠ ايٓعط ؾٝ٘
احمله١ُ ايصشٝؿ١ يف ّٜٛ إٜساعٗا يف ايػذٌ اـاص بصيو، ٚإٕ نإ 
اؿهِ َؤّٜسا َٔ احمله١ُ ايعًٝا أٚ َٔ قه١ُ االغت٦ٓاف ؾرتؾع 

يٓعط إىل احمله١ُ احمله١ُ اييت أصسضت اؿهِ صشٝؿ١ ايتُاؽ إعاز٠ ا
عػب –اييت أٜست اؿهِ يًٓعط يف االيتُاؽ، ٚع٢ً احمله١ُ 

ّ قبٛي٘، ؾإٕ قبًت٘ ؾتٓعط يف عسإٔ تعس قطاضا بكبٍٛ االيتُاؽ أٚ  -األسٛاٍ
ايسع٣ٛ احمله١ُ اييت أصسضت اؿهِ، ٚعًٝٗا إبالؽ أططاف ايسع٣ٛ 
ا بصيو، ٚإٕ مل تكبً٘ ؾًًًُتُؼ االعرتاض ع٢ً عسّ ايكبٍٛ ٚؾًك

يإلدطا٤ات املكطض٠ يالعرتاض، َا مل ٜهٔ ايكطاض صازّضا َٔ احمله١ُ 
 ايعًٝا.

ال ٜرتتب ع٢ً ضؾع االيتُاؽ ٚقـ تٓؿٝص اؿهِ، َٚع شيو جيٛظ  -2
يًُشه١ُ اييت تٓعط االيتُاؽ إٔ تأَط بٛقـ ايتٓؿٝص َت٢ طًب شيو، 
ٚنإ خيؿ٢ َٔ ايتٓؿٝص ٚقٛع اطض دػِٝ ٜتعصض تساضن٘، ٚيًُشه١ُ 



تأَط بٛقـ ايتٓؿٝص إٔ تٛدب تكسِٜ اُإ أٚ نؿٌٝ غاضّ ٤ًَٕٞ،  عٓسَا
ًًا عؿغ سل املعرتض عًٝ٘.  أٚ تأَط مبا تطاٙ نؿٝ

 :ايال٥ش١

إشا قطضت احمله١ُ ايعًٝا أٚ قه١ُ االغت٦ٓاف ضؾض  202/1 
االيتُاؽ املطؾٛع اس اؿهِ املؤٜس َٓٗا ؾتعٚز ايسا٥ط٠ اييت صسض َٓٗا 

 يتسٜٚٓ٘ يف ايضبط.اؿهِ بٓػد١ َٔ ايكطاض 

ال ٜكبٌ طًب ٚقـ تٓؿٝص اؿهِ إال تبّعا يطًب االيتُاؽ،  202/2 
 ايتٓؿٝص بعس ضؾع االيتُاؽ ع٢ً اغتكالٍ. ٚقـٚجيٛظ إٔ ٜكسّ طًب 

 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايجأيَج١ بعَس املا٥تني

بٓا٤ –َٔ غري احمله١ُ ايعًٝا  األسهاّ اييت تصسض يف َٛاٛع ايسع٣ٛ
جيٛظ االعرتاض عًٝٗا بطًب اغت٦ٓاؾٗا أٚ  -ز٠ ايٓعطع٢ً ايتُاؽ إعا

 بطًب ْكضٗا عػب األسٛاٍ.

 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايطأبَع١ بعَس املا٥تني



ٚاؿهِ ايصٟ ٜصسض يف َٛاٛع  ايكطاض ايصٟ ٜصسض بطؾض االيتُاؽ -1
 ايسع٣ٛ بعس قبٛي٘ ال جيٛظ االعرتاض ع٢ً أٟ َُٓٗا بايتُاؽ إعاز٠ ايٓعط.

اـصّٛ ايتُاؽ إعاز٠ ايٓعط َط٠ أخط٣ ألغباب مل ٜػبل ألٟ َٔ  -2
 ْعطٖا، مما ٖٛ َٓصٛص عًٝ٘ يف املاز٠ )املا٥تني( َٔ ٖصا ايٓعاّ.

 ايباب ايجاْٞ عؿط

 ايكضا٤ املػتعذٌ

 ايٓعاّ:

ِٔٝ ََٔػ١ َبعس املا٥ت  املاٖز٠ اـا

ؼهِ احمله١ُ املدتص١ بٓعط املٛاٛع بصؿ١ َؤقت١ يف املػا٥ٌ 
ؾٛات ايٛقت ٚاملتعًك١ باملٓاظع١ ْؿػٗا،  خيؿ٢ عًٝٗا املػتعذ١ً اييت

ٚال ٜؤثط ٖصا اؿهِ ع٢ً َٛاٛع ايسع٣ٛ، غٛا٤ ضؾع طًب اؿهِ 
 باإلدطا٤ املؤقت َباؾط٠ أٚ تبعًا يًسع٣ٛ األص١ًٝ.

 :ايال٥ش١

إشا ضؾعت ايسع٣ٛ املػتعذ١ً قبٌ إقا١َ ايسع٣ٛ األص١ًٝ  205/1 
 املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ.ؾتهٕٛ بصشٝؿ١ ٚؾًكا يإلدطا٤ات 

عسا ايسعا٣ٚ اييت ْصت عًٝٗا ايؿكط٠ )ز( َٔ املاز٠  205/2 
ايػازغ١ بعس املا٥تني َٔ ٖصا ايٓعاّ، جيٛظ ضؾع ايسع٣ٛ املػتعذ١ً َع 
ايسع٣ٛ األص١ًٝ بصشٝؿ١ ٚاسس٠، نُا جيٛظ تكسميٗا طًّبا عاضّاا أثٓا٤ ْعط 



ًػ١ عضٛض اـصِ، ايسع٣ٛ األص١ًٝ، أٚ تكسّ َؿاؾ١ٗ أٚ نتاب١ يف اؾ
 ٚيف األسٛاٍ ايػابك١ ٜتِ ابط ايسع٣ٛ املػتعذ١ً َع ايسع٣ٛ األص١ًٝ.

إشا ضؾعت ايسع٣ٛ األص١ًٝ بعس ضؾع ايسع٣ٛ املػتعذ١ً  205/3 
ؾتٓعطٖا ايسا٥ط٠ اييت ضؾعت إيٝٗا ايسع٣ٛ املػتعذ١ً إشا ناْت َؿُٛي١ 

ّْا.  بٛالٜتٗا ّْٛعا َٚها

صازض بايسعا٣ٚ املػتعذ١ً يف ٜسٕٚ األَط أٚ اؿهِ اي 205/4 
 ايضبط، ٜٚصسض ب٘ صو ٚخيضع يططم االعرتاض.

ٜرتتب ع٢ً تطى ايسع٣ٛ األص١ًٝ أٚ ْكض اؿهِ ايصازض  205/5 
ؾٝٗا إيػا٤ األٚاَط ايتشؿع١ٝ ٚايٛقت١ٝ املػتعذ١ً ايصازض٠ أثٓا٤ ْعط ايسع٣ٛ 

ايسا٥ط٠ باؽاش األص١ًٝ أٚ قبًٗا، ناؿذع ايتشؿعٞ ٚاملٓع َٔ ايػؿط، ٚتكّٛ 
 اإلدطا٤ات ايالظ١َ يصيو.

إشا ؾطبت ايسع٣ٛ األص١ًٝ أٚ قطضت احمله١ُ ٚقؿٗا بٓا٤  205/6 
ع٢ً املاز٠ ايػابع١ ٚايجُاْني َٔ ٖصا ايٓعاّ، أٚ اْكطع غري اـص١َٛ يٛؾا٠ 
املسعٞ أٚ ؾكسٙ األ١ًٖٝ أٚ ظٚاٍ صؿ١ ايٓٝاب١ عُٔ نإ ٜباؾط اـص١َٛ 

ّ يًُشه١ُ اييت تٓعط ايسع٣ٛ األص١ًٝ إليػا٤ عٓ٘، ؾًًُسع٢ عًٝ٘ ايتكس
األٚاَط ايتشؿع١ٝ ٚايٛقت١ٝ ايصازض٠ أثٓا٤ ْعط ايسع٣ٛ األص١ًٝ أٚ قبًٗا، 

 ناؿذع ايتشؿعٞ، ٚاملٓع َٔ ايػؿط، ٜٚطدع تكسٜط شيو يًسا٥ط٠.

 



 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايٖػازَغ١ َبِعَس املا٥تني

 : ٜأتٞتؿٌُ ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً َا 

 ملعا١ٜٓ إلثبات اؿاي١.زع٣ٛ ا -أ

 زع٣ٛ املٓع َٔ ايػؿط. -ب

 زع٣ٛ َٓع ايتعطض يًشٝاظ٠ ٚزع٣ٛ اغرتزازٖا. -ز

 زع٣ٛ ٚقـ األعُاٍ اؾسٜس٠. -ز

 .١زع٣ٛ طًب اؿطاغ -ٖـ 

 ايسع٣ٛ املتعًك١ بأدط٠ األدري اي١َٝٛٝ. -ٚ

 ايسعا٣ٚ األخط٣ اييت ٜعطٝٗا ايٓعاّ صؿ١ االغتعذاٍ . -ظ

 :ايال٥ش١

زع٣ٛ املعا١ٜٓ إلثبات اؿاي١ ٖٞ: إٔ ٜتكسّ صاسب  206/1 
َصًش١ ٚيٛ قت١ًُ يًُشه١ُ املدتص١ بسع٣ٛ َػتعذ١ً إلثبات َعامل 
ًًا، ٚتتِ املعا١ٜٓ  ٚاقع١ حيتٌُ إٔ تصبح قٌ ْعاع أَا ايكضا٤ َػتكب

( َٔ ٖصا 120-116ٚإثبات اؿاي١ ٚؾل األسهاّ ايٛاضز٠ يف املٛاز )
 ٝع١ ايسع٣ٛ املػتعذ١ً.ايٓعاّ، ٚمبا ٜتٛاؾل َع طب



ٜسخٌ يف ايسعا٣ٚ املتعًك١ بأدط٠ األدري اي١َٝٛٝ نٌ َٔ  206/2 
 ٚدب إٔ تصطف أدٛضِٖ َط٠ ع٢ً األقٌ نٌ أغبٛع.

ٜسخٌ يف ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً نٌ َا خيؿ٢ عًٝ٘ ؾٛات  206/3 
 ايٛقت، َٚٓٗا:

 طًب ضؤ١ٜ صػري أٚ تػًُٝ٘. -أ 

 طًب اؿذط ع٢ً املاٍ. -ب 

 ؾٗاز٠ خيؿ٢ ؾٛاتٗا.إثبات  -ز 

 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايػأبَع١ َبِعَس املا٥تني

ٜهٕٛ َٛعس اؿضٛض يف ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً أضبعًا ٚعؿطٜٔ غاع١، ٚجيٛظ 
 يف ساي١ ايضطٚض٠ ايكص٣ٛ ْكص ٖصا املٛعس بأَط َٔ احمله١ُ.

 :ايال٥ش١

َس٠ األضبع ٚايعؿطٜٔ غاع١ ٖٞ املس٠ األقٌ يطًب اـصِ  207/1 
 ايعٜاز٠ عًٝٗا عٓس االقتضا٤.ٚػٛظ 

ٜهٕٛ ايتبًٝؼ يف ايسعا٣ٚ املػتعذ١ً بايططم املعتاز٠،  207/2 
ملٛعس عٔ أضبع ٚعؿطٜٔ غاع١، ؾٝؿرتط إٔ حيصٌ اٚيف ساٍ ْكص 



ًدصِ ْؿػ٘ أٚ ٚنًٝ٘ يف ايسع٣ٛ ْؿػٗا، ٚإٔ ٜهٕٛ بإَهاْ٘ يايتبًٝؼ 
 ايٛصٍٛ يًُشه١ُ يف ايٛقت احملسز.

عًٝ٘ يؿدص٘ أٚ يػري ؾدص٘ ٚنإ ايتبًٝؼ  إشا بًؼ املسع٢ 207/3 
 صشّٝشا ؾال ٜعاز ايتبًٝؼ بٌ تٓعط احمله١ُ يف ايسع٣ٛ ٚؼهِ ؾٝٗا.

 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايجا١ََٓ َبِعَس املا٥تني

يهٌ َسع عل ع٢ً آخط أثٓا٤ ْعط ايسع٣ٛ أٚ قبٌ تكسميٗا َباؾط٠ إٔ 
خصُ٘ َٔ  ٜكسّ إىل احمله١ُ املدتص١ باملٛاٛع زع٣ٛ َػتعذ١ً ملٓع

ايػؿط، ٚع٢ً ايكااٞ إٔ ٜصسض أَطًا باملٓع إشا قاَت أغباب تسعٛ إىل 
ايعٔ إٔ غؿط املسع٢ عًٝ٘ أَط َتٛقع ٚبأْ٘ ٜعطض سل املسعٞ يًــدطط 

ٜؤخط أزا٤ٙ، ٜٚؿرتط تكسِٜ املسعٞ تأًَٝٓا حيسزٙ ايكااٞ يتعٜٛض  أٚ
املسع٢ عًٝ٘ َت٢ ظٗط إٔ املسعٞ غري قل يف زعٛاٙ، ٚحيهِ 

تعٜٛض َع اؿهِ يف املٛاٛع ٜٚكسض سػب َا ؿل املسع٢ عًٝ٘ باي
 َٔ أاطاض يتأخريٙ عٔ ايػؿط.

 :ايال٥ش١



ٚإٕ مل ٜهٔ –إشا صسض أَط ايسا٥ط٠ مبٓع اـصِ َٔ ايػؿط  208/1 
ي٘  ٜػُحؾتبًؼ بصيو اؾ١ٗ املدتص١ بهتاب يتٓؿٝصٙ، ٚال  -عضٛضٙ

 بايػؿط إال بإشٕ نتابٞ َٔ ايسا٥ط٠ بٓا٤ ع٢ً طًب َٓ٘.

تهتب ايسا٥ط٠ يًذ١ٗ املدتص١ يطؾع املٓع َٔ ايػؿط إشا  208/2 
 اْت٢ٗ َٛدب٘.

يًسا٥ط٠ االغتعا١ْ بكػِ اـربا٤ يف تكسٜط ايتأَني  208/3 
 ٚايتعٜٛض املؿاض هلُا يف املاز٠.

ط٠ بؿٝو َصطيف ٜكسّ املسعٞ ايتأَني ايصٟ سسزت٘ ايسا٥ 208/4 
 قذٛظ ايك١ُٝ باغِ ض٥ٝؼ احمله١ُ ٜٚٛزع يف صٓسٚم احمله١ُ.

إشا صسض أَط باملٓع َٔ ايػؿط ٚايسع٣ٛ تتعًل مببًؼ َعني  208/5 
َّا ٦ًَّٝا ٚٚنٌ  ًًا غاض ؾأٚزع٘ املسع٢ عًٝ٘ يس٣ احمله١ُ، أٚ أسضط نؿٝ

 ؾدّصا مبباؾط٠ ايسع٣ٛ ؾتػُح ايسا٥ط٠ ي٘ بايػؿط.

املسعٞ زع٣ٛ َٓع خصُ٘ َٔ ايػؿط قبٌ ضؾع إشا ضؾع  208/6 
ايسع٣ٛ األص١ًٝ، ؾٝعط٢ يطؾعٗا ١ًَٗ قسضٖا غبع١ أٜاّ َٔ تاضٜذ قٝس 

ساٍ –ايسع٣ٛ، ؾإشا مل ٜتكسّ بٗا خالٍ ٖصٙ املس٠ ؾريؾع املٓع َٔ ايػؿط 
، ٚال تكبٌ بعس شيو زعٛاٙ باملٓع َٔ ايػؿط إال َع ايسع٣ٛ -صسضٚٙ

 األص١ًٝ.



٠ سهُٗا يف ايسع٣ٛ األص١ًٝ ايؿصٌ يف طًب تضُٔ ايسا٥ط 208/7 
 ايتعٜٛض باالغتشكام أٚ عسَ٘، أٚ ضز ايتأَني يف ساٍ عسّ املطايب١ ب٘.

 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايتأغَع١ َبِعَس املا٥تني

يهٌ صاسب سل ظاٖط إٔ ٜتكسّ إىل احمله١ُ املدتص١ باملٛاٛع  -1
ٚع٢ً ايكااٞ إٔ بسع٣ٛ َػتعذ١ً ملٓع ايتعطض ؿٝاظت٘ أٚ الغرتزازٖا، 

ٜصسض أَطًا مبٓع ايتعطض أٚ باغرتزاز اؿٝاظ٠ إشا اقتٓع مبػٛغات٘، ٚال 
ٜؤثط ٖصا األَط ع٢ً أصٌ اؿل ٚال ٜهٕٛ زيٝاًل عًٝ٘، ٚملٔ ٜٓاظع يف 

 أصٌ اؿل إٔ ٜتكسّ يًكضا٤ ٚؾل أسهاّ ٖصا ايٓعاّ.

ال جيٛظ إٔ جيُع املسعٞ يف زع٣ٛ اؿٝاظ٠ بٝٓٗا ٚبني املطايب١  -2
اؿل ٚإال غكط ازعاؤٙ باؿٝاظ٠، ٚال جيٛظ إٔ ٜسؾع املسع٢ عًٝ٘ زع٣ٛ ب

اؿٝاظ٠ باالغتٓاز إىل اؿل، ٚال تكبٌ زعٛاٙ باؿل قبٌ ايؿصٌ يف زع٣ٛ 
اؿٝاظ٠ ٚتٓؿٝص اؿهِ ايصٟ ٜصسض ؾٝٗا، إال إشا ؽ٢ً بايؿعٌ عٔ اؿٝاظ٠ 

 ـصُ٘.

 :ايال٥ش١



ًًا–َا ؼت ايٝس اؿٝاظ٠ ايٛاضز٠ يف ٖصٙ املاز٠ ٖٞ  209/1   -ؾع
َٔ عكاض ٜتصطف ؾٝ٘ باالغتعُاٍ أٚ االْتؿاع ع٢ً ٚد٘ االغتُطاض عػب 

 ايعاز٠، ٚيٛ مل ٜهٔ َايًها ي٘ ناملػتأدط.

زع٣ٛ َٓع ايتعطض يًشٝاظ٠ ٖٞ طًب املسعٞ )ٚااع  209/2 
 ايٝس( نـ املسع٢ عًٝ٘ عٔ َضاٜكت٘ ؾُٝا ؼت ٜسٙ َٔ عكاض.

ٖٞ طًب َٔ نإ ايعكاض بٝسٙ ٚأخص  زع٣ٛ اغرتزاز اؿٝاظ٠ 209/3 
 َٓ٘ إعاز٠ سٝاظت٘ إيٝ٘.

تعسٌٜ زعٛاٙ يف َٓع ايتعطض  -بطًب عاضض–يًُسعٞ  209/4 
يًشٝاظ٠ إىل اغرتزازٖا أٚ ايعهؼ إشا سسخ َا ٜٛدب شيو، ٜٚهٕٛ 
تكسِٜ طًب ايتعسٌٜ بصشٝؿ١ ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ، 

 ١ أٚ نتاب١ أثٓا٤ اؾًػ١.ٚؼاٍ يًسا٥ط٠، أٚ ٜكسّ َؿاؾٗ

ٜهٕٛ ْعط زع٣ٛ َٓع ايتعطض يًشٝاظ٠ ٚزع٣ٛ اغرتزازٖا  209/5 
ٚاؿهِ ايصازض ؾٝٗا َكتصّطا ع٢ً َٛاٛع اؿٝاظ٠ زٕٚ ايتعطض ألصٌ 

 اؿل.

اؿهِ ايصازض يف زعا٣ٚ اؿٝاظ٠ ال حيتر ب٘ إال يف  209/6 
 َٛاد١ٗ احملهّٛ عًٝ٘، ٚال ٜػتٓس إيٝ٘ يف إثبات املًه١ٝ.

 ملٓكٍٛ.اال تػطٟ أسهاّ ٖصٙ املاز٠ ع٢ً  209/7 

 



 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايعأؾَط٠ َبِعَس املا٥تني

جيٛظ ملٔ ٜضاض َٔ أعُاٍ تكاّ بػري سل إٔ ٜتكسّ إىل احمله١ُ 
املدتص١ باملٛاٛع بسع٣ٛ َػتعذ١ً يٛقـ األعُاٍ اؾسٜس٠، ٚع٢ً 

ٜؤثط ٖصا األَط باملٓع ايكااٞ إٔ ٜصسض أَطًا باملٓع إشا اقتٓع مبػٛغات٘ ٚال 
ع٢ً أصٌ اؿل ٚال ٜهٕٛ زيٝاًل عًٝ٘ ٚملٔ ٜٓاظع ؾٝ٘ إٔ ٜتكسّ يًكضا٤ 

 ٚؾل أسهاّ ٖصا ايٓعاّ.

 :ايال٥ش١

املطاز باألعُاٍ اؾسٜس٠: َا ؾطع املسع٢ عًٝ٘ يف ايكٝاّ  210/1 
 بٗا يف ًَه٘ َٚٔ ؾأْٗا اإلاطاض باملسعٞ.

 أَطإ:ٜؿرتط يطًب ٚقـ األعُاٍ اؾسٜس٠  210/2 

 إٔ تهٕٛ ٖصٙ األعُاٍ قس بسأت ٚيهٓٗا مل تتِ. - أ

 إٔ تهٕٛ ٖصٙ األعُاٍ اييت بسأٖا املسع٢ عًٝ٘ َضط٠ باملسعٞ. - ب

ٜكتصط اؿهِ ايصازض بٛقـ األعُاٍ اؾسٜس٠ ع٢ً ٚقـ  210/3 
 ظايتٗا.إلٖصٙ األعُاٍ َؤقّتا زٕٚ ايتعطض 

اطض ع٢ً  إشا متت األعُاٍ اؾسٜس٠ قبٌ ٚقؿٗا ٚؾٝٗا 210/4 
املسعٞ ؾال تهٕٛ َٔ ايكضا٤ املػتعذٌ، بٌ تهٕٛ َٔ باب زعا٣ٚ إظاي١ 

 ايضطض.



ٜٛقـ اإلسساخ يف ايعكاض املتٓاظع ؾٝ٘ َٔ قبٌ ايسا٥ط٠ عٓس  210/5 
 االقتضا٤ بسع٣ٛ َػتعذ١ً بٓا٤ ع٢ً طًب اـصِ.

 

 ايٓعاّ:

١َٜ َعؿط٠ َبِعَس املا٥تني  املاٖز٠ اؿاز

ًُشه١ُ املدتص١ بٓعط املٛاٛع يف املٓكٍٛ تطؾع زع٣ٛ طًب اؿطاغ١ ي
أٚ ايعكاض ايصٟ ٜكّٛ يف ؾأْ٘ ْعاع ٜٚهٕٛ اؿل ؾٝ٘ غري ثابت، ٚيًكااٞ 
إٔ ٜأَط باؿطاغ١ إشا نإ صاسب املصًش١ يف املٓكٍٛ أٚ ايعكاض قس قسّ 
َٔ األغباب املعكٛي١ َا خيؿ٢ َع٘ خططًا عاداًل َٔ بكا٤ املاٍ ؼت ٜس 

ؽ عؿغ املاٍ ٚبإزاضت٘، ٜٚطزٙ َع غًت٘ املكبٛا١ سا٥ع٠، ٜٚتهؿٌ اؿاض
 إىل َٔ ٜجبت ي٘ اؿل ؾٝ٘.

 :ايال٥ش١

اؿطاغ١ ٖٞ: ٚاع األَٛاٍ املتٓاظع عًٝٗا ؼت ٜس أَني  211/1 
 تعٝٓ٘ ايسا٥ط٠، إٕ مل ٜتؿل ع٢ً تعٝٝٓ٘ شٚٚ ايؿإٔ.

يًسا٥ط٠ إٔ تأَط باؿطاغ١ إشا سصٌ ْعاع يف ثابت أٚ َٓكٍٛ  211/2 
ؾُٝٗا، غٛا٤ أنإ ٖصا ايٓعاع يف املًه١ٝ أّ ع٢ً ٚااع ايٝس أّ ع٢ً أٚ 

اؿٝاظ٠ أّ َتعًًكا بإزاض٠ املاٍ ٚاغتػالي٘، نايٓعاع ايصٟ حيصٌ بني ايٛضث١ 



أٚ بعضِٗ يف ايرتن١، أٚ بني ايؿطنا٤ سٍٛ إزاض٠ املاٍ املؿاع ٚنٝؿ١ٝ 
 اغتػالي٘.

ٓعط تطؾع زع٣ٛ طًب اؿطاغ١ يًُشه١ُ املدتص١ ب 211/3 
املٛاٛع بصشٝؿ١ ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ يطؾع ايسع٣ٛ، ٚؼاٍ يًسا٥ط٠ 
ْاظط٠ ايسع٣ٛ، أٚ ٜكسّ َؿاؾ١ٗ أٚ نتاب١ أثٓا٤ اؾًػ١، ؾإٕ مل تهٔ ٖٓاى 

 زع٣ٛ َٓعٛض٠ ؾتشاٍ سػب ايتٛظٜع.

إٔ ٜطًبٛا َٔ ايسا٥ط٠ إقا١َ  -فتُعني–يصٟٚ ايؿإٔ  211/4 
 إٕ مل ٜهٔ ٖٓاى خطط عادٌ.ساضؽ، ٚعًٝٗا إٔ تػتذٝب يطًبِٗ ٚ

 -ٚيٛ مل ٜصسض سهِ يف املٛاٛع–يًسا٥ط٠ عٓس االقتضا٤  211/5 
إٔ تكِٝ ساضّغا بأَط تصسضٙ، ٚيٛ مل ٜطًب شيو أسس َٔ اـصّٛ، 

 ٚخيضع َا تكطضٙ يططم االعرتاض.

يًسا٥ط٠ اييت أقاَت ايٛيٞ أٚ ايٓاظط األَط باؿطاغ١ إشا أغا٤  211/6 
طف يف َاٍ ايكاصط أٚ ايٛقـ، ست٢ ٜٓتٗٞ َٛاٛع ايٛيٞ أٚ ايٓاظط ايتص

 ط يف ايٛال١ٜ ٚايٓعاض٠ َٔ قبًٗا.ايٓع

 ايٓعاّ:

١َٝ عِؿط٠ َبِعَس املا٥تني ْٔ  املاٖز٠ ايجا

ٜهٕٛ تعٝني اؿاضؽ باتؿام شٟٚ ايؿإٔ مجٝعًا، ؾإشا مل ٜتؿكٛا تٛىل 
ّ ايكااٞ تعٝٝٓ٘، ٚحيسز اؿهِ ايصازض باؿطاغ١ َا ع٢ً اؿاضؽ َٔ ايتعا



َٚاي٘ َٔ سكٛم ٚغًط١، ٚإشا غهت اؿهِ عٔ شيو ؾتطبل األسهاّ 
 ايٛاضز٠ يف ٖصا ايٓعاّ.

 :ايال٥ش١

بني  عًٝ٘ تكط ايسا٥ط٠ تعٝني اؿاضؽ ايصٟ سصٌ االتؿام 212/1 
شٟٚ ايؿإٔ، ؾإٕ مل ٜتؿكٛا ٚتٛيت ايسا٥ط٠ تعٝٝٓ٘ ؾٝؿرتط إٔ ٜهٕٛ 

إٕ تعصض شيو اختاضت اؿاضؽ املعني َطخّصا ي٘ بصيو َٔ ٚظاض٠ ايعسٍ، ؾ
 ايسا٥ط٠ َٔ تطاٙ.

إشا قض٢ اؿهِ بؿطض اؿطاغ١ ع٢ً املاٍ املؿاع يٛدٛز  212/2 
خالف ع٢ً إزاضت٘ ٚمل ٜهٔ ٖٓاى خالف ع٢ً سصص ايؿطنا٤ ؾًًسا٥ط٠ 

 إٔ تصطح يًشاضؽ بتٛظٜع صايف ايػ١ً ع٢ً ايؿطنا٤ نٌ سػب سصت٘.

طًب٘ األٍٚ  يًدصِ إٔ ٜتكسّ بطًب سطاغ١ قضا١ٝ٥ بعس ضز 212/3 
ٝٓٔ أغباّبا أخط٣.  إشا ب

إٔ تعٗس باؿطاغ١ إىل أنجط َٔ  -عٓس االقتضا٤–يًسا٥ط٠  212/4 
 ساضؽ.

إٔ ؽصص اؿطاغ١ يف ْصٝب  -عٓس االقتضا٤–يًسا٥ط٠  212/5 
 أسس ايؿطنا٤ أٚ أسس َػتشكٞ ايٛقـ إشا أَهٔ شيو.

ظٗط يًدصّٛ أٚ بعضِٗ ايتكسّ بطًب اغتبساٍ اؿاضؽ إشا  212/6 
هلِ َا ٜٛدب شيو، ٜٚهٕٛ تكسِٜ ايطًب بسع٣ٛ تطؾع ٚؾًكا يإلدطا٤ات 



املعتاز٠ إىل ايسا٥ط٠ اييت أقاَت اؿاضؽ ايكضا٥ٞ، َا مل تهٔ ايسع٣ٛ 
 األص١ًٝ َطؾٛع١ يس٣ قه١ُ أخط٣ ؾتدتص بٗا.

إشا تٛيف اؿاضؽ أٚ اغتكاٍ ٚقبًت اغتكايت٘ ؾإٕ اؿطاغ١  212/7 
 ال تٓتٗٞ ٜٚعني ساضؽ آخط.

إشا تطى اؿاضؽ اؿطاغ١ َٔ تًكا٤ ْؿػ٘ زٕٚ َٛاؾك١  212/8 
احمله١ُ، ؾتعني احمله١ُ ساضّغا بسًيا عٓ٘ سػب إدطا٤ات تعٝني 
اؿاضؽ، ٜٚضُٔ اؿاضؽ ايتاضى يًشطاغ١ َا ٜرتتب ع٢ً تطن٘ يًشطاغ١ 

 َٔ أاطاض ع٢ً األَٛاٍ قٌ اؿطاغ١.

 

 ايٓعاّ:

 نياملاٖز٠ ايجايج١ َعؿَط٠ َبِعَس املا٥ت

ًٜتعّ اؿاضؽ باحملاؾع١ ع٢ً األَٛاٍ املعٗٛز إيٝ٘ سطاغتٗا، ٚبإزاض٠ َا 
حيتاز إىل إزاض٠ َٔ ٖصٙ األَٛاٍ، ٜٚبصٍ يف شيو عٓا١ٜ ايطدٌ املعتاز، 

-ٚال جيٛظ يـ٘ بططٜل َباؾط أٚ غري َباؾط إٔ حيٌ قً٘ يف أزا٤ َُٗت٘ 
 أسس شٟٚ ايؿإٔ زٕٚ ضا٢ اآلخطٜٔ. -نًٗا أٚ بعضٗا

 :ايال٥ش١

تبسأ ايتعاَات اؿاضؽ باغتالّ املاٍ قٌ اؿطاغ١ ٚجيب  213/1 
عًٝ٘ إٔ حيطض قضّطا جيطز ؾٝ٘ األَٛاٍ قٌ اؿطاغ١ ٚأٚصاؾٗا ٚشيو 



بعس إخطاض شٟٚ ايؿإٔ ٚسضٛضِٖ َع َٓسٚب َٔ احمله١ُ، ٜٚٛقع 
 اؾُٝع ع٢ً احملضط، ؾإٕ اَتٓع أسس أثبت شيو يف احملضط.

ٜتٓاظٍ أٚ ٜٛنٌ باؿطاغ١ يؿدص ال جيٛظ يًشاضؽ إٔ  213/2 
 آخط بسٕٚ إشٕ َٔ ايسا٥ط٠ أٚ اتؿام شٟٚ ايؿإٔ.

 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايطأبَع١ عؿَط٠ َبِعَس املا٥تني

إٔ ٜتصطف إال بطاا شٟٚ  -يف غري أعُاٍ اإلزاض٠-ال جيٛظ يًشاضؽ 
 ايؿإٔ مجٝعًا أٚ بإشٕ َٔ ايكااٞ.

 :ايال٥ش١

ٖٛ: اؿؿغ ٚايصٝا١ْ، ٚقبض األصٌ يف أعُاٍ اإلزاض٠  214/1 
 األدط٠ ٚاملداص١ُ يف شيو.

 

 ايٓعاّ:

ََٔػ١ عؿَط٠ َبِعَس املا٥تني  املاٖز٠ اـا

يًشاضؽ إٔ ٜتكاا٢ األدط احملسز ي٘ يف اؿهِ َا مل ٜهٔ قس تٓاظٍ 
 عٓ٘.



 :ايال٥ش١

ٜهٕٛ تكسٜط أدط٠ اؿاضؽ باتؿام شٟٚ ايؿإٔ َع اؿاضؽ  215/1 
 االختالف، ٚهلا االغتعا١ْ بأٌٖ اـرب٠ يف شيو.أٚ بتكسٜط ايسا٥ط٠ عٓس 

ٜتكااٞ اؿاضؽ أدطٙ احملسز ي٘ َٔ ايػ١ً اييت يف ٜسٙ،  215/2 
ٚإال ؾُٔ شٟٚ ايؿإٔ، ٚعٓس االختالف ٜهٕٛ ايؿصٌ يف شيو بسع٣ٛ تطؾع 
ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ إىل ايسا٥ط٠ اييت أقاَت اؿاضؽ ايكضا٥ٞ، َا مل 

 طؾٛع١ يس٣ قه١ُ أخط٣ ؾتدتص بٗا.تهٔ ايسع٣ٛ األص١ًٝ َ

 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايػأزَغ١ َعِؿَط٠ َبِعَس املا٥تني

ًٜتعّ اؿاضؽ باؽاش زؾاتط سػاب َٓع١ُ، ٚع٢ً ايكااٞ إيعاَ٘ باؽاش 
يف ايؿرتات -زؾاتط عًٝٗا ختِ احمله١ُ عٓس االقتضا٤، ًٜٚتعّ بإٔ ٜكسّ 

إىل شٟٚ ايؿإٔ سػابًا  - اييت حيسزٖا ايكااٞ أٚ يف نٌ غ١ٓ ع٢ً األنجط
مبا تػًُ٘ ٚمبا أْؿك٘ َععظًا مبا ٜجبت شيو َٔ َػتٓسات، ٚإشا نإ 

احمله١ُ ٚدب عًٝ٘ ؾٛم شيو إٔ ٜٛزع صٛض٠ َٔ ٖصا  اؿاضؽ َعًٝٓا َٔ
 اؿػاب يف إزاضتٗا.

 :ايال٥ش١



إشا أْؿل اؿاضؽ ع٢ً األَٛاٍ قٌ اؿطاغ١ َٔ َاي٘  216/1 
ايؿإٔ، ؾإٕ اَتٓعٛا ؾً٘ إقا١َ ايسع٣ٛ اسِٖ اـاص ؾً٘ ايطدٛع ع٢ً شٟٚ 

بصشٝؿ١ تطؾع ٚؾًكا يإلدطا٤ات املعتاز٠ إىل ايسا٥ط٠ اييت أقاَت٘، َا مل تهٔ 
 ايسع٣ٛ األص١ًٝ َطؾٛع١ يس٣ قه١ُ أخط٣ ؾتدتص بٗا.

 

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايػأبَع١ عؿَط٠ َبِعَس املا٥تني

ايكااٞ، ٚع٢ً اؿاضؽ  تٓتٗٞ اؿطاغ١ باتؿام شٟٚ ايؿإٔ مجٝعًا أٚ عهِ
س٦ٓٝص إٔ ٜبازض إىل ضز ايؿ٤ٞ املعٗٛز إيٝ٘ سطاغت٘ إىل َٔ خيتاضٙ شٚٚ 

 ايؿإٔ أٚ َٔ ٜعٝٓ٘ ايكااٞ.

 :ايال٥ش١

جيب ع٢ً اؿاضؽ إٔ ٜطز األَٛاٍ قٌ اؿطاغ١ يف  217/1 
 املهإ ايصٟ اغتًُ٘ ؾٝ٘، َا مل ٜٛدس اتؿام أٚ سهِ ٜكضٞ غالف شيو.

ع٢ً اؿاضؽ املبازض٠ بطز األَٛاٍ قٌ  يف ساٍ تعصض 217/2 
اؿطاغ١ ؾعًٝ٘ ايتكسّ ساًيا بطًب يًسا٥ط٠ املدتص١ يتشسٜس أدٌ يطزٖا، 

 ٜٚهٕٛ شيو ضادّعا يتكسٜط ايسا٥ط٠.

تٓتٗٞ اؿطاغ١ باتؿام شٟٚ ايؿإٔ إشا نإ تعٝني اؿاضؽ  217/3 
 بصيو.ايكضا٥ٞ باتؿاقِٗ مجّٝعا ٚإقطاض ايسا٥ط٠، ٚتبًؼ احمله١ُ اؿاضؽ 



 ايباب ايجايح عؿط

 اإلْٗا٤ات

 ايؿصٌ األٍٚ

 أسهاّ عا١َ

 ايٓعاّ:

١َٓ عؿَط٠ َبِعَس املا٥تني َٔ  املاٖز٠ ايجا

تػطٟ أسهاّ تٓشٞ ايكضا٠ ع٢ً االغتشهاّ، ٚتػطٟ نصيو ع٢ً  -1
اإلْٗا٤ات األخط٣ إشا ناْت ؾٝٗا خص١َٛ، أٚ نإ يًكااٞ ؾٝٗا َصًش١ 

 َباؾط٠.

٣ ٚٚقؿٗا ٚاْكطاعٗا ٚتطنٗا ع٢ً اإلْٗا٤ات تػطٟ أسهاّ ؾطب ايسعٛ -2
 إشا ناْت ؾٝٗا خص١َٛ.

 تػطٟ أسهاّ تصشٝح األسهاّ ٚتؿػريٖا ع٢ً اإلْٗا٤ات. -3

ؼسز يٛا٥ح ٖصا ايٓعاّ ايضٛابط ٚاإلدطا٤ات املتعًك١ بكػ١ُ األَٛاٍ  -4
املؿرتن١ اييت تسخٌ يف اختصاص احملانِ، مبا يف شيو قػ١ُ ايرتنات 

 ٚإدطا٤ات تعٝني املصؿٞ ٚايتبًٝؼ ٚاإلسضاض ٚاإلعالٕ ٚإخال٤ ايعكاض.

 :ايال٥ش١



 إشا قسَت يًُشه١ُ يف ٚقت ٚاسس عس٠ إْٗا٤ات َطتبط١ 218/1 
ٚناْت َٔ اختصاصٗا ؾتشاٍ إىل زا٥ط٠ ٚاسس٠، نشصط ايٛضث١ ٚإقا١َ ايٛيٞ 

 ع٢ً ايكاصط ٚإثبات ساي١ ادتُاع١ٝ.

ٜهٕٛ تكسِٜ طًب تعسٌٜ صو اإلْٗا٤ أٚ تهًُٝ٘ ٚؾًكا  218/2 
يألسهاّ ايعا١َ يالختصاص ايٓٛعٞ ٚاملهاْٞ املب١ٓٝ يف ٖصا ايٓعاّ، ؾإشا 

ييت صسض َٓٗا ايصو ؾٝشاٍ ناْت احمله١ُ املدتص١ ٖٞ احمله١ُ ا
يًسٚا٥ط اإلْٗا١ٝ٥ باحمله١ُ، ؾإشا نإ ايصو صازّضا َٔ إسساٖا ؾٝشاٍ 

 إيٝٗا.

املعاضا١ ع٢ً اإلْٗا٤ قبٌ انتػاب٘ ايكطع١ٝ ٜٓعط يس٣  218/3 
ّٜا ناْت زضدتٗا.  ايسا٥ط٠ اييت تٓعط اإلْٗا٤ أ

املعاضا١ ع٢ً اإلْٗا٤ بعس انتػاب٘ ايكطع١ٝ تهٕٛ بسع٣ٛ  218/4 
َػتك١ً تطؾع حمله١ُ ايسضد١ األٚىل ٚؾًكا يألسهاّ ايعا١َ يالختصاص 

 .ٚاملهاْٞ املب١ٓٝ يف ايٓعاّ ايٓٛعٞ

ال ٜرتتب ع٢ً ْكض اإلْٗا٤ إيػا٤ اإلدطا٤ات ايػابك١ اييت  218/5 
متت َٔ احمله١ُ املصسض٠ ي٘، ٚحمله١ُ االغت٦ٓاف االغتٓاز إيٝٗا 

 عػب تكسٜطٖا يصيو.

عٓس ْعط طًب اإلشٕ ببٝع عكاض يكاصط أٚ  ع٢ً ايسا٥ط٠ 218/6 
غا٥ب أٚ ٚقـ أٚ ٚص١ٝ إٔ تعًٔ عٔ شيو بايٛغ١ًٝ املٓاغب١ بايٓعط إىل 

 َٛقع ايعكاض ٚقُٝت٘.



 

 ايؿصٌ ايجاْٞ

 األٚقاف ٚايكاصطٕٚ

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ ايتاغَع١ عؿَط٠ َبِعَس املا٥تني

ٚاقؿ٘ إٜاٙ، ال جيٛظ يًكااٞ تػذٌٝ إْؿا٤ أٟ ٚقـ، إال بعس ثبٛت متًو 
 ٚبعس ايتأنس َٔ خًٛ غذً٘ مما ميٓع َٔ إدطا٤ ايتػذٌٝ.

 :ايال٥ش١

ٜهٕٛ إثبات ٚتٛثٝل ايٛقـ أٚ ايٛص١ٝ يف ايعكاض أٚ غريٙ  219/1 
يس٣ احمله١ُ املدتص١ ّْٛعا ٚيٛ ناْت ايعني خاضز ٚال١ٜ احمله١ُ 

 املها١ْٝ َا زاَت زاخٌ املًُه١.

ايتأنس َٔ غطٜإ ٚثٝك١  ع٢ً احمله١ُ قبٌ إثبات ايٛقـ 219/2 
املًه١ٝ َٚطابكتٗا يػذًٗا، ٚبعس إثبات٘ ًٜشل بٛثٝك١ املًه١ٝ ٚغذًٗا، 

 ٜٚػطٟ شيو ع٢ً ايٛص١ٝ إٕ ناْت بهاٌَ عكاض َعني أٚ دع٤ َٓ٘.

تػذٌٝ األضااٞ املدصص١ َػادس يف املدططات  219/3 
املعتُس٠ غٛا٤ أناْت املدططات َّٓشا أٚ ممًٛن١ ألؾداص َٔ 

اتب ايعسٍ، أَا األضااٞ اييت مل ؽصص َػادس ٜٚطاز ٚقؿٗا اختصاص ن
 َٔ اختصاص احملانِ. ؾتٛثٝكٗا



األٚقاف اييت اْكطض َػتشكٖٛا ٚآيت إىل دٗات خري١ٜ  219/4 
 ٜتٛىل اإلؾطاف عًٝٗا اؾ١ٗ املدتص١ باإلؾطاف ع٢ً األٚقاف.

إشا ععيت احمله١ُ ْاظّطا ع٢ً ٚقـ أٚ قبًت ععي٘ يٓؿػ٘  219/5 
عًٝٗا إقا١َ ْاظط بسًيا عٓ٘ إشا نإ ايٛقـ ٜكع يف سسٚز ٚالٜتٗا، تعني 

ال١ٜ قه١ُ أخط٣ ؾتُٗـ ع٢ً صو ايٓعاض٠ بايععٍ ٚتبعح ٚٚإٕ نإ يف 
 ًَـ ايكض١ٝ يًُشه١ُ املدتص١ إلقا١َ بسٍ عٓ٘.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا٥تني  املاٖز٠ ايعؿط

احمله١ُ املدتص١ ع٢ً طايب تػذٌٝ ايٛقـ إٔ ٜكسّ طًبًا بصيو إىل 
 َؿؿٛعًا بٛثٝك١ ضمس١ٝ تجبت متًه٘ ملا ٜطٜس إٜكاؾ٘.

 ايٓعاّ:

َٚايعؿُطٕٚ َبِعَس املا٥تني  ١َٜ  املاٖز٠ اؿاز

األٚقاف اييت يٝؼ هلا صهٛى اغتشهاّ َػذ١ً جيطٟ إثبات ٚقؿٝتٗا 
 ٚؾل ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات املكطض٠ إلدطا٤ االغتشهاّ.

 :ايال٥ش١



اّ ع٢ً األضض اييت أقِٝ عًٝٗا َػذس إخطاز صو اغتشه 221/1 
 ٜهٕٛ بطًب َٔ ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز.

إخطاز صهٛى اغتشهاّ املكابط ٜهٕٛ بطًب َٔ ٚظاض٠  221/2 
 ايؿؤٕٚ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ.

تػًِ احمله١ُ صهٛى األٚقاف اـري١ٜ ايعا١َ يًٓاظط  221/3 
ايٛقؿ١ٝ ٚتعٚز اؾ١ٗ املدتص١ باإلؾطاف املٓصٛص ع٢ً ْعاضت٘ يف صو 

ع٢ً األٚقاف بصٛض٠ َٓ٘، ٚيف ساٍ عسّ ايٓص ع٢ً ْاظط يف ايصو 
ؾٝهٕٛ تػًُٝ٘ يؿطع اؾ١ٗ يف املٓطك١ اييت ٜكع ؾٝٗا ايٛقـ، ٚيف نال 

 اؿايني ٜػًِ يًُٛقـ صٛض٠ َٔ ايصو.

إشا تكسّ يًُشه١ُ َٔ ٜطًب اغتدطاز صو اغتشهاّ  221/4 
 ي٘، ؾًًُشه١ُ تؿٜٛض٘ يف ابط االغتشهاّ يًُطايب١ ب٘.يٛقـ ال ْاظط 

 

 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا٥تني َٚايعِؿط  ١َٝ ْٔ  املاٖز٠ ايجا

َع َطاعا٠ أسهاّ متًو غري ايػعٛزٜني يًعكاض، ال جيٛظ تػذٌٝ ٚقؿ١ٝ 
 عكاض يف املًُه١ ممًٛى يػري غعٛزٟ إال بايؿطٚط اآلت١ٝ:

 ايؿطع١ٝ.إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ طبكًا يًُكتضٝات  - أ

 إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ ع٢ً د١ٗ بط ال تٓكطع. -ب



 إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ ع٢ً أؾطاز غعٛزٜني أٚ ع٢ً دٗات خري١ٜ غعٛز١ٜ. -ز

 إٔ ٜهٕٛ ايٓاظط ع٢ً ايٛقـ غعٛزًٜا. -ز

إٔ ٜٓص يف صو اغتشهاّ ايٛقـ إٔ ٜهٕٛ ي١٦ًٝٗ ايعا١َ يألٚقاف  -ٖـ
 ايٛقـ. ع٢ً سل اإلؾطاف

 يٓعاّ األٚقاف يف املًُه١.إٔ ٜهٕٛ ايٛقـ خااعًا  -ٚ

 ايٓعاّ:

َٚايعؿُطٕٚ َبِعَس املا٥تني املاٖز٠  ايجايج١ 

بٝع ٚقـ عاّ أٚ اغتبساي٘ أٚ ْكً٘ ؾًٝؼ  إشا اقتضت املصًش١ ايعا١َ -1
إٔ جيطٟ شيو إال بعس اغت٦صإ احمله١ُ يف ايبًس اييت ؾٝٗا  يٓاظطٙ

تبساي٘ أٚ ْكً٘، املػٛغات ايؿطع١ٝ اييت ػٝع بٝع٘ أٚ اغ ايٛقـ، ٚإثبات
 ع٢ً إٔ جيعٌ مثٓ٘ يف َجً٘ يف اؿاٍ.

إشا اقتضت املصًش١ ايتصطف يف ايٛقـ األ٢ًٖ ببٝع٘ أٚ اغتبساي٘ أٚ  -2
ْكً٘ أٚ ضٖٓ٘ أٚ االقرتاض ي٘ أٚ تعُريٙ أٚ ؾطا٤ بسٍ َٓ٘ أٚ ػع٥ت٘ أٚ ؾطظٙ 

ؾُٝا –أٚ زف٘ أٚ تأدريٙ ملس٠ تعٜس ع٢ً عؿط غٓٛات أٚ املضاضب١ مباي٘ 
ّٜا َٔ تًو  -ا نإ ايجُٔ ال ٜهؿٞ يؿطا٤ ايبسٍإش ؾًٝؼ يٓاظطٙ إٔ جيطٟ أ

 ايتصطؾات إال بعس اغت٦صإ احمله١ُ املدتص١.

 :ايال٥ش١



تتشكل ايسا٥ط٠ بٛغاط١ أٌٖ اـرب٠ َٔ تٛؾط ايػبط١  223/1 
ٚاملصًش١ يًٛقـ قبٌ إصساض اإلشٕ يف ايطًب املعطٚض عًٝٗا، ٚيف ساٍ 

١٦ ايعا١َ يًٛال١ٜ ع٢ً أَٛاٍ ايكاصطٜٔ َٚٔ يف نإ ايطًب َكسَا َٔ اهلٝ
 سهُِٗ أٚ اهل١٦ٝ ايعا١َ يألٚقاف ؾًًسا٥ط٠ االنتؿا٤ بايتكسٜط املكسّ َُٓٗا.

إشا اقتضت َصًش١ ٚقـ عاّ أٚ أًٖٞ أٚ ٚص١ٝ اإلشٕ بأسس  223/2 
( َٔ ٖصٙ املاز٠، ؾع٢ً ْاظط ايٛقـ ايتكسّ 2ايتصطؾات ايٛاضز٠ يف ايؿكط٠ )

 احمله١ُ اييت ٜكع عكاض ايٛقـ يف سسٚز ٚالٜتٗا بطًب اإلشٕ إىل
 املها١ْٝ.

إشا َضت غ١ٓ َٔ تأٜٝس قه١ُ االغت٦ٓاف ع٢ً أشٕ ايبٝع  223/3 
ُٜ تكِٝٝ ايعكاض زٕٚ بك١ٝ اإلدطا٤ات، ٚتسٕٚ ، ؾتعٝس ايسا٥ط٠ بع ايعكاضٚمل 

شيو يف ابط اإلْٗا٤ ٚتًشك٘ يف ايصو، ؾإٕ تضُٔ ايتكِٝٝ اؾسٜس 
طضٙ يًتسقٝل ظٜاز٠ أٚ ْكصَا يف ايك١ُٝ قطضت ايسا٥ط٠ َاتطاٙ، ٚخيضع َا تك

ٚإٕ مل ٜتضُٔ ظٜاز٠ً أٚ ْكصًا ؾال خيضع  يس٣ قه١ُ االغت٦ٓاف،
 يًتسقٝل. 

اإلدطا٤ات املٓصٛص  عكاض نٌ غ١ٓ ٚؾلٜعاز تكِٝٝ اي 223/4 
ايسا٥ط٠ إعاز٠  ٣( َٔ ٖصٙ ايال٥ش١، َامل تط223/3عًٝٗا يف املاز٠ ) 

 ايتكِٝٝ يف َس٠ أقٌ َٔ شيو. 

ال جيٛظ ْكٌ األٚقاف خاضز املًُه١، أٚ األٚقاف اييت  223/5 
 مبه١ أٚ املس١ٜٓ إىل غريُٖا.



ٜكتضٞ إشٕ ْكٌ ايٛقـ َٔ بًس إىل آخط زاخٌ املًُه١  223/6 
هٕٛ يس٣ قه١ُ ايبًس ٜبسي٘  ا٤ُطقه١ُ بًس ايٛقـ ٚانتػاب٘ ايكطع١ٝ، ٚؾ

أٚ احمله١ُ اييت أشْت بايٓكٌ بعس ؼكل ايػبط١  املٓكٍٛ إيٝ٘ ايٛقـ
 ٌٖ اـرب٠ يف اؿايني. أٚاملصًش١ َٔ 

اإلشٕ باغتبساٍ األٚقاف اـري١ٜ ايعا١َ ٚبٝعٗا ٚؾطا٤ بسٍ  223/7 
 ك١ فًؼ األٚقاف األع٢ً.عٓٗا ٜهٕٛ بعس َٛاؾ

تٛثٝل ايتصطف بايبٝع أٚ ايؿطا٤ أٚ تتٛىل نتاب١ ايعسٍ  223/8 
ايطٖٔ يف ْصٝب ايٛقـ ٚإصساض صهٛى ايتذع١٥ أٚ ايؿطظ أٚ ايسَر بعس 

 إشٕ احمله١ُ املدتص١ ٚيٛ ناْت صهٛى ايعكاض صازض٠ عٔ احمله١ُ.

إشا غًِ َاٍ ايٛقـ يًٓاظط يًُضاضب١ ب٘ ٚادتُع َا ٜهؿٞ  223/9 
 يؿطا٤ عكاض بسٍ عٓ٘ بازض بايؿطا٤ عٔ ططٜل احمله١ُ املدتص١.

يًسا٥ط٠ اإلشٕ ببٝع ْصٝب عكاض ايٛقـ زٕٚ ٚدٛز َؿرت ٚال  223/10
سضٛض ايؿطنا٤ أٚ َٔ ميجًِٗ ع٢ً إٔ ؼسز اؿس األز٢ْ يك١ُٝ ْصٝب 

 ايٛقـ. 

 ايٓعاّ:

َٚايعؿُطٕٚ َبِعَس املا٥تني املاٖز٠   ايطأبَع١ 

ٞٗ غرَي األب، ٚاقتض٢ األَط ايتصطف يًكاصط أٚ ايػا٥ب بؿطا٤  إشا نإ ايٛي
عكاض ي٘ أٚ بٝع عكاضٙ أٚ قػُت٘ أٚ ضٖٓ٘ أٚ زف٘ أٚ االقرتاض ي٘ أٚ طًب 



صطف َاي٘ ايصٟ أٚزعت٘ احمله١ُ يف َؤغػ١ ايٓكس ايعطبٞ ايػعٛزٟ أٚ 
املصاضف يف ايبًس ألٟ غبب، أٚ إشا نإ املٛىل عًٝ٘ أسس ؾطٚعٗا أٚ أسس 

ططًؾا يف ايؿطنات اييت ٜطًب تٛثٝل عكٛزٖا أٚ ظٜاز٠ ضأؽ َاهلا، ؾًٝؼ 
ّٜا َٔ تًو ايتصطؾات إال بعس اغت٦صإ  يًٛيٞ أٚ ايٛصٞ إٔ جيطٟ أ

 احمله١ُ املدتص١.

 :ايال٥ش١

تتشكل ايسا٥ط٠ بٛغاط١ أٌٖ اـرب٠ َٔ تٛؾط ايػبط١  224/1 
ملصًش١ يًكاصط أٚ ايػا٥ب قبٌ إصساض اإلشٕ يف ايطًب املعطٚض عًٝٗا، ٚا

ايكاصطٜٔ أَٛاٍ ٚيف ساٍ نإ ايطًب َكسَا َٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًٛال١ٜ ع٢ً 
 َٚٔ يف سهُِٗ ؾًًسا٥ط٠ االنتؿا٤ بايتكسٜط املكسّ َُٓٗا.

إشا نإ ايٛيٞ األب ؾال ٜطايب بإثبات ايػبط١ ٚاملصًش١،  224/2 
 ع أٚ ايؿطا٤ أٚ غريُٖا يس٣ نتاب١ ايعسٍ املدتص١.ٜٚهٕٛ ايبٝ

تٛثٝل ايتصطف بايبٝع أٚ ايؿطا٤ أٚ تتٛىل نتاب١ ايعسٍ  224/3 
ايطٖٔ يف ْصٝب ايكاصط أٚ ايػا٥ب ٚإصساض صهٛى ايتذع١٥ أٚ ايؿطظ أٚ 

 عٔايسَر بعس إشٕ احمله١ُ املدتص١ ٚيٛ ناْت صهٛى ايعكاض صازض٠ 
 احمله١ُ. 

ايسا٥ط٠ بايتصطف يف سص١ ايكاصط أٚ ايػا٥ب ٚإصساض  أشْتإشا  224/4 
صهٛى ايتذع١٥ أٚ ايؿطظ أٚ ايسَر بعس إشٕ احمله١ُ املدتص١ ٚيٛ ناْت 

 صهٛى ايعكاض صازض٠ َٔ احمله١ُ. 



يًسا٥ط٠ اإلشٕ ببٝع ْصٝب ايكاصط أٚ ايػا٥ب زٕٚ ٚدٛز  224/5 
ٕ ؼسز َؿرٍت ٚال سضٛض ؾطنا٤ ايكاصط أٚ ايػا٥ب أٚ َٔ ميجًِٗ ع٢ً أ

 اؿس األز٢ْ يك١ُٝ ْصٝب ايكاصط أٚ ايػا٥ب.

إشا نإ اإلشٕ يف بٝع ْصٝب ايكاصط أٚ ايػا٥ب يعكاض  224/6 
ٜػتكٌ مبًهٝت٘ ؾال بس َٔ ؼكل ايػبط١ ٚاملصًش١، أَا إشا نإ ي٘ ؾطنا٤ 
َهًؿٕٛ ٚتعصضت ايكػ١ُ أٚ مل تتشكل املصًش١ يف بكا٤ ايؿطان١ ؾٝهؿٞ 

 ؼكل مثٔ املجٌ.

 

 ّ:ايٓعا

َٚايعؿُطٕٚ َبِعَس املا٥تني  املاٖز٠  اـاََػ١ 

مجٝع األسهاّ ايصازض٠ يف األشْٚات يف تصطؾات األٚيٝا٤ ٚاألٚصٝا٤  -1
ايطٖٔ أسهاّ ٚايٓعاض، ٚادب١ ايتسقٝل َٔ قه١ُ االغت٦ٓاف باغتجٓا٤ 

ٚاالقرتاض ٚتٛثٝل عكٛز ايؿطنات أٚ ظٜاز٠ ضأؽ َاهلا ٚؾطا٤ عكاضات 
 ٜكطض اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤ خالف شيو.يًكاصط، َا مل 

ٜهٕٛ سهِ قه١ُ االغت٦ٓاف يف تسقٝل األسهاّ املؿاض إيٝٗا يف  -2
ّٝا.1ايؿكط٠ )  ( َٔ ٖصٙ املاز٠ ْٗا٥

( َٔ 1إشا ْكضت قه١ُ االغت٦ٓاف األسهاّ املؿاض إيٝٗا يف ايؿكط٠ ) -3
 ٖصٙ املاز٠، ؼهِ ؾٝٗا بعس مساع اإلْٗا٤ ٚطًب اإلشٕ بايتصطف.



 :ايال٥ش١

األسهاّ ايصازض يف األشْٚات يف تصطؾات األٚيٝا٤  225/1 
ٚاألٚصٝا٤ ٚايٓعاض يف ايطٖٔ ٚاالقرتاض ٚتٛثٝل عكٛز ايؿطنات أٚ ظٜاز٠ 
ضأؽ َاهلا، ٚؾطا٤ عكاضات يًكاصط غري ٚادب١ ايتسقٝل َٔ قه١ُ 

 االغت٦ٓاف.

 

 ايٓعاّ:

َٚايعؿُطٕٚ َبِعَس املا٥تني  املاٖز٠ ايٖػأزَغ١ 

إشا ْععت يًُٓؿع١ ايعا١َ ًَه١ٝ عكاض ٚقـ أٚ قاصط أٚ غا٥ب، أٚ نإ  -1
يف ٖصا ايعكاض سص١ ؾا٥ع١ ألٟ َِٓٗ، ؾٝهٕٛ إؾطاغ٘ يس٣ نتاب١ ايعسٍ، َا 

 مل ٜهٔ ايبسٍ عكاّضا، ؾٝهٕٛ اإلشٕ ؾٝ٘ ٚإؾطاغ٘ َٔ احمله١ُ املدتص١.

ايعطبٞ تٛزع ق١ُٝ ايعكاض بٛغاط١ احمله١ُ املدتص١ يف َؤغػ١ ايٓكس  -2
ايػعٛزٟ أٚ أسس ؾطٚعٗا أٚ أسس املصاضف يف ايبًس ست٢ ٜصسض إشٕ َٔ 

 احمله١ُ املدتص١ بصطؾٗا.

 :ايال٥ش١

ايعكاض املٓعٚع يصاحل املٓؿع١ ايعا١َ ٖٛ َا ْعع ٚؾًكا يٓعاّ  226/1 
 ْعع ًَه١ٝ ايعكاضات يًُٓؿع١ يعا١َ ٚٚاع ايٝس املؤقت ع٢ً ايعكاض.



أٚ ايكاصط أٚ ايػا٥ب ايصٟ ٜطاز ْعع  عكاض ايٛقـ أٚ ايٛص١ٝ 226/2 
ًَهٝت٘ يصاحل ايؿطنات األ١ًٖٝ ال ٜعترب يًُصًش١ ايعا١َ، ؾال ٜباع إال 
بعس صسٚض إشٕ َٔ احمله١ُ املدتص١ بعس ايتشكل َٔ ايػبط١ ٚاملصًش١ 
يف ايبٝع ٚتأٜٝس قه١ُ االغت٦ٓاف شيو، ٚيف ساٍ عسّ ؼكل ايػبط١ 

احمله١ُ بإزخاٍ ايؿطن١ يعٜاز٠ ْصٝب ملكسض تكّٛ اٚاملصًش١ يف املبًؼ 
ايٛقـ أٚ ايٛص١ٝ أٚ ايكاصط أٚ ايػا٥ب مبا حيكل ايػبط١ ٚاملصًش١، ؾإٕ 

 ضؾضت شيو ؾتكطض احمله١ُ َا تطاٙ.

تتٛىل نتاب١ ايعسٍ إؾطاؽ سص١ َٔ مل حيضط َٔ َايهٞ  226/3 
 ( َٔ ٖصٙ املاز2.٠ايعكاض املٓعٚع يًُٓؿع١ ايعا١َ ٚتطبل بؿأْ٘ ايؿكط٠ )

 

 ايـؿـصــٌ ايجايح

 االغـتشهاّ

 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا٥تني  املاٖز٠ ايػأبَع١ ٚايعِؿط

االغتشهاّ ٖٛ طًب صو بإثبات متًو عكاض يف غري َٛاد١ٗ خصِ ابتسا٤ّ 
 ٚال ميٓع َٔ مساع ايسع٣ٛ باؿل َت٢ ٚدست.

 :ايال٥ش١



صو االغتشهاّ ال ميٓع َٔ مساع ايسع٣ٛ ٚيٛ نإ  227/1 
 َهتػّبا ايكطع١ٝ.ايصو 

إشا ظٗط يسا٥ط٠ يف قض١ٝ أٚ طًب َعطٚض أَاَٗا َا  227/2 
ٜػتٛدب إعاز٠ ايٓعط يف صو متًو عكاض يٛدٛز خطأ يف اإلدطا٤ات 
ايٛاضز٠ ؾٝ٘ ٜتعصض تصشٝش٘ أٚ تهًُٝ٘ ٚقس ٜعٛز عًٝ٘ بايٓكض ؾرتؾع٘ إىل 
احمله١ُ ايعًٝا يتكطض َا تطاٙ بؿأْ٘، ٚشيو نصسٚض ايصو َٔ غري 

 تص.ك

إشا نإ تعسٌٜ صو االغتشهاّ أٚ تهًُٝ٘ يف أَط ال ٜؤثط  227/3 
ع٢ً َػاست٘ بايعٜاز٠ أٚ األطٛاٍ أٚ اجملاٚضٜٔ ٚنإ زاخٌ سسٚز ايصو 
ؾال تطبل بؿأْ٘ إدطا٤ات االغتشهاّ، ٚال ٜطؾع إىل قه١ُ االغت٦ٓاف َا 

 مل ٜهٔ ٖٓاى َعاضض.

ز صو إشا نإ تعسٌٜ املػاس١ بعٜاز٠ زاخٌ سسٚ 227/4 
االغتشهاّ أٚ َا تؿطع عٓ٘ َٔ إؾطاؽ ؾٝطبل بؿأْ٘ إدطا٤ات االغتشهاّ، 
ٚتًشل بايصو ٚال ٜطؾع إىل قه١ُ االغت٦ٓاف َا مل ٜهٔ ٖٓاى 

 َعاضض.

صهٛى االغتشهاّ اييت مل تؿتٌُ ع٢ً أطٛاٍ َٚػاس١  227/5 
بإدطا٤ات دسٜس٠ ٚؾل تعًُٝات االغتشهاّ، ٚتًشل تًو  تػتٛؾ٢

ضبط ٚصهٛى االغتشهاّ، أَا ٚثا٥ل ايتًُو ٚصهٛى اإلدطا٤ات يف اي
 اـص١َٛ ؾال ًٜشل بٗا ؾ٤ٞ َٔ شيو.



ال ٜصسض صو االغتشهاّ إال َٔ احمله١ُ اييت ٜكع  227/6 
ايعكاض يف ْطام اختصاصٗا املهاْٞ، ٚيف ساٍ تػريت ايٛال١ٜ املها١ْٝ 

 ٚنإ االغتشهاّ َضبًٛطا ؾتهٌُ يف احمله١ُ شات ايٛال١ٜ األٚىل.

مجٝع اإلدطا٤ات املتعًك١ عذر االغتشهاّ َٔ تهٌُٝ أٚ  227/7 
تعسٌٜ أٚ إااؾ١ ٚحنٖٛا، تٓعط يس٣ قه١ُ بًس ايعكاض، ؾإشا تػريت 

 ايٛال١ٜ املها١ْٝ يًعكاض ؾٝتِ إدطا٤ اآلتٞ:

تكّٛ احمله١ُ صاسب١ ايٛال١ٜ األخري٠ اييت ٜكع يف ْطام اختصاصٗا  - أ
َّا يًصهٛى اييت تكسّ هلا، َع ايعكاض بإنُاٍ َا ًٜعّ إنُاي٘ ؾطّع ا ْٚعا

 َطاعا٠ تطبٝل ايتعًُٝات املتعًك١ بصهٛى االغتشهاّ.

تبعح احمله١ُ َا أدطت٘ ع٢ً صو االغتشهاّ إىل احمله١ُ اييت  - ب
 أصسضت٘ يًتُٗٝـ ع٢ً غذً٘ ٚابط٘ مبا أؿل ب٘.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٚ َبِعَس املا٥تني َٚايعِؿط  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

اّ متًو غري ايػعٛزٜني يًعكاض يهٌ َٔ ٜسعٞ متًو عكاض َع َطاعا٠ أسه
سل طًب صو اغتشهاّ َٔ احمله١ُ  -غٛا٤ أنإ شيو أضاًا أّ بٓا٤ّ-

 اييت ٜكع يف ْطام اختصاصٗا شيو ايعكاض.

 :ايال٥ش١



حيل ألسس ايؿطنا٤ يف عكاض طًب صو اغتشهاّ ي٘  228/1 
غٛا٤ أنإ االؾرتاى عٔ ٚيؿطنا٥٘ ٚيٛ مل ٜهٔ َع٘ ٚناي١ َٔ بك١ٝ ايؿطنا٤ 

 ططٜل اإلضخ أّ غريٙ.

إشا ْكض صو االغتشهاّ ٚاقتض٢ األَط إعازت٘ يًُشه١ُ  228/2 
اييت صسض َٓٗا ٚيٝؼ ؾٝٗا غ٣ٛ ايسا٥ط٠ َصسض٠ ايصو، ؾٝهًـ ض٥ٝؼ 

 اجملًؼ األع٢ً يًكضا٤ َٔ ٜٓعطٖا يف احمله١ُ ْؿػٗا.

ٛضث١ إٕ ٜصسض صو االغتشهاّ يف ايعكاض املٛضٚخ باغِ اي 228/3 
أَهٔ، ٚإال صسض باغِ َٛضثِٗ، أَا ايعكاض ايصٟ اْتكٌ إىل املٓٗٞ 
ٚؾطنا٥٘ َٔ غري ططٜل اإلضخ ؾٝصسض صو االغتشهاّ باغِ ناؾ١ ايؿطنا٤ 

 َع إٜضاح ْصٝب نٌ ؾطٜو.

صهٛى االغتشهاّ ايصازض٠ ع٢ً عكاض خاضز ٚال١ٜ  228/4 
 احمله١ُ املها١ْٝ تطؾع إىل احمله١ُ ايعًٝا.

ا نإ ايبٓا٤ ممًًٛنا مبٛدب صو اغتشهاّ زٕٚ األضض إش 228/5 
إثبات ًَه١ٝ األضض، ٚع٢ً َسعٞ ًَهٝتٗا طًب يف ؾال ٜػتٓس عًٝ٘ 

إثبات شيو، ٚتكّٛ احمله١ُ باؽاش اإلدطا٤ات اـاص١ بصهٛى 
 االغتشهاّ.

ايبٓا٤ ال حيتاز إىل إثبات إشا نإ تابّعا يألضض املًُٛن١  228/6 
، ٜٚهتؿ٢ باإلقطاض ب٘ َٔ ايبا٥ع ٚاملؿرتٟ عٓس بصو َػتهٌُ يإلدطا٤ات

 ايبٝع.



صهٛى االغتشهاّ اييت ؾكس ابطٗا ٚغذًٗا أٚ يٝؼ هلا  228/7 
 ابط ٚال غذٌ تطؾع إىل احمله١ُ ايعًٝا.

صٛض صهٛى االغتشهاّ اييت ؾكس ابطٗا ٚغذًٗا أٚ  228/8 
يٝؼ هلا ابط ٚال غذٌ أصال تعترب الغ١ٝ زٕٚ عطاٗا ع٢ً احمله١ُ 

 ًٝا.ايع

صٛض صهٛى االغتشهاّ اييت ؾكس ابطٗا ٚغذًٗا أٚ  228/9 
يٝؼ هلا ابط أٚ غذٌ تعطض صٛض٠ ايصو َع صٛض٠ ابط٘ أٚ صٛض٠ 

 غذً٘ ع٢ً احمله١ُ ايعًٝا.

إشا تعصض َكاب١ً ايصو ع٢ً غذً٘ ٚشيو يتًـ ايػذٌ  228/10 
 ؾريؾع أصٌ ايصو َع صٛض٠ ابط٘ إىل احمله١ُ ايعًٝا.

شهاّ اييت هلا ابط ٚال غذٌ هلا، أٚ هلا صهٛى االغت 228/11 
غذٌ ٚال ابط هلا، ٜتِ ضؾع صٛض٠ َٔ ايضبط أٚ ايػذٌ َع ايصو إىل 

 احمله١ُ ايعًٝا.

إشا ٚضز يًسا٥ط٠ طًب إنُاٍ أٚ تعسٌٜ صو اغتشهاّ ي٘  228/12 
ابط ٚغذٌ ٚمل ٜعجط ع٢ً ًَـ طًب االغتشهاّ أٚ بعض٘، ٚظٗط يًسا٥ط٠ 

 ؾع٘ إىل احمله١ُ ايعًٝا.َا ٜٛدب ايتشكل ؾعًٝٗا ض

 

 ايٓعاّ:



ِٕٚ َبِعَس املا٥تني َٚايعِؿط  املاٖز٠ ايتأغَع١ 

ٜطًب صو االغتشهاّ باغتسعا٤ ٜبني ؾٝ٘ ْٛع ايعكاض َٚٛقع٘ ٚسسٚزٙ 
ٚإضؾام ٚثٝك١ ايتًُو  -مبٛدب تكطٜط َػاسٞ َعتُس- ٚأاالع٘ َٚػاست٘

 إٕ ٚدست.

 :ايال٥ش١

ع٢ً أنجط َٔ عكاض  إشا تكسّ املٓٗٞ بطًب اغتشهاّ 229/1 
 ؾٝذط٣ َا ٜأتٞ:

إشا نإ ايطًب َكسَا ع٢ً عكاض أٚ عكاضات َٓؿص١ً ٚيهٌ قطع١  -أ 
سسٚز ٚأطٛاٍ َػتك١ً ؾًهٌ عكاض طًب َػتكٌ تػتٛؾ٢ ؾٝٗا اإلدطا٤ات 

 ايؿطع١ٝ ٚايٓعا١َٝ.

إشا ناْت ايعكاضات َتالصك١ عسٚز ٚاسس٠ ؾتهٕٛ بطًب ٚصو  -ب 
 ٚاسس.

صو اغتشهاّ ع٢ً عكاض ي٘، ٚنإ ي٘ عكاض آخط إشا نإ بٝس ؾدص  -ز 
٘ ايػابل ؾال ٜٓعط يف طًب٘، ٚي٘ طًب صهَالصل ي٘ ٚضغب إؿاق٘ يف 

 صو اغتشهاّ َػتكٌ ع٢ً شيو اؾع٤.

 :ٜأتٜٞبني يف طًب االغتشهاّ َا  229/2 

ًًا ٚضقِ ٖٜٛت٘ ايٛط١ٝٓ. -أ   اغِ َايو ايعكاض ناَ

 ثٝك١ ايتًُو إٕ ٚدست.ْٛع ايعكاض َٚٛقع٘ ٚنٝـ آٍ إيٝ٘ ٚٚ -ب 



 اؿسٚز ٚاألطٛاٍ ٚاملػاس١ باملرت. -ز 

ٜبني يف ايتكطٜط املػاسٞ اؿسٚز ٚاألطٛاٍ ٚاملػاس١  229/3 
اإلمجاي١ٝ ٚاإلسساثٝات اؾػطاؾ١ٝ ٚزضدات االْهػاض ؾُٝع ايعٚاٜا اـاص١ 

 بايعكاض ٜٚطبط ايعكاض مبعًِ ثابت.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس   املا٥تنياملاٖز٠  ايجالث

جيب ع٢ً احمله١ُ إٔ تتأنس َٔ صش١ َٛقع ايعكاض ٚسسٚزٙ ٚأاالع٘ 
َع َٗٓسؽ إٕ يعّ  -أٚ َٔ ٜٓٝب٘-َٚػاست٘، ٚإٔ ٜكـ عًٝ٘ ايكااٞ 

 األَط، ٚحيطض قضط بصيو ٜٚجبت يف ابط االغتشهاّ.

 :ايال٥ش١

املرت ٚأدعاؤٙ ٖٛ: ٚسس٠ ايكٝاؽ اـاص١ بأطٛاٍ األَالى  230/1 
 ١.َٚػاستٗا ايهًٝ

جيب ع٢ً ايكااٞ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ َٔ قػِ اـربا٤ أٚ  230/2 
 غريِٖ ايٛقٛف ع٢ً ايعكاض، ٚإشا يعّ األَط أخطز َٗٓسّغا.

عٓس ٚقٛف ايكااٞ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ع٢ً ايعكاض ٜعس قضّطا  230/3 
ٜٛقع٘ َع اؿااطٜٔ َع٘، ٜبني ؾٝ٘ ساٍ ايعكاض َٔ سٝح سسٚزٙ ٚأطٛاي٘ 

احملٝط١ ب٘، ْٚٛع اإلسٝا٤ إٕ ٚدس أٚ أثطٙ، َٚػاست٘ ٚعطض ايؿٛاضع 



ٚعسّ تساخً٘ َع األٚز١ٜ ٚاملطاؾل ايعا١َ ٚايػابات ٚايػٛاسٌ، ٜٚسٕٚ شيو 
 يف صو االغتشهاّ.

يًُشه١ُ عٓس االقتضا٤ االغتعا١ْ بٛظاض٠ ايؿؤٕٚ ايبًس١ٜ  230/4 
ا َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ يف َػح ُٚايكط١ٜٚ أٚ ٚظاض٠ ايعضاع١ أٚ غريٖ

 ايػه١ٝٓ أٚ ايعضاع١ٝ سػب االختصاص.املٛاقع 

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا٥تني َٚايجالث  ١َٜ  املاٖز٠  اؿأز

قبٌ ايبس٤ يف تسٜٚٔ اإلْٗا٤ بطًب االغتشهاّ ٚايؿطٚع يف إدطا٤ات 
ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ ايبًس١ٜ  اإلثبات يصيو ع٢ً احمله١ُ إٔ تهتب إىل نٌ َٔ:

قاف ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز، ٚٚظاض٠ ٚايكط١ٜٚ، ٚٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚ
إٔ تهتب  املاي١ٝ، ٚبايٓػب١ إىل َا ٖٛ خاضز ايٓطام ايعُطاْٞ املعتُس

إااؾ١ إىل شيو إىل ٚظاض٠ ايسؾاع، ٚٚظاض٠ اؿطؽ ايٛطين، ٚٚظاض٠ ايعضاع١، 
ٚٚظاض٠ ايبرتٍٚ ٚايجط٠ٚ املعس١ْٝ، ٚٚظاض٠ ايٓكٌ، ٚٚظاض٠ املٝاٙ ٚايهٗطبا٤، 

١ ٚاآلثاض، ٚاهل١٦ٝ ايػعٛز١ٜ يًشٝا٠ ايؿطط١ٜ، أٚ ؾطٚع ٚاهل١٦ٝ ايعا١َ يًػٝاس
تًو ايٛظاضات ٚاملصاحل أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَٗا يف شيو، ٚغريٖا َٔ اؾٗات 
اييت ٜصسض أَط ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ بايهتاب١ إيٝٗا، ٚشيو يالغتؿػاض 
عُا إشا نإ يسٜٗا َعاضا١ يف اإلْٗا٤، ٚع٢ً احمله١ُ نصيو إٔ تطًب 

االغتشهاّ يف إسس٣ ايصشـ اييت تصسض يف َٓطك١ ايٓؿط عٔ طًب 



ايعكاض، ٚإشا مل تصسض صشـ يف املٓطك١ ؾعًٝٗا إٔ تطًب ايٓؿط يف إسس٣ 
 ايصشـ األنجط اْتؿاضًا ؾٝٗا.

 :ايال٥ش١

ٜهتب يٛظاض٠ ايساخ١ًٝ )سطؽ اؿسٚز( بايٓػب١ يًعكاضات  231/1 
١ٝ، نُا ٜهتب ايػاس١ًٝ ٚايعكاضات ايٛاقع١ زاخٌ َٓطك١ املطاقب١ اؾُطن

هل١٦ٝ ايطريإ املسْٞ بايٓػب١ يًعكاضات اييت يف املسٕ أٚ احملاؾعات اييت 
 تكع بٗا َطاضات.

تهٕٛ كاطب١ ايسٚا٥ط ٚؾل ايُٓٛشز املعتُس، ٜٚطؾل ب٘  231/2 
 َٔ ايتكطٜط املػاسٞ يًعكاض امل٢ٗٓ عٓ٘. صٛض

ٜهتب ملعتُس ؾال اإشا نإ ايعكاض زاخٌ ايٓطام ايعُطاْٞ  231/3 
ّٝا.  يٛظاض٠ ايعضاع١ ٚاملٝاٙ، ٚيٛ نإ ايعكاض ظضاع

إشا شنطت إسس٣ ايسٚا٥ط املع١ٝٓ يف إدابتٗا ٕ يسا٥ط٠ أخط٣  231/4 
 غري َصنٛض٠ اختصاّصا يف ايعكاض َٛاع اإلْٗا٤ ؾًٝعّ ايهتاب١ يتًو اؾ١ٗ.

إشا أدابت إسس٣ ايسٚا٥ط باملٛاؾك١ ع٢ً دع٤ َٔ املػاس١  231/5 
 ع٢ً َا غهتت عٓ٘. ١قٞ ؾتعس َعرتاٚغهتت عٔ ايبا

إشا أدابت إسس٣ اؾٗات املع١ٝٓ باملعاضا١ ع٢ً طًب  231/6 
االغتشهاّ ؾع٢ً احمله١ُ إٔ ؼسز َٛعّسا يػُاع املعاضا١ ملس٠ ال تكٌ 
عٔ ؾٗط، ٚتبًؼ اؾ١ٗ بهتاب ضمسٞ ع٢ً إٔ ال تػُع املعاضا١ إال بعس 



ثني بعس املا٥تني َٔ ٖصا َضٞ املس٠ املكطض٠ يف املاز٠ ايجايج١ ٚايجال
 ايٓعاّ.

ٛعس اؾًػ١ يًٓعط يف إشا تبًػت اؾ١ٗ املعرتا١ مب 231/7 
–االعرتاض، ٚمل تبعح َٓسّٚبا عٓٗا يف ايٛقت احملسز ؾع٢ً احمله١ُ 

إنُاٍ َا ًٜعّ حنٛ طًب االغتشهاّ، ٚيف ساٍ  -بعس ايتشكل َٔ ايتبًٝؼ
 تسقٝك٘.إصساض صو االغتشهاّ ؾريؾع حمله١ُ االغت٦ٓاف ي

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا٥تني َٚايجالث  ١َٝ  املاٖز٠ ايجاْ

عال٠ٚ ع٢ً َا شنط يف املاز٠ )اؿاز١ٜ ٚايجالثني -جيب ع٢ً احمله١ُ 
إشا طًب َٓٗا عٌُ اغتشهاّ ألضٍض ؾضا٤ٕ  -بعس املا٥تني( َٔ ٖصا ايٓعاّ

 إٔ تهتب بصيو إىل ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤. مل ٜػبل إسٝاؤٖا

 :ايال٥ش١

إشا ناْت األضض ؾضا٤ ٚقطض املٓٗٞ يف طًب٘ غبل إسٝا٥ٗا  232/1 
ؾتٓعط ايسا٥ط٠ يف طًب٘ ٚؾل املكتض٢ ايؿطعٞ زٕٚ ايهتاب١ يط٥ٝؼ فًؼ 

 ايٛظضا٤.

ٜطؾع طًب االغت٦صإ إىل ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ عٔ ططٜل  232/2 
 ٚظاض٠ ايعسٍ َع بٝإ ٚد١ٗ ْعط ايسا٥ط٠ سٝاٍ طًب املٓٗٞ.



 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا٥تني  املاٖز٠ ايجأيج١ ايجالث

إشا َض٢ غتٕٛ ًَٜٛا ع٢ً آخط اإلدطا٤ٜٔ َٔ إبالؽ اؾٗات ايطمس١ٝ  -1
َا ْصت عًٝ٘ املاز٠ )اؿاز١ٜ ٚايجالثٕٛ بعس  املدتص١ أٚ ايٓؿط سػب

املا٥تني( َٔ ٖصا ايٓعاّ زٕٚ َعاضا١ ؾٝذب إنُاٍ إدطا٤ االغتشهاّ إشا 
 أٚ ْعاَٞ. مل ٜهٔ ثِ َاْع ؾطعٞ

تجبت يف ابط االغتشهاّ َضاَني إدابات اؾٗات اييت نتب إيٝٗا  -2
ٚأضقاَٗا ٚتٛاضخيٗا ٚاغِ ايصشٝؿ١ اييت ْؿط ؾٝٗا طًب االغتشهاّ ٚضقُٗا 

 ٚتاضخيٗا ٚضقِ صؿش١ ايٓؿط.

بعس اغتهُاٍ إدطا٤ات اإلثبات ٜٓعِ صو االغتشهاّ، ع٢ً إٔ  -3
يف ابط االغتشهاّ، ثِ ٜٛقع عًٝ٘  ٜؿتٌُ ع٢ً ايبٝاْات ايالظ١َ املس١ْٚ

اـاص  يف ايػذٌ ٚخيتُ٘ ايكااٞ ايصٟ أثبت االغتشهاّ، ٜٚػذٌ
 بصيو.

 :ايال٥ش١

إشا مل ػب إسس٣ اؾٗات باملعاضا١ أٚ عسَٗا يف املس٠  233/1 
احملسز٠ يف ٖصٙ املاز٠ َع ايتشكل َٔ تبًػٗا، ؾع٢ً ايسا٥ط٠ إنُاٍ إدطا٤ 

 قه١ُ االغت٦ٓاف يتسقٝك٘. االغتشهاّ ٚضؾع َا تكطضٙ إىل



ع٢ً ايسا٥ط٠ عسّ تسٜٚٔ اإلْٗا٤ أٚ ايؿطٚع يف إدطا٤ات  233/2 
ست٢ ٚضٚز اإلداب١  -اييت مل ٜػبل إسٝاؤٖا–اإلثبات ع٢ً األضض ايؿضا٤ 

 َٔ ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤.

إشا تكسّ أسس باملعاضا١ َٔ اؾٗات أٚ األؾطاز أثٓا٤ ْعط  233/3 
ُع املعاضا١ يف ابط اإلْٗا٤ أُ إدطا٤ات االغتشهاّ ٚقبٌ اؿهِ ؾتػ

 طًب االغتشهاّ.

( َٔ املاز٠ ايػازغ١ 1َع َطاعا٠ َا ٚضز يف ايؿكط٠ ) 233/4 
ٚايػتني بعس املا١٥ َٔ ٖصا ايٓعاّ، ًٜعّ إٔ ٜؿتٌُ صو االغتشهاّ ع٢ً 
إْٗا٤ املٓٗٞ ٚبٝٓات٘ ٚع٢ً األطٛاٍ ٚاؿسٚز ٚاإلسساثٝات اؾػطاؾ١ٝ 

ُٝع ايعٚاٜا اـاص١ بايعكاض َٚػاست٘ اإلمجاي١ٝ ٚزضدات االْهػاض ؾ
ٚعطض ايؿٛاضع احملٝط١ ب٘، ٜٚهٕٛ تسٜٚٔ أطٛاٍ أاالع ايعكاض َٚػاست٘ 

( َٔ ٖصٙ 2نتاب١، نُا ًٜعّ إٔ ٜؿتٌُ ايصو ع٢ً َا ٚضز يف ايؿكط٠ )
 املاز٠.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا٥تني َٚايجالث  املاٖز٠ ايطأبَع١ 

ؾع٢ً  ع٢ً عكاض يٝؼ يـ٘ صو اغتشهاّ َػذٌ إشا دطت اـص١َٛ -1
إٔ ػطٟ َعا١ًَ  -إشا نإ ايعكاض زاخٌ اختصاصٗا املهاْٞ–احمله١ُ 



االغتشهاّ أثٓا٤ ْعطٖا ايكض١ٝ ٚؾكًا يإلدطا٤ات املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصا 
ايٓعاّ، إال إشا اقتضت اؿاٍ اطٚض٠ اإلغطاع يف ؾصٌ ايٓعاع ؾٝؿصٌ ؾٝ٘ 

هاّ، ٜٚٓص يف صو اؿهِ ع٢ً إٔ اؿهِ ال زٕٚ اؽاش إدطا٤ات االغتش
ٜػتٓس إيٝ٘ مبجٌ َا ٜػتٓس إىل صهٛى االغتشهاّ، ٚحيؿغ صو اؿهِ 
بعس انتػاب٘ ايكطع١ٝ يف ًَـ ايسع٣ٛ، ٚتػًِ إىل احملهّٛ ي٘ صٛض٠ َٓ٘ 

 َٛثك١ َٔ ايكااٞ ٚض٥ٝؼ احمله١ُ.

إشا نإ ايعكاض ايصٟ دطت عًٝ٘ اـص١َٛ خاضز االختصاص املهاْٞ  -2
يًُشه١ُ، ؾعًٝٗا ايؿصٌ ؾٝٗا زٕٚ اؽاش إدطا٤ات االغتشهاّ، ٚإساي١ 
ايكض١ٝ َطاؾكا هلا صو اؿهِ إىل احمله١ُ اييت ٜكع ايعكاض زاخٌ 

 اختصاصٗا املهاْٞ، يتتٛىل إدطا٤ات االغتشهاّ. 

 :ايال٥ش١

إشا أظايت اؾ١ٗ اؿه١َٝٛ املدتص١ أْكاّاا ع٢ً أضض  234/1 
ت بػري سل  ٚمل ٜهٔ ايبٓا٤ قسمّيا ؾال عذ١ إٔ تًو األْكاض ٚاع

ٜػُع اإلْٗا٤ بطًب االغتشهاّ إال بعس إقا١َ زع٣ٛ اس اؾ١ٗ ٜٚطبل 
 ( َٔ ٖصٙ املاز1.٠بؿأْٗا َا ٚضز يف ايؿكط٠ )

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا٥تني َٚايجالث ََٔػ١   املاٖز٠ اـا



ٗا، ال جيٛظ إخطاز صهٛى اغتشهاّ ألضااٞ ٢َٓ ٚباقٞ املؿاعط ٚأبٓٝت
 -غٛا٤ يف أصٌ ايعكاض أٚ َٓؿعت٘-ٚإٕ سصًت َطاؾع١ يف ؾ٤ٞ َٔ شيو 

ٚأبطظ أسس ايططؾني َػتٓسًا، ؾع٢ً احمله١ُ ضؾع صٛض٠ ابط املطاؾع١ َع 
إصساض صو مبا اْتٗت ب٘  املػتٓس املربظ إىل احمله١ُ ايعًٝا َٔ غري

 املطاؾع١.

 :ايال٥ش١

 بك١ٝ املؿاض ٖٞ: َعزيؿ١ ٚعطؾات. 235/1 

نٌ صو ٜعطض ع٢ً احملانِ أٚ نتابات ايعسٍ ٜتضُٔ  235/2 
 متًًها يف أسس املؿاعط ؾال بس َٔ عطا٘ ع٢ً احمله١ُ ايعًٝا.

َا نإ مح٢ يؿ٤ٞ َٔ املؿاعط ؾال خيطز عًٝ٘ صو  235/3 
 اغتشهاّ.

إشا تكسّ أسس إىل احمله١ُ أٚ نتاب١ ايعسٍ بطًب صٛض٠  235/4 
صٛض٠ َٔ غذً٘ َصسق١ صو عكاض ٜكع يف أسس املؿاعط، ؾتػتدطز 

 ٚتطؾع إىل احمله١ُ ايعًٝا.

إشا ٚقعت خص١َٛ يف عكاض زاخٌ املؿاعط ٚمل ٜتكسّ أسس  235/5 
 اـصّٛ مبصنط٠ اعرتاض ؾٝذب ضؾع اؿهِ حمله١ُ االغت٦ٓاف يتسقٝك٘.

إشا طًبت د١ٗ كتص١ إثبات متًو بٓا٤ ع٢ً أضض يف  235/6 
ه١ُ شيو ملايو ايبٓا٤ يف أسس املؿاعط يتعٜٛض صاسب٘ عٓ٘ ؾتجبت احمل



ٚثٝك١ متًو َؤقت١، ٚتطغٌ ايٛثٝك١ يًذ١ٗ املدتص١، ٚعٓس اغتالّ 
 ايتعٜٛض ُٜٗـ ع٢ً ايٛثٝك١ أٚ ايصو ٚغذً٘ إٕ ٚدس.

 ايؿصٌ ايطابع

 إثبات ايٛؾا٠ ٚسصط ايٛضث١

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا٥تني  املاٖز٠ ايػأزَغ١ ٚايٖجالُث

ايٛضث١ إٔ ٜكسّ إْٗا٤ بصيو إىل احمله١ُ ع٢ً طايب إثبات ايٛؾا٠ ٚسصط 
املدتص١، ٜٚهٕٛ إْٗاؤٙ َؿتُاًل ع٢ً: اغِ املتٛؾ٢، ٚتاضٜذ ايٛؾا٠ 

أٚ ؾٗاز٠  ٚٚقتٗا، َٚهإ إقا١َ املتٛؾ٢، َٚهإ ايٛؾا٠، ٚؾٗٛز ايٛؾـــــا٠
ؾٝٗا َطانع طب١ٝ، ٚبايٓػب١ إىل سصط ايٛضث١  طب١ٝ بٗا يف األَانٔ اييت

ا٤ ايٛضث١، ٚأًٖٝتِٗ، ْٚٛع قطابتِٗ َٔ املٛضخ، ؾٝؿتٌُ ع٢ً إثبات أمس
ٚايؿٗٛز ع٢ً شيو يًٛؾٝات اييت سسثت بعس ْؿاش ْعاّ املطاؾعات ايؿطع١ٝ 

 ٖـ.20/5/1421( ٚتاضٜذ 21ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ )ّ/

 :ايال٥ش١

ًًا مبا ميٝعٙ عٔ غريٙ َٔ ٚاقع  236/1  ٜصنط اغِ املتٛؾ٢ ناَ
 ا إٕ ٚدست.ٖٜٛت٘ ايؿدص١ٝ، ٜٚػذٌ ضقُٗ

ال ٜكبٌ طًب إثبات ايٛؾا٠ ٚسصط ايٛضث١ إال َٔ أسس ايٛضث١  236/2 
 أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ؾطّعا.



إشا نإ مجٝع ايٛضث١ قصاّضا ٚال ٚصٞ عًِٝٗ ؾتكِٝ  236/3 
 احمله١ُ َٔ ٜٓٗٞ بطًب إثبات ايٛؾا٠ ٚسصط ايٛضث١.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا٥تني َٚايجالث  املاٖز٠ ايػأبَع١ 

ُشه١ُ عٓس االقتضا٤ إٔ تطًب َٔ َكسّ اإلْٗا٤ ْؿط طًب إثبات ايٛؾا٠ يً
ٚسصط ايٛضث١ يف إسس٣ ايصشـ اييت تصسض يف َٓطك١ املتٛؾ٢، ٚإشا مل 
تصسض صشـ يف املٓطك١ ؾتطًب ْؿطٙ يف إسس٣ ايصشـ األنجط اْتؿاضًا 
ؾٝٗا، ٚيًُشه١ُ نصيو إٔ تطًب َٔ اؿانِ اإلزاضٟ يًُٓطك١ اييت تكع 

م اختصاصٗا ايتشطٟ عُا تكسّ ب٘ طايب إثبات ايٛؾا٠ ٚسصط يف ْطا
ايٛضث١، ٚجيب إٔ تهٕٛ اإلدابات َٛقع١ ممٔ ٜكسَٗا، َٚصسق١ َٔ اؾ١ٗ 

 اإلزاض١ٜ اييت قاَت بايتشطٟ.

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا٥تني َٚايجالث  ١َٓ َٔ  املاٖز٠ ايجا

يف إشا ضأ٣ ايكااٞ إٔ ْتا٥ر ايتشطٟ غري ناؾ١ٝ، ؾعًٝ٘ إٔ حيكل 
املٛاٛع بٓؿػ٘، ٚبعس اغتهُاٍ اإلدطا٤ات عًٝ٘ إصساض صو بايٛؾا٠ إٕ 
ثبتت، ٚحيصط ؾٝ٘ ايٛاضثني َع بٝإ أمسا٥ِٗ ٚصؿاتِٗ، ٚتاضٜذ ٚالزتِٗ 

 طبكًا يألصٍٛ ايؿطع١ٝ.



 :ايال٥ش١

ٜػتٓس ع٢ً ايٛثا٥ل ايطمس١ٝ يف شنط تاضٜذ َٛايٝس ايكصاض  238/1 
 َٔ ايٛضث١.

 

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا٥تنياملاٖز٠   ايتأغَع١ ٚايجالث

ٜهٕٛ صو إثبات ايٛؾا٠ ٚسصط ايٛضث١ ع٢ً ايٛد٘ املصنٛض سذ١، َا مل 
 ٜصسض سهِ مبا خيايؿ٘.

  



 ايباب ايطابع عؿط

 أسهاّ ختا١َٝ

 ايٓعاّ:

 املاٖز٠ األِضبعٕٛ َبِعَس املا٥تني

األع٢ً تعس ايًٛا٥ح ايتٓؿٝص١ٜ هلصا ايٓعاّ َٔ ٚظاض٠ ايعسٍ ٚاجملًؼ  -1
يًكضا٤، ٚتؿاضى ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ يف األسهاّ شات ايص١ً بٗا، ٚتصسض بكطاض 
َّا  َٔ ٚظٜط ايعسٍ بعس ايتٓػٝل َع اجملًؼ يف َس٠ ال تتذاٚظ تػعني ٜٛ
َٔ تاضٜذ ايعٌُ بٗصا ايٓعاّ، ٚال جيطٟ تعسًٜٗا إال بٓؿؼ ايططٜك١ اييت 

ّٝا مبا ال مت بٗا إصساضٖا، ع٢ً إٔ ٜػتُط ايعٌُ بايًٛا٥ح املعُ ٍٛ بٗا ساي
 ٜتعاضض َع ٖصا ايٓعاّ إىل إٔ تصسض تًو ايًٛا٥ح.

ًًا–تباؾط نٌ إزاض٠ كتص١  -2 يف  -املٓؿأ٠ أٚ اييت غتٓؿأ َػتكب
احملانِ املُٗات اإلزاض١ٜ ايالظ١َ ٚؾًكا ألسهاّ ٖصا ايٓعاّ ٚيٛا٥ش٘ 

 ايتٓؿٝص١ٜ. 

 :ايال٥ش١

، 11/2)تعس ايًٛا٥ح املٓصٛص عًٝٗا يف املٛاز  240/1 
( َٔ ٖصا ايٓعاّ ٚتصسض ٚؾًكا ملا ٚضز يف 218/4، 128/4، 128/2

 ( َٔ ٖصٙ املاز1.٠ايؿكط٠ )



تعس اإلزاض٠ املدتص١ اإلدطا٤ات ٚايُٓاشز ايالظ١َ إلْؿاش ايٓعاّ  240/2   
 ٚايًٛا٥ح ايتٓؿٝص١ٜ ٜٚصسض باعتُازٖا قطاض َٔ ايٛظٜط . 

 ايٓعاّ:

 ِٕٛ َٚاألِضبع  ١َٜ  َبِعَس املا٥تنياملاٖز٠ اؿأز

حيٌ ٖصا ايٓعاّ قٌ ْعاّ املطاؾعات ايؿطع١ٝ، ايصازض باملطغّٛ املًهٞ 
ٖـ، ًٜٚػٞ َا ٜتعاضض َع٘ َٔ 20/5/1421( ٚتاضٜذ 21ضقِ )ّ/
 أسهاّ.

 ايٓعاّ:

ِٕٛ َبِعَس املا٥تني ١َٝ ٚاألضَبع  املاٖز٠ ايجاْ

 ٜعٌُ بٗصا ايٓعاّ َٔ تاضٜذ ْؿطٙ يف اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ.

 :ايال٥ش١

ْؿط ٖصا ايٓعاّ يف دطٜس٠ أّ ايكط٣ يف عسزٖا شٟ ايطقِ  242/1 
ٖـ.17/2/1435( ٚايتاضٜذ 4493)


