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وغقغقيمضبؿقيمػذاماىزءمسؾكمآخرماظؿعدؼالتماظؼ:ممعالحظي

اظيتمأدخؾفوماٌشرعماظعراضلمسؾكممتشرؼعماظضرائىماٌؾوذرةم

اظـوصذمؼبماظعراقمععمأعـؾيمتقضقققيمومتورؼـمسؿؾقيموتطؾقؼوتم

م.ضرؼؾقيم

ظذظؽمالمضبؼمأليمجفيمأومذكصماظؼقوممبودؿـلوخمػذاماىزءم

معـماظؾوحٌماظدطؿقرونمايصقلمسؾكمعقاصؼيمبدأومتصقؼرهم
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 لثاب األولا

 الٌظريح الؼاهح للضريثح
م

تعدددماظضددرائىمعددـمأػددؿمعددقاردماظدوظدديمؼبماظعصددرمايدددؼٌمهموالمتؼؿصددرمأػؿقؿفددومممممممممم

هلددددومتددددلنوامؼبماظـددددقاحلممأنسؾددددكمعددددومتدددددرهمعددددـمأعددددقالمسؾددددكماًزؼـدددديماظعوعدددديمبددددؾم

ظؾدوظدددددديم.مظددددددذظؽمطوغددددددًماظضددددددرائىمعددددددـممماظلقودددددددقيمواالضؿصددددددودؼيمواالجؿؿوسقدددددديمم

ميمؼبمسؾؿماٌوظقيماظعوعيم.اٌقضقسوتماألدودق

مودـؿـوولماظـظرؼيماظعوعيمظؾضرؼؾيمؼبمنالنيمصصقلمػلم:

ماظػصؾماألولم:ماظؿعرؼػمبوظضرؼؾيم.

ماظػصؾماظـوغلم:ماظؿـظقؿماظػينمظؾضرؼؾيم.

ماالضؿصودؼيمظؾضرائىم.ماآلنوراظػصؾماظـوظٌم:

م
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 الفظل األول
 التؼريف تالضريثح

م

ظقضدددددق مسؾدددددكمتعرؼػفدددددومهمورؾقعؿفدددددوماظؼوغقغقددددديمهمممممبوظضدددددرؼؾيماماإلٌدددددومؼؿطؾدددددىم

موضقاسدػوماألدودقيم.مودق مغؿؽؾؿمسـمػذهماٌقضقسوتمؼبماظؾقونماآلتلم:

م

 تؼريف الضريثح  الفرع األول :
م

وؽدددـمظـدددومأنمغعدددر ماظضدددرؼؾيمبلغفدددومتمعؾؾدددغمعدددـماٌدددولمتػرضدددفماظدوظددديمأومعدددـممممممممم

صؼددددوميمهممبصددددػيمغفوئقدددديمهمووـؾددددفومسؾددددكماألذددددكوصمدددددقاءمأطددددوغقامرؾقعددددقيمأممععـددددقؼ

سؾددددقفؿمغػددددعمخددددوصمهمعددددـمأجددددؾمهؼقددددؼممممٌؼدددددرتفؿماظؿؽؾقػقدددديمهمعددددـمدونمأنمؼعددددقدم

مأػدا مسدةم(م.

عدددـمخددداللماظؿعرؼدددػماظلدددوبؼموؽدددـمهدؼددددمخصدددوئصماظضدددرؼؾيمهمومتققزػدددومسدددـمممم

معوظقيمأخرىمػلماظردؿم:مصرؼضي

م

 خظائض الضريثحأوال :
ماآلتلم:ظؾضرؼؾيمخصوئصمععقـيمغؼػمسؾقفومؼبماظؾقونم

م.ماظضرؼؾيمعؾؾغمعـماٌولم-م1م

تؿؿقددزماظضددرؼؾيمبفددذهماظصددػيمسددـماًدددعوتماظشكصددقيماظدديتمطددونمؼػرضددفومايددوطؿمممممممممم

سؾددكماوؽددقممؼبماظلددوبؼمعـددؾماظلددكرةم.مصوظضددرؼؾيمعؾؾددغمعددـماٌددولمؼمدؼددفماٌؽؾددػممممممممممم

مؼبماألصؾمبصقرةمسقـقيم.موؼبماظعصرمايدؼٌمبصقرةمغؼدؼيم.

اظروعوغقدديمتلدددؿقصكمسقـدددوم.ورؾدددؼمػدددذامممعربارقرؼدددياإلصؼدددمطوغدددًماظضدددرؼؾيمؼبمسفددددمم

وتلدددؿقصقفمعدددـماووصدددقؾمممماألسشدددوراظددديتمطوغدددًمتػدددرضمغظدددومممممماإلددددالعقيؼبماظدوظددديم

سؾدددكمم1918اظزراسقددديم.موؼبماظعصدددرمايددددؼٌمصدددرضماالهدددودماظلدددقصقيتمتمددددوبؼوم(مسدددومممممممم

ماظزراسقددديمضدددرؼؾيمسقـقددديمٌعوىددديمأزعددديماٌدددقادماظغذائقددديمؼبمذظدددؽماظعدددومم.ممممممموصدددقؾاو

دصدددعمضدددرؼؾيماظصطدددوتمبصدددقرةمسقـقددديممم1956ومسقدددًماٌقازغددديماظعوعددديماظربؼطوغقددديمظعدددوممم
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طوغددددًمتؿددددلظػمعددددـمظقحددددوتمصـقدددديمتورطبقدددديمذاتمضقؿدددديم.موظؽددددـمادددددؿقػوءمبعددددضمممممممممإذا

ماظضدددرائىمبصدددقرةمسقـقددديمؼبماظقضدددًمايوضدددرمػدددقمهـوبددديماددددؿــوءمتطؾؼدددفماظدوظددديمرشؾددديمممم

ؼبمحدددولمسددددممعالءتدددفمهممػعـفدددومؼبمتلدددفقؾمدصدددعمبعدددضمأغدددقاعماظضدددرائىمسؾدددكماٌؽؾدددم

هممواظؼوسدددةماظعوعدديمأنماظضددرائىمتدددصعمغؼدددامممممدددعورمخبلدديم.موهوذددقومعددـمبقددعمىؿؾؽوتددفمبلممم

اٌؽؾدددػممأسؾدددوءنمػدددذاماألددددؾقبمأطـدددرمهؼقؼدددومظؾعداظددديمهمصدددقؿؽـمبقددددورؿفمأنمتمخدددذممأل

وتػدددرضماظضدددرؼؾيمسؾدددكممماظشكصدددقيموطدددذظؽمغػؼدددوتمعلدددؿؾزعوتماإلغؿدددوجمبعددديماالسؿؾدددورمهممم

.طؿدددومأنماظضدددرؼؾيماظـؼدؼددديمأطـدددرمعدددردودامهألنمجؾوؼؿفدددومماإلعبدددوظلوظدددقسماظدددربلماظصدددوؼبم

وغػؼوتفددوماضددؾمهموالمحوجدديمظـؼددؾماألذددقوءماظعقـقدديماوصددؾيمودبزؼـفددومىددومؼعرضددفومممممممممممأدددفؾ

المذبددددولممإذاظضددددرؼؾقيممظددددةدارةوػدددلمأخددددوامأطـددددرمعالءعددديمممموتؾدددددلماظؼقؿدددديم.مظؾؿؾدددػمهم

اظؿالسدددىممأويمبلصدددـو مأضدددؾمجدددقدةمماظعقـقدددمقؾصدددواالددددؿعؿولمسـددددمجؾوؼددديماوممإلددددوءة

مدعورمسـدماظؾقعم.ؼبماأل

ماظضرؼؾيمتدصعمجربام–م2

همصعـصددددرممأدائفددددوتػددددرضماظضددددرؼؾيمجددددربامسؾددددكماٌؽؾددددػماظددددذيمالمخقددددورمظددددفمؼبممم

عددـممإضرارػددوعددـمخصوئصددفوماظرئقلدديم.والمؼغددومعددـمصددػيماظضددرؼؾيمػددذهممممممممواإلظددزامماإلطددراه

اصؼددديماظلدددؾطيماظؿشدددرؼعقيمسؾدددكممضؾدددؾمىـؾدددلماظشدددعىم.صوٌؾدددودئماظددديتمأضدددرتموجدددقبمعقمم

ؾدددؾمطددؾمعؽؾددػمسؾدددكمممضجبؾوؼؿددفمهالمتعدددينمعقاصؼدديمذكصددقيمعددـممممممواإلذنصددرضماظضددرائىممم

نمبعددددضماظػؽددددوتماالجؿؿوسقدددديمضدددددمتؽددددقنمشددددومىـؾدددديمؼبمممممٳاظضددددرؼؾيمضؾددددؾمدصعفددددوم. م

ماجملوظسماظؿشرؼعقيمموظؽـفومتمديماظضرؼؾيم.

دؼددددماظلدددؾطيممجؾقدددومؼبماظضدددرؼؾيمعدددـمخددداللمهممماإلظدددزامأومماإلطدددراهوؼظفدددرمسـصدددرمم

مهلدددومهموطقػقددديمأدائفدددومهممواألذدددكوصماًوضدددعيممهموددددعرػوممهووسوئفدددوممهماٌكؿصددديمظـقسفدددوم

مدونمأنمؼؽقنمظؾؿؽؾػمرأيمبذظؽم.موعقسدمدصعفومه

وػدددذامعدددومممؼبماظضدددرؼؾيمضدددوغقغلمؼصددددرمسدددـماظلدددؾطيماظؿشدددرؼعقيم.ممممماإلطدددراهوسـصدددرم

جددددراءاتمصوٌشددددرعمؼضددددعماظددددـظؿمواإلماظشددددعقبمغؿقفدددديمغضددددولمرقؼددددؾم.مإظقددددفتقصددددؾًم

ددددؾطيمدددددؿقرؼيمالماندددرمظؾعالضددديماظؿعوضدؼددديمصقفدددومهمممإظباًوصددديمبػدددرضماظضدددرائىماددددؿـودام

مإظزاعقددديوؼؼدددصنماظؿشدددرؼعماظضدددرؼامبوظعؼقبدددوتماظرادسددديماظؽػقؾددديمجبعدددؾماظضدددرؼؾيمصرؼضددديممم

دبؿؾدددػمسدددـمعدددقاردماظدوظددديماالخؿقورؼددديم.مواظضدددرؼؾيمصرؼضددديمسؾدددكمطدددؾمذدددكصمتـطؾدددؼمممممم
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مععـقؼدددومهمأويمهلدددومطدددلنمؼؽدددقنماٌؽؾدددػمذكصدددومرؾقعقدددومممسؾقدددفماظشدددروطماظؼوغقغقددديماٌـظؿدددم

ممأجـؾقوم.مأوعقارـوم

م.ماظضرؼؾيمتدصعمبصػيمغفوئقيم–3

مصددالمضبددؼمظدددفمادددصدادػوم.صفددلمعشدددورطيمممممؼدددصعماٌؽؾددػماظضددرؼؾيمبصدددقرةمغفوئقدديمهمممم

اظعوعددديمالموؽدددـماٌطوظؾددديمبفدددومؼبماٌلدددؿؼؾؾم.متؿؿقدددزماظضدددرؼؾيمبدددذظؽممممممماألسؾدددوءعـدددفمؼبم

سـددددممأدائفدددوعلدددؿقؼقفومسـددددمممإظبؿدددزمماظدوظددديمبؿلددددؼدػومماظددديتمتؾمسدددـماظؼدددروضماظعوعددديم

ماغؿفوءماجؾفومهموبدصعماظػقائدماٌؼررةمسـفومؼبمسؼدماظؼرضم.

م.ماظضرؼؾيمتدصعمدونمعؼوبؾمربددمووصؼومظؾؿؼدرةماظؿؽؾقػقيم–م4

تددددصعماظضدددرؼؾيمبددددونمعؼوبدددؾمهمأيمأنمداصعفدددومالمؼمدؼفدددومظغدددرضمايصدددقلمسؾدددكممممممم

مإظقفددوؼدددصعفومبقصددػفمسضددقامؼبماىؿوسدديماظلقودددقيماظدديتمؼـؿؿددلممممممووإنددمصوئدددةمخوصدديمظددفم.مم

بددؾمسؾددكماظعؽددسمصفددقمؼلددؿػقدمعـفددومممممم.موالمؼعددينمذظددؽمأنمداصددعماظضددرؼؾيمالمؼلددؿػقدمعـفددوم.مممم

وظؽدددـمبصدددػؿفمصدددردامؼبماىؿوسددديمصفدددقمعدددـالمؼلدددؿػقدمعدددـمخددددعوتمعراصدددؼماظدوظددديمسوعددديمممم

ؿددديمتدددـعؿمبدددوألعـمممبقصدددػفمعقارـدددوم.مطؿدددوماغدددفمؼلدددؿػقدمعدددـموجدددقدهموددددطمعبوسددديمعـظمممممم

عدددوممأددددوسضبدددددمسؾدددكممأنعؼددددارماظضدددرؼؾيمالموؽدددـممإنواالددددؿؼرارم.موظدددذامصدددلماظؼدددقلم

سؾددكمأدددوسماٌؼدددرةماظؿؽؾقػقدديموحدددػومهمممممموإنددوؼعددقدمسؾددكماٌؽؾددػمعددـمعـػعدديمخوصدديمممممم

مأيمحلىمعؼدرتفمسؾكماظدصعم.

م.ماظضرؼؾيمتػرضمعـماظدوظيم–م5

ودددددقؾيمعوظقدددديم.مواٌؼصددددقدممتـػدددردماظدوظدددديمبػددددرضماظضددددرؼؾيمواددددؿكداعفومبقصددددػفومم

صفددلماٌعـقؼدديماظعوعدديماظدديتمعـقفددوماظؼددوغقنمصددالحقيمصددرضماظضددرؼؾيمممممممماألذددكوصبوظدوظدديم

اظلدددؾطيماٌرطزؼددديمواهلقؽدددوتماظعوعددديماظددديتمتؿؿؿدددعمبشكصدددقيمععـقؼددديمعلدددؿؼؾيموبوددددؿؼاللممممممم

اوؾقدددديمماإلدارؼدددديواظقحددددداتممواألضددددوظقؿبوظـلددددؾيمظؾضددددرائىماظعوعدددديهمممموأداريعددددوظلم

مواوؾقيم.ماإلضؾقؿقيظـلؾيمظؾضرائىمواظؾؾدؼوتمبو

مماظضرؼؾيمصرؼضيمذاتمأػدا معؿعددةم–م6

تلدددؿكدمماظدوظددديماظضدددرؼؾيموددددقؾيمظؿقؼقدددؼمأػددددا مسدؼددددةمضددددمتؽدددقنمعوظقددديمأومممممممم

ماجؿؿوسقيمأوماضؿصودؼيم:

م

م
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مماألشراضماٌوظقيمظؾضرؼؾي -مأ

عوظقددديمػدددلمتغطقددديماظـػؼددوتماظعوعددديمظؾدوظددديماظددديتممميهؼقدددؼمشوؼددممإظبترعددلماظضدددرؼؾيممم

وتعدددددماظغوؼدددديماٌوظقدددديمعددددـماظغوؼددددوتماظؿؼؾقدؼدددديممممعراصؼفددددوماظعوعدددديم.مقوظؿلددددمإظقفددددوهؿددددوجم

مظؾضرائىم.

 ماالجؿؿوسقيمظؾضرؼؾيماألشراض -مب

اظدوظدددديماالجؿؿوسقدددديم.مصفددددلمأداةمظؿكػقددددػممأػدددددا اظضددددرؼؾيمظؿقؼقددددؼممتلددددؿكدمم

هوٌـدددعمتدددراطؿماظـدددرواتمواظددددخقلماظعوظقددديمهممحددددةماظػدددقارقمبددديماظطؾؼدددوتماالجؿؿوسقددديمم

ددددقؾيمظؿـظدددقؿمدقودددديماظـلدددؾمسـددددعوممتدددـلماظدوظددديماظددديتمتشدددفعمزؼدددودةمسدددددماظلدددؽونمموو

ضدددرؼؾقيمظؾؿؽؾدددػماٌؿدددزوجمأزؼددددمعدددـماإلسػدددوءاتماٌؿـقحددديمظؾؿؽؾدددػماظعدددوزبممإسػدددوءات

اظدوظدددديماظدددديتمهددددوربمزؼددددودةماظـلددددؾمػددددذهماإلسػددددوءاتمظؾؿؽؾددددػممممممتؼؾددددؾ.مؼبمحدددديم

ٌدددقادماظضدددورةمبوظصدددقيماٌؿدددزوجم.مطؿدددومتلدددؿطقعماظدوظددديمأنمهددددمعدددـماددددؿفال مبعدددضمام

ماظعوعيمعـؾماًؿرمواظؿؾغمبػرضمضرائىمعرتػعيمسؾقفوم.

مماالضؿصودؼيمظؾضرؼؾيماألشراضم-ج

ماددددؿعؿؾًماظدوظددديماظضدددرؼؾيمعـدددذمزعدددـمبعقددددموددددقؾيممظؿقؼقدددؼمأػددددا ماضؿصدددودؼيم.ممم

.مماألجـؾقددددييؿوؼددديماظصددددـوسيماظقرـقددديمضدددددماٌـوصلددديمممممياظؽؿدددرمطقددددمصػرضدددًماظضددددرائىمم

ظؿقجقددفماظلقوددديماالضؿصددودؼيممممأودددعاظضددرؼؾيمبشددؽؾمممرؼيمادددؿكداموهددوولماظدددولماظعصددمم

بوإلسػدددوءاتماظضدددرؼؾقيم.وتعدددو ماألزعدددوتممممماإلغؿدددوجعدددمازرةمبعدددضمصدددروعممممك.مصؿعؿدددؾمسؾدددم

معراحدددؾماالغؽؿدددوشمواظرطدددقدمهممأنـدددوءاالضؿصدددودؼيمبدددوظؿكػقضمعدددـماظعدددىءماظضدددرؼامؼبممم

موتزؼدمعـمػذاماظعىءمؼبمأنـوءمعراحؾماالزدػورمواظرخوءم.

م

 متييس الضريثح هي الرسن  : ياثاً
ممعـمحقٌمأوجفماظؿشوبفم-1

طدددالمعدددـماظضدددرؼؾيمواظرددددؿمؼؿػؼدددونمؼبمأغفؿدددومصرؼضددديمغؼدؼددديمؼددددصعفوماٌؽؾدددػمممممممإن

ظؾدوظدديمبصددقرةمغفوئقدديمحقددٌمهددددماظدوظدديمغظوعفددوماظؼددوغقغلمعلددؿكدعيماظؼددوغقنمودددقؾيممممممممممم

م.ظذظؽم.مطؿومتؿؿؿعماظدوظيمحبؼماعؿقوزمسؾكمأعقالماٌدؼـمبليمعـفؿوم

م

م
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ممعـمحقٌمأوجفماالخؿال م-2

م:معددددـماٌعؾددددقممأنماظضددددرؼؾيمتػددددرضمبؼددددوغقنمؼددددـظؿممممعصدددددرماظؼددددقةماٌؾزعدددديمم–مأم

دمهلدددومعدددـمعقاصؼددديممنماظلدددؾطيماظؿـػقذؼددديمالبدددمٳعبقدددعماألحؽدددومماٌؿعؾؼددديمبفدددوموبوظؿدددوظلم مم

أنمؼصددددرمضدددوغقنممضدددوغقنمهلدددومهمأعدددوماظرددددؿمصدددالمؼشدددصطمممإصدددداراظلدددؾطيماظؿشدددرؼعقيمسؾدددكمم

مضوغقنم.مإظبػلمأنمؼلؿـدمؼؽموإنوؼػرضفم

:متػدددرضماظضدددرؼؾيمسؾدددكماٌؽؾدددػمعدددـمدونمعؼوبدددؾممعددددىمهؼدددؼماظـػدددعماظعدددومم–مب

ربددددمغوذددهمعددـمعلددوػؿيماٌؽؾددػمؼبماألسؾددوءماظعوعدديم.مؼبمحدديمؼدددصعماظردددؿمعؼوبددؾممممممممم

ماظـػعماظعومم.مإظبمبوإلضوصيايصقلمسؾكمخدعيمأومغػعمخوصمؼؼدعفماٌرصؼماظعومم

ؼصدددددمهؼقددددؼمأػدددددا ماضؿصددددودؼيمواجؿؿوسقدددديممممم:تػددددرضماظضددددرؼؾيمبمماهلددددد م-ج

ماٌوظلمظؾدوظيم.ماإلؼرادهؼقؼمموعوظقيمؼبمحيمأنماهلد معـمصرضماظردقممػق

:متدددزدادمأػؿقددديماظضدددرائىمؼبماظعصدددرمايددددؼٌمواظعؽدددسمممممأػؿقددديمطدددؾمعـفؿدددومم–مد

مصققلمصقؿومؼؿعؾؼمبوظردقممحقٌمتؿـوضصمأػؿقؿفوم.

م

 ) أساش فرع الضريثح ( الطثيؼح القاًىًيح للضريثح  الفرع الثاًي :
اٌؼصدددقدمعدددـمدرادددديماظطؾقعددديماظؼوغقغقددديمظؾضدددرؼؾيمتلدددقؼغمصدددرضمػدددذهماظقددددقؾيمممممممم

عػفقعفدددومبصدددقرةمأصضدددؾم.مصؿدددـموجفددديمممإلؼضدددوحاٌوظقددديمهمواظؾقدددٌمؼبمتؽققػفدددوماظؼدددوغقنمم

غظدددرمضوغقغقددديمهزفدددرتمغظرؼؿدددونمظؿػلدددومأددددوسمصدددرضماظضدددرؼؾيمػؿدددوماظـظرؼددديماظؿعوضدؼددديممممم

ملمػوتيماظـظرؼؿيمؼبماظؾقونماآلتلم:وغظرؼيماظؿضوعـم.ودق مغقض

ماظـظرؼيماظؿعوضدؼيمأوالم:م

صؽدددرةماظعؼددددماالجؿؿدددوسلماظددديتمغدددودىمبفدددومبعدددضممممإظبؼعدددقدمأصدددؾمػدددذهماظـظرؼددديمم

مصالددددػيماظؼدددرنماظلدددوبعمسشدددرمأعـدددولمظدددق موػدددقبزمهمواظؼدددرنماظـدددوعـمسشدددرموخبوصددديمروددددقمهم

غظرؼدددديماظضددددرؼؾيم(مبؽؿوبددددفمتمم1766ورقرػددددومخطقددددىماظـددددقرةماظػرغلددددقيمعوابددددقمؼبمسددددومم

سـددددعومسدددر ماظضدددرؼؾيمبلغفدددوملدددـمؼدصعدددفماٌؽؾدددػمعؼوبدددؾماًددددعوتمواٌـدددوصعماظددديتممممممممم

وصدددؼمػدددذهممضبصدددؾمسؾقفدددومعدددـمجدددراءمضقدددومماظدوظددديمبقزوئػفدددوم.مصدددوظػردمؼددددصعماظضدددرؼؾيمهممم

ضبصددؾمسؾددكمذددلءمبوٌؼوبددؾم.مصقؽددقنمأدددوسماظضددرؼؾيمسؼدددامضددؿـقومبدديممممممممألغددفاظـظرؼدديمهم

يمددددددسؾددددكمأحؽوعددددفمبقدددددوريمىـؾددددلماظشددددعىمأوماظلؾطممماظػددددردمواظدوظدددديمؼددددؿؿماالتػددددوقممم

ماظؿشرؼعقيم.
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مإصبددورسؼدددموضدددماخؿؾددػماظؽؿددوبمحددقلمرؾقعدديمػددذاماظعؼدددم.مصؼددولمأدمممسددٌمبلغددفمممممم

الءملـفدددوم.مووصدددػفمعقغؿلدددؽققممتؼددددمماظدوظددديمهقجؾدددفماًددددعوتمظؾؿدددقارـيموؼددددصعمػدددم

ؿدددعمبدددوىزءماظدوظددديمعؼوبدددؾمحدددؼماظؿؿمإظبألنماظػدددردمؼددددصعمجدددزءامعدددـمعوظدددفممهممبعؼددددمبقدددع

همصوظضدددرؼؾيمظقلدددًمددددقىمضلدددطمتدددلعيمؼمدؼدددفمممممسؼددددمتدددلعيماآلخدددرم.موسددددهممجدددواردانمم

مغؿػوعمبوىزءماظؾوضلم.ممماٌؽؾػمظال

وظؽدددـماظـظرؼددديماظؿعوضدؼددديمامتصدددؿدمأعدددوممتطدددقرماظػؽدددرماظلقوددددلمواالضؿصدددوديمهممممممم

مصقجفًمهلوماالغؿؼوداتماآلتقيم:

عدددـمميتمضبصدددؾمسؾقفدددوماظػدددردمممماًدعددديماظعوعددديمأوماٌـػعددديماظدددممَّؼصدددعىمأنمتؼدددقمم–1

اظدوظدددديمبوٌددددولمهمظقؿقؼددددؼماظؿددددقازنمبدددديماًدعدددديماظدددديتمتمدؼفددددوماظدوظدددديمواظضددددرؼؾيمممممممم

اٌدصقسدديمعددـماٌؽؾددػم.مطؿددومالموؽددـموزئدديماًدددعوتماظعوعدديمٌعرصدديمعددومؼـؿػددعمطددؾممممممممممم

مصردمعـفومبصقرةمعلؿؼؾيم.

ضدددعماظـظرؼددديماظؿعوضدؼددديمهصدددرموزدددوئػماظدوظددديمبوظعؼددددمهمؼبمحددديمأنماظقاممممممإنم–م2

المؼؼدددرمذظدددؽمهمصقزدددوئػماظدوظددديمأوددددعمعدددـمأنمهصدددرمبوووصظددديمسؾدددكمندددروةماظػدددردمممممممممم

مودالعؿفم.

ؼػقددددمعدددـمخددددعوتماظدوظددديمأذدددكوصمالمؼددددصعقنماظضدددرائىمهمصوظضدددرؼؾيمتدددقزعممممم–م3

مبنسػددوءاألسؾددوءماظعوعدديمبدديماٌددقارـيمحلددىمعؼدددرتفؿمسؾددكماظدددصعم.موتؼضددلماظعداظدديمممممممممم

ومذويماظدددخؾماودددودمعددـمدصددعماظضددرؼؾيمممممبعددضماظطؾؼددوتماالجؿؿوسقدديمعـددؾماظػؼددراءمأمممم

مهوععمذظؽمؼػقدمػمالءمعـماًدعوتماظيتمتؼدعفوماظدوظيم.

م

 ًظريح التضاهي – ثاًيا
م

ظدددقصـربجرماظضدددرؼؾيمواجؾدددومورـقدددوم.مصؽؿدددومضبدددؼمظؾدوظددديمأنمتػدددرضمممممممماألددددؿوذؼعددددم

رؼؾيمضدددظؾددددصوعمسدددـماظدددقرـمأنـدددوءمايدددربمهمصبدددقزمهلدددومأنمتػدددرضماظمماإلجؾدددورياظؿفـقددددم

ؽؾػدديمحؿددكمتددؿؿؽـمهمحبصددقؾؿفومهمعددـمتغطقدديماظـػؼددوتماظعوعدديم.مصوظضددرؼؾيمتعددربممممممممممسؾددكماٌ

ؼبمهؿدددؾماألسؾدددوءماظعوعددديهموذظدددؽمتؾعدددومٌؼددددرتفؿممسدددـمتضدددوعـماٌدددقارـيموعشدددورطؿفؿ

ذدددؽؾممإظبسؾدددكماظددددصعم.موضددددمأخدددذماظؿضدددوعـمؼبماظلدددوبؼمذدددؽالماخؿقورؼدددومندددؿمتطدددقرمممممممم
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سماظؼدددوغقغلمهلدددذهماظقددددقؾيماٌوظقددديمظؾضدددرؼؾيموعدددؾماألددددوماإلظزاعقدددي.مصوظطؾقعددديممإجؾدددوري

مـؾعمعـمدؾطونماظدوظيمواعؿقوزاتفومهموظقسمعـمسؼدمبيماٌؽؾػمواظدوظيم.ؼ

تـطؾددؼمغظرؼدديماظؿضددوعـمعددـماألوددونمبقجددقدمعصددؾقيمسوعدديموعشددصطيمبدديمعبقددعممممممممم

عصددودرممإصبددودعددـممإذنصددالمبدددمظؾدوظدديممممرسوؼؿفددوموتلعقـفددوم.ممكاٌددقارـيمتؼددقمماظدوظدديمسؾددمم

صقددددؼماظدوظدددديممايوجددددوتماظعوعددديم.مموإذدددؾوعمعدددديمظؿدددلعيمػددددذهماٌصددددؾقيمماألعدددقالماظالزم

أنماجملؿؿدددعماظدددذيمؼػقددددمعدددـماًددددعوتماظعوعددديمؼػدددصضممممإظببػدددرضماظضدددرائىمؼلدددؿـدم

متضوعـمأصرادهمؼبمهؿؾماألسؾوءماظعوعيمأؼضوم.

األددددوسماظؼدددوغقغلمظؾضدددرؼؾيمظدددقسمسالضددديمتعوضدؼددديمبددديماٌؽؾدددػمواظدوظددديمهمبدددؾمممإن

دػددومدددؾطيماظدوظدديماظالزعدديمظؿقؼقددؼماظصددوحماظعددومم.مصققددؼمظؾدوظدديممممممممعرمسالضدديمضوغقغقدديمػددقم

أنمتػددددرضمسؾددددكمعقارـقفددددومواظؼددددورـيمؼبمدؼورػددددومهمبوسؿؾددددورػؿمأسضددددوءمعؿضددددوعـيمؼبم

ماٌـقريمبفوم.معـماظـفقضمبوألسؾوءممتؽـفوعـماٌولممعـظؿيمدقودقيمعشصطيمهمعؾوظغ

م

 ثالثا : القىاػذ األساسيح للضريثح 
م

صدددؾمعدددـمتعدددورضمؼبماٌصدددوحمبددديماظدوظددديمواٌؽؾػددديمهمطدددونمممغظدددرامٌدددومضددددمضبم

البدددمسؾددكماٌشددرعمأنمؼؿؾددعمضقاسدددمأدودددقيمسوعدديمسـدددمصددرضماظضددرؼؾيم.موػددذهماظؼقاسدددمممممممممم

وظعؾـددومالمتلددؿكمبؼددوغقنماظضددرؼؾيمػددلماظدديتمتؼددوسمبفددومدددالعيماظضددرؼؾيموعشددروسقؿفوم.ممممممأومعددو

المتؼددددؾمسددددـمأػؿقدددديمغؾددددوظغمسـدددددعومغؼددددقلمأنمأػؿقدددديمػددددذهماظؼقاسدددددمبوظـلددددؾيمظؾضددددرؼؾيم

واظقاضددددعمأنمأدمممسددددٌمػددددقمأولمعددددـممماظؼقاسدددددماألدودددددقيمبوظـلددددؾيمظؾؿقازغدددديماظعوعدددديم.م

ماظيتممتـؾماظعداظيمواظقؼيمواٌالءعيمواالضؿصودم.محددمػذهماظؼقاسد

م

مضوسدةماظعداظيمم–م1

جوغدددددىممإظبػدددددد ماظـظدددددومماظضدددددرؼامؼبمأيمدوظددددديمػدددددقمهؼقدددددؼماظعداظددددديممإن

اظددؾعضمأنماظعداظدديمتعددينموجددقبمتطؾقددؼمغلددؾقيماظضددرؼؾيممممممماسؿؾددوراتمأخددرىم.موضدددمتصددقرمممم

عددددومؼعددددر مبوظضددددرؼؾيماظـلددددؾقيم.مأيمأنمتؽددددقنمغلددددؾيماظضددددرؼؾيماٌؼؿطعدددديمعددددـموسددددوءممممممأو

طوغدددًممإذاأنماظضدددرؼؾيماظـلدددؾقيممم.مإالاظضدددرؼؾيمواحددددةمبغدددضماظـظدددرمسدددـمرؾقعددديماظقسدددوءممممم

سدددـمنماظعصدددرمايددددؼٌمضددددمأزفدددرمسفزػدددومممممٳ مهمتصدددؾلمظؾؿطؾقدددؼمؼبماظعصدددقرماظلدددوبؼيممم
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تددؾينمصؽددرةماظضددرؼؾيمممممإظبوظددذظؽمتقجددفماٌؿكصصددقنمبوٌوظقدديماظعوعدديمممممهمهؼقددؼماظعداظدديمم

اظؿؿققدددزمبددديماٌؽؾػددديموصؼدددومٌؼددددرتفؿممممملعدددـمخدددالماظؿصدددوسدؼيمظؿقؼقدددؼمسداظددديمأطـدددرممم

اظؿؽؾقػقددديم.مطؿدددومتلخدددذماظؿشدددرؼعوتماٌوظقددديمبعددديماالسؿؾدددورمسـددددعومتؼدددررمصدددرضماظضدددرائىمممم

االجؿؿوسقدددديمأيمبوظضددددرائىماظشكصددددقيمموأسؾددددوءهوعرطددددزهماٌددددوظلمهممذكصددددقيماٌؽؾددددػمه

ـمقهؼ خددداللمددددعرماظضدددرؼؾيماٌػروضددديمبددديممؼدددومظؾعداظددديم.مطؿدددوممتقدددزمػدددذهماظؿشدددرؼعوتمعددد

اظددددخؾماٌؿدددلتلمعدددـماظعؿدددؾمهموذظدددؽماٌػدددروضمسؾدددكمرأسماٌدددولمواظددددخؾماٌؿدددلتلمممم

معـفم.

مضوسدةماظقؼيم–م2

قضددقحموبددالممؼددرىمأدمممسددٌمأنماظضددرؼؾيماىقدددةمػددلمتؾددؽماظضددرؼؾيماوددددةمبمممممم

متؽدددددقنماظضدددددرؼؾيمععؾقعددددديموواضدددددقيمظؾؿؽؾدددددػم.ممصلدددددعرػومععدددددرو مهممممهؽدددددؿم.مأيمأن

ربددددمبقضددقحم.مواظغددرضمعددـمػددذهماظؼوسدددةمػددقمأنمؼؽددقنممممممممووأدددؾقبموعقاسقدددمجؾوؼؿفددمم

سؾدددكماظددددصوعممةاٌؽؾدددػمسؾدددكمسؾدددؿمعلدددؾؼمبوظؿزاعوتدددفماظضدددرؼؾقيمطدددلمتؽدددقنمظدؼدددفماظؼددددرم

ماظضرؼؾقيم.ماإلدارةعـمجوغىممسـمحؼقضفمضدمأيمتعلػمأومدقءمادؿعؿولمظؾلؾطي

موعـمأجؾمهؼقؼمذظؽمصبىمأنمؼؿقاصرمأعرانم:

أنمتؿلدددؿماظؼدددقاغيماظضدددرؼؾقيمبوظقضدددقحمحؿدددكمؼػفؿفدددومسوعددديماظـدددوسم.موػدددذامممممممممم–مأ

نماظؼدددقاغيماظضدددرؼؾقيمطؾؿدددوماحؿؿؾدددًمممألاألعدددرمظدددفمسالضددديمحبصدددقؾيماظضدددرؼؾيمهمممم

مزبؿؾػيماخؿورماٌؽؾػماظؿػلوماظذيمضبؼؼمعصؾقؿفم.تػلوؼـم

سؾدددكماظدوظددديمغشدددرماظؼدددقاغيمواألغظؿددديماظضدددرؼؾقيمؼبموددددوئؾماظـشدددرماٌعروصددديممممم–مب

مإسؿوالمٌؾدأيماظشػوصقيمواظعالغقيم.

مضوسدةماٌالءعيم–م3

تعددددينمػددددذهماظؼوسدددددةمأنمطددددؾمضددددرؼؾيمصبددددىمأنموؾددددكمؼبمأغلددددىماألوضددددوتمهممممم

اٌدددالءممظؾؿؽؾدددػمحؿدددكمغؿفـدددىمإرػوضدددفموحؿدددكمؼؿؼؾدددؾماظؿؽؾقدددػماظضدددرؼامممبوبوألددددؾق

ػدددروضمسؾقدددفمبقلدددرموددددفقظيم.مصلغلدددىماألوضدددوتمظددددصعماظضدددرؼؾيمػدددقموضدددًمحصدددقلممممممممماٌ

اٌؽؾدددػمسؾدددكمدخؾدددفم.موعدددـمػدددذاماظؼؾقدددؾمأنموؾدددكماظضدددرؼؾيمسؾدددكمحوصدددالتماألرضمممممم

جددينماووصددقؾمهمواظضددرؼؾيمسؾددكماألربددوحمبعدددمايصددقلمسؾقفددوم.موبوظطرؼؼدديماظدديتمممممممممممبعددد

ـؾددددعمبوظـلددددؾيمسـدددددماٌمتؿـودددددىمعددددعماٌددددولماًوضددددعمظؾضددددرؼؾيمعـددددؾمررؼؼدددديمايفددددزممم

م.مظؾؿرتؾوتمواألجقر
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مضوسدةماالضؿصودمم–م4

تعددددينمػددددذهماظؼوسدددددةماالضؿصددددودمؼبمطؾػدددديمجؾوؼدددديماظضددددرؼؾيم.مأيمأنمتددددـظؿمطددددؾمممم

تزؼددددمطؾػددديمجؾوؼؿفدددومسؿدددومؼددددخؾمؼبمخزؼـددديماظدوظددديم.موؼعدددينمذظدددؽمأنممضدددرؼؾيمحبقدددٌمال

ؾمظؾفؾوؼددديمؼؽؾػفدددومأضدددؾمغػؼدددديمىؽـددديمحؿدددكمالمؼؿقؿددددممممممأدددددؾقبوسؾدددكماظدوظددديمأنمدبؿدددورمممم

اٌؽؾدددػمتضدددققيمؼبمشدددومعقضدددعفومهموؼؿضدددوءلماظػدددرقمبقـؿدددومؼدصعدددفموعدددومؼددددخؾمخزؼـددديمممم

ممماظدوظيم.

مم
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 الفظل الثاًي
 التٌظين الفٌي للضريثح

م

اظػـقددديماٌؿعؾؼددديمممواإلجدددراءاتؼؼصددددمبدددوظؿـظقؿماظػدددينمظؾضدددرؼؾيمهدؼددددماألوضدددوعمممم

قفددىمأنمطبؿددورماٌشددرعمأوالممممؼددـومتـظددقؿماظضددرؼؾيمسدددةمعشددوطؾم.مصمممممإذبػددرضماظضددرؼؾيم.مم

.موحؿدددكمتؽؿؿدددؾماىقاغدددىماظػـقددديمالمبددددمعدددـماظؿعدددر مممددددعرػوندددؿمضبدددددمموسدددوءماظضدددرؼؾي

.موػددددذهماٌقضددددقسوتمدددددق مممماالزدواجماظضددددرؼامواظؿفددددربماظضددددرؼاممسؾددددكمزددددوػرةمم

متؽقنمربقرماظدراديمؼبمػذاماظػصؾم.

م

 املثحث األول
 وػاء الضريثح

م

اظددددذيمتػددددرضمسؾقددددفماظضددددرؼؾيمهمأيمؼؼصدددددمبقسددددوءماظضددددرؼؾيماوددددؾمأوماٌطددددرحمم

م:سـفومماإلجوبياٌودةماًوضعيمهلوم.موتـومدراديموسوءماظضرؼؾيمأدؽؾيمؼـؾغلم

مسؾكماألعقال.مأمػؾمتػرضماظدوظيمضرؼؾيمسؾكماألذكوصم -

 ػؾمتػرضماظدوظيمضرؼؾيمواحدةمأممضرائىمعؿعددةم. -

 ػؾمتػرضماظدوظيمضرؼؾيمعؾوذرةمأممضرؼؾيمشومعؾوذرةم. -

 وظيمضرؼؾيمسقـقيمأممذكصقيم.ػؾمتػرضماظد -

م

 

 املطلة األول
 الضرائة ػلً األشخاص والضرائة ػلً األهىال

م

ؼؿعؾددددؼماٌقضددددقعمبوخؿقددددورماوددددؾماظددددذيمتػددددرضمسؾقددددفماظضددددرؼؾيم.موؼبمحدددددودم

ضددددرائىمسؾددددكماألذددددكوصموضددددرائىمسؾددددكممإظبػددددذاماٌعـددددكمؼددددؿؿمتؼلددددقؿماظضددددرائىم

ماألعقالم.
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مذكوصمأوالم:ماظضرائىمسؾكماأل

ظضدددرائىماظددديتمتؿكدددذمعدددـماظشدددكصموسدددوءمهلدددومهمأيمتؾدددؽماظضدددرائىمممممؼؼصددددمبفدددومام

اظدوظدديمربددالمظػرضددفوم.موتلددؿكمبوظضددرؼؾيممممممإضؾددقؿاظدديتمتؿكددذمعددـموجددقدماظػددردمغػلددفمؼبمممممم

مغقسيم:مإظبسؾكماظرؤوسموتـؼلؿم

ضدددرائىماظػددددردةماظؾلددددقطيماظددديتمطوغددددًمتػددددرضمبلدددعرمعقحدددددمسؾددددكمعبقددددعمممم -1

 لم.عوموؾؽقنمعـمنرواتمودخقمإظباألصرادمدونماظـظرم

ظػدددردةماٌدرجددديماظددديتممتقدددزمبددديماألصدددرادماًوضدددعيمظؾضدددرؼؾيمعدددـمماضدددرائىم -2

صؽدددوتمحبلدددىماظلدددـمأوماىدددـسمأوماظطؾؼددديماالجؿؿوسقددديممممإظبخددداللمتؼلدددقؿفؿم

 أوماٌفـيمأوماظـروةمععمهدؼدمدعرمخوصمظؽؾمصؽيم.

ىدددومماٌؼددددرةماظؿؽؾقػقددديمظ صدددرادممإظبالمتـظدددرممأغفدددووؼعدددوبمسؾدددكمػدددذهماظضدددرائىممم

خؿػوئفدددومعدددـماظدددـظؿماٌوظقددديمايدؼـددديمظؿقدددؾمربؾدددفوماظضدددرائىمسؾدددكممممممممصدددرضمضدددرورةمام

ماألعقالم.

منوغقوم:ماظضرائىمسؾكماألعقالم

عدددقالم.موأػدددؿمتطؾقؼوتفدددوماألاغؿشدددرتمؼبماظدددـظؿماظضدددرؼؾقيماٌعوصدددرةماظضدددرؼؾيمسؾدددكم

اظعؿؾقددديماظضدددرؼؾيمسؾدددكمرأسماٌدددولمهموسؾدددكماظددددخؾمهموسؾدددكماظـػؼددديمهموسؾدددكماظؿدددداولمممممم

مؼػمسؾكمػذهماألغقاعمؼبماظؾقونماآلتلم.واظؿصرصوتم.مودق مغ

ماظضرؼؾيمسؾكمرأسماٌولمم–م1

اٌددولمذبؿددقعماألعددقالماظعؼورؼدديمواٌـؼقظدديماظدديتموؾؽفددوماٌؽؾددػمممممممممبددرأسؼؼصدددمم

ؼبميظددديمربدددددةمددددقاءمأطوغدددًمعـؿفددديمأممشدددومعـؿفددديم.موتؿكدددذماظضدددرائىمسؾدددكمرأسمم

ماٌولمأغقاسومسدةمأػؿفوم:

 اظضرؼؾيماظعودؼيمسؾكمرأسماٌول -مأ

تػددددرضمػددددذهماظضددددرؼؾيمسؾددددكمرأسمعددددولماٌؽؾددددػم.موسددددودةمعددددومتؽددددقنمأدددددعورػومم

عـكػضددديمهألنموسوءػدددومعدددـماظضدددكوعيمىدددومؼلدددؿلمؼبمايصدددقلمسؾدددكمإؼدددراداتمشزؼدددرةممممم

م.وعـمأعـؾؿفومضرؼؾيماظعرصوتماٌػروضيمؼبماظعراقم.

م

م

م
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مماظضرؼؾيماالدؿــوئقيمسؾكمرأسماٌولم–بم

اٌدددولماًوضدددعمهلدددومػدددقمرأسمممتؿشدددوبفمػدددذهماظضدددرؼؾيمعدددعمددددوبؼؿفومعدددـمحقدددٌمأنمم

أنمددددعرماظضدددرؼؾيماظعودؼددديممممإذدبؿؾدددػمسـفدددومؼبمددددعرماظضدددرؼؾيم.ممممأغفدددومإالعدددولماٌؽؾدددػمم

وظعدددؾمعدددومؼلدددق مممؼؽدددقنمعـكػضدددومأعدددومددددعرماظضدددرؼؾيماالددددؿــوئقيمصؿػدددرضمبلدددعرمأسؾدددكم.ممممم

تػدددرضمؼبمزدددرو ماددددؿــوئقيمتؽدددقنمصقفدددوماظدوظددديممممأغفدددوارتػدددوعمددددعرمػدددذهماظضدددرؼؾيمػدددقمم

مظؿلدؼدمدؼقنمطؾوةمأومالنوزمبعضماألسؿولماٌفؿيم.مهمأألعقالمإظببلعسمايوجيم

ماظضرؼؾيمسؾكماظصطوتم–جم

ػددلماظضددرائىماظدديتمتػددرضمسؾددكمذبؿددقعمعددوموؾؽددفماٌؽؾددػمؼبميظدديمزعـقدديمممممممممممم

تػدددرضمسؾدددكممأنمإعدددوععقـددديمػدددلماظقصدددوةم.موتؿكدددذمػدددذهماظضدددرائىمأغقاسدددومعؿعدددددةمصفدددلمم

ؾددكمذبؿددقعماظصطدديمنددؿمسؾددكمغصددقىمممممأومسهمأومسؾددكمغصددقىمطددؾموارثممممهمذبؿددقعماظصطدديم

اددددؿـودامظؼدددرارمم1994طدددؾموارثم.مسؾؿدددومأنمضدددرؼؾيماظصطدددوتمعؾغدددوةمؼبماظعدددراقمعـدددذمسدددوممم

م.م1994ذبؾسمضقودةماظـقرةماٌـقؾمرضؿمممممظلـي

ماظضرؼؾيمسؾكماظدخؾمم–م2

ضؾدددؾمبقدددونممأنمسبدددددماٌػفدددقمماظددددضقؼمظؾددددخؾممؼؼؿضدددلماظؾقدددٌماظعؾؿدددلماظلدددؾقؿم

بغقددديمهؼقدددؼمشدددوؼؿيم:ماظغوؼددديماألوظبمهمحؿدددكمالمتشدددؿؾممسؾقدددفمأغدددقاعماظضدددرائىماٌػروضدددي

واظغوؼدديماظـوغقدديمسدددممتفدددربمممممهاظضددرؼؾيمبعددضماألعددقالماظددديتمالمتعدددمعددـمضؾقددؾماظددددخقلممممممم

مبعضماظعـوصرماظيتمتعدمعـمضؾقؾماظدخقلم.

ممهدؼدمعػفقمماظدخؾم-ا

مظؿقدؼددددمعػفدددقمماظددددخؾمػـدددو مغظرؼؿدددونماألوظبمغظرؼددديماٌـؾدددعمهمواظـوغقددديمغظرؼددديمممم

ماظزؼودةماالصبوبقيمظذعيماٌؽؾػم.م

ممغظرؼيماٌـؾعم–اظـظرؼيماألوظب

عدددـمأعدددقالموخددددعوتمممهمبصدددػيمدورؼددديموعـؿظؿددديممهمؼعددددمعدددومضبصدددؾمسؾقدددفماٌؽؾدددػم

المبدددمعددـمممطددذظؽماإلؼددرادوؽددـمتؼققؿفددومبددوظـؼقدمدخددالموصؼددومهلددذهماظـظرؼدديم.موظؽددلمؼعدددمممممم

متقصرماظشروطماآلتقيم:

ماظشرطماألولم:ماظدورؼيمواالغؿظوم

وعـؿظؿدديمطؾؿددوماغؿفددًماٌدددةماظدديتمؼؼدددرممممممممهمؼددلتلماظدددخؾمبصددػيمعؿفددددةمممممأنأيم

وراتدددىماٌقزدددػماٌددددصقعمؼبماظقدددقممأوماألددددؾقعمأوماظشدددفرمأومممهؾصقفدددومعـدددؾمأجدددرماظعوعددد
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عـدددؾممهمنماإلؼدددرادماظدددذيمضبصدددؾمسؾقدددفماظشدددكصمبصدددػيمسرضدددقيممٳاظلدددـيم.موسؾدددكمذظدددؽم 

مهدددعورمعددـالمرؼدديمغؿقفدديمالرتػددوعماألممأومارتػددوعماألعددقالماظعؼومهجددقائزماظلددـداتمواظقوغصددقىممم

مصالمؼعدمدخالمرؾؼومهلذهماظـظرؼيم.

مدماظشرطماظـوغلم:مإعؽوغقيماظؿؼققؿمبوظـؼق

حؿدددكمؼعدددددمدخدددالمأنمؼؽدددقنمعؾؾغددددومغؼددددؼومعـدددؾماظدددددخؾممممممماإلؼدددرادمالمؼشدددصطمؼبممم

ؼؽػددلمأنمؼؽددقنمضددوبالمظؾؿؼقددقؿمبددوظـؼقدمهمممممموإنددوموماألجددقرمواظػقائدددممماألربددوحماظـددوجؿمعددـمم

مؼعددددمحوصدددالمإذهممفؾماظدددذيمضبصدددؾمسؾقدددفمعوظدددؽماٌـدددزلمعدددـمددددؽـكمعـزظدددمممعـدددؾماظددددخ

دددددـقيمؼعددددودلماظؼقؿدددديماالصبورؼدددديمظؾؿـددددزلم.موعددددـماظطؾقعددددلمأغددددفمؼؽددددقنمممإؼددددرادسؾددددكم

اظؿؼقددقؿماظـؼددديمظؾلددؾعمواًدددعوتماظدديتمضبصددؾمسؾقفددوماٌؽؾددػمبصددػيمسقـقدديمممممممممممبوإلعؽددون

مإذاهلددوملـددوم.موظؽددـمممطددونمصبددريماظؿعوعددؾمسؾددكمعـؾددفومؼبماألدددقاقموؼؿقددددمبوظؿددوظلمممممممإذا

حصددؾماٌؽؾددػمسؾددكمدددؾعموخدددعوتمؼصددعىمتؼققؿفددومبددوظـؼقدمهمألغددفمالمصبددريماظؿعوعددؾممممممممممم

سؾدددكمأعـوهلدددومؼبماظلدددققموالمؼؿقدددددمهلدددوملـدددومهمصدددالمتعددددمدخدددالمعـدددؾمخددددعوتمربدددوتممممممممم

ماظؾققتمؼبماٌـزلم.

ماظشرطماظـوظٌم:منؾوتماٌصدرمودوقعؿف

مإالؿظوعددددفمغرموددددددماظدددددخؾمواالمؼؿصددددقمإذؼددددرتؾطمػددددذاماظشددددرطمبوظشددددرطماألولم.م

ـمممإذا ًمممطددونمغوعبددومسدد .مودبؿؾددػمصددػيماظدددواممواظـؾددوتمتؾعددومٌصددودرممممممعصدددرمدائددؿمونوبدد

اظدددددخؾماٌكؿؾػددددديموػددددلم:ماظعؿدددددؾمورأسماٌدددددولمهمواٌصدددددرماٌكدددددؿؾطم.مصوظددددددخؾمممم

ماظعؼدددوريموأربدددوحماألددددفؿمواظػقائددددمؼلدددؿؿرمسدددودةماإلؼدددراداظـدددوجؿمعدددـمرأسماٌدددولمعـدددؾم

اظـدددوجؿمعدددـماظعؿدددؾمعـدددؾماظراتدددىمواألجدددرمهمودخدددؾماٌصددددرممعددددةمأردددقلمعدددـماظددددخؾم

ماٌكؿؾطمهمعـؾمأربوحماألسؿولماظؿفورؼيمواظصـوسقيمهمؼؼعمؼبمعرطزمودطمبقـفؿوم.

ماظشرطماظرابعم:مسـصرماٌدةم

دخدددالمأنمضبصدددؾمسؾقدددفماٌؽؾدددػمؼبمعددددةمععقـددديمتؾددددأممممماإلؼدددرادصبدددىمطدددلمؼعددددمم

مهماٌدةمبلـيم.بؿورؼخمععيموتـؿفلمبؿورؼخمآخرم.موسودةمهددمػذ

مماإلؼراد:مادؿغاللمعصدرمموعساظشرطماًم

المبدددمعددـمادددؿغالظفمادددؿغالالمممموإنددودخددالمعددـمتؾؼددوءمغػلددفمهمممماإلؼددرادالمؼدددرمعصدددرممم

عالئؿدددوموبدددذلماجملفدددقدم.موعدددـمندددؿمصبدددىماظعؿدددؾمسؾدددكمصدددقوغيماٌصددددرموضدددؿونمبؼوئدددفممم

مىومؼلؿقجىماظؿػرضيمبيماظدخؾموعصدرماظدخؾم.
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مغظرؼيماظزؼودةماالصبوبقيمؼبمذعيماٌؽؾػمماظـظرؼيماظـوغقيم:

تعددددمدخدددالمممإذتعددددمػدددذهماظـظرؼددديمأطـدددرماتلدددوسومؼبمهدؼددددماٌؼصدددقدمبوظددددخؾم.ممممم

وصؼدددومهلدددومطدددؾمزؼدددودةمؼبماظعـوصدددرماالصبوبقددديمظذعددديماٌؽؾدددػمخددداللمعددددةمععقـددديمأؼدددومطدددونم

ودددقاءماتصدددػًمػددذهماظزؼددودةمبوظدورؼددديمواالغؿظددوممأممامتؿصدددػممممممعصدددرمػددذهماظزؼدددودةممهمم

ظؽم.أيمأغدددفمؼعددددمدخدددالمطدددؾمعدددومضبصدددؾمسؾقدددفماٌؽؾدددػمددددقاءمعدددـمعزاوظددديمسؿؾدددفمممممممبدددذ

سدددـمررؼدددؼمعؾوذدددرةمغشدددوطمبصدددػيمسرضدددقيمعـدددؾماألربدددوحماٌؿقؼؼددديمعدددـممممممممماالسؿقدددوديمأ

ماظػقزمجبوئزةماظقوغصقىمواألربوحماظـوعبيمعـمبقعماظعؼورمأوماٌـؼقلم.م

ٌؾدددددأمماألخددددذمبفددددذهماظـظرؼدددديمٌالءعؿفددددومممإظبومتقددددؾماظؽددددـومعددددـماظؿشددددرؼعوتممم

اظدددذيمضبصدددؾمسؾدددكمدخدددؾممهطبضدددعماظشدددكصمالأظدددقسمعدددـماظعددددلمبشدددلءممإذاظعداظددديم.م

ألؼدديمضددرؼؾيمهمؼبمحدديمطبضددعماظعوعددؾماظؾلددقطماظددذيمضبصددؾممممممممهطددؾومعددـمسؿؾقدديمسرضددقيممم

مسؾكمدخؾيمبصػيمدورؼيمظؾضرؼؾيم.

م

مأغقاعماظضرائىماٌػروضيمسؾكماظدخؾمم–بم

موؽـماظؿؿققزمبيمغقسيمعـمػذهماظضرائىمػؿوم:

:متػددددرضماظضددددرؼؾيمسؾددددكمدخددددؾممظـددددقعماألولم:ماظضددددرؼؾيمسؾددددكمذبؿددددقعماظدددددخؾا

اٌؽؾددػمبعدددمأنمصبؿددعمؼبموسددوءمواحدددمبصددر ماظـظددرمسددـمعصددودرهمدددقاءمأطددونمغوعبددوممممممممم

معـمأربوحموورؼيمأممصـوسقيمأممصقائدمأممدخؾمسؼوري.

:موصؼددومهلددذهماظضددرؼؾيمؼؼلددؿمدخددؾمممممماظـددقعماظـددوغلم:ماظضددرؼؾيماظـقسقدديمسؾددكماظدددخؾممممم

وتػدددرضمضدددرؼؾيمعلدددؿؼؾيمسؾدددكمطدددؾمعصددددرمعدددـمممممأغدددقاعمحبلدددىمعصددددرهمهممظبإاٌؽؾدددػم

مػذهماٌصودرم.

م

ماظضرؼؾيمسؾكماظـػؼيمم–م3

وػدددلماظضدددرؼؾيماظددديتمتػدددرضمسؾدددكماألعدددقالمسـددددمخروجفدددومعدددـمذعددديماٌؽؾدددػممممممممم

اٌوظقددديم.موتشدددؿؾمعدددومؼصدددرصفماظػدددردمعدددـمدخؾدددفمأومرأمسوظدددفمؼبمددددؾقؾمدددددمحوجوتدددفم.مممممممممم

مأنمأذفرػومػلم:مإالماإلغػوقسؾكمموتؿعددماظصقرماظيتمتؿكذػوماظضرائى

م

م
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ماظضرؼؾيمسؾكمرضؿماألسؿولم–أمم

عدددومؼدددؿؿمصدددرصفمؼبمأيمعرحؾددديمعدددـمعراحدددؾمتدددداولمممممإعبدددوظلرضدددؿماألسؿدددولمػدددقمم

وحؿدددكماددددؿفالطفوم.مصؿصدددقىماظضدددرؼؾيمعبقدددعمعدددومؼـػؼدددفمصدددوحىمممممممإغؿوجفدددواظلدددؾعيمعـدددذمم

هنددؿممإلغؿددوجادددؾقؾمػددذامممهموعبقددعمعددومؼـػؼددفمتددوجرماىؿؾدديمؼبممممإغؿوجددفاظعؿددؾمؼبمدددؾقؾمم

مؼـػؼفمتوجرماظؿفزئيمؼبمدؾقؾمتلعيماظلؾعيمظؾؿلؿفؾؽم.عبقعمعوم

ماظضرؼؾيمسؾكماإلغؿوجمم–بم

ػدددلماظضدددرؼؾيماظددديتمتؿكدددذمعدددـماظلدددؾعماٌـؿفددديمربؾقدددوموسدددوءمهلدددوم.صفدددلمالمتصدددقىممم

اظلدددؾعيمؼبمطدددؾمعرحؾددديمسؾدددكماغػدددرادموإندددومسؾدددكمإغؿوجفدددومصؼدددطمهمأيمؼبماٌرحؾددديماظددديتم

ظالدددؿفال مأومبدديمعددرحؾيتماإلغؿددوجمواظؿددداولم.معـددؾمصددرضممممممممتصددؾلمصقفددوماظلددؾعيمجددوػزةممم

ماظضرؼؾيمسؾكماظـلقٍموظقسمسؾكماظصق مأوماظؼطـم.

ماظضرؼؾيمسؾكماٌؾقعوتم–جم

مإظبػدددلماظضدددرؼؾيماظددديتمتػدددرضمؼبمآخدددرمعراحدددؾمتدددداولماظلدددؾعيمسـددددموصدددقهلومممممممم

عماٌلددؿفؾؽماألخددوهمصقفددربماظؾددوئعمسؾددكمعلددؽمدصددوترمخوصدديمؼلددفؾمصقفددومعؾقعوتددفموؼؼؿطددممممممم

ماظضرؼؾيمعـماٌشصيماألخومظصوحماًزؼـيم.م

ماظضرؼؾيماظؽؿرطقيممم-دم

ػددلماظضدددرؼؾيماظددديتمتػدددرضمسؾدددكماظلددؾعماظددديتموؿدددوزمايددددودمالددددؿفالطفومداخدددؾممم

عوظقددديمظؾدوظددديمممأػدددداصوهموػدددلمهؼدددؼممأراضدددلماظدوظددديمهمصفدددلمضدددرائىمسؾدددكماظـػؼدددوتمممممم

بؼصددددمعـدددعمعـوصلددديممماظددديتموؾقفدددومهمطؿدددومتػدددرضمظغوؼدددوتماضؿصدددودؼيممممبدددوإلؼراداتتؿؿـدددؾم

ظؿؾددؽماٌـؿفدديمورـقددوم.وتػددرضماظضددرائىماظؽؿرطقدديمأعددومبـلددؾيمععقـدديمممممممممماألجـؾقددياظؾضددوئعم

عدددـمضقؿددديماظلدددؾعيمأومهؾؾدددغمعؼطدددقعمسؾدددكمطدددؾموحددددةمعلدددؿقردةمأومعصددددرةم.وتلدددؿقفومممممم

مبعضماظؿشرؼعوتموووزاماظردقمماظؽؿرطقيم.

م:ماظضرؼؾيمسؾكماظؿداولمواظؿصرصوتم–م4

موإنددددومإغػوضددددفكمرأسماٌددددولمأوماظدددددخؾمسـدددددمهؼؼددددفمأومالمتػددددرضماظضددددرؼؾيمسؾددددمم

سؾددكمتداوظددفمأوماظؿصددر مصقددفمطددذظؽم.موتؿكددذماظصددقرةماظدديتموؾددكمبفددومػددذهماظضددرائىمممممممممم

مظصددؼماظطقابددعمسؾددكماٌلددؿـداتمأومممملضدددمهصددؾمأنموؾددكمعددـمخددالمممممإذأذددؽوالمسدددةم.م

ىموؾددكمغؼدددام.مصضددرؼؾيماظطددوبعموضددرؼؾيماظؿلددفقؾمتعدددمأعـؾدديمحقدديمٌـددؾمػددذهماظضددرائمممممممممم

أغفدددومؼبمحؼقؼؿفدددومممإالوانمطوغدددًمععظدددؿماظؼدددقاغيماٌوظقددديمتطؾدددؼمسؾقفدددومتلدددؿقيمرددددقمممممممم



 19 

همألنمضقؿددديمػدددذهماظػدددرائضمأصدددؾقًمتػدددققماًدعددديماظددديتمتدددمدىمغظوػدددومالمممممضدددرائىم

والمسالضدديمهلددومبؿؽددوظقػماًدعدديممممهمبددؾمأنمضقؿؿفددومأصددؾقًمتؿـودددىمواظقسددوءماًوضددعمهلددومممم

كمدددددددػومعؼدددددارماٌـػعدددديماظدددديتمتعددددقدمسؾاظدددديتمتمدؼفددددوماظدوظدددديمهموالمؼراسددددكمؼبمهدؼددددم

ممداصعفوم.

م

 املطلة الثاًي
 الضريثح الىاحذج والضرائة املتؼذدج

م

ردددرحماظؽؿدددوبمددددماالمعػدددودهمػدددؾمعدددـماألصضدددؾمأنمتلدددؿؿدماظدوظددديمعدددومؼؾزعفدددومعدددـمم

عددـمضددرؼؾيمواحدددةمتػرضددفومسؾددكمدخددؾماظػددردمأومنروتددفمأومعددـمضددرائىمعؿعددددةممممممممممأعددقال

ماإلؼدددرادؼلدددورهمصقكصدددصمظؽدددؾمغدددقعمعدددـمأغدددقاعمممتصدددقىمطدددؾمعـفدددومعظفدددرامعدددـمعظدددوػرم

ضددرؼؾيمخوصدديمبددفمتددؿالءممعددعمرؾقعؿددفم مأيمػددؾمتػددرضماظضددرؼؾيمسؾددكموسددوءمواحدددمذددوعؾممممممم

مأممتػرضمسؾكمسدةمأوسقيم 

مؼبمايؼقؼيمزفرمغظوعونمػؿوماظضرؼؾيماظقاحدةمواظضرائىماٌؿعددةم:

مأوالم:مغظومماظضرؼؾيماظقاحدة:

رئقلدديمميسؾددكمضددرؼؾمميضددرؼؾيمواحدددةمصؼددطمأممصقددفماظدوظدديمسؾددكممممػددذاماظـظددوممتعؿؿدددمم

مواحدةمظؾقصقلمسؾكمعومؼؾزعفومعـمعقاردمعوظقيم.م

منوغقوم:مغظومماظضرائىماٌؿعددة

األخددددذمبـظددددومماظضددددرائىماٌؿعددددددةمبلددددؾىماظعقددددقبمممإظبمتقددددؾمشوظؾقدددديماظدددددولم

ؼبماظؿعدددددمهممإصدددراطؼؽدددقنممأالاظؽدددـوةماظددديتمؼؿصدددػمبفدددومغظدددومماظضدددرؼؾيماظقاحددددةمسؾدددكم

قبمػدددقماظؿعدددددماٌعؿددددلمهمصدددالمضدددرؼؾيمواحددددةمهوالمعغدددوالةمؼبماظؿعدددددمهمألنمممألنماٌطؾددد

مواإلضددددرارماٌؽؾدددػمهوازدؼدددودمتؽدددوظقػماىؾوؼددديمهمممممإرػدددوقممإظبتؾدددؽماٌغدددوالةمددددؿمديمممم

مبويقوةماالضؿصودؼيم.

م

م

م
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 املطلة الثالث
 الضرائة املثاشرج والضرائة غري املثاشرج

م

اضؿطدددوعمجدددزءامعدددـماظددددخؾمأوممطبؿؾدددػماظػدددـماٌدددوظلمؼبماظطدددرقماظددديتمؼدددؿؿمبفدددوممم

موؽـمأنمؼؿؿمذظؽمبوظطرؼؼيماٌؾوذرةمأومبوظطرؼؼيمشوماٌؾوذرةم.مإذرأسماٌولم

هدؼدددمسـوصدددرماظـددروةموػددلمهددًمؼدددماٌؽؾدددػمممممممإظبوتـصددر ماظطرؼؼدديماٌؾوذددرةمممم

عدددولمندددؿمصدددرضماظضدددرؼؾيمسؾقفدددومعؾوذدددرةم.وؼبممرأسددددقاءمأطوغدددًمػدددذهماظـدددروةمدخدددالمأمم

يمضددددمصرضدددًمسؾدددكمذاتموجدددقدماظـدددروةمهدددًمؼددددماٌؽؾدددػمػدددذهمايوظددديمتؽدددقنماظضدددرؼؾ

متػرضمسؾكممتؾؽمرأسماٌولمأوماظدخؾم.مإنووؼعينمذظؽمأنماظضرؼؾيماٌؾوذرةم

تؿؾدددعمسـوصدددرماظـدددروةمهـوددددؾيماددددؿعؿوهلوممإظببقـؿدددومتـصدددر ماظطرؼؼددديمشدددوماٌؾوذدددرةم

مغؿؼوهلوم.أوماالدؿفال مأومتداولماألعقالمأوماماإلغؿوجهمصؿػرضمهـودؾيمأومتداوهلوم

موظؽـمعومععوؼوماظؿػرضيمبيماظضرائىماٌؾوذرةمواظضرائىمشوماٌؾوذرةم 

مزفرتمععوؼومسدؼدةمبشلنمػذهماظؿػرضيمأػؿفوم:

هصدددددقؾمدؼدددددـممأددددددؾقب:مؼعؿؿددددددمػدددددذاماٌعقدددددورمسؾدددددكممماإلدارياٌعقدددددورمأوالم:م

طدددونمهصدددقؾفومؼدددؿؿمهقجدددىمجدددداولممإذاعؾوذدددرةممأغفدددواظضدددرؼؾيمحقدددٌمؼصدددـػماظضدددرؼؾيم

واٌؾؾدددغماظقاجدددىماظؿقصدددقؾم.ممممهوعؼددددارماظقسدددوءممهقددديمهؿدددقيمسؾدددكمأددددؿماٌؽؾدددػمممامس

متعؿربماظضرؼؾيمشومعؾوذرةم.مماألدؾقبوبعؽسمػذام

طدددونممإذا:موؼؼدددررمبدددلنماظضدددرؼؾيمتعددددمعؾوذدددرةممممممععقدددورمغؼدددؾمسدددىءماظضدددرؼؾيمممنوغقدددوم:م

مبصدددقرةمغفوئقددديمماٌؽؾدددػمبفدددومضوغقغدددومػدددقماظدددذيمؼؿقؿدددؾماظعدددىءماظضدددرؼاماظـوذدددهمعـفدددومم

متؽددـممإذااظغددوم.مؼبمحدديمتعدددماظضددرؼؾيمشددومعؾوذددرةممممممإظبالمؼلددؿطقعمغؼددؾمسؾؽفددوممممحبقددٌ

ماظغوم.مإظباٌؽؾػمبفومضوغقغومعـمغؼؾمسؾؽفوم

طوغدددًممإذا:ؼؼدددررمػدددذاماٌعقدددورمبدددلنماظضدددرؼؾيمتعددددمعؾوذدددرةمممممممنوظـدددوم:مععقدددورماظـؾدددوتمم

ماإلؼددددرادعػروضدددديمسؾددددكمعددددولمؼؿؿقددددزمبوظـؾددددوتمعـددددولمذظددددؽماظضددددرؼؾيماٌػروضدددديممسؾددددكممم

طوغددًمعػروضدديمسؾددكموضددوئعموتصددرصوتممممممإذاعؼددوريمؼبمحدديمتعدددماظضددرؼؾيمشددومعؾوذددرةمممممماظ

مسرضقيمتؿؿقزمبعدمماظـؾوتمعـؾماظضرؼؾيمسؾكمغؼؾماٌؾؽقيماظعؼورؼيم.

م
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:مصؿصدددـػماظضدددرائىمسؾدددكمأغفدددومعؾوذدددرةممصؽدددرةماٌؼددددرةماظؿؽؾقػقددديمظؾؿؽؾدددػم:مرابعدددو

امتددددراعممتؾددددؽممذاإطوغددددًمتراسددددلماظظددددرو ماظشكصددددقيمظؾؿؽؾددددػمهموشددددومعؾوذددددرةممممإذا

ماظظرو م.

م

 املطلة الراتغ
 الضرائة الؼيٌيح والضرائة الشخظيح

تدددددورمصؽددددرةماظضددددرائىماظعقـقدددديمواظضددددرائىماظشكصددددقيمحددددقلمعؾدددددأمواحدددددمػددددقممم

عراسدددوةماٌشدددرعميوظددديماٌؽؾدددػماظشكصدددقيمواظعوئؾقددديم.موددددق مغدددؾيمعػفدددقمماظضدددرؼؾؿيممم

م:ؼبماظؾقونماآلتلم

مأوالم:ماظضرائىماظعقـقيم

ؼؾيماظددديتمتػدددرضمسؾدددكماٌؽؾدددػمبغدددضماظـظدددرمسدددـمذكصدددقؿفمهمصفدددلمالممممػدددلماظضدددر

.وهقجدددىمػدددذهماظضدددرؼؾيمؼددددصعمتلخدددذموضدددعماٌؽؾدددػماظعدددوئؾلمواٌدددوديمبعددديماالسؿؾور

سؾددكممؾحؼؼددومرحبددومعؿلددووؼوم.مواٌـددمممإذاذكصددونمأحدددػؿومصؼددوموآخددرمشددينماٌؾؾددغمغػلددفممممم

الطقيمهمصؽددؾمعددـمماظضددرؼؾيماظعقـقدديمعددومؼدصعددفماٌؽؾددػمعددـمضددرائىمسؾددكماٌددقادماالدددؿفمممممممم

ؼشددصيمعؼدددارامععقـددومعددـماظلددؽرمؼدددصعمعؾؾغددومواحدددامضددرؼؾيمسؾددكمعشددصؼوتفمهمبغددضماظـظددرممممممم

طدددونمأممعؿزوجدددومهمظدددفمأوالدمأممالمهمأومسدددـمحوظؿدددفماٌودؼددديمهممممأسوزبدددوسدددـمحوظؿدددفماظعوئؾقددديمهمم

مأشـقومطونمأممصؼوام.

منوغقوم:ماظضرائىماظشكصقيم

.مصػددلمضددرؼؾيماظدددخؾممممماالسؿؾددورػددلماظضددرؼؾيماظدديتمتلخددذمذكصددقيماٌؽؾددػمبعدديممممم

عددـالمتػددرضماظضددرؼؾيمسؾددكماظدددخؾمهموتراسددكماألسؾددوءماظعوئؾقدديماظدديتمؼؿقؿؾددفوماٌؽؾددػمهمممممممممم

سؾدددكممإال.موالمتطؾدددؼماظضدددرؼؾيمماألددددرةصؿدددـكػضمغلدددؾيماظضدددرؼؾيمطؾؿدددومازدادمسدددددممأصدددرادم

ماىزءماظذيمؼزؼدمسـمايدماألدغكماظضروريمٌعقشيماٌؽؾػم.

م

م

م

م
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 املثحث الثاًي
 ر الضريثحسؼ

م

وسوئفددددوم.موضدددددمعددددرمدددددعرماظضددددرؼؾيممإظبؼعددددر مدددددعرماظضددددرؼؾيمبلغددددفمغلددددؾيماظضددددرؼؾيم

مهرحؾؿيمأدودقؿيمػؿوم:معرحؾيماظضرؼؾيماظؿقزؼعقيمهوعرحؾيماظضرؼؾيماظؼقودقيم.

م

 املطلة األول
 الضريثح التىزيؼيح

م

اظقاجددددىمماإلعبددددوظلؼؽؿػددددلماٌشددددرعمؼبماظضددددرؼؾيماظؿقزؼعقدددديمبؿقدؼدددددماٌؾؾددددغممم

عدددـماٌؽؾػددديمبوظضدددرؼؾيم.مبعددددمذظدددؽمتؼدددقمماظلدددؾطيماظؿـػقذؼددديمبؿؼلدددقؿمسدددىءممممممهصدددقؾف

حؿددكممظددةدارةغددزوالمسؾددكمدددؾؿماظؿـظددقؿماهلرعددلمممممماإلدارؼدديػددذهماظضددرؼؾيمسؾددكماألضلددوممممم

اظؿـظدددقؿموظدددقؽـماظؼرؼددديمعدددـالم.مؼبمداخدددؾماظؼرؼددديمتؼدددقمممممأدغدددكمعلدددؿقىمعدددـمممإظبتصدددؾم

عددومبوظؿلددوويمأومسؾددكمسبددقمؼؿـودددىمممممبؿؼلددقؿمعددومؼددؿعيمسؾددكمأصددرادماظؼرؼدديمدصعددفمأممممممماإلدارة

مععماٌؼدرةماظؿؽؾقػقيمظؽؾمصردم.

أنممإالتؿؿقدددزماظضدددرؼؾيماظؿقزؼعقددديمبؿقدؼددددمحصدددقؾؿفومعلدددؾؼومهموػدددذامصبعؾدددفومعؿقؼـددديممممم

عددومؼعقؾفددومػددقماغػصددوهلومسددـمحوظدديماظـشددوطماالضؿصددوديمحقددٌمصبؿددعمعؾؾددغماظضددرؼؾيمبغددضمممممممم

قؾيم.طؿدددومالموؽدددـمععفدددوماظـظدددرمسدددـماظـشدددوطماالضؿصدددوديمىدددومؼعدددينمسددددممعروغددديمايصدددمم

معراسوةماٌؼدرةماظؿؽؾقػقيمظؾؿؽؾػيموبوظؿوظلماغعدامماظعداظيماظؿقزؼعقيم.

م

 املطلة الثاًي
 الضريثح القياسيح

م

اظضددددرؼؾيمدددددعرػومعؼدددددعومدونمأنمضبددددددمحصددددقؾؿفومؼبممهضبددددددماٌشددددرعمؼبمػددددذ

ومؼؿددقصرماظضددرؼؾقيمضؾددؾمبداؼدديمطددؾمسددوممهموٌددمممماإلدارةتؾددؽماظؾقظدديم.موظؽددـمذظددؽمالموـددعممم
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ظدددؼفومعددـمسـوصددرمزبؿؾػدديمعددـمتؼدددؼرمحصددقؾيماظضددرؼؾيمسؾددكموجددفماظؿؼرؼددىم.وؼؿقددددمدددعرمممممم

ماظضرؼؾيماظؼقودقيمبطرقمسدؼدةمأػؿفوماظضرؼؾيماظـلؾقيمهمواظضرؼؾيماظؿصوسدؼيم.

م

م:ماظضرؼؾيماظـلؾقيمأوالم

ػددلماظضدددرؼؾيماظددديتمؼؾؼددكمددددعرػومنوبؿدددومعفؿددومتغدددوموسدددوءماظضددرؼؾيم.عـدددولمذظدددؽمأنممممم

نمػددذاماظلددعرمؼؾؼددكمنوبؿددومهموؼـطؾددؼمسؾددكمممممٳ%مهم م10رؼؾيمسؾددكماظدددخؾمبلددعرمممتػددرضماظضددم

معبقعماظدخقلمهمصغوػوموطؾوػوم.

ماظضرؼؾيماظؿصوسدؼيمنوغقوم:

ػددلمتؾددؽماظضددرؼؾيماظدديتمؼددؿغومدددعرػومتؾعددومظددؿغوموسددوءماظضددرؼؾيمارتػوسددومواشبػوضددومممممممممم

%مم12ظبمهمو%مسؾدددكماٌوئددديمدؼـدددورماألوم10.عـدددولمذظدددؽمصدددرضماظضدددرؼؾيمسؾدددكمدخدددؾمبلدددعرم

%مسؾدددددكماٌوئددددديمدؼـدددددورماظـوظـددددديموػؽدددددذام.مصوظلدددددعرمم20سؾدددددكماٌوئددددديمدؼـدددددورماظـوغقددددديمهمو

مػقمذظؽماظلعرماظذيمؼؿصوسدمتؾعومظؿصوسدموسوءماظضرؼؾيم.ماظؿصوسدي

موظؾؿصوسدمسدةمصقرمصـقيمأػؿفوماظؿصوسدمبوظطؾؼوتمهمواظؿصوسدموصؼومظؾشرائلم.

ماظؿصوسدمبوظطؾؼوتم–م1م

هممإعبوظقددديسددددةمرؾؼدددوتمممإظباٌشدددرعموسدددوءماظضدددرؼؾيمممموؼؽدددقنمذظدددؽمبدددلنمؼؼلدددؿممم

وضبددددمظؽددؾمرؾؼدديمدددعرامخوصددومبفددومؼددزدادمتؾعددومظؾزؼددودةمؼبماظقسددوءمعددـمرؾؼدديمألخددرىمهمممممممممم

زادماظقسددوءمسددـمايدددماألسؾددكمظؾطؾؼدديمخضددعمبؽوعؾددفمظلددعرمععدديمهمأيماغددفمدددقؼعمممممممممإذاأيم

مضؿـمرؾؼيمجدؼدةموسؾكماظـققماآلتلم:

م

ماظلعرمرؾؼيماظقسوء

م%2مدؼـورم100اظذيمالمؼؿفووزماظدخؾمم-

م%3مدؼـورم200دؼـورموالمؼؿفووزمم100اظدخؾماظذيمؼزؼدمسـمم-

م%4مدؼـورمم500والمؼؿفووزمدؼـورمم200سـمماظدخؾماظذيمؼزؼدم-

م

أغددددفمععقددددىموؼؿعددددورضمعددددعمممإالاظؿصددددوسدمؼؿؿقددددزمبوظؾلددددوريماٌؿـوػقدددديمممأدددددؾقبمإن

مغؿوئٍممإظباظعداظيمهموؼمديمتطؾقؼفم
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صفددقمطبضددعماظدددخؾماظددذيمؼزؼدددمسددـمايدددماألسؾددكمظطؾؼدديمعددومظؾلددعرممممممممشددومعؼؾقظدديم.مم

ماٌؼررمظؾطؾؼيماظؿوظقيمعفؿومطوغًمضكظيمػذهماظزؼودةم.

م

م:مظشرائلبوماظؿصوسد -3

أضلددددوممعؿلددددووؼيمأومشددددوممسدددددةمذددددرائلمأومإظبؼبمػددددذاماظؿصددددوسدمؼؼلددددؿماظدددددخؾمم

مإظبيمعؿلددووؼيمهموؼػددرضمسؾددكمطددؾمذددرضبيمدددعرامععقـددومؼؿصددوسدمطؾؿددوماغؿؼؾـددومعددـمذددرضبممممممممممم

مذرضبيمأسؾكموطؿومؼلتلم:

مم

مدعرماظضرؼؾيمعؼدارماظشرضبيمتـظقؿماظشرائل

م%2م100ماظشرضبيماألوظب

م%4م200ماظشرضبيماظـوغقي

م%5م300ماظشرضبيماظـوظـي

م%6م400ماظشرضبيماظرابعي

م

ظ رضدددومماظلدددوبؼيموؽدددـماحؿلدددوبماظضدددرؼؾيماٌلدددؿقؼيمسؾدددكمذدددكصمدخؾدددفمممممووصؼدددو

مممممممممممممممممممممممممممممممممممم2مممممممممممممممممممممممممممممممممممممماآلتلم:مدؼـورمدـقؼومبوظشؽؾمم400

ممممدؼـورم2م=ممممدددددددددددددددمممم100xنماظضرؼؾيمقوتؽم100وظبمم:ماأليماظشرضب

م100مممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م4ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدغوغوم8م=ممددددددددددددددددددددx م200وتؽقنماظضرؼؾيمم200اظشرضبيماظـوغقيم

م100ممممممممممممممممممممممم

م5ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدغوغوم5م=مممدددددددددددددمxم100وتؽقنماظضرؼؾيمم100اظشرضبيماظـوظـيم

ممممممم100ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورامم15=م5+مم8+مم2وسؾقفمؼؽقنمذبؿقعماظضرؼؾيماٌلؿقؼيمػلمم
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مإذهمماألولماألدددددؾقبؼؿالصددددكماظعقددددىماٌقجددددقدمؼبممماألدددددؾقبوؼؿضددددلمأنمػددددذام

مهكذدددرضبيمأسؾدددمإظباغدددفمؼبمحوظددديمزؼدددودةماظددددخؾمهؼددددارمععددديمؼصتدددىمسؾقدددفماالغؿؼدددولممم

صؼددطمػددقماظددذيمطبضددعمظؾلددعرماألطـددرمارتػوسددومؼبمممممممماألسؾددكنمعددومؼدددخؾمؼبماظشددرضبيمممٳ 

ؼلددؿؿرمؼبماًضددقعمظؾلددعرماألضددؾم.موؼعدددمػددذامممممممفغددٳػددذهماظشددرضبيم.أعددومبؼقدديماظدددخؾم مممم

مأطـرمأدوظقىماظؿصوسدمؼبماظعؿؾم.ماألدؾقب

م

 الثالث املثحث
 االزدواج والتهرب الضريثي

م

صرضددددفوماظضددددرؼؾيمسؾددددكماٌؽؾددددػمعلددددوظؿيمممماظضددددرؼؾقيمسـدددددممماإلدارةضدددددمتقاجددددفمم

ػدددددوعؿيمػؿدددددوماالزدواجماظضدددددرؼامواظؿفدددددربماظضدددددرؼام.موددددددق مغؿـدددددوولمػدددددوتيممممممم

م:ماآلتلاظظوػرتيمؼبماظؾقونم

مأوالم:ماالزدواجماظضرؼا

ضبلدددـمبـدددومأنمغعدددر مػدددذهماظظدددوػرةمندددؿمغدددؿؽؾؿمسدددـمسـوصدددرػومندددؿمسدددـمأغقاسفدددومممممم

موذظؽمؼبماظؾقونماآلتلم:

مضرؼاتعرؼػماالزدواجماظم–م1

ؼعددر ماالزدواجماظضددرؼامبلغددفمتمخضددقعماٌددولمغػلددفمألطـددرمعددـمعددرةمظضددرؼؾيمعددـممممممممم

ماظـقعمغػلفمظؾشكصمغػلفموسـماٌدةمغػلفوم(.

مسـوصرماالزدواجماظضرؼا -2

وؽدددـمعددددـمخدددداللماظؿعرؼدددػماظلددددوبؼمهدؼدددددمسـوصدددرماالزدواجماظضددددرؼاموطؿددددومممم

مؼلتلم:

موحدةماظشكصماًوضعمظؾضرؼؾيم–مأ

ظؾضدددرؼؾيمأيمخضدددقعماٌؽؾدددػمماًوضدددعموحددددةماظشدددكصماجزدوالاؼشدددصطمظؼقدددوممم

غػلدددفمألطـدددرمعدددـمعدددرةمظؾضدددرؼؾيمهمواالزدواجمؼبمرطـدددفماٌؿعؾدددؼمبقحددددةماٌؽؾدددػمالمؼدددـوممم

مبفذاماٌعـكمأيمعشؽؾيمبوظـلؾيمظ ذكوصماظطؾقعقيم.



 26 

اٌشددددؽؾيمتـددددقرمؼبماظؿطؾقددددؼمبدددديماظـظددددرةماظؼوغقغقدددديمواظـظددددرةماالضؿصددددودؼيمممأنمإال

يماٌلدددوػؿيموضدددرؼؾيممطرعـقؼددديمهمصػدددرضمضدددرؼؾيمسؾدددكمأربدددوحماظشدددممبوظـلدددؾيمظ ذدددكوصماٌ

ـممأخدددرى اظـوحقددديمماالزدواجمعدددـمإظبأربدددوحمتؾدددؽماظشدددرطيمالمؼدددمديمممسؾدددكمعدددومؼدددقزعمعددد

تؽدددقنممإذاظؼوغقغقددديمهمالخدددؿال مذكصدددقيماٌلدددوػؿيمسدددـماظشكصدددقيماٌعـقؼددديمظؾشدددرطيمممممم

االزدواجممأنمإالاألخددددوةمعلددددؿؼؾيمعددددـماظـوحقدددديماظؼوغقغقدددديمسددددـمذكصددددقيماٌلددددوػؿيم.مم

ألنماٌلددددوػؿمػددددقماٌؿقؿددددؾمايؼقؼددددلمظعددددىءممممهممؼؿقؼددددؼمعددددـماظـوحقدددديماالضؿصددددودؼيمم

اظضدددرؼؾؿيمهماٌدددرةماألوظبم:مظضدددرؼؾيمسؾدددكماألربدددوحموػدددلمهدددًمؼددددماظشدددرطيمأيمضؾدددؾممممممم

متقزؼعفومسؾكماٌلوػؿيمهمواٌرةماظـوغقيم:مهـودؾيمتقزؼعفومسؾكماٌلوػؿيم.

مموحدةماظضرؼؾيماٌػروضيم–مب

االزدواجماظضدددرؼامصبدددىمأنمؼددددصعماٌؽؾدددػمبوظضدددرؼؾيمسدددـماٌدددولمحؿدددكمؼؿقؼدددؼم

عددـممأطـددرضددرؼؾؿيمأومأيمؼدددصعمعددـماٌددولمغػلددفمممم.مغػلددفماظضددرؼؾيمغػلددفومأطـددرمعددـمعددرةمممممم

ماظـقعمغػلفم.مصؿوماٌؼصقدمبوظضرائىمعـماظـقعمغػلفم 

ؼؼصددددمبدددذظؽمأنمتؽدددقنماظضدددرؼؾيمعدددـماظـوحقددديماظؼوغقغقددديمواحددددةم.معـدددولمذظدددؽمأنم

ماظدخؾمأطـرمعـمعرةمأوماظضرؼؾيمسؾكمرأسماٌولمأطـرمعـمعرةم.تػرضمضرؼؾيم

م:موحدةماٌدةماٌػروضيمسـفوماظضرؼؾيم–مج

ؼشددددصطمظؼقددددوممزددددوػرةماالزدواجمهؼددددؼمرطددددـموحدددددةماٌدددددةماٌػروضدددديمسـفددددوممممم

اظضدددرؼؾيم.معـدددولمذظدددؽمأنمتػدددرضماظضدددرؼؾيمسؾدددكماظددددخؾمغػلدددفمسؾدددكماظشدددكصمظلدددـيممممممممم

مإذا.موظؽدددـمالمغؽدددقنمأعدددوممازدواجمضدددرؼامممممعدددرةمؼبماظعدددراقموعدددرةمؼبماىزائدددرمممم2009

ؼبماظعدددراقموعدددرةمأخدددرىمددددـيممممم2009عدددرةمددددـيمممإظقفدددوصرضدددًماظضدددرؼؾيمغػلدددفوماٌشدددورمممم

مؼبماىزائرم.م2010

موحدةماٌولماًوضعمظؾضرؼؾيم-مد

خددددرىمحؿددددكمغؽددددقنمأعددددوممازدواجمضددددرؼاموسؾددددكماصددددصاضمهؼددددؼماألرطددددونماألم

ـددرمعددـمعددرةم.مأيمأنمؼؽددقنموسددوءممممممصبددىمأؼضددومأنمتػددرضماظضددرؼؾيمسؾددكماٌددولمغػلددفمأطمممممم

صرضدددًماظضدددرؼؾيمسؾدددكمعدددولمهموعدددرةمأخدددرىممإذااظضددرؼؾيمؼبمػدددذهماٌدددراتمواحددددام.مأعدددومم

مصالمغؽقنمأعوممحوظيمازدواجمضرؼام.سؾكمعولمآخرم

م

م
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مأغقاعماالزدواجماظضرؼاممم-م3

.موؼؿقؼددددؼماالزدواجماظددددداخؾلممداخؾقددددومأومدوظقددددواظضددددرؼامماالزدواجضدددددمؼؽددددقنم

اظضددرؼؾيماظدديتمتؿددقظبمصددرضماظضددرائىمسؾددكموسددوءمواحدددمتوبعدديمظدوظدديمممممممممارةاإلدطوغددًممإذا

واحددددددةمهمددددددقاءمأطوغدددددًمدوظددددديماهودؼددددديمأممعقحددددددةمهمأيمأنماالزدواجماظدددددداخؾلممممم

يمضدددوغقنمقاظضدددرؼؾماإلدارةؼػدددصضمتدددقاصرمأرطوغدددفمداخدددؾمحددددودماظدوظددديم.محقدددٌمتطؾدددؼممممم

صبددددماٌؽؾدددػمماظضدددرؼؾيمسؾدددكماٌؽؾدددػمغػلدددفمواٌددددةمغػلدددفوم.مصػدددلماظدوظددديماالهودؼددديممم

ؼبمآنمماإلضؾدددقؿطدددؾمعدددـماظلدددؾطيماالهودؼددديموددددؾطيمممإظبغػلدددفمعطوظؾدددومبؿلددددؼدماظضدددرؼؾيم

صرضدددًماظلدددؾطيماٌرطزؼددديمممإذاوؼؼدددقمماالزدواجماظضدددرؼامؼبماظدوظددديماٌقحددددةمممواحددددم.

مضرؼؾيمدؾؼمأنمصرضؿفوماظلؾطيماوؾقيم.

ؿؾػدددديمعوظقدددديمتوبعدددديمظدددددولمزبمممإداراتوؼؿقؼددددؼماالزدواجماظدددددوظلمسـدددددعومتؼددددقمممم

بػدددرضماظضدددرؼؾيمسؾدددكماظقسدددوءمغػلدددفمسدددـماٌددددةمغػلدددفوم.حقدددٌمأنمطدددؾمدوظددديمعلدددؿؼؾيمممممممم

بصددر ماظـظددرمسددـمتشددرؼعوتماظدددولماألخددرىمهمممممممبقضددعماظؿشددرؼعماظضددرؼاماظددذيمؼـودددؾفومممم

وسـددددػومصبددددماٌؽؾدددػمغػلدددفمعطوظؾدددومبددددصعماظضدددرؼؾيمإظبماظدوظددديماألوظبمإتؾوسدددومٌؾددددأممممممم

مواظـوظـيمإسؿوالمٌقضعماٌولم.مقرـهصؽرةماظؿمإظباىـلقيمهمواظـوغقيمادؿـودام

همصقؼصدددددهماٌشددددرعمممعؼصددددقدامأومشددددومعؼصددددقدمموضدددددمؼؽددددقنماالزدواجماظضددددرؼاممم

وضدددمالمممعددـماظؿػددووتمؼبمتقزؼددعماظدددخقلمهمممماظضددرائىمهمأومايدددممإؼددراداتمبفددد مزؼددودةمم

ؼؼصددددهموسـدئدددذمؼؽدددقنمغوذدددؽومعدددـمسددددممتـوددددؼمأجدددزاءماظـظدددومماظضدددرؼامؼبمداخدددؾممممممم

ميمظعدةمدولم.قغظؿيماظضرؼؾاظدوظيمأومؼبمحوظيماأل

منوغقوم:ماظؿفربماظضرؼا

دددق مغعددر ماظؿفددربماظضددرؼامنددؿمنقددزهمعددـماظؿفـددىماظضددرؼامنددؿمغددؾيمسقاعددؾمممممممم

م:ملاآلتاظؿفربموررقمعؽوصقؿفمؼبماظؾقونم

متعرؼػماظؿفربماظضرؼام–م1

ػدددقمزدددوػرةمضبدددوولمعدددـمخالهلدددوماٌؽؾدددػماظدددؿكؾصمعدددـماظضدددرؼؾيمطؾقدددومأومجزئقدددوممممم

ظؿفددربماظضددرؼامربووظدديممماوماٌـشددؽيمبطرؼؼدديمشددومعشددروسيم.موعددـمصددقرمممممبعدددمهؼددؼمواضعؿفددمم

همأوماإلضددراراٌؽؾددػماظؿفددربمعددـمهدؼدددمدؼددـماظضددرؼؾيمسددـمررؼددؼماالعؿـددوعمسددـمتؼدددؼؿممممممم

طوذبدددومأومغوضصدددوم.مأومربووظددديمممإضدددراراأنمؼدددؿكؾصمعدددـمجدددزءمعدددـماظضدددرؼؾيمسـددددعومؼؼددددمممممم
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مهماظضدددرؼؾقيمإظبماإلدارةماظددددصعمددماٌؾؾدددغماظقاجدددىضبدددأعقاظدددفمبعددددمأنممإخػدددوءاٌؽؾدددػم

محؿكمؼؿعذرمادؿقػوءمدؼـماظضرؼؾيم.مأعقاظفمتفرؼىمأو

ممتققزماظؿفربماظضرؼامعـماظؿفـىماظضرؼام-2

اظؿفددربماظضددرؼامطبؿؾددػمسدددـمزددوػرةمأخددرىمػدددلماظؿفـددىماظضددرؼاماظدددذيمممممممممإن

وؼددؿؿممؼؼصدددمبددفمربووظدديماٌؽؾددػماظددؿكؾصمعددـماظضددرؼؾيمطؾقددومأومجزئقددومبطرؼؼدديمعشددروسيمهمممممم

ماظقدقؾؿيماآلتقؿيم:مدأحمتؾوعبنذظؽم

حوظدددديماالدددددؿػودةمعددددـماظـغددددراتماظؼوغقغقدددديماظدددديتمؼؿضددددؿـفوماظؿشددددرؼعماظضددددرؼامم–مأ

مػؾيمأعقاهلؿمبغقيماظؿكؾصمعـمضرؼؾيماظصطوتم.مإظبطلنمؼؾفلماألصرادم

سدددددولماألصددددرادمسددددـمذددددراءماظلددددؾعيماظدددديتمتػددددرضمسؾقفددددومضددددرؼؾيمعرتػعدددديمأوممم–مب

غشدددوطمالمؼػددددرضمممإظبظؾضدددرؼؾيمممأربوحددددفدبضدددعمماالغصدددرا مسدددـمىوردددديمغشددددوطمععددديممممم

ماٌشرعمضرؼؾيمسؾكمأربوحفم.م

مسقاعؾماظؿفربماظضرؼام–م3

ػـوظدددؽمنالنددديمسقاعدددؾمرئقلددديمتلدددوسدمسؾدددكماظؿفدددربمعدددـماظضدددرؼؾيمػدددلمسقاعدددؾمممممممممم

م.مإدارؼيأخالضقيمهموسقاعؾمتشرؼعقيمهموسقاعؾم

سـددددمم:مػدددلمضدددعػماظدددقسلماظضدددرؼامهمواألخدددالقماٌوظقددديممماألخالضقدددياظعقاعدددؾمم–مأ

اٌؽؾػدديم.مووؽددـمأنمنقددزمؼبمػددذاماجملددولمبدديماألخددالقماظعوعدديمواألخددالقماٌوظقدديمممممممممم

عغؾددديمعدددـماظؾفدددقءمظؾغدددشمواالحؿقدددولمظؾؿفدددربمعدددـمممممصبددددونم.مصؽدددـومعدددـماٌدددقارـيمالم

اظضدددرؼؾيمهمؼبمحددديمأغفدددؿمؼؿقؾدددقنمبدددلخالقمسوعددديمجقددددةم.موطبؿؾدددػماظدددقسلماظضدددرؼامممممم

صدددوٌعرو مأنماٌؽؾدددػماألغؽؾدددقمدؽلدددقغلممسـددددماٌؽؾػددديمبدددوخؿال ماظشدددعقبمواألعدددؿم.مم

ماظالتددقينأوماٌؽؾددػمؼبمدولمأوربددوماظشددؿوظقيمػددقمأضددؾمتفربددومعددـماظضددرؼؾيمعددـماٌؽؾددػمممممممم

اإلدارةمبلعوغددديموالمضبدددوولماظؾفدددقءمظؾطدددرقماٌؾؿقؼددديمظؿدددلخومدصدددعممممإظبهمصقؼددددممتصدددرضبفم

اظضدددرؼؾيمأوماظؿفدددربمعـفدددوم.وعدددـماظطؾقعدددلمأنمتقجددددمػدددذهماظػدددروقمبددديماٌؽؾدددػمؼبمممممممم

مواٌؽؾػمؼبماظدولماٌؿؼدعيماضؿصودؼوم.مظدولماٌؿكؾػيمواظـوعقيمها

:متددددمديماظصددددقوشيماظؼوغقغقدددديمدورامؼبمتشددددفقعماٌؽؾددددػمماظعقاعددددؾماظؿشددددرؼعقيم–بم

سؾدددكماظؿفدددربم.مصؾؼددددرمعدددومتؽدددقنماظصدددقوشيمععؼددددةمؼؽدددقنماظؼدددوغقنمأضدددؾموضدددقحومهموؼدددص مم

هموػدددذامعدددومؼدددمديممممواظؿكػقضدددوتماإلسػدددوءاتؼبمهدؼددددمماإلدارةذبدددوالمأطدددربمظؿددددخؾممم
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سدددددممضـوسدددديماٌؽؾددددػمبوظضددددرؼؾيماٌػروضدددديمسؾقددددفمواظبماظؿفددددربمعـفددددو.مطؿددددومأنمممممممممإظب

ماظؿفربم.مإظبواظؿػووتمؼبماظشرائلماالضؿصودؼيمؼدسقمماٌغوالةمؼبمدعرماظضرؼؾيمه

اظؿؽؾقدددػمواىؾوؼددديمهموسدددـممممإجدددراءات:وتـشدددلمسدددـمتعؼددددمممماإلدارؼدددياظعقاعدددؾمم–جم

ؼبماٌعوعؾدددديمبدددديماٌؽؾػدددديم.مصعـدددددعومتؽددددقنممممممصددددعقبيماظؿطؾقددددؼمهموسدددددمماٌلددددوواةممم

غددددفمؼشددددعرمبقرددددلةماظضددددرؼؾيموضبددددوولمٳععؼدددددةمترػددددؼمطوػددددؾماٌؽؾددددػمهم ماإلجددددراءات

عدددـالمهممظؾضدددرؼؾياظؿفدددربمعـفدددوم.موطدددذظؽماألعدددرمسـددددعومؼصدددعىمتؼددددؼرماٌدددولماًوضدددعمممممممم

إذامأددددوءتماإلدارةماظؿصدددر مؼبممصؿؼددددرمبشدددؽؾمجدددزاؼبمهمطؿدددومضبدددوولماٌؽؾدددػماظؿفدددرب

ىدددومؼشدددعرػؿمبدددوظظؾؿموؼضدددعػممموسوعؾدددًماٌؽؾػددديمععوعؾددديمزبؿؾػددديمهممضدددرؼؾيمهتطؾقدددؼماظ

ماظـؼيمبعداظيماظضرؼؾيماظيتمضصدػوماٌشرعمؼبماألصؾمسـدعوموضعماظؼوغقنم.

معؽوصقيماظؿفربماظضرؼام–م4

مررقمعؽوصقيماظؿفربمبوظطرقماآلتقيم:مإعبولوؽـم

ومالمتؽدددقنماظعالضددديممم:مسـددددعممهلددديماظعالضددديمبددديماٌؽؾدددػمواإلدارةماظضدددرؼؾقيمممممم–أم

بددديماٌؽؾدددػمواإلدارةماظضدددرؼؾقيمضوئؿددديمسؾدددكمأددددوسمخصدددقعيمبقـفؿدددومهمأومسؾدددكمأددددوسممم

جفدددؿيمتلدددعكمطدددؾمعـفؿدددومظؾضدددررمبدددوألخرىمهموسـددددعومؼشدددعرماٌؽؾدددػمأغدددفمؼدددمديمواجؾدددوم

ورـقددددومبدددددصعماظضددددرؼؾيمهموتعؿددددؾماإلدارةمسؾددددكمعلددددوسدتفمؼبمضقوعددددفمبفددددذاماظقاجددددىمممممممم

ظدددةدارةمصؿكدددػممميمسـددددماٌؽؾدددػمواظؽػدددوءةماظػـقدددمماظؿضدددوعينمهمؼدددزدادماظدددقسلماظضدددرؼامم

مورلةماظؿفربم.

وضددددماوفدددًماظؿشدددرؼعوتمايدؼـددديمإظبمتـؿقددديمػدددذهماظعالضددديماظطقؾددديمبددديماٌؽؾدددػم

واإلدارةمهمبنتؾدددوعمبعدددضماألددددوظقىمؼبمهؼدددؼماظضدددرؼؾيموجؾوؼؿفدددوموتػدددرضماظؿعدددوونمبددديممممم

يمسؾددددكمإضددددرارماظطددددرصيم.طؿددددومػددددقمايددددولمؼبماسؿؿددددودماإلدارةمظؿؼدددددؼرموسددددوءماظضددددرؼؾممم

عدددـمجفددديموؼشدددعرماٌؽؾدددػمبقاجؾدددفمعدددـمجفددديمممىدددومؼـؿدددلماظدددقسلماظضدددرؼاممماٌؽؾدددػمه

منوغقيم.

رضوبؿفدددددومسؾدددددكممماإلدارة:مسـددددددعومتشدددددددممماظضدددددرؼؾقيماإلدارةتشددددددؼدمرضوبددددديممم–بم

غفددؿمؼؿكقصددقنمعددـماظؿفددربم.موتؿقؼددؼمػددذهممممممٳاٌؽؾػدديموؼشددعرمػددمالءمبفددذهماظرضوبدديمهم مممم

اٌشدددرعمظؾؿدددقزػيماٌدددوظقيمحدددؼماالردددالعمسؾدددكماظرضوبددديمبلذدددؽولمعؿعدددددةمطدددلنمصبقدددزم

اظدددديتمتقذددددلمبددددوٌؽؾػمماإلخؾورؼددددوتأوراقماٌؽؾددددػموعلددددؿـداتفمهمأومأنمتؼؾددددؾماإلدارةم

مجوئزةمعوظقيمظؾؿكربم.مبنسطوءوتشفعفوم



 31 

:موػدددلمررؼؼددديمزاجدددرةممٌـدددعماظؿفدددربمبشدددرطمأنمتطؾدددؼمبصدددراعيمممممممماظعؼقبدددوتم–جم

اٌددددولممإخػددددوءٌدددـمضبددددوولمم.وتؽدددقنمػددددذهماظعؼقبددددوتمجزائقددديمعـددددؾمسؼقبدددديمايددددؾسممم

اظلددددؾطيممطودبددددوذأومعدغقدددديممواإلضددددوصوتاًوضددددعمظؾضددددرؼؾيمأومعوظقدددديمعـددددؾماظغراعددددوتممممم

ماظعومم.ماالدؿؿال اٌؽؾػمأدودومظؿؼدؼرماظؿعقؼضمؼبمحولممإضراراٌلموظيم

:مطؾؿدددومطدددونماظـظدددومماظضدددرؼامددددفالمهمممممموضدددقحماظؼقاسددددماظضدددرؼؾقيموددددفقظؿفومممم–دم

هممالمذبدددولمظؾكدددال مسؾقفدددومممواضدددقيمواإلسػدددوءاتتمزؼالـدددوطوغدددًماألددددعورمعـوددددؾيمهمواظؿمم

أدىمإظبماضؿـدددوعماٌؽؾدددػمبقجدددقبمدصدددعماظضدددرؼؾيمهوغبؾدددفمسؾدددكمسددددمماظؿفدددربمعـفدددوم.ممممم

اٌـؾدددعمهموؽدددـمايددددمعدددـممممدصعـددددعوموؾدددكماظضدددرؼؾيمعدددـالموصدددؼمأددددؾقبمايفدددزمسـدددممممم

ماظؿفددربمهمألنمداصددعماظضددرؼؾيمالمعصددؾقيمظددفمؼبمإخػددوءموسددوءماظضددرؼؾيموسدددممصرضددفومسؾددكمممممممم

ماٌؽؾػم.

:موػدددلمتعؼددددمسدددودةمبددديمدوظدددؿيمعؿفدددوورتيمبغقددديمتقددددقعممماالتػوضدددوتماظدوظقددديم–هم

وتلدددؿلمػدددذهماالتػوضدددوتمممخدددورجمايددددودماإلضؾقؿقددديمظؾدوظددديم.مممإظبددددؾطيمرضوبددديماإلدارةمم

صؿقددددمبدددذظؽممظؾددددوائرماٌكؿصددديمبدددوالرالعمسؾدددكمغشدددوطمرسوؼوػدددومؼبماظددددولماألخدددرىمهمم

ماًورجم.مإظبعـمتفرؼىماألعقالم
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 الفظل الثالث
 اآلثار االقتظاديح للضرائة

 
دددددـعو مػددددذهماآلنددددورمؼبمأربددددعمغؼددددوطمتؿؿـددددؾماألوظبمؼبمسؿؾقدددديمغؼددددؾمسددددىءمممممممم

اظضدددرؼؾيمهموؼبماظـوغقددديمأندددرماظضدددرؼؾيمؼبماالددددؿفال مواالدخدددورمهموؼبماظـوظـددديمأندددرماظضدددرؼؾيممم

مممظ لونم.واظؿقزؼعمهموؼبماظرابعيمأنرماظضرؼؾيمسؾكماٌلؿقىماظعوماإلغؿوجؼبم

م

 املطلة األول
 ػوليح ًقل ػةء الضريثح

ؼؼصددددمبفدددذهماظظدددوػرةمغؼدددؾمسدددىءماظضدددرؼؾيمعدددـماٌؽؾدددػماظدددذيمحدددددهماظؼدددوغقنمم

ذددددكصمآخددددرمهمحبقددددٌمؼؼؿصددددرمدورماٌؽؾددددػماألولمسؾددددكمأداءماٌؾددددوظغممممممممإظبظدددددصعفوم

اٌلدددؿقؼيمسؾقدددفمإظبماًزؼـددديمبصدددقرةمعمضؿددديمهمندددؿماددددؿعودتفومبعددددمذظدددؽمعدددـمذدددكصمممممممم

منوظٌم.م

اٌؽؾدددػمأحقوغدددومؼبماظعالضدددوتماالضؿصدددودؼيمذبدددالمظؿققؼدددؾمسدددىءماظضدددرؼؾيمممممممصبددددم

وؼزؼددددمبوٌؼوبدددؾمأددددعورماظلدددؾعماظددديتمممماإلدارةمإظبسدددـمطوػؾدددفم.مصقددددصعماظؿدددوجرماظضدددرؼؾيممم

ضدددرؼؾيماألخدددوةمإظبماٌلدددؿفؾؽ.مسدددىءمػدددذهماظمؼؾقعفدددومهؼددددارمضقؿددديماظضدددرؼؾيمهمصققدددقلم

اظدددذيمتػدددرضمسؾقدددفماظضدددرؼؾيموغلدددؿطقعمعدددـمخددداللمػدددذاماٌـدددولماظؿؿققدددزمبددديماٌؽؾدددػم

هموبدددديممبددددوٌؽؾػماظؼددددوغقغلمهقجددددىماظؼددددوغقنموؼدددددصعمضقؿؿفددددومإظبماإلدارةموؼلددددؿكمممم

اٌؽؾدددػماظشدددكصماظدددذيمؼلدددؿؼرمسؾقدددفمسدددىءماظضدددرؼؾيمصقؿقؿؾدددفمبصدددقرةمغفوئقددديموغلدددؿقفممم

م.مايؼقؼلمأوماالضؿصودي

م موظؽـمعومأذؽولمغؼؾمسىءماظضرؼؾيم

ماظـؼؾماظؾلقطمواظـؼؾماٌرطى:مم–م1

اظغدددوماظدددذيممإظبغؼدددؾمسدددىءماظضدددرؼؾيمعدددـماٌؽؾدددػماظؼدددوغقغلمماظؾلدددقطمػدددقاظـؼدددؾم

.مواٌـدددولمسؾدددكمذظدددؽمأنمؼرصدددعمؼلدددؿؼرمسؾقدددفمسدددىءماظضدددرؼؾيموؼصدددؾلماٌؽؾدددػمايؼقؼدددلم

اظعؼددوريم.مصقؿقؿددؾممماإلؼددرادسؼدددهمهؼدددارمضقؿدديماظضددرؼؾيمسؾددكمممممإصبددوراٌوظددؽمعددـمبدددلممم



 32 

قنماٌؽؾدددددػمدددددددمذددددكصمآخددددرموؼؽمممإظباٌلددددؿلجرمسددددىءماظضددددرؼؾيموالمضبددددوولمغؼؾدددددفممممم

مايؼقؼلم.

آخددرمممإظبأعددوماظـؼددؾماٌرطددىمصفددقمؼـؼددؾمسددىءماظضددرؼؾيمسدددةمعددراتمعددـمذددكصممممممممممم

ضؾدددؾمأنمؼلدددؿؼرمؼبماظـفوؼددديمسؾدددكماٌؽؾدددػمايؼقؼدددلم.مطدددلنمؼؼدددقمماٌـدددؿٍمبزؼدددودةمأددددعورمم

تدددوجرماظؿفزئددديمهماظدددذيمؼرصدددعمأددددعورهمممممإظببغقددديمغؼدددؾمسدددىءماظضدددرؼؾيمممماإلغؿوجقددديددددؾعفم

دمؼؽددقنماٌلددؿفؾؽمرؾقؾددومأومربوعقددومصقزؼدددمعددـمأجددرةممممممموضددمظققؿددؾماظضددرؼؾيمظؾؿلددؿفؾؽم.مم

هموػددمالءمبدددورػؿمؼػعؾددقنممممأتعوبددفمغؿقفدديمارتػددوعماألدددعورمصققؿددؾمسددىءماظضددرؼؾيمظزبوئـددفممممم

غػلدددفمحؿدددكمؼصدددعىمهدؼددددماٌؽؾدددػمايؼقؼدددلم.مصؽدددلنماظضدددرؼؾيمالمؼؿقؿؾدددفوممممممممماظشدددلء

مأحدمطؿومؼؼقلماألدؿوذمدوصرجقفم.

م

مؾػاًمإظباألعوممواظـؼؾممإظباظـؼؾمم–م2

األعددوممػددقمغؼددؾمسددىءماظضددرؼؾيمبووددوهماظشددكصماظددذيمؼؾددلماٌؽؾددػممممممممممإظباظـؼددؾم

أعدددومممإظباظؼدددوغقغلمؼبماظددددورةماالضؿصدددودؼيمصققدددقلماٌـدددؿٍمسدددىءماظضدددرؼؾيمؼبماظـؼدددؾمممم

اظعوعددددؾم.مصقؿقؿددددؾماظضددددرؼؾيمممإظبوربماظعؿددددؾمماٌلددددؿفؾؽمهمإظبواظؿددددوجرمماظؿددددوجرمهمإظب

غؼدددؾمسدددىءممماًؾدددػمصفدددقممإظباظـؼدددؾمماظشدددكصماظدددذيمؼدددلتلمؼبماٌرحؾددديماظؿوظقددديم.مأعدددوممم

اظشددددكصماظددددذيمؼددددلتلمؼبماٌرحؾدددديماظلددددوبؼيمؼبماظدددددورةماالضؿصددددودؼيممممممممإظباظضددددرؼؾيم

اٌـدددؿٍمروظؾدددومدبػدددقضمأددددعورمممإظباٌؽؾدددػماظؼدددوغقغلم.مطدددلنمؼعدددقدماظؿدددوجرمممإظبميبوظـلدددؾ

مإظبماظعوعددؾمؼعددقدعـؿفوتددفمسؾددكمأنددرمصددرضمضددرؼؾيمسؾددكماٌؾقعددوتمتؼددعمسؾددكماظؿددوجرم.مأومممممممم

مروظؾومزؼودةمؼبماألجقرمغؿقفيمصرضمضرؼؾيمسؾكماظرواتىمواألجقرم.ربماظعؿؾم

ماظـؼؾماىزئلمواظـؼؾماظؽوعؾم–م3

ؼؼدددعماظـؼدددؾماىزئدددلمسـددددعومالمؼـؼدددؾماٌؽؾدددػماظؼدددوغقغلمددددقىمجدددزءمعدددـماظضدددرؼؾيم

.وضبصدددددؾمذظدددددؽمسـددددددعومالمتلدددددوسدمايوظددددديممخددددرؼـموؼؿقؿدددددؾماىدددددزءماظؾدددددوضلماآلمإظب

عؾدددفم.مأعدددوماظـؼدددؾماظؽوعدددؾمصفدددقمغؼدددؾماٌؾؾدددغمممماالضؿصدددودؼيمسؾدددكمغؼدددؾمسدددىءماظضدددرؼؾيمبؽومم

مذكصمآخرم.مإظباظذيمصرضمسؾكماٌؽؾػماظؼوغقغلمبؽوعؾفم

ماظـؼؾماٌؼصقدمواظـؼؾمشوماٌؼصقدمم–م4

ؼؽدددقنماظـؼدددؾمعؼصدددقدامسـددددعومؼؼصددددماٌشدددرعمأنمالمؼلدددؿؼرمسدددىءماظضدددرؼؾيمسؾدددكممممممم

اٌؽؾدددػماظؼدددوغقغلمبدددؾمؼعؾدددؿمبصدددقرةمعلدددؾؼيمأنمػدددذاماألخدددومددددق مؼدددـفلمؼبمغؼدددؾممممممممم
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اسؿؼدددماٌشددرعمأنمسددىءماظضددرؼؾيمدددق مؼلددؿؼرمسؾددكمممممممإذاأعددوم.مشددوهممإظبسددىءماظضددرؼؾيمم

ذددكصممإظبورشددؿمذظددؽمادددؿطوعمػددذاماألخددومغؼددؾمسددىءماظضددرؼؾيممممممماٌؽؾددػماظؼددوغقغلمهم

مآخرمهمطونماالغعؽوسمشومعؼصقدم.

م

 املطلة الثاًي
 االستهالك واالدخار يف أثر الضرائة

 
سدددوعؾيمػؿدددوم:محفدددؿماظددددخؾمواٌقدددؾمممعدددـماٌعؾدددقممأنماالددددؿفال مؼؿقضدددػمسؾدددكم

نمٳظالددددددؿفال مهموحقدددددٌمأنماالدخدددددورموـدددددؾماىدددددزءماظدددددذيمامؼلدددددؿفؾؽمظدددددذظؽم ممم

نماٌقدددؾمٳاظعقاعدددؾماظددديتمهدددددماالددددؿفال مػدددلماظددديتمهدددددماالدخدددورم.وسـدئدددذم مممممممم

ظالدخدددورمؼلدددوويمواحددددامصدددقققومعطروحدددومعـدددفماٌقدددؾمظالددددؿفال متماٌقدددؾمظالددددؿفال ممممم

نرماظضدددرائىماٌػروضددديمسؾدددكمدخدددقلماٌؽؾػددديمبعددددمأنمممممم(م.موتدددمم1=اٌقدددؾمظالدخدددورم+

ؼلدددؿؼرماظعدددىءماظضدددرؼامسؾدددكماظلدددؾعمواًددددعوتماظددديتمؼلدددؿفؾؽقغفومعدددـمخددداللمتلنوػدددومم

مإظبدخقلمىدددومؼددددصعمأصدددقوبفوممظدددهمحقدددٌمتؼؾدددصمعدددـمػدددذهماممسؾدددكمعلدددؿقىماأللدددونمم

اظؿضدددققيمبدددؾعضماظلدددؾعموخوصددديماظؽؿوظقددديمصقؼدددؾماظطؾدددىمسؾقفدددوموتؿفدددفمألوغفدددومسبدددقمممممممممم

ؼؿػدددووتمعدددـممموإندددوضم.مشدددومأنماظطؾدددىمسؾدددكماظلدددؾعمالمؼؽدددقنمبـلدددؾيمواحددددةمممماالشبػدددو

أخددددرىمتؾعددددومظدرجدددديماظطؾددددىمسؾقفددددومهمصوظلددددؾعمذاتماظطؾددددىماٌددددرنمؼؿددددلنرمممممإظبدددددؾعيم

اددددؿفالطفومغؿقفددديماظضدددرائىمأطـدددرمعدددـماظلدددؾعمذاتماظطؾدددىمشدددوماٌدددرنماظددديتمالموؽدددـممم

ضدددػمسؾدددكمدرجددديمعروغددديمعددددىمتدددلنرماددددؿفال ماظلدددؾعمبوظضدددرائىمؼؿقممإناالددددؿغـوءمسـفدددوم.

تؼددددعمسؾقفدددوماظضددددرؼؾيمهمصوظضدددرائىماظدددديتمتصدددقىماألشـقددددوءمعـددددؾمممممإظدددلمرؾدددىماظطؾؼددددوتمم

عدددددـمماظضدددددرائىماٌؾوذدددددرةماظؿصدددددوسدؼيمالمتؼؾدددددؾمعدددددـماددددددؿفالطفؿمألغفدددددؿمؼددددددصعقغفوممم

غفدددومتؼؾدددؾمعدددـمٳعددددخراتفؿم.مأعدددوماظددديتمتصدددقىماظػؼدددراءمعـدددؾماظضدددرائىمشدددوماٌؾوذدددرةم 

ظدددذامصفدددلمتؼؾدددؾمعدددـمحفدددؿماالددددؿفال مؼبممممماددددؿفالطفؿموخوصددديمذاتماظطؾدددىماٌدددرنمممم

االضؿصدددودماظؼدددقعلمطؽدددؾمهمألنمػدددذهماظػؽدددوتممتـدددؾماظؽـدددرةماظغوظؾددديمعدددـماظلدددؽونم.طؿدددوممممممم

ذامٳؼؿقضدددػمأندددرماظضدددرؼؾيمسؾدددكماالددددؿفال مسؾدددكماددددؿكدامماظدوظددديميصدددقؾيماظضدددرؼؾيمهم م

نمذظدددؽمؼعدددقضماظدددـؼصمؼبماالددددؿفال ممٳؼبمرؾدددىمبعدددضماظلدددؾعمواًددددعوتم ممأغػؼؿفدددو
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ؿفال ماألصدددرادمغؿقفددديمصدددرضماظضدددرؼؾيموبعؽلدددفمؼؿفدددفماالددددؿفال مسبدددقممممماظـوذدددهمعدددـماددددم

ماظؿـوضصم.

وؼؿقضددددػمأنددددرماظضددددرؼؾيمسؾددددكماالدخددددورمسؾددددكمتقزؼددددعمادددددؿفال ماظلددددؾعماًوضددددعيممم

ظؾضدددرؼؾيمسؾدددكمعلدددؿقىماظددددخؾموحقدددٌمؼؿقؼدددؼمأطدددربمضددددرمعدددـماالددددؿفال معدددـمذويممممممم

هماظػؽددديمنمصدددرضماظضدددرؼؾيمسؾدددكماظلدددؾعماظددديتمتلدددؿفؾؽفومػدددذممٳاظددددخقلماظددددغقومظدددذظؽم م

وضدددعماظطؾددىمسؾدددكماظلدددؾعمعدددـمذويماظددددخقلمممإذادبػدددقضماالددددؿفال م.مأعدددوممإظبؼددمديمم

نمأندددرماظضدددرؼؾيمددددقمنرمسؾدددكمادخدددورمػدددمالءمبوالشبػدددوضم.وتـطؾدددؼمػدددذهمممممممممٳاٌرتػعددديم 

غددددفموؽددددـمادددددؿكدامماظلقوددددديممٳايوظدددديمسؾددددكماالدخددددورماالخؿقددددوريمهمورشددددؿمذظددددؽم م

م.اظضرؼؾقيمؼبمتشفقعماالدخورمواظعؿؾمسؾكمزؼودتفم

م

 املطلة الثالث
 أثر الضرائة يف اإلًتاج والتىزيغ

 
نمتقزؼددددعماآلنددددورماظـوذددددؽيمسددددـمٳوبوظؿددددوظلم ماإلغؿددددوجتلددددؾىماظضددددرائىمغؼصددددومؼبم

ماإلغؿددوجاظضددرائىمؼؿقضددػمسؾددكمعروغدديماظطؾددىمودددفقظيمأومصددعقبيمسؿؾقدديمهددقلمسقاعددؾمممممممم

قفددومواظطؾددىمسؾماإلغؿوجقدديعددـمضطددوعمآلخددرمهمطؿددومأنماظضددرائىمتددمنرمؼبمسددرضماألعددقالممممممم

هموؼؿقضددددػمسددددرضمرؤوسماألعددددقالمسؾددددكماالدخددددورمواظضددددرائىماٌؾوذددددرةمتؼؾددددؾمعددددـممممممم

االدخددددورموبوظؿدددددوظلمرؤوسمهموألنمسؾؽفددددومتؿقؿؾدددددفماظػؽددددوتماالجؿؿوسقددددديماظؼدددددرةمسؾدددددكممممم

االدخدددورم.مأعدددوماظضدددرائىمشدددوماٌؾوذدددرةمصدددؿؼؾصماددددؿفال ماظػؽدددوتمربددددودةماظددددخؾمممممممممم

هماظدوظدددديم.ورشددددؿمأنمموبوظؿددددوظلموؽددددـمأنمؼصتددددىمسؾددددكمذظددددؽمادخددددورمعبددددوسلمتؿددددقالمم

صقصدددقىماالدخدددورمأدوددددلمؼبمتـؿقددديماظددددولمالمأغدددفمؼضدددغطمسؾدددكماالددددؿفال ماظؽؿدددوظلمممممم

بدددذظؽماظددددخقلماٌـكػضددديمواٌرتػعددديم.ورشدددؿمأػؿقددديماالسؿؾدددوراتماالضؿصدددودؼيمصقـؾغدددلممممم

عراسدددوةماالسؿؾدددوراتماالجؿؿوسقددديمواظلقوددددقيمحبقدددٌمؼدددقزعمسدددىءماظؿـؿقددديموصؼدددومظؾؿؼددددرةمممم

معم.اظؿؽؾقػقيمظػؽوتماجملؿؿ

بددديمصدددروعمماإلغؿدددوجتـؼدددؾمسـوصدددرممإظبوضددددمؼدددمديماظؿؾدددوؼـمؼبماٌعوعؾددديماظضدددرؼؾقيم

مإذااٌكؿؾػدددديم.وضدددددمؼـشددددلمسددددـماظضددددرائىمغشددددقءمتقزؼددددعمظؾدددددخقلمواظـددددرواتممماإلغؿددددوج
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أصدددوبًماظػؽدددوتماظػؼدددوةم.مػدددذامؼبمغطدددوقماظضدددرائىمشدددوماٌؾوذدددرةمهموبعؽلدددفمؼبمغطدددوقم

ممحصدددقؾيمائدددىمػدددذهمدورامعفؿدددوممماظضدددرائىماٌؾوذدددرةمهمطدددذظؽمؼؾعدددىمذبدددولماددددؿكداممم

اظدددددخقلماٌرتػعدددديمؼبمصددددقرةممإظبذامأغػؼددددًماظدوظدددديمحصددددقؾيماظضددددرائىماٌؿلتقدددديممٳ 

غػؼددوتمهقؼؾقدديمتلددؿػقدمعـفددوماظػؽددوتماظضددعقػيماضؿصددودؼومهمألغفددومتلددوػؿمؼبمإسددودةمتقزؼددعممممممممم

ماظدخقلم.

م

 املطلة الراتغ
 أثر الضرائة يف املستىي الؼام لالمثاى

ظطؾددؾفؿمسؾددكماظلددؾعمواًدددعوتمهممممماإلصددرادعددـمدخددقلمممتؼؾددؾماظضددرائىماٌؼؿطعدديمم

امتطدددرحماظدوظددديممإذا.موؼؿقؼدددؼمػدددذاممصقؿفدددفماٌلدددؿقىماظعدددوممظ لدددونمسبدددقماالشبػدددوضم

حصدددقؾيماظضدددرائىمظؾؿدددداولتمتلددددؼدمضدددروضمخورجقددديمهمتؽدددقؼـماحؿقدددورلمعدددوظلم(م.مأعدددوممم

أسقدددددتمػددددذهمايصددددقؾيمعددددـمخدددداللماإلغػددددوقماظعددددوممتمذددددراءماظلددددؾعمواًدددددعوتمهمممإذا

عرتؾددددوتماظعددددوعؾيم(مصددددالمؼؿقؼددددؼمسؿؾقددددوماالشبػددددوضمؼبماٌلددددؿقىماظعددددوممظ لددددونمزمممممممم

واظقاضددعمأنمظؽددؾمضددرؼؾيمعػروضدديمسؾددكمدددؾعيمععقـدديمتلنوػددومؼبملـفددومهحقددٌممتقددؾمإظبمممممممم

مرصعملـفومهؼدارماظضرؼؾيمطالمأومجزءام.م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 لثاب الثاًيا
 الضرائة املثاشرج يف الؼراق

م

ػدددلمضدددرؼؾيماظددددخؾهموضدددرؼؾيماظعؼدددورهممضدددرائىمعؾوذدددرةمتػدددرضمؼبماظعدددراقمندددالثم

م:مودق مغؿـوولمػذهماظضرائىمؼبماظؾقونماآلتلموضرؼؾيماظعرصوتم.

م

 الفظل األول
 ضريثح الذخل

م

ؼعددددماظعدددراقمعدددـماظددددولماظلدددؾوضيمؼبمصدددرضمػدددذاماظـدددقعمعدددـماظضدددرائىم.مصؾؼددددمممممممم

قاظبم.مندددؿمتدددم1927(مددددـيم52صرضدددًمأولمضدددرؼؾيمسؾدددكماظددددخؾمهقجدددىماظؼدددوغقنمرضدددؿمت

م113صددددورماظؼدددقاغيماظددديتمغظؿدددًمػدددذهماظضدددرؼؾيمهمصؽدددونمآخرػدددوماظؼدددوغقنماظـوصدددذمرضدددؿم

.موبغقددديماإلحورددديمبوظضدددرؼؾيماٌدددذطقرةمهمصنغـدددومددددق مغؾقدددٌماٌقضدددقسوتممممممم1982ظلدددـيم

ماآلتقيم:

موسوءمضرؼؾيماظدخؾ -

 غطوقمدرؼونمماظضرؼؾي -

 دـقؼيماظضرؼؾي -

 اإلسػوءاتمواظؿـزؼالتمواظلؿوحوت -

 دعرماظضرؼؾي -

 ؼدؼرماظدخؾماًوضعمظؾضرؼؾيررقمت -

 اظػقصماظضرؼا -

 االسصاضمسؾكماظؿؼدؼر -

 جؾوؼيماظضرؼؾي -

م

م

م
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 املثحث األول
 وػاء ضريثح الذخل

م1982ظلددددـيمم113حددددددتماٌددددودةمتماظـوغقدددديم(معددددـمضددددوغقنمضددددرؼؾيماظدددددخؾمرضددددؿمم

مبوظؿػصقؾماآلتلم:اٌعدلماظـوصذماظدخقلماظيتمتػرضمسؾقفوماظضرؼؾيم

م

سؿدددولماظؿفورؼددديمأوماظددديتمهلدددومصدددؾغيموورؼددديمواظصدددـوئعمأوممممأربدددوحماأل:مماظػدددرعماألول

واالظؿزاعددوتمواظؿعددقؼضمبلددؾىمسدددمماظقصددوءمبفددومإذامامؼؽددـمممممممماٌفددـمهددومصقفددوماظؿعفددداتممم

مممعؼوبؾمخلورةميؼًمبوٌؽؾػم.

مأنماظػؼرةمأسالهمتؿضؿـمعصودرماظدخؾماآلتقيم:مممم

مأوالم:مأربوحماألسؿولماظؿفورؼيم

مهمؼبمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾماظـوصدددذموماظؼدددقاغيماظلدددوبؼيمظدددفمهمامضبدددددماٌشدددرعمممممم

م.عػفقعومععقـومظ سؿولماظؿفورؼيم

ؼالحددددظمأنمماظـوصددددذمهم1984(مظلددددـيم30ضددددوغقنماظؿفددددورةمرضددددؿمتمإظبوسـدددددماظرجددددقعم

غصدددًمسؾدددكمعدددومؼؾدددلتمتعؿدددربماألسؿدددولماظؿوظقددديمأسؿدددوالموورؼددديمإذامممممماٌدددودةماًوعلددديمضددددم

ماظؼصدمعومامؼـؾًماظعؽسم:مطوغًمبؼصدماظربلموؼػصضمصقفومػذا

يمطوغدددددًمأومسؼدددددورامألجدددددؾمبقعفدددددومأومدددددددددذدددددراءمأوماددددددؿؽفورماألعدددددقالمهمعـؼقظم–م1

مم.إصبورػو

م.تقرؼدماظؾضوئعمواًدعوتمم–م2

م.عؽوتىماالدؿوادمواظؿصدؼرموأسؿولادؿوادماظؾضوئعمأومتصدؼرػومم–م3

م.اظصـوسوتموسؿؾقوتمادؿكراجماٌقادماألوظقيمم–م4

م.مواإلسالنظطؾعمواظؿصقؼرماظـشرموام–م5

م.عؼووالتماظؾـوءمواظصعقؿمواظصقوغيم-6

خدددددعوتمعؽوتددددىماظلددددقوحيمواظػـددددودقمواٌطددددوسؿمودورماظلددددقـؿومواٌالسددددىمممممم–م7

م.ودورماظعرضماٌكؿؾػيماألخرى

م.اظؾقعمؼبمربالتماٌزادماظعؾينمم–م8

م.غؼؾماألذكوصمواألذقوءمم–م9
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م.ذقـماظؾضوئعمأومتػرؼغفومأومإخراجفومم–م10

م.ادؿقداعماظؾضوئعمؼبماٌلؿقدسوتماظعوعيم–م11

م.اظؿعفدمبؿقصومعؿطؾؾوتمايػالتموشوػومعـماٌـودؾوتماالجؿؿوسقيمم–م12

م.سؿؾقوتماٌصور مم–م13

مم.اظؿلعيم–م14

م.اظؿعوعؾمؼبمأدفؿماظشرطوتمودـداتفومم–م15

سؿددددولمأاظقطوظدددديماظؿفورؼدددديمواظقطوظدددديمبوظعؿقظدددديمواظقطوظدددديمبوظـؼددددؾمواظدالظدددديموممم–م16

ماظقدوريماظؿفورؼيماألخرىم.

(معدددـمضدددوغقنماظؿفدددورةمبدددلنمتمؼؽدددقنمإغشدددوءماألوراقماظؿفورؼددديم6طؿدددومغصدددًماٌدددودةمت

مواظعؿؾقوتماٌؿعؾؼيمبفومسؿالموورؼومبصر ماظـظرمسـمصػيماظؼوئؿمبفوموغقؿفم(م.

نمضددوغقنماظؿفددورةمضدددمحددددماألسؿددولماظؿفورؼدديمحصددرامإذاممممممنوبـددوءمسؾددكمعددومتؼدددممصددممم

ومبؼصددددماظدددربلم.مواصدددصضماظؼدددوغقنمأنمػدددذاماظؼصددددمضدددوئؿمؼبماظعؿدددؾممممممممطوغدددًمىورددددؿفم

ماظؿفوريمعومامؼـؾًماظعؽسم.

ماألسؿولماظيتمهلومصؾغيموورؼيم-:منوغقو

امؼؽؿددددػماٌشددددرعمؼبمضددددوغقنمضددددرؼؾيماظدددددخؾمبػددددرضماظضددددرؼؾيمسؾددددكمأألسؿددددولم

عدددعماألسؿدددولماظؿفورؼددديمؼبماظصدددػوتمماألخدددرىماظددديتمتؾؿؼدددلمماألسؿدددولاظؿفورؼددديمبدددؾمسددددم

مخوضددعيمظؾضددرؼؾيم.موظعددؾمشددرضماٌشددرعمعددـمذطددرمػددذهماظػؼددرةمممممممميأسؿددوالموورؼددمظغوؼددوتموا

ػددقمتقدددقعمغطددوقماظضددرؼؾيموسدددممصلددلماجملددولمظةصددالتمعـفددومبددليمحددولمعددـماألحددقالممممممم

.مإذمؼؽػدددلمظعددددماظعؿدددؾموورؼدددوممذبدددردماضصابدددفمعدددـماألسؿدددولماظؿفورؼددديماظددديتمحدددددػومممممم

ماٌشرعمؼبمضوغقنماظؿفورة.

منوظـوم:ماظصـوئع

صدددـوئعمػدددلمايدددر ماظددديتموورددددفوماظصدددـوعماٌلدددؿؼؾيم.مأيماظدددذؼـمؼعؿؾدددقنمممممممماظ

علدددموظقؿفؿمهمصؾدددفؿماظدددربلموسؾدددقفؿماًلدددورةم.موؼعؿدددؾمػدددمالءمممممكيلدددوبفؿماًدددوصموسؾدددم

اظصدددـوعمسدددودةمبرأمسدددولمضؾقدددؾمصفدددؿمحرصقدددقنمصدددغورمؼددددؼرونمأسؿدددوهلؿمبلغػلدددفؿمأومعدددعمممممم

غددددودرةمذددددكصمأومممأصددددرادمسددددوئؾؿفؿمهمأومضدددددمؼلددددؿكدعقنمسـدددددماظضددددرورةموؼبمحددددوالتمممم

مذكصيم.موعـؾفؿماظـفورموايدادمواٌقؽوغقؽلمواًقوطم.

م
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مرابعوم:ماٌفـ

ضددددمؼدددقحلمورودماٌفدددـمبوظصدددقغيماٌطؾؼددديمأنماٌشدددرعمضصددددمبفدددوماٌفدددـمعبقعدددومممممم

هددومصقفددوماٌفددـماظؿفورؼدديمواظصددـوسقيم.موظؽددـمٌددومطوغددًماٌفددـماألخددوةمداخؾدديمضددؿـممممممممممم

اظصدددققلمؼـصدددر مإظبمأنماٌؼصدددقدمبدددوٌفـممممنماظؿػلدددونصدددهمعػفدددقمماألسؿدددولماظؿفورؼددديمم

ػدددلماٌفدددـمشدددوماظؿفورؼددديماظددديتموورددددفومأصدددقوبفومبصدددقرةمعلدددؿؼؾيمواظددديتمهؿدددوجمإظبمممم

ععرصددديمسؾؿقددديمأومخدددربةمصـقددديمهموالمهؿدددوجمإظبمرأسمعدددولمطدددؾوم.مبدددؾمػدددلمتعؿؿددددمؼبمممممممممم

ماألدوسمسؾكماظعؿؾموعـمأعـؾؿفوم:ماووعوةمواظطىمواهلـدديم.

مظؿزاعوتمواظؿعقؼضوتمبلؾىمسدمماظقصوءمخوعلوم:ماظؿعفداتمواال

:ماظؿعفدددمػددقمسؼدددمؼؾؿددزممهقجؾددفمأحدددماظطددرصيمأنمؼصددـعمذددقؽومأومممممممممماظؿعفددداتم–م1

مؼمديمسؿالمظؼوءمأجرمؼؿعفدمبفماظطر ماآلخرم.موظؾؿعفدمصقرمنالثم:

:مػدددقماظؿعفددددماظدددذيمؼؾؿدددزممهقجؾدددفمذدددكصمبؿففقدددزمآخدددرممممممممماظؿعفددددمبوظؿقرؼددددمم–أم

عؿؿوظقددديمهمخددداللمعددددةمععقـددديمهمظؼدددوءمأجدددرمعؿػدددؼمممبدددؾعضماألعدددقالمسؾدددكمدصعدددوتمم

سؾقدددفمهمحلدددىمعدددومإذامطدددونمتلدددؾقؿماألعدددقالمسؾدددكمددددؾقؾماظؾقدددعمأوماإلجدددورةم.ممممممممم

وعـددددولمذظددددؽمتقرؼدددددماألرعؿدددديمإظبماٌلؿشددددػقوتمأوماٌمدلددددوتماظعلددددؽرؼيمأومممم

متقرؼدماظقضقدمإظبماٌعوعؾم.

ػقؽؿدددفممػدددقماظؿعفددددماظدددذيمؼؿضدددؿـماظؼقدددوممبؿققؼدددؾماظشدددلءمأوماظؿعفددددمبوظصدددـعم–بم

دددقاءماضؿصددرماٌؿعفدددمسؾددكمتؼدددؼؿمسؿؾددفمعـددؾماًقددوطماظددذيمؼؿلددؾؿماظؼؿددوشمممممممممممم

معـمزبقغفمظقػصؾمظفمنقبومأومضوممبؿؼدؼؿماٌودةمأؼضوم.

:مؼؼصددددمبدددفمسؿدددؾماٌؼدددووالتمأيمإضوعددديماٌـشدددكتماظعؼورؼددديممممممماظؿعفددددمبوإلغشدددوءمم–جم

اٌـددددددوزلمواٌدددددددارسمواٌلؿشددددددػقوتممإغشددددددوءاٌكؿؾػدددددديمأومترعقؿفددددددومعـددددددؾم

مغعم.واٌصو

ماالظؿزاعوتمواظؿعقؼضمبلؾىمسدمماظقصوءمم–م2

ؼؼصددددمبدددوالظؿزاممػدددقماظرابطددديماظؼوغقغقددديمبددديمردددرصيمأحددددػؿوماظددددائـمواظـدددوغلممممممم

اٌددددؼـمهمؼؿعفددددماٌددددؼـمهقجدددىمتؾدددؽماظرابطددديمبدددلنمؼؼدددقممبعؿدددؾمظصدددوحماظددددائـمأومممم

موؿـعمسـماظؼقوممبعؿؾم.
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كمأددددوسمأغدددفمؼبمموؼؿضدددؿـماظعؼددددمبددديماظطدددرصيمسدددودةمذدددررومجزائقدددومؼؼدددقممسؾدددممممم

حوظددديمسددددممضقدددومماٌددددؼـمبؿـػقدددذماظؿزاعدددفمؼصتدددىمسؾقدددفمتعدددقؼضماظددددائـمهؾؾدددغمععددديمممممم

مربددموعـؾًمؼبماظعؼدمذاتفم.

ظؼدددمأخضددعماٌشددرعمعؾؾددغماظشددرطماىزائددلماظددذيمضبصددؾمسؾقددفماظدددائـمظؾضددرؼؾيممممممممم

مبشروطمػلم:

مأنمتـشلماظؿعقؼضوتمغؿقفيمظعدمماظقصوءمبوظؿعفداتمواالظؿزاعوتم.م–مأ

فمصوظؿعقؼضدددوتماٌؼصدددقدةمػـدددومػدددلمتؾدددؽماظـوعبددديمسدددـمإخددداللماٌؿعوضددددمأوممموسؾقددد

نماظؿعقؼضددوتماظدديتمضبصددؾمممندبؾػددفمسددـمتـػقددذماظؿعفدددمأوماالظؿددزامم.موبـددوءمسؾددكمذظددؽمصددمممممممم

سؾقفددوماظشددكصمغؿقفدديمحؽددؿمضضددوئلمبلددؾىمعددومتعددرضمظددفمعددـمضددذ مأومتشددفومبلددؿعؿفمالممممممممم

ظؿزاممصضدددالمسدددـماغدددفمتعدددقؼضمتلدددريمسؾقدددفماظضدددرؼؾيمهمألغدددفمامؼـشدددلمغؿقفددديماإلخددداللمبدددوالم

مسـمخلورةمععـقؼيم.م

م.أالمتؼوبؾمخلورةميؼًمبوٌؽؾػمبوظضرؼؾيم–بم

اظؿعقؼضددددوتماظدددديتمضبصددددؾمسؾقفددددوماألذددددكوصماٌددددمعـمسؾددددقفؿمعددددـمممننوسؾقددددفمصدددد

هقجدددىمسؼددددماظؿدددلعيمالمدبضدددعمظؾضدددرؼؾيمألغفدددوممتـدددؾمخلدددورةميؼدددًمذددرطوتماظؿدددلعيمم

مظلرضيمأومايقادثم.بوٌؽؾػمأيماٌمعـمسؾقفمبلؾىمايرؼؼمأوما

م300.000.000صمهؾؾددددغممإظبوظؿقضددددقلمذظددددؽمغػددددصضمأنمسمضدددددمبددددوعمسؼددددوراممم

دؼـدددددورم.مشدددددومأنماٌشدددددصيمسمأعؿـدددددعمسدددددـمتـػقدددددذماظؿزاعدددددفمصوددددددؿقؼمسؾقدددددفمعؾؾدددددغمممم

دؼـدددورمػدددقماظشدددرطماىزائدددلماٌـصدددقصمسؾقدددفمؼبماظعؼددددم.مندددؿمضدددوممبعددددمممممم100.000.000

دؼـدددورم.مصػدددلمم150.000.000ؾؾدددغمذظدددؽماظؾدددوئعمبؾقدددعماظعؼدددورمإظبمذدددكصمآخدددرموظؽدددـمهمم

ػدددذهمايوظددديمالمطبضدددعماظؿعدددقؼضمظؾضدددرؼؾيمهمألنماظشدددرطماىزائدددلمامؼعدددقضماًلدددورةمممممم

دؼـددورم.موظؽددـمظددقمطددونماظعؽددسمأيمأنمسمضدددمبددوعماظعؼددورمهؾؾددغمممممممممم150.000.000اظؾوظغدديم

نمعؾؾددغماظشددرطماىزائددلمطبضددعمظؾضددرؼؾيمإذمظددقسملدديمخلددورةمممممممندؼـددورمصددمم500.000.000

موظؾوئعم.أومضررميؼمب

م

م

م
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اظػقائدددددمواظعؿقظدددديمواظؼطددددعموطددددذظؽماألربددددوحماظـوعبدددديمعددددـممممممم:مماظػددددرعماظـددددوغلم

ماحصا ماٌؿوجرةمبوألدفؿمواظلـدات

مإنماظػؼرةمأسالهمتؿضؿـماظدخقلمأآلتقيم:

تعدددر ماظػوئددددةمبلغفدددوماٌؼوبدددؾماظدددذيمؼلخدددذهمذدددكصمعدددـمذدددكصمم:ممأوالم:ماظػقائدددد

ظؾضدددرؼؾيمددددقاءمأطدددونمعصددددرػوممآخدددرمغظدددوماددددؿعؿولمغؼدددقدهم.ودبضدددعمعبقدددعماظػقائددددمممم

اظددددؼقنمأمماظؿلعقـدددوتماظـؼدؼددديمأممصدددؿلماالسؿؿدددوداتمأمماظؽػدددوالتمأمماظدددرػـماظعؼدددوريهممممممم

ذظدددؽمألنمطؾؿددديماظػقائددددمجدددوءتمعطؾؼددديمسددددامعدددوماددددؿـينمعدددـمتؾدددؽماظػقائددددمبدددـصممممممممممم

ماظؼوغقنم.م

موؼـومعقضقعماظػقائدمبعضماظؿلوؤالتمػلم:

م.اظرػـمبشرطماظلؽـمواإلدؽونم–ام

كصمبددرػـمسؼددورهمظدددىمذددكصمآخددرمهموغددصمدددـدماظددرػـمسؾددكمحددؼمممممممممإذامضددوممذددم

اٌدددرتفـمؼبمددددؽـكماظعؼدددورمأومإصبدددورهمظؾغدددومبددددالمعدددـماظدددـصمسؾدددكماظػوئددددةماظؿؼدؼرؼددديم.مم

ؼبمػددذهمايوظدديمصبددريمتؼدددؼرماٌـػعدديماٌؿلتقدديمعددـماظلددؽـكمأوماإلدددؽونمبوسؿؾددورمذظددؽمممممممممم

دارةماظضدددرؼؾقيمأنماظػوئددددةممعدددـماٌزاؼدددوماظعقـقددديماظؼوبؾددديمظؾؿؼددددؼرمبدددوظـؼقدم.مإذمتػدددصضماإلممم

صبدددىمأنمتؽدددقنمبػوئددددةممعقجدددقدةمؼبمعـدددؾمػدددذهمايدددوالتمسؾدددكمأددددوسمأنماظددددؼقنممممم

مدقىمأنمػذهماظػوئدةمامتظفرمؼبمذؽؾمعؾوظغمغؼدؼيمبؾمؼبمصقرةمعزاؼومسقـقيم.

مم.خؾقماظلـدمعـمذرطماظػوئدةمأوماظـصمسؾكمصوئدةمأضؾم–بم

ورةمظؾػوئددددةمأومأنمؼدددـصمضددددمطبؾدددقمؼبمبعدددضماألحقدددونمددددـدماظؼدددرضمعدددـمأؼددديمإذدددممم

نمخؾددقماظلددـدمأوماظدددـصمممنسؾددكمصوئدددةمتؼددؾمسددـمدددعرػوماظؼددوغقغلم.مصػددلمػددذهمايوظدديمصددمممممممممم

صقدددفمسؾدددكمصوئددددةمأضدددؾمالمؼعدددينمتلدددؾقؿماإلدارةماظضدددرؼؾقيمبدددذظؽم.حقدددٌمتػدددصضماإلدارةممم

اظضدددرؼؾقيمأنمالمضدددرضمبدددالمصوئددددةمهموسددددممذطرػدددومالمؼؿعددددىمطقغدددفمتقاردددممبددديمردددرؼبممممم

مربمعـماظضرؼؾيم.اظدؼـمؼؼصدمعـفماظؿف

مءاظضدددرؼؾقيمتؿكدددذمعدددـموجدددقدماظػقائددددمأعدددرامعلدددؾؿومبدددفمددددقاممممممماإلدارةطوغدددًمموإذا

أذطدددرتماظػوئددددةمؼبمددددـدماظددددؼـمبلدددعرمؼؼدددؾمسدددـماظلدددعرماظؼدددوغقغلمأممامتدددذطرمهمصعؾدددكممممم

معومادسكمأنماظؼرضمبدونمصوئدةم.مإذااظعؽسممإنؾوتاظدائـم

م

م



 42 

م:موعـماظؼرائـماظداظيمسؾكماغؿػوءماظػقائدمؼبماظدؼـ

مصؾيماظؼرابيمبيماظدائـمواٌدؼـم. -

 أومإغلوغقيمبػوئدةمألدؾوبمدؼـقيمماإلضراضأنمؼؽقنماظدائـمىـمالمؼؿعوركم -

 

ػدددلماألجدددرمأوماٌؾؾدددغماودددددماظدددذيمؼؿؼوضدددوهماظقددددقطمغؿقفددديمممم:منوغقدددوم:ماظعؿقظدددي

بددديمردددرصيمإلمتدددوممصدددػؼيمععقـددديمعـدددؾماظدددداللمواظقطقدددؾماظؿفدددوريمواظقطقدددؾممممظؿقددددطفم

مبوظعؿقظيم.

واظدالظددديمػدددلمسؼددددمؼؿعفددددمهؼؿضدددوهماظدددداللمظشدددكصمبوظؾقدددٌمسدددـمردددر مندددونممممممم

مإلبراممسؼدمععيم.م

لدددوبميأعدددوماظقطوظددديمبوظعؿقظددديمصفدددلمسؼددددمؼؼدددقممهؼؿضدددوهمذدددكصمبومسدددفموظؽدددـمممممم

مشوهمبنبراممصػؼيموورؼيمعؼوبؾمسؿقظيم.

ؼبمحددديماظقطوظددديماظؿفورؼددديمػدددلمسؼددددمؼؿعفددددمهؼؿضدددوهماٌؿـدددؾماظؿفدددوريمبدددنبراممممم

مدؿمعقطؾفمويلوبمػذاماٌقطؾ.صػؼوتمبو

اظعؿقظددديماظددديتمؼؿؼوضدددوػوماظدددداللمواظقطقدددؾمبوظعؿقظددديمممظؼددددمأخضدددعمضدددوغقنماظضدددرؼؾيمم

مهالمصددرقمبدديمأنمتؿكددذمتؾددؽماظعؿقظدديمذددؽؾمعؾؾددغمعؼطددقعممممممهواظقطقددؾماظؿفددوريمظؾضددرؼؾيممم

مودقاءمأطوغًمدورؼيمأممسرضقيم.مهأومغلؾيمعؽقؼي

منوظـوم:ماظؼطعمأوماًصؿم

صدددر مهؼؿضدددوهمبدددلنمؼددددصعمعؼددددعومضقؿددديمورضددديموورؼددديموأيممػدددقماتػدددوقمؼؿعفددددماٌم

علددؿـدمآخددرمضوبددؾمظؾؿددداولمإظبماٌلددؿػقدمعؼوبددؾمغؼددؾمعؾؽقؿددفمإظبماٌصددر معددعماظؿددزامممممممممممم

ماٌلؿػقدمبردماظؼقؿيمإظبماٌصر مإنمامؼدصعفوماٌدؼـماألصؾلم.

وؼبمسؿؾقدددديماًصددددؿمصوئدددددةمظؽددددالماظطددددرصيمعوظددددؽماظقرضدددديمواظؾـددددؽمهمصؾوظـلددددؾيمممممم

رضدديمتؿفؾددكماظػوئدددةمؼبمحصددقظفمسؾددكمعددومؼؾزعددفمعددـماظـؼددقدمضؾددؾمحؾددقلمأجددؾممممممٌوظددؽماظق

االددددؿقؼوقموبوظؿدددوظلماظؿصدددر مبدددوٌؾؾغموايصدددقلمسؾدددكمصقائددددهم.مأعدددوماظؾـدددق مصفدددلمممممممممم

واظػدددرقمبددديمضقؿددديماظقرضددديمممههؼدددؼمأربوحدددومعؿؿـؾددديمؼبماظعؿدددقالتماظددديتمهصدددؾمسؾقفدددومممم

سؾددكمضقؿدديماظقرضدديمظؾؿدددةمبدديممممأوماظػوئدددةماٌؿقؼؼدديممهاالمسقدديموضقؿدديماظشددراءمعددـمحوعؾددفومممم

اًصدددؿموعقسددددماالددددؿقؼوقم.موطبضدددعمظؾضدددرؼؾيماٌؾؾدددغماظدددذيمضبصدددؾمسؾقدددفماظؾـدددؽمممممممممم

مواٌؿؿـؾمبوظػوئدةمواظعؿقظيم.
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مابعوم:ماٌؿوجرةمبوألدفؿمواظلـداتر

اذددددصطماٌشددددرعماالحددددصا مًضددددقعماظددددربلماٌؿددددلتلمعددددـماٌؿددددوجرةمبوألدددددفؿممم

ما مؼشصطمتقاصرمذرريمػؿوم:واظلـداتمظضرؼؾيماظدخؾم.وظؽلمؼؿقؼؼماالحص

متؽرارمععوعالتماظشراءمواظؾقعم–م1

المؼؽػددلمإلدددؾو مصددػيماالحددصا مسؾددكماظشددكصمذبددردموضددقعمععوعؾدديمأومأطـددرمبددؾممممممممم

المبددددمعدددـمتؽدددرارمسؿؾقدددوتماظؾقدددعمواظشدددراءمحبقدددٌمتصدددؾلمضرؼـددديمواضدددقيمسؾدددكمادبدددوذمممممممم

طدددؾمسؿؾقددديماظشدددكصمعدددـماالودددورمبوألددددفؿمواظلدددـداتمحرصددديمظدددفم.موالمؼشدددصطمأنمؼلدددؾؼم

مبقعمسؿؾقيمذراءموالمأنمؼعؼىمطؾمسؿؾقيمذراءمسؿؾقيمبقعم.

وؼلدددؿقيماألعدددرمأنمطدددونماظشدددكصمعؿػرشدددومظعؿؾقددديماالودددورمبوألددددفؿمواظلدددـداتمأممممم

مأغفموورسمػذهمايرصيمضؿـمأسؿولمأخرىمظفم.

مضصدمايصقلمسؾكماظربلم–م2

تمؿمواظلددددـدافصبددددىمأنمؼؽددددقنماظددددربلمػددددقماظغوؼدددديمعددددـمسؿؾقدددديماالوددددورمبوألدددددممم

سددددماظشدددكصمربصصدددوم.وؼعدددينمذظدددؽمأنماالحدددصا مؼؼؿضدددلمتدددقصرمممممواظعؽدددسمؼعدددينمسدددد

مإظقدددفسـصدددرماٌضدددوربيموؼؿضدددؿـمسؿؾقدددؿيمهخلدددورةمؼؿفـؾفدددوماٌضدددوربمأومربدددلمؼلدددعكممممممممم

م.وػلماظغوؼيمعـماٌضوربيم

ورصددددعمسؾددددورةممهظؼدددددمذػددددىمبعددددضماظؽؿددددوبمإظبمضددددرورةمإجددددراءمتعدددددؼؾمظؾؼددددوغقن

واالطؿػدددوءمبنخضدددوعماظدددربلمممهوألددددفؿمواظلدددـداتماحدددصا ماٌؿدددوجرةمؼبمحوظددديماظؿعوعدددؾمبمم

تطؾقؼدددومظـظرؼددديماظزؼدددودةماالصبوبقددديمظذعددديممهاظـوذدددهمظؾضدددرؼؾيمحؿدددكموظدددقم مٌدددرةمواحددددةممم

وإبعدددودامظؾؿشدددوطؾماظددديتمضددددممممهواغلدددفوعومعدددعماظػؾلدددػيماظددديتمهؽدددؿماظؼدددوغقنمممممهاٌؽؾدددػ

ؼـوػدددوماظدددـصمحقدددٌمأنماٌؽؾدددػمبوظضدددرؼؾيمددددق مالمؼددددخرمجفددددامإلنؾدددوتمسددددممتدددقصرممممم

طماالحددصا مدبؾصددومعددـماظضددرؼؾيم.مطؿددومأنمظددقسمعددـماظعداظدديمهؽددونمإخضددوعمضقؿدديممممممممذددر

اظعؼددورمأومبدظددفمسـدددمغؼددؾمعؾؽقؿددفموظددقمٌددرةمواحدددةمظؾضددرؼؾيمهمؼبمحدديمؼشددصطماٌشددرعمممممممممم

ماالحصا مإلخضوعماإلربوحماٌؿلتقيمسـماٌؿوجرةمبوألدفؿمواظلـداتم.

مبدالتمإصبورماألراضلماظزراسقيم:ماظػرعماظـوظٌم:

عددددال ماألراضددددلماظزراسقدددديماظددددذؼـمالمؼؼقعددددقنمبزراسدددديممممإظبصددددر مػددددذاماألعددددرممؼـ

ظعدددددممرشؾددددؿفؿمؼبماالدددددؿـؿورماظزراسددددلمأومألغفددددؿمممإعددددوأراضددددقفؿموادددددؿـؿورػومبلغػلددددفؿمم

اظغدددوممإظبأراضدددقفؿممصبدددورٳؼؼقؿدددقنمؼبماٌددددنم.موغؿقفددديمظدددذظؽمؼؼدددقممػدددمالءماٌدددال مبم
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هموصبدددريممإصبدددورسؼددددمددددـقيمضبدددددمهقجدددىمممإصبدددورظغدددرضماددددؿـؿورػومعؼوبدددؾمبددددلممم

متلدؼدمبدظفمسؾكموصؼماالتػوقم.موظذظؽمطبضعمػذاماظؾدلمظضرؼؾيماظدخؾم.

ذبددددزأمماإلصبددددورعددددوماتػددددؼماظطرصددددونمسؾددددكمتلدددددؼدمبدددددلممممإذامعددددومايؽددددؿوظؽددددـم

متمحوصالتمزراسقيم(م ماآلخرمسقـقومأحدػؿومغؼدؼومواىزء

زراسقددديمتمايوصدددالتماظمواىدددزءماظـؼدددديمالمغؼدددوشمبشدددلنمخضدددقسفمظؾضدددرؼؾيم.مأعدددمممإن

اظـؼدددديمصؿددددخؾمضدددؿـمعػفدددقمماظؿلددددؼدممماإلصبدددوراىدددزءماظعدددقينم(ماٌلدددددةمبددددالمسدددـمم

ماظعقينهموػلمخوضعيمظؾضرؼؾيمحبؽؿمغصماظؼوغقنم.

عددددومحؽددددؿمعلددددؿلجرماألرضمهمعددددـمحقددددٌممموظؽددددـماظلددددمالماظددددذيمؼطددددرحمػـددددوم:ممم

م مخضقسفمظؾضرؼؾيمعـمسدعف

ضدددوغقنمآخدددرمػدددقممإظبعلددؿلجرماألرضمؼعػدددكمعدددـمضدددرؼؾيماظددددخؾمهمألغددفمطبضدددعمممإنم

هماظدددذيماظغدددلمبؼدددرارمذبؾدددسمضقدددودةمم1961ظلدددـيمم60ضدددوغقنمضدددرؼؾيماألرضماظزراسقددديمرضدددؿم

م.م1980ظلـيمم21اظـقرةمتماٌـقؾم(مرضؿم

مضقؿيماظعؼورمأومحؼماظؿصر مصقفماٌؼدرمأوماظؾدلمأؼفؿومأطـرمماظػرعماظرابع:م

طدددونماٌشدددرعمؼػدددرضمضدددرؼؾيماظددددخؾمسؾدددكمأربدددوحمغؼدددؾمعؾؽقددديماظعؼدددورمأومحدددؼمممممممممم

ضددددرارمذبؾددددسمضقددددودةماظـددددقرةممتغددددومبصدددددورملاظقضددددعماظؼددددوغقغاظؿصددددر مصقددددفم.مبقدددددمأنم

اظددذيمصددرضمضددرؼؾيمعؼطقسدديمسؾددكمغؼددؾمعؾؽقدديماظعؼددورممممممم2002(مظلددـيمم120اٌـقددؾمرضددؿمتمم

اٌػروضدديمسؾددكمغؼددؾمعؾؽقدديماظعؼددورمضؾددؾممممأومحددؼماظؿصددر مصقددفم.ودددـؿـوولمضددرؼؾيماظدددخؾمممم

مشرعمؼبمػذاماظؼرارم:مصدورماظؼرارماٌذطقرمواظضرؼؾيماظيتمصرضفوماٌ

سؾددكمأربددوحمغؼددؾمعؾؽقدديماظعؼددورمأومحددؼمممممممتػددرضممًضددرؼؾيماظدددخؾماظدديتمطوغددمممم–أوال

م:120ضؾؾمصدورمضرارمرضؿماظؿصر مصقفم

(معدددـماٌدددودةمتماظـوغقددديم(معدددـمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾماظـوصدددذمممممممممم4طوغدددًماظػؼدددرةمتمممم

 مصقدددفمسدددـمغؼددؾمعؾؽقدديماظعؼدددورمأومحددؼماظؿصددرممممماألربددوحماظـوعبدديممماظددددخؾمدبضددعمظضددرؼؾيمم

بدددليموددددقؾيمعدددـموددددوئؾمغؼدددؾماٌؾؽقددديمأومطلدددىمحدددؼماظؿصدددر مأومممهوظدددقمٌدددرةمواحددددةمه

مغؼؾفم.

ؾؽقددديمغؼدددؾمعمسدددـموبـدددوءمسؾدددكمذظدددؽمطوغدددًماظضدددرؼؾيمتػدددرضمسؾدددكماظدددربلماظـدددوجؿممم

اظعؼددددورمأومحددددؼماظؿصددددر مصقددددفم.مواظددددربلمػـددددومػددددقماظػددددرقمبدددديملددددـماظؾقددددعمأوماظؼقؿدددديممم

ظعؿؾقدددديمارماٌؾددددوعم.موتدددددخؾمؼبمػددددذهموطؾػدددديماظعؼددددوم–أؼفؿددددومأطددددربمم–اظؿؼدؼرؼددديمظؾعؼددددورمم
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سـوصدددرمسدؼددددةمعـفدددومطقػقددديمأؼؾقظددديماظعؼدددورمهمواٌددددةماظددديتمعضدددًمسؾدددكمتدددورؼخمذدددرائفمأوممم

ممتؾؽفم.

اظضددددرؼؾيماٌػروضدددديمسؾددددكمضقؿدددديماظعؼددددورمأومحددددؼماظؿصددددر مصقددددفمادددددؿـوداممممم–منوغقددددو

م.120ألحؽومماظؼرارمرضؿم

ؾيماظدددخؾمبصدددورمضددرارممم(معددـماٌددودةمتماظـوغقدديم(معددـمضددوغقنمضددرؼممممم4اظػؼددرةمتممأظغقددً

مهاظدددذيمصدددرضمضدددرؼؾيمعؼطقسددديممم2002ظلدددـيمم120ذبؾدددسمضقدددودةماظـدددقرةماٌـقدددؾمرضدددؿمممم

اٌؼددددرموصؼدددومألحؽدددوممضدددوغقنمهعدددـمضقؿددديماظعؼدددورمأومحدددؼماظؿصدددر مصقدددفمهبـلدددىمتصدددوسدؼيم

سؾدددكممهاظـوصدددذمأوماظؾددددلمأؼفؿدددومأطـدددرم1978(مظلدددـيمم85تؼددددؼرمضقؿددديماظعؼدددورموعـوصعدددفمرضدددؿمتم

بلؼددديموددددقؾيمعدددـموددددوئؾمغؼدددؾماٌؾؽقددديمأوممهحدددؼماظؿصدددر مصقدددفممعوظدددؽماظعؼدددورمأومصدددوحى

مطلىمحؼماظؿصر مأومغؼؾفم.

مهمودددعرماظضددرؼؾيمهمودددق مغؿـددوولمودددوئؾمغؼددؾمعؾؽقدديماظعؼددورمأومحددؼماظؿصددر مصقددفممممممممم

معـفوم:مواإلسػوءاتوغضربمأعـؾيمتقضقققيمسؾكمطقػقيماحؿلوبفوم

م.ودوئؾمغؼؾمعؾؽقيماظعؼورمأومحؼماظؿصر مصقفممم-م1

دددفؾمؼبمدائددرةماظؿلددفقؾممممإذامإال:معددـماٌعؾددقممأنمبقددعماظعؼددورمالمؼـعؼدددمممممماظؾقددعم-ا

ماظعؼوريم.موػـوظؽمنالنيمأغقاعمعـماظؾققعم:

ماظؾقعماٌلؾققمبشراءم. -

 بقعماظعؼورماٌقروثم. -

 صـػفم.ملاظعؼورماٌصقبقعم -

 

ػددقمعؾودظدديمسؼددورمبعؼددورمهموؼددؿؿمتلددفقؾماظعؼددوراتماظدديتممممممماٌؼوؼضدديمتماٌؾودظدديم(م:ممم-ب

معؾودظؿفومؼبمدائرةماظؿلفقؾمؼبموضًمواحدم.متًم

:متؿطؾدددىماٌصدددوييمتؼددددؼؿمتـدددوزالتمعدددـماظطدددرصيمصقؿدددومبقـفؿدددومهمماٌصدددوييمم-جم

ماظشددددلءوتصددددودقماوؽؿدددديمسؾددددكمذظددددؽمحقددددٌمطبضددددعماظدددددؼـموضقؿدددديممممم

ماٌصوحمسؾقفمظؾضرؼؾيم.

م

ـممممممممماظؿـددوزلمم-دم م:ماظؿـددوزلمسددـماظعؼددورمععـددوهماغؿؼددولمعؾؽقؿددفمأومحددؼماظؿصددر مصقددفمعدد

موإذاذامطدددونماظؿـدددوزلمبعدددقضمصقؽؿدددفمحؽدددؿماظؾقدددعمهممممممٳآخدددرمهم مإظبذدددكصم
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طدددونمبددددونمسدددقضمصقصدددؾلمعشدددوبفوميوظددديماهلؾددديم.وؼبمطؾؿدددومايدددوظؿيمطبضدددعممم

ماظؿصر مظؾضرؼؾيم.

اٌشدددرعمضددددماخضدددعماهلؾددديمظؾضدددرائىمهمألنماهلؾددديمطدددـوامعدددومتضدددؿممممممإن:مماهلؾددديمم-هم

قددعمايؼقؼددلممؾتغطقدديمذظددؽماظمبدديمنـوؼوػددوممبقعددومحؼقؼقددومهمومتـددؾمدددؿورامؼددرادمبددفممممم

ظؾضددددرؼؾيمدددددقققلمدونمتفددددربماظقاػددددىممنمخضددددقعمػؾدددديماظعؼددددورٳ.موهلددددذام 

م.عـفوم

بـددوءمأومعـشددكتمأخددرىمشددوممممإضوعددي:مػددلمحددؼمسددقينمطبددقلمصددوحؾفمممماٌلددورقيمم-و

اظغدددراسمسؾدددكمأرضماظغدددومهؼؿضدددكماتػدددوقمبقـدددفموبددديمعوظدددؽماألرضمهمحقدددٌممم

.وصبددددىمتلددددفقؾمحددددؼممواظؿزاعوتددددفمضبددددددمػددددذاماالتػددددوقمحؼددددققماٌلددددورل

أنمتزؼدددددمعدددددتفومسددددـممماٌلددددورقيمؼبمدائددددرةماظؿلددددفقؾماظعؼددددوريمهوالمصبددددقزم

مبنغفددوءػبلدديمدددـيمهوؼبمحوظدديمسدددممهدؼدددػومؼؽددقنمظؽددالماظطددرصيمايددؼمممممممم

اظعؼددددمبعددددمنالنددديمددددـقاتمعدددـموضدددًماظؿـؾقدددفمسؾدددكماآلخدددرمم.موظؾؿلدددورلمحدددؼممم

طؿدددومأغفدددوممؼماٌلدددورقيمهمحبدددغؼدددؾمعؾؽقددديماٌـشدددكتمبدددوظؾقعمأومرػـفدددومعـؼؾددديممممم

تـؿؼددؾمسـدددموصوتددفمهموطددذظؽمتـؿؼددؾمبوظقصددقيمهوتـؿؼددؾمعؾؽقدديماظؾـددوءمواٌـشددكتممممممممم

صدددوحىماألرضمسؾدددكمأنمؼددددصعممممإظباألخدددرىمسـددددماغؿفدددوءمحدددؼماٌلدددورقيمممم

امؼؽددـمػـددو مذددرطمؼؼضددلمبغددوممممممإذاظؾؿلددورلمضقؿؿفددومعلددؿقؼيماظؼؾددعمهمػددذاممممم

مذظؽم.م

سؾدددكمضطعددديماألرضممماألبـقددديمواٌـشدددكتماظددديتمذدددقدػومممبنصبدددورضدددومماٌلدددورلممموإذا

طبضدددعمظضدددرؼؾيماظعؼدددورمسدددـمبددددلماإلصبدددورمغدددفمٳاظددديتمددددورلمسؾقفدددومعدددـمضؾدددؾمعوظؽفدددومهم 

ماظذيمتعوضدمسؾقفمععماٌلؿلجرم.

:مضدددموؾددؽمذكصددونمأومأطـددرمسؼددورامسؾددكموجددفماظشددققعمهمسـدددمممممممممماظشددققعمإزاظدديمم-ن

رشؾدددديمؼبماظددددؿكؾصمعددددـمػددددذهماٌشددددورطيمؼبماظعؼددددورممممأحدددددػؿمأومعبددددقعفؿمم

ذدددددققسفمهمصؿؿكدددددذماوؽؿددددديماإلجدددددراءاتمممإلزاظددددديوطؿماودددددمإظبواظؾفدددددقءم

اظالزعددديمروٌدددومأنماظعؼدددورمشدددومضوبدددؾمظؾؼلدددؿيمهموذظدددؽمهعرصددديمذويماًدددربةمهممممم

مـقيمحبقٌمؼلؿقؼبمطؾمذرؼؽمحصؿفمعـماظؾدلم.ؾعـمخاللماٌزاؼدةماظع

م
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:متؼدددقمماوؽؿددديمبؿؼلدددقؿماظعؼدددورمبددديمعلدددؿقؼقفمتماٌرتزضددديم(ممممتصدددػقيماظقضدددػمم-طم

مايؽؿمتصػقؿفماظدرجيماظؼطعقيم.بعدماطؿلوبم

م

م.مدعرماظضرؼؾيماٌػروضيمسؾكمغؼؾمعؾؽقيماظعؼورمم-م2

عؼدددررمسؾدددكماظـقدددقمممبدظدددفددددعرماظضدددرؼؾيماٌػروضددديمسؾدددكمضقؿددديماظعؼدددورماٌؼددددرةممأوممم

ماآلتلم:

(مسشددددرؼـمعؾقددددقنمدؼـددددورمعددددـمضقؿدددديمممم20َ000َ000تمؼعػددددكمعددددـماظضددددرؼؾيمأولمممم-

ٌم طدددونممإذاؾؾدددغمسؾدددكماظشدددرطوءموصدددؼمحصصدددفؿمماظعؼدددورماٌؼددددرةمأومبدظدددفم.موؼدددقزعمػدددذاما

ماظعؼورمىؾقطومسؾكموجفماظشققعم.

وصدددؼماظـلدددىممأسدددالهاٌدددذطقرمماإلسػدددوءاظضدددرؼؾيمعدددومزادمسؾدددكمعؾؾدددغمممإظبطبضدددعمم-

ماآلتقيم:

م(منالنيمعؾققنمدؼـورم.000ه30َ000تم(منالثمعـماٌؽيمظغوؼيمم%م3متم-

نددديمعؾقدددقنمدؼـدددورمظغوؼددديم(منال30َ000َ000تم(مأربدددعمعدددـماٌؽددديمعدددومزادمسؾدددكم%4متم-

م(مدؿيمعؾققنمدؼـورم.60َ000َ000تم

(مدددؿيمعؾقددقنمدؼـددورمظغوؼدديمممم60َ000َ000(مػبددسمعددـماٌؽدديمعددومزادمسؾددكمتممممم%5تمم-

م(متلعيمعؾققنمدؼـورم.90َ000َ000تم

م(متلعيمعؾققنمدؼـورم.90َ000َ000دًمعـماٌؽيمعومزادمسؾكمتم%(6تمم-

مممم

مقؿيماظعؼورمأومبدظفم:اإلسػوءمعـماظضرؼؾيمسؾكمضمم-م3

أسػدددكماٌشدددرعمتصدددر ماهلؾددديمبددديماألبدددقؼـموأوالدػؿدددومأومبددديماظدددزوجيمعدددـممممممممممم

ماظضرؼؾيم.

مأعـؾيمسؾكمطقػقيماحؿلوبماظضرؼؾيم:م-م4

م(م:مسـمععوعالتماظؾقعم:1رضؿمتمعـولم

(معؽددديمعؾقدددقنم100َ000َ000بدددوعماٌؽؾدددػمتمسم(ماظعؼدددورماظعوئددددمظدددفمبؾددددلمضددددرهمتممم

(معؽددديموسشدددرةمعالؼددديمدؼـدددورم.مػـدددوم110َ000َ000قؿددديمعؼددددارػومتمدؼـدددورم.موضددددرماظعؼدددورمبؼ

مؼؿؿماحؿلوبماظضرؼؾيموصؼومٌومعؾيمأدغوهم:

م
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ؼمخدددذماظؾددددلماألسؾدددكموػدددقمؼبمػدددذاماٌـدددولماظؼقؿددديماٌؼددددرةمظؾعؼدددورماظؾوظغددديمتمممممم -

م(مدؼـورم.110َ000َ000

 عـماظؼقؿيماٌؼدرةمظؾعؼور.ماإلسػوءؼـزلمعؾؾغم -

اٌؾؾددددددددغماًوضددددددددعممدؼـدددددددورمم90َ000َ000م=(م20َ000َ000تمم─(م110َ000َ000ت

م.مظؾضرؼؾي

مغطؾؼمجدولماألدعورمسؾكماٌؾؾغماًوضعمظؾضرؼؾيم:م-

مدؼـورم.م900َ000م=%مم3مxدؼـورمم30َ000َ000ظغوؼيم

م1َ200َ000=%م4مxدؼـددددورمم60َ000َ000دؼـددددورمظغوؼدددديممم30َ000َ000عددددومزادمسددددـمم

مدؼـورم.

م1َ500َ000م=%م5مxدؼـددددورمم90َ000َ000دؼـددددورمظغوؼدددديممم60َ000َ000عددددومزادمسددددـمم

مدؼـورم.

دؼـددددددددددددددددورماظضددددددددددددددددرؼؾيمم3َ600َ000م=1َ500َ000+م1َ200َ000م+م900َ000 -

 اٌلؿقؼي.م

 

م:م(م:ماظؾقعمسـمررؼؼمإزاظيماظشققعم2رضؿمتممعـول -

ذددققعماظعؼددورماظعوئدددمٌددقرنفؿم.وضدددمأحقددؾممممممإزاظدديضددوممورندديماٌؿددقصكمتمسم(مبطؾددىممم

(م120َ000َ000مبؾدلمضدرهمتماظياإلزبعفدةماٌشصيمتمصم(مهقجىمضرارم

معوئيموسشرونمعؾققنمدؼـورم.سؾقفمؼؿؿماحؿلوبماظضرؼؾيمطؿومؼؾلم:

دؼـدددددددورمعؾؾدددددددغمم100َ000َ000م=مدؼـدددددددور20َ000َ000مم─مدؼـدددددددور120َ000َ000

مخوضعمظؾضرؼؾيم.

مدؼـورم.م900َ000م=%م3مxدؼـورمم30َ000َ000ظغوؼيم

م=%م4مxـدددددددددورمدؼم60َ000َ000دؼـدددددددددورمظغوؼددددددددديممم30َ000َ000عدددددددددومزادمسدددددددددـمم

مدؼـورم.1َ200َ000

م1َ500َ000م=%م5دؼـدددددورمم90َ000َ000دؼـدددددورمظغوؼددددديمم60َ000َ000عدددددومزادمسدددددـم

مدؼـورم.

م600َ000م=%مx6دؼـدددددورمم100َ000َ000دؼـدددددورمظغوؼددددديمم90َ000َ000عدددددومزادمسدددددـم

مدؼـور.
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دؼـددددددددددددددددددددددددورمم4َ200َ000م=م600َ000+م1َ500َ000م+م1َ200َ000م+م900َ000

ماظضرؼؾيماٌلؿقؼيم.

م

ماظرواتىمواألجقرمواٌكصصوتمعماًوعسم:ماظػر

(معدددـماٌدددودةماظـوغقددديمعدددـمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾممممم5أخضدددعماٌشدددرعمؼبماظػؼدددرةمتم

وددددق مغدددؾيمعػفدددقممػدددذهممماظـوصدددذماظرواتدددىمواألجدددقرمواٌكصصدددوتمظضدددرؼؾيماظددددخؾم.مم

ماظدخقلمواٌؽؾػماًوضعمظؾضرؼؾيم:

ممم:مكصقصوتعػفقمماظرواتىمواألجقرمواٌؽوصكتمواٌكصصوتمواظؿم–أوال

ألجدددقرمامماٌلدددؿقؼيم.مأعدددوممإظبؼؼصددددمبوظرواتدددىماٌؾدددوظغماظددديتمتددددصعمذدددفرؼومممممممممم

صؿؿـدددؾماٌؾدددوظغماظددديتموؽدددـمأنمتددددصعمذدددفرؼومأومأددددؾقسقوم.موضددددمتددددصعماألجدددقرمغظدددوممممممم

وضددددمسددددتمتعؾقؿدددوتماالددددؿؼطوعمممإظبمضدددقةمبدغقددديمإظبمحددددمعدددوم.ممهؿدددوجماظؼقدددوممبلسؿدددول

اظددددخقلماظددديتمضبصدددؾمسؾقدددفماظعدددوعؾقنممم2007(مظلدددـيمم1اٌؾوذدددرمظضدددرؼؾيماظددددخؾمرضدددؿمتمم

ؼبمدوائددرماظدوظدديمواظشددرطوتماظعوعدديمواٌكؿؾطدديمغظددوماألسؿددولماإلضددوصقيماظدديتمؼؼقعددقنمممممممممم

مبفومأجقرامدبضعمظؾضرؼؾيم

ؼبمحيمأنماٌؽوصكتمػلماٌؾدوظغماظديتمتددصعمإظبماٌلدؿقؼيمبصدقرةمشدومعـؿظؿديمهمممممممم

مغفوؼيماًدعيم.موضدمتؽقنمٌرةمواحدةمؼبمايقوةمعـؾمعؽوصلة

أعدددوماٌكصصدددوتمصفدددلماٌؾدددوظغماٌدصقسددديمإظبماٌدددقزػيمواظعؿدددولمسدددالوةمسؾدددكممممم

ًطدددقرةمماوعدددـماألعـؾددديمسؾقفدددومزبصصدددوتماٌقضدددعماىغدددراؼبمهموزبصصدددوتمممممممرواتدددؾفؿم

اىوععقددددديموزبصصدددددوتماًدعددددديممماًدعددددديمواٌكصصدددددوتماالددددددؿــوئقيمهموزبصصدددددوتم

م.اًورجقيمواٌكصصوتماظرضوبقيم

طرواتددددىمفددددلماٌؾددددوظغماظلددددـقؼيماظدددديتمدبصددددصمظؾؿؽؾػدددديممممأعددددوماظؿكصقصددددوتمصم

م.مدـقؼي

وؼضددو مظ جددرمواظراتددىمعددومضبصددؾمسؾقددفماٌقزددػمأوماظعوعددؾمعددـمعزاؼددومسقـقدديمأوممممممممممم

مغؼدؼيمعـؾماظلؽـماجملوغلمأومهؼوبؾمرعزيمواظطعوممواإلضوعيمواظـؼؾم.

اظضددددرؼؾقيموبوظـلددددؾيمظؾؿزاؼددددوموخبوصدددديماظلددددؽـمواظطعددددوممصؼدددددمسوىؿفددددوماظؿعؾقؿددددوتم

مٌذطقرةمأسالهموحلىماآلتلم:ا

م
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م:مٌزاؼوماظلؽـبوظـلؾيمؼراسكمعومؼؾلمم–م1

مطوغًمػذهماٌزاؼومغؼدؼيمصؿكضعمبؽوعؾفومظؾضرؼؾيم.مإذام-أ

مضوممربماظعؿؾمبؿؼدؼؿمدؽـمذبوغلمصقضو مإظبمدخؾمسوعؾفمعومؼلتلم:مإذام–بم

م%معـماظراتىمأوماألجرماظشفريمظؼوءماظلؽـمشوماٌمنٌم.م15غلؾيمم-

م%معـماظراتىمأوماألجرماظشفريمظؼوءماظلؽـماٌمنٌم.م20ؾيمغلم-

%معدددـماظراتددددىمأوماألجدددرماظشدددفريمظؼددددوءماظلدددؽـمؼبماظؾـوؼددديمأوماظدددددارمممممم10غلدددؾيممم-

ماٌؿكذةمعرطزامأومدؽـومظربماظعؿؾم.

م%معـماظراتىمأوماألجرماظشفريمظؼوءماظلؽـمؼبماظػـودقم.م20غلؾيمم-

ؼدددوءماظلدددؽـمؼبمطراصوغدددوتمأوماظددددورمماألجدددرماظشدددفريمظمأو%معدددـماظراتدددىمم5غلدددؾيمم-

ماٌؿـؼؾيم.

وؼبمعبقدددعماألحددددقالمصبددددىمأنمالمتزؼدددددماٌؾددددوظغماٌضددددوصيمإظبمعدددددخقالتممم-جم

مسـمبدلماإلصبورماظشفريمدقاءمأطونمصعؾقومأممعؼدرام.اٌـؿلىم

طددونماٌـؿلددىمؼلددؿقؼمزبصصددوتمدددؽـمربددددةمهقجددىمسؼدددماظعؿددؾمهمممممممممإذام–دم

وسدددممصددر ماٌكصصددوتماٌـصددقصممممذبوغددومهممبندددؽوغفوضددوممصددوحىماظعؿددؾممم

سؾقفدددومؼبمسؼددددماددددؿكداعفمصواسدددكمأنمالمتزؼددددمزبصصدددوتماظلدددؽـماٌضدددوصيممممم

م.ظعؿؾسـماٌؾؾغماٌـصقصمسؾقفمؼبمسؼدما

م

م:مٌزاؼوماظطعومبوظـلؾيممؼراسكمعومؼؾلم–م2

مإذامطوغًمػذهماٌزاؼومغؼدؼيمصؿكضعمبؽوعؾفومظؾضرؼؾيم.م–أم

رعدددوممذبوغقددديمٌـؿلدددؾقفمأومددددوػؿمؼبممإذامجفدددزمربماظعؿدددؾموجؾددديمأوموجؾدددوتممم–بم

%معددـماظراتددىممم10وفقزػددومصقضددو مإظبمدخؾددفؿمظؼددوءمزبصصددوتماظطعددوممغلددؾيممممممم

أوماألجددددرماظشددددفريمسؾددددكمأنمالمتزؼدددددمسددددـمعؾؾددددغماظؽؾػدددديماٌؼددددررمأوماٌدددددصقعمم

مظقجؾوتماظطعومماظشفرؼيمأومعؾؾغماإلدفوممؼبمإسدادػومأؼفؿومأضؾم.

م

م

م

م
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مظرواتىمواألجقرماًوضعقنمظضرؼؾيماظدخؾم:اٌؽؾػقنماظذؼـمؼؿؼوضقنمام–منوغقو

ػدددرضمضددرؼؾيماظددددخؾمسؾدددكماظرواتدددىمواٌؽوصدددكتممبمؼؽؿػدددلطددونماٌشدددرعماظعراضدددلمم

.مأعددددوماٌؼددددررةمظؾعددددوعؾيمؼبماظؼطددددوعماًددددوصمممواٌكصصددددوتمواظؿكصقصددددوتمواألجددددقر

اظدوظدددديمواظؼطددددوسيماظرواتددددىمواألجددددقرمواٌكصصددددوتماظدددديتمؼؿؼوضددددوػومعـؿلددددؾقمدوائددددرمم

معـمسؿؾفؿمصقفومصؼدمأسػقًمعـماظضرؼؾيم.اظعوممواٌكؿؾطم

اظؿؿققددددزماظددددذيمأضوعددددفماٌشددددرعماظعراضددددلمبدددديماظعددددوعؾيمؼبمدوائددددرماظدوظدددديمممممممإن

واظؼطددوسيماظعددوممواٌكددؿؾطموبدديماظعددوعؾيمؼبماظؼطددوعماًددوصمهمطددونممتققددزامهؽؿقددوممممممممم

أدددددسمعقضددددقسقيمععؼقظدددديمهمألغددددفمالمذبددددولمظؾؿػرضدددديمبدددديماظطددددوئػؿيمعددددومممإظبامؼلددددؿـدم

ؿلدددووؼونمؼبموحددددةماظقاضعددديماٌـشدددؽيمظؾضدددرؼؾيمواٌؿؿـؾددديمؼبمهؼقدددؼمدخدددؾمممممممممداعدددًمت

غؿقفدديماظعؿددؾمهموطددونمؼـؾغددلمإخضددوسفؿومععددومظؼوسدددةمضوغقغقدديمواحدددةمؼؿقؼددؼمعددـمخالهلددوممممممم

ماظؿؽوصممؼبماٌعوعؾيماظؼوغقغقيم.

وػددذامعددومهؼدددؼمصعددالمهمصؼدددمأصددددرتمدددؾطيماالئددؿال ماٌمضؿددديمتماٌـقؾدديم(مهمبـدددوءمممممممم

خضددعمظضددرؼؾيماظدددخؾمهماظرواتددىمواألجددقرممممميؽددؿمتمدددوبؼوم(مهمأعددرامأممسؾددكمرشؾدديمذبؾددسمامم

واٌكصصددددوتماظدددديتمؼؿؼوضددددوػومعقزػددددقماظدددددوائرمايؽقعقدددديمواظعددددوعؾقنمؼبماظؼطددددوسيمممم

.وبدددذظؽمأزالماٌشدددرعمم2004اظعدددوممواًدددوصمابؿدددداءمعدددـماألولمعدددـمذدددفرمغقلدددونمسدددومممم

وأصدددؾلمعقزػدددقمسقدددىمسددددمماٌلدددوواةمبددديماٌؽؾػددديمهمورؾدددؼمعؾددددأمسؿقعقددديماظضدددرؼؾيمهمم

اظددددوائرماظدوظددديمواظؼطدددوسيماظعدددوممواًدددوصمؼؿقؿؾدددقنماظعدددىءماظضدددرؼامأددددقةمبؾدددوضلممممم

مأصرادماجملؿؿعماظعراضلم.

م

اظددددخقلمشدددوماٌعػدددوةمبؼدددوغقنماظددديتمالمدبضدددعمألؼددديمضدددرؼؾيمؼبمممماظػدددرعماظلدددودس:

ماظعراقم

صددددرضم(معددددـماٌددددودةماظـوغقدددديمعددددـمضددددوغقنمضددددرؼؾيماظدددددخؾمممم6اظػؼددددرةمتممأوجؾددددًم

كمطددؾمعصدددرمآخددرمشددومععػددكمبؼددوغقنهموشددومخوضددعمألؼدديمضددرؼؾيمؼبماظعددراقممممممماظضددرؼؾيمسؾددم

حوردددديمبوظدددددخقلمعبقعفددددومهموضددددؿونمسدددددممتفربفددددومعددددـممممٳ.موػـددددومحددددوولماٌشددددرعمالم

ماظضرؼؾيم.

وبدددـصمػدددذهماظػؼدددرةمأصدددؾقًمضدددرؼؾيماظددددخؾمؼبماظعدددراقمضدددرؼؾيمسوعددديمهمظؽقغفدددوممممم

وعدددـمبؼدددوغقنم.ممشؾدددًماظددددخقلماظددديتمامتػدددرضمسؾقفدددومأؼددديمضدددرؼؾيموامؼدددؿؿمإسػوؤػدددومممممم
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أعـؾدديمػددذهماظددددخقلم:مدخددؾماظشدددكصماٌؼددقؿماظددذيمؼلتقدددفمعددـمسؼدددورهماظؽددوئـمخدددورجمممممممم

اظعددددراقمأومبدددددلمبقعددددفمهمواٌؾددددوظغماٌؿـقحدددديمإظبماألذددددكوصماٌكددددربؼـمهمورواتددددىممممممم

اظالجدددؽيماظلقوددددقيمهودخدددؾماظشدددكصماظدددذيمضبصدددؾمسؾقدددفمعؼوبدددؾماظلدددؿوحمبقضدددعممممممممم

م.إسالغوتماظدسوؼيمسؾكمدطلمسؿورتفمأومواجفؿفوم

 

 املثحث الثاًي
 ًطاق سرياى الضريثح

م

عدددـمأجدددؾماإلحورددديمبفدددذاماٌقضدددقعمالمبددددمعدددـمععرصددديماٌؾدددودئماظددديتمهؽدددؿممممممممم

ددددرؼونماظؼدددوغقنمهموعقضدددػماٌشدددرعماظعراضدددلمعـفدددومهوغؿدددوئٍماظؿػرضددديمبددديماٌؼدددقؿموشدددوممممممم

ماٌؼقؿمؼبماظعراق.

ماظػرعماألولم:ماٌؾودئماظيتمهؽؿمدرؼونماظؼوغقن

ظضرؼؾيمعؾودئمربددةما.موهؽؿمدرؼونممهلوؼدماألذكوصماًوضعيمدرؼونماظضرؼؾيمػقمهد

مدـلتلمسؾقفومحوالم:م

حؼدققمم:مػقمعدىمارتؾدوطماألصدرادمبرابطديماىـلدقيماظديتمهدددممممممممعؾدأماظؿؾعقيماظلقودقيمأوالم:

األصرادمهموتػرضماظقاجؾدوتموعدـمضدؿـفومدصدعماظضدرؼؾيمبصدر ماظـظدرمسدـمربدؾماظلدؽـمأومعقضدعمممممممممممم

ؼمخدذممموإندومقفمسؿؾقيمعزاوظيماظـشوطم.موؼبمػذهمايوظيمالمؼعؿدمهصودرماظدخؾماظعؿؾماظذيمتؿؿمص

مبوىـلقيمأدودومظػرضماظضرؼؾيمهوؼؽقنماٌؽؾػمعؾزعومبدصعفومهفردمتؾعقؿفماظلقودقيم.

:متـشددلمػددذهماظؿؾعقدديمعددـمخدداللمعزاوظدديماظـشددوطمؼبماظدوظدديم.مممعؾدددأماظؿؾعقدديماالضؿصددودؼينوغقددوم:

ػردمبوظدوظيمغؿقفيمٌزاوظؿفماظـشوطمصقفوم.موػذامؼعينمأنماألدوسمػقموجقدموسـدئذمتؿقؼؼمسالضيماظ

همدقاءمأطونمعؼقؿومداخدؾماظدوظديمأممممعصدرماظدخؾمبصر ماظـظرمسـمعؽونموجقدمصوحىماظدخؾم

منمصرضماظضرؼؾيمؼـصىمسؾكمواضعيمغشقءماظدخؾم.ٳشومعؼقؿم.وبذظؽم 

اٌدوديمظؾػدردمداخدؾماظدوظديمهمحقدٌمؼعددممممممم:مؼؼصدمهؾدأماإلضوعديماظقجدقدممممعؾدأماإلضوعينوظـو:م

ػددذامطوصقددومظػددرضماظضددرؼؾيمسؾقددفم.مشددومأنموجددقدماظشددكصمؼبمدوظدديمعددـماظدددولمبصددقرةمسددوبرةمالمم

مطبضعفمظؾضرؼؾيمطؿومؼبمحوظيماظلوئلمهمإذمؼؽقنموجقدهمؼبمتؾؽماظدوظيمعمضؿوم.

م
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ماظػرعماظـوغلم:معقضػماٌشرعماظعراضل

اظضرؼؾيمسـدعومضررمصدرضماظضدرؼؾيمسؾدكمأيمدخدؾمؼـشدلممممممأخذماٌشرعماظعراضلمهؾدأمإضؾقؿقيم

ماظعراقمبصر ماظـظرمسـمربؾمإضوعيمذظؽماظشكصم.مإضؾقؿؼبم

(معددـماٌددودةماألوظبمعددـمضددوغقنمضددرؼؾيمممم10وضدددمأوردماٌشددرعمتعرؼػددومظؾؿؼددقؿمؼبماظػؼددرةمتممم

مذكصومرؾقعقومأومععـقؼوم.واظشكصماظطؾقعلمػقم:ممإعواظدخؾم.موضدمؼؽقنماٌؼقؿم

مراضلماظعم–م1

موؼؿؿـؾماظعراضلماٌؼقؿمؼبمايوظؿيماآلتقؿي:مممممم

اظعراضلماظذيمدؽـماظعدراقمعددةمالمتؼدؾمسدـمأربعديمأذدفرمخداللماظلدـيماظديتمندؿمصقفدوممممممممممممم–أم

اظدخؾمهمأومأنمؼؽدقنمتغقؾدفمسدـماظعدراقمتغقؾدومعمضؿدومهموطدونمظدفمعدقرـمدائدؿمؼبماظعدراقمممممممممممم

موربؾمسؿؾمرئقللمصقفم.موؼؿقددمهومبوألتلم:

مدةمأربعيمأذفرمخاللماظلـيماظيتمنؿمصقفماظدخؾم.اظلؽـمٌم-

موجدقدمربدؾمإضوعديمدائؿدلمؼبماظعدراقممممممعدعماظؿغقىماٌمضًمطلنمؼؽقنمألشراضماظدراديمم-

مظؾشكصماظغوئىمسـماظعراقم.موربؾمسؿؾمرئقلل

اظلوطـمخورجماظعراقمعـمعـؿلاماظدوائرماظرمسقيموعـشكتماظؼطوعماظعوممواٌؿؼوسددؼـممم–بم

ععػقدومعدـممممطدونممإذاذدكصمععـدقيمخدورجماظعدراقممممممإظبؽقعيمخدعوتدفممأومعـمأسورتماي

م:مإذناظضرؼؾيمؼبمربؾمسؿؾفم.مصفقم

مؼوسدؼـم.ؿعـمعـؿلامدوائرماظدوظيمأومعـماٌم-

أومعـمأسوتمخدعوتفمظشكصمععـقيمخورجماظعراقمطلنمتؽقنماًددعوتمععدورةمإظبمممم-

ماٌـظؿوتماظعربقيمأوماظدوظقيم

مسؿؾفم.ععػكمعـماظضرؼؾيمؼبمعؼرمم-

عفؿددومطوغددًمعدددةمدددؽـوػؿم.مإذمأنمػددمالءممممرسوؼددوماألضطددورماظعربقدديماظعددوعؾيمؼبماظعددراقممم–م2

مؼعوعؾقنمععوعؾيماٌؼقؿم.

مإذامهؼؼدًمإحددىمم.مإذمؼعدمعؼقؿومؼبماظعراقممشوماظعراضلمعـمشومرسوؼوماألضطورماظعربقيم–م3

مايوالتماآلتقيم:

خؾمعددةمالمؼؼدؾمذبؿقسفدومسدـمددؿيمأذدفرمأومممممممدؽـماظعراقمخاللماظلـيماظيتمنؿمصقفماظددمم–أم

م.مدؽـفمعدةمالمتؼؾمسـمأربعيمأذفرمعؿصؾيم
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لدؿكدعومظددىمذدكصمععـدقيمؼبمممممعطدونمممإذاعددةمددؽـوهمممماظلوطـمؼبماظعراقمعفؿومتؽـم–بم

اظعراقمأومطونمعـمذويماالخؿصوصماظػينموادؿكدممظؾعؿؾمؼبمعشروعمصدـوسلمظدفمحدؼمممم

نمسـوصدرماإلضوعديمممنوسـدئدذمصدمم.مم2006ظلدـيممم13رضدؿممموصؼمضدوغقنماالددؿـؿورمممبوإلسػوءاظؿؿؿعم

م:ممتؿقددمهومؼؾل

مصقفوماظدخؾمماظلؽـمعدةمأربعيمأذفرمعؿصؾيمأومدؿيمأذفرمعـػصؾيمخاللماظلـيماظيتمنؿ -

سدمماظؿؼقدمبوٌدةمٌدـمطدونمعلدؿكدعومظددىمذدكصمععـدقيمؼبماظعدراقمطدلنمؼؽدقنمممممممممم -

دعومؼبماٌشددورؼعماظؽؾقددوتموغظددؿمسؼدددامبددذظؽمأومؼؽددقنمعلددؿكمممإحدددىربوضددرامؼبم

نماظشدكصمشدومممنذامامتؿدقصرمػدذهماظشدروطمصدممممناٌشؿقظيمبؼوغقنماالدؿـؿورم.مصاظصـوسقيم

 اظعراضلمعـمشوماألضطورماظعربقيمؼعدمشومعؼقؿم.

أعددوماظشددكصماٌعـددقيمصفددقمطددؾمإدارةمأومعمدلدديموـقفددوماظؼددوغقنمذكصددقيمععـقؼدديمعـددؾمممممممم

اظؿفورؼديمأوممماألسؿدولمواوددودةمومتدورسمممواظشرطوتماٌلوػؿيممأغقاسفواىؿعقوتمسؾكماخؿال م

أنمؼؽدقنمعمدلدوممممإعوهلومدائرةمأومربؾمسؿؾمأومعراضؾيمؼبماظعراقم.مواظشكصماٌعـقيمؼبماظعراقم

وظؽدؾمعدـمايدوظؿيممممسؾكموصؼماظؼوغقنماظعراضلمهمأومأنمؼؽقنمعمدلومسؾكموصؼماظؼقاغيماألجـؾقديمم

موصػومضوغقغقومخوصومبفم:

ماظشكصماٌعـقيموصؼماظؼقاغيماظعراضقيمايوظيماألوظبم:مإذامتلدس

إذام متلدددقسماظشددكصماٌعـددقيموصددؼماظؼددقاغيماظعراضقدديمسدددمعؼقؿددومؼبماظعددراقموبوظؿددوظلمممم

خضعًمأربوحفمظؾضرؼؾيمدقاءمعـفومعومهؼؼمؼبماظداخؾمأومتؾؽماظيتمهؼؼًمؼبمخورجماظعدراقمهمم

م.موبصر ماظـظرمسـمغشورفماالضؿصوديمدقاءمطونمؼبماظداخؾمأوماًورج

م

متلدسماظشكصماٌعـقيموصؼماظؼقاغيماألجـؾقيممإذاايوظيماظـوغقيم:م

تلدسماظشكصماٌعـقيموصؼومظؾؼقاغيماألجـؾقيمهمصؼددماذدصطماظؼدوغقنمأنمؼؽدقنمربدؾمممممممإذا

هؼؼدًمإحددىمايدوالتماظدـالثمؼبماظشدكصممممممنمنأومعراضؾؿفمؼبماظعراقم.موسؾقفمصدممإجوزتفسؿؾفمأوم

األجـاموػلمربؾماظعؿؾمأوماإلدارةمأوماٌراضؾيمؼصؾلماظشكصماٌعـقيماٌمدسموصؼماظؼوغقنم

م.اٌعـقيمعؼقؿوم

ًمممم ظلدـيممم49هقجدىماألعدرمضدؿمممممظؾضدرؼؾيممسؾؿومأنمدؾطيمماالئدؿال ماٌمضؿديمتاٌـقؾدي(مأخضدع

األجـؾقديماٌلدفؾيمؼبماظعدراقمأومتؾدؽماظديتمممممممظؾشرطوتاظدخؾماٌؿقؼؼمؼبماظعراقمواظعوئدمم2004

م.راقمهلومعمدليمدائؿيمؼبماظع
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ماظػرعماظـوظٌم:مغؿوئٍماظؿػرضيمبيماٌؼقؿموشوماٌؼقؿم

مغؿوئٍماظؿػرضيمبوظـلؾيمظ صرادمم:أوال

موؽـمأنمسبددمذبوالتماظؿػرضيمبيماٌؼقؿموشوماٌؼقؿمؼبمنالنيمذبوالتمػلم:

ماظدخؾمم–م1

وعؾديمبديمممتـووظًماٌودةماًوعلديمعدـماظؼدوغقنمبػؼراتفدوماظدـالثمتػوصدقؾماالخدؿال مؼبماٌعممممممم

.مصقكضعماٌؼقؿمإنمطونمسراضقومظؾضرؼؾيماظعراضقيمسدـمدخؾدفممماٌؼقؿموشوماٌؼقؿمؼبمذبولماظدخؾم

اظددذيمضبصددؾمسؾقددفمؼبماظعددراقمأومخورجددفموانمامؼؿلددؾؿفمصقددفم.مأعددومإنمطددونماٌؼددقؿمشددومسراضددلممم

صقكضددعمظؾضددرؼؾيمسددـمدخؾددفماظددذيمحصددؾمسؾقددفمؼبمداخددؾماظعددراقمأيمالمتػددرضماظضددرؼؾيمسؾددكمممم

ؾماظـوجؿمخورجماظعراقمظ ذكوصمشوماظعراضقيماٌؼقؿيمؼبماظعراقم.مأعومشوماٌؼقؿمددقاءمماظدخ

أطونممسراضقومأممشومسراضلمهمصالمطبضعمظؾضرؼؾيمإالمسـمدخؾفماظـوجؿمظفمؼبماظعراقموانمامؼؿلدؾؿفمم

مصقفم.م

ماظلؿوحوتمم-م2

ؼشصطماظؼوغقنمظؿؿؿعماٌؼقؿموـلماظػردماٌؼقؿمسراضلمأومشومسراضلماظلؿوحوتماظضرؼؾقيم.مو

تؼقؿمععفمسوئؾؿفمؼبماظعراقم.مطؿومهؿلىممسوحوتفمدـيمنقمماظددخؾمممأنشوماظعراضلمبوظلؿوحوتم

اظلدـيمطوعؾديمهموؼلدؿــكمعدـممممممأذدفرمسدددمممإظببـلؾيمسددماألذفرماٌؿؽوعؾديماظديتمأضوعفدومؼبماظعدراقممممم

دراددقيمهحقدٌموـقدقنماظلدؿوحمممممماهلقؽيماظؿدرؼلقيماظيتمتؿعوضددمععفدؿمايؽقعديمظلدـيمممممأسضوءذظؽم

ماظؼوغقغلمطوعال.

وتمسدـماظددخؾماظدذيممممأعومشوماٌؼقؿمدقاءمأطونمسراضقومأممشومسراضلمصالمؼؿؿؿعمبليممسوحدم

مضبؼؼفمؼبماظعراقم.

مدعرماظضرؼؾيم–م3

طبضعماظػردماٌؼقؿمواظػردمشوماٌؼدقؿمألددعورمتصدوسدؼيمواحددةمسـددمإخضدوعممعددخقالتفؿومممممممم

م%.م15%موتـؿفلمبـلؾيم5ألدعورمبـلؾيمتؾدأمامإذظؾضرؼؾيم.

وظؽـماالخؿال مبيماٌؼقؿموشوماٌؼدقؿمعدـمحقدٌماظلدعرمؼظفدرمؼبمأنمشدوماٌؼدقؿمطبضدعممممممممم

ظضددرؼؾيمبلددعرمغلددامأحقوغددوم.طؿددومؼبمحوظدديماظدددصعوتماظلددـقؼيمواظؿكصقصددوتماٌدصقسدديمألذددكوصمم

معؼقؿيمؼبماًورجمعـمضؾؾمأذكوصمعؼقؿيمؼبماظعراقم.

م

م
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مظؿػرضيمبوظـلؾيمظ ذكوصماٌعـقؼيمنوغقوم:مغؿوئٍما

ؼبمذبدولمواحددممممإاليموشوماٌؼقؿيمظقلًمهلومأػؿقديممقؿاظؿػرضيمبيماألذكوصماٌعـقؼيماٌؼ

داخدؾممظؾضدرؼؾيمسدـمدخؾدفوماظدذيمندؿمهلدومؼبمممممممماٌؼقؿديماٌعـقؼيماظعراضقديممماألذكوصػقمخضقعم

هوددىمسدـمعددخقالتفومؼبمممماظعراقموخورجفم.أعدوماألذدكوصماألجـؾقديماٌؼقؿديمؼبماظعدراقمصنغفدوممممممم

اظعراقمحلىم.مأعومشوماٌؼقؿيمهمدقاءمأطوغًمسراضقيمأممشومسراضقيمهمصؿكضعمظؾضدرؼؾيمسدـمدخؾدفومممم

ؼبماظددداخؾمصؼدددطم.وامؼػددرقماظؼدددوغقنمبقـفؿدددوممعددـمحقدددٌماظلدددعرم.مطؿددومأنماظلدددؿوحوتمخوصددديممممم

مبوألذكوصماظطؾقعقيمدونماألذكوصماٌعـقؼيم.

مم

 املثحث الثالث
 حسٌىيح الضريث

م

عددـماٌؿعددور مسؾقددفمأنماٌشددروعمأؼددومطددونمغقسددفمالمؼـؿفددلمأجؾددفمأومتددؿؿمتصددػقؿفمؼبماألجددؾممم

ػقمعلؿؿرمألعدمشومععؾقممأيمأنمحقوتفمالمتؿقدددمبلجدؾمععؾدقممهمذظدؽمألنماظغدرضممممممموإنواظؼصوهم

ؼبمىورددديماظـشددوطماالضؿصددوديموظددقسماغؼضددوءهمأوممماالدددؿؿراراألدودددلمعددـمضقددومماٌشددروعمػددقمم

متصػقؿفم.

ظؾؿشددروعمأيماظددربلمايؼقؼددلمأوماًلددورةمممملوؼصتددىمسؾددكمذظددؽمأنمععرصدديماٌرطددزماٌددوظممم

ـممموٌومطونبعدماغؿفوءماٌشروعموتصػقؿفم.ممإالايؼقؼقيمالمؼصؾلمحؼقؼقوم هؼقؼدفمممػذاماظقضدعمالموؽد

عؾيمؼبماٌشروعموععقـيمعـؾماظدوظيمواٌصور موحؿكماظعمػـوظؽمجفوتأنممإذؼبمايقوةماظعؿؾقيم

تصدػقؿفممماغؿفدوءماٌشدروعمأومممكاالغؿظدورمحؿدمماظؿعر مسؾكماظقضعماالضؿصوديمظؾؿشروعمدونوممؼفؿفؿ

عددمعؿلووؼيممإظبزفقرمعومؼعر مبوٌدةماوودؾقيم.موغعينمبفومتؼلقؿمحقوةماٌشروعممإظبىومأدىم

اتػؼماوودؾقنمسؾكمهدؼدػومبلـيمؼؿؿمؼبمغفوؼؿفدومهدؼددمغؿدوئٍمأسؿدولماٌشدروعمسدـماٌددةمممممممم

اٌوظلم.موعدـماظـؿدوئٍماٌفؿديماٌصتؾديمسؾدكمتطؾقدؼماٌددةمممممممممحؼقؼيماٌرطزمقيمواظقضق مسؾكاٌوض

واٌصدروصوتموؼصتدىمسؾدكمذظدؽمتؼرؼدرمعؾددأمممممممماإلؼدراداتمعؼوبؾيمبديمممإجراءاوودؾقيمػقمضرورةم

أنمتػدرضمددـقؼوموؼعدينمذظدؽمتقاصدؼممممممدـقؼيماظضرؼؾيمأيمأنماظضرؼؾقيمسؾدكمدخدؾماٌؽؾدػمالمبددممممم

قيمععماظلـيماوودؾقيم.وػذامؼعينمأغفمروٌومأنماظؿعر مسؾكمغؿوئٍمأسؿدولماٌشدروعممماظلـيماظضرؼؾ

نماظؿقوددىماظضدرؼامسؾدكمػدذاماٌشدروعمصبدىمأنمممممممنصبىمأنمتؿؿمخاللمعدةمععقـيمػلماظلـيمصدم
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ؼؿؿمخاللماٌدةمذاتفوموػلماظلـيمأؼضدوم.مصضدالمسدـمأنمددـقؼيماظضدرؼؾيمتؿؿوذدكمعدعمعؾددأمددـقؼيمممممممممم

مؾدوظيم.اٌقازغيماظعوعيمظ

واظؿشرؼعوتمسودةمتلخذمهؾددأماظلدـقؼيمصؿدـالماظؿشدرؼعماظعراضدلمالمؼؽؿػدلمحبصدقلماٌؽؾدػممممممممم

سؾكماظدخؾماظصوؼبمظػرضماظضرؼؾيموإندومؼشدصطمأنمؼؿقؼدؼمػدذاماظددخؾمؼبمعددةمزعـقديمععقـديممممممممم

مشوظؾومعومتؽقنماظلـيم.

ماظـوصذمععونمعؿعددةمهم:م1982وٌػفقمماظلـيمؼبمضوغقنمضرؼؾيماظدخؾمظلـيم

:موػلمعدةماالنـكمسشرمذفراماظيتمتؾدأمعـماظققمماألولمعـمذفرمطدوغقنممماظلـيماظؿؼدؼرؼيم–م1

اظـوغلمعـمطؾمدـيمععمعراسوةمعومجوءمؼبماظؼوغقنمعـمعددمخوصديموػدذهماظلدـيمصبدريمصقفدومتؼددؼرممممممم

رؼيمخاللماظلـيماٌوظقيماظلوبؼيمأوماظيتمدؾؼًماظلـيماظؿؼدؼمسؾقفوعدخقالتماٌؽؾػيماظيتمحصؾقام

موػذامػقماٌطؾؼمسـدمتؼدؼرماألربوحماظؿفورؼيمواظصـوسقيم.

ووؽـمأنمتؽقنماظلدـيماظؿؼدؼرؼديمػدلماظلدـيماٌوظقديمغػلدفوم.موذظدؽمسـددمتؼددؼرمعددخقالتممممممممممم

مماظرواتىم.

.موضددددمؼمأوموظددددمصقفدددوماظددددخؾمم:مػدددلماظلدددـيماظددديتمهؼدددمممددددـيمندددقمماظددددخؾممم–م2

تؽدددقنمددددـيمندددقمماظددددخؾمػدددلمغػلدددفوماظلدددـيماظؿؼدؼرؼددديمطؿدددومؼبمحوظددديماظضدددرؼؾيمسؾدددكممممم

اظددددخؾمػدددلماظلدددـيماظددديتمتلدددؾؼماظلدددـيمممممم.موضددددمتؽدددقنمددددـيمندددقمممماظرواتدددىمواألجدددقرم

اظؿؼدؼرؼددديمهموتؽدددقنمأدوددددومؼبماحؿلدددوبماظضدددرؼؾيمسؾدددكماٌؽؾػددديمهمطؿدددومؼبماحؿلدددوبمممممم

مبوحماظؿفورؼيمواظصـوسقيم.عدخقالتماٌؽؾػيمسـماألر

ػدددلماظلدددـيماظددديتمتعددددمسؾدددكمأدوددددفومحلدددوبوتماٌؽؾػددديمممممم:مماظلدددـيمايلدددوبقيمم–م3

اظضدددرؼؾقيم.وضددددممسدددلماٌشدددرعمظؾؿؽؾدددػمادبدددوذمتدددورؼخمععددديممماإلدارةمإظباظددديتمددددؿؼدمم

شدددومتدددورؼخماظلدددـيماٌقالدؼددديمظلددددمحلدددوبوتفم.مواٌؼصدددقدمػـدددومأنمحلدددوبوتماٌؽؾػددديمممممممممم

/مطدددوغقنمم1ٌقالدؼددديمسؾدددقفؿمأنمؼؼددددعقامحلدددوبوتفؿماسؿؾدددورامعدددـمممماٌـظؿددديموصؼدددومظؾلدددـيمام

/مم31اظـدددوغلمعدددـماظلدددـيماظددديتماغؿفدددًمصقفدددوم.مصؾدددقماغؿفدددًماظلدددـيمايلدددوبقيمظؾؿؽؾدددػمؼبمممم

/مطددددوغقنمم1غددددفمعؾددددزممبؿؼدددددؼؿمحلددددوبوتمدخؾددددفماسؿؾددددورامعددددـممممٳ م2009طددددوغقنماألولم

اظؿدددورؼخماظدددذيممهوػدددقم2010أؼدددورم/مم31وٌددددةمػبلددديمذدددفقرمهمأيمظغوؼددديممم2010اظـدددوغلم/م

حددتدددفماإلدارةماظضدددرؼؾقيمهقجدددىماظؼدددوغقنمظؿؼددددؼؿمتؼدددورؼرماٌؽؾػددديموحلدددوبوتفؿمسدددـمممم

صؾدددفمم2009أؼؾدددقلمم30اظلدددـيماظلدددوبؼيم.موظدددقماغؿفدددًماظلدددـيمايلدددوبقيمٌؽؾدددػمععددديمؼبممممم

م2010اجملدددولمؼبمإطؿوهلدددوموتؼددددوفومظدددةدارةماظضدددرؼؾقيمؼبمأضصدددكمعددددةمغفوؼددديمذدددؾوطم/مم
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ماظؿدددورؼخماظدددذيماغؿفدددًمصقدددفمددددـؿفمايلدددوبقيم.وؼـؾغدددلمأنممم.أيمإضدددوصيمػبلددديمذدددفقرمإظبم

مممؼؼصنمػذامايؼمهقاصؼيماإلدارةماظضرؼؾقيمدؾػوم.م

م

 املثحث الراتغ
 السواحاخالتٌسيالخ واإلػفاءاخ و

 
 املطلة األول

 اإلػفاءاخ
م

تؿدددقاصرمصقفدددومخصدددوئصماظددددخؾممإلؼدددراداتاٌشدددرعمماددددؿؾعوداإلسػدددوءماظضدددرؼامػدددقم

.موإذامطدددونمظؾضدددرؼؾيمهؼقؼدددومألشدددراضمدقوددددقيمأوماضؿصدددودؼيمأوماجؿؿوسقددديممماًضدددقعممعدددـ

نمٳاألصدددؾمػدددقمخضدددقعماألعدددقالمسؿقعدددومإظبماظضدددرؼؾيمهدددومصقفدددوماألعدددقالماٌعػدددوةم ممممممممم

ماإلسػوءمػقمادؿــوءمعـماألصؾم.

عددددومأنمتددددردمؼبمضددددوغقنمضددددرؼؾيماظدددددخؾمأومؼبمضددددقاغيمأومٳواإلسػدددوءاتماظضددددرؼؾقيمم

ودددددق مغؿـددددوولمػددددذهممم.ممدوظقدددديمأوماتػددددوقمخددددوصممممضددددراراتمخوصدددديمأومؼبمععوػددددداتمم

ماإلسػوءاتمؼبماظؾقونماآلتلم:

م

م:ماٌؼررةمؼبمضوغقنمضرؼؾيماظدخؾماإلسػوءاتأوالم:م

اظؼدددوغقنم.موػدددلمممـاظلدددوبعيمعدددمؼبماٌدددودةمماإلسػدددوءاتغدددصماٌشدددرعمسؾدددكمػدددذهممم

معؼررةمألشراضماجؿؿوسقيمودقودقيمواضؿصودؼيم:مإسػوءات

 االجؿؿوسقيم:ماإلسػوءات -1

عددددومبؼصدددددموـددددىمٳٌصددددؾقيماألصددددرادمواهلقؽددددوتمماإلسػددددوءاتتؼددددررتمػددددذهممظؼددددد

م.االزدواجماظضرؼامأومظغرضمتشفقعماألغشطيماالضؿصودؼيم

مم:ماإلسػوءاتماالجؿؿوسقيماٌؼررةمٌصؾقيماألصرادم–مأ

ماظدخؾماظزراسلم.م–

م.ظؼوغقنمضرؼؾيماظعؼورمعاظعؼورماًوضدخؾمم–
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ًؾدددػم(ماظـوعبددديمسدددـماظراتدددىماظؿؼوسدددديممعددددخقالتماٌؿؼوسددددؼـمأومسقدددوهلؿمتمامم–

ماالسؿقودؼيم.ماإلجوزاتاًدعيمورواتىمميوعؽوصلةمغفوؼواٌؽوصلةماظؿؼوسدؼيم

أيمتعدددقؼضممأيمعؾؾدددغمعؼطدددقعمؼددددصعمطؿؽوصدددلةمأومتعدددقؼضمظعوئؾددديماٌؿدددقصكمأوممممم–م

مبلذىمأوماظقصوةم.ماإلصوبيؼدصعمظؾؿؽؾػمعؼوبؾم

مؽقعيمظؾؿقزػيم.طراعقوتماظؿشفقعقيماٌدصقسيمعـمضؾؾمايٳالم–م

اٌؾددوظغماظدديتمتصددر معددـمدوائددرماظدوظدديمأوماظؼطددوعماظعددوممظؼددوءمتددلظقػمأومترعبدديممممممممم–م

معلوسدةمرؾعماظؽؿىم.متؾؽمأوممأو

ععددوعالتماظـددزولماظدديتمتددؿؿمبدديمورندديماظشددفقدمىددـمتددمولمإظددقفؿماظدددارمأوماظشددؼيممممممم–م

ماظلؽـقيمأومضطعيماألرضماظلؽـقيماٌكصصيمظذويماظشفقدم.

اٌلددددؿقؼيماظعددددراضقيمغؿقفدددديممغددددزعمعؾؽقدددديمظؾعؼددددورممإظبظدددديتمتددددمولماٌؾددددوظغمام–م

م.مايؼققماظؿصرصقيمواظعقـقيماألصؾقيماألخرىمصقفو

م

م:ماالجؿؿوسقيماٌؼررةمٌصؾقيماهلقؽوتماإلسػوءاتم–بم

إسػددددوءمدخددددؾماألوضددددو مواٌعوبدددددماظدؼـقدددديماٌعددددص مبفددددومضوغقغددددومهمواىفددددوتمممممممم-

نمامؼؽددددـمذظدددؽمغوعبدددومسددددـمممٳعدددوممهممماًوؼددديمواظؿفذؼؾقددديماٌمدلدددديمظؾـػدددعماظممم

مصـعيمأومعفـيمأومسؿؾمووريم.

مإسػوءاتمزبقالتماظؼطوعماظعومم.م-

مدخؾماىؿعقوتماظؿعووغقيم-

مدورمحضوغيماألرػولم.مم-

م

ماإلسػوءاتماالضؿصودؼيم:م–م2

ماظددددددددخؾماظـدددددددوجؿمألصدددددددقوبموددددددددوئطماظـؼدددددددؾماظؾقدددددددريمأومعلدددددددؿلجرؼفوم.مم-

واألوظبماٌؼوعدددديمؼبمبغدددددادمسـدددددمممدخددددؾماظػـددددودقمعددددـماظدددددرجؿيماٌؿؿددددوزةممم-

وخدداللماظلددـقاتماًؿددسماألوظبمعددـمادددؿـؿورػوم.مأعددوماظػـددودقماٌؿونؾدديمممممممممإغشددوئفو

دددددؾعمدددددـقاتمعددددـمبدددددءمماإلسػددددوءاٌؼوعدددديمخددددورجمعدؼـدددديمبغدددددادمصؿؽددددقنمعدددددةمم

اوددددالتماظؿوبعدددديمظؾػـددددودقممماإلسػددددوءادددددؿـؿورػومسؾددددكمأنمالمؼلددددؿػقدمعددددـمػددددذاممم

مظعرضم.اٌذطقرةمعـؾماٌكوزنموضوسوتما
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اظعؿددددقالتمماٌؿقؼؼدددديمؼبماظعددددراقمٌرادددددؾلماٌصددددور ماوؾقدددديمؼبماًددددورجمممم-

اظددديتمتعػددددلماٌصددددور ماظعراضقدددديمعددددـماظضددددرؼؾيمسؾددددكماظعؿددددقالتماٌصتؾدددديمؼبمم

مبؾداغفوم.

دخددددؾماألذددددكوصماظطؾقعددددقيمعددددـماظػقائدددددمسددددـمودائعفددددؿموحلددددوبوتفؿمؼبممممممممم-

ماٌصور موصـودؼؼماظؿقصوماظعراضقيم.

عدددـماظدددقزؼرمبشدددرطماٌؼوبؾددديمبوٌـدددؾمهمووجدددقدممممانمبؼدددراردخدددؾمعمدلدددوتماظطدددوم-

معصؾقيمجقؼيمظؾعراقمؼبمبؾدماظدوظيماظيتمتؿؾعفومتؾؽماٌمدلوتم.مخطمأو

دخدددؾماٌـظؿدددوتماظعربقددديمهمواظدوظقددديمؼبماظعدددراقمسدددـمودائعفدددوموحلدددوبوتفومؼبمممممممم-

ماٌصور موصـودؼؼماظؿقصوماظعراضقيم.

راضقيماٌؿعوضدددددؼـمعددددعممدخددددؾمأصددددقوبمودددددوئطماظـؼددددؾماظربؼدددديمعددددـمشددددوماظعددددمممم

ماٌمدليماظعوعيمظؿقزؼعماٌـؿفوتماظـػطقيمواظغوز.

ماظلقودقيمماإلسػوءاتم–م3

اظرواتددددددىمواٌكصصددددددوتماظدددددديتمتدددددددصعفوماٌؿـؾقددددددوتماألجـؾقدددددديمٌقزػقفددددددومممم-

اظدبؾقعوددددقيمأعدددومعدددومتدصعدددفمٌقزػقفدددومشدددوماظدبؾقعوددددقيموعدددقزػلماظؼـصدددؾقوتم

صقفدددقزمإسػدددوؤػؿممبؼدددرارمعدددـمذبؾدددسممممعدددـمشدددوماظعدددراضقيمماألجـؾقددديماظدددذؼـمػدددؿم

ماظقزراءمبشرطماٌؼوبؾيمبوٌـؾم.

عددددـمعقازغؿفددددومإظبممماظرواتددددىمواٌكصصددددوتماظدددديتمتدددددصعفوماألعددددؿماٌؿقدددددةمممممم-

معقزػقفوموعلؿكدعقفوم.

مأيمدخؾمععػكمعـماظضرؼؾيمبؼوغقنمخوصمأومبوتػوقمدوظلم.م-

م

م:ماٌؼررةمهقجىمضقاغيمأومضراراتمخوصيماإلسػوءاتنوغقوم:م

(معددددـمضددددوغقنماًدعدددديمممم41عددددومضررتددددفماٌددددودةممتمممماإلسػددددوءاتـمأعـؾدددديمػددددذهممعدددد

إسػددددوءمزبصصددددوتماًدعدددديماًورجقدددديماظـوصددددذمعددددـمم2008(مظلددددـيمم45اًورجقدددديمرضددددؿمت

ماظيتمؼؿؼوضوػوماٌقزػقنماظعوعؾقنمؼبماظؾعـوتمعـمضرؼؾيماظدخؾم.

م

م

م



 61 

ممنوظـوم:ماإلسػوءاتماٌؼررةمهقجىمععوػداتمدوظقيمأوماتػوضوتمخوصيم.

ؼددقاتم(معددـماتػوضقدديمدددقىماظمم16عددـمأعـؾدديمػددذهماإلسػددوءاتمعددومجددوءمؼبماٌددودةمتمممممم

اٌؿقددددةممبددديمعبفقرؼددديماظعدددراقمواظقالؼدددوتممم2008األجـؾقددديمعدددـماظعدددراقماٌربعددديمسدددومم

المتػدددرضمأؼددديمضدددرائىمورددددقممأومجؾوؼدددوتمهمضددددرتمضقؿؿفدددوموصرضدددًمؼبممم-1األعرؼؽقددديمتم

ؿؿمذددراؤػومؼبماظعددراقمعددـمضؾددؾمضددقاتمممأراضددلماظعددراقمهمسؾددكماظلددؾعمواًدددعوتماظدديتمؼددمممم

اظقالؼدددوتماٌؿقددددةمأومبوظـقوبددديمسـفدددومألشدددراضماالددددؿكدامماظرمسدددلمهوالمؼػدددرضمأيمعدددـمم

ذظددددؽمسؾددددكماظلددددؾعمواًدددددعوتماظدددديتم مذددددراؤػومؼبماظعددددراقمبوظـقوبدددديمسددددـمضددددقاتممممممم

ماظقالؼوتماٌؿقدةم.

ظقيمالمؼؿقؿددؾمأصددرادمضدددقاتماظقالؼددوتماٌؿقددددةموأصددرادماظعـصدددرماٌدددغلمعلدددمومممممم–م2

دصددعمأؼدديمضددرؼؾيمأومردددؿمأومجؾوؼدديمهددددمضقؿؿفددوموتػددرضمؼبمأراضددلماظعددراقمعددومامتؽددـممممممم

معؼوبؾمخدعوتمرؾؾقػوموحصؾقامسؾقفو(

م

 املطلة الثاًي
 التٌسيالخ

م

مدق مغعر ماظؿـزؼالتمنؿمغؾيمذرورفومنؿمأغقاسفومؼبماظؾقونماآلتلم:

ماظػرعماألولم:متعرؼػماظؿـزؼالتم

ماظددددخؾماظصدددوؼبمؼبماألصددؾمهمألغدددفمػددقماظدددذيمؼعدددربمممالمطبضددعمظضدددرؼؾيماظدددخؾمإالمم

.مميسددـماٌؼدددرةماظؿؽؾقػقدديمظؾؿؽؾددػمسؾددكماظقجددفماألطؿددؾمىددومؼؿػددؼمعددعمضوسدددةماظعداظددممممممممممم

:مػددددقماظدددددخؾماإلعبددددوظلمزبصددددقعومعـددددفماظؿؽددددوظقػماظدددديتمهؿؾددددفومممواظدددددخؾماظصددددوؼب

صدددددوحىماظددددددخؾمؼبمددددددؾقؾمايصدددددقلمسؾقدددددفم.موؼطؾدددددؼمسؾدددددكماظؿؽدددددوظقػمعصدددددطؾلمم

اخؿؾددددػماظػؼددددفماٌددددوظلمواوودددددامؼبمهدؼدددددمعدددددظقلماظؿؽددددوظقػمماظؿـددددزؼالتم.موضددددد

ؼبمتػلدددوػوممهعقدددورمضدددقؼجدددوئزةماًصدددؿمعدددـموسدددوءمضدددرؼؾيماظددددخؾمهمإذمأخدددذماظدددؾعضممم

سـدددددعومضصددددرػومسؾددددكماٌؾددددوظغماظدددديتمؼددددؿؿمإغػوضفددددومعؾوذددددرةمؼبمدددددؾقؾمايصددددقلمسؾددددكمم

ماإلؼراداتمواووصظيمسؾقفوم.
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تعددددمعدددـمضؾقدددؾماظؿؽدددوظقػمطدددؾممموهؼؿضدددوهممهعقدددورمواددددعؼبمحددديمأخدددذمآخدددرونمم

غػؼدديمؼددرتؾطموجقدػددومبقجددقدماٌـشددلةمهموتـػددؼمؼبمدددؾقؾمعصددؾقؿفومحؿددكموظددقمامتؽددـممممممممممم

سؾددكماظدددخؾمواووصظدديمسؾقددفم.موضدددمأخددذمممممملتؾددؽماظـػؼدديمعقجفدديمعؾوذددرةمسبددقمايصددقمممم

ماٌشرعماظعراضلمبوٌعقورماظقادعم.

م

ماظػرعماظـوغلم:مذروطمادؿـزالماظؿؽوظقػمعـموسوءماظضرؼؾيم:

ؽدددـمهدؼددددماظشدددروطماظددديتمحدددددهماٌشدددرعماظعراضدددلمظؿـزؼدددؾماظؿؽدددوظقػمبفدددد ممو

اظقصدددقلمإظبماظددددخؾماظصدددوؼبمندددؿماظددددخؾماًوضدددعمظؾضدددرؼؾيمبعددددمتـزؼدددؾماظلدددؿوحوتممممممم

مبوآلتلم:

مأنمتؽقنماٌصروصوتمذاتمسالضيمبنغؿوجماظدخؾم:م–أوالم

المصبدددقزمتـزؼدددؾمأيمغػؼددديمعدددومامتؽدددـمضددددماددددؿقؼًمأومأغػؼدددًمصعدددالمؼبمددددؾقؾمممممممممم

غؿددوجماظدددخؾم.مأيمهعـددكمآخددرمصبددىمأنمؼؽددقنماإلغػددوقمضدددم مسؾددكمعصدددرماظدددخؾمممممممممممإ

اًوضدددعمظؾضدددرؼؾيم.مأعدددومإذامطدددونماٌصدددر مضددددماغػدددؼمسؾدددكمعصددددرؼـمأحددددػؿومخوضدددعمممم

ظؾضددددرؼؾيمهواآلخددددرمععػددددكمعـفددددومهمصددددالمؼؼؾددددؾمدددددقىماىددددزءماٌؿعؾددددؼمهصدددددرماظدددددخؾممم

ماًوضعمظؾضرؼؾيم.م

مؼمعؼؾقظيم:نوغقوم:أنمتؽقنماٌصروصوتمعمؼدةمبقنوئ

ؼـؾغدددلمأنمتؽدددقنماظقندددوئؼمعؼؾقظددديمظددددىماإلدارةماظضدددرؼؾقيم.موظؽدددلمتؽدددقنمطدددذظؽمممم

مالمبدمأنمتؿقاصرماظشروطماآلتقيم

أنمتؽددقنماظؼوئؿدديمعلددؿـدامأصددؾقوم.موعددـمنددؿمصددالمصبددقزمضؾددقلماظصددقرمالحؿؿددولمعددومممممم .1

 ضبصؾمصقفومعـمتالسىموتزوؼرم.

 غػوقمخالهلوم.أنمؼـؾًماظؿورؼخماظذيمهددمؼبمضقئفماظلـيماظيتم ماإل .2

 تقضقعماٌكقلمبنصدارماظؼوئؿيم.موؼـؾغلمأنمؼؽقنمتقضقعومحقومالمخؿؿوم. .3

 أنمتعـقنماظقنوئؼمبودؿماٌـشلةمبشؽؾمالمؼرضكمإظقفماظشؽم. .4

 أنمؼؽقنماإلغػوقمضؿـمغشوطماٌشروعموظقسمشرؼؾومسـفم. .5

م

 

م
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منوظـو:مأنمتؽقنماظـػؼوتمحؼقؼقيموعمطدةم:

قؼقدددديمهمأيماظـػؼددددوتماوؿؿؾدددديمهمإذمالمؼؼؾددددؾممادددددؿؾعدماٌشددددرعماظـػؼددددوتمشددددومايؼ

تـزؼددددؾماظؿكصقصددددوتمعؼوبددددؾماًلددددوئرماوؿؿؾدددديمهمأومعؼوبددددؾماظدددددؼقنماٌشددددؽق مؼبممممممم

مهصقؾفوم.

م

مرابعوم:معؾدأمدـقؼيماظدخؾم:

ضدددررماٌشدددرعمخصدددؿماظؿؽدددوظقػماظلدددـقؼيماظددديتمأغػؼدددًمظؾقصدددقلمسؾدددكماظددددخؾمممممممممم

غػؼدديمالمتؿعؾددؼمبوظلددـيماظدديتمممماظلددـقيماظددذيمضبصددؾمسؾقددفماٌؽؾددػم.موالمصبددقزمتـزؼددؾمأيمممممم

ؼدددؿؿماظؿقوددددىماظضدددرؼامبشدددلغفومأيمبلدددـيموالدةماظددددخؾمددددقاءمأطوغدددًمتؾدددؽماظـػؼددديممممممممم

ماظضرؼام.ممىعؿعؾؼيمبلـيمدوبؼيمأممبلـيمالحؼيمسؾكمدـيماظؿقود

مم

ماظػرعماظـوظٌم:مأغقاعمماظؿؽوظقػم

حدددددتماٌدددودةمتماظـوعـدددي(معدددـمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾماظـوصدددذماظؿؽدددوظقػماظددديتمممممممممم

وسدددوءماظضدددرؼؾيم.وددددق مغؼدددػمسؾدددكمػدددذهماظؿؽدددوظقػمؼبمممممـؿلمظؾؿؽؾدددػمبؿـزؼؾدددفومعدددمؼلددد

ماظؽالمماآلتلم:

وؼؼصددددمبفدددومعؽوصدددلةمرأسماٌدددولماٌؼدددصضمعدددـماظغدددومهموصبدددريممممممم:ماظػقائددددم–أوالم

دصدددعمػدددذهماٌؾدددوظغمبـلدددؾيمعؽقؼددديمععقـددديمعؼوبدددؾماددددؿكداممتؾدددؽماظؼدددروضمؼبمإغؿدددوجمممممممممم

ماظدخؾمأومزؼودتفم.

مظػقائدمعومؼؾلم:وؼشصطمؼبمتـزؼؾمػذهما

 .ميأنمتؽقنماظػوئدةمغؿقفيمضرضمنوبًمبقنقؼيمعؼؾقظ .1

 أنمؼؽقنماظدؼـمحؼقؼقوموظقسمصقرؼوم. .2

أنمؼؽدددقنماددددؿـؿورماظؼدددرضمأنمؼؽدددقنماددددؿـؿورماظؼدددرضمؼبمايصدددقلمسؾدددكمممممممم .3

 اظدخؾماًوضعمظؾضرؼؾيمأومزؼودتفم.

بعضدددفؿومحبقدددٌمؼؽدددقنمظؽدددؾممممـاظعؼددددمعلدددؿؼؾيمسدددممموؼػدددصضمأنمؼؽدددقنمررصدددمم .4

.موعددـمنددؿمالمصبددقزمظؾؿؽؾددػمأنمضبؿلددىمصوئدددةمسؾددكممممميوظقدديمعلددؿؼؾعـفؿددومذعدديمع

 رأسماٌولماظذيمادؿـؿرهمػقمؼبمدؾقؾمايصقلمسؾكماظدخؾم.

 %م(مدـقؼوم.7اظػوئدةمايدماٌؼررمضوغقغوماظؾوظغمتمميأنمالمتؿفووزمغلؾ .5
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مواغدنورماألبـقيموطؾػيماٌلورقيماظلـقؼيم:مبدلماإلصبورمنوغقوم:

 لؿلجرم:بدلمإصبورماوؾماٌ .1

مؼشصطمأنمؼؽقنمبدلماإلصبورمعدصقسومخاللماظلـيم.م–أممممم

مأنمؼؽقنماوؾماٌلؿلجرمعلؿغالمصعالمإلغؿوجماظدخؾم.م–بممممم

مأنمؼؽقنمػـو مسؼدمإصبورمؼـظؿمإصبورهم.م–جممممم

اغددددنورمبـدددوءماودددؾماٌلدددؿغؾمظؾقصدددقلمسؾدددكماظددددخؾمإذامطدددونمعؾؽدددومصدددرصوممممممم .2

 رمعـمضرؼؾيماظعؼور.ظؾؿؽؾػم.وؼعػكمبدلمإصبورهماٌؼد

اظؼلددددطماظلددددـقيمظؽؾػدددديماٌلددددورقيماٌؿضددددؿـيمبدددددلمإصبددددورماألرضمهوطؾػدددديممممم .3

اٌـشدددكتماٌؼوعددديمسؾقفدددومإذامطدددونماودددؾماٌلدددؿغؾمظؾقصدددقلمسؾدددكماظددددخؾمممممم

عـشدددلمسؾدددكمسرصددديمتعدددقدمعؾؽقؿفدددومإظبماظغدددوم.موؼعػدددكمبددددلمإصبدددورهماٌؼددددرمعدددـمم

 ضرؼؾيماظعؼورم.

ـيمهموذددددقدمسؾقفددددومأبـقدددديمبؽؾػدددديم:مأدددددؿلجرمعؽؾددددػمأرضددددومٌدددددةمسشددددرؼـمدددددعـددددول

(مدؼـدددورم.سؾؿدددومبدددلنماإلصبدددورماٌددددصقعممسدددـماٌددددةماٌدددذطقرةممممم30َ000َ000عؼددددارػومتم

م(دؼـور.20َ000َ000ت

مأنمحلوبماظؼلطماظلـقيمظؽؾػيماٌلورقيمتؽقنم:م

اظؼلدددددطممؾدؼـدددددورمووـدددددم2َ500َ000=ممددددددـي20م٪(مم20َ000َ000+30َ000َ000ت

متـزؼؾفومدـقؼومعـماإلؼراداتم.ماظلـقيمظؽؾػيماٌلورقيماٌلؿقح

 

اٌؾدددوظغماٌصدددروصيمظصدددقوغيماٌؽدددوئـمواآلالتمواٌعدددداتمأومتؾددددؼؾماظعدددددممممممنوظـدددوم:

مواألدواتم:

موؼشصطمظؿـزؼؾمػذهماٌؾوظغمعومؼؾلم:

 سودةماألصؾمإظبمدوبؼمإغؿوجفم.ٳأنمالمتفد مػذهماظـػؼوتمل .1

 أنمالمتمديماظـػؼوتمإظبمدبػقضمؼبمطؾػيمإغؿوجماظلؾعيم. .2

 نمتؽقنمععززةمبقنوئؼموعلؿـداتمعؼؾقظيمضوغقغوم.أ .3

 أنمتؽقنمعؿقؼؼيمخاللماظلـيماظيتمنؿمصقفوماإلؼرادم. .4

 

م
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مرابعومم:ماالغدنور

م:متعرؼػماالغدنورم-1

ؼعدددر ماالغددددنورمبلغدددفماظدددـؼصماظؿددددرصبلمؼبمضقؿددديماألصدددؾمغؿقفددديماددددؿكداعفمأوممممممم

ووددددؾيماألصدددقلماظؼوبؾددديمظالددددؿفال مم.وضددددمحدددددمعػؽدددرومامتؼودعدددفموعدددرورماظدددزعـمسؾقدددفمم

مهفؿقسؿيمػؿوم:

األصددددقلماظـوبؿدددديمتاٌودؼدددديم(موعددددـمأعـؾؿفددددوماألراضددددلمواٌؾددددوغلمواظلددددقوراتممممم–أممم

مواآلالتموألنوثموشوػوم.

األصددقلماظـوبؿدديمشددوماٌؾؿقددديمتماٌعـقؼدديم(موعددـمأعـؾؿفددومبددراءةماالخددصاعمهممممممممم–بممم

مذفرةماوؾمهماظعالعيماظؿفورؼيم.

م

مذروطماالغدنور:م–م2

:مأالغددددنورمحدددؼموظدددقسمواجؾدددومهمصعؾدددكممممأنمؼطؾدددىماٌؽؾدددػماحؿلدددوبماالغددددنورمم–أم

اٌؽؾدددػمأنمؼؼددددممرؾؾدددومإظبماإلدارةماظضدددرؼؾقيمؼطؾدددىمصقدددفمتـزؼدددؾماالغددددنورمممم

ماٌمؼدمهومظدؼفمعـمونوئؼمعؼؾقظي.

عـدددؾماٌؽدددوئـماظددديتمتؿؿؿدددعمبصدددػيماظؾؼدددوءمٌددددةممممأنمتؽدددقنماألعدددقالمعـؼقظددديم–بمم

ودةم.موعدددـمندددؿمصوٌؾدددوغلمالمطبصدددؿمهلدددوماغددددنورمبدددؾمؼـدددزلمبددددلمممممشدددومربددددم

ذامٳإصبورػدددوم.مطؿدددومؼشدددصطمأنمتؽدددقنمػدددذهماألعدددقالمعلدددؿعؿؾيمظةغؿدددوجمهم مممم

 مذدددراءمآظددديمأومعوطـددديمظغدددرضماددددؿعؿوهلومندددؿمامتلدددؿعؿؾموترطدددًمحبقدددٌمممممممم

سالػددددوماظصدددددأموػؾطددددًمضقؿؿفددددومغؿقفدددديمتكطؾددددفومهمصددددالمصبددددقزمظؾؿؽؾددددػمأنمممم

هلدددومهمألغفدددومشدددومعلدددؿعؿؾيمهموألنمتؾػفدددومسوئددددمإظبممممؼطوظدددىمبوحؿلدددوبماغددددنورمم

مأدؾوبمالمسالضيمهلوممبوإلغؿوج.

نمأضلدددوطماالددددؿفال ماظددديتمٳ:متطؾقؼدددومٌؾددددأماظلدددـقؼيم مددددـقؼيمضلدددطماالغددددنورم–جم

صبددددقزمتـزؼؾددددفومصبددددىمأنمدبددددصماظلددددـيماٌوظقدددديمايوظقدددديمهموسؾقددددفمالمصبددددقزممم

ماحؿلوبفومظلـقاتمدوبؼيم.

ؼماظـلددددىماٌؾقـدددديمؼبماىدددددولماٌؾقددددؼمبـظددددوممممممأنمؼؽددددقنماالغدددددنورموصددددممم–دم

معـعومعـماإلدرا مواٌغوالةمؼبمضلطماالدؿفال م.ماالغدنور
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:مؼـؾغددلمأنمغػددرقمبدديماظـػؼددوتماظدديتمتـػددؼمظغددرضمممممممأنمتؽددقنماظـػؼدديمرأمسوظقدديممم–هم

زؼدددودةماظطوضددديماإلغؿوجقددديمأومتطقؼرػدددومهواٌصدددروصوتماظددديتمالمهددددثمتغدددقوامممم

األوظبمإظبمضقؿددديماألصدددقلموهؿلدددىمسـفدددوممممجقػرؼدددومصقفدددوم.صلجدددوزتمإضدددوصيمممم

االغددددنورمواالددددؿفال مأعدددوماظـوغقددديمصلجدددوزمتـزؼؾدددفومعدددـمأربدددوحماظلدددـيماألوظبممممممممم

مخالصومظ وظبم.

م

مأدوسماالغدنور:مم–م3

تؿكددددذماإلدارةماظضددددرؼؾقيمعددددـملددددـماظؿؽؾػدددديماظؿورطبقدددديمأدودددددومظؿقدؼدددددمعؼدددددارمممم

وصومإظقدددفمتؽدددوظقػمغصدددؾفماالددددؿفال م.موؼؿؽدددقنملدددـماظؿؽؾػددديمعدددـملدددـمذدددراءماألصدددؾمعضدددم

وأجددقرمذددقـفموغؼؾددفموعددومدصددعمسـددفمعددـمردددقممأومضددرائىمطؿرطقدديم.مأيمطددؾمعددوم مإغػوضددفمممممم

مسؾقفمظقصؾلمجوػزامظالدؿعؿولم.

مررقماحؿلوبماالغدنور:م–م4

مػـو مأربعمررقمظالغدنورمػلم:

مررؼؼيماظؼلطماظـوبًم:م–امم

لمتؼلدددقؿمطؾػددديمموصؼدددومهلدددذهماظطرؼؼددديمؼؿقدددددماظؼلدددطماظلدددـقيمظالغددددنورمعدددـمخدددالممممم

األصدددؾمسؾدددكمددددـقاتمسؿدددرهماإلغؿدددوجلمأومطؾػددديماألصدددؾمعضدددروبومؼبماظـلدددؾيماٌؽقؼددديمممممممممم

ذامطدددونماألصدددؾممٳاودددددةمواٌـؾؿددديمؼبماىددددولماٌؾقدددؼمبـظدددومماالغددددنورم.وسؾقدددفم ممم

(دؼـدددورموبدددوظرجقعمإظبماىددددولمم3َ000.000عؽدددوئـمظصدددـوسيماألحذؼددديمضددددرتمضقؿؿفدددومتممم

%مؼبمحوظددديماالحؿلدددوبمسؾدددكمأددددوسماظؼلدددطمممم10نمغلدددؾيماالغددددنورمتلدددوويمممٳاٌؾقدددؼم 

ماظـوبًم.مصقؽقنمعؾؾغمضلطماالغدنورماظلـقيم:

م

م10مxم3َ000َ000

مدؼـورم300َ000دددددددددددددددددددددددددددددددددددددم=م

مم100ممممممممممممممم

دددـقاتم.مطؿددومؼعددينمأنماظؼلددطماظـوبددًممممروػددقمؼعددينمإرػددوءماظؽؾػدديمخدداللمعدددةمسشددممم

ماإلغؿوجلمظ صؾم.ممرالمؼؿغومرقؾيماظعؿ

م

م
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مررؼؼيماظؼلطماٌؿـوضصم–بم

وؼؽدددقنمعؾؾدددغماالددددؿفال مهقجدددىمػدددذهماظطرؼؼددديمؼبماظلدددـقاتماألوظبمعدددـمحقدددوةممم

األصددؾمأطددربمعددـماظلددـقاتماظؿوظقدديم.موطؿـددولمظددذظؽمغلخددذمايوظدديمغػلددفومسـدددماحؿلددوبممممممممممم

ماظؼلطماظـوبًم:م

مx10مم3َ000َ000مممم

م2000اظؼلطمخاللماظلـيمم300.000=مممددددددددددددددددددددددددددددددممم2000اظلـيم

م100مممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورم2.700َ000=مم300َ000دممم3َ000َ000مم2001اظلـيم

مم10مxم2َ700َ000ممممممممممممممممممممممم

مدؼـور270.000ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم=ممممممممممممممممممممممممممممممم

م100ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورم2.430َ000=مم270َ000دمم2َ700َ000م2002اظلـيم

م

مx10م2َ430َ000مممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورم243.000ددددددددددددددددددددددددددددددم=ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم100م

م2.187.000=ممدؼـورمم243.000دمم2.430.00مم2003اظلـيم

مم10مxم2.187.000مممممممممممممممممم

مدؼـورم218.700ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم=ممممممممممممممممممممممم

م100ممممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورم.م3.000.000وػؽذامؼلؿؿرمحؿكمإرػوءمطوعؾمماظؽؾػيماظؾوظغيم

م

م:مميررؼؼيماظقحدةماٌـؿفم–جم

أنماٌقجدددددقداتماظـوبؿددددديمتؼؿـدددددكمظغدددددرضممتؾـدددددكمػدددددذهماظطرؼؼددددديمسؾدددددكمأددددددوس

نمعدددومهؿدددؾمبدددفمطدددؾمددددـيمعدددـمضلدددطماالغددددنورمصبدددىمٳاددددؿعؿوهلومؼبماإلغؿدددوجمهموسؾقدددفم 

مأنمؼؿقضػمسؾكمسددماظقحداتماٌـؿفيم.
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دؼـدددورموضددددرتمأغؼوضدددفومممم6.100.000اذدددصؼًمآظددديمهؾؾدددغمممم2008عـدددولم:مؼبمسدددوممم

وحددددةم.مم60.000ففدددومدؼـدددورمهموسدددددماظقحدددداتماظددديتموؽدددـمأنمتـؿممممم100.000هؾؾدددغم

صؿدددددومم2010وحددددددةمسدددددوممم7.000وأغؿفدددددًمم2008وحددددددةمسدددددوممم9.000ذامأغؿفدددددًمٳ 

موعؼدارماالغدنورم 

ماظؽؾػيمدماألغؼوضممممممممممممممممممممممممممممممم

مسددماظقحداتماٌـؿفيمؼبماظلـيممxايؾم:مممددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم

معؿرمتمؼؼدرمبعددماظقحداتماٌـؿفيم(اظممممممممممممممممممم

م

م100.000دمم6.100.000ممممممممم

م.م2008ممدؼـورماغدنورمسوم900َ000=مممx9.000دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددممممممممممم

مم60.000مم

م

م100.000دمم6.100.000ممممممممم

م2010دؼـورماغدنورمسوممم700.000مم=م7.000مxددمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

م60.000ممممممممممممممممم

م

ماظؿؼدؼرممإسودةررؼؼيمم–دم

هقجدددىمػدددذهماظطرؼؼددديمؼعدددودمتؼددددؼرمضقؿددديماٌقجدددقداتماظـوبؿددديمؼبمغفوؼددديمطدددؾمممممممم

عددددةموورؼددديم.موؼعددددماظػدددرقمبددديمضقؿددديماٌقجدددقداتماظـوبؿددديمؼبمأولماٌددددةمواظؼقؿددديمممممممم

ذامطوغددددًماظؼقؿدددديممٳؿؾددددؽماٌدددددةم.م ماظؿؼدؼرؼدددديمظددددفمؼبمآخددددرماٌدددددةمطؼلددددطماغدددددنورمظممم

مدماالغدددنورم(مؼبمدددـيمعددومالمضبؿلددىماغدددنورمممممممممم اظؿؼدؼرؼدديمأطـددرمعددـماظؼقؿدديماظدصصؼدديممتماظؽؾػددي

مسؿؾقيماظؿؼدؼرمسودةمعـمضؾؾمػقؽيمأومذكصمزبؿصم.مظؿؾؽماظلـيم.موتؿؿ

م3.000.000سددددددموأدواتمهؾؾددددغممم2008عـددددولم:مأذددددصتمعمدلدددديمخدددداللمسددددوممممم

هؾؾددددددغمم2008أسقدددددددمتؼدددددددؼرػومؼبمآخددددددرمدددددددـيمممألدواتواذامسؾؿددددددًمأنماظعددددددددمٳ 

دؼـدددورم.مم1.500.000هؾؾدددغمم2009دؼـدددورمندددؿمأسقددددمتؼددددؼرػومؼبمغفوؼددديمسدددوممممم2.200.000

م م2009ومدـيمم2008صؿومػقمعؾؾغماالغدنورمظلـيم

مم2008دؼـورماغدنورمم800.000إسودةمتؼدؼرم=مم2.200.000طؾػيمدم3.000.000
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.ممظدددددذظؽمم2.200.000ػدددددقمم2009لمددددددـيمنمصدددددوؼبماٌقجدددددقدمؼبمأوٳوسؾقدددددفم 

مدؼـور.مممم700.000=مم1.500َ000دمم2.200َ000ػقم:مم2009نماالغدنورمظعومموص

مم

مخوعلو:مإرػوءماٌقجقداتمشوماٌودؼيم:

ؼؼصدددددمبددددوٌقجقداتمشددددوماٌودؼدددديمتؾددددؽماألصددددقلماظدددديتمالمتددددزولمعـػعؿفددددومأوممممممم

واالددددؿماظؿفدددوريمهممؾمهتؿـدددوضصمضقؿؿفدددومخددداللمعددددةمزعـقددديمععؾقعددديموعـؾدددفومذدددفرةماودددمم

موحؼققماظؿلظقػم.موبراءاتماالخصاعمه

ظؼدددمأجددوزماٌشددرعماظعراضددلمإرػددوءمأضلددوطماٌقجددقداتمشددوماٌودؼدديمسؾددكمأدددوسمممممممم

اٌؾدددوظغماظددديتم مإغػوضفدددومعدددـمضؾدددؾماٌؽؾدددػمبوظضدددرؼؾيمعؼوبدددؾممتؾؽفدددوم.موؼدددؿؿمذظدددؽمطؾدددفم

ظلددـقيمعددـماظدددخؾمممسؾددكمأدددوسمغظددومماالغدددنورم.مأومبعؾددورةمأخددرىمؼددؿؿمتـزؼددؾماظؼلددطماممممممم

اإلعبدددوظلمهموسؾدددكمأددددوسمتؼلدددقؿملدددـماظؿؽؾػددديمسؾدددكمسدددددماظلدددـيماظددديتمؼلدددؿؿرمصقفدددومممم

مغػوذمايؼمشوماٌوديم.م

م

:مػددلماظدددؼقنماظدديتمؼؿعددذرمهصددقؾفومبصددػيمممممممدوددددوم:ماظدددؼقنماٌؿعددذرةماظؿقصددقؾممم

عمطددددةمبلدددؾىمأنماٌددددؼـمضددددمأذدددفرمإصالددددفمأومإسلدددورهمبددددونمترطددديموؽدددـماظرجدددقعممممم

طؿدددومظدددقماغؼضدددكماظددددؼـمبوظؿؼدددودممأومػؾؽدددًمأعدددقالماٌددددؼـماظددديتمتشدددؽؾمممممممممسؾقفدددومهمأو

ضددؿوغومسوعددومظؾدددائـم.أعددوماظدددؼقنمشددومعؿعددذرةماظؿقصددقؾمصددالمضبددؼمظؾؿؽؾددػمأنمطبصددؿفوممممممم

عددـمدخؾددفماإلعبددوظلمعـددولمذظددؽماظدددؼقنماىقدددةماظدديتمؼمعددؾمهصددقؾفومعددـماٌدددؼـيمممممممم

مراتم.هواظدؼقنماٌشؽق مؼبمهصقؾفومعـؾماظدؼقنماٌمجؾيمسدةمع

موظؽـمعومذروطمتـزؼؾماظدؼقنمعؿعذرةماظؿقصقؾمعـماظدخؾماإلعبوظلم 

ؼشدددصطمظؿـزؼدددؾمػدددذهماظددددؼقنمعدددـماظددددخؾماإلعبدددوظلمأنمتؿعؾدددؼممهصددددرمممممممممممم-أم

ذامامتؽددـمطددذظؽمالمضبددؼمظؾؿؽؾددػمأنمؼـزهلددومعددـمدخؾددفم.معـددولمممممممٳاظدددخؾم 

ذظددؽماظؼددرضماٌؼدددممعددـماٌؽؾددػمآلخددرؼـماظددذيمسالضدديمظددفمبـشددوطماٌؽؾددػمممممم

ماظدؼقنماٌؿعؾؼيمبدخؾمععػكمعـماظضرؼؾيم.هو

أنمتؼؿـدددعماإلدارةماظضدددرؼؾقيمبدددلنمهصدددقؾماظددددؼقنمضددددمأصدددؾلمعؿعدددذرامخددداللممم–بم

اظلدددـيمحؿدددكموظدددقمطدددونمأداؤػدددومعلدددؿقؼومضؾدددؾمبدددداؼؿفوم.سؾدددكمأنمعدددومؼلدددؿقصقفمممممم

اٌؽؾدددػمعدددـماظددددؼقنماظددديتمأصدددؾلمهصدددقؾفومعؿعدددذرامؼبمددددـيمععقـددديمتػدددرضمممم
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ئفومهموالمؼشدددؿؾمذظدددؽماٌؾدددوظغماظددديتموؽدددـمممممسؾقفدددوماظضدددرؼؾيمؼبمددددـيماددددؿقػوممم

مادصدادػوموصؼومظعؼدماظؿلعيم.

م

مدوبعوم:ماظضرائىمواظردقمم

وتؿؿـدددؾمبوظضدددرائىمواظرددددقمماٌدصقسددديمصعدددالمبوددددؿــوءمضدددرؼؾيماظددددخؾموضدددرؼؾيمممممممم

اظعؼدددورم.معـدددؾمرددددؿماظطدددوبعمورددددؿماظؿدددلعيماظصدددقلم.موضددددمتقددددعًماإلدارةماٌوظقددديمؼبممم

ةمسـدددددعومسدددددتماٌؾددددوظغماٌدصقسدددديمظؼددددوءماالذددددصا مؼبمممماظعددددراقمبؿػلددددومػددددذهماظػؼددددرمم

اٌـظؿددددوتمشددددومايؽقعقدددديمعـددددؾماظـؼوبددددوتماٌفـقدددديمهمواىؿعقددددوتمهمواألغدؼدددديمردددددقعوممم

ظلددـيمم1صبددقزمتـزؼؾددفومعددـمدخددؾماٌؽؾددػماإلعبددوظلمتمتعؾقؿددوتمادددؿؼطوعماظضددرؼؾيمرضددؿممممممممم

وصم(م.ؼبمحدددديمأنمػددددذهماٌؾددددوظغمالمتعدددددمردددددقعومؼبمحؼقؼؿفددددوهمظؽددددقنماألذددددكمممم2007

ماٌدصقسيمإظقفومظقلًمعـمأذكوصماظؼوغقنماظعوممبؾماظؼوغقنماًوصم.

وظؽدددددـمػدددددؾمصبدددددقزمتـزؼدددددؾماظغراعدددددوتماٌػروضددددديمجدددددراءمارتؽدددددوبماٌؽؾدددددػمممممم

مظؾؿكوظػوتم 

أذدددورتمعؼدعددديماٌدددودةماظـوعـددديمعدددـمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾمإظبمتـزؼدددؾمعدددومؼـػؼدددفممممم

طوغددًماظغراعددوتممماٌؽؾددػمظؾقصددقلمسؾددكماظدددخؾمخدداللماظلددـيماظدديتمنددؿمصقفددوم.موٌددومممممممم

ظقلددًمعددـماظـػؼددوتماٌؿعؾؼدديمبنغؿددوجماظدددخؾمهموإنددوممتـددؾمسؼقبددوتمعوظقدديمتػددرضمسؾددكممممممممممم

غددددفمالمٳاٌؽؾددددػمبلددددؾىمزبوظػوتددددفماظشكصددددقيماظدددديتمالمتؿصددددؾمبـشددددورفماالضؿصددددوديمهم م

مصبقزمتـزؼؾفومعـماظدخؾم.

منوعـوم:ماظؿقضقػوتماظؿؼوسدؼيم

وػؿوتماظددديتمتؼررػدددومضدددقاغيممأجدددوزماٌشدددرعمتـزؼدددؾماظؿقضقػدددوتماظؿؼوسدؼددديمهمواٌلدددمم

اظؿؼوسددددمواظضدددؿونماالجؿؿدددوسلم.وضددددمحدددددمضدددوغقنماظعؿدددؾمواظضدددؿونماالجؿؿدددوسلمغلدددؾيمممم

%م(معددـمرواتددىممم12اٌلددوػؿوتماٌدصقسدديمسددـماٌؽؾػدديمعددـمضؾددؾمدوائددرػؿمحبدددودمتمممممممم

غلددددؾيمم2006(مظلددددـيمم27اظعؿددددولم.مؼبمحدددديمحددددددمضددددوغقنماظؿؼوسدددددماٌقحدددددمرضددددؿمتمممممم

م%م(معـمراتىماٌقزػم.م7اظؿقضقػوتماظؿؼوسدؼيمبمتم

م

م

م
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متودعوم:ماظؿربسوتم

مؼـؾغلمتقصرماظشروطماآلتقيمؼبماظؿربسوتمطلمؼلؿلمبؿـزؼؾفومعـماظدخؾم:

 أنمتؽقنمعصروصيمؼبماظعراقم. .1

إظبمدوائددددرماظدوظدددديمواظؼطددددوعماظعددددوممهمواىفددددوتماظعؾؿقدددديممممميأنمتؽددددقنمعصددددروصم .2

ؿؾماظؿربسدددوتمواظؿفذؼؾقددديمواًوؼددديمواظروحوغقددديماٌعدددص مبفدددومضوغقغدددوم.مطؿدددومتشدددممم

 اظيتمتؿؿمهقجىماطؿؿوبوتموقزػومجفيمرمسقيمم.

 أنمؼصدرمعـموزؼرماٌوظقيمبقوغومضبددمصقفمأمسوءمػذهماىفوتم.م .3

مأنمالمتؽقنمػذهماظؿربسوتمعصروصيمظؾؿففقدمايربلم. .4

جددددؼرمبوإلذدددورةمإظقدددفمأنماٌشدددرعمأجدددوزمتـزؼدددؾماظؿربسدددوتمعدددـماظددددخؾمدونمأنمممممممم

مطؾؼيم.عمضبددػومحبدودمسؾقومبؾمترطفو

م

مسوذرام:اظـػؼيماظشرسقيم

مأذصطماٌشرعمظؿـزؼؾماظـػؼيماظشرسقيمعومؼؾلم:

اخؿصددددوصمهموػددددلممتأنمتؽددددقنماظـػؼدددديمربؽددددقممبفددددومعددددـمضؾددددؾمربؽؿدددديمذا .1

 اوؽؿيماظشرسقيمظؾؿلؾؿيمهموربؽؿيماألحقالماظشكصقيمظغوػؿم.

 أنمؼؽؿلىمايؽؿمبوظـػؼيمدرجيماظؾؿوتم. .2

اظددديتمموظؽمضطدددعماٌشدددرعماظطرؼدددؼمسؾدددكمعـقؾؿفدددممأنمتددددصعماظـػؼددديمغؼددددام:موبدددذم .3

تددددصعمسقـدددومعـدددؾماألشذؼددديمواٌالبدددسموشوػدددومهحقدددٌماسؿربػدددومتربسدددوموظؽـدددفمالمم

 ؼـزلمعـماظدخؾم.

أنمتددددصعماظـػؼددديمإظبمذدددكصمالمؼلدددؿقؼمسـدددفماٌؽؾدددػممسوحدددومضوغقغقدددومعـدددؾممممم .4

 .مياألبقؼـمواإلخقانمتماألذؼوءموشوماألذؼوءم(مواظزوجيماٌطؾؼ

م

م

م

م

م

م
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مطماظؿلعيماحدمسشرم:مأضلو

متـزلمأضلوطماظؿلعيمعـماظدخؾماإلعبوظلمبعدمتقصرماظشروطماآلتقيم:

 أنمتدصعمأضلوطماظؿلعيمإظبمذرطيمتلعيمسراضقيم. .1

(متعؾققغدددوم(مدؼـدددورمومم2َ000َ000أنمالمؼؿفدددووزمذبؿدددقعماألضلدددوطمسؾدددكمايقدددوةمتممم .2

(متمعؾقدددقنم(مدؼـدددورمسدددـمأضلدددوطماظؿدددلعيماألخدددرىماظددديتمالمسالضددديمممممم1َ000َ000تم

 ومهصودرماظدخؾمهل

أنمؼؽددددقنمضلددددطماظؿددددلعيمعدددددصقسومخدددداللماظلددددـيماٌوظقدددديماظدددديتمؼعددددقدمإظقفددددومهم .3

 وبؿلؼقدمعـمذرطيمتلعيمسراضقيم.

تـددزلمأضلددوطماظؿددلعيمسددـماظزوجدديمتمربدديماظؾقددًم(ماظدديتمظددقسمهلددومدخددؾمخوضددعممممممممم .4

ظؾضدددرؼؾيمهموطدددذظؽماألوالدماظؼوصدددرؼـماظدددذؼـمظدددقسمهلدددؿمدخدددؾم.عدددعمعالحظددديمممممم

 (مدؼـور.2َ000َ000ؿلعيمتمسدمموووزمعؾؾغماظ

تـددزلمأضلددوطماظؿددلعيماٌدصقسدديمسددـماظزوجدديماظدديتمهلددومدخددؾمخوضددعمظؾضددرؼؾيمهممممممم .5

وطددذظؽمألوالدماظؼوصددرؼـماظددذؼـمهلددؿمدخددؾمؼبمحوظدديمدعددٍمزبددقالتماظزوجدديممممممممم

أوماظؼوصددددرؼـمعددددعمدخددددؾماظددددزوجم.معددددعمعالحظدددديمسدددددمموددددووزمعؾؾددددغماظؿددددلعيم

 (مدؼـور.2َ000َ000ظؾفؿقعمت

 

 اٌدؼرماٌػقضمؼبماظشرطوتماودودةممانـومسشرم:مراتى

أجددوزماٌشددرعماظعراضددلمتـزؼددؾمعددومالمؼزؼدددمسددـمػبلدديمسشددرمأظددػمدؼـددورماٌدصقسدديمممممممممممم

إظبماٌددددؼرماٌػدددقضمظؾشدددرطيماًوضدددعيمظؾضدددرؼؾيمظؼدددوءمراتؾدددفهموزبصصدددوتفهموإطراعقوتدددفمممممم

هوسؿقالتدددفممؼبماظشدددرطوتماوددددودةم.وظؽدددـمامؼدددؾيماظؼدددوغقنماٌقضدددػمصقؿدددومظدددقمطدددونمممم

عددـماظؼددوغقنمخؾددقامممييماودددودةمأطـددرمعددـمعدددؼرمحقددٌمجددوءمغددصماٌددودةماظؿودددعمممممظؾشددرط

عدددـماإلذدددورةم.موؼعؿؼددددماظدددؾعضمأنماٌؾؾدددغماٌدددذطقرمالمؼؿعدددددمبؿعدددددماٌددددؼرؼـمم.مأيمممممممم

ماغفمؼشؿؾمعدؼرمأومأطـرم.م

نمػددذاماظؿـزؼددؾمعؼصددقرمسؾددكماظشددرطوتماودددودةمدونممممممٳوعفؿددومؼؽددـمعددـمأعددرم ممم

(ػددقممٌـددعماظؿفددربمممم15َ000هدؼدددماظؿـزؼددؾمهؾؾددغمتمممشوػددومعددـماظشددرطوتمواظلددؾىمؼبمممم

عددـماظضدددرؼؾيهمألنماظشدددرطوتماوددددودماتؾعدددًمررؼؼددديمظؿؼؾدددقصمأربوحفدددومبددددصعمسؿدددقالتمم

موزبصصوتمعؾوظغمصقفوم.
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منالثمسشرةم:ماًلوئر

عـؾؿدددومضبوددددىماٌؽؾدددػمسؾدددكمرحبدددفمصبدددىمأنمؼلدددؿلمظدددفمبؿـزؼدددؾماًلدددورةمعدددـممممم

اظؼوسدددددةماظشددددرسقيماظغددددـؿمبوظغرم.وظؾكلددددوئرمممدخؾددددفمتطؾقؼددددومٌؾدددددأمٌعوعؾدددديمبوٌـددددؾمأومممم

اظددددـؼصمايؼقؼددددلمؼبمممبوًلددددورةماظضددددرؼؾقيصددددقرتونمضددددرؼؾقيموربودددددؾقيم.مواٌؼصددددقدمم

همواٌمؼددددمحلدددوبفومبقندددوئؼمعؼؾقظددديمميبعدددضمعصدددودرمدخدددؾماٌؽؾدددػمخددداللماٌددددةماٌوظقددد

اًلدددورةمعدددـماٌصددددرمخوضدددعومظؾضدددرؼؾيم.مؼبمحددديمأنممماضوغقغدددومهموصبدددىمأنمؼؽدددقنمػدددذم

متـددددؾماظزؼددددودةمايوصددددؾيمضددددلماظـػؼددددوتمسددددـمإؼددددراداتماظقحدددددةمممماوودددددؾقيماظـوحقددددي

ماالضؿصودؼيماٌؿقؼؼيمخاللماٌدةماٌوظقيم.

نماًلدددورةماووددددؾقيمتؿعؾدددؼمجبؿقدددعمعصدددودرمدخدددؾممٳوتلدقلدددومسؾدددكمعدددومتؼددددمم م

اٌؽؾددػمهمحبقددٌمالممتقددزمبدديماظدددخقلماًوضددعيمظؾضددرؼؾيموتؾددؽماٌعػددوةمعـفددوم.مبقـؿددوممممممممممم

يمؼـصدددىماػؿؿوعفدددومسؾدددكماظددددخؾماًوضدددعمظؾضدددرؼؾيم.مأعدددوماظددددخقلمممممماًلدددورةماظضدددرؼؾقم

ماٌعػوةمعـماظضرؼؾيمصفلمظقلًمعقضقعمغؼوشمؼبمذبولمتـزؼؾفوم.

(معددددـمم11ػددددذاموضدددددمسددددو ماٌشددددرعماظعراضددددلمعقضددددقعماًلددددورةمؼبماٌددددودةمتممممم

ضددوغقنمضددرؼؾيماظدددخؾمهموضدددمعقددزماٌشددرعمظعراضددلمبدديمحددوظؿيمتعؾؼددونمبوًلددورةمػؿددومممممممممممم

مورةموترحقؾفوم.مودق مغؿـوولمػوتيماظصقرتيمؼبماظؾقونماآلتلم:تـزؼؾماًل

م

م:متـزؼؾماًلورةم–م1

ظؾدددخؾممرإذامطددونمٌؽؾددػمسدددةمعصددودممموتـقصددرمعلددلظيمتـزؼددؾماًلددوئرمؼبمحوظدديمعددمممم

نمخلدددورتفمايودنددديمؼبمأحددددماٌصدددودرموؽدددـمتـزؼؾدددفومعدددـماٌصدددودرماألخدددرىماظددديتممٳ 

نمطوغدددًمٳلدددـيماظؿؼدؼرؼددديمغػلدددفومهم ممحؼدددؼمصقفدددومرحبدددوم.وصبدددىمأنمؼؽدددقنمذظدددؽمؼبماظمممم

ماًلوئرمأطربمعـماألربوحمصصحؾمإظبماظلـقاتماظؿوظقيم.

اظشددددروطماظقاجددددىمتقصرػددددومظؿـزؼددددؾممد(موؽددددـمهدؼددددم11وعددددـمخدددداللماٌددددودةمتم

ماًلورةمموطؿومؼؾلم:

أنمتؽددقنماًلددورةماظدديتميؼددًماٌؽؾددػمؼبمبعددضمعصددودرمدخؾددفمغوعبدديمؼبمممممممممم–مأ

ماظعراقم.
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ومنوبؿدددومبقندددوئؼمعؼؾقظددديمضوغقغدددومهموػدددذامؼؿطؾدددىمأنمؼؿدددقصرمممممممأنمؼؽدددقنمحلدددوبفمم-ممب

مظدىماٌؽؾػمعلؿـداتمودفالتمعـؿظؿيمتمؼدمإنؾوتماًلورةم.

اٌعػددكمعددـمعصددودرماظدددخؾماًوضددعيمممممؾخلددورةمعصدددرماظدددخمممؾالمصبددقزمتـزؼددمم–مج

ضوغقغددومهموحصددؾًمممكظؾضددرؼؾيم.مصؾددقمأنمٌؽؾددػمععدديمدخددؾمزراسددلمهوػددقمععػددممممممم

غػلدددفمدخدددؾمغوذدددهمعدددـمودددورةموػدددذاماظددددخؾمممصقدددفمخلدددورةمهوظددددىماٌؽؾدددػمم

مؾخوضدددعمظؾضدددرؼؾيمهموحؼدددؼماٌؽؾدددػمعدددـمػدددذاماظـشدددوطمأربوحدددومصدددالمصبدددقزمتـزؼددد

مخلورةماظدخؾماظزراسلمعـمدخؾماظؿفورةمهمألنماظدخؾماظزراسلمععػكم.

المصبدددقزمتـزؼدددؾماًلدددورةماظرأمسوظقددديم:مٌدددومطدددونماٌشدددرعمضددددماددددؿؾعدماألربدددوحممم–دم

غددفمبوظؿؾعقدديمؼلددؿؾعدماًلددوئرماظرأمسوظقدديمممممٳؼؾيمهم اظرأمسوظقدديمعددـماًضددقعمظؾضددرممم

معـمغطوقماظؿـزؼؾمعـماإلؼراداتم.

تـزؼددددؾماًلددددوئرمعددددـماألربددددوحماظـوعبدددديمعددددـماٌصددددودرماألخددددرىماًوضددددعيمممممم–هم

ظؾضرؼؾيهوظؾلددددـيماظؿؼدؼرؼدددديمغػلددددفوم.مصؾددددقمطددددونمٌؽؾددددػمععدددديمعصددددودرمسدددددةمممممم

بوألدددددفؿممظؾدددددخؾمعـددددؾماالدددددؿوادموغؼددددؾمعؾؽقدددديماظعؼددددورمواحددددصا ماٌؿددددوجرة

واظلدددـداتم.موسؾدددكماصددددصاضمأغدددفمحصددددؾًمظددددىمػددددذاماٌؽؾدددػمخلددددورةمؼبمممممم

عصددددرمدخؾدددفمعدددـماالددددؿوادمهموبعددددمتدددقصرماظشدددروطماٌؿعؾؼددديمبؿدددقاصرماظقندددوئؼممممممم

اٌؼؾقظدديمضوغقغددومهموؽددـمأنمؼددؿؿمتـزؼددؾمتؾددؽماًلددورةمعددـمبؼقدديمعصددودرماظدددخؾمممممم

األخددددرىم.موظؽددددـمبشددددرطمأنمتؽددددقنمتؾددددؽماًلددددورةمضدددددمحدددددنًمؼبماظلددددـيمممم

مظؿؼدؼرؼيممغػلفوماظيتمنؿمصقفومربلماٌؽؾػمؼبماٌصودرماألخرىم.ا

م

مترحقؾماًلورةمم–م2

ؼبمحوظدددديمضـوسدددديماإلدارةماظضددددرؼؾقيمبوًلددددوئرماظدددديتمؼؿقؿؾددددفوماٌؽؾددددػمصبددددريممممممم

اٌصدددودرماألخدددرىمظؾلدددـيمغػلدددفوم.موؼبمحوظددديمسددددممممممـتـزؼؾدددفومعدددـماألربدددوحماظـوعبددديمعدددمم

اًوضددعيمظؾضددرؼؾيمهؼـؼددؾمحلددوبفوموتـددزلمممممإعؽوغقدديمتلدددؼدماًلددورةمعددـمعصددودرماظدددخؾمممممم

عددددـمدخددددؾماٌؽؾددددػمهموؼددددؿؿمترحقؾددددفومظؾلددددـقاتماظالحؼدددديمبؼصدددددمتـزؼؾددددفومعددددـمأربددددوحمم

اٌؽؾدددػم.موضددددمحدددددماٌشدددرعماٌددددةماظددديتمترحدددؾمهلدددومخبؿدددسمددددـقاتموبشدددرريمممممممممم

مربددؼـمػؿوم:
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المؼلدددؿلمبؿـزؼدددؾمأطـدددرمعدددـمغصدددػماظددددخؾماًوضدددعمظؾضدددرؼؾيمؼبمطدددؾمددددـيممممم–أممممممممم

أنموددددريمتلدددددؼداتماًلددددورةمظؾلددددـقاتممممماتماًؿددددسم.مسؾددددكممعددددـماظلددددـقم

اًؿدددسمبصدددقرةمعؿصدددؾيمحبقدددٌمالمؼؿكؾؾدددفومحوظددديمعدددـمحدددوالتماالغؼطدددوعم.مأعدددومممم

ؼبمحوظدديمتعددذرمتـزؼدددؾمطوعددؾمخلدددورةماٌؽؾددػمعددـمإربدددوحماظلددـقاتماًؿدددسمهممممممم

نماٌؾؾددددغماٌؿؾؼددددلمعددددـماًلددددورةمؼعدددددمسؾؽددددومسؾددددكمرأسماٌددددولمهموسؾددددكممممٳ 

م.اٌؽؾػمأنمؼؿقؿؾفموحدهم

المصبددريمتـزؼددؾماًلددورةمإالمعددـمعصدددرماظدددخؾماظددذيمغؿفددًمسـددفم.موظددقمطوغددًممممممم–مب

ظؾؿؽؾددػمعصددودرمسدددةمظؾدددخؾموهؼؼددًمخلددورةمؼبماحدددػؿوموجددرىمترحقؾددفوممممممممم

اًلددددورةماظدددديتممؾإظبماظلددددـقاتماظالحؼدددديمهمصددددالمصبددددقزمؼبمػددددذهمايوظدددديمتـزؼدددد

ميؼًمذظؽماٌصدرمإالمعـماألربوحماٌؿقؼؼيمظؾؿصدرمذاتفم.

ؿطؾقؼدددددوتمإظبموجدددددقدمتػلدددددوؼـمٌصدددددودرماظددددددخؾم.مؼلخدددددذمأحددددددػؿومموتشدددددوماظ

ٌعـددكماظدددخؾمهموؼـطؾددؼمػددذاماٌػفددقممعددـمغددصماٌددودةماظـوغقدديمعددـممممممممبددوٌػفقمماظقادددعم

ضددددوغقنمضددددرؼؾيماظدددددخؾمهماظدددديتمحددددددتمعصددددودرماظدددددخؾمخبؿددددسمذبؿقسددددوتمهموضدددددمم

ممتضددؿـًمطددؾمذبؿقسدديمعـفدددومتػوصددقؾفومضددؿـمصؼراتفددوم.موبـدددوءمسؾقددفمؼؿفددفمػددذاماٌػفدددقممممممممم

(معدددـماٌدددودةممم1إظبمأنمعددددخقالتماٌؽؾدددػمعدددـمبعدددضمأومعبقدددعمعدددوموردمؼبماظػؼدددرةمتممممم

ماظـوغقيمعـماظؼوغقنماٌذطقرمتصؾلمغوعبيمسـمعصدرمواحدم.

صؾددقميؼددًمعؽؾددػمععدديمخلددورةمعرحؾددديمعددـمغشددورفماالدددؿواديمصددالمعددوغعمعدددـممممممممممم

ٌددومتـزؼؾددفومعددـماألربددوحماظدديتمحؼؼفددومعددـمدخددؾماٌؼددووالتمأومدخددؾمعشددروعمصددـوسلمرومممممم

أنمعبقدددعمػدددذهماظددددخقلمتؼدددعمضدددؿـمعصددددرمدخدددؾمواحددددمهمحقدددٌمأغفدددوموردتمضدددؿـممم

م(معـماٌودةماظـوغقيمعـمعصودرماظدخؾماظذيمتػرضمسؾقفماظضرؼؾيم.مم1اظػؼرةمتم

ٌصددددرماظددددخؾمتلددؿقيمطدددؾمدخدددؾمبومسدددفم.مصؾدددقمصرضدددـومممبدددوٌػفقمماظضدددقؼوؼؼصدددمم

تمهمعشددددروعمأنمظدددددىماٌؽؾددددػمعصددددودرمسدددددةمظؾدددددخؾم:مادددددؿوادمهمتصدددددؼرمهمعؼددددووالممممم

صددـوسلمهمصػددلمػددذهمايوظدديمؼصددؾلمظؾؿؽؾددػمأربعدديمعصددودرمظؾدددخؾموظددقمأغفددومتؼددعمضددؿـممممممممم

م(معـماٌودةمتماظـوغقيم(م.موضدمأؼدتماإلدارةماظضرؼؾقيمػذاماالووهم.م1اظػؼرةمتم

وػددذامؼعددينمأنماظؿطؾقؼددوتماظعؿؾقدديمضدددمأخددذتمبددوٌػفقمماظضددقؼمٌصدددرماظدددخؾممممممممم

ربددددوحماٌؿقؼؼدددديمعددددـماالدددددؿوادمهوخلددددورةممممممهمأيمتـزؼددددؾمخلددددورةماالدددددؿوادمعددددـماألمممم
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اٌشددروعماظصددـوسلمتـددزلمعددـمدخؾددفمهموػؽددذامحؿددكموظددقمأنمعبقددعممػددذهماٌدددخقالتممممممممم

م(معـماٌودةماظـوغقيمم1اٌشورمإظقفومؼبماظػؼرةمتم

وايؼقؼددديمأنمعؾددددأمتـزؼدددؾماًلدددورةماٌرحؾددديمعدددؾينمأدوددددومسؾدددكماٌصدددودرماظددديتممممم

منمتؽقنمعقنؼيموعؼؾقظيم.ؼؼدعفومؼبمحلوبوتفماألصقظقيمهموؼـؾغلمأ

اًلددورةماٌرحؾدديمسددـمغؼددؾمعؾؽقدديماظعؼددورمممممممؾوتلدقلددومسؾددكمعددومتؼدددممالمصبددقزمتـزؼددممممم

بدددوظـظرمظعددددمموجدددقدمحلدددوبوتمأصدددقظقيمؼؼددددعفوماٌؽؾدددػم.موضددددمتؾـدددًماإلدارةماظضدددرؼؾقيمممم

ماٌؾدأماٌذطقرم.

موصقؿومؼؾلمعـوظيمحقلمعقضقعماًلوئرم:م

صددددرمأربدددوحماالددددؿوادمظؾلدددـيماٌوظقددديم:مبؾغدددًمخلدددورةماٌؽؾدددػمتمسم(معدددـمععـدددولم

(مدؼـددددورم.موضدددددمحؼددددؼمػددددذامم1َ500َ000عؾؾغددددومعؼدددددارهمتمم2004/مم12/مم31اٌـؿفقدددديمؼبم

واٌؿعؾؼدددديممواٌؽؾددددػمخدددداللماظلددددـقاتماًؿددددسماظالحؼدددديماألربددددوحماٌمذددددرةمإزاءػددددممممم

مهصدرماظدخؾمغػلفم:

م2005/مم12/مم31ربلماالدؿوادمظؾلـيماٌـؿفقيمؼبممدؼـورمصوؼبم600َ000

مم2006/م12/مم31دؼـورمصوؼبمربلماالدؿوادمظؾلـيماٌـؿفقيمؼبمم500َ000

مم2007/مم12/مم31دؼـورمصوؼبمربلماالدؿوادمظؾلـيماٌـؿفقيمؼبمم600َ000

مم2008/مم12/مم31دؼـورمصوؼبمربلماالدؿوادمظؾلـيماٌـؿفقيمؼبمم800َ000

مم2009/مم12/مم13ربلماالدؿوادمظؾلـيماٌـؿفقيمؼبممدؼـورمصوؼبم900َ000

ػـدددومددددق متؽدددقنمتلددددؼداتماًلدددوئرمظؾلدددـقاتماظؿؼدؼرؼددديماٌؿصدددؾيمأسدددالهمطؿدددومممممم

مؼؾلم:

م

م

م

م

م

م

م
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عؼدارم

ماظربل

ماظصوؼب

اٌؾؾغماٌلؿقحمبؿـزؼؾفم

م%(معـماظربل50ت

اًلور

مةماٌـزظي

اظلـيم

ماظؿؼدؼرؼي

م

600َ00

م0

600َ000x50م=مم%

م300َ000

300َ0

م00

مم2006

500َ00

م0

%م=مم50مxم500َ000

م250َ000

250َ0

م00

مم2007

600َ00

م0

600َ000xم=مم50م%

م300َ000

300َ0

م00

م2008

800َ00

م0

800َ000xمم50م=%

م400َ000

400َ0

م00

م2009

900َ00

م0

900َ000xم=مم50م%

م250َ000

250َ0

م00

م2010

1َ500مم

م000َ

م

ظؾضدددرؼؾيمؼبماظلدددـيممهدددومأنماالددددؿوادمسؿدددؾمودددوريمصفدددقمطبضدددعمممممم-م1عالحظددديم:

ماظؿؼدؼرؼيمأيمؼبماظلـيماظؿوظقيمظلـيمنقمماظدخؾم.

(مدؼـدددورمػدددقماظدددذيماحؿلدددىمتـزؼؾدددفمعدددـممممم250َ000ؼالحدددظمأنماٌؾؾدددغمتمم -2

اظؿؼدؼرؼددديم(مهمذظدددؽمألغدددفموـدددؾممممم2010صدددوؼبمربدددلماٌؽؾدددػمخددداللماظلدددـيماًوعلددديمتممممم

اٌؾؾدددددغماٌؿؾؼدددددلمعدددددـماًلدددددورةماظددددديتميؼدددددًماٌؽؾدددددػمخددددداللماٌددددددةماظؾوظغددددديمتمم

 (مدؼـورم.1َ500َ000

م

مأربعمسشرةم:ماظـػؼوتماألخرىم:

إنماظـػؼددوتماظدديتمأوردػددوماٌشددرعمؼبماٌددودةماظـوعـدديمعددـمضددوغقنمضددرؼؾيماظدددخؾمممممممممم

واٌؿعؾؼدددديمبددددوظؿـزؼالتمضدددددموردتمسؾددددكمدددددؾقؾماظؿؿـقددددؾمالمايصددددرم.موععـددددكمذظددددؽمأنمم
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ػـوظدددؽمغػؼدددوتمأخدددرىمواجؾددديماظؿـزؼدددؾمعدددـماظددددخؾمامؼعدددددػوماٌشدددرعمضدددؿـماٌدددودةم

ماظـوعـيمعـمأعـؾؿفومم:

 اٌقادماألوظقي. .1

 اظرواتىمواألجقرمواٌزاؼوماظعقـقيم. .2

 أجقرماظؽفربوءمواٌوءمواهلوتػم. .3

 غػؼوتمايؿؾيماإلسالغقيم. .4

م.مغػؼوتماظلػرمواظؿـؼؾم.م5

.مغػؼدددددوتماظؿلددددددقسموعدددددومضؾدددددؾماظؿشدددددغقؾموعـؾدددددفومغػؼدددددوتمدرادددددديماىددددددوىممممم6

 ؼػماظؿشغقؾماظؿفرؼام.مواالدؿشوراتماظؼوغقغقيموردقمماظؿلفقؾموعصور

م

 لثاملطلة الثا
 السواحاخ

م

ؼبماظؾقددددونممأغقاسفددددوغعددددر ماظلددددؿوحوتمنددددؿمغددددؾيمخصوئصددددفومنددددؿممضبلددددـمبـددددومأن

ماألتلم:

متعرؼػماظلؿوحوتم:م–ماظػرعماألول

اظلدددؿوحوتمػدددلمإسػدددوءاتمذاتمصدددؾغيمذكصدددقيمؼلدددؿؾعدمهؼؿضدددوػوماٌشدددرعمجدددزءامم

مكفمالزعدددومظضدددؿونمايددددماألدغدددمممعدددـماظددددخؾماظصدددوؼبمعدددـماًضدددقعمظؾضدددرؼؾيمهمظؽقغدددمممممم

مٌعقشيماٌؽؾػمهموظؿؿؽقـفمعـمعقاجفيمأسؾوئفماظعوئؾقيم.

مخصوئصماظلؿوحوتم:م–مـوغلاظػرعماظ

نماظلدددؿوحوتماظدددقاردةمؼبمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾماظعراضدددلمتؿؿقدددزمبوًصدددوئصمممممممممٳ

م:مياآلتق

ضصددددددرماٌشددددددرعماظلددددددؿوحوتماظضددددددرؼؾقيمسؾددددددكماظشددددددكصماظطؾقعددددددلمدونممم–مأوال

عـدددؾماظشدددرطوتماوددددودةمواظشدددرطوتماٌلدددوػؿيم.أعدددوماٌشدددورطوتمممماظشدددكصماٌعـدددقيم

موػلمذرطوتماظؿقصقيمواظؾلقطيمصؿعوعؾمععوعؾيماألذكوصماظطؾقعقيم.
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المؼؿؿؿددعمبوظلددؿوحوتمدددقىماظػددردماٌؼددقؿمؼبماظعددراقمأعددومشددوماٌؼددقؿمصددالمممممممممم–منوغقددو

 ؼشؿؾمبفوم.

تعددددتمعصددودرممالمؼؿؿؿددعماٌؽؾددػمبوظضددرؼؾيمبددلطـرمعددـممسددوحمواحدددمعفؿددومممممممم–نوظـددوم

 دخؾفم.

صدددرقماٌشدددرعماظعراضدددلمؼبماظلدددؿوحمبددديماٌؼدددقؿماظعراضدددلمحقدددٌمودددـلممممممم–رابعدددوم

تدددقاصرتمذدددروطماإلضوعددديموبددديماٌؼدددقؿمشدددوماظعراضدددلمحقدددٌمودددـلمممممممإذااظلدددؿوحمطدددوعالمم

مضوعؿفمؼبماظعراقمإظبمذبؿقعمأذفرماظلـيم.مٳاظلؿوحمبـلؾيمسددماألذفرماظؽوعؾيمل

 

م:موتأغقاعماظلؿوحم–ماظػرعماظـوظٌ

مواظقظدمواٌرأةماألرعؾيمأوماٌطؾؼيم:مؽؾػمتـلماظلؿوحوتمظؾػردماٌ

م:ممسوحماظػردماٌؽؾػم–أوالم

معؿزوجومسراضقومأومشومسراضلم.معومأنمؼؽقنمأسزبومأوٳاظػردماٌؽؾػم

م:موـلماظلؿوحمظؾؿؽؾػمذاتفموظزوجؿفم:ممسوحماظػردماظعراضلم–م1

ممسوحماٌؽؾػمذاتفم:م–أم

م(مدؼـورم.2َ500َ000مسوحومدـقؼومعؼدارهمتموـلماٌؽؾػمذاتف

وإذامتدددقصكماٌؽؾدددػمخددداللماظلدددـيمصؿؼدددقمماإلدارةماظضدددرؼؾقيمبؿؼددددؼرهمسدددـمدخؾدددفمممممم

مسؾكمأدوسم:م

مسددماألذفرماظؽوعؾيماظيتمسوذفوممxاظلؿوحماظذيمؼلؿقؼفمطوعالم

مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

م12مممممممممممممممممممممممممممممممممم

(م2َ500َ000وطددددونممسوحددددفماظؼددددوغقغلمتمم6/مم15:ذددددكصمتددددقصكمؼبمؼددددقممعـددددولمم

مدؼـورم.مصؿومعؼدارماظلؿوحماظذيمؼلؿقؼفم 

م6م2َ500َ000xمممممممممممم

م1َ250َ000مددددددددددددددددددددددددددددددددددددم=مممممممممم

م12ممممممممممممممممممممممممم

م
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عؼددددددارهمتممإضدددددوصقوودددددووزماٌؽؾدددددػمددددددـماظـوظـددددديمواظلدددددؿيمعدددددـلممسوحدددددومموإذا

م(مدؼـورام.2َ800َ000(مدؼـورم.مصقصؾلممسوحفمتم300َ000

م

ممسوحماظزوجيم:م–بم

(مدؼـدددور.موؼعدددينمذظدددؽممم2َ000َ000اظزوجدددوتممسوحدددومعؼددددارهمتمممممتدددـلماظزوجددديمأوم

وؼشددددصطماظؼددددوغقنمأنمأنماظلددددؿوحمواحدددددمعفؿددددومتعددددددتماظزوجددددوتمواحدددددةمأومأطـددددرم.مم

أومعػصضددديمسدددـمممعؿقصدددوةؼؽدددقنمسؼددددماظدددزواجمضوئؿدددومأيمأنمالمتؽدددقنماظزوجددديمعطؾؼددديمأوممممممم

(معدددـماٌدددودةماألوظبممم9زوجفدددوم.موؼعدددر مضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾماٌؿدددزوجمؼبماظػؼدددرةمتمممممم

بلغدددفمتماظشدددكصماظطؾقعدددلماٌدددرتؾطمبعؼددددمزواجمذدددرسلمدائدددؿمتؼدددرهماظؼدددقاغيمهمسؾدددكمأنمممم

مايقوةموامؼؼعمبقـفؿومرالقمأوماصصاقم(م.ؼؽقنماظزوجونمؼبمضقدم

وودددـلماظلدددؿوحماٌدددذطقرمؼبمحوظددديمطقغفدددومربددديمبقدددًموظدددقسمهلدددومدخدددؾمأوماظددديتمممممم

(مدؼـددورم4َ500َ000ؼدددعٍمدخؾددفومعددعمدخؾددفم.وبفددذامؼؽددقنممسددوحماظددزوجمعددعماظزوجدديمتمممممممم

ادددددؿقؼماظلددددؿوحمسددددـمزوجؿددددفمطددددوعالموعؼدددددارهمتممممممم1/مم1إنماٌؽؾددددػمظددددقمتددددزوجمؼبممم

 ماظدددزواجمؼبمأيمؼدددقممعدددـمأؼدددومماظلدددـيمصققلدددىماظلدددؿوحممممإذاـدددور.مأعدددوم(مدؼ2َ000َ000

مسـماظزوجيمسؾكماألدوسماآلتلم:

مسددماألذفرماٌؿؾؼقيمxاظلؿوحم

مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مسددمأذفرماظلـيممممممممممممم

م.مصؿوماظلؿوحماظذيمؼلؿقؼفمسـمزوجؿفم م8/مم15:متزوجمذكصمبؿورؼخممعـول

م4مxم2َ000َ000

مدؼـورام666َ666ددددددددددددددددددددددددددددددم=م

م12مممممممممممممم

مايؽدددؿمظدددقمأنماظعالضددديماظزوجقددديمضددددماغؿفدددًمبلدددؾىموصدددوةماظزوجددديمأوممممممممعدددوموظؽدددـ

مرالضفومأومايؽؿمبوالصصاقم 

ذام ماظطددددالقمأومٳاغؿفددددًماظعالضدددديماظزوجقدددديمصؼدددددماظددددزوجممسددددوحماظزوجدددديم ممممإذا

حصدددؾماظطدددالقمأوماظقصدددوةمؼبمأيمممإذادماظدددزوجماظلدددؿوحمطدددوعالم.أعدددوممصؼدددم1/مم1اظقصدددوةمؼبم
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ؼددقممعددـماظلددـيمصقددؿؿماحؿلددوبماظلددؿوحماظددذيمؼلددؿقؼفماظددزوجممسددـمزوجؿددفمسؾددكماألدددوسمممممم

ماآلتلم:

مسددماألذفرماظؽوعؾيماٌؿؾؼقيمxاظلؿوحماظذيمؼلؿقؼفم

مددددددددم=ممممم******ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

م12مممممممممممممممممممممممممم

م

م******م=معومؼلؿقؼفمسـمزوجؿفماٌطؾؼيمأوماٌؿقصوةم.م─2َ000َ000

.مصؿدددومعؼددددارممسوحدددفممم9/مم16ؼبمؼدددقممتقصقدددًم(مم:معؽؾدددػمرؾدددؼمزوجؿدددفمتمأوممعـدددول

مسـمزوجؿفماٌطؾؼيمأوماٌؿقصقيم 

م3مxم2َ000َ000

مسـماألذفرماظيتمالمؼلؿقؼمسـفوماظلؿوحم.م500َ000دم=مددددددددددددددددددددددددددددددد

مممممم12مممممممممممممم

دؼـددددورمعؼدددددارمعددددومؼلددددؿقؼفمعددددـممسددددوحمممممم1َ500َ000=مم500َ000م─م2َ000َ000

مسـمزوجؿفم.

م

م:ممسوحماظػردمشوماظعراضلم–م2

ؼدددؿؿماحؿلدددوبماظلدددؿوحماظضدددرؼامظغدددوماظعراضدددلماٌؼدددقؿمسؾدددكمأددددوسمسدددددماظشدددفرمممم

عدددراقمسؾدددكمخدددال ماظلدددؿوحماظدددذيمؼلدددؿقؼفماظعدددراقمحقدددٌمؼلدددؿقؼمممماظددديتمأضوعفدددومؼبماظ

ماظلؿوحمطوعالم:وؼؿؿمذظؽموصؼماٌعودظيماآلتقيم:

مطوعؾيمسددماألذفرماظيتمأضوعفوممxاظلؿوحماظؼوغقغلم

مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

م12مممممممممممممممممممممممممممم

.مصؽددددؿممغقلددددون:معؼددددقؿمعؽؾددددػمشددددومسراضددددلمدخددددؾماظعددددراقمؼبمأولمذددددفرمممعـددددول

مؼلؿقؼمعـماظلؿوح 

م

م

م
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م9مxم2َ500َ000

مدؼـور1َ875َ000ددددددددددددددددددددددددددددددم=مم

م12مممممممممممممم

تؽدددقنمسوئؾؿدددفمععدددفمؼبماظعدددراقم.وضددددماددددؿــكممموؼشدددصطميصدددقلمشدددوماظعراضدددلمأنم

لددددؿكدعفمظؾؿدددددرؼسمؼبماظعددددراقمٌدددددةمدددددـيمماظؼددددوغقنمعددددـمتؿعوضدددددمععددددفمايؽقعدددديمهوتم

مدرادقيمحقٌموـلماظلؿوحمطوعالم.

م

منوغقوم:ممسوحماظقظد

وؼشدددؿؾمتعدددؾوماظقظددددمطدددالماىـلددديمأيماظدددذطرمواألغـدددكم.وودددـلماٌؽؾدددػممسوحدددومم

سؾدددكمأنممهطدددؾموظددددمعدددـمأوالدهمعفؿدددومبؾدددغمسدددددػؿممممممسدددـم(مدؼـدددورم200َ000عؼددددارهمتم

م:متراسكماظشروطماآلتقيم

اظددديتمؼؼدددقممبنسوظؿفدددومذدددرسوم.موؼؼصددددمبدددذظؽممفبـؿدددوحدددومسدددـمودددـلماٌؽؾدددػممس .1

بـؿددفماظصددؾؾقيمعفؿددومبؾغددًمعددـماظعؿددرمإالمإذامتزوجددًمأومطددونمهلددومدخددؾمعلددؿؼؾمممممم

م.(مدؼـورم200َ000تمؼزؼدمسـم

االبددـماٌصددوبمبعفددزمغؿقفدديمسوػدديمسؼؾقدديمأومبدغقدديمهددقلمبقـددفموبدديمطلددىممممممممممم .2

عـدديمسشددرةمعددـمماظعددقشمحقددٌموددـلماٌؽؾددػممسوحددومسـددفمحؿددكمإذامأطؿددؾماظـومممم

 (مدؼـور.200َ000سؿرهمبودؿــوءمعومإذامطونمظفمدخؾمعلؿؼؾمؼزؼدمسـمتم

االبددـمحؿددكمؼؽؿددؾمدددـماظـوعـدديمسشددرةمصقؿددومسدددامادددؿؿرارهمسؾددكماظدراددديمؼبمممممم .3

نماظلدددؿوحمؼلدددؿؿرمحؿدددكمؼؽؿدددؾمدراددددؿفمأومممممٳعدردددديمإسدادؼددديمأومجوععقددديم مم

ؼبمحوظددديمؼدددؿؿمددددـماًوعلددديمواظعشدددرؼـمأؼفؿدددومأضدددربم.مطؿدددومالمودددـلماظلدددؿوحمم

وددووزهمدددـماًوعلدديمواظعشددرؼـمأومترطدديماظدراددديمضؾددؾمذظددؽماٌقسدددمأومطددونممممممم

 (مدؼـورم.200َ000ظفمدخؾمعلؿؼؾمؼزؼدمسـمتم

ظدددقموظددددمظؾؿؽؾدددػموظددددمخددداللمددددـيمندددقمماظددددخؾمصقضدددو مإظبممسوحدددفمعدددوموسؾقدددفم

/مم1ؼلددؿقؼفمعددـممسددوحمسددـماظقظدددمعددـمتددورؼخموالدتددفموحؿددكمغفوؼدديماظلددـيم.مصؾددقموظدددمؼبممممممممم

ؼماظلدددؿوحمطدددوعالم.مأعدددومإذاموظددددمخددداللماظلدددـيمصقدددؿؿماحؿلدددوبممسوحدددفمسؾدددكممممممممممؼلدددؿقم1

ماألدوسماآلتلم:

م
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مسددماألذفرماٌلؿقؼيممxاظلؿوحم

مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

م12ممممممممممممممممممممم

حدددفم.مصؿدددوممسوحدددفمسدددـموظددددهم.موعدددوممسوم4/مم15:موظددددمٌؽؾدددػموظددددمبؿدددورؼخممعـدددولم

ماظؽؾلم 

م

م8مxم200َ000ايؾم:ممسوحماظقظدم=مممم

م133َ333=مممممممممممممممممممدددمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م12ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

=ممم2َ000َ000+ممسوحدددددددددفمسدددددددددـمزوجؿدددددددددفمم2َ500َ000+ممسوحدددددددددفمم133َ333

مدؼـور.مم4َ633َ333

اٌؽؾدددػماظلدددؿوحمحؿدددكمتدددورؼخموصوتدددفمسؾدددكمممممممتدددقصكماٌؽؾدددػمصقلدددؿقؼمممممإذاأعدددومم

ماألدوسماآلتلم:

مم9مxمم200َ000مممممممملؿقؼيسددماألذفرماٌمxاظلؿوحمممممممممم

مدؼـورمم150َ000=ممدددددددددددددددددددددددددددددمممممممممممممممم=مممممدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددممممممممممم

ممممممم12ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم12مممممممممممممممممممممم

م

منوظـوم:ممسوحماألرعؾيمواٌطؾؼيم

(م3َ200َ000تمحدددددماٌشدددرعماظضدددرؼاممسدددوحماٌدددرأةماٌطؾؼددديمأوماألرعؾددديمهؾؾدددغمم

نمطوغدددًمعلدددموظيمسدددـمإسدددوظؿفؿموعفؿدددوممٳ(مسدددـمطدددؾموظددددمعدددـمأوالدػدددومم200َ000دؼـدددورموت

واظؾـددوتمماظعددوجزؼـمواألبـددوءماٌلددؿؿرؼـمبوظدراددديمممممءبؾددغمسددددػؿم.موؼشددؿؾمذظددؽماألبـددومممم

ماظؾقاتلمتعقؾفـمذرسوم.م

تزوجددًماٌددرأةماٌطؾؼدديمأوماألرعؾدديموامؼؽددـمهلددومدخددؾمعلددؿؼؾمأومأدعددٍممممممممممإذاأعددوم

بـلدددؾيمسدددددماألذدددفرمممعدددعمدخدددؾمزوجفدددومضبفدددىماظلدددؿوحماظؼدددوغقغلمسـفدددومصؼدددطمممممدخؾدددفو

اظؽوعؾددديماٌؿؾؼقددديمعدددـمددددـيمندددقمماظددددخؾماظددديتم مصقفدددوماظدددزواجمهموودددـلماظلدددؿوحمسدددـم

واظشددددروطماٌؼددددررةمهمودددددؿقؼمزوجفددددوماىدؼدددددماظلددددؿوحماظؼددددوغقغلممممممماألوالدمبويدددددود

ماٌؼررمهلوم.
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أيمأغفدددومتػؼددددمؼبمػدددذهمايوظددديممسوحدددوتمأوالدػدددوماظؼوصدددرؼـمعدددـمزوجفدددوماألولممممم

نمامؼؽددـمهلددؿمدخددؾمعلددؿؼؾم.مأعددومإذامطددونمهلددؿمخددؾمعلددؿؼؾمصقعدددمطددؾمعددـفؿمعؽؾددػممممممممممٳ

معلؿؼؾموتػرضماظضرؼؾيمبودؿمواظدتفؿمسـمطؾمعـفؿم.

م

م

م

م

موم:معالحظيمحقلمعؾؾغماظلؿوحماٌؿـقحمإظبماٌؽؾػمرابع

ضؾددؾماالغؿفددوءمعددـمعقضددقعماظلددؿوحوتمالمبدددمعددـماظؼددقلمإنماٌشددرعماظعراضددلمضددررممممممممم

عضدددوسػيماظلدددؿوحوتماظضدددرؼؾقيماٌؿـقحددديمظؾؿؽؾػددديماٌدددقزػيموذظدددؽمؼبماظػؼدددرةمأوالمممممم

تدددًموبدددذظؽمبو.م2008(معدددـمضدددوغقنماٌقازغددديماظعوعددديماالهودؼددديمظلدددـيمممم20عدددـماٌدددودةمتم

ماظلؿوحوتماٌؿـقحيمظؾؿؽؾػماٌقزػمطؿومؼؾلم:

م(مدؼـورمظؾؿؽؾػمذاتفم5.000.000تم -

 (مدؼـورممسوحماظزوجي4.000.000ت -

 (ممسوحمسـمطؾموظدمعـماألوالد200.000ت -

 (ممسوحمإضوؼب600.000ت -

 (ممسوحمظ رعؾيمواٌطؾؼيم6.400.000ت -

 

ععقؾدددوممتعددددؼالػدددذاماظؿعددددؼؾماظدددذيمأدخؾدددفماٌشدددرعمؼبمضدددوغقنماٌقازغددديممؼعددددمممإن

معـماظـوحقؿيماظشؽؾقيمواٌقضقسقيم:

تعددددؼؾممإدخدددولجدددقازممؼؿػدددؼمأشؾدددىماظؽؿدددوبمسؾدددكمسددددمممماظـوحقددديماظشدددؽؾقيصؿدددـم

سؾددددكماظؼددددقاغيماظضددددرؼؾقيمبودددددؿكداممضددددوغقنماٌقازغدددديماظعوعدددديمهمذظددددؽمألنماظؼددددقاغيمممم

دةميمهماألصددؾمصقفددومهممأغفددومدائؿدديمبقـؿددومضددوغقنماٌقازغدديمضددوغقنمعمضددًمؼلددريمٌددمممممممقاظضددرؼؾ

ردددوبعممعوظقددديمواحددددةمهمصضدددالمسدددـمأنمعـوضشددديمضدددقاغيماٌقازغددديمشوظؾدددومعدددومؼلدددقدػومممممددددـي

ؼبمحددديمؼػدددصضممضؾدددؾمبددددءماظلدددـيماٌوظقددديم.ممممإضرارػدددواالددددؿعفولمواظلدددرسيمرشؾددديمؼبممم

بدددوظؼقاغيماظضدددرؼؾقيمأنمؼؿدددلغكمؼبمدراددددؿفوموالمؼلدددؿعفؾمؼبماظؿصدددقؼًمسؾقفدددومغظدددرامٌدددوممم

مومواجؿؿوسقوم.آنورمعفؿيمدقودقومواضؿصودؼمهدنفمعـ
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همصقعددددماظؿعددددؼؾمععقؾدددومألغدددفمؼـطدددقيمسؾدددكممتققدددزمؼبمماظـوحقددديماٌقضدددقسقيأعدددومعدددـم

عشددروسيم.مصؾؿددوذامؼؿؿؿددعماٌقزػددقنممممماٌعوعؾدديماظضددرؼؾقيمبدديماٌؽؾػدديمبدددونمعلددقشوتممممم

ذامطوغدددًماظؾقاسدددٌمسؾدددكمذظدددؽمنػيموضبدددرمماآلخدددرونمعـفدددوم مصدددسبوظدددذاتمبلدددؿوحوتمعضدددو

ػمأسؾددددوءماٌددددقزػيماٌعقشددددقيمهموعراسددددوةمزددددروصفؿممتؿؿـددددؾمبوظرشؾدددديمؼبمدبػقددددمإغلددددوغقي

نمػدددذهماٌدددربراتمعؿدددقاصرةمؼبمبؼقددديمرقائدددػماٌؽؾػددديماألخدددرىمالددددقؿومممممناظعوئؾقددديمهصدددم

ءماطدددونماظددددداصعمػدددقمهػقددددزماٌدددقزػيمسؾددددكمأدمممموإذااظعدددوعؾيمؼبماظؼطدددوعماًددددوصم.ممم

بفددوممتلددقوماٌراصددؼماظعوعدديماظدديتمؼعؿؾددقنممممواجؾددوتفؿماظقزقػقدديمبصددقرةمأصضددؾمضددؿوغومسبددقمممم

ـممنمذظدددؽمؼـؾغدددلمأالمؼؽدددقنمسؾدددكممنبوغؿظدددوممواردددرادمهمصدددم موإالمحلدددوبماٌؽؾػددديماآلخدددرؼ

م.اظعوعيمماألسؾوءمؾسدمذظؽماغؿفوطومٌؾدأماٌلوواةمؼبمهؿ

م

اظضددددرؼؾقيمعددددـمعقضددددقعمممماإلدارةعقضددددػممعددددووظعددددؾمدددددماالمؼطددددرحمغػلددددفمػـددددوم:مممم

م ماظلؿوحوتماٌضوسػي

ؿدددقزػيموحددددػؿمعـؾؿدددومأرادممماظضدددرؼؾقيمعؾدددوظغماظلدددؿوحوتمظؾممماإلدارةامتضدددوسػم

ػدددذاموانمماإلدارةاٌشدددرعمبدددؾمضدددررمعضدددوسػؿفومظؾؿؽؾػددديمطوصددديم.موالمذدددؽمؼبمأنمتصدددر مم

ضدددوغقنماٌقازغددديمممأغدددفمطبدددوظػممإالطدددونمعدددـمذدددلغفمأنمضبؼدددؼماٌلدددوواةمبددديماٌؽؾػددديممممم

اظعوعددديماظدددذيمضصدددرمػدددذهماٌقدددزةمسؾدددكماٌدددقزػيمدونمشوػدددؿمعدددـماٌؽؾػددديمهمصضدددالممممم

محؼقؼؿفدددومإسػدددوءاتمضدددرؼؾقيمواإلسػدددوءاتمالمتؿؼدددررمبؿعؾقؿدددوتممسدددـمأنماظلدددؿوحوتمػدددلمؼب

مأوماسؿوعوتموإنومبؼوغقنم.

م

ماٌؾقٌماًوعسم

مدعرماظضرؼؾيم

م

األدددعورمػؿددوماظلددعرممممـؼعؿؿدددماٌشددرعماظعراضددلمؼبمضددرؼؾيماظدددخؾمسؾددكمغددقسيمعددمممممم

م:ماظؿصوسديمهمواظلعرماظـلا

م

وعمذدددرائلماظددددخؾمم:مػدددقماظلدددعرماظدددذيمؼدددزدادمعدددعمارتػدددممممم:ماظلدددعرماظؿصدددوسديممأوال

ماظلعرماظؿصوسديمموؼطؾؼ.
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ؼبمحدددوظؿيمػؿدددوماظضدددرؼؾقيماٌػروضددديمسؾدددكمغؼدددؾمعؾؽقددديماظعؼدددورمهوحوظددديماظددددخقلمممم

م.اظـوعبيمسـماٌصودرماألخرىمماًوضعيمظؾضرؼؾيم

م

م:اظلعرماظؿصوسديمؼبماظضرؼؾيمسؾكمغؼؾمعؾؽقيماظعؼورمم–م1

ظـددقرةمتماٌـقددؾم(ممأخضددعماٌشددرعماظعراضددلمادددؿـودامألحؽددوممضددرارمذبؾددسمضقددودةمامممممم

اظؼقؿددددديماٌؼددددددرةمظؾعؼدددددورمأومبدظدددددفمظضدددددرؼؾيمعؼطقسددددديمبلددددددعورمم2002اظلدددددـيمم120رضددددؿمم

م(معؾققنماألوظبم:م20تصوسدؼيمبعدمإسػوءمتم

م%مظغوؼيمنالنيمعؾققنمدؼـورم.م3م

م.%معومزادمسؾكمنالنيمعؾققنمدؼـورمظغوؼيمدؿيمعؾققنمدؼـورمم4

ملعيمعؾققنمدؼـورم.%عومزادمسؾكمدؿيمعؾققنمدؼـورمظغوؼيمتم5

م.م%معومزادمسؾكمتلعيمعؾققنمدؼـورم6

م

اظلدددعرماظؿصدددوسديماٌػدددروضمسؾدددكماظددددخقلماظـوعبددديمسدددـماٌصدددودرماألخدددرىممم–م2

ماظيتمضبصؾمسؾقفوماظػردماٌؼقؿموشوماٌؼقؿم:

صدددرضماٌشدددرعماظعراضدددلمضدددرؼؾيماظددددخؾمبلددددعورمتصدددوسدؼيمسؾدددكمدخدددقلماظػدددردمممممممم

عددـماظؼددوغقنم(مواظػددردمممم12قصمسؾقفددومؼبماٌددودةمماٌؼددقؿمتمبعدددمتـزؼددؾماظلددؿوحوتماٌـصددمممم

عدددـماظؼدددوغقنم(موصؼدددوممم19شدددوماٌؼدددقؿمتمبوددددؿــوءماظددددخقلماٌـصدددقصمسؾقفدددومؼبماٌدددودةمممم

عددددـمضددددوغقنمضددددرؼؾيممم13ظؾـلددددىماآلتقدددديمتمتالحددددظماظؿعدددددؼالتماظددددقاردةمسؾددددكماٌددددودةمممم

همم2004ظلددـيممم49رضددؿممدددؾطيماالئددؿال ماٌمضؿدديماٌـقؾدديممممعددرأاظدددخؾماٌؼددررةمهقجددىممم

م(م:م2008وضوغقنماٌقازغيماظعوعيمظلـيم

مدؼـورم.م500.000%مظغوؼيمم3

مدؼـورم.م1.000.000دؼـورمظغوؼيمم500.000%مأطـرمعـمم5

مدؼـورم.م2.000.000ظغوؼيمم1.000.000%مأطـرمم10

مدؼـورم.م2.000.000%مأطـرمعـمم15

م
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ضدددرؼؾيم.مػدددقماظلدددعرماظدددذيمالمؼدددؿغومبدددؿغوماٌدددولماًوضدددعمظؾممنوغقدددو:مماظلدددعرماظـلدددامم

واسؿؿددددماٌشدددرعماظعراضدددلماظلدددعرماظـلدددامؼبمحدددوظؿيمػؿدددومحوظددديماظشدددرطوتمهموحوظددديمممممممممم

م(معـماظؼوغقنم.م19دخقلماظشكصمشوماٌؼقؿماظقاردةمؼبماٌودةمتم

م

ماظلعرماظـلاماٌػروضمسؾكماظشرطوتم:م–م1

أخضدددعماٌشدددرعمدخدددؾماظشدددرطوتماوددددودةمواٌلدددوػؿيمتماًوصددديمواٌكؿؾطددديمممممم

دائؿدديمؼبممألجـؾقدديماٌلددفؾيمؼبماظعددراقمأومتؾددؽماظدديتمهلددومعمدلدديممممممم(مودخددؾماظشددرطوتمام

م%م.م15عرػومنوبًمعؼدارهمظضرؼؾيمدماظعراق

م

اظلددددعرماظـلدددداماٌػددددروضمسؾددددكمدخددددقلماظشددددكصمشددددوماٌؼددددقؿماظددددقاردمؼبمممم–م2

م.م(معـماظؼوغقنم19اٌودةمتم

%مسؾدددكماإلؼدددراداتماظددديتمم15صدددرضماٌشدددرعمضدددرؼؾيماظددددخؾمبلدددعرمغلدددامعؼددددارهمم

ذددددكوصمشددددومعؼددددقؿيمدددددقاءمأطددددوغقامأذكوصددددومرؾقعقدددديمأممععـقؼدددديم.مموػددددذهممممممتعددددقدمأل

ماإلؼراداتمػلم:

مصقائدماظلـداتمواظرػـقوتمواظؼروضمواظلؾػم.م–مأ

اظؿكصقصدددوتماظلدددـقؼيمأوماظرواتدددىماظؿؼوسدؼددديمأوماظددددصعوتماظلدددـقؼيمأألخدددرىممممممم–مب

م.

غفددددومدبضددددعمظلددددعرمضددددرؼامٳأعددددوماإلؼددددراداتماألخددددرىمشددددوماٌددددذطقرةمأسددددالهمم 

موسديم.تص

م

مٌؾقٌماظلودسما

مررقمتؼدؼرماظدخؾماًوضعمظؾضرؼؾيم

م

اظضددددرؼؾقيمسؾددددكماظقسددددوءماظضددددرؼامظؿقدؼدددددممممماإلدارةعددددـماٌػددددروضمأنمتؿعددددر ممم

اظددددخؾماٌؿقؼدددؼمظؾؿؽؾدددػمهموذظدددؽمبفدددد مهدؼددددمعؼددددارماظضدددرؼؾيماٌلدددؿقؼيمسؾدددكمممممم

ماإلدارةاظدددديتمصبددددىمأنمتؿؾعفددددومماإلجددددراءاتاٌؽؾددددػم.موؼؿطؾددددىمػددددذاماألعددددرمهدؼدددددم
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اظؿؼددددؼرمهموطقػقددديمربدددطماظضدددرؼؾيم.ممموإجدددراءاتضدددرؼؾقيمظؾؿعدددر مسؾدددكمدخدددؾماٌؽؾػددديمماظ

معومؼلتلم:مإظبووؽـمتؼلقؿمػذاماٌؾقٌم

م

مأوالم:محؼماالرالعم

م

اظضدددرؼؾقيمحدددؼماظؿقدددريمسدددـمعددددخقالتماٌؽؾػددديمعدددـممممممممظدددةدارةضدددررماٌشدددرعمم

دسوءمخددداللمزؼدددورةمربالتفدددؿمهمواالردددالعمسؾدددكمغشدددورفؿمؼبمعؼدددراتمأسؿدددوهلؿمأوماالددددؿمممممم

وضددددموردمػدددذامايدددؼمدوائدددرماظضدددرؼؾيمهواالدؿػلدددورمسدددـمطدددؾمعدددومظدددفمسالضددديمبـشدددورفؿممإظب

(معددددـمضددددوغقنمضددددرؼؾيماظدددددخؾماظدددديتمغصددددًمبددددلنمتمممم28(معددددـماٌددددودةمتمم2ؼبماظػؼددددرةمتم

ـمممم دخدددؾماٌؽؾدددػمايؼقؼدددلمهواظؾقدددٌمسدددـممممممظؾلدددؾطيماٌوظقددديمأنمتؿقدددرىموتؿقؼدددؼمسددد

عدددـمأيمذدددكصمتعؿؼددددمبدددلنمممعصدددودرهمؼبمربدددؾموجقدػدددومهموهلدددومأنمتطؾدددىماٌعؾقعدددوتم

مظدؼفمعومؼػقدػومؼبمتؼدؼرماظضرؼؾيمسؾكمأيمعـماٌؽؾػيم(م.م

اظـوصدددذمصدددالحقوتمم1985(مظلدددـيمم2وضددددمسدددززمغظدددوممعلدددؽماظددددصوترماظؿفورؼددديمرضدددؿمتمم

ماظضرؼؾقيمسـدعومخقهلومؼبماٌودةماظلودديمىورديمعومؼؾلمم:ماإلدارة

رمعدددـمعددددؼرممزؼدددورةمربدددالتمأسؿدددولماٌؽؾػددديمهمبدددلعرمهرؼدددريمصدددودممممممم– .1

مسومماظضرؼؾيم.

االردددالعمسؾدددكمرؾقعددديمأسؿدددولماٌؽؾػددديمهمواالدؿػلدددورمسدددـمطدددؾمعدددومظدددفمممممم .2

مسالضيمبلسؿولماٌؽؾػموغشوروتفم.

عقزدددددػماإلدارةممصقدددددصماظددددددصوترمواٌلدددددؿـداتموجؾدددددىمعدددددومؼدددددراهممممم– .3

مإظبمدائرتفم.معـودؾومماظضرؼؾيم

سؾددددكماٌؽؾددددػمأنمؼؼدددددمماظؿلددددفقالتماظالزعدددديمالنددددوزمعفؿدددديمىـؾددددلمممم– .4

مارةماظضرؼؾقيمهواإلجوبيمسـمادؿػلوراتفؿمطوصيم.اإلد

ماظؼقوممبؿدضقؼمحلوبوتماٌؽؾػيم.م–م6

م

منوغقوم:ماظؿعر مسؾكمعدخقالتماٌؽؾػيم

م
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اظضدددرؼؾيمسؾدددكمعددددخقالتماٌؽؾػددديمعدددـمخددداللماظؿؼدددورؼرماظددديتممممممممماإلدارةتؿعدددر م

مظغوم.اظضرؼؾيمهموطذظؽمتؼورؼرماٌلؿكدعيموتؼورؼرماماإلدارةمإظبؼؼدعفوماٌؽؾػقنم

م

متؼورؼرماٌؽؾػيمم–م1

(معدددـماظؼدددوغقنمواجؾدددوتمربدددددةمسؾدددكماٌؽؾػددديمبؼقهلدددومتممممممم27صرضدددًماٌدددودةمتمم

سؾددكمطددؾمعلددفؾمأومشددومعلددفؾموظددفمدخددؾمطبضددعمظؾضددرؼؾيمأنمؼؼدددممتؼرؼددرامسددـمدخؾددفممممممم

عددددـماظلددددـيماظؿؼدؼرؼدددديمإذامامؼطؾددددىمعـددددفمتؼدوددددفممممضؾددددؾماظقددددقمماألولمعددددـمحزؼددددرانممم

مـشرم(م.خطورمخطلمأومبنحدىمررقماظٳب

ونمعلدددفالمأممشدددومعلدددفؾمحبقدددٌمممطدددوسؾدددكماٌؽؾدددػمتـػقدددذمػدددذاماظدددـصمددددقاءمأممم

إظبمدائدددرةماظضدددرؼؾيماظددديتمؼؼدددعمربدددؾمددددؽـوهمضدددؿـمحددددودػوماىغراصقددديم.مماؼؼددددممتؼرؼدددر

وعدددـماٌعؾدددقممأنمػدددذاماظؿؼرؼدددرمسؾدددورةمسدددـمندددقذجمربدددددموععدددرو مؼبمدوائدددرماظضدددرؼؾيم

يمصقددددفم.موامؼؽؿددددػماٌشددددرعمموسؾددددكماألذددددكوصمعؾددددمهمبوٌعؾقعددددوتماٌطؾقبدددديمواٌـؾؿددددمم

بددذظؽموإندددومحدددددمبدددلنمتؼددددؼؿماظؿؼرؼدددرمؼـؾغدددلمأنمؼؼدددعمضؾدددؾماظقدددقمماألولمعدددـمحزؼدددرانمم

عدددـماظلدددـيمغػلدددفومممم5/مم31عدددـمطدددؾمددددـيمظغوؼددديممممم1/مم1أيمأنمظؾؿؽؾدددػمعددددةمتؼدددعمبددديمممم

ػددددومظؾؼددددوغقنموسـدئددددذمؼؿعددددرضموظوبعؽلددددفمؼصددددؾلمزبمهؼلددددؿطقعمخالهلددددومأنمؼؼدددددممتؼرؼددددر

%م(معدددـمعؼددددارماظضدددرؼؾيماٌؿقؼؼددديمسؾدددكمأنمالمتزؼددددممم10لدددؾؿفومتمظػدددرضماإلضدددوصيماظؾوظغددديمغ

مدؼـور.م500.000سؾكم

مفأعدددومإذامرؾؾدددًماإلدارةماظضدددرؼؾقيمعدددـماٌؽؾدددػمأنمؼؼددددممتؼرؼدددرامصعؾقدددفمأنمؼؼدعدددممم

مررقماظـشرم.مبنحدىمفتؾؾقغمأوؼقعومعـمتورؼخماظؿؾؾقغم.مم21خاللمعدةمالمتؿفووزم

اٌؽؾدددػمحدددؼمرؾدددىممتدؼددددمممػلدددفوم(معدددـماٌدددودةمغمم3تممػدددذاموضددددمعـقدددًماظػؼدددرةم

اظضددددرؼؾقيمبددددذظؽموبقجددددقدمماإلدارةاضؿـعددددًممإذاآجددددولمعالئؿدددديممإظباٌدددددةماٌددددذطقرةم

مسذرمعشروعموهلومهدؼدماظقضًماٌـودىمظؾؿؽؾػم.

م

م

م

ماظؿؼرؼرماٌؼدممعـمضؾؾماٌلؿكدممم–م2
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عدددددـماظؼدددددوغقنمسؾدددددكممممم27عدددددـماٌدددددودةمممم4(مواظػؼدددددرةمتممم18صرضدددددًماٌدددددودةمتمممم

اظضدددرؼؾقيمخددداللماٌددددةماظؼوغقغقددديمممممظدددةدارةدالم(متؼددددؼؿمتؼرؼدددرمماٌلدددؿكدمتمبؽلدددرماظدددمم

محبقٌمؼؿضؿـمعومؼلتلم:

أمسدددوءمعلدددؿكدعقفموسـدددووؼـفؿمورواتدددؾفؿموزبصصدددوتفؿمواٌؾدددوظغماظددديتمتددددصعمممممممم–ما

مهلؿم.

بقادددددطؿفمرواتددددىمتؼوسدؼدددديممممأواظددددذؼـمؼؿؼوضددددقنمعددددـماٌلددددؿكدممممممأمسددددوءم–مب

م.موزبصصوتموعومؼبمحؽؿفوموعؼدارػومععمذطرمسـووؼـفؿ

ماسؿدددربتعدددـماظؼدددوغقنمعػفدددقمماٌلدددؿكدممهمم18وؼبماظقضدددًماظدددذيموددددعًماٌدددودةم

عـفددومعدددؼرماظشددكصماٌعـددقيمأومطؾددورمعقزػقددفمطوٌلددؿكدممغػلددفمهمحقددٌمؼعدددمممممممممم2اظػؼددرةم

اظضددددرؼؾقيمسؿددددـمػددددؿمؼبمخدعدددديمصددددوحىممممماإلدارةمإظبسددددـمتؼدددددؼؿماظؿؼددددورؼرمممعلددددؽقال

م.اٌشروعم

م

ماظؿؼورؼرماٌؼدعيمعـماظغومم–م3

عدددـماظؼدددوغقنمبدددونمسؾدددكمطدددؾمذدددكصمؼبماظعدددراقمعفؿدددومطوغدددًممممم22ودةمغصدددًماٌددد

مصػؿفمىـم

مؼؿلؾؿقنمرحبومأومدخالمتؿـووظفمأحؽوممػذاماظؼوغقنموؼعقدمظشكصمآخرمأومم–مأ

ؼدددصعقنمظشددكصمآخددرمأومألعددرهمأومؼلدددفؾقنميلددوبفمرحبددومأومدخددالمغظددومعدددومممممممممم–مب

رؼؾقيمؼبمخددداللمتؼددددمموانمطدددونمواجدددىماظددددصعمخدددورجماظعدددراقم.أنمؼدددزودماإلدارةماظضدددممممم

مؼقعومعـمتورؼخماظؿلؾؿمأوماظدصعمأوماظؿلفقؾمبؿؼرؼرمضبؿقيمسؾكم:م21

مبقونمحؼقؼلمصققلمبؽؾماظربلمأوماظدخؾماٌذطقرؼـم.م–

اددددددؿموسـدددددقانماظشدددددكصماظدددددذيمؼعدددددقدمإظقدددددفماظدددددربلمواظددددددخؾماٌدددددذطقرؼـمم–

خطدددورمهرؼدددريمعدددـمأيمذدددكصممممٳوظدددةدارةماظضدددرؼؾقيمأنمتطؾدددىمتؾدددؽماٌعؾقعدددوتمبمممم

مآخرم.

عدددـماظؼدددوغقنماظعدددوعؾيمأنمؼؼددددعقامم27(معدددـماٌدددودةمم4وضددددمأظزعدددًماظػؼدددرةمتممػدددذا

ـم األخددرىمعددـمشددوماظرواتددىماظدديتمؼؿؼوضددقػومعددـماٌلددؿكدممممممممممعدددخقالتفؿمععؾقعددوتمسدد

.موؼؾدددزممػدددذاماألخدددومأؼضدددومبؿؼددددؼؿمععؾقعدددوتمعدددـمخددداللمتـظدددقؿمتؼدددورؼرمتمبؽلددرماظددددال(مم

ؼددددمصدددقيمتقاضقدددعماظعدددوعؾيممممإظبماإلدارةماظضدددرؼؾيمسدددـمتؾدددؽماٌددددخقالتمسؾدددكمأنمؼممممم
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ظدؼددفماظددذؼـمضدددعقامتؼددورؼرمإظقددفمسددـمعدددخقالتفؿماألخددرىمعددـمشددومرواتددؾفؿماٌؼؾقضدديمممممممممممم

معـمصوحىماظعؿؾمهوسؾقفمإحوظيمتؾؽماظؿؼورؼرمإظبماإلدارةماظضرؼؾقيم.م

م

منوظـوم:متؼدؼرماظضرؼؾيموصرضفوم

م

ؼدددورؼرمالمؼؽػدددلمضقدددومماإلدارةماظضدددرؼؾيمبدددوظؿعر مسؾدددكمعؼددددارماظددددخؾمعدددـمواضدددعماظؿمم

ماٌؼدعيمهلوموإنومسؾقفومادؿؽؿولمعـمخاللمضقوعفومهومؼلتلم:

م

عددددـمم27اٌددددودةمم:مبعدددددمأنمتـؼضددددلماٌدددددةماوددددددةمؼبمممصقددددصماظؿؼددددورؼرمم–م1

اظؼدددوغقنمهمتؼدددقمماإلدارةماظضدددرؼؾيمبػقدددصماظؿؼدددورؼرمصقصدددومعؽؿؾقدددومهموهلدددومأنمتؼؾؾدددفوموتؼددددرمم

دددوسماٌعؾقعددوتماٌؿفؿعدديممماظضددرؼؾيمهقجؾفددومأومتؼددقممبرصضددفوموتؼدددؼرماٌؽؾددػمسؾددكمأمممممم

ظدددؼفوم.مطؿددومأنمظددةدارةماظضددرؼؾقيمأنمتلددؿؼلمععؾقعوتفددومعددـماظلددفالتماظؿفورؼدديمبوظـلددؾيممممممممم

مظؾؿؽؾػيماٌشؿقظيمهلؽماظدصوترماظؿفورؼيمألشراضمضرؼؾيماظدخؾم.

اظضددرؼؾيمأغددفمممماإلدارةوتعؿؼدددممهؽؾددػماظددذيمامؼؼدددممتؼرؼددرامسددـمعدخقالتددفمممممأعددوماٌ

ءمسؾددددكماٌعؾقعددددوتمتماٌؼؿؾلددددوتم(ماٌؿددددقصرةمؼبماضددددؾورتفمطبضددددعمظػددددرضماظضددددرؼؾيمبـددددو

وؼؼدددقممبؿلددددؼدماظضدددرؼؾيم.موالمؼـػدددلمذظدددؽممهاألصدددقلمصقدددؿؿمصدددرضماظضدددرؼؾيمسؾقدددفمحلدددىه

سدددـمسددددممتؼدودددفماظؿؼرؼدددرمؼبممميحدددؼماإلدارةماظضدددرؼؾقيمؼبمهؿقدددؾماٌؽؾدددػماٌلدددموظقمم

ماظقضًماوددمظؿؼدؼؿماظؿؼورؼرم.

ؼبمتؼدددددؼرممبوظطرؼؼددديماٌؾوذدددرةممرؼرمووؽدددـمأنمغطؾدددؼمسؾدددكمررؼؼددديمصقددددصماظؿؼدددوممممم

معدخقالتماٌؽؾػيموػلمتعؿؿدمسؾكم:

مهوتعينمتؼدؼؿماظؿؼورؼرمإظبماإلدارةماظضرؼؾقيم.مررؼؼيماإلضرارماظضرؼام–مأ

اٌؿدددقصرةمؼبمداخدددؾممخددداللماٌعؾقعدددوتمهمأيمعدددـمررؼؼددديماالتػدددوقماظضدددرؼام–بم

وؼطؾددؼمسؾددكماظطرؼؼدديممماضددؾورةمطددؾمعؽؾددػموبعدددمعقاصؼدديماٌؽؾددػمؼصددؾلماظؿؼدددؼرمغفوئقددوم.ممممم

مواإلدارةاألخددددوةمبوظطرؼؼدددديماالتػوضقدددديم.مومتـددددؾمايوظدددديماظدددديتمؼؼؿـددددعمبفددددوماٌؽؾددددػممممممممم

ماظضرؼؾقيم.

م

مهمصفلم:مرقمشوماٌؾوذرةطاظأعوم
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م

اٌعؾقعدددوتممعسؾدددكموؿقددد:متعؿؿددددمػدددذهماظطرؼؼددديمممررؼؼددديماٌظدددوػرماًورجقددديمم–أم

ؼرؼددددرماظددددذيمضدعددددفم.ممماظضددددرؼؾيمهددددوموردمؼبماظؿمماإلدارةسددددـماٌؽؾددددػمدونمأنمتؿؼقدددددممم

وؼعؿؿددددمؼبمػدددذهمايوظددديمسؾدددكماٌظفدددرماًدددورجلماظشكصدددلمظؾؿؽؾدددػمهموسوئؾؿدددفمهدددومممممممم

اظـدددراءمعـدددؾمسدددددماظلدددقوراتماظددديتموؾؽفدددومهمواظعؼدددوراتمواًددددمماظدددذؼـممممممممرصقفدددومعظدددوػم

ممؼلؿكدعفؿمهموتمدسماإلدارةماظضرؼؾقيمتؼدؼرػومسؾكمػذهماٌظوػرم.

اظطرؼؼددديمسؾدددكماظددددخؾمغػلدددفمهمأيم:موتمددددسمػدددذهممررؼؼددديماظؿؼددددؼرماىدددزاؼبم–بم

أنماإلدارةماظضدددرؼؾقيمتعؿؿددددمسؾدددكماٌظفدددرماًدددورجلمودددؾماٌؽؾدددػمهموددددعؿفمهموغدددقعمممم

ماظـشوطماظذيمووردفمهموؼبمضقءمذظؽمتؼقممبؿؼدؼرمعدخقالتماٌؽؾػم.

م

موظؽـمعوماظطرقماٌعؿؿدةمؼبماظعراقمظؿؼدؼرمعدخقالتماٌؽؾػيم 

م

متؿقددمػذهماظطرقمبوآلتلم:

:مؼعؿؿددددمػدددذاماظؿؼددددؼرمسؾدددكمعددددخقالتماٌؽؾدددػماٌدوغددديممممممدؼرمأالتػدددوضلاظؿؼدددم–أم

ؼبماظؿؼرؼدددددرماظدددددذيمضدعدددددفمهوبوظؿـلدددددقؼمعدددددعماإلدارةماظضدددددرؼؾقيماظددددديتمتعؿؿددددددمسؾدددددكممممم

اٌعؾقعدددوتمتماٌؼؿؾلدددوتم(ماٌدوغددديمؼبماضدددؾورةماٌؽؾدددػمهمحقدددٌمؼدددؿؿماالتػدددوقمسؾدددكممممممممم

ماظؿؼدؼرماظـفوئلمٌدخقالتفم.

م

بؿؼددددددؼرماظضدددددرؼؾقيمماإلدارةددددددؾقبماسؿؿدتدددددفم:مػدددددقمأمماظؿؼددددددؼرماالحؿقدددددورلم–بم

عدددددخقالتماٌؽؾػدددديماظددددذؼـمؼؼدددددعقنمايلددددوبوتماٌؿعؾؼدددديمبـشددددوروتفؿموؼؿؿلددددؽقنممممم

تعدؼؾددفوممإجددراءبـؿوئففددوم.موظددذظؽمؼددؿؿماظؿؼدددؼرمبـددوءمسؾددكمعددوموردمبفددذهمايلددوبوتمبعدددمممممممممم

هموصبدددريمتلددددؼدماظضدددرؼؾيمبـدددوءمسؾدددكمذظدددؽم.مندددؿمممحبقدددٌمتـلدددفؿمعدددعمأحؽدددومماظؼدددوغقنمم

لدددوبوتمإظبمضلدددؿماظؿددددضقؼمظؿددددضقؼفومهموؼـؿظدددرمحؿدددكمصددددورمضدددرارماظؿددددضقؼممممممممهدددولماي

مبـؿوئٍمايلوبوتمحقٌمؼعدلمتؼدؼرماٌؽؾػمؼبمضقئفوم.

م
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:موؼؿؿـدددؾمبوظؿؼددددؼرماظدددذيمتؼدددقممبدددفماإلدارةماظضدددرؼؾقيممسؾدددكمماظؿؼدددؼرماإلضدددوؼبمم–جم

اٌؽؾدددػمسـددددموصدددقلماٌعؾقعدددوتمهمحقدددٌمؼدددؿؿمؼبمضدددقئفومتؼددددؼرهمإضدددوصقوممممممممم

مظظوػرةم.بوظػروضوتما

:مضددددمالمؼؿػدددؼماٌؽؾدددػمعدددعماإلدارةماظضدددرؼؾقيمأومضددددمتطؾدددىممممماظؿؼددددؼرماإلداريم–دم

األخددوةمحضددقرهمخبطددوبمتقجفددفمظددفمهددددمصقددفماٌدددةماظدديتمضبضددرمخالهلددومتمممممممم

ذامامضبضدددرماٌؽؾدددػمخددداللمٳؼقعدددوم(معدددـمتدددورؼخماظؿؾؾقدددغمهم م21شوظؾدددومخددداللم

قوبقدددددوماددددددؿـودامإظبماٌددددددةماودددددددةمهمتؼدددددقمماإلدارةماظضدددددرؼؾقيمبؿؼددددددؼرهمش

اٌعؾقعدددوتمتماٌؼؿؾلدددوتم(ماٌؿدددقصرةمظددددؼفومأوماددددؿؿوراتماٌلدددلماٌقدددداغلمهمممم

نددددؿمؼؾؾددددغماٌؽؾددددػمبوظؿؼدددددؼرمبودددددؿؿورةمإخطددددورماظؿؼدددددؼرم.والمتؾفددددلماإلدارةمممممم

ماظضرؼؾيمإظبمػذاماألدؾقبمإالمغودرام.

م

معؽونماظؿؼدؼرمم–م2

سددددـمعدخقالتددددفم(معددددـماظؼددددوغقنمعؽددددونمربودددددؾيماٌؽؾددددػمم31سوىددددًماٌددددودةمتم

اظضدددرؼؾيممـضدددرؼؾقومبؼقهلدددومتمتؼددددرماظضدددرؼؾيمسؾدددكماظشدددكصماًوضدددعمهلدددومؼبمدائدددرةمزبؿدددم

ربددالتممتعددوركمأسؿددوالمؼبمموإذااظددذيمؼؼددعمصقددفمربددؾمدددؽـكماٌؽؾددػمأومربددؾمسؿؾددفم.مممممم

تؿؾدددعمدوائدددرمزبؿؾػددديمصؿؼددددرماظضدددرؼؾيمؼبمدائدددرةمزبؿدددـمأومأطـدددرمحلدددؾؿومتؼدددررهماظلدددؾطيمممم

ذظددؽمأنمؼددلعرمبؿؼدددؼرماٌؽؾددػمؼبمدائددرةمزبؿددـمآخددرمممممممماٌوظقدديمهموظؾددقزؼرمأومعددـمطبقظددفممممم

مشومزبؿينماظدائرةماٌذطقرةمآغػوم(.

أؼدددديمدائددددرةمضددددرؼؾيم.مممإظبنمػددددذاماظددددـصمضدددددمدددددفؾمعقضددددقعمتؾعقدددديماٌؽؾددددػممممٳ

اظضدددرؼؾقيمربدددؾماٌؽؾدددػمدونمددددؽـوهمماإلدارةواألعـؾددديمسؾدددكمذظدددؽمطدددـوةمهمصؼددددمتعؿؿددددم

اظدددديتمتؼددددقممهقودددددؾيمممأومبددددوظعؽسمهحقددددٌمهددددددمؼبمضددددقءمذظددددؽمدائددددرةماظضددددرؼؾيمممم

اٌؽؾدددػمهموػؽدددذامهمطؿدددومعدددـلماظؼدددوغقنمظدددقزؼرماٌوظقددديمصدددالحقيمهدؼددددماىفددديماظددديتمممممممم

مربؾمسؿؾفمأومعؼرمدؽـوهمواضعومضؿـفوم.هودىماٌؽؾػمحؿكموظقمامؼؽـم

ماظلـيماظيتمصبريمتؼدؼرمدخؾفومم–م3

ذطرغددومدددوبؼومأنمعصددودرمدخددؾماٌؽؾددػماظددذيمتػددرضمسؾقددفماظضددرؼؾيمتؿقددددمبلددؿيمممممممم

مػلم:مردعصو

م
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مأربوحماألسؿولماظؿفورؼيمواظصـوسقيمواظصـوئعم.م–مأ

ماظػقائدمواظعؿقظيمواظؼطعم.م–مب

مإصبورماألراضلماظزراسقيم.م–مج

مأؼفؿومأطـرم.مبدظفضقؿيماظعؼورماٌؼدرةمأومم–مد

ماظرواتىمم–مه

مطؾمعصدرمآخرمشومععػكمبؼوغقنم.م–مو

مأعومصرضماظضرؼؾيموتؼدؼرػومصقؿؿمطوآلتلم:

م

اٌددددخقالتماٌدددذطقرةمؼبمتمأمهمبمهمجمهموم(مصقدددؿؿمصدددرضماظضدددرؼؾيمممصقؿدددومطبدددصم -مأ

سؾقفدددومبوٌؼددددارماظـدددوجؿمعـفدددومؼبماظلدددـيماظددديتمتلدددؾؼماظلدددـيماظؿؼدؼرؼددديمعؾوذدددرةممممم

.وععـددكمػددذامأنماظؿعددر مسؾددكماظدددخؾمصبددريمسـدددماغؿفددوءماظلددـيماظدديتمهؼددؼمممممممممم

 صقفوماظدخؾم.موبذظؽمتؽقنمػلماظلـيماظيتمتلؾؼمدـيماظؿؼدؼرم.

 

ؾيمظؾؿدددددخقالتماظددددقاردةمؼبماظػؼددددرتيمتمدم(موتمهم(مأيمتؾددددؽماٌؿعؾؼدددديمممبوظـلددددم–مب

نماظضدددرؼؾيمتػدددرضمسؾقفؿدددومؼبمممٳبؼقؿددديماظعؼدددورماٌؼددددرةمأومبدظدددفمواظرواتدددىمهم ممم

اظلددـيمغػلددفوماظدديتمؼؿقؼددؼمصقفددوماظدددخؾمهموسـدئددذمتؿقحدددمدددـيمصددرضماظضددرؼؾيمممممممممم

مععمدـيمتؼدؼرػوم.

 

اداتماٌؿقؼؼددددديمألحددددددم:مبدددددوصصاضمأنماإلؼدددددرمعـدددددولمسؾدددددكماظلدددددـقاتماظضدددددرؼؾقي

مطوغًمبوظشؽؾماآلتلم:مم2009اٌؽؾػيمظؾلـيم

م

م

م

م

م

م

م
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عؼددددددددددددددددددددارممعصودرماظدخؾماٌؿقؼؼ

اظددددددخؾماٌؿقؼدددددؼم

م2009دـي

م3.500.000مأربوحماظعؿؾماظؿفوريم

م600.000مرواتىمعـماظؼطوعماًوصم

م1.000.000مرواتىمعـماظدائرةمايؽقعقيم

م4.000.000مزراسقيممضبدالتمإصبورمأر

50.000.00مرؼيمظعؼورمغؼؾًمعؾؽقؿفمظؾغومضقؿيمتؼدؼ

م0

م4.000.000مؿإؼراداتماٌؿوجرةمبوألدف

م

ماٌطؾقبم:مهدؼدماظدخؾماًوضعمظؾضرؼؾيمؼبمطؾمدـيمتؼدؼرؼيم.

محؾماظلمالم:

عؼددددددددددددارممعصودرماظدخؾماٌؿقؼؼ

ماظدخؾ

ددددددددددددـيم

هؼدددددددددددددددددددؼم

ماظدخؾ

تماظلدددددـيم

مم(اٌوظقي

م

اظلددددددددددددـيم

اظدددددديتمتػددددددرضمم

صقفددددددوماظضددددددرؼؾيمم

تاظلدددددددددددددددددددددددـيم

م(مرؼياظؿؼدؼ

3.500.0مأربوحماظعؿؾماظؿفوري

م00

م2010م2009

م2009م2009م600.00مرواتىمعـماظؼطوعماًوصم

1.000.0مرواتىمعـماظدائرةمايؽقعقي

م00

م2009م2009

4.000.0مبدالتمإصبورمأرضمزراسقي

م00

م2010م2009
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ضقؿددددديمتؼدؼرؼددددديمظعؼدددددورمغؼؾدددددًمممم

معؾؽقؿفمظؾغومم

50.000.

م000

م2009م2009

4.000.0مةمبوألدفؿاٌؿوجرمإؼرادات

م00

م2010م2009

ماظؿؼدؼرؼيم:م2009اظدخؾماًوضعمظؾضرؼؾيمؼبمدـيم

مم600.000رواتىماظؼطوعماًوصممممممممممممم

مم1.000.000رواتىمعـماظدائرةمايؽقعقيممممممم

ممممممممم50.000.000ضقؿيماظعؼورماٌؼدرةمممممممممممممممممم

مدددددددددددددددددددددددددددددددممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورم51.600.000مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

ماظؿؼدؼرؼيم:م2010اظدخؾماًوضعمظؾضرؼؾيمؼبمدـيم

ممممممممممممممممم3.500.000أربوحماظعؿؾماظؿفوريمممممممممممممممم

مم4.000.000بدالتمإصبورماألرضماظزراسقيمممممم

م4.000.000مممممممممممممؿبوألدفإؼراداتماٌؿوجرةم

مددددددددددددددددددددددددددددممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورمممم11.500.000مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممم

أعدددومإذاماغؼطدددعمعصددددرماظددددخؾمخددداللماظلدددـيماظؿؼدؼرؼددديمهمصؾدددةدارةماظضدددرؼؾقيمممممم–ج

اظضددرؼؾيمهموجؾوؼؿفددومخدداللماظلددـيمغػلددفوم.موضقدددػومإؼددراداممممممإجددراءماظؿؼدددؼرموصددرضمم

مغفوئقومظؾلـيمغػلفوم.

وظدددةدارةماظضدددرؼؾقيمأؼضدددومإجدددراءماظؿؼددددؼرمهوصدددرضماظضدددرؼؾيمضؾدددؾمبداؼددديماظلدددـيمممم–دم

اظؿؼدؼرؼددددديمبصدددددقرةماحؿقورقددددديمهمواددددددؿقػوءماٌؾدددددوظغمأعوغدددددوتميلدددددوبماظلدددددـيمم

ماظؿؼدؼرؼيم.م

متلم:أعومشوماٌؼقؿمصؿؿؿمععوعؾؿفمطوآلم–هم

متػرضمسؾقفماظضرؼؾيمؼبمدـيمتلؾؿفمظؾدخؾم.م-
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صؿلددددؿؿرمربودددددؾؿفمماظلددددوبؼي مربودددددؾيماٌؽؾددددػمسؾددددكمأدددددوسماظلددددـيممإذاأعددددومم-

ربوددددؾيماٌؽؾدددػمشدددوماٌؼدددقؿمعدددـممممبوإلعؽدددونبوظطرؼؼددديمغػلدددفوم.وػدددذامؼعدددينمأنمم

خدداللماالسؿؿددودمسؾددكمدخددؾماظلددـيماظلددوبؼيمووـددؾماظدددخؾماظددذيمضبودددىمسؾقددفممممممم

ؼرؼدددديم.مأوماسؿؿددددودمعؾدددددأمدددددـيمهؼددددؼماظضددددرؼؾيموػددددلماظلددددـيممممممممؼبماظلددددـيماظؿؼد

ماظؿؼدؼرؼيمغػلفوم.

م

ماظرجقعمؼبماظؿؼدؼرمم–م4

(معدددـماظؼدددوغقنمبدددونمتمسؾدددكماظلدددؾطيماٌوظقددديمأنمتؼددددرماظضدددرؼؾيممممم32غصدددًماٌدددودةتم

سؾدددكمأددددوسماظددددخؾمايؼقؼدددلمهموهلدددومايدددؼمؼبماظرجدددقعمبوظؿؼددددؼرمسؾدددكمعدددـمددددؾؼممممممممم

خؾددددورمٳفددددرتمظدددددؼفوموضددددوئعمعودؼدددديمبضددددؿـفومالتؼدددددؼرمدخؾددددفمبلضددددؾمعددددـمحؼقؼؿددددفمإذامز

اظؿقرؼدددريمهوٌددددةمػبدددسمددددـقاتمعوضدددقيمبوددددؿــوءماظلدددـيماظؿؼدؼرؼددديم.مأعدددومعدددـمامؼدددؿؿممم

تؼددددؼرمدخؾدددفمصقؽدددقنماظرجدددقعمسؾقدددفمابؿدددداءمعدددـمتدددورؼخمهؼدددؼماظددددخؾمهموالمؼدددمنرمؼبمممممم

محؼماظلؾطيماٌوظقيمؼبماظرجقعمبوظؿؼدؼرمسدممتؾؾقغماألذكوصمبفم(م.

مصقؿومؼلتلم:اٌودةماٌذطقرةمأسالهممبفؿونمجوءتمااظؾذمونعوؼؿقددماٌػفق

ايدددؼمؼبمتؼددددؼرماٌؽؾدددػماظدددذيمضددددرمدخؾدددفمبلضدددؾمعدددـمحؼقؼؿدددفمإذامزفدددرتممممم–م1

هموسـدئدددذموؽدددـمظدددةدارةممأوماٌلدددلماٌقدددداغلمخؾدددورماظؿقرؼدددريٳالمعـدددؾوضدددوئعمعودؼددديم

ـيماظضدددرؼؾقيمأنمتؼددددرمدخدددؾماٌؽؾدددػمواظرجدددقعمسؾقدددفمًؿدددسمددددـقاتمعوضدددقيمسدددداماظلدددم

نمحددددؼمٳ م2010ذامطوغددددًماظلددددـيماظؿؼدؼرؼدددديماألخددددوةمػددددلمممٳ اظؿؼدؼرؼدددديماألخددددوةم.م

ندددددددؿماظلدددددددـيمم2009هم2008همم2007همم2006هم2005اٌوظقددددددديمضدددددددوئؿمظؾلدددددددـقاتممماإلدارة

م.م2010اظؿؼدؼرؼيم

اٌؽؾددددػماظددددذيمامؼؼدددددرمدخؾددددفمغفوئقددددوممضبددددؼمظددددةدارةماظضددددرؼؾقيمأنمتؼدددددرمممم–م2

وصيمإظبماظلددـيماظؿؼدؼرؼدديماألخددوةم.موػددذامؼعددينممممدخؾددفمألطـددرمعددـماًؿددسمدددـقاتمبوإلضددممم

أنمظدددةدارةماظضدددرؼؾقيمتؼددددؼرمدخدددؾماٌؽؾدددػماسؿؾدددورامعدددـمغشدددقءماظددددخؾم.مصؾدددقمراجدددعمممممم

اإلدارةماظضددرؼؾقيمظغددرضمايصددقلمسؾددكمبددراءةماظذعدديمتمذددراءمسؼددورممممممممم2009سددوممماٌؽؾددػ

فموأغددماٌوظقدديمهم2000وددوريمعـددذمدددـيممممسؿددؾ(موتددؾيمأنمظددفمدخددؾمغددوجؿمسددـمىورددديمممممم

شددومعلددفؾم.مصػددلمػددذهمايوظدديمضبودددىمسددـمأربددوحماوددؾماظؿفددوريماسؿؾددورامعددـمدددـيمممممممم
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عدددعمصدددرضماإلضدددوصيماظؼوغقغقددديمسؾقدددفمسدددـممماظؿؼدؼرؼددديممم2010اظؿؼدؼرؼددديموظغوؼددديمددددـيممم2001

ممتلخومتؼدؼؿماظؿؼرؼرمخاللماٌدةماظؼوغقغقيم.

م:ماظدخؾماظذيمصبريمتؼدؼرهموصرضماظضرؼؾيمسؾقفرابعو

تؾعددومظصددػيماٌؽؾددػماظددذيمإعددومأنمؼؽددقنمصددردامأومعشددورطيمممممممممطبؿؾددػمتؼدددؼرماظدددخؾمم

مأومذرطيم.موصقؿومؼلتلمتػصقؾمذظؽم:

م

مصرضماظضرؼؾيموتؼدؼرػومسؾكماألصرادمم–م1

ؼؼصددددمبدددوظػردماظشدددكصماظطؾقعدددلماٌلدددفؾمؼبمدائدددرةماظضدددرؼؾيمبومسدددفمايؼقؼدددلمممممم

ؾؿفم.وبعدددمهدؼدددمربددؾمسؿؾددفمهموعؼددرمدددؽـفمؼددؿؿمتعددقيمدائددرةماظضددرؼؾيماظدديتمؼددؿؿمربودددممممممممم

م:ؼبمايلؾونمسـدمتؼدؼرماظضرؼؾيمسؾكماألصرادمياآلتقوصبىمأخذماٌالحظوتمصقفوم.

وتؿعؾدددؼمبوٌراحدددؾماظددديتممتدددرمبفدددومسؿؾقددديماحؿلدددوبماظضدددرؼؾيممممممم:ماٌالحظددديماألوظب

مم.مسؾكماألصراد

ؼبماٌدددودةماظـوغقددديمعدددـممممإظقفدددوصبدددريمعبدددعمعصدددودرمدخدددؾماٌؽؾدددػماٌشدددورممممممإذم

ؼظفددددرمظـددددوماظدددددخؾممجددددىمخصددددؿفومعددددـماظقسددددوءمهوبعدددددمرددددرحماظـػؼددددوتماظقاماظؼددددوغقنمه

وؼبمضددددقءمذظددددؽمضبددددددماظدددددخؾماًوضددددعممهماظلددددؿوحوتماظصددددوؼبماظددددذيممتـددددزلمعـددددف

محقٌمتػرضماظضرؼؾيمسؾقفمحلىمدعرػوماوددمضوغقغوم.مظؾضرؼؾيمه

م

حصدددؾمسؾدددكمراتدددىمذبؿقسدددفممدوائدددرماظدوظددديمهممإحددددى:معقزدددػمؼعؿدددؾمؼبممعـدددول

ـممم2009يمدؼـددورمظؾلدددـيماظؿؼدؼرؼددممم14.000.000اظلددـقيمم ربددؾمظؾقدددعمممهموندددؿمظددفمدخددؾمعددد

دؼـدددددورم.مهؿدددددؾمتؽدددددوظقػمعؼددددددارػومممم3.000.000اٌررؾدددددوتمظؾلدددددـيمغػلدددددفومعؼددددددارهممم

م.اٌطؾقبم:ماحؿلوبماظضرؼؾيمدؼـورم.سؾؿوماغفمشومعؿزوج.م2.000.000

م

مايؾم:مغؿؾعماًطقاتماآلتقي

/م5راتددددىمطبضددددعمظؾضددددرؼؾيمتم مم14.000.000:ممممماإلعبددددوظلععرصدددديماظدددددخؾممم–أمم

معـماظؼوغقنم(م2مم

ربدددددلمعدددددـمسؿدددددؾمودددددوريمطبضدددددعمظؾضدددددرؼؾيممممم3.000.000ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م(2مم1ت 
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مدددددددددددددددددددددددددددددم

ماإلعبوظلدؼـورمذبؿقعماظدخؾمم17.000.000م

م

دماظؿؽدددوظقػم=ماظددددخؾماظصدددوؼبممممماإلعبدددوظلععرصددديماظددددخؾماظصدددوؼبتماظددددخؾمم–بم

م(

دؼـدددددددددددددددورمم15.000.000=مم2.000َ000دمممممممممممممممممممم17.000.000ممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظصوؼبممؾاظدخ

مم

مدماظلدددؿوحوتم=ماظددددخؾممممممم-ج ععرصددديماظددددخؾماًوضدددعمظؾضدددرؼؾيمتماظددددخؾماظصدددوؼب

ماًوضعمظؾضرؼؾيم(

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدؼـددددددددددددددددددورمدخددددددددددددددددددؾمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم10.000.000=مم5.000.000دمممممممممممممممممممممممم15.000.000مم

م.مممخوضعمظؾضرؼؾي

م

ععرصددديماظضدددرؼؾيماٌلدددؿقؼيمتمتطؾقدددؼمجددددولماألددددعورمسؾدددكماظددددخؾماًوضدددعمممممم–دم

مؼؾي(:مممظؾضر

مجدولماألدعورمػقم:

ممممممممممممممممممممممممممممممممممدؼـورمم500.000%مظغوؼيمم3م

مدؼـورمم1.000.000دؼـورمظغوؼيمم500.000%مأطـرمعـمم5

مدؼـورم.م2.000.000ظغوؼيمم1.000.000%مأطـرمم10

مدؼـورم.م2.000.000%مأطـرمعـمم15

م

ممممم3مممم

مدؼـورم15.000دؼـورم=مم500.000ممxدددددددددددددم

م100ممم

م

م

م
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م5مممم

مدؼـورمم25.000مممم=مممم500.000مxدددددددددددددددم

م100مممممم

م

م10مممم

مدؼـورمممم100.000مممم=م1.000.000مxدددددددددددددمم

م100مممممم

م

م15مممممم

مدؼـورم1.200.000=ممممممx8.000.000ددددددددددددددم

مدددددددددددددددددمممددددددددددددددددددمممممممممممممممممممممممم100مممممم

مدؼـورماظضرؼؾيماٌلؿقؼيم1.340.000ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

معدخقالتماظزوجيموتؿعؾؼمحبوالتمدعٍماٌالحظيماظـوغقيم:

صؾؼدددمرخصددًماٌددودةماظلودددديمعددـماظؼددوغقنمظؾددزوجيمرؾددىمدعددٍمعدددخقالتفؿوممممممممممم

مؼبمايوالتماآلتقيم:

م

مظؾضرؼؾيم.مإذامامؼؽـمظؾزوجمدخالمخوضعو -

 إذامطوغًمعدخقالتماظزوجمدونماظلؿوحماظؼوغقغلم. -

إذامطوغددددًمعدددددخقالتماظزوجدددديمدونماظلددددؿوحماظؼددددوغقغلمبوسؿؾورػددددومعؽؾػدددديممممم -

 بذاتفوم.

 

تؼددددؼرمدخدددؾممؼباٌشدددرعمموػدددوتؾـوؼعددددمذظدددؽماددددؿــوءمعدددـماظؼوسددددةمماظعوعددديماظددديتمم

اظزوجدديممسؾددكمأدددوسمصصددؾمذعدديماظددزوجمسددـمذعدديممممواظؼوئؿدديماألدددرةمأوماظشددكصماظطؾقعددلممم

همرؾؼدددومٌؾدددودئماظشدددرؼعيماإلددددالعقيماظددديتمتعطدددلمظؾزوجددديمايرؼددديماظؽوعؾددديمؼبماظؿصدددر ممممم

وؼبمحوظددديمهؼدددؼمإحددددىمحدددوالتماظددددعٍمؼلدددؿقؼماظدددزوجماظلدددؿوحماٌؿـدددقحممبلعقاهلدددوم.م

مظفموظزوجؿفموأوالدهم.
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م

:مضدددددرتماإلدارةماظضددددرؼؾقيمدخددددؾماٌؽؾددددػمتمسم(معددددـمدددددقورتفماإلغؿوجقدددديمممعـددددول

مؼيمهؾؾغماظؿؼدؼرم2009ظلـيم

اٌـظػدددوتمبؾغدددًمممإلغؿدددوجدؼـدددور.موطوغدددًمظزوجؿدددفمحصددديمؼبمععؿدددؾمممممم1.250.000

مدؼـورمم5.100.000

ظؾلدددددـيماظؿؼدؼرؼددددديمذاتفدددددوم.مسؾؿدددددومأنماٌؽؾدددددػمعؿدددددزوجمهموظدددددفمنالنددددديمأوالدمؼبمممممم

ماٌدارسم.

م

ماىقابمؼبمحوظيمسدمماظدعٍم:م–م1ايؾم:م

م

مدؼـورممماظدخؾم1.250.000اظزوجممممممم-أم

ممممممممممممممم2.500.000دؼـددددورماظلددددؿوحماظؼددددوغقغلمظددددفموألوالدهماظـالندددديمتممممم3.100.000ممممممممممممم

م(مدؼـور600.000+

مدددددددددددددددددددددددددددددمممممممممممممممممممم

مظؾضرؼؾيمهمألنماظلؿوحمأسؾكمعـماظدخؾم.معددددمشومخوضممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

مدؼـورماظدخؾمم5.100.000اظزوجيمممممم–بم

اظلددددددؿوحماظؼددددددوغقغلمظؾزوجدددددديمصؼددددددطمبوسؿؾورػددددددومعؽؾػدددددديمم2.500.000مممممممممممممممممممم

مبذاتفوم.

مددددددددددددددددددددددددددددمممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورماظدخؾماًوضعمظؾضرؼؾيم.م2.600.000مممممممممممممممممم

م

ماىقابمؼبمحوظيماظدعٍم:م–م2

مدؼـورمدخؾماظزوجم1.250.000مممممممممممممممممم

م
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مدؼـورمدخؾماظزوجيمم5.100.000مممممممممممممممممم

مددددددددددددددددددددددددددممممممممممممممممممممممم

مدؼـورممذبؿقعماظدخؾمم6.350.000مممممممممممممممممم

+مم2.500.000دؼـدددددددددددددددورمذبؿدددددددددددددددقعماظلدددددددددددددددؿوحوتمتممم5.100.000مممممممممممممممم

مممم(600.000+م2.000.000

مدددددددددددددددددددددددددددددمممممممممممممممممممم

اظددددددخؾماًوضدددددعمظؾضدددددرؼؾيم/ؼالحدددددظمأندددددرماظددددددعٍمسؾدددددكممم1.250.000ممممممممممممممم

م.اًوضعمظؾضرؼؾيمماظدخؾ

م

مموتؿعؾؼمحبوظيماظزوجي:مماٌالحظيماظـوظـي

بدددذاتفوموبوظؿدددوظلمصفدددلمتلدددؿقؼماظلدددؿوحماظؼدددوغقغلماٌؼدددررممممياظزوجددديمعؽؾػدددتعددددممإذم

وظدددقسمظدددفمماظعؿدددؾمهمسدددـطدددونمسدددوجزاممإذاهلدددومضؾدددؾمزواجفدددومهمطؿدددوممتدددـلممسدددوحمزوجفدددوممم

مدخؾمصضالمسـممسوحفوم.

م

م:متؿعؾؼمحبوظيماألوالدو:مماٌالحظيماظرابعي

ةمؼددددعٍمدخؾدددفؿمعدددعممرإذامطدددونمظددد والدمدخدددؾموػدددؿمدونمددددـماظـوعـددديمسشدددممم -

وؼلددددؿقؼماظقاظددددددماظلدددددؿوحممماألبمهمبوددددددؿدخددددؾمواظددددددػؿمهوتؼدددددرماظضدددددرؼؾيممم

م.مأوالدهاظؼوغقغلمسـم

طدددونماألوالدمدونمددددـماظـوعـددديمسشدددرةممقاظددددمأوماظقاظددددؼـمهمووصدددوةماظمؼبمحوظدددي -

ؼعددددماألوالدمؼبمػدددذهمايوظددديمعؽؾػددديمعلدددؿؼؾيمبدددذاتفؿمهمووـقدددقنماظلدددؿوحمممممم

 اظؼوغقغلماظذيمؼلؿقؼقغفمهموتػرضماظضرؼؾيمبودؿماألممأوماظقصلمأوماظؼقؿم.

مممم

مصرضماظضرؼؾيموتؼدؼرػومسؾكماٌشورطوتممم–م2ممم

رؼؾيماظدددددخؾمععوعؾدددديماٌشددددورطوتمػددددلمذددددرطوتمؼعوعؾددددفوماٌشددددرعمؼبمضددددوغقنمضددددم

.ماألصدددرادمعدددـمحقدددٌمددددعرماظضدددرؼؾيمواظلدددؿوحوتمهمعـؾدددفومذدددرطوتماظؿضدددوعـموماظؿقصدددقيمممممممم

وضددددمأظدددزمماظؼدددوغقنمتؼددددؼرمدخدددؾماٌشدددورطيمعبؾددديمندددؿمؼدددؿؿمبعددددمذظدددؽمتؼلدددقؿفمسؾدددكمممممممم

ؼمهمئاظشددددرطوءمحلددددىمحصدددديمطددددؾمعددددـفؿمهقجددددىمسؼدددددماٌشددددورطيماٌـؾددددًمبوظقنددددوممممممممم
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اظضددرؼؾقيم.منددؿمؼددؿؿمهدؼدددممممماإلدارةؿـددعمبفددوممواظلددفالتماظؼوغقغقدديمأوماٌلددؿـداتماظدديتمتؼممم

عؼدددارماظضددرؼؾيمسؾددكمطددؾمذددرؼؽمبعدددمأنمؼضددو مسؾددكمدخؾددفمعددـماٌشددورطيمعددومؼددـفؿمظددفمممممممم

عددـمدخددقلمأخددرىم.مووددـلماظشددرؼؽماظلددؿوحماظؼددوغقغلماظددذيمؼلددؿقؼفمأذامطددونمعؼقؿددومممممممممم

مؼبماظعراقموبعؽلفمالموـلممسوحوم.

قيمضقددومماٌشددورطيمأومتددؾيمهلددومممماظضددرؼؾقيمعددـمصددممماإلدارةأعددومؼبمحوظدديمسدددممضـوسدديمممم

أنماظلدددؾىمؼبمتؽدددقؼـماٌشدددورطيمػدددقماظؿفدددربمعدددـماظضدددرؼؾيمأومتؼؾقؾدددفومأومؼؿدددؾيمهلدددومأنمممم

جبدددزءمعـوددددىمعدددـممميمطدددؾمذدددرؼؽاٌشدددورطيمصدددقرؼيموالمصدددقيمهلدددومبلدددؾىمسددددممعشدددورطمم

غدددفمؼدددؿؿمؼبمنهممصمبدددوإلدارةرأمسددولماظشدددرطيمهمصضدددالمسدددـمسددددممعشدددورطيماظشدددرطوءماآلخدددرؼـمم

رضماظضدددرؼؾيمسؾدددكماظشدددرؼؽماظدددذيمتعؿؼددددماإلدارةممأنمدخدددؾماٌشدددورطيمممػدددذهمايوظددديمصددد

مطبصفمدونمشوهمم.

وضددددمأظدددزمماظؼدددوغقنماظشدددرؼؽماٌؿؼددددممؼبماٌشدددورطيمأومعدددـمؼـقؾدددفماظشدددرطوءمسدددـفؿممممم

أنمؼؼددددممظدددةدارةماظضدددرؼؾقيماظؾقوغدددوتماٌطؾقبددديهموايلدددوبوتمعدددعمحصددديمطدددؾمذدددرؼؽمهمممممم

موسـقاغفمهمصضالمسـمأؼيمعلؿـداتم.

شدددرؼؽماٌؿؼددددمماظشدددرؼؽماظدددذيمؼدددذطرمامسدددفمضؾدددؾمشدددوهمعدددـماظشدددرطوءممموؼؼصددددمبوظ

ؼبمسؼددددماٌشدددورطيم.مطؿدددومظدددقموردمؼبمسؼددددماٌشدددورطيمأنمتمربؿدددد(مومتمجددداللم(ومتمأغدددسم(ممم

نماالدددؿماألولموػددقمتمربؿدددم(مؼعدددماظشددرؼؽماٌؿؼدددمم.ممممممناتػؼددقامسؾددكمتلدددقسمذددرطيمهمصددمممم

شدددوهمؼبمعؿؼددددعومسؾدددكممموردماددددؿماظشدددرؼؽمظقحددددهمأوممإذاوطدددذظؽمؼعددددمذدددرؼؽومعؿؼددددعوممم

نمامؼؽددـمبقددـفؿمسؼدددم.معـددولمذظددؽمأنمؼؽددقنمادددؿماٌشددورطيمتمربؿدددممممممممإادددؿماٌشددورطيمم

(مأومذددددرطيمتمربؿدددددموجدددداللموأغددددسم(مصقؽددددقنمربؿدددددمػددددقماظشددددرؼؽممممحلددددـموذددددرطوئف

امؼؽدددـمأحددددماظشدددرطوءمددددوطـومؼبماظعدددراقمصعؾدددكماظقطقدددؾمأوماٌػدددقضمأوممموإذااٌؿؼددددمم.م

مشورطيمتؼدؼؿماظؿؼورؼرماٌطؾقبيم.اٌدؼرماظذيمؼؿقظبمأعقرماٌ

طوغدددًماٌشدددورطيمعشدددؿقظيمبـظدددوممعلدددؽماظددددصوترمألشدددراضمضدددرؼؾيماظددددخؾمهممممممموإذا

اظضدددرؼؾقيمتؼددددؼرماظشدددرؼؽماألولمأومعدددـمطوغدددًمحصدددؿفمعدددـمممماإلدارةصؼددددمخدددقلماظؼدددوغقنمم

أخؾددًمبلحؽوعددفم.موضبددؼممممإذااظددربلمأطددربمعددـمشددوهمعددـماظشددرطوءمبؽددؾمربددلماٌشددورطيممممممممم

عمسؾددكمبؼقدديماظشددرطوءمهددومدصعددفمعددـمزؼددودةمؼبماظضددرؼؾيمسددـمحصددؿفممممممهلددذاماظشددرؼؽماظرجددقم

نماظشددددرؼؽماٌؿؼدددددممػددددقموحدددددهماظددددذيمؼلددددؿقؼماظلددددؿوحوتممن.موؼبمػددددذهمايوظدددديمصدددد

ماظؼوغقغقيم.
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م:معـولمسؾكمطقػقيماحؿلوبماظضرؼؾيمسؾكماٌشورطوت

ذدددرطيمتضدددوعـقيمعمظػددديمعدددـمنالنددديمأذدددكوصمسدددراضقيمعؼدددقؿيمشدددومعؿدددزوجيم.مممممممممم

إؼدددددراداتمإعبوظقددددديممعدددددـمعؾقعوتفدددددومتؼددددددرمتممم2009اظلدددددـيماٌوظقددددديممحؼؼدددددًمؼبمغفوؼدددددي

(مدؼـدددددورمهموانم100.000.000(مدؼـدددددورمهموانمغػؼدددددوتمتقظقددددددػومبؾغدددددًمتمممم300.000.000

نمعدددومضبصدددؾمن%(مسؾددكماظؿدددقاظلم.مصددمم50%مهم30%مهم20اإلربددوحمتدددقزعمبقددـفؿمسؾدددكمأددددوسمتممم

مسؾقفماظشرطوءمعـماظربلماٌؿقؼؼمؼؽقنمطوآلتلم:

مدؼـورم300.000.000وظقيم:ممممممممممإؼراداتمإعب

مدؼـورم100.000.000غػؼوتمواجؾيماظؿـزؼؾممممممم

م%م(50%مهم30%مهم20نالنيمذرطوءمممممممممممممممتم

م

ماظدخؾماظصوؼبم=ماظدخؾماإلعبوظلمدماظؿؽوظقػمممممممممممممممممم–أم

مدؼـورم200.000.000دؼـورم=مم100.000.000دؼـورمدمم300.000.000ممم

م

م20ممممممحصيماظشرؼؽماألولم–بم

مدؼـور40.000.000دؼـورمم=مم200.000.000مxدددددددددددددددمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم100ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم30ممحصيماظشرؼؽماظـوغلم

مدؼـورم60.000.000دؼـورم=مم200.000.000مxدددددددددددددددممممممممممممممممممممممممممممممممم

م100مممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم50ممممحصيماظشرؼؽماظـوظٌم

مدؼـورم100.000.000دؼـورم=مم200.000.000مxددددددددددددددددددمممممممممممممممم

م100ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

مدمممممممدخدددؾماظشدددرؼؽماألولماًوضدددعمظؾضدددرؼؾيمتمحصددددؿفمعدددـممممممم-ج اظددددخؾماظصدددوؼب

ماظلؿوحم(

مدؼـورم37.500.000=مم2.500.000دمم40.000.000مممممممممممم

م
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م3ممممممممممممممم

مدؼـورم15.000دؼـورم=مم500.000مxددددددددددددددددددددددددددددددددددددم

م100ممممممممممم

مم5مممممممممممممم

مدؼـورم25.000دؼـورم=مم500.000مxددددددمدددددددددددددددددددددددد

مم100ممممممممممم

مم10مممممممممممم

مدؼـورمم100.000=مدؼـورم1.000.000ممممxددددددددددددددددددددددددددددددم

مم100ممممممممممم

ممممممممم

م15مممممممممممممم

مدؼـورمم5.325.000م=دؼـورمم35.500.000مxددددددددددددددددددددددددددددم

مددددددددددددددددددددددددددددددددممممممممممممممممممممممممممممممممممممم100

مضرؼؾيمعلؿقؼيمسؾكماظشرؼؽماألولم.مم5.465.000مممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممممم

مدؼـورمم57.500.000دؼـورم=مم2.500.000دؼـوردمم60.000.000دخؾماظشرؼؽماظـوغلمم=م

مم3مممممممم

مدؼـورم15.000دؼـورم=مم500.000مxمددددددددددددددددددد

مم100ممممم

ممم5مممممم

مدؼـورم25.000دؼـورم=مم500.000مxددددددددددددددددددمم

مم100مممممم

مم10مممم

مدؼـورممم100.000دؼـورم=مم1.000.000مxمممدددددددددددددددمممممممممممممممممممممم

ممممم100مممممم

م

م
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مم15مممم

مدؼـورمم8.325.000دؼـورم=مم55.500.000مxدددددددددددددم

مدددددددددددددددددددددددددددددددددددمم100مممممم

مدؼـورمضرؼؾيمعلؿقؼيمسؾكماظشرؼؽماظـوغلم8.465.000مممممممممممممممممممممممممممم

م

م ماظـوظٌم= ماظشرؼؽ مم100.000.000دخؾ مم2.500.000دؼـور م= م97.500.000دؼـور

مدؼـور

م3مممممم

مردؼـوم15.000=مدؼـورمم500.000مxدددددددددددددددددددددم

مم100مممممم

مم5مممممم

مدؼـورمم25.000دؼـورمم=مم500.000مxدددددددددددددددم

م100مممممم

مم10مممممم

مدؼـورم100.000دؼـورم=مم1.000.000مxدددددددددددددددم

ممم100مممممم

مم15مممممم

مدؼـورم14.325.000=مم95.500.000مxددددددددددددددم

مدددددددممددددددددددددددددددمممممممممممممممممممممممم100مممممم

مضرؼؾيمعلؿقؼيمسؾكماظشرؼؽماظـوظٌمم14.465.000مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مصرضماظضرؼؾيموتؼدؼرػومسؾكماظشرطوتمم–م3

اظشدددرطوتماٌلدددوػؿيمممنماظشدددرطوتماظددديتمؼؼصددددػومضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾمػدددلمممممممإ

ماٌمدلددددديمؼبماظعدددددراقمأومؼبمخورجدددددفموتؿعدددددوركماألسؿدددددولمممممواظشدددددرطوتماوددددددودةم

.موتؿقؼدددؼماظضدددرؼؾيمسؾدددكمدخدددؾممماظؿفورؼددديمأومهلدددومدائدددرةمأومربدددؾمأومعراضؾددديمؼبماظعدددراقممم

اظشددرطيمضؾددؾمدصددعمأيمذددلءمعـددفمإظبمأصددقوبماألدددفؿمهموبفددذامدبؿؾددػماظشددرطوتمسدددـممممممممممم

اٌشددددورطيم.مصػددددلماألخددددوةمتػددددرضماظضددددرؼؾيمسؾددددكمدخددددؾمطددددؾمذددددرؼؽمهمؼبمحدددديمأنم
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أدددؾوبمذظددؽمأنماظشددرطوتممماألوظبمتػددرضماظضددرؼؾيمسؾددكمدخددؾماظشددرطيمضؾددؾماظؿقزؼددعمهمومممممم

تؿؿؿددددعمبوظشكصددددقيماٌعـقؼدددديماٌلددددؿؼؾيمسددددـماألذددددكوصماٌؽددددقغيمهلددددومؼبمحدددديمأنمممم

وامؼرتددددىماظـؿددددوئٍماظؼوغقغقدددديمهماٌشددددرعمووػددددؾممتؿددددعماٌشددددورطوتمبفددددذهماظشكصددددقيمم

وهلددذامضددررمربودددؾيمطددؾمذددرؼؽمؼبماٌشددورطيمسددـمدخؾدديمبـلددؾيمحصددؿفمهموعددـلممممممممممممهمسؾقفددو

ٌممم ؼدددررمظدددفمهمسؾدددكمسؽدددسماظشدددرطوتمحقدددٌمالمؼؿؿؿدددعمممممممطدددؾمذدددرؼؽماظلدددؿوحماظؼدددوغقغلما

ألسضدددوئفومؼوظلدددؿوحوتماظؼوغقغقددديمسؾدددكمأددددوسمأنمتؾدددؽماظلدددؿوحوتمالممتدددـلمأصدددالمإالممممممممم

مظ ذكوصماظطؾقعقيم.

نماظؾقدددٌمؼبمعقضدددقعماظشدددرطوتمؼدددـومضضدددوؼومضدددرؼؾقيمسدؼددددةمغؼدددػمسؾقفدددومؼبممممممممإ

ماظؾقونماآلتلم:

م:معلموظقيمعدؼرماظشرطيم–أم

طيمبقاجددددىمتؼدددددؼؿمايلددددوبوتماٌؿعؾؼدددديمبوظشددددرطيمؼبمأظددددزمماظؼددددوغقنمعدددددؼرماظشددددر

عدددةمعـودددؾيمأخددرىمبشددرطممممإظب(معددـمطددؾمدددـيمهوصبددقزممتدؼدددػوممممم5/مم31عدددةمأضصددوػومتمم

اظضدددرؼؾقيمهموتدددقصرمضـوسؿفدددومبضدددرورةماظؿؿدؼددددم.مطؿدددومأظدددزممممممممماإلدارةأنمؼؼددددممرؾدددىمإظبمم

عؾؾددغمعددـمماظؼددوغقنماٌدددؼرمبؿلدددؼدماظضددرؼؾيماٌلددؿقؼيمسؾددكماظشددرطيمضؾددؾمأنمؼدددصعمأيمممممممم

م.اٌلوػؿيمممإظبأعقاهلوم

متقزؼعماألربوحموسالضؿفمبؿلدؼدماظضرؼؾيمم–بم

صددوئضماظعؿؾقددوتماظؼوبددؾمظؾؿقزؼددعمؼددؿؿمهدؼدددمعؼدددارممممممممإظببعدددمأنمتؿقصددؾماظشددرطيممم

ضدددرؼؾيماظددددخؾماٌلدددؿقؼيمضؾدددؾماظؿـزؼدددؾمأيمدبصدددقصمأوماحؿقدددورلمآخدددرمتمسددددامتـزؼدددؾممم

ظضددرؼؾقيم(منددؿمصبددريماسؿؿودػددومطلدددوسممممماًلددورةماٌرحؾدديمواٌؼؾقظدديمعددـمضؾددؾماإلدارةمامممم

مالحؿلوبماظؿكصقصوتمواالحؿقوروتماألخرىم.

م100.000.000:مذددددرطيمربدددددودةمحؼؼددددًمأربوحددددومضوبؾدددديمظؾؿقزؼددددعمضدددددرػومممعـددددول

دؼـددورمهوامؼؽددـمظدددؼفومخلددوئرمعرحؾدديمهمنددؿمأصدددرتماهلقؽدديماظعوعدديمضددرارامبؿقزؼددعمرصددقدمممممممممممم

ماألربوحمسؾكماٌلوػؿيم:

مضرؼؾيماٌلؿقؼيمسؾكمأربوحماظشرطيموصؼومظؾلعرماوددمؼؿؿمأوالمهدؼدماظم-

ممممم15مممممم

مدؼـورمم15.000.000دؼـورم=مم100.000.000مممxددددددددددددم

م100ممم
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%مم25ـدددؾمغلدددؾيمممتدبصدددقصمحصددديمدائدددرةماظعؿدددؾمواظضدددؿونماالجؿؿدددوسلماظددديتممممم-

مدممممم100.000.000بعددددمتلددددؼدماظضدددرؼؾيم.وسؾقدددفمماألربدددوحعدددـمرصدددقدم م15.000.000دؼـدددور

مدؼـورم85.000.000دؼـورم=م

مدؼـورامعؼدارماظؿكصقصم21.250.000%مم=مم25مxدؼـورمم85.000.000م

عدددددـمم73مم/مم-االحؿقدددددورلماإلظزاعدددددلماٌؼدددددررمؼبمضدددددوغقنماظشدددددرطوتمتم /مأوالمم-

م%م(م:م5اٌعدلماظـوصذم(مبـلؾيمالمتؼؾمسـمتمم1997ظلـيمم21اظؼوغقنمرضؿ

م100.000.000 مت مم15.000.000د م=م21.250.000+ م=م5مxم63.750.000م( %

مدؼـورامعؼدارماالحؿقورلمم3.187.500

مم

األربددوحماٌؼددصحمتقزؼعفددوم:ومتـددؾماألربددوحماظدديتمضبصددؾمسؾقفددومطددؾمعلددوػؿمعددـممممممممم-

اٌلددددوػؿيمهمطددددؾمبـلددددؾيمأدددددفؿفمهموتلددددؿكرجمعددددـمخدددداللمتـزؼددددؾمذبؿددددقعماظػؼددددراتم

مػقم:اظـالثمعـماظػوئضماظؼوبؾمظؾؿقزؼعمو

=م(مم3.187.500+مم21.250.000+مم15.000.000تمم-100.000.000

مدؼـورامرصقدماألربوحماٌؼصحمتقزؼعفومسؾكماٌلوػؿيم.م60.572.500

مج

معؼلقمماألربوحمبقصػفمأدودومالحؿلوبماظؿصوسدماظضرؼامم–جم

اظؼدددوغقنمتم....مسؾدددكمأنمتمخدددذمايصددديممـ(معدددـماٌدددودةماظـوغقددديمعدددم6غصدددًماظػؼدددرةمتم

اٌعػدددوةمهقجدددىمضدددوغقنممسددديمعدددـمضؾدددؾماظشدددرطوتمذاتماٌلدددموظقيماوددددودةمشدددوماٌقز

تـؿقددديموتـظدددقؿماالددددؿـؿورماظصدددـوسلمطلددددوسمالحؿلدددوبمتصدددوسدمغلدددىماظضدددرؼؾيمسؾدددكممممممممم

ماٌدخقالتماألخرىم(

نمادبددددوذمحصدددديماظددددربلماٌؿقؼؼدددديمظؾؿؽؾددددػمعددددـماظشددددرطيمطلدددددوسممممنوبددددذظؽمصدددد

ٌصدددودرماألخدددرىمتؿطؾدددىممالحؿلدددوبمسؿؾقددديماظؿصدددوسدماظضدددرؼامسؾدددكمعدخقالتدددفمعدددـماممم

متقاصرماظشروطماآلتقيم:

ماظشرطيمربدودةم.متؽقنمأن -

 تؿكذماظشرطيمذؽؾماٌشروعماظصـوسلم.مأن -

اظدددخؾمهقجددىممأنمؼؽددقنمػددذاماٌشددروعمماظصددـوسلمشددومععػددكمعددـمضددرؼؾيمممممم -

 ضوغقنماالدؿـؿورماظصـوسلم.
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:مبؾغددددددًمعدددددددخقالتماٌؽؾددددددػمتمحلددددددـم(معددددددـماألربددددددوحماظؿفورؼدددددديمتممممعـددددددول

اٌوظقدددديم.موطوغددددًمحصدددديماظددددربلماٌدصقسدددديمم2009(مدؼـددددورمخدددداللماظلددددـيمم20.000.000

(مدؼـددددورم.موضدددددمطددددونمممم1.000.000ظؼددددوءمعلددددوػؿؿفمؼبمذددددرطيماظقادددددطلماودددددودةمتمممم

أربعددديمأوالدمضوصدددرؼـم.موطوغدددًماظشدددرطيمصدددـوسقيمهوشدددومععػدددوةمهقجدددىمممممممفعؿزوجدددوموظدؼدددم

مضوغقنماالدؿـؿورماظصـوسلم.

م

مؾكماٌؽؾػم:متؽقنمغلؾيماظؿصوسدماظيتمهلىمس

مدؼـورممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظضرؼؾيم

مددددددددددددممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممددددددددددددددددددم

مدؼـورمحصيماظربلمعـماظشرطيمممممممممممممممممممم 1.00.0

م%مممممممممممممممالمطبضعمظؾضرؼؾيمألغفمدؾؼمواخضعمضؾؾ3دؼـورمبـلؾيمم500.000

م%ممممممممممممممماظؿقزؼعممم5دؼـورمبـلؾيمم500.000

مممم

م:ملطوألتوسـدئذمتؽقنماظضرؼؾيماٌؿقؼؼيمم

مرحبفمعـماظعؿؾماظؿفوريدؼـورمم20.000.000

م(م800.000+مم2.000.000+مم2.500.000مسوحفماظؼوغقغلمتمم5.300.000

مدددددددددددددددددددددددددددددمم

مدؼـورمخوضعيمظؾضرؼؾيموتؽقنمطوألتلم:م14.700.000

مدؼـورمم100.000ممممم%ممم10دؼـورمبـلؾيمم1.000.000

مدؼـورم2.055.000%مممممم15دؼـورمبـلؾيمم13.700.000

مدددددددددددددددددددددددددددددمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورماظضرؼؾيمسؾكماألربوحماظؿفورؼيمم2.155.000ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

محؾماظشرطيموتصػقؿفومم–دم

تعددددر ماظؿصددددػقيمبلغفددددومذبؿقسدددديمإجددددراءاتمتفددددد مإظبمإغفددددوءمسؿؾقددددوتماظشددددرطيممم

بؼصدددمتلدددؼدمعددومسؾقفددومعددـمدؼددقنمواظؿزاعددوتمهموهصددقؾمحؼقضفددومبذعدديماظغددومهموهقؼددؾممممممممم

ممغؼقدموؽـمتقزؼعفومسؾكماظشرطوءمعـمخاللماظؼلؿي.عقجقداتفومإظب
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نمسؿؾقددديماظؿصدددػقيممتـدددؾماٌرحؾددديمعدددومضؾدددؾماألخدددوةمهمحقدددٌمتؿؾعفدددومممممممنوبدددذظؽمصدددم

اظؼلدددؿيماظددديتمتـؿفدددلمصقفدددوماظشدددرطيمغفوئقدددوم.موتؾددددأماظؿصدددػقيمعدددـمتدددورؼخمحصدددقلماظشدددرطيمممم

اٌصددددػلممؼؾدددددأسؾددددكمعقاصؼدددديمعلددددفؾماظشددددرطوتمسؾقفددددومهواسؿؾددددورامعددددـمػددددذاماظؿددددورؼخمم

قصددددقؾمدؼددددقنماظشددددرطيمبذعدددديماظغددددومهوتلدددددؼدماالظؿزاعددددوتماٌصتؾدددديمبددددذعؿفومظؾغددددومهممبؿ

سؿؾقدددديممأنغؼددددقدممتفقدددددامظؿقزؼعفددددومسؾددددكماٌلددددوػؿيم.مشددددوممممممإظبوهقؼددددؾماألعددددقالمم

ماظضرؼؾقيمسؾكماظؿصػقيم.ماإلدارةبعدمعقاصؼيممإالاظؿقزؼعمػذهمالمتؿؿم

اظؿقوددددىممبدددنجراءيمعقاصؼؿفدددومسؾدددكماظؿصدددػقمممإصدددداراظضدددرؼؾقيمضؾدددؾممماإلدارةتؼدددقمم

اظضدددرؼامهمحقدددٌمتؿدددقظبمتـؾقدددًمضقؿددديماٌـشدددلةمؼبمتدددورؼخماظؿصدددػقيمعؼورغددديمعدددعماظؼقؿددديمممم

مإذاألصددؾقيمسـدددماظؿلدددقسمهموالمهلددىماالحؿقورددوتمضددؿـمػددذهماظؼقؿدديمسـدددماظؿصددػقيم.ممممممممم

ماظضرؼؾقيماٌقاصؼيماٌطؾقبيم.ماإلدارةدصعًماظضرؼؾيمسـفوم.منؿمتصدرممأندؾؼم

يموصؼدددومظؾشدددؽؾماظدددذيمحدددددهماظؼدددوغقنمؼؼدددقمماٌلدددفؾممممموسـددددعومتلدددؿؽؿؾماظؿصدددػقم

بنصدددارمضددرارمؼؿضددؿـمذددطىمأدددؿماظشددرطيمعددـمدددفالتفم.موؼـشددرمػددذاماظؼددرارمؼبماظـشددرةمممممممممم

موؼبمصققػيمؼقعقيمخاللمسشرةمأؼوممعـمتورؼخمصدورهم.

اٌمدلددديمبددددصعماظضدددرؼؾيمسؾدددكممواألسضدددوءوضددددمأظدددزمماٌشدددرعمطدددالمعدددـماٌصدددػلم

ماٌلوػؿيمضرؼؾقومسـماألربوحماظيتمهؼؼًمهلؿمماظقجفماٌؽقر.منؿموريمربودؾي

م

/مم12/مم31:مذدددرطيموورؼددديمربددددودةمتغؾدددؼمحلدددوبوتفومبشدددؽؾماسؿقدددوديمؼبمممممعـدددولم

.مضدددددعًمرؾؾددددومظؾؿصددددػقيمإظبمدائددددرةمتلددددفقؾماظشددددرطوتمهمصقاصؼددددًمسؾددددكممذظددددؽممم2008

تممو.وضددددددددمحؼؼدددددددًماظشدددددددرطيمأربوحدددددددومعؼددددددددارػممم2009/مم6/مم30بؼرارػدددددددوماٌدددددددمرخم

.موتؼدددددددددممم2009/مم6/مم30ظغوؼدددددددديمم1/1/2009ـددددددددورمخدددددددداللماٌدددددددددةم(مدؼ1.500.000

م2010/مم6/مم30ظغوؼدددديمم2009/مم7/م1اٌصددددػلمخبالصدددديميلددددوبوتماظشددددرطيمظؾؿدددددةمعددددـممم

م(مدؼـور.1.200.000خلورةمعؼدارػومتمإظبتعرضماظشرطيممإظبتشوم

م

م

م

م

م
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ماظؿؼدؼرؼيمم2010اظؿؼدؼرمظلـيم

مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمم

مم2009/مم6/مم30ظغوؼيمم2009/م1/م1دؼـورمأربوحماٌدةمعـمم1.500.000

مم2009/مم12/مم31ظغوؼيمم2009/م1/7دؼـورماًلوئرمظؾؿدةمعـمم600.000

م(مx6/12دؼـورممم1.200.000تممممممممممممممممممممممممم

مددددددددددددددددددددد

مدؼـورمإربوحماظشرطيماظقاجىمتؼدؼرػومسؾقفم.م900.000

م

اظشدددرطيمصؿقدددددمبعددددمصددددورمممإحددداللهماٌرحؾددديمبوظؿصدددػقيم.أعدددومعددددةمموتلدددؿكمػدددذ

ـممممماإلسدددالن غؿدددوئٍممعدددـمدائدددرةمتلدددفقؾماظشدددرطوتمهوسـدئدددذمهوددددىماظشدددرطيمضدددرؼؾقومسددد

(مدؼـدددور.مم600.000خلدددورةمعؼددددارػومتممموحلدددوبوتفومهوحقدددٌمأنماظشدددرطيمضددددمهؼدددؼمظددددؼفممم

اظددددؼقنمهممـعدددمحؼقضفدددوعدددومتظفدددرهمسؿؾقددديمتلددددؼدماظؿزاعوتفدددومهموهصدددقؾممممممإظبمبوإلضدددوصي

أربددوحمعددـالمتؼلددؿمسؾددكمسددددماألدددفؿمممممإظبوبددذظؽمدددؿؽقنماظـؿقفدديماظـفوئقدديماظدديتمتددمديمممم

صؿظفدددرمغؿدددوئٍمربدددلمطدددؾمددددفؿمسـددددماظؿقزؼدددعمهموسـددددمذا مودددريمربوددددؾيمطدددؾمعلدددوػؿمممم

مضرؼؾقومسؾكمعؼدارمعومحصؾمسؾقفمعـمربلمسـدماسباللماظشرطيم.

م

مماألجـؾقياظشرطوتمم–هم

خؾمتعرؼػدددومظؾشدددرطيماألجـؾقددديمهمواطؿػدددكمبدددوظؼقلمإنممممامضبدددددمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددمم

اٌؼصدددقدمبوظشدددرطيمػدددقماظشدددرطيماٌلدددوػؿيمأوماوددددودةماٌمدلددديمؼبماظعدددراقمأومؼبمممممممم

ممقخورجفموتؿعوركماألسؿولماظؿفورؼيمأومهلومدائرةمأومربؾمسؿؾمأومعراضؾيمؼبماظعرا

ًممممم ماظشددددرطوتماألجـؾقدددديممبقدددددمأنمدددددؾطيماالئددددؿال ماٌمضؿدددديمتماٌـقؾدددديم(مأخضددددع

اٌلددفؾيمؼبماظعددراقمأومتؾددؽماظدديتمهلددومعمدلدديمدائؿدديمؼبماظعددراقمظضددرؼؾيمسؾددكمدخؾددفوممممممممممم

م.%مم15اٌؿقؼؼمؼبماظعراقمبلعرمنوبًمعؼدارهم

مممم

متؼدؼرماظضرؼؾيموصرضفومسؾكمودوئطماظـؼؾمم–م4

تـددددوولمضددددوغقنمضددددرؼؾيماظدددددخؾمعلددددلظيمتؼدددددؼرماظضددددرؼؾيموجؾوؼؿفددددومسؾددددكمأصددددقوبم

ومؼبماظعدددرقمأومواظربؼددديمهموعلدددؿلجرؼفومسـددددماذدددؿغوهلمممموددددوئطماظـؼدددؾماظؾقرؼددديمهمواظـفرؼددديمهممم
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وصددددقهلومعدؼـدددديمأومعقـددددوءمؼبماظعددددراقمهمسـدددددعومؼؽددددقنمأصددددقوبفومأومعلددددؿلجرؼفومدددددوطـيم

م:ملبوآلتخورجماظعراقم.وتؿؿـؾمعؿطؾؾوتماظؿؼدؼرم

ذبؿدددقعماٌؾؾدددغماظدددذيممم%م(ممعدددـ7.5تؾؾدددغماظضدددرؼؾيمسؾدددكماظددددخؾماًوضدددعمتممممم–أم

ـم اظرطدددددوبمواظربؼددددددموايققاغدددددوتمواظلدددددؾعمممؼؿلدددددؾؿفمأوماظدددددذيمدقلدددددؿؾؿفمعددددد

ماٌشققغيمؼبماظعراقم.

سدددـمعؿطؾؾدددوتمتؼددددؼرماظضدددرؼؾيمؼعددددمددددوئؼماٌرطؾددديمأومربوغفدددوموطدددقالموعلدددموالممم–بم

مطونمصوحؾفومأومعلؿلجرػومشومعقجقدمؼبماظعراقم.مإذا

تددزودمدائددرةماظؽؿددور مبشددفودةمعـددعماٌرطؾدديماظدديتمتددلخرمتلدددؼدمضددرؼؾؿفومعدددةممممممممم–جم

وأمسدددوءماٌؽؾػددديمبوظددددصعمهمومتـدددعماظددددائرةماٌدددذطقرةمخدددروجممممممنالنددديمأذدددفرمهم

ماٌرطؾيم.

إنمتددددلخوموادددددطيمسددددـماظلددددػرمحبؽددددؿمػددددذهماٌددددودةمالمؼعػددددلمصددددوحؾفومأوممممممممم–دم

معلؿلجرػومأوموطقؾفومعـمدصعمردقمماٌقـوءمأوماألجقرماألخرىمعدةماظؿلخوم

وطوغددددددًماألجددددددرةمم2009/مم4/مم1دخؾددددددًموادددددددطيمغؼددددددؾماظعددددددراقمؼبمممعـددددددولم:

اظعدددراقممخدددورجمإظبراقمأومعدددسدددـمغؼدددؾمبضدددوسيمداخدددؾماظم(مدؼـدددورم1.000.000لدددؿؾؿيمتماٌ

مهمسؾؿومبلنمصوحؾفومأومعلؿلجرػومشومعؼقؿمؼبماظعراقم.

م

م(مؾأجرةماظـؼمدؼـورماظربلمتمم75.000%م=مم7.5مxم1.000.000ايؾم:

دؼـدددددوراممعؼددددددارماظضدددددرؼؾيماٌؿقؼؼددددديموسؾدددددكماٌؽؾدددددػممممممممم2250%م=م3مxم75.000

منؿمؼزودمبرباءةمذعيمأصقظقيمصقلؿلمظفمبوًروجمعـماظعراقم.تلدؼدهمهم

م

م

م

م

م

م

م

م
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 املثحث الساتغ
 الفحض الضريثي

م

مؼـوماظػقصماظضرؼامعلوئؾمسدؼدةمغؼػمسؾقفومؼبماظؾقونماآلتلم:

:متـدددورمعلدددلظيماظػقدددصماظضدددرؼامسـددددموجدددقدمحوظددديماظشدددؽمبؼقدددوممتالسدددىمؼبممممممأوال

ضدددؿـماظػقدددصماٌدددذطقرمعدددوممموؼؿمدمتغدددقوماظددددخؾماًوضدددعمظؾضدددرؼؾيمهممددددددايلدددوبوتمبؼص

مؼؾلم:

صقدددصماظؼدددقائؿماٌوظقددديمظؾؿؽؾػددديماظددديتمددددؾؼمأنم متـظقؿفدددوموصدددقوشؿفوموغشدددرػومممم-أم

هددومصقفددوماٌقزاغقدديماظعوعدديموايلددوبوتماًؿوعقدديموأغفددومععدددةموذبفددزةموصؼددومظ صددقلممممممم

مهموظؾػوحصماظضرؼامأنمؼطؾىمدفالتموعلؿـداتماىفيماٌػققصيمضرؼؾقوم

اظضدددرؼاماٌؽؾػددديماظطؾقعدددقيمواٌعـدددقؼيمهدددومصدددقفؿمذدددرطوتممؼشدددؿؾماظػقدددصمم–بم

ماألعقالموذرطوتماألذكوصم.

ظؾػددددوحصماظضددددرؼامأنمؼطؾددددىمتقضددددققومواصقددددومظؾددددـؼصماظددددذيمؼالحظددددفمؼبممممممممم–جم

أنمضبؼددددؼمػدصددددفمعددددـمممإظباٌعؾقعددددوتماٌؼدعدددديمأومشؿقضددددومؼبمبعددددضمأجزائفددددومم

ماظػقصم.

رفمواىقاغددددىماظػـقدددديمظؾػددددوحصمأنمؼطؾددددعمسؾددددكمطقػقدددديمعزاوظدددديماٌؽؾددددػمظـشددددومم–دم

اظلددددؾعيمهمودددددقضفومواٌـوصلدددديمواألدددددعورمواظؽؾددددػموأيمععؾقعددددوتمممبنغؿددددوجاًوصدددديم

معػقدةمأخرىم.

عقددددةمبهدؼددددمعرطدددزمعدددوظلمحؼقؼدددلمواظبمغؿدددوئٍمأسؿدددولمحؼقؼقددديمممممممإظباظقصدددقلمم–هم

مسـماظغشمواظؿفربماظضرؼام.

مؼـؾغلمأنمتؿؿمػذهماإلجراءاتمؼبمضقءمغصقصمضقاغيماظضرائىم.م–وم

م

:متلدددددؿؼلماإلدارةماظضدددددرؼؾقيمععؾقعوتفدددددومسدددددـماٌؽؾػددددديمعدددددـمعضدددددؿقنمممممممغقدددددومنو

ؼـظؿفدددومغظدددوممعلدددؽماظددددصوترماظؿفورؼددديمممحلدددوبوتفؿمذاتفدددومهموحقدددٌمأنمحلدددوبوتمػدددمالءممم

اظـوصددذماظددذيمضبددددمأذددؽوهلومهموأغقاسفددومممممم1985(مظلددـيمم2ألشددراضمضددرؼؾيماظدددخؾمرضددؿمتمممم
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علدددؽماظددددصوترمهمظدددذظؽمصفدددؿممهمورؾقعؿفدددومهموأنمػدددمالءماٌؽؾػددديمػدددؿماًوضدددعقنمظـظدددوممم

ماٌشؿقظقنمبعؿؾقيماظػقصماظضرؼام.

ظؼددددمسقـدددًماٌدددودةمتماظلدددوبعيم(معدددـماظـظدددومماٌؽؾػددديماٌشدددؿقظيمبـظدددوممعلدددؽمممممم

ماظدصوترمبـالثمصؽوتمػؿم:

:مصددددرضماظـظددددوممسؾددددكماٌؽؾػدددديماٌددددذطقرؼـمأدغددددوهمعلددددؽممممممماظػؽدددديماألوظبم–م1

اظضدددددرؼؾقيمبعددددددمتددددددضقؼفوممرةاإلدامإظباظددددددصوترماظؿفورؼددددديمهموتؼددددددؼؿمحلدددددوبوتفؿمم

موتصدؼؼفومعـمعراضىمحلوبوتم:

مصروعماظشرطوتمواٌمدلوتماالضؿصودؼيماألجـؾقيم.م–أم

مذرطوتماٌلوػؿيماًوصيمواودودةمواظؿضوعـقيمواٌشروعماظػرديم.م–بم

م(مدؼـورم.م30.000طونمرأمسوهلومأطـرمعـمتممإذااظشرطيماظؾلقطيمم–جم

ـممم–دم اظؿفدددددورماٌلدددددفؾيمؼبماظغدددددر ماظؿفورؼددددديممممماظصدددددـػونماألولمواظـدددددوغلمعددددد

م(مدؼـورم.م30.000واظصـوسقيمواٌشورؼعماظصـوسقيماظيتمؼزؼدمرأمسوهلومسؾكمتم

(مدؼـددددورمسددددداماظضددددرؼؾيمم50.000اٌلددددؿقردونمٌددددـمؼزؼدددددمادددددؿوادػؿمسؾددددكمتم–هم

م(مدؼـورم.م50.000اظؽؿرطقيمهمواٌصدرونماظذؼـمتزؼدمصودراتفؿمسؾكمتم

اٌلدددددفؾقنمظددددددىموزارةممممفددددددونماألصدددددؾققنمواظـدددددوغقؼقنماٌؼدددددووظقنمواٌؿعم–وم

م.واظؿعوونماالنوئلماظؿكطقط

أصدددددقوبمدورماظلدددددقـؿومواظؿلدددددؾقيمواظصصقدددددفمعـدددددؾمدورماظلدددددقـؿومواٌـؿددددددؼوتمممم–زم

مواٌالسىموطذظؽماظػـودقماٌصـػيمنالثمنقممصلطـرم.

مأصقوبماٌطوسؿمعـماظدرجؿيماٌؿؿوزةمواألوظبم.م–حم

متماألػؾقيمواٌذاخر.أصقوبماٌلؿشػقوم–طم

أغدددفمالمؼشدددصطمأنمتؽدددقنممإالم:مػدددؿمعؽؾػدددقنمعشدددؿقظقنمبوظـظدددوممممماظػؽددديماظـوغقددديمم–م2

محلوبوتفؿمعدضؼيموعصدضيمعـمعراضىمحلوبوتهمصفؿم:

م(مدؼـور.30.000طونمرأمسوهلومأضؾمعـمتممإذااظشرطيماظؾلقطمم–أم

م30.000تممطددونمرأمسوظددفمؼزؼدددمسؾددكممممإذااظصددـػماظـوظددٌموعددومؼؾقددفمعددـماظؿفددورمممممم–بم

م(مدؼـور.

م(ممدؼـورم.م30.000اظصـوسققنماظذؼـمتؾؾغمطؾػيمعشورؼعفؿمأضؾمعـمتمم–جم
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(مدؼـدددورمسدددداماظضدددرؼؾيممم50.000اٌلدددؿقردونماظدددذؼـمتؼدددؾماددددؿواداتفؿمسدددـمتمممم–دم

م(مدؼـور.م50.000اظؽؿرطقيم.وطذظؽماٌصدرونماظذؼـمتؼؾمصودراتفؿمسـمتم

ـممم–هم ػيمظددددىموزارةماظؿكطدددقطمواظؿعدددوونمماٌؼدددووظقنمواٌؿعفددددونمعدددـمشدددوماٌصددد

م(مدؼـورم.م50.000طوغًمعؼؾقضوتفؿمتزؼدمسؾكمتمإذا.ماإلنوئل

مأصقوبماٌطوسؿمعـماظدرجيماظـوغقيم.م–وم

أصدددددقوبمعؽوتدددددىماظؿددددددضقؼمهموتـظدددددقؿمايلدددددوبوتمهمواٌؽوتدددددىماظعؾؿقددددديمممممممم–زم

مواالدؿشورؼيمهواٌؽوتىماظلقوحقيم.

م(مدؼـورم.م100.000تفؿمتزؼدمسؾكمتموطالءماظؼطوعماظعوممإذامطوغًمعؾقعوم–حم

موطالءمبوظعؿقظيم/ماإلخراجماظؽؿرطلمواظؿلعيم.م–طم

مأصقوبمععورضماظلقوراتم.م–يم

مأصقوبماٌزاداتماظعؾـقيم.م– م

م

:ممتـدددؾماجملقسددديماظددديتمعدددومزاظدددًمشدددومعـظؿددديمحلدددوبوتفومبصدددقرةمماظػؽددديماظـوظـددديم–م3

اظضدددددرؼؾقيمظؿقدؼددددددمممدارةاإلمإظبأصدددددقظقيم.موصدددددقضماظـظدددددوممأعدددددرمتـظدددددقؿمحلدددددوبوتفوممممم

مدفالتفؿموعلؿـداتفؿمبشؽؾمؼؿلؼمععمرؾقعيمطؾمصؽيمهموتشؿؾمعومؼلتلم:

ماٌفـققنمعـؾماألرؾوءمواووعيمواٌفـدديم.م–أم

مايرصققنمعـؾمايدادؼـموايالضيمواظـفورؼـمواًقوريم.م–بم

مأصقوبمعؽوتىمدالظيماظعؼور.م–جم

متماٌرضقيمواألذعيم.أصقوبماظصقدظقوتمواٌكؿرباتمواظؿقؾقال

م

م

م

م

م

م

م

م
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 املثحث الثاهي
 االػرتاع ػلً التقذير

مم

اظددددخؾمسؾدددكممماتفدددد مإجدددراءاتمتؼددددؼرمدخدددؾماٌؽؾدددػمإظبمتعدددقيمعؼددددارمػدددذمممم

حؼقؼؿدددفم.محقدددٌمصبدددريمسؾدددكمأدوددددفمهدؼددددمعؼددددارماظضدددرؼؾيماظقاجؾددديماألداءم.مإالمأنممممممم

فوماإلدارةماٌؽؾدددػمضددددمالمؼؼؾدددؾمبفدددذاماظؿؼددددؼرمهمودصدددعماظضدددرؼؾيمبوظصدددقرةماظددديتمضددددرتمممممممم

اظضدددددرؼؾقيم.طؿدددددومأنماإلدارةماظضدددددرؼؾقيمضددددددمالمتلدددددؿفقىمٌطوظدددددىماٌؽؾدددددػمبؿعددددددؼؾمم

اظضددرؼؾقيمحددقلمعؼدددارمممواإلدارةماظؿؼدددؼرمأومإظغوئددفم.وسـدئددذمؼـددقرماًددال مبدديماٌؽؾددػممممممم

ماظدخؾماًوضعمظؾضرؼؾيمهموعؼدارماظضرؼؾيماٌػروضيمسؾكماٌؽؾػم.

رمؼبماظددددسووىماظددديتمتؿعؾدددؼمموضددددمعـدددعمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾماظؼضدددوءمعدددـماظـظدددممم

م.أومأؼددديمععوعؾدديمأجرؼدددًموصدددؼمأحؽددوممػدددذاماظؼدددوغقنمممهوصرضددفوموجؾوؼؿفدددوممهبؿؼدددؼرماظضدددرؼؾيم

بقددددمأغدددفمأوطدددؾماٌفؿددديماٌدددذطقرةمإظبمندددالثمػقؽدددوتمػدددلم:ماإلدارةماظضدددرؼؾقيمهموىدددونمم

م مغؿـوولمبقونمػذهماهلقؽوتمتؾوسوم:قاالدؿؽـو مهوػقؽيماظؿؿققزم.مود

م

ماإلدارةماظضرؼؾقيممأوالماالسصاضمظدى

تدددؿؿمػدددذهماٌرحؾددديمعدددـمخددداللمعراجعددديماٌؽؾدددػمظدددةدارةماظضدددرؼؾقيماظددديتمتؼدددقممممم

ذامامؼؿػدددؼمنبؿؼددددؼرمعدخقالتدددفموصؼدددومظؾؿمذدددراتماٌؿوحددديمهلدددومؼبمعؾػدددفمتماضدددؾورتفم(م.مصدددمممم

وصؼدددومأنمؼعدددصضمسؾقدددفمممجدددوزمظدددفماٌؽؾدددػمعدددعماإلدارةماظضدددرؼؾقيمسؾدددكمػدددذاماظؿؼددددؼرمهمممممم

مظؾشروطماآلتقيم:

متددورؼخمتؾؾقغددفمممـ(مؼقعددوماسؿؾددورامعددمممم21خدداللمعدددةمتمممماسصاضددفمماٌؽؾددػممؼؼدددمممأنم–م1

ضددددمممإذا.مأعدددوممضوبعؽلدددفمؼعددددماظؿؼددددؼرمضطعقدددومهموالمؼؼؾدددؾمأيماسدددصاممم.مبوظؿؼددددؼر

ؼقعددوم(معددـممم21تمأيمبعدددمعضددلممماٌؽؾددػماسصاضددفمبعدددمعضددلماٌدددةماظؼوغقغقدديممممم

مإذااالسددددصاضمتددددورؼخماظؿؾؾقددددغمبوظؿؼدددددؼرمصؾددددةدارةماظضددددرؼؾقيمأنمتـظددددرمبددددذظؽمم

ماضؿـعًمبلنماٌعصضمامؼؿؿؽـمعـمتؼدوفمظ دؾوبماآلتقيم:

م
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ذظددؽمعددـمخدداللمتؼدددؼؿماٌؽؾددػمجددقازمممممإنؾددوتاظغقددوبمسددـماظعددراقمهمووؽددـمممم–مأممممم

مدػرهمخاللمعدةماظؿلخوم.

مبؿؼرؼرمرامعصودقمسؾقفمرمسقوم.مإنؾوتفوحوظيمعرضماٌؽؾػمهمووؽـمم–مبمممممم

خدددرمعـدددؾمحددددوثمحدددودثموصدددوةمظددددىماٌؽؾدددػمعـؾدددًمممممممأيمددددؾىمضدددوػرمآمم–جمممممم

مبقنقؼيمتمؼدمذظؽم.

سؾدددكماٌؽؾدددػمأنمؼدددؾيمؼبماسصاضدددفماألددددؾوبماظددديتمدصعؿدددفمظالسدددصاضمعدددعمممممممم–2

اظضدددرؼؾقيم.وؼدددسؿماسصاضدددفمبوظقنددوئؼمواٌلدددؿـداتمممماإلدارةبقددونمعددومؼطؾؾدددفمعددـمممم

اظـؾقتقدديماظدديتمتمؼدددموجفدديمغظددرهم.محبقددٌمتلددوسدمؼبمتددقصرمضـوسدديمطوصقدديمظدددىممممممممممم

م.غظرماٌؽؾػماظضرؼؾقيمبقجفيماإلدارة

سدددـماظؿلددددؼدمؼؼدددقمممهأعدددومؼبمحوظددديمسفدددزمأنمؼلدددددماٌؽؾدددػماظضدددرؼؾيمطوعؾددديم.مم–3

%موالمم25بطؾدددىمتؼلدددقطماٌؾؾدددغمسؾدددكمأنمؼلدددددماٌؽؾدددػمعؾؾغدددومالمؼؼدددؾمسدددـمممممممم

عددددـماظضددددرؼؾيماٌؼدددددرةمبعدددددمتددددقصرماظؼـوسدددديمظدددددىماإلدارةممممممم%م50ؼزؼدددددمسددددـمم

ماظضرؼؾقيم.

سدددصاضماٌدددذطقرةمآغػدددومتعقددددماإلدارةماظضدددرؼؾقيماظـظدددرمؼبمممممبعددددمتدددقاصرمذدددروطماالمم

ماظؿؼدؼرمهوبعدماالتػوقمععماٌؽؾػمؼعدلماظؿؼدؼرمهوم ماالتػوقمسؾقفم.

منوغقوم:ماالسصاضمظدىمىونماالدؿؽـو م

تؾدددددأمػددددذهماٌرحؾدددديمسـدددددعومؼؼدددددمماٌؽؾددددػماسصاضددددفمإظبماإلدارةمماظضددددرؼؾقيممممممم

عددددـمتددددقصرمعبقددددعماظشددددروطماظشددددؽؾقيمظصددددقيممضددددؿـماٌدددددةماظؼوغقغقدددديمهموسؾددددكماظددددرشؿم

نماإلدارةماظضدددرؼؾقيمتدددرصضماسدددصاضماٌؽؾدددػمبؿعددددؼؾماظؿؼددددؼرمظعددددمممممممناالسدددصاضمهمصدددم

نمظدددفمايدددؼمبدددوظطعـمنصدددضـوسؿفدددومبدددفم.وسـددددعومصبدددريمتؾؾقدددغماٌؽؾدددػمبدددرصضماالسدددصاضمم

مبؼرارماإلدارةماظضرؼؾقيمأعوممىونماالدؿؽـو م.

وماظددديتمتعدددرضمسؾقفوهوعدددومذدددروطمموظؽدددـمطقدددػمتشدددؽؾمػدددذهماظؾفدددونمهموعدددوماظؼضدددوؼمم

ماالسصاضمأعوعفوموعومصالحقوتفوم 

متشؽقؾمىونماالدؿؽـو مم–م1

ؼددددؿؿمتشددددؽقؾمىددددونماالدددددؿؽـو مبؾقددددونمؼصدددددرمعددددـموزؼددددرماٌوظقدددديمؼبماىرؼدددددةمممم

ماظرمسقيم.موتؿشؽؾمعـم:

م
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مرئقلوم.م-مضوضمعـماظصـػماظـوغلمعـماظؼضوةم -

 .اٌوظقيمسضقؼيمأنـيمعـماٌقزػيماٌكؿصيمؼبماألعقرم -

وؼعددددديمأسضدددددوءماضدددددوصققنمضبؾدددددقنمربدددددؾماألسضدددددوءماألصدددددؾقيمسـددددددمشقدددددوبفؿمممم

واألصددددؾمأنمتـظددددرمىددددونماالدددددؿؽـو مؼبماظؼضددددوؼوماظدددديتمتؼددددعمضددددؿـممموبوظشددددروطمغػلفو.

اخؿصوصدددفوماٌؽدددوغلمهمإالمأنماظؼدددوغقنمضددددمخدددقلموزؼدددرماٌوظقددديمصدددالحقيمغؼدددؾماظؼضدددوؼومممممممم

ؾددىماٌؽؾددػمأومبدوغددفمإذاموجدددممماالدددؿؽـوصقيمعددـمىـدديمإظبمأخددرىمدددقاءمطددونمذظددؽمبطمممم

مأدؾوبومعقجؾيمظذظؽم.م

ماظؼضوؼوماظيتمتعرضمسؾكمىونماالدؿؽـو مم-2

تـظدددرمىددددونماالددددؿؽـو مؼبمطددددؾمعددددومظدددفمسالضدددديمبؿؼددددؼرماظدددددخؾمهموخضددددقسفمممممم–أم

م.ظؾضرؼؾيمواظردؼوتمواظلؿوحوتم

علدددؽماظددددصوترمماظـظدددرمؼبماٌكوظػدددوتماظددديتمؼرتؽؾفدددوماٌؽؾػدددقنمخالصدددومظـظدددومممم-ب

اإلدارةمعدددـمضؾدددؾمإظقفدددومورؼددديمألشدددراضمضدددرؼؾيماظددددخؾمؼبماظؼضدددوؼوماووظددديممماظؿف

%م(معدددـماظددددخؾماٌؼددددرممم25%م(مومتمم10تدددصاوحمبددديمتمماظضدددرؼؾقيمهموصدددرضمشراعددديم

(مدؼـور.وسـدددمسدددمممم500ضؾددؾمتـزؼددؾماظلددؿوحوتماظؼوغقغقدديمسؾددكمأنمالمتؼددؾمسددـمتممممممم

مويؾسم.إلبدالماظغراعيمباوؽؿيماٌكؿصيممإظباظدصعمهولماظؼضقيم

مذروطماالسصاضمأعوممىونماالدؿؽـو مم–م3

(مؼقعدددوممم21أنمؼؼددددمماٌؽؾدددػماسصاضدددفمإظبمىـددديماالددددؿؽـو مخددداللمعددددةمتمممممممم–مأم

عدددـمتدددورؼخمتؾؾقغدددفمبؼدددرارماإلدارةماظضدددرؼؾقيماٌؿضدددؿـمرصدددضماسصاضدددفمأعوعفدددوم.مممم

سددددـمتؼدددددؼؿماالسددددصاضمإظبمىددددونماالدددددؿؽـو مسددددـمممأعددددومإذامتددددلخرماٌؽؾددددػمم

ةمهمصؾدددةدارةماظضدددرؼؾقيماظـظدددرمؼبممتدؼددددمػدددذهماٌددددةمواٌقاصؼددديماٌددددةماٌؼدددرر

سؾددكمذظددؽمإذاماضؿـعددًمبددلنماٌلددؿلغػمضدددمتددلخرمسددـمتؼدوددفمظ دددؾوبماظدديتمممممممممممم

مدؾؼمبقوغفمؼبمأسالهم.

مأنمؼدسؿماٌؽؾػماسصاضفمبوظقنوئؼمواٌلؿـداتماظالزعيمظذظؽ.م–مبم

رؾؾدددومظؿؼلدددقطفومهمممأنمؼلدددددماٌؽؾدددػماظضدددرؼؾيمطوعؾددديم.موإذامطدددونمضددددمضددددممممممم–مجم

مصقـؾغلمأنمؼؽقنمعلؿؿرامؼبمتلدؼدماألضلوطماٌلؿقؼيم.

م

م
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مصالحقوتمىونماالدؿؽـو مم–م4

تؼددددقممىددددونماالدددددؿؽـو مبؿؾؾقددددغماٌلددددؿلغػمواإلدارةماظضددددرؼؾقيمبويضددددقرمأعوعفددددومم

خدداللمعدددةمدددؾعيمأؼددوممعددـمتددورؼخمتؾؾقغفددوم.وتؼؿصددرمصددالحقوتمىددونماالدددؿؽـو مممممممممم

مهومؼلتلم:

مؼدؼرمإظغوءماظؿم–مأ

متلؼقدماظؿؼدؼرمم–مب

مأومدبػقضفمزؼودةماظؿؼدؼرم–مج

تمؼددددماظؿؼددددؼرمؼبمحوظددديمسددددممحضدددقرماظطدددرصيمأومأحددددػؿومدونمسدددذرمعشدددروعمم-د

مأومأنمتمجؾماظـظرمؼبماالدؿؽـو مظؾؿدةماظيتمتراػومعـودؾيم.

منوظـوم:ماالسصاضمظدىمػقؽيماظؿؿققز

ظضدددرؼؾيمصقفدددومالمؼؿفدددووزمممتعددددمضدددراراتمىدددونماالددددؿؽـو مضطعقددديمإذامطدددونمعؾؾدددغمامممممم

سشددددرةمآال مدؼـددددورم.مأعددددومإذاموددددووزمػددددذاماٌؾؾددددغمصققددددؼمظؽددددؾمعددددـماإلدارةماظضددددرؼؾقيم

واٌؽؾددػماالسددصاضمسؾددكماظؼددرارمأعددومماهلقؽدديماظؿؿققزؼدديمم.ودددق مغؿـددوولمتشددؽقؾمػددذهممممممممممم

ماالسصاضمأعوعفومهوصالحقوتفومؼبماظؾقونماآلتلم:مطاهلقؽيمهموذرو

متشؽقؾمػقؽيماظؿؿققزم-م1

ؾمػقؽددديماظؿؿققدددزمبؾقدددونمؼصددددرهموزؼدددرماٌوظقددديمهموؼـشدددرمؼبماىرؼددددةماظرمسقددديمهممتشدددؽ

معـماألسضوءماآلتلمذطرػؿ:

مرئقلوممممممممممضوضمعـمربؽؿيماظؿؿققزممممممممممممممممممممممممممممممممم-

مأنـيمعـماٌدراءماظعوعيمؼبموزارةماٌوظقيمممممممممممأسضوءم-ممم

مسضقاممممممممممممممممىـؾمعـماهودماظغر ماظؿفورؼيماظعراضقيم-ممم

مسضقامممممممممممىـؾمعـماهودماظصـوسوتماظعراضلممممممممممممم-ممم

م

مذروطماالسصاضمأعوممػقؽيماظؿؿققزم–م2

مأنمؼؿفووزمعؾؾغماظضرؼؾيمؼبمضرارمىـيماالدؿؽـو ماٌؿقزمسشرةمآال مدؼـورمم–مأم

ؾددورامأنمؼؼدددمماالسددصاضمأعددوممػقؽدديماظؿؿققددزمخدداللمعدددةمػبلدديمسشددرمؼقعددوماسؿممممم–مبم

ماالدؿؽـو م.ميىـعـمتورؼخماظؿؾؾغمبؼرارمم
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%(معددـمعؾؾددغماظضددرؼؾيماظددقاردمؼبماظؼددرارمممممم1أنمؼلددددماٌؽؾددػمرمسددومعؼدددارهمتممممم–جم

(مدؼـددددورمإظبمصددددـدوقماإلدارةممم1000ربددددؾماظطعددددـموحبدددددمأسؾددددكمعؼدددددارهمتممم

ماظضرؼؾقيم.وؼلفؾمػذاماٌؾؾغمإؼرادامغفوئقومظؾكزؼـيماظعوعيمم.

مػقؽيماظؿؿققزصالحقوتمم–م3

تلؼقددددهمأومتعدؼؾدددفمهوتعددددمضراراتفدددومضطعقددديممممموظؾفقؽددديماظؿؿققزؼددديمحدددؼمإظغدددوءماظؼدددرارمأممم

مبشلنماٌلوئؾماظيتمتؿـووهلوم.

م

 املثحث التاسغ
 جثايح الضريثح

م

دصعددديمواحددددةمأومممػدددوالموؾدددكماظضدددرؼؾيمعدددـماٌؽؾدددػمعدددومامطبطدددرمبقجدددقبمأداءممم

فؿقسددديمعدددـماظضدددؿوغوتماظددديتمإظبماإلدارةماظضدددرؼؾقيماظددديتمتؿؿؿدددعمهمسؾدددكمذدددؽؾمأضلدددوط

متعقـفومسؾكمهصقؾماظضرؼؾيمعـماٌؽؾػم.

مودق مغؼػمسؾكمػذهماٌقضقسوتمؼبماظؾقونماآلتل:

:موـدددددؾماإلخطدددددورمخطوبدددددومعقجفدددددومإظبماٌؽؾدددددػمممماإلخطدددددوراتمم-اظػدددددرعماألول

ؼؿضدددؿـمتؾؾقغدددفمبددددصعماظضدددرؼؾيماٌلدددؿقؼيمسؾقدددفموصؼدددومظؿؼددددؼرماإلدارةماظضدددرؼؾقيمتـػقدددذاممممممم

مقنمضرؼؾيماظدخؾماظـوصذم.ٌؿطؾؾوتمضوغ

موظؽـمعومػلمررقمتؾؾقغماإلخطوراتمإظبماٌؽؾػم م

ذدددكصماٌؽؾدددػمغػلدددفمأومأحددددماألصدددرادمممإظبأوماالددددؿؿورةمماإلخطدددورأنمؼلدددؾؿمم–م1

اظعؿؾددديمععدددفمؼبمعؼدددرمسؿؾدددفمأواظبمأحددددمأصدددرادمسوئؾؿدددفماظدددذؼـمؼلدددؽـقنمععدددفمؼبمربدددؾمممم

مدؽـوهمذاتفم.م

ئددرةماظربؼدددموبوظربؼدددماٌلددفؾمعـؾؿددومسؾقفددومممممموؽددـمإردددولماإلخطددورمبقادددطيمدامممم–م2

سـدددقانماٌؽؾدددػماٌـؾدددًمظددددىماإلدارةماظضدددرؼؾقيمهموإسودتفدددومإظبماظددددائرةماٌعـقددديمأيممممممم

مماإلدارةماظضدددرؼؾقيمددددقاءمأطوغدددًمعقضعددديمعلدددؿقصقيمىؿقدددعمذدددروطماظؿؾؾقدددغماألصدددقظلمأممممممم

مشومعقضعيموالمعلؿقصقيمهلذهماظشروط.
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رةمبوظربؼددددماٌلدددفؾموحلدددىماظعـدددقانمممموسـددددعومؼدددؿؿمإرددددولماإلخطدددورمأوماالددددؿؿوممم

(مؼقعددوماسؿؾددورامعددـمتددورؼخمإردددوهلومبوظربؼدددمداخددؾماظعددراقمممممم14اٌـؾددًمتعدددمعؾؾغددفمخدداللمتممم

م(مؼقعوماسؿؾورامعـمتورؼخمإردوهلومبوظربؼدمخورجماظعراقم.60وتم

م

ماىؾوؼيمم–ـوغلماظػرعماظ

م(مؼقعدددومعدددـمتدددورؼخمتؾؾقغدددفمممم21صبدددىمسؾدددكماٌؽؾدددػمأنمؼلدددددماظضدددرؼؾيمخددداللمتممممم

ضدددوصيمغقسدددونمعدددـماىدددزاءاتمػؿدددوماإلممػدددرضمسؾقدددفؼذاماعؿـدددعمسدددـمذظدددؽممنصددد.هؼددددارػوم

مواظػوئدةم:

مضوصياإلم-مم1

(مؼقعدددومعدددـمتدددورؼخمتؾؾقغدددفمهؼددددارػومممم21إذامامؼلدددددماٌؽؾدددػماظضدددرؼؾيمخددداللمتممم

م21%م(معددـمعؼدددارماظضددرؼؾي.موإذامامؼدددصعفومخدداللمتممممم5إضددوصيمتؾؾددغمغلددؾؿفومتمممتػددرضمسؾقددفمم

%(م10وءماٌددددةماألوظبمتدددزدادمػدددذهماإلضدددوصيمإظبماظضدددعػمصؿصدددؾلمتمممممم(مؼقعدددومبعددددماغؼضدددمم

معـماظضرؼؾيماٌؿقؼؼيم.

:مظدددددقمتؾؾدددددغماٌؽؾدددددػمتمسم(مبؿلددددددؼدمضدددددرؼؾيمعؿقؼؼددددديمسؾقدددددفمعؼددددددارػومتممعـدددددول

/مم4/مم23وامؼؼدددددؿمبؿلددددددؼدػومحؿدددددكمؼدددددقمممممم2009/مم4/مم1(مدؼـدددددورمبؿدددددورؼخممم100.000

(م5.000وػدددلمتماظضدددرؼؾيماٌؿقؼؼددديممم%(معدددـم5همتصدددؾلماإلضدددوصيماٌػروضددديمسؾقدددفمتمممم2009

(مؼقعدددوم21همأيمبعددددمعدددرورمعددددةمأطـدددرمعدددـمتم1/6/2009دؼـدددورم.موسـددددعومامؼلدددددػومظغوؼددديم

%(معددددـماظضددددرؼؾيماٌؿقؼؼدددديم.موؼؽددددقنماٌؾؾددددغمواجددددىمممم10اظـوغقدددديمهمتصددددؾلماإلضددددوصيمتمم

م(مدؼـور.م110.000اظؿلدؼدمت

إلضددوصيمإذامتددلخرمسددـممماظؼددوغقنمأجددوزمظددقزؼرماٌوظقدديمإسػددوءماٌؽؾددػمعددـمعؾؾددغماممممممممإن

مألدؾوبمضفرؼيمعـؾماظلػرمخورجماظعراقمأوماٌرضم.تلدؼدماظضرؼؾيم

ماظػوئدةمم–م2

تػددددرضمسؾددددكماٌؽؾددددػماٌؿؿـددددعمسددددـمأداءماظضددددرؼؾيمصوئدددددةمععودظدددديمظؾػوئددددددةممممممممم

اٌصدددرصقيماظلدددوئدةمظددددىمعصدددر ماظراصددددؼـمسؾدددكمتلدددفقالتماظلدددقىمسؾدددكماٌؽشدددق مهممم

مهؼؼمتلدؼدهمظغوؼيماظؿلدؼدم.سؾكمرصقدمعؾؾغمضرؼؾيماظدخؾمعـمتورؼخم

م
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(مدؼـدددورمم100.000ضدددرؼؾيمدخدددؾمعؼددددارػومتمم:مهؼؼدددًمسؾدددكماٌؽؾدددػمتمسم(ممعـدددول

همم1/8/2009هموامؼلددددددماظضددددرؼؾيمظغوؼدددديممم1/6/2009همو متؾؾقغددددفمبنخطددددورماظدددددصعمؼبممم

مصقؽقنماحؿلوبماإلضوصوتمسؾكماظـققماآلتل:

م

م%(مم10تمتمنمغلؾيماإلضوصون(مؼقعومص42غظرامظؿفووزماٌدةمتمم–مأ

م10مممممممممممممممممممممم

مدؼـورمم10.000ددددددددددددددددددمم=مxمم100.000

مممممممممممممممممممممم100مممممممممممممممممم

%(مسددددـمسددددددمأؼددددومماظؿددددلخومسددددـمممم10تمظؾوظغدددديهلددددىماظػوئدددددةماٌصددددرصقيمامم–مب

م(مؼقعدددددو60صؿصدددددؾلماٌددددددةمتمم31/7/2009وظغوؼددددديمم2/6/2009اظؿلددددددؼدماسؿؾدددددورامعدددددـمم

م:واحؿلوبفومطوآلتلم

م10ممممممممممممممممؼقعو60ممممممممممممممممممممممم

مم1643دددددددددددددددددددددم=مممxددددددددددددددددددددددددددممxمم100.000م

م100ؼقعومممممممممممممم365مممممممممممممممممممممم

دؼـدددددددورامذبؿدددددددقعممم111.643=مممممممممم1643+ممممم10.000+مم100.000وبدددددددوىؿعم:م

م.واظػقائداظضرؼؾيمععماإلضوصوتم

م

م:متؼلقطماظضرؼؾيمواظػوئدةماٌصرصقيم:ـوظٌاظػرعماظ

مصؾددددةدارةرؾددددىماٌؽؾددددػمتؼلددددقطمعؾؾددددغمضددددرؼؾيماظدددددخؾماٌلددددؿقؼيمسؾقددددفمهمممإذا

وجدددددتمأنمػـددددو مأدددددؾوبمتددددربرمذظددددؽمهمحقددددٌمؼددددـظؿمخطددددوبممإذااظضددددرؼؾقيمتؼلددددقطفم

اٌؽؾددػمضبددددمصقددفمعؼدددارمطددؾمضلددطمهوتددورؼخمادددؿقؼوقمتلدددؼدهماظشددفريمممممممممممإظبعقجددفم

تدددلخرماٌؽؾدددػمسدددـمممإذا.موؼبمحوظددديمعدددومممإظقدددفوهلدددىماظػوئددددةمسؾدددكماظؼلدددطموتضدددو مممه

وتصددددؾلمعبقددددعماألضلددددوطمم(مؼقعددددومهمؼؾغددددكمطؿددددوبماظؿؼلددددقطم21تلدددددؼدمأيمضلددددطمعدددددةت

.معددددعمعراسددددوةمممإغددددذارمإظبوبدددددونمحوجدددديمممواألداءمتؾؼوئقدددداٌؿؾؼقدددديمعلددددؿقؼيموواجؾدددديممم

مغقن.(معـماظؼو45احؿلوبماظػقائدماٌـصقصمسؾقفومؼبماٌودةمت

م
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(مم1.000.000:مهؼؼددددًمسؾددددكماٌؽؾددددػمأغبدددددمضددددرؼؾيمدخددددؾمعؼدددددارػومتمممعـددددول

(م250.000دؼـدددورمهموضددددمرؾدددىمتلددددؼدماٌؾؾدددغمسؾدددكمذدددؽؾمأضلدددوطمذدددفرؼيمهعددددلمتمممممممممم

مإظب.مومتددًماٌقاصؼدديمسؾددكماظؿؼلددقطمممممموالدؼـددورمذددفرؼومهمسؾددكمأنمؼدددصعماظؼلددطماألولمحددممممم

مقؿمطؿوبماظؿؼلقطمطوآلتلم:أربعيمأضلوطمذفرؼيمبضؿـفوماظدصعيماألوظبم.صقؿؿمتـظ

م

محوالم1/4/2009دؼـورمؼبمم250.000اظؼلطماألولم:م

م1/5/2009دؼـورامؼبمم253.333اظؼلطماظـوغلممم

مم1/6/2009دؼـورامؼبمم256.667اظؼلطماظـوظٌممم

مم1/7/2009دؼـورامؼبم260.000اظؼلطماظرابعممم

مددددددددددددددددددددددددددددددددممم

ماجملؿقعم1.020.000م

مم

محظوتمحقلمايؾم:معال

م

مالمهلىمصوئدةمعصرصقيمسؾكماظؼلطماألولمهمألغفمعدصقعمحوالمم–1

م

مذفرم1مممممممممممم16مهلىمصوئدةمسؾكماظؼلطماظـوغلممم–م2

مددددددددددددددددددxددددددددددددددددددمxم250.000مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مذفرم12م100م

م

م2ممممممممممممممم16ممممممؾكماظؼلطماظـوظٌهلىماظػوئدةمسم-3

مددددددددددددمممممxدددددددددددددددددممxم250.000مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م12ممممم100م

م

م3م16ممممهلىمصوئدةمسؾكماظؼلطماظرابعمم–م4

مددددددددددددددمممدمxدددددددددددددددممxم250.000م

م12مم100م



 124 

م

مفؿماظضرؼؾيمرابعم:ماألذكوصماظذؼـموؾكمعـاظػرعماظ

معـمأعقالماٌؽؾػمغػلفمسـمدخؾفمهمودخؾمزوجؿفمهموأوالدهماظؼوصرؼـمم–م1

اصدددصقماظزوجدددونمهموسفدددزماٌؽؾدددػمسدددـماظؿلددددؼدمتماظدددزوجم(موؾدددكمعدددـمممممممممإذام–م2

عددددومصبددددىمسؾددددفؿمدصعددددفمبوظؼقددددوسمإظبمممواألوالدماظؼوصددددرؼـمماظزوجدددديمهمأعددددقال

مذبؿقعماظضرؼؾيماٌلؿقؼيم.

لماظزوجدددديمغػلددددفومإذامطوغددددًمعؽؾػدددديمهموعـقددددًممموؾددددكماظضددددرؼؾيمعددددـمأعددددقاممم–م3

ماظلؿوحماظؼوغقغلمسـمزوجفومإذامطونمسوجزامسـماظعؿؾموظقسمظفمعقردم.

قالماألرعؾددديمهمواٌطؾؼددديمسدددـمدخؾدددفومودخدددؾمممممعدددطؿدددوموؾدددكماظضدددرؼؾيمعدددـمأمممم–م4

مأوالدػوماظذؼـمػؿمهًموصوؼؿفوم.

ـمممممممممم–5 مإذامنؾدددًمسفدددزماألرعؾددديمواٌطؾؼددديمسدددـمتلددددؼدمدؼدددـماظضدددرؼؾيمصؿفؾدددكمعددد

مأعقالمأوالدػومسـمحصؿفؿمعـفومبـلؾؿفومإظبمذبؿقعماظضرؼؾيماٌؿقؼؼيم.

وؼبمحوظددديمعدددومإذامطدددونماألوالدماظؼوصدددرونمبدددالمأبدددقؼـمصقعددددمطدددؾمعدددـفؿمعؽؾػدددوممممم–م6

محبدمذاتفمهموتلددماظضرؼؾيمعـمأعقاظفماًوصيم.

م

موعسمم:مضؿوغوتمهصقؾماظضرؼؾيماظػرعماً

اسؿؿدددودموددددوئؾمربدددددةمظضدددؿونممممؾقيماظضدددرؼماإلدارةعدددـلمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾمممم

هصدددقؾماظضدددرؼؾيمووؽدددـمتؼلدددقؿمػدددذهماظقددددوئؾمإظبمغدددقسيم:موددددوئؾموضوئقددديمووددددوئؾمممم

مسؼوبقيم:

ماظقدوئؾماظقضوئقيم:م–مأوال

:مإذامنؾددددًمظددددةدارةماظضددددرؼؾقيمأنممعـددددعماٌؽؾددددػمعددددـماظلددددػرمخددددورجماظعددددراقم–م1

مضدددرؼؾيمطدددالمأومبعضدددومهاٌؽؾدددػمؼرؼددددماظلدددػرمإظبممخدددورجماظعدددراقمبؼصددددمتدددلخومتلددددؼدماظمم

ـمممممممممم غػلدددفمأممموأنمدددػرهمؼعددققمسؿؾقدديمهصددقؾماظضددرؼؾيمهمددددقاءمأطددونمعدددؼـومبفددومأصددوظيمسدد

اىفددددوتمممإظباظضددددرؼؾقيمؼبمػددددذهمايوظدددديمأنمتطؾددددىمممممصؾددددةدارةوطوظدددديمسددددـمشددددوهمهممم

اٌكؿصدددديمتددددلخوهمأومعـعددددفمعددددـماظلددددػرمهمسؾددددكمأنمؼددددذطرمؼبمطؿوبفددددومػقؼدددديماٌؽؾددددػمهمم

ـدددعم.موسؾددكماىفددوتماٌكؿصدديمأنممتممماظدديتمتلدددؿقؼمسؾقددفمممموعؼدددارماظضددرؼؾيماٌلددؿقؼيمأوممم

مروٌومامؼلددماظضرؼؾيم.اٌؽؾػمعـمعغودرةماظعراقم
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:مإذامتدددلخرمأصدددقوبموددددوئطماظـؼدددؾماظربؼددديمهمممممعـدددعمواددددطيماظـؼدددؾمعدددـماظلدددػرمممم–م2

عدددةمنالندديممماظلددوطـيمخددورجماظعددراقمسددـمدصددعماظضددرؼؾيمممممواظؾقرؼدديمهمواظـفرؼدديموعلددؿلجرؼفومم

همصؼددددمأجدددوزماٌشدددرعمظدددةدارةماظضدددرؼؾقيممؼبماظعدددراقممتؾدددؽماظقددددوئطمأذدددفرمسـددددماذدددؿغول

أنمترددددؾمذدددفودةمإظبمعدددقزػلماهلقؽددديماظعوعددديمظؾؽؿدددور مأومإظبمأيمعقزدددػمآخدددرمزبدددقلممم

إسطددوءمتصددرضبيماًددروجمتؿضددؿـمعؼدددارماظضددرؼؾيماظدديتمتددلخرمدصعفددومهموأمسددوءماٌؽؾػدديممممممممم

ؾددفؿمعددـمأؼدديمعدؼـدديممممبدددصعفوم.موسؾددكمػددمالءمسدددمماظلددؿوحمظؾؿؽؾػدديمبددنخراجمودددوئطمغؼممممممم

مأومعقـوءمؼبماظعراقمحؿكمدصعماظضرؼؾيم.

:ممضبدددوولمبعدددضماألصدددرادمإخػدددوءمأعدددقاهلؿمأومتفرؼؾفدددومعدددـمممممايفدددزماالحؿقدددورلم–م3

اظضددرؼؾيمهمظددذامأجددوزماٌشددرعمظددقزؼرماٌوظقدديمأومعددـمطبقظددفمادبددوذمإجددراءاتمايفددزمسؾددكممممممممم

بؿؼدددددؼرماظضددددرؼؾيممإالأعددددقالماٌؽؾددددػمبوظضددددرؼؾيمظضددددؿونمتلدددددؼدػوم.موالمؼرصددددعمايفددددزمم

موجؾوؼؿفومأومتؼدؼؿمطػقؾمعؾلءمؼؿعفدمبدصعفوم.

:مضددددمضبدددوولماٌؽؾدددػمتؼددددؼؿمععؾقعدددوتمشدددومحؼقؼقددديمسدددـمممماٌكدددربؼـمعؽوصدددلةم–م4

مإظباظضددددرؼؾقيمؼبماظقصددددقلمماإلدارةبعددددضماٌعؾقعددددوتماظدددديتمتلددددوسدمممإخػددددوءدخؾددددفمأوم

.موضددددممدضقؼددديمبقوغدددوتمشدددومأوددددفالتممأواظددددخؾمايؼقؼدددلمأومتؼددددؼؿمحلدددوبوتمأومدصدددوترم

تؿدددقصرمظددددىماظدددؾعضمععؾقعدددوتمسدددـمذظدددؽمهمددددقاءمعدددـماظعدددوعؾيمظددددىماٌؽؾدددػمعدددـمممممممم

اظضدددرؼؾيمأومشوػدددؿموتشدددفقعومهلدددمالءموهػقدددزامهلدددؿمسؾدددكمتؼددددؼؿمتؾدددؽماٌعؾقعدددوتمهمصؼددددممم

%م30ـمسدداظؼددوغقنمظددقزؼرماٌوظقدديمعددـلمػددمالءماألذددكوصمعؽوصددلةمغؼدؼدديمهددومالمؼزؼدددمممممممزأجددو

ؾقعدددوتمذدددػفقيمأومهرؼرؼددديم.موأسؿدددربماظؼدددوغقنمؿمعععدددـفمعدددـماظضدددرؼؾيماٌؿقؼؼددديمٌدددـمضددددم

مصوحؾفمعـماألعقرماظلرؼيماظيتمضبظرمإصشوؤػوم.ععمأدؿمماإلخؾور

ظددددةدارةمممع:مأجددددوزماٌشددددرمممإؼؼددددو ماٌعددددوعالتماظدددديتمهلددددومسالضدددديمبوظضددددرؼؾيمممممم–م5

اظضدددرؼؾقيمأنمتقضدددػمإجدددراءماٌعدددوعالتماظددديتمهلدددومسالضددديمبوظضدددرؼؾيمهمعـدددؾمععدددوعالتمغؼدددؾمم

عؼدددورموالمتلدددؿلمبنجرائفدددومعدددـمضؾدددؾمدوائدددرماظدوظددديماألخدددرىمحؿدددكمؼدددؿؿمدصدددعمممممممعؾؽقددديماظ

ماظضرؼؾيمأوماظؿلعقـوتماظيتمتؿقؼؼمسـفوم.

م

:مأجدددوزماٌشدددرعمظدددةدارةماظضدددرؼؾقيمأنممممضدددؿونماددددؿقػوءماظضدددرؼؾيمعدددـماٌؼدددووظيممم6

اظعددددوممواٌكددددؿؾطمأومعددددـمأيمذددددكصمممعتطؾددددىمعددددـمأيمعددددـمدوائددددرماظدوظدددديمواظؼطددددومم

%معددـماٌؾددوظغماٌؿقؼؼدديمظؾؿؿعفدددؼـمأومشوػددؿمعددـمممممم10تؿفددووزمادددؿؼطوعمغلددؾيمعؽقؼدديمالممم
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اٌددرتؾطيمععفددؿمهموالمتدددصعمهلددؿماٌؾددوظغماٌلددؿؼطعيمإالمبعدددمتلؼقدددمبددراءةمذىفددؿمعددـممممممممممم

دائددرةماظضددرؼؾيمهموهلددذهماظدددائرةمأنمتطؾددىمعددـمتؾددؽماىفددوتمهقؼددؾماٌؾددوظغماظدديتم ممممممممم

مادؿؼطوسفومإظقفو.

ماظقدوئؾماظعؼوبقيم–نوغقوم

م:ماعوتاظغرم–م1

(مدؼـدددورم500(مدؼـدددورموالمتزؼددددمسدددـمتم100ؼعوضدددىمبوظغراعددديماظددديتمالمتؼدددؾمسدددـمتممممم–مأم

مصعولماآلتقيم:األاووطؿماٌكؿصيمارتؽوبمممأعومممعـمؼـؾًمسؾقف

عدددـمامؼؼدددؿمبوظقاجؾدددوتماٌصتؾددديمسؾقدددفموصدددؼمأحؽدددوممػدددذاماظؼدددوغقنمأوماألغظؿددديممممم-

تؼددددؼؿمبقوغدددوتمأومععؾقعدددوتمإظبماإلدارةمماظصدددودرةمهقجؾدددفمأوماعؿـدددعمأومتدددلخرمؼبمم

ماظضرؼؾقيمطونمصبىمسؾقفمتؼدوفومأومرؾىمعـفمتؼدوفوم.

عددددـموجدددددتمظدؼددددفمأومارؾددددعمسؾددددكمععؾقعددددوتمأومبقوغددددوتمأومأوراقمأومضددددقائؿمأوممم-

تؼدددورؼرمأومغلدددخمعـفدددومدبدددؿصمبددددخؾمذدددكصمآخدددرمأومأسطوػدددومأومبؾغفدددومظغدددومعدددـمممم

نمامؼػقضدددفماظدددقزؼرممإأومبعضدددفومصدددقضمبنسطوئفدددومإظقدددفمأومأصشدددكمعضدددؿقغفومطؾدددفومممممم

مبذظؽم.

%(معددددـماظدددددخؾماٌؼدددددرمضؾددددؾمتـزؼددددؾمم25تمإظب%(م10تػددددرضمشراعدددديمبـلددددؾيمتم–بم

ؼؼدددؾممأالاظلدددؿوحوتمسؾدددكمعرتؽدددىمأيمزبوظػددديمظـظدددوممعلدددؽماظددددصوترموسؾدددكمممممممم

م(مدؼـور.500تعؾؾغماظغراعيمسـم

ماإلضوصوتم–م2

اٌقسدددماوددددمتمممؼبسددـمتؼدددؼؿماظؿؼرؼددرممممأوماعؿـوسددفمؼبمحوظدديمتددلخرماٌؽؾددػممم-مأ

هممأومتلدددؾؾفمؼبمتدددلخوماندددوزمتؼددددؼرهمعدددـماظلدددـيماظؿؼدؼرؼددديم(م31/5ظغوؼددديمم1/1عدددـم

%معدددـماظضدددرؼؾيماٌؿقؼؼددديموهدددومالمؼزؼددددمسدددـم10ؼػددرضمسؾقدددفمعؾؾغدددومإضدددوصقومبـلدددؾيمم

م.عومامؼـؾًماٌؽؾػمأنماظؿلخومطونمظعذرمعشروعمم(مدؼـور500.000ت

م

دؼـدددورمسؾدددكمصدددرعماظشدددرطيماألجـؾقددديممم(م10.000ؼػدددرضمعؾؾدددغمإضدددوؼبمعؼددددارهمتم–مب

اظعوعؾددديمؼبماظعدددراقمؼبمحدددولمتدددلخرهمسدددـمتؼددددؼؿمحلدددوبوتفماًؿوعقددديماٌدضؼددديمممممم

عدددـمضؾدددؾمدؼدددقانماظرضوبددديماٌوظقددديمإظبماإلدارةماظضدددرؼؾقيمبعددددمددددؿيمأذدددفرمعدددـمممممممم
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أنؾدددًماظػدددرعمأنماظؿدددلخوممممإذااغؿفدددوءماظلدددـيماٌوظقددديمظؿؾدددؽماظشدددرطيمهماظؾدددفؿمإالممممم

مدؼقانم.طونمظعذرمعشروعمؼمؼدهماظ

مايؾسمم–م3

ؼعوضددددىمبددددويؾسمعدددددةمالمتزؼدددددمسددددـمدددددـيمعددددـمؼـؾددددًمسؾقددددفمأعددددومماوددددوطؿمم–مأ

مارتؽوبفمأحدماألصعولماآلتقيم:

عدددـمضددددممسدددـمسؾدددؿمبقوغدددوتمأومععؾقعدددوتمطوذبددديمأومأخػدددكمععؾقعدددوتمطدددونمسؾقدددفمممم-

بقوغفدددددومضوصددددددامبدددددذظؽمايصدددددقلمسؾدددددكممسدددددوحمأومتـزؼدددددؾمعؼددددددارماظضدددددرؼؾيممممم

مـماظؼوغقن(م.عم57عـماٌودةم1تاظػؼرة

عدددـمأسددددمأومضددددممحلدددوبومأومتؼرؼدددرامأومبقوغدددومطوذبدددومأومغوضصدددومسؿدددومصبدددىمإسددددادهمممم-

م2أتؼدودددفموصدددؼمػدددذاماظؼدددوغقنمأومددددوسدمأومحدددرضمأوماذدددص مؼبمذظدددؽم.تماظػؼدددرةمم

معـماظؼوغقن(.م57عـماٌودةم

م

ؼعوضدددىمبدددويؾسمعددددةمالمتؼدددؾمسدددـمنالنددديمأذدددفرموالمتزؼددددمسدددـماظلدددـؿيمعدددـمممممم–بم

مماودددوطؿمأغدددفمضددددمأددددؿعؿؾماظغدددشمأوماالحؿقدددولممظؾدددؿكؾصمعدددـمأداءمممممؼـؾدددًمسؾقدددفمأعدددوم

ماظضرؼؾيمطؾفومأومبعضفوم.

م

معضوسػيماظضرؼؾيم–م4

ماظدددددذيمطدددددونمهاظضدددددرؼؾقيمأنمتضدددددوسػماظضدددددرؼؾيمسؾدددددكماظددددددخؾاإلدارةمسؾدددددكمم-

(ماٌدددددذطقرتيم58(موت57اٌدددددودتيمتمإحددددددىعقضدددددقعماظددددددسقىماظدددددقاردمبقوغفدددددومؼبممم

مرمؼبماظدسقىماظدرجيماظؼطعقيم.اظصودبعدماطؿلوبمايؽؿممهأساله

ظدددقزؼرماٌوظقددديمأومعدددـمطبقظدددفمأنمؼطوظدددىمعرتؽدددىماظػعدددؾماٌكدددوظػماٌـصدددقصمممممم-

(معدددـماظؼدددوغقنمبددددصعمعؾؾدددغمالمؼؼدددؾمسدددـمعـؾدددلماظضدددرؼؾيممممممم58(وت57سؾقدددفمؼبماٌدددودتيمتم

اٌؿقؼؼددديمؼبماظددددخؾمعقضدددقعماظددددسقىمإذامرشدددىماٌكدددوظػمبوظؿلدددقؼيماظصدددؾققيمعدددعمممممم

تدددىمسؾدددكماظؿلدددقؼيماٌدددذطقرةمسددددممإضوعددديماظددددسقىماىزائقددديمممممماإلدارةماظضدددرؼؾقيم.مموؼص

سؾدددكماٌكدددوظػمأومإؼؼدددو مإجراءاتفدددومؼبمأيمعرحؾددديموصدددؾًمإظقفدددومضؾدددؾمصددددورمايؽدددؿمممم

مصقفومعـمضؾؾماوؽؿيماٌكؿصيم.

م
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 الفظل الثاًي
 ضريثح الؼقار

م

سددددر ماظعددددراقمضددددرؼؾيماظعؼددددورمعـددددذمايؽددددؿماظعـؿددددوغلمحقددددٌمصرضددددًماظلددددؾطيمممممم

ندددؿمتقاظدددًماظؼدددقاغيمإظبمأنماغؿفدددًمبوظؼدددوغقنمممم1839ؼبمسدددوممماظعـؿوغقددديمػدددذهماظضدددرؼؾيم

م.1959ظلـيمم162اظـوصذمحوظقومرضؿم

مبضرؼؾيماظعؼورمؼؼؿضلمعـوماظؾقٌمؼبماٌقضقسوتماآلتقيم:ماإلٌوممإن

موخصوئصفومضرؼؾيماظعؼورمتعرؼػ -

 درؼونمضوغقنمضرؼؾيماظعؼورمعـمحقٌماألعقال -

 درؼونمضوغقنمضرؼؾيماظعؼورمعـمحقٌماألذكوص -

 درؼونمضوغقنمضرؼؾيماظعؼورمعـمحقٌماٌؽون -

 دعرمضرؼؾيماظعؼور -

 اظؿـزؼالت -

 اإلسػوءاتمعـمضرؼؾيماظعؼور -

 تؼدؼرماظؼقؿيماالصبورؼيمظؾعؼورماًوضعمظؾضرؼؾي -

 ىونماظؿؼدؼرموعراحؾماالسصاض -

 ؿعؾؼيمبوىؾوؼيواظضؿوغوتماٌمضرؼؾيماظعؼورمجؾوؼي -

 

م:متعرؼػمضرؼؾيماظعؼورموخصوئصفومولاظػرعماأل

امؼدددردمؼبمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظعؼدددورماظـوصدددذمتعرؼػدددومربدددددامظضدددرؼؾيماظعؼدددورمبدددؾماطؿػدددكم

ماٌشرعمبوظؼقلمإنماظضرؼؾيمػلمتمضرؼؾيماظعؼورماٌػروضيمهقجىمػذاماظؼوغقنم(م.

سقـقددديممهمغلدددؾقيمهممتػدددرضمممضدددرؼؾيمعؾوذدددرةمهمووؽدددـمأنمغعدددر مضدددرؼؾيماظعؼدددورمبلغفدددوممم

ٌممم كؿددـماظددذيمضبصددؾمسؾقددفماٌؽؾددػمعددـمممممسؾددكماظدددخؾماظلددـقيماظصددوؼبمايؼقؼددلمأوما

مسدامدارماظلؽـم.مؼبماظعراقمسؼوراتفماٌؾـقي

اظدددديتمتؿؿـددددؾمخصددددوئصماظضددددرؼؾيممعددددـمػددددذاماظؿعرؼددددػموؽددددـمظـددددومأنمغلددددؿكؾص

م:مبوآلتل
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موسوئفومدخؾماٌؾؽقيماظعؼورؼيم:مهمضرؼؾيماظعؼورمضرؼؾيمعؾوذرةم–مأوال

ظددددخؾماٌؿدددلتلمعدددـممسؾدددكماموإندددوالمتػدددرضماظضدددرؼؾيمسؾدددكماظعؼدددورمؼبمحددددمذاتدددفممم

نمػددذهماظضددرؼؾيمتدددورموجددقداموسدددعومعددعمهؼددؼماظدددخؾماظعؼددوريممممممنذظددؽماظعؼددور.موظددذامصددمم

ماظعؼور.مبنصبورمإالوػقمالمؼؿقؼؼممه

مضرؼؾيماظعؼورمضرؼؾيمسقـقيمؼبماألصؾم:م–نوغقو

تعدماظضرؼؾيمسقـقيمسـدعومالمتراسلمزرو ماٌؽؾػماظشكصدقيمواظعوئؾقديم.وضدرؼؾيماظعؼدورممممم

ألنماٌشددرعمالموددـلمأؼدديممسوحددوتمظؾؿؽؾددػمبفددوم.مطؿددومأنمػددذهممهؼبماألصددؾمضددرؼؾيمسقـقدديم

بقددمأنمػدذاماظؼدقلمالمؼـػدلمأنمظضدرؼؾيمممممماظضرؼؾيمالمتػرقمبيماألذكوصماظطؾقعقيمواٌعـقؼيم.

م:ماظعؼددددددددورمبعددددددددضماٌالعددددددددلماظشكصددددددددقيماظدددددددديتمتؿفؾددددددددكمؼبماٌظددددددددوػرماآلتقدددددددديم

مإسػوءمدارماظلؽـمواظشؼيماظلؽـقيمعـماظضرؼؾيم.م-ا

ذدددغؾفومواظددددامصدددوحىماظددددارمأوممإذاإسػدددوءمدارمددددؽـمواحددددةمأومذدددؼيمددددؽـقيمواحددددةمم-2

مأحدػؿومأومأوالدهماٌؿزوجقنمأومأحدػؿم.م

مضرؼؾيماظعؼورمضرؼؾيمغلؾقيم–منوظـو

%(مسؾدددكم10بلدددعرمنوبدددًمعؼددددارهمتتعددددمضدددرؼؾيماظعؼدددورمضدددرؼؾيمغلدددؾقيمهمألغفدددومتػدددرضمم

ماظلـقيماظـوجؿمعـمسؼوراتماٌؽؾػم.ماإلؼراد

مضرؼؾيماظعؼورمضرؼؾيمدـقؼيموؾكمعؼدعومم-عوراب

اظضددرؼؾيمسؾددكماظدددخؾماظعؼددوريموؾددكمبؼلددطيمأحدددػؿومؼبمذددفرمطددوغقنماظـددوغلممممممممم

هواظؼلددطماظـددوغلمؼبمذددفرممتددقز.وعـمنددؿمصددالمؼددؿؿماالغؿظددورمحؿددكمغفوؼدديماظلددـيمطؿددومػددقممممممممممممم

نمنايدددولمؼبمضدددرؼؾيماظددددخؾمهموإندددومؼدددؿؿمادؿقصدددولماظضدددرؼؾيمعؼددددعوم.موعدددعمذظدددؽمصدددممممم

ظضدددرؼؾيمالمؼعدددينمسددددممددددـقؼؿفومبدددؾمتؾؼدددكماظضدددرؼؾيمددددـقؼيمهمواظؼلدددطمؼدددرادمبدددفمممممتؼلدددقطما

مذبردماظؿلفقؾمظؾؿؽؾػمبوظضرؼؾيم.م

مضرؼؾيماظعؼورمضرؼؾيمتػرضمسؾكماظدخؾماظصوؼبم–مخوعلو

اظصددددوؼبمهألنماٌشددددرعمأجددددوزمظؾؿؽؾددددػمأنممتػددددرضمضددددرؼؾيماظعؼددددورمسؾددددكماظدددددخؾ

ميمواالغدنور.عصورؼػماظصقوغمسـم%م10ماإلعبوظلماإلؼرادؼـزلمعـم

م

م

م
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مضرؼؾيماظعؼورمضرؼؾيمإضؾقؿقيمم–مدوددو

تػدددرضمضدددرؼؾيماظعؼدددورمسؾدددكماإلؼدددرادماظلدددـقيماظدددذيمضبصدددؾمسؾقدددفماٌؽؾدددػمعدددـمممممم

سؼوراتدددفماظقاضعددديمداخدددؾمإضؾدددقؿمعبفقرؼددديماظعدددراقم.مأعدددوماإلؼدددراداتماظددديتمضبصدددؾمسؾقفدددومممم

يماٌؽؾدددػمعدددـمسؼوراتدددفماظقاضعددديمخدددورجماإلضؾدددقؿمصدددالمدبضدددعمظضدددرؼؾيماظعؼدددورمبدددؾمظضدددرؼؾممممم

(معدددـماٌدددودةماظـوغقددديمعدددـمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظددددخؾمممم6اظددددخؾماددددؿـودامألحؽدددومماظػؼدددرةمتمم

م.م1982ظلـيم

م

مدرؼونمضوغقنمضرؼؾيماظعؼورمعـمحقٌماألذكوص:مماظػرعماظـوغل

م

وضدددمحددددماٌشددرعماألذددكوصمممم.ممظضددرؼؾيماظعؼددورماٌؽؾددػمػددقمطددؾمذددكصمخوضددعممممم

ممبدصعماظضرؼؾيموػؿ:ياٌؽؾػ

م:المؼعدوامأنمؼؽقنمأحدماألذكوصماآلتلمذطرػؿمصوحىماظعؼورماظذيمأوالم:م

:مػدددقماظشدددكصماٌلدددفؾماظعؼدددورمبومسدددفمؼبماظددددائرةماٌكؿصددديمتممماظعؼدددورمعوظدددؽم– .1

ماظؿلفقؾماظعؼوريم(مأومدوائرماألوضو مأوماووطؿمأومطؿوبماظعدلم.

معؿقظلماظقضػم.م– .2

ومأوؼؼصددددمبدددفماظؼدددقؿمأوماظقصدددلمودائدددرةمرسوؼدددومأعدددقالماظؼوصدددرؼـمممواضدددعماظقددددمهم–3

مواضعماظقدمسؾكمسؼورمشومععؾقممصوحؾفم.

مصوحىماإلجورةماظطقؼؾيم.م–منوغقو

ماظشرؼؽمؼبماظعؼورمإذامطونمذوشالمظفم.م–منوظـو

حدددؼماظرجدددقعمممفأيمذدددرؼؽمؼبماظعؼدددورموؽدددـماددددؿقػوءماظضدددرؼؾيمعـدددفمهموظدددمممم–مرابعدددو

مدصعفمسـفؿمطؾمبـلؾيمحصؿفم.ممسؾكمبؼقيماظشرطوءمالدؿقػوءمعوم

مؼورمإذامتعذرمسؾكماإلدارةماظضرؼؾقيماظعـقرمسؾكمأحدماظشرطوءمذوشؾماظع:مخوعلو

م.طونماظعؼورمعرػقغومبشرطماظلؽـمواإلدؽونممإذا:ماٌرتفـممدوددو

موظؽـمعومواجؾوتماٌؽؾػمبضرؼؾيماظعؼورم ممممممممممم

سؿؾقدديممإلمتددومتعدددمأدودددقيموعفؿدديممممععقـدديمصددرضماٌشددرعمسؾددكماٌؽؾددػمواجؾددوتممممم

موػلم:اظؿؼدؼرم

م
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اذدددصىماٌؽؾدددػمسؼدددورامبعددددمإجدددراءماظؿؼددددؼرماظعدددوممصعؾقدددفمعراجعددديماإلدارةمممممإذام–ما

اظضدددرؼؾقيمهموإبالشفدددومبطؾقعددديماددددؿغاللماظعؼدددورم.مطدددلنمؼؽدددقنماظعؼدددورمعلدددفالمدارامممم

معمجرةموبوتمدارمدؽـمخوضعمظةسػوءم

مإبال ماإلدارةماظضرؼؾقيمسـدمذغؾماظعؼورماًوظلم.مم– 2

ورمإسػدددوءمندددؿماددددؿعؿؾمبصدددقرةمامؼعددددممممإبدددال ماإلدارةماظضدددرؼؾقيمإذامعدددـلماظعؼدددممم- 3

مؼشؿؾفماإلسػوءمهوذظؽمخاللمذفرمواحدمعـمتورؼخماالدؿعؿولم.مم

سدددـمطدددؾمتغدددقومؼبمبددددلماإلصبدددورمخددداللمذدددفرمعدددـممممممإبدددال ماإلدارةماظضدددرؼؾقيممم– 4

متورؼخمحصقلماظؿغقومؼبماظؾدلم.م

متزوؼدمىونماظؿدضقؼمودؼقانمضرؼؾيماظعؼورمبوٌعؾقعوتماظيتمتطؾؾفوم.م– 5

ماظؽشػمبنجراءماظؽشػمسؾكماظعؼورم.موحمظؾفوناظلؿم– 6

دؼـدددورمأنمم750.000صبدددىمسؾدددكماٌؽؾدددػمإذامزادمدخؾدددفمعدددـمسؼوراتدددفمسؾدددكممممممم– 7

إظبمم1/1ؼؼددددممتؼرؼدددرامددددـقؼومإظبماإلدارةماظضدددرؼؾقيموذظدددؽمخددداللماٌددددةمعدددـممممم

معـماظلـيماظؿوظقيمظلـيمغشقءماظدخؾم.مم6/م30

مدصعماظضرؼؾيمؼبماٌقسدماوددمضوغقغومم- 8

م

مدرؼونمضوغقنماظضرؼؾيمعـمحقٌماألعقالم–ماظـوظٌماظػرع

مؼلريمضوغقنماظضرؼؾيمسؾكماظعؼوراتماآلتقيم:

م:موتشؿؾماظعؼوراتماٌؾـقيم–م1

اظؾقدددًمددددقاءمأطدددونمععددددامظؾلدددؽـكمأومظةصبدددورمأومظالددددؿغاللمبدددليمذدددؽؾمعدددـمم–مأممم

ماألذؽولمهومصقفمعـمدوحوتموحدائؼمشومعـػصؾيمسـفم.

ظالددددددؿغاللمعـدددددؾماظعؿدددددوراتمواٌكدددددوزنمواظددددددطوطيممماٌـشدددددكتماٌعددددددةم–مبمم

واًضددددرواتمواٌعوعددددؾمواٌصددددوغعمممممموايؿوعددددوتموربددددالتمبقددددعماظػقاطددددفمممم

ودورماظلددددددقـؿومواٌلددددددورحمواٌالػددددددلمواظـددددددقاديمواظػـددددددودقمواٌطددددددوسؿممممم

مواظصقدظقوتمواٌؼوػل..........ماخلم

م

م

م
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موؼشؿؾم:معومؼعدمحبؽؿماظعؼوراتماٌؾـقيم–م2

ٌماألم–ماممم لددددؿغؾيمبلؼدددديمصددددقرةمأخدددرىمعـددددؾمادددددؿغالهلومععلددددؽرامأومألخددددذممراضدددلما

اظطقؼؾددديم.موؼلدددؿــكمعدددـمذظدددؽممممبوإلجدددورةاظرعدددولموايصدددكمهموتؾدددؽماٌدددمجرةممم

م.مزراسقيمحصرامإلشراضاألراضلماظيتمتمجرم

اظلددددػـماظـوبؿددددديموعددددومؼبمحؽؿفدددددومعـددددؾماىـوئدددددىماٌلددددؿعؿؾيمظؾلدددددؽـمأومممممم–بممم

ربدددددالتممغؾيمطؿؼدددددوػلمأوظصطقدددددىماٌوطـدددددوتمأومًدددددزنماظؾضدددددوئعمأوماٌلدددددؿمم

مظؾغلقؾمأومأليمشرضمآخرم.

زبدددوزنماألخشدددوبموايدؼددددمتماالددددؽالتم(مشدددوماٌلدددؼػيموعدددومؼشدددقدمسؾدددكممممممم–جمممم

معـماظطيموايصرانم.مدائؿياظعرصوتمعـمأطقاخموصرائػمشوم

م

مدرؼونمضوغقنمضرؼؾيماظعؼورمعـمحقٌماٌؽونمم–اظػرعماظرابعم

ضؾقؿقددديمؼبمددددرؼونمضدددرؼؾيماظعؼدددورم.محبقدددٌممضؾـدددومإنماٌشدددرعمأسؿؿددددمسؾدددكمععقدددورماإلم

أنماظعؼدددوراتماظقاضعددديمضدددؿـمايددددودماإلضؾقؿقددديمظؾعدددراقمدبضدددعمظؾضدددرؼؾيمبصدددر ماظـظدددرمممم

مسـمجـلقيمعوظؽفوهمدقاءمأطوغًمػذهماظعؼوراتموؾؽفومسراضققنمأممشومذظؽم.

م

م:مدعرماظضرؼؾيمموعساظػرعماً

%معددـم10يمنوبؿدديمعؼدددارػوممضددرؼؾيماظعؼددورمعددـماظضددرائىماظـلددؾقيمهمألغفددومتػددرضمبـلددؾممممم

ماإلؼرادماظلـقيمظؾعؼور.

م

م:ماظؿـزؼالتمظلودساظػرعما

%(معدددـماإلؼدددرادماظلدددـقيمظؽدددؾمسؼدددورمم10أجدددوزماٌشدددرعماظعراضدددلمتـزؼدددؾمعدددومغلدددؾؿفمتم

عؼوبددؾمعددومؼؿقؿؾددفماٌؽؾددػمعددـمعؾددوظغمدبصددصمظصددقوغيماظعؼددورمهمواغدددنورهمضؾددؾماحؿلددوبممممممممم

ماظضرؼؾيم.

ور:مذدددكصموؾدددؽماظعؼدددوراتمأدغدددوهمؼبمممسؾدددكمطقػقددديماحؿلدددوبمضدددرؼؾيماظعؼدددممممعـدددول

ماٌوظقيم:م2009دـيم

م

مدؼـور.م12.000.000اظلـقيممإصبورػودارمدؽـمؼبمعدؼـيمبغدادمعؼدارمم–مأوال
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مدؼـورم8.000.000اظلـقيممإصبورػوبدلممايؾيرؼعمأدقاقمؼبمعدؼـيمم–منوغقو

مدؼـورم15.000.000اظلـقيممإصبورػوبدلمماٌقصؾربالتمؼبمعدؼـيمم–منوظـو

مدؼـورم10.000.000سؿورةمؼبمعدؼـيماظؾصرةمبدلمإصبورػوماظلـقيمم–مبعورا

م

ماٌطؾقبم:محلوبمضرؼؾيماظعؼور.

مايؾم:مالمبدمعـمأخذماٌالحظوتماآلتقيمبـظرماالسؿؾورم:

م

مدارماظلؽـم.مإسػوءاألخذمبـظرماالسؿؾورمم–م1

ماظلـقيمظؾعؼوراتم.ماإلؼراد%معـمم10تـزؼؾمم–م2

ماظلـقيمظؾعؼوراتم.ماإلؼراد%معـمم10اظـوبًمواظؾوظغمتطؾقؼمدعرماظضرؼؾيمم–م3

مممغقعماظقسوءماظضرؼامممممممممممممممممممممممعؼدارماظقسوءممممممم-أم

مددددددددددددددددددددددددددمممممممممممممدددددددددددددددددددددددددددددددددددممممممممممممممممممممممممممممممم

مشومخوضعيممدممممممممممممممممممممممممدارماظلؽـمؼبمبغدامم-مممممممم

مدؼـورم8.000.000رؼعمأدقاقمايؾيممممممممممممممممممممممممممممممم-مممممم

مدؼـورمم15.000.000ربالتماٌقصؾمممممممممممممممممممممممممممممممم-مممممممم

مدؼـورمم10.000.000سؿورةماظؾصرةممممممممممممممممممممممممممممممممممم-مممممممم

مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورمم33.000.000مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م%معـماظقسوءماظضرؼام10ؼـزلمم–بم

م

م

م10ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورمعؾؾغمواجىماظؿـزؼؾمعـماظقسوءماظضرؼام3.300.000ددددددددددددددددددددم=ممxدؼـورمم33.000.000

م100مممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مدؼـورمعؾؾغمخوضعمظؾضرؼؾيمم29.700.000=مم3.300.000دمم33.000.000

م

م
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مغطؾؼماظلعرماظضرؼامسؾكماظقسوءماظضرؼام–جم

م

ممم10ممم

مداءدؼـورمضرؼؾيمعلؿقؼيماألم2.970.000=مم29.700.000مxمدددددددددد

م100ممم

م

م:ماإلسػوءاتمعـمضرؼؾيماظعؼورملوبعاظػرعماظ

.موددددق مموؼبمضدددقاغيمأخدددرىمضدددرؼؾيماظعؼدددورمممؼبمضدددوغقناإلسػدددوءاتمممػدددذهمتؿؼدددرر

مغؼػمسؾقفومؼبماظؾقونماآلتلم:

مم

م:ماٌؼررةمؼبمضوغقنمضرؼؾيماظعؼورماإلسػوءاتمأوالم:

ظلددددـيمماإلسػددددوءاتمؼبمضددددوغقنمضددددرؼؾيماظعؼددددورمغددددصماٌشددددرعمسؾددددكمذبؿقسدددديمعددددـ

مهمواضؿصودؼيمودقودقيم.ماظـوصذمهؼقؼومألشراضماجؿؿوسقيم1959

ماإلسػوءاتماالجؿؿوسقيماٌـصقصمسؾقفومؼبمضوغقنمضرؼؾيماظعؼورم–ام

ضددددرؼؾيماظعؼددددورمإعددددومٌصددددؾقيممضددددوغقنمتؿؼددددررماإلسػددددوءاتماالجؿؿوسقدددديماظددددقاردةمؼب

دم.ماألذدددددكوصماظعوعددددديمواألذدددددكوصماًوصددددديمذاتماظـػدددددعماظعدددددوممأومٌصدددددؾقيماألصدددددرامم

مواظؽالمماآلتلمؼؾيمذظؽم:

االجؿؿوسقدددديماٌؼددددررةمٌصددددؾقيماألذددددكوصماظعوعدددديمواألذددددكوصمممممماإلسػددددوءاتم–أم

ماًوصيمذاتماظـػعماظعومم:

اظددددوائرماٌؿقظددديممإظبوتؿؿـدددؾمبوظعؼدددوراتماظددديتمتعدددقدمعؾؽقؿفدددوممم.مسؼدددوراتماظدوظددديم-

معرطزؼوم.

نماددددؿغؾًمعدددـمضؾؾدددفوماٌصدددوحماظعوعددديمشدددوماٌدددمجرةمهموامإظباظعؼدددوراتماظعوئددددةمم-

معؾوذرةم.

أعوغددديمبغددددادمهمواظؾؾددددؼوتماٌعددددةمألشدددراضماظـػدددعممممممإظباظعؼدددوراتماظددديتمتعدددقدمممم-

ماظعومم.

اظشدددعوئرماظدؼـقددديمٌكؿؾدددػماظطقائدددػممإلضوعدددياظعؼدددوراتمشدددوماٌدددمجرةماٌكصصددديمم-

اظدؼـقدديماٌعددص مبفددومضوغقغددومعـددؾماىقاعددعمواظؽـددوئسموشوػددوموطددذظؽماظعؼددوراتممممممم
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اٌعددددةمظلددؽـماظؼدددوئؿيمسؾددكمخدعددديماظشددعوئرمصقفدددوم.مأعددوماظعؼدددوراتممممماظعوئدددةمهلددومومم

مصؿكضعمظؾضرؼؾيم.ماإلصبوراٌؿؾقطيمألؼيمجفيمدؼـقيمواٌلؿغؾيمبطرؼؼم

اظعؼدددوراتماظددديتمتعدددقدمعؾؽقؿفدددومإظبمدواوؼدددـماألوضدددو مأومتعدددقدمحؼدددققمعـػعؿفدددومأوممم-

مأؼيمحؼققمأخرىمإظقفومووعؾفومعؽؾػيمبدصعمضرؼؾيماظعؼورمسـفوم.

ظعؼدددوراتماٌؿدددربعمهـوصعفدددومظؾددددوائرماظرمسقددديمواٌمدلدددوتماًوؼددديمواظعؾؿقددديممممممممام-

اٌعدددددص مبفدددددومضوغقغدددددومبشدددددرطمأنمتؽدددددقنمعشدددددغقظيمعدددددـمضؾدددددؾمػدددددذهماظددددددوائرمم

مواٌمدلوتمم.

اظعؼدددددوراتماظددددديتممتؾؽفدددددوماألحدددددزابماظلقوددددددقيمهمواظـؼوبدددددوتمهمواالهدددددوداتمهمممممم-

أنمتؽددددقنمػددددذهمممواىؿعقددددوتمذاتماظـػددددعماظعددددوممواألغدؼدددديماظرؼوضددددقيم.مبشددددرطمممم

هموأنمتؽدددقنمػدددذهماظعؼدددوراتمممماهلقؽدددوتمعرخصددديمظؾؼقدددوممبـشدددوروتفوموصؼدددومظؾؼدددوغقنمممم

مزبصصيموعلؿغؾيمظغوؼوتمتدخؾمعؾوذرةمبـشوطمتؾؽماهلقؽوتم.

اظعؼدددوراتماظددديتممتؾؽفدددوماظطقائدددػماظدؼـقددديمهمواهلقؽدددوتماًوؼددديماٌعدددص مبفدددوممممممممم-

ػوتمأومعقدددو مأومضوغقغدددومهواٌؿكدددذةمعدددـمضؾؾدددفومعددددارسمأومعلؿشدددػقوتمأومعلؿقصدددمممم

مدورمسفزةمأومعومذوبفمذظؽم.

ماإلسػوءاتماالجؿؿوسقيماٌؼررةمٌصؾقيماألصرادم:م–بم

تؿؼدددررمػدددذهماإلسػدددوءاتمظـدددقسيمعدددـماظعؼدددوراتماألولمدارماظلدددؽـمواظشدددؼيماظلدددؽـقيمم

مواظـوغلماظعؼورماًوظلم.

ماإلسػوءماٌؼررمظدارماظلؽـمواظشؼيماظلؽـقي:مماظـقعماألول

نمدارماظلددددؽـمواظشددددؼيماظلددددؽـقيمعددددـمضددددرؼؾيماظعؼددددورمإسػددددوءمعطؾؼددددوممماسػددددلماظؼددددوغق

موظؽـمعوذامؼؼصدمبدارماظلؽـم مم.ودائؿوم

ؼؼصدددمبدددارماظلددؽـماظدددارماظدديتمؼلددؽـفومصددوحؾفومأومزوجؿددفم.موصددوحىماظعؼددورهمطؿددومممممممم

معرمبـومػقماٌوظؽمأومواضعماظقدمأومعؿقظلماظقضػم.

مآلتقيم:اٌؼررمظدارماظلؽـمطبضعمظؾضقابطماماإلسػوءأنم

أنمتعػددددكمعددددـماظضددددرؼؾيمأطـددددرمعددددـمدارمدددددؽـمواحدددددةمأومذددددؼيمدددددؽـقيممالمصبددددقزم -

واحددددةم.وظؽدددـمإذامطدددونمظؾؿؽؾدددػمأطـدددرمعدددـمزوجددديمواحددددةمهموأددددؽـمطدددؾمزوجددديم

ؼبمدارمأومذددؼيمدددؽـقيمعلددؿؼؾيمصعـدئددذمتعػددكماظدددورمأوماظشددؼؼماٌلددؽقغيمعددـمضؾددؾمممممممم

 وزوجوتفمعبقعفوم.
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م

دماظددددارمعلدددؽقغيمعدددـمضؾدددؾمعوظؽفدددومهممإذامددددؽـمأحددددماظشدددرطوءمؼبمدارمعشدددوسيمتعدددم -

وؼؿؿؿدددعمبوإلسػدددوءماٌعددديمبددددارماظلدددؽـمعفؿدددومطوغدددًمغلدددؾيماألددددفؿماظددديتموؾؽفدددوم

 اظشرؼؽماظلوطـمؼبمتؾؽماظدارم.

تعددددمدارمددددؽـمتؾدددؽماظددددارماظددديتمؼلدددؽـمصدددوحؾفومضلدددؿومعـفدددومهموؼدددمجرماظؼلدددؿممممممم -

عددومخددرمشددوماٌـػصددؾمسـفددومهدددخؾمخددوصمطددلنمؼددمجرمشرصددومؼبماظدددارمغػلددفوم.أمممممآلا

إذامطدددونماظعؼدددورمعؼلدددؿومإظبمذدددؼؼموأضلدددوممذاتمعدددداخؾمخوصددديمبفدددومهموانمطوغدددًم

عدددـماظدددداخؾمهمصقعددددماظؼلدددؿماٌلدددؽقنمعدددـمضؾدددؾماٌوظدددؽمدارمددددؽـمهمودبضدددعممممم

 بؼقيمأضلوعفماألخرىمظؾضرؼؾيمبوسؿؾورػومعمجرةم.

إذامطدددونمظشدددكصمدارمؼلدددؽـفومعؾقدددؼمبفدددومعشدددؿؿؾمظدددقسمظدددفمعددددخؾمخدددوصمبدددفمهممم -

غػلددفومهوظددقسمظددفمدددقوجمؼػصددؾفمسددـماظددداخؾمهمصقعدددمػددذاممممموإنددومؼؼددعمداخددؾماظدددارم

اٌشدددؿؿؾمعدددـمعؾقؼدددوتماظددددارموؼؼددددرمععفدددومهمأعدددومإذامطدددونمعدددمجرامظؾغدددومصقـطؾدددؼم

 سؾقفمحؽؿمعـمؼمجرمشرصومأومجزءامعـمدارمدؽـوه.م

ظشددددكصمدارانمأحددددداػؿومظلددددؽـوهمعددددعمسوئؾؿددددفمؼبمعدؼـدددديمعددددومهودارمممممطددددونممإذا -

ومأومؼبمعدؼـددديمأخدددرىمصعـدئدددذمتعددددممممأخدددرىمظلدددؽـوهموحددددهمؼبماٌدؼـددديمغػلدددفمممم

 اظدارماظيتمؼلؽـفومععمسوئؾؿفمدارمدؽـم.مأعوماظدارماألخرىمصؿعدمدارمإصبور.

طؿدددومتعددددمدارمددددؽـمظغدددرضماإلسػدددوءماظددددارماظددديتمؼصطفدددومصدددوحؾفومعشدددغقظيمبلنوندددفممم -

سددـممبنسػددوءامؼؽددـمعؿؿؿعددومممإنوعػروذددوتفموالمؼلددؿغؾفومبددليمذددؽؾمعددـماألذددؽولمممممم

 دارمدؽـمأخرىم.

م

 

دارمددددؽـمواحددددةمأومذدددؼيمددددؽـقيمواحددددةمعدددـمضؾدددؾمواظدددديمممممممممإذدددغول ممذاإ -

أومأوالدهماٌؿزوجددددقنمأومأحدددددػؿم.مبشددددرطمسدددددممممصددددوحىماظعؼددددورمأومأحدددددػؿومم

دارامأومذدددؼيمددددؽـقيمسؾدددكموجدددفماالددددؿؼاللم.سؾؿدددومأنممممممفمتؾدددؽماظشدددوشؾمأومزوجدددمم

اظؼدددوغقنمسددددماظقظددددماألرعدددؾماظدددذيمظدددفمأوالدمهواظؾـدددًماٌطؾؼددديماظددديتمهلدددومأوالدمهممم

واألخددًماألرعؾدديمهمواألخددًماٌطؾؼدديماظؾؿددونمهلؿددومأوالدمهمحبؽددؿماظقظدددماٌؿددزوجممممممممم

 ظغرضمتطؾقؼمأحؽوممػذهماظػؼرةم.
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تعدددمدورمدددؽـماظدددورماٌـشددلةمعددـمضؾددؾماظدددوائرماظرمسقدديمأوماظشددرطوتماظعوعدديممممممم -

أوماىؿعقددددوتمإلدددددؽونمعقزػقفددددومأومعـؿلددددؾقفومأوممتؾقؽفددددومهلددددؿمبعدددددمددددددادمممم

 طؾػؿفوم.

م

مم:اظعؼورماًوظلماظـقعماظـوغل

ؼعػددكماظعؼددورماًددوظلمعددـماظضددرؼؾيمإذامبؼددلمطددذظؽمعدددةمنالندديمأذددفرمصددلطـرمبصددقرةمممممممممممم

اظضددرؼؾقيمبددوًؾقمخدداللمعدددةمممممماإلدارةمإظبهرؼرؼددومممإخؾددوراعلددؿؿرةم.مسؾددكمأنمؼؼدددممعوظددؽماظعؼددورممممم

عدددـمتورطبددفم.موؼلدددؿقؼماإلسػددوءمعدددـماألولمعددـماظشدددفرماظددذيمؼعؼدددىمتددورؼخمتلدددفقؾمممممممنالندديمؼقعددومم

مورمهموسؾكمعوظؽماظعؼورمأنمؼؼدممإخؾورامسـدمذغؾماظعؼورم.اإلخؾ

ماالضؿصودؼيماٌؼررةمؼبمضوغقنمضرؼؾيماظعؼورماإلسػوءاتم–2

تفدددد ماإلسػدددوءاتمألددددؾوبماضؿصدددودؼيمإظبمتـؿقددديماالضؿصدددودماظدددقرينمعدددـمخددداللمممممم

موػذهماإلسػوءاتمػلم:همدسؿمذبوالتمععقـيمعـماظـشوطماالضؿصوديم

:مأسػددددكماٌشددددرعمعددددـماظضددددرؼؾيماظعؼددددوراتماٌعدددددةممممملدسددددؿماظـشددددوطماظزراسددددمم–أم

وإلؼددددقاءماٌقاذددددلمهمميػددددظمايوصددددالتماظزراسقدددديمهمواآلالتماٌلددددؿكدعيمؼبماظزراسدددديمه

وظلدددؽـماظدددزراعماظدددذؼـمؼؼقعدددقنمبوددددؿـؿورماألراضدددلماظزراسقددديمعؾوذدددرةمهموظلدددؽـماظعؿدددولمم

أومؼبمعرطدددزمماظدددزراسقيمهمسؾدددكمأنمتؼدددعمػدددذهماظعؼدددوراتمؼبماٌزرسددديمغػلدددفومأومؼبماظؼرؼددديم

ماظـوحقيماظيتمتؼعماألرضماٌلؿـؿرةمضؿـمحدودػوماإلدارؼيم.موأنمالمتؽقنمعمجرةم

:مأسػدددكماٌشدددرعماظعؼدددورماٌلدددؿغؾمظغدددرضماظـشدددوطممممدسدددؿماظـشدددوطماالضؿصدددوديمم–بم

ماالضؿصوديمإذامطونمىؾقطومظصوحىماظـشوطماًوضعمظضرؼؾيماظدخؾم.

رعماظعؼددورمواظطقابددؼماظدديتمتشددقدممممم:مأسػددكماٌشددممسؿددورمواإلدسددؿمغشددوطماظؿشددققدمممم–مج

اظؾـددوءماظددذيمهددددهمممإطؿددولحدددؼـومعددـماظضددرؼؾيمٌدددةمػبددسمدددـقاتمتؾدددأمعددـمتددورؼخممممم

اظضددددرؼؾقيمماإلدارةمإظبأنمؼؿؼدددددمماٌؽؾددددػمبطؾددددىمممممىـدددديماظؿؼدددددؼرم.موؼشددددصطمظددددذظؽمم

م.اظؾـوءممإجوزةخاللمعدةمدـيمواحدةمتؾدأماسؿؾورامعـمتورؼخمصدورم

م

م

م

م
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مؼررةمؼبمضوغقنمضرؼؾيماظعؼوراٌاإلسػوءاتماظلقودقيمم–م3

اظعؼددوراتماٌعػددوةمعددـماظضددرؼؾيمإسػددوءمدائؿددومأومٌدددةمعمضؿدديمهقجددىمضددقاغيمممممممممم–مأم

خوصددددديمهوععوػدددددداتمأوماتػوضقدددددوتمسؼددددددتمأومتعؼددددددمبددددديماظعدددددراقمواظددددددولممم

ماألجـؾقيمأوماهلقؽوتماظدوظقيم.م

اظعؼدددوراتماظددديتممتؾؽفدددوماظددددولماألجـؾقددديمواٌؿكدددذةممممممتعػدددكمعدددـماظضدددرؼؾيمممم-مبم

مإذادورامظلدددؽـمىـؾقفدددوماظلقوددددقيمأوماظؼـصدددؾقيمأومعؼدددرامظددددوائرػؿماظرمسقددديممممم

مواصؼموزؼرماٌوظقيمسؾكماإلسػوءمبشرطماٌؼوبؾيمبوٌـؾم.م

م

منوغقوم:ماإلسػوءاتماٌؼررةمؼبمضقاغيمأخرى

:مأسػدددكماظؼدددوغقنموزارةماظلدددقوحيمعدددـمعبقدددعماظضدددرائىممممدسدددؿمضطدددوعماظلدددقوحيمم–م1

ضددددرؼؾيماظعؼددددورمػددددلمإحدددددىمػددددذهماظضددددرائىمهمظددددذظؽمعددددـممممواظردددددقمم.موٌددددومطوغددددًمم

اٌـطؼددلمأنمتؽددقنمسؼددوراتمػددذهماظددقزارةمععػددوةمعـفددومدددقاءمأطوغددًمعلددؿغؾيمعددـمضؾؾددفوممممممممممم

معؾوذرةمأممعمجرةمظؾغوم.

م1992(مظلددددـيمم15ضددددوغقنماظؿعددددوونمرضددددؿمتممممأسػددددك:ممدسددددؿماظـشددددوطماظؿعددددووغلممم–م2

مرم.اىؿعقوتماٌشؽؾيمهقجىمػذاماظؼوغقنمعـمضرؼؾيماظعؼو

اٌعددددلمم2006ظلدددـيمم(13رضدددؿتمضدددوغقنماالددددؿـؿورم:مأسػدددكممدسدددؿماالددددؿـؿوراتمم–م3

اظـوصدددذماٌشدددروعماظدددذيمودددورسمغشدددوروماضؿصدددودؼومعشدددؿقالمبلحؽدددوممػدددذاماظؼدددوغقنمعدددـمممممم

اظضدددرائىمواظرددددقممعدددـمتدددورؼخمبددددءماظؿشدددغقؾماظؿفدددوريم.موظؾفقؽددديماظقرـقددديمظالددددؿـؿورمممممممم

(مددددـيمإذامطوغدددًم15قممظؿصدددؾمإظبمتزؼدددودةمسدددددمددددـقاتماإلسػدددوءمعدددـماظضدددرائىمواظرددددمم

م%م.50غلؾيمذراطيماٌلؿـؿرماظعراضلمؼبماٌشروعمأطـرمعـم

م

مصبورؼيمظؾعؼورماًوضعمظؾضرؼؾيم:متؼدؼرماظؼقؿيماإلمـوعـاظمعاظػر

عددـمضؾددؾمىددونمزبؿصدديمتؿؾددعمإجددراءاتمععقـدديمؼبممممممماظؼقؿدديماالصبورؼدديمظؾعؼددورممممتؼدددر

ػدددذهماظؾفدددونم موعدددوماخؿصوصدددوتفوممطقدددػمتشدددؽؾمؾفدددونماظؿؼددددؼر.موظؽدددـممبمتعدددر مهمسؿؾدددفو

وصدددالحقوتفوم موأغدددقاعماظؿؼددددؼرماظدددذيمتؼدددقممبدددفم مواظؼقاسددددماظددديتمتؿؾعفدددومؼبماظؿؼددددؼرم ممممممم

 مػدددذامعدددومددددق مغقضدددقفمؼبممواالسدددصاضمسؾقدددفموػدددؾمصبدددقزمإسدددودةماظـظدددرمؼبمتؼددددؼرػوم

ماظؽالمماآلتلم:م
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متشؽقؾمىونماظؿؼدؼرمم–مأوالم

ؼبممؼشدددؽؾفوموزؼدددرماٌوظقددديممتؼددددؼرمموناظعؼدددورماظلدددـقيمىدددمممإؼدددراداتتؿدددقظبمتؼددددؼرمم

معراطزماووصظوتمواألضضقيمواظـقاحلمسؾكماظـققماآلتلم:

مؼبمعراطزماووصظوتمواألضضقيمعـم:م–م1

مرئقلوم.مم-عقزػمعوظلمم-

م.وؼؽقنمأحدػؿومعؼررامظؾفـيمم–سضقؼـممم-ممعقزػيمأنـيم-

مؼبمعراطزماظـقاحلمعـم:م–م2

مرئقلوم.م–عدؼرماظـوحقيمأومعلعقرماٌولمم-

م.وؼؽقنمأحدػؿومعؼررامظؾفـيمم–سضقؼـمم–عقزػيمانـيمم-

مإذاأسضدددوءمبقصددػفؿممخددؾومأومأطـدددرمهلددذهماظؾفدددونممممإضدددوصيظؾددقزؼرمأومعدددـمطبقظددفمممم–م3

م.تطؾىماألعرمذظؽم

إنماجؿؿوسدددوتمىدددونماظؿؼددددؼرمالمؼؽؿؿدددؾمغصدددوبفومعدددومامضبضدددرمعبقدددعماألسضدددوءمهممممممم

طـرؼدددديمهموإذامتلددددووتماألصددددقاتمؼددددرجلممممبوإلعبددددوعممأومبوألمووتؿكددددذماظؾفددددونمضراراتفددددمم

م.اىوغىماظذيمؼؽقنمصقفماظرئقسم

م

ماخؿصوصوتمىونماظؿؼدؼرم–منوغقو

متؼدؼرماإلؼرادماظلـقيماظؼقؿيماالصبورؼيمظؾعؼورم.–م1

متعقيمغقعمذغؾماظعؼورمطلنمؼؽقنمدؽـومأومعمجرام.م–م2

متعقيمتورؼخمإطؿولماظعؼوراتماٌشقدةمحدؼـوم.م-3

ماظعؼورمطلنمؼؽقنمدارامأومدقـؿومأومزبزغوم.متـؾقًمأوصو م–م4

متـؾقًمعدةمخؾقماظعؼورم.م–م5

ماظؿلطدمعـمأنماظعؼورمعفدممأومشومصوحمظالغؿػوعمبفم.م–6

م

مصالحقوتمىونماظؿؼدؼرمم–منوظـو

ظؾفددددونماظؿؼدددددؼرمصددددالحقيمممؼعددددينمػددددذامايددددؼمأنمؼؽددددقنممممم:محددددؼماالرددددالعمم–م1

ظؾضددرؼؾيم.موألجددؾمذظددؽمهلددومأنمتطؾددىممماالرددالعمسؾددكمطددؾمعددومظددفمسالضدديمبوٌددولماًوضددعممممم

عددـماٌؽؾددػمأوماظغددومعددومترؼدددماالرددالعمسؾقددفمعددـمونددوئؼمهموأدظدديمهموبقوغددوتممتؽـفددومعددـمممممممممم
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تؼدددؼرماظدددخؾماظعؼددوريم.موهلددومأنمتطؾددىمعددـماظلددوطـيمأيمبقوغددوتمتؿعؾددؼمبوظعؼددورمربددؾمممممممم

ماظؿؼدؼرمدونمأنمؼؽقنمػـو ماحؿفوجمبلرؼيماظؾقوغوتم.

ذظدددؽمحدددؼمىدددونماظؿؼددددؼرمؼبماظؿؼصدددلمواظؾقدددٌمعدددـممم:مؼعدددينممحدددؼماظؿػؿدددقشم–م2

أجددؾماظؿعددر مبدضدديمسؾددكماٌددولماًوضددعمظؾضددرؼؾيمهموذظددؽمسددـمررؼددؼمإجددراءماظؽشددػمهممممممم

وتػؿدددقشماألعدددوطـمهمواظددددخقلمصقفدددوم.موسؾدددكمػدددذهماظؾفدددونمأنمتؼدددقممبوظؽشدددػمبلدددوئرمممممممممم

ذكصددديممأواغؿددددابماحددددماألسضدددوءمظؾؼقدددوممبفدددذهماٌفؿددديمبصدددقؾيماٌكؿدددورمممممأومأسضدددوئفو

اٌـوددددؾيمعدددـماظـفدددورمؼبمأيمسؼدددورمطدددوئـممماألوضدددوتاظؼرؼددديموؼبممأويمعدددـماوؾددديمععدددروص

هموؼراسدددقنمؼبمذظدددؽمراحدددؿفؿمهمممطبدددربمددددوطـقفمممأنؼبمعـطؼدددؿفؿمظؾؽشدددػمسؾقدددفمهمسؾدددكمممم

موهلؿمأنمؼطؾؾقامعـماظلوطـيمبقونماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوظعؼورماٌشغقلمعـمضؾؾفؿم.

ماظؿؼدؼرممأغقاعماظؿؼدؼرماظذيمتؿقالهمىونم–مرابعو

دبدددؿصمىدددونماظؿؼددددؼرمبدددنجراءمغدددقسيمعدددـماظؿؼددددؼرمػؿدددوماظؿؼددددؼرماظعدددوممواظؿؼددددؼرممم

ماًوصم:

مماظؿؼدؼرماظعومم:م–مم1

تؿدددقظبمىدددونماظؿؼددددؼرماظؼقدددوممبؿؼددددؼرماظؼقؿددديماالصبورؼددديمظؾعؼدددوراتماٌؾـقددديممتفقددددامممم

ظػدددرضماظضدددرؼؾيمسؾقفدددومهموؼلدددريمػدددذاماظؿؼددددؼرمٌددددةمػبدددسمددددـقاتمهموؼؽدددقنمذدددوعالممممممم

عؼدددوراتمعبقعفدددوماظقاضعددديمؼبماٌدؼـددديماٌعؾدددـمإجدددراءماظؿؼددددؼرمصقفدددومعدددـمخددداللمبقدددونمممممظؾ

ؼـشدددرهماظدددقزؼرمؼبماىرؼددددةماظرمسقددديمهمؼعؾدددـمصقدددفمتدددورؼخماظؾددددءمحبؿؾددديماظؿؼددددؼرمهموعددددةمممم

مغػوذهموؼلؿكمذظؽمبوظؿؼدؼرماظعومم.

م:ماظؿؼدؼرماًوصم-2ممم

أيمخددداللماظعدددوممصبدددريمػدددذاماظؿؼددددؼرمسؾدددكماظعؼدددوراتمخددداللمعددددةمغػدددوذماظؿؼددددؼرممم

وؼؽدددقنمذظدددؽمؼبمايدددوالتمم.ماًؿدددسمددددـقاتماظددديتمؼؽدددقنماظؿؼددددؼرماظعدددوممصقفدددومغوصدددذامممم

م:ماآلتقي

مسدممتؼدؼرماظعؼورمأليمدؾىمأنـوءماظؿؼدؼرماظعومم.م–مام

متشققدماظعؼورمبعدماظؿؼدؼرماظعومم.م–بم

اظـظددددرمؼبمتؼدددددؼرمأيمسؼددددورمبلددددؾىماظزؼددددودةمأوماظددددـؼصمايوصددددؾمؼبمممإسددددودةم-جم

مبلؾىمتغومغقعمذغؾفممهإصبوربدلم
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وضدددعماظعؼدددورمهمحبقدددٌمأصدددؾلمضدددؿـمأومخدددورجماظعؼدددوراتماٌشدددؿقظيمممممتغدددوممإذام–مدم

مبوإلسػوءاتماظدائؿيمأوماٌمضؿيم

مغػوذماظؿؼدؼراتماًوصيم مأبقدمأنماظلمالماظذيمؼطرحمػـومعؿكمؼؾدم

مؼؾدأمعـماظؿورؼخماظذيمأطؿؾمصقفمتؼدؼرمذظؽماظعؼورم.م-

ققدماظددددذيمتمؼدددددهمىـدددديماظؿؼدددددؼرمبوظـلددددؾيمظؾعؼددددوراتماظؿشددددمإطؿددددولعددددـمتددددورؼخمم-

مشقدةمحدؼـوم.اٌ

متؼدؼؿمرؾىماٌؽؾػمؼبمحولمتؼدوفمرؾؾوم.عـمتورؼخمم-

م

م:أدسماظؿؼدؼرممخوعلو

م:ماآلتقياألدسممؼؾـكماظؿؼدؼرمسؾك

 ؼعدماظؾدلماظلـقيمظةصبورمحيمإجراءماظؿؼدؼرمإؼرادامظؾعؼورماٌمجرم.م– 1

ماإلصبددددورفـدددديماظؿؼدددددؼرمأنمبدددددلمممظؾزفددددرممإذارامأومامؼؽددددـماظعؼددددورمعددددمجمممإذام– 2

صؿؿددقظبماظؾفـدديمحقـؽددذمتؼدددؼرماإلؼددرادمآخددذةمبـظددرمممممممماظلددـقيماٌدددسكمبددفمشددومحؼقؼددلمهمممم

ماالسؿؾورمعومؼؾلم:

ىقددددزاتماظعؼددددورمهمعددددـمحقددددٌماٌقضددددعمواٌلددددوحيمواٌددددقادماإلغشددددوئقيممم–أمممممممممممممم

مرصيماٌشقدةمسؾقفو.واظعماٌلؿكدعيموحوظؿفموعشؿؿالتف

ماظغرضماظذيمؼلؿعؿؾماظعؼورمعـمأجؾفم.م–بممممممممممممم

مبدلماإلصبورماظلـقيمظعؼورمىونؾمظفمؼبمايلمغػلفم.م–مجمممممممممممممممم

م

أعددددوماظعؼددددوراتماظعوئدددددةمإظبماظدددددوائرماظرمسقدددديمواظؾؾدددددؼوتمصؿلددددؿطقعماإلدارةممممم–م3

ـمضؾدددؾماىفدددوتماٌكؿصددديمماظضدددرؼؾقيمأنمتطؾدددىمطشدددقصومتػصدددقؾقيمبنصبوراتفدددومعصددددضيمعدددممم

مبؿؾؽماظدوائرمهموتؼقممىونماظؿؼدؼرمبؿلؼقدمتؾؽماظؼقؿيماالصبورؼيم.

م

م:مإسودةماظؿؼدؼرممدوددو

موريمإسودةماظؿؼدؼرمؼبمايوالتماآلتقيم:

م
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إذامادسدددكماٌؽؾدددػمأنمسؼدددورهمضددددمتفددددممأومحددددثمصقدددفمخؾدددؾمصبعدددؾمإؼدددرادهمممم–م1

صلصددؾلمعددـمضددؿـماظعؼددوراتماٌعػددوةممممتغددومادددؿعؿوظفمماظلددـقيمضدددمغؼددصمأوماغددفممم

ممعـماظضرؼؾيم.

م%م(مأومأطـرم.م15إذامادسكماٌؽؾػمأنمإؼرادمسؼورهمضدمغؼصمبـلؾيمتمم–2م

م%م(ممأومأطـرم.م15إذامتؾيمظةدارةماظضرؼؾقيمبلنمإؼرادماظعؼورمضدمزادمبـلؾيمتمم–3

م

ظعؼدددورمؼبمايدددوالتماظلدددوبؼيمصبدددىمسؾدددكمىدددونماظؿؼددددؼرمأنمودددريماظؽشدددػمسؾدددكمام

الموؽددددـمإسودتددددفمؼبمايددددوظؿيممهوأنمتعقدددددمتؼدددددؼرمإؼددددرادهمهمعددددعمعالحظدددديمأنماظؿؼدددددؼر

مم(مأسالهمأطـرمعـمعرةمواحدةمؼبماظلـيم.3(موت2اٌـصقصمسؾقفؿومؼبماظػؼرتيمتم

وؼدددؿؿماظعؿدددؾمبوظؿؼددددؼرماىدؼددددماسؿؾدددورامعدددـماظقدددقمماألولمعدددـماظشدددفرماظدددذيمؼؾدددلمممم

رةماظضدددرؼؾقيمأومعدددـمتدددورؼخمحصدددقلماظؿغدددقوممتدددورؼخمتؼددددؼؿماظطؾدددىمعدددـماٌؽؾدددػمأوماإلدام

اظددذيمتؽؿشددػفماإلدارةماظضددرؼؾقيمهموسؾددكمأنمالمؼؽددقنماظرجددقعمبوظؿؼدددؼرمسددـمعدددةممتزؼدددمممممممممم

ممسؾكمنالثمدـقاتمتؼدؼرؼيمعـمتورؼخمضرارمىـيماظؿؼدؼرم.

م

م:ماالسصاضمسؾكماظؿؼدؼرمؿودعاظػرعماظ

م

وممضدددوغقنمعـدددعماٌشدددرعماودددوطؿمعدددـممسدددوعمأؼددديمدسدددقىمتؿعؾدددؼمبؿطؾقدددؼمأحؽدددمممممم

أنماٌشددددرعمعددددـلماخؿصددددوصماظػصددددؾمؼبماٌـوزسددددوتماظـوذددددؽيمسددددـمممإالضددددرؼؾيماظعؼددددورم.م

تعددر مبؾفددونماظؿدددضقؼمودؼددقانمممممإدارؼدديمذاتماخؿصددوصمضضددوئلممتطؾقددؼماظؼددوغقنمظؾفددونممم

سؾدددكمضدددراراتمىدددونمممموأنمؼعصضدددمواإلدارةماظضدددرؼؾقيمضدددرؼؾيماظعؼدددورم.صقلدددؿطقعماٌؽؾدددػمم

ػددذهماظؾفددونمصبددقزماالسددصاضمممممعددـماظصددودرةراتمىددونماظؿدددضقؼمهمواظؼددراممماظؿؼدددؼرمأعددومم

مدؼقانمضرؼؾيماظعؼورم.مسؾقفومأعوم

م

ماالسصاضمسؾكمضراراتمىونماظؿؼدؼرمأعوممىونماظؿدضقؼم–مأوال

أتدددوحماٌشدددرعمؼبمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظعؼدددورمظؽدددؾمعدددـماٌؽؾدددػمبوظضدددرؼؾيمهمواإلدارةممممممم

امذدددعرماٌؽؾدددػمأنمماظؿددددضقؼمإذموناظضدددرؼؾقيماالسدددصاضمسؾدددكمغؿدددوئٍماظؿؼددددؼرمأعدددوممىدددمممم
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اظؿؼدددددؼرمصقددددفمإجقددددو محبؼددددفمهموإذامذددددعرتماإلدارةماظضددددرؼؾقيمأنمصقددددفمعلددددوسمحبؼددددققم

ماًزؼـيماظعوعيم.

واظؼددددراراتماظدددديتمموظؽددددـمطقددددػمؼددددؿؿمتشددددؽقؾمىددددونماظؿدددددضقؼم موعددددومصددددالحقوتفوم

م موعوماظشروطماظقاجىمتقصرػومؼبماالسصاضماٌؼدممإظقفوم متؿكذػو

م

متشؽقؾمىونماظؿدضقؼم–م1

مقزؼرماٌوظقيمأومعـمطبقظفمصالحقيمتشؽقؾمىونماظؿدضقؼمسؾكماظـققماآلتلم:ظ

 ؼبمأضضقيمعراطزماووصظوتم: -

مرئقلوم–عقزػمعوظلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مسضقام-عقزػمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مسضقؼـم-ؼـمممممممخؾومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مؼبماألضضقيماألخرى:م -

مسضقامممممممممممممم-اظؼوئؿؼوممأومعقزػمعوظلمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مسضقام-عقزػمعوظلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مخؾوؼـمؼبماظعؼوراتمممممممسضقؼـمممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

ؿؼددددؼرموىـددديماظؿددددضقؼمضدددؿوغوممممظؼددددمعـدددعماٌشدددرعماىؿدددعمبددديمسضدددقؼيمىـددديماظممممم

ظؾققدددددةموهؼقؼددددومظالدددددؿؼاللمؼبمسؿددددؾماظؾفددددونم.موؼؿقؼددددؼماظـصددددوبمحبضددددقرماظددددرئقسم

موسضقؼـمسؾكمأنمؼؽقنمأحدػؿومعـمعقزػلمايؽقعيم.

م

ماظشروطماظقاجىمتقصرػومؼبماالسصاضماٌؼدممإظبمىونماظؿدضقؼم–م2

اظضدددرؼؾقيمخددداللمأنمؼؼددددمماالسدددصاضمإظبمىـددديماظؿددددضقؼمسدددـمررؼدددؼماإلدارةممممم-أ

ؼقعدددومعدددـمتدددورؼخماظؿؾؾقدددغمبؼدددرارمىـددديماظؿؼددددؼرم.عدددعمممممممعددددةمالمتؿفدددووزمنالنددديم

معالحظيمأنمؼقمماظؿؾؾقغمالمضبلىمضؿـماٌدة.

م
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صبددىمأنمضبؿددقيماظطؾددىمسؾددكمتددورؼخماظؿؾؾقددغمبؼددرارمىـدديماظؿؼدددؼرمهمواألعددقرممممممممم-ب

ـم قيماٌؿعؾؼدددديمبوظعؼددددورمتمرضؿددددفمهمعقضعددددفمهموصددددػفمهمطقػقدددديمذددددغؾفهماإلؼددددرادماظلدددد

اٌؼدددددرم(معددددعمبقددددونمأدددددؾوبماالسددددصاضموايفددددٍمواألدددددوغقدماظدددديتموؽددددـممم

ماظرطقنمإظقفو.

إذامطدددونمظؾؿؽؾدددػمأطـدددرمعدددـمسؼدددورهمورشدددىمبدددوالسصاضمسؾدددكمتؼددددؼراتفومهمصدددالممم–مج

صبدددقزمظدددفمأنمصبؿدددعماالسصاضدددوتمسؾدددكمتؼددددؼرماظعؼدددوراتمؼبمسرؼضددديمواحددددةممممم

مخوصمبفم.مبؾمؼـؾغلمظفمأنمؼػردمظؽؾمسؼورمؼعصضمسؾكمتؼدؼرهمرؾؾو

دصددعمغصددػماظضددرؼؾيماٌلددؿقؼيمسؾددكماظعؼددورمخدداللمعدددةمنالندديمؼقعددوماسؿؾددوراممممممممممم-مد

عددـمتددورؼخمتلددفقؾماالسددصاضمهموإالمأػؿددؾماالسددصاضمهموعددـمنددؿمؼصددؾلمضددرارممممممم

مىـيماظؿدضقؼمغفوئقوم.موؼلؿــكمعـمذظؽمايوالتماآلتقي:

م

م:ماالسصاضمبؽقنماظعؼورمخوظقوم.ممايوظيماألوظب

:ماالسدددصاضماٌؿعؾدددؼمبنخضدددوعمسؼدددورمظؾضدددرؼؾيمهمؼبماظقضدددًماظدددذيممممقددديايوظددديماظـوغ

مؼؽقنمصقفمعشؿقالمبوإلسػوءم.

م

مواجؾوتماإلدارةماظضرؼؾقيمؼبمعرحؾيماالسصاضمأعوممىونماظؿدضقؼم:م-م3

ؼـؾغددددلمسؾددددكماإلدارةماظضددددرؼؾقيمأنمتددددزودمىددددونماظؿدددددضقؼمبوٌعؾقعددددوتمطوصدددديمممم-أم

اظؿؼددددؼرماٌعدددصضمسؾقدددفمهموتدددورؼخممماٌؿعؾؼددديمبوظعؼدددورمعقضدددقعماالسدددصاضممعـدددؾم

ماظؿؾؾغمهمورضؿماظعؼورمهموعقضعفمهموعشؿؿالتفمهوطقػقيمذغؾفم

وسـددددعومؼؽدددقنماالسدددصاضمسؾدددكماظؿؼددددؼرمعدددـمضؾدددؾماإلدارةماظضدددرؼؾقيموظدددقسمممممم-بم

اٌؽؾدددػمصعؾقفدددومأنمترددددؾمصدددقرةمعدددـماسصاضدددفومإظبماٌؽؾدددػماظدددذيموفدددؾمممم

تؾددددًماظؾفـددددديمؼبممسشددددرةمأؼددددوممٌراجعدددديمىـدددديماظؿددددددضقؼمذظددددؽمضؾددددؾمأنممممممم

ماالسصاض.

اظؿلطدددمعددـمتددقاصرماظشددروطماظدديتمؼؿطؾؾفددوماظؼددوغقنمؼبماالسددصاضمضؾددؾمإحوظؿددفممممممممم-جم

مإظبمىـيماظدضقؼم.

م

م
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مصالحقوتمىونماظؿدضقؼم:مم-م4

اظؿلطددددمضؾدددؾماظـظدددرمؼبماالسدددصاضمعدددـمتدددقاصرماظشدددروطماظددديتمؼطؾؾفدددوماظؼدددوغقنمممممم-أم

ظشدددروطمصعؾدددكماظؾفـددديمردممغؼدددصمؼبمػدددذهماممعدددوموجددددتمممصدددنذاؼبماالسدددصاضم.م

ماظطؾىم.

ممسوعمأضقالماألذكوصمأصقوبماًربةمؼبماظعؼورات.م-ب

مهعػقددددةمظؾؿقصدددؾمإظبماظؼدددرارماٌـوددددىمممماظؾفـددديممرؾدددىماألوراقماظددديتمتراػدددومم–جم

مظذظؽ.ميووريماظؿقؼقؼوتماظالزع

اظؽشػمسؾكماظعؼوراتمعقضقعماالسصاضمظؾؿلطدمعـمصالحقيماٌعؾقعوتمم–دم

مؼدعيمهلوم.واألوراقماٌ

م

ماظؼراراتماظيتمتؿكذػومىونماظؿدضقؼم-5

مردماالسصاضموتلؼقدمضرارمىونماظؿؼدؼر.م-ام

متعدؼؾمضرارمىـيماظؿؼدؼر.م-بم

م

إنمضدددراراتمىدددونماظؿددددضقؼمتؽدددقنمغوصدددذةماٌػعدددقلماسؿؾدددورامعدددـمتدددورؼخماظؿؼددددؼرمممممم

ظ صدددقلممووصؼددداٌعدددصضمسؾقدددفم.موسؾقفدددومإبدددال مضراراتفدددومإظبماٌؽؾدددػمواإلدارةماظضدددرؼؾقيمم

ماٌؼررةمظؾؿؾؾقغمؼبمضوغقنماٌراصعوتماٌدغقيماظـوصذم.

م

مأعوممدؼقانمضرؼؾيماظعؼوراالسصاضمنوغقوم:م

م

سؾددددكمضددددراراتمىـدددديماظؿدددددضقؼموإجددددراءاتمممأجددددوزماٌشددددرعمظؾؿؽؾددددػماالسددددصاض

ضضدددوئقيمأرؾدددؼمسؾقفدددومتلدددؿقيمدؼدددقانمضدددرؼؾيماظعؼدددورم.مممفمظددددىمىـددديمذدددؾماإلدارةماظضدددرؼؾقي

ضددددراراتمىددددونمممصددددالحقيماالسددددصاضمسؾددددكمإلدارةماظضددددرؼؾقيمعددددـلمامأنماٌشددددرعمطؿددددو

.ودددددق ممغؿـددددوولمتشددددؽقؾمدؼددددقانمضددددرؼؾيماظعؼددددورمهمممماٌذطقرماظؿدددددضقؼمأعددددومماظدددددؼقانم

مصالحقوتفمؼبماظؾقونماآلتلم:وذروطماالسصاضمأعوعفمهمو

م

م
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متشؽقؾمدؼقانمضرؼؾيماظعؼورم–م1

دؼدددقانمضدددرؼؾيماظعؼدددورمممهمبؾقدددونمؼـشدددرمؼبماىرؼددددةماظرمسقددديمهمؼشدددؽؾموزؼدددرماٌوظقددديمم

مسؾكماظـققماآلتلم:

مرئقلوم.م–ضوضمعـماظصـػماألولمهمؼرذقفموزؼرماظعدلمم–أمم

عفـدددددسمععؿددددوريمأومعدددددغلمالمتؼددددؾمدرجؿددددفمسددددـماظدرجدددديماظـوغقدددديمعددددـمممممممم–بمم

مسضقام.م–اظدرجوتماظقزقػقيم

مسضقام.م-عقزػمعوظلمالمتؼؾمدرجؿفماظقزقػقيمسـدمدرجيمعدؼرمم–جمم

م

نمتعددقيمأسضددوءماحؿقددوطمضبؾددقنمربددؾماألسضددوءماألصددؾقيمسـدددممممممممظؼدددمأجددوزماظؼددوغقمم

شقددددوبفؿمهموالمؼؽؿؿددددؾماظـصددددوبمؼبمجؾلددددوتماظدددددؼقانمعددددومامضبضددددرمعبقددددعمأسضددددوئفمهمممم

موتؿكذمضراراتماظدؼقانمبوتػوقماآلراءمأومبوألطـرؼيم.

م

مذروطماالسصاضمأعوممدؼقانمضرؼؾيماظعؼورم–2

مضماٌؼدممعـماٌؽؾػم:بوظـلؾيمظؾشروطماظقاجىمتقصرػومؼبماالسصام–أم

ؼقعددومعددـمتددورؼخمتؾؾغددفمبؼددرارممممم30أنمؼؼدددمماالسددصاضمخدداللمعدددةمالمتزؼدددمسؾددكممممممم-

عدددددعمعالحظددددديمأنمحدددددؼممممىـددددديماظؿددددددضقؼمأومإجدددددراءاتماإلدارةماظضدددددرؼؾقيم.ممم

اٌؽؾددددػمبددددوالسصاضمؼلددددؼطمبوغؿفددددوءماظلددددـيماٌوظقدددديمؼبمحوظدددديمسدددددممتؾؾغددددفممممممم

رؼؾقيمدونمسدددذرمعشدددروعمإالممبؼدددراراتمىـددديماظؿددددضقؼمأومإجدددراءاتماإلدارةماظضدددممم

مإذامامتؽـمعدةماالسصاضمضدماغؿفًم.

وظدددفمايدددؼمؼبماددددصدادماٌؾدددوظغممأنمؼددددصعماٌؽؾدددػماظضدددرؼؾيماٌلدددؿقؼيمسؾقدددفمهم-

اظددديتمدصعدددًمزائددددةمسدددـماظضدددرؼؾيمإذامخػدددضماظؿؼددددؼرم.مأعدددومإذامزؼددددمصعؾقدددفمأنمممم

مؼدصعماظضرؼؾيمواظزؼودةمععوم.

م2.500اهلقؽددديماظعوعددديمظؾضدددرائىمعؼددددارهممأنمؼلدددددماٌؽؾدددػمرمسدددومإظبمصدددـدوقمم-

مدؼـورم.

م
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اظضددددرؼؾقيمسؾددددكمضددددراراتمىددددونمممماإلدارةبوظـلددددؾيمظالسددددصاضماٌؼدددددممعددددـمممم–بم

اظعؼدددورمدؼدددقانمضدددرؼؾيمممإظبؼؼددددممػدددذاماالسدددصاضمممأنهمصؼددددمأوجدددىماٌشدددرعممماظؿددددضقؼ

مفوم.بماإلدارةؼقعومعـمتؾؾغمم30ملخال

م

مصالحقوتمدؼقانمضرؼؾيماظعؼورم-م3

مءماظؽشػمسؾكماظعؼورم.أجرام–أمممم

ادددددؿدسوءماٌؽؾددددػموىـددددؾماإلدارةماظضددددرؼؾقيمعؿددددكمعددددوموجدددددماظدددددؼقانمممممممم–بممم

مضرورةمظذظؽم.

ماظؼراراتماظيتمؼؿكذػومدؼقانمضرؼؾيماظعؼورم–م4

م

إنماظؼددراراتماظدديتمؼؿكددذػومدؼددقانمضددرؼؾيماظعؼددورمتعدددمضددراراتمبوتدديمهمأيمالمؼؼؾددؾمممممممممم

موذماظؼراراتماآلتقيم:اظطعـمصقفومأعوممأيمجفيمأخرىم.موظؾدؼقانمادب

متلؼقدمضرارمىونماظؿدضقؼمأومإجراءماإلدارةماظضرؼؾقيماٌعصضمسؾقفم.م–أمممم

مإظغوءماظؼرارمأوماإلجراءماٌعصضمسؾقفم.م–بمممم

متعدؼؾماظؼرارمأوماإلجراءماٌعصضمسؾقفم.مم–جمم

م

مبوىؾوؼياظضرؼؾيمواظضؿوغوتماٌؿعؾؼيممجؾوؼي:ممعوذراظػرعماظ

عؾؾدددددغماظضدددددرؼؾيمإظبماإلدارةماظضدددددرؼؾقيمطدددددوعالمشدددددومعـؼدددددقصم.ممأنمؼلدددددددالمبددددددم

وظضددؿونمحدددوثمذظددؽمضددررماٌشددرعمعبؾدديمعددـماظؿدددابومواألحؽددوممٌـددعماٌؽؾددػمعددـمممممممممم

ماظؿفربمعـماظضرؼؾيم:

ماظضرؼؾيمجؾوؼيم–مأوال

سؾدددكماإلدارةماظضدددرؼؾقيمأنمتؾؾدددغماٌؽؾدددػمخطقدددومبددددصعماظضدددرؼؾيمهععقـددديمعؼددددارػومهم

ؿمدصدددعماظضدددرؼؾيمسؾدددكمدصعدددؿيمعؿلدددووؼؿيم.متلدددؿقؼماظدصعددديمممممموؼدددؿموتدددورؼخماددددؿقؼوضفوم.م

عدددـمذدددفرمطدددوغقنماظـدددوغلمعدددـماظلدددـيماٌوظقددديمهموتلدددؿقؼماظدصعددديمممماألوظبمؼبماظقدددقمماألول

اظـوغقددديمؼبماظقدددقمماألولمعدددـمذدددفرممتدددقزمعدددـماظلدددـيماٌوظقددديم.موضبدددؼمظؾؿؽؾدددػمأنمؼددددصعمم

مفومأطـرمسؼوراتفم.أومسؿؾفمأومؼبماووصظيماظيتمتؼعمصقممإضوعؿفاظضرؼؾيمؼبمربؾم
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وؼبمحوظددديمتلددددؼدماٌؽؾدددػمظؾضدددرؼؾيمبدددلطـرمعدددـمعؼددددارػومصعؾدددكماإلدارةماظضدددرؼؾقيممم

ردماظزؼدددودةمبشدددرطمأنمؼؼددددمماٌؽؾدددػمرؾؾدددومبدددذظؽمخددداللمػبدددسمددددـقاتماسؿؾدددورامعدددـممم

مخؿومماظلـيماٌوظقيماظيتمدصعًمصقفوماظزؼودةم.

لجرمإذامطدددونموظؼددددمأجدددوزماظؼدددوغقنمظدددقزؼرماٌوظقددديمأومعدددـمطبقظدددفماظطؾدددىمعدددـماٌلدددؿ

ذكصددومأومدائددرةمرمسقدديمخصددؿماظضددرؼؾيماٌلددؿقؼيمسؾددكماظعؼددورماٌلددؿلجرمعددـمضؾؾددفمعددـمممممممممم

وإذامبددددلماإلصبدددورماظقاجدددىمدصعدددفمإظبماٌدددمجرموؼلدددؾؿفمإظبماظددددوائرماٌوظقددديماٌكؿصددديمم

تدددؾيمظدددةدارةماظضدددرؼؾقيمأنمبددددلماإلصبدددورماٌؼددددرمعدددـمضؾدددؾمىـددديماظؿؼددددؼرمأوماظؿددددضقؼمممم

ٌؿعوضدددمسؾقدددفمهمصؾددفومأنمتعدددلماظؿؼدددؼرمووعؾددفمسؾددكمأددددوسمممممممؼؼددؾمأومؼزؼدددمسددـماظؾدددلمامممم

ماظؾدلماٌؿعوضدمسؾقفماسؿؾورامعـمتورؼخماظؿعوضدم.

موظؽـمػؾمصبقزمتؼلقطمدصعماظضرؼؾيم 

أجددوزماٌشددرعمتؼلددقطماظضددرؼؾيماٌلددؿقؼيمبلضلددوطمذددفرؼيمؼؿػددؼمسؾقفددومعددعماإلدارةمممممممممم

ٌلدددؿقؼيمخددداللمذدددفرمماظضدددرؼؾقيم.موظؽدددـمإذامتدددلخرماٌؽؾدددػمسدددـمدصدددعمأحددددماألضلدددوطمامم

معـمتورؼخمادؿقؼوضفمهمتصؾلمعبقعماألضلوطمعلؿقؼيماألداءمبدونمحوجيمإظبمإغذارم

م

مضؿوغوتمجؾوؼيماظضرؼؾيم-نوغقو

وؽددددـمتؼلددددقؿمضددددؿوغوتمجؾوؼدددديماظضددددرؼؾيمإظبمغددددقسيمػؿددددومضددددؿوغوتموضوئقدددديممممممممم

موضؿوغوتمسؼوبقيم:

ماظضؿوغوتماظقضوئقيمم–م1

مشرعمعبؾيمعـماظؿدابوماظقضوئقيموطؿومؼلتلم:صرضماٌ

م

ؿقؼدددؼمعدددـمأنممتمعدددوماالمصبدددقزمظددددوائرماظدوظددديمإجدددراءمأؼددديمععوعؾددديمسؾدددكماظعؼدددورممممممم -

 ضدمدددػوماٌؽؾػمطوعؾيم.اظضرؼؾيماٌؼدرةم

عدددعمسددددماظضدددرؼؾيمدؼـدددومممجؾوؼددديماظضدددرؼؾيموصؼدددومظؼدددوغقنمهصدددقؾماظددددؼقنمايؽقعقددديمم -

 .سؾكمصوحىماظعؼورمبضؿونماٌؾؽماظعؼوريم

م
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%م20عددـلمعؽوصددلةمغؼدؼدديمؼعدديماظددقزؼرمأومعددـمطبقظددفمعؼدددارػومهمسؾددكمأنمالمتؿفددووزمممممممم -

إظبمطددددؾمعددددـمضدددددممإظبماإلدارةماظضددددرؼؾقيمععؾقعددددوتمممممهمعددددـماظضددددرؼؾيماٌؿقؼؼدددديم

أومهمطدددونمأحددددماٌؽؾػددديمضددددمأخػوػدددومممحؼقؼقددديمهمددددقاءمأطوغدددًمخطقددديمأممذدددػقؼيممم

 أومزؼودتفو.مضبوولمإخػوءػومهمصلدىمذظؽمإظبمصرضماظضرؼؾيموتؼدؼرػو

 

ماظضؿوغوتماظعؼوبقيمم–2

صدددرضماٌشدددرعمسؼقبددددوتمسؾدددكماٌؽؾدددػماٌكددددوظػمتؿؿـدددؾمبوإلضوصوتهوعضددددوسػيمممممم

ماظضرؼؾيمهواظغراعيموايؾس

م:اإلضوصوتم–أمم

هعؾقعدددوتمشدددومصدددقققيممماإلدارةماظضدددرؼؾقيمتػدددرضمسؾدددكمماٌؽؾدددػماظدددذيمؼدددزودمم -

ؾؿؽؾدددػمأنمؼعدددصضمسؾدددكمذظدددؽمأعدددوممم%معدددـمعؼددددارماظضدددرؼؾيم.وظ10متؾؾدددغإضدددوصيم

 دؼقانمضرؼؾيماظعؼورم.

تػدددرضمسؾدددكماٌؽؾدددػماظدددذيمؼؿكؾدددػمسدددـمأداءمماظضدددرؼؾيمخددداللماظلدددـيماٌوظقددديممم -

%ممعددـمعؼدددارماظضددرؼؾيمسددـمطددؾمدددـيمأومجددزءممممم10تؾؾددغبدددونمسددذرمعشددروعمإضددوصيممم

عـفددومؼزؼدددمسددـماظلددـيم.أعددوماٌؽؾددػماظددذيمؼؿددلخرمسددـماظدددصعمظعددذرمعشددروعمصؾددقزؼرمممممم

عددـمطبقظددفمأنمؼعػقددفمعددـماإلضددوصيمطددالمأومجددزءاموردػددومإظقددفمإنمطوغددًممممممممماٌوظقدديمأو

 عدصقسيم.مم

 

م:مؼبمايوالتماآلتقيصرضماٌشرعمػذهماظعؼقبيم:ممعضوسػيماظضرؼؾيم–بم

امؼؽدددـممفإذامادسدددكماٌؽؾدددػمأنماظعؼدددورمخوظقدددومندددؿمتدددؾيمظدددةدارةماظضدددرؼؾقيماغدددمممم-

عـؾدددلماظضدددرؼؾيممطدددذظؽم.مصؾدددةدارةمأنمتػدددرضمسؾدددكماٌؽؾدددػمعدددومالمؼزؼددددمسؾدددكمم

ماظلـقؼيمسالوةمسؾكماظضرؼؾيماٌؿقؼؼيم.

مهوامطبدددربماٌؽؾدددػماإلدارةماظضدددرؼؾقيمبدددذظؽمهمإذامذدددغؾماظعؼدددورماٌددددسكمخبؾدددقهم-

عدددومالمؼزؼددددمسؾدددكمعـدددؾماظضدددرؼؾيماظلدددـقؼيمسدددـممممممػصؾدددفومأنمتػدددرضمسؾدددكماٌؽؾدددمم

مبذظؽمتؼعمبيمتورؼخمذغؾماظعؼورموتورؼخمسؾؿماإلدارةماظضرؼؾقيمماٌدةماظيت

م
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نددددؿممإسػددددوءمإذامامطبددددربماٌؽؾددددػماإلدارةماظضددددرؼؾقيمسددددـماظعؼددددورماظددددذيمعددددـلمممم-

أومسددددـماظؿغددددقومايوصددددؾمؼبمبدددددلممادددددؿعؿؾمبصددددقرةمامؼعدددددمؼشددددؿؾفماإلسػددددوءممم

غدددفمؼعوضدددىمبددددصعمعـدددؾماظضدددرؼؾيماظددديتمهؼؼدددًمسدددـماٌددددةماظددديتماممممممناإلصبدددورمص

م.ذاتفوموظػيماٌكمإظبطبربمسـفومهموؼعوضىمهـؾلماظضرؼؾيمسـدماظعقدةم

م

ماظغراعيموايؾسمم–جم

(مدؼـددورمأومبددويؾسمٌدددةمالمتزؼدددممممم100ؼعوضددىمبعؼقبدديماظغراعدديماظدديتمالمتزؼدددمسددـمتممممممم

مسؾكمدؿيمأذفرمأومبؽؾؿوماظعؼقبؿيمطؾمعـمؼـؾًمارتؽوبفمأحدماألصعولماآلتقيم:

رصددددضمأومتددددلخرمسددددـمتؼدددددؼؿماٌعؾقعددددوتمأومابددددرازماألوراقماظدددديتمتطؾؾفددددومعـددددفممممم-

ماٌدةماٌعقـيمظفمبدونمسذرمعشروعم.ماظؾفونمأوماظدؼقانمؼب

معـعمأسضوءماظؾفونمأوماألذكوصماٌػقضيمعـمدخقلماظعؼورمظؾؽشػمسؾقفمم-

مزودماظؾفونمأوماإلدارةماظضرؼؾقيمهعؾقعوتمشومصقققيمععمسؾؿفمبذظؽم -

متلخرمأوماعؿـعمسـمتؼدؼؿماظؿؼرؼرماظلـقيمبدونمسذرمعشروعم. -

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 الفظل الثالث
 ضريثح الؼرطاخ

م

(ماظدددذيمؼعددددمأولمضدددوغقنمغظدددؿمم15صددددورماظؼدددوغقنمرضدددؿمتم1940ذدددفدماظعدددراقمسدددومم

(م26ضدددقاغيمسدؼددددةمطدددونمآخرػدددوماظؼدددوغقنمرضدددؿمتممممهضدددرؼؾيماظعرصدددوتم.مندددؿمتقاظدددًمبعددددمم

ماٌعدلماظـوصذم.م1962ظلـيم

مودـؿـوولمػذهماظضرؼؾيمعـمخاللمدراديماٌقضقسوتماآلتقيم:

متعرؼػماظضرؼؾيموخصوئصفو -

 رصوتضرؼؾيماظعبماٌؽؾػ -

 اإلسػوءاتمعـمضرؼؾيماظعرصوت -

 جؾوؼيماظضرؼؾيمواظضؿوغوتماٌؿعؾؼيمبوىؾوؼيم -

 عـولمسؾكمطقػقيماحؿلوبمضرؼؾيماظعرصوتم -

 

ماظػرعماألولم:متعرؼػمضرؼؾيماظعرصوتموخصوئصفوم

م

بقددددمأغـدددومم.خؾدددقامعدددـمتعرؼدددػماظضدددرؼؾيمم1962ظلدددـيممعرصدددوتجدددوءمضدددوغقنمضدددرؼؾيماظم

بلدددعرمغلدددامنوبدددًممسقـقددديمهمددددـقؼيمهمتػدددرضممذدددرةمهمعؾووؽدددـمأنمغعرصفدددومبلغفدددومتمضدددرؼؾيممم

مسؾكماظعرصيماظيتموؾؽفوماٌؽؾػمؼبماظعراقم(م.

م:وطؿومؼؾلغلؿـؿٍمخصوئصماظضرؼؾيممأنعـمػذاماظؿعرؼػموؽـم

مم

ماظعرصوتمتؾؽمتػرضمسؾكمعؾوذرةمأغفومضرؼؾيمم–م1

م

همألغفدددومواضعؿفدددوممرأسماٌدددولتعددددمضدددرؼؾيماظعرصدددوتمعدددـماظضدددرائىماٌػروضددديمسؾدددكم

األرضمممػدددلاظؼدددوغقنممٌـشدددؽيمتؿقؼدددؼمبدددوعؿال ماٌؽؾدددػمظؾعرصدددي.مواظعرصددديمطؿدددومسرصفدددومما

واألضضددددقيمماظقاضعدددديمضددددؿـمحدددددودمأعوغدددديمبغدددددادمواظؾؾدددددؼوتمؼبمعراطددددزماووصظددددوتممممم

ىؾقطددديمأممعقضقصددديمأممعػقضددديمبوظؿلدددفقؾماظعؼدددوريمأممماألرضممأطوغدددًواظـدددقاحلمددددقاءم
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بـددوءمصددوحمألشددراضماظلددؽـمأومأليممممىـقحدديمبوظؾزعدديم.موذظددؽمإذامامؼؽددـمعشددقدامسؾقفددومممممم

مشرضمعـمأشراضماالدؿـؿورمأومامتؽـمعلؿغؾيمادؿغالالماضؿصودؼوم.

(عدددوم1962ظلدددـيمم4ظؼددددمحدددددتماظؿعؾقؿدددوتماظصدددودرةمعدددـماإلدارةماظضدددرؼؾقيمتمسدددددمم

اظعؼددوراتماآلتقدديممتعدددمسرصدديمماٌددذطقرةممؾؿعؾقؿددوتمظؼعدددمسرصدديموعددومالمؼعدددمطددذظؽم.صقصؼددوممممم

م:

مألراضلماٌشفرةماظيتمصبقزمتؼلقؿفوموضطعمأذفورػوم.اظؾلوتيموام–امممم

ماألراضلماظيتمؼمجرػومأصقوبفومظؾـوءمبققتمرقـقيمأومأطقاخمأومصرائػمم–بمممم

اظعؼددددوراتماٌؿفدعدددديمشددددوماظصددددوييمظؾلددددؽـمأومأليمشددددرضمعددددـمأشددددراضممممممم–جممم

ماالدؿـؿورم.

دموصؼددومٌددومموذظددؽمإظبمتددورؼخمإطؿددولماظؿشددققمماألراضددلماظدديتمؼؾوذددرمبـددوءمسؾقفددوممممم–دممم

متعقـفمىونمتؼدؼرماظعؼورم.

م

موعـمنؿمالمدبضعمظؾضرؼؾيماظعؼوراتماٌؾقـيمأوصوصفومبوآلتلم:موالمتعدممسرصي

إذامطوغدددًمعلدددؿـؿرةماددددؿـؿورؼومسؼورؼدددومبؿشدددققدمدارمصدددوييمظؾلدددؽـمأومتشدددققدممممممم–اممم

مسؿورةمهؿقيمسؾكمذؼؼ.

ماظصـوسلم.إذامطونمعؾينمسؾقفومبـوءمؼصؾلمظالدؿغاللماظؿفوريمأوم–بممم

مسرصوتم.مإظبطوغًمعلؿلجرةمألشراضماظزراسيموشومعؼلؿيممإذام-جممم

طوغدددًمعغرودددديمشبدددقالمأومأذدددفوراموشدددومذبدددوزمتؼلدددقؿفوموضطدددعمأذدددفورػومممممممإذام–دمم

مماآلتقيتقصرماظشروطممؼبمحوظي

(م40وعغروددددديمهددددومالمؼؼددددؾمسددددـمتمممهمضطعدددديماألرضمعلددددؿؼؾيمبلددددـدػومنمأنمتؽددددقم-م

مفرةمؼبماظدوٍماظقاحدم.ذ

متقصرماظعـوؼيمبوظؾلؿونمواألراضلماٌشفرةمعـمضؾؾمأصقوبفوم.م-م

مأالمتلؿغؾمألشراضمأخرىمالممتًمبصؾيمبوظزراسيمم.م-م

مضرؼؾيماظعرصوتمضرؼؾيمسقـقيمم–م2

تعددددمػددددذهماظضددددرؼؾيمعددددـماظضددددرائىماظعقـقدددديمهمألنماٌشددددرعمالمؼراسددددلمؼبمصرضددددفومم

ماظظرو ماظشكصقيمواظعوئؾقيماوقطيمبوٌؽؾػم.م

م
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مضرؼؾيماظعرصوتمضرؼؾيمغلؾقيممم-م3

أيمأنمددددعرػومالمؼؿصدددوسدمبؿصدددوسدمضقؿددديماظعرصددديمبدددؾمتػدددرضمبلدددعرمنوبدددًمالمؼدددؿغوممم

م%معـمضقؿيماظعرصيماٌؼدرةم.2عؼدارهم

مضرؼؾيماظعرصيمضرؼؾيمدـقؼيم–م4

دددددـقؼوموتلددددددمبؼلددددطيماألولمؼبماألولمعددددـمطددددوغقنماظـددددوغلممممتػددددرضماظضددددرؼؾي

مواظـوغلمؼبماألولمعـممتقز.

م

معماظـوغلم:ماٌؽؾػمبضرؼؾيماظعرصوتاظػر

م:مٌؽؾػمبوظعرصيمبلغفاحددماظؼوغقنم

معوظؽماظعرصيم.م– 1

ماظذيمصقضًمظفماظعرصيمبوظؿلفقؾماظعؼوريم.م– 2

مصوحىمحؼماظؾزعيمؼبماظعرصيم.م– 3

معلؿلجرماظعرصيمبوإلجورةماظطقؼؾيم.م– 4

م.واضعماظقدمسؾكماظعرصيمم– 5

 م.عؿقظلماظقضػم- 6

م

م مرؼؾيماظعرصيوظؽـمعومواجؾوتماٌؽؾػمبض

م

سؾدددكماٌؽؾدددػمأنمؼؼددددممبقوغدددومهرؼرؼدددومإظبماإلدارةماظضدددرؼؾقيمؼػصدددلمصقدددفمسدددـممممم–مأ

حصصددفمصقفددومعددعمبقددونمعلددوحؿفومهموعقاضعفددوممممماظعرصددوتماظدديتموؿؾؽفددومأومعؼدددارممممممم

خدداللماٌدددةممأنمطبددربماإلدارةماظضددرؼؾقيمسددـمطددؾمتؾدددلمؼبمحقددوزةمسرصددوتفمممممممو.

موزؼرماٌوظقيمم.ماظيتمؼعقـفو

اظددديتمتطؾؾفدددومعـدددفممسؾدددكماٌؽؾدددػمأنمؼؼددددمماٌعؾقعدددوتمأومؼدددربزماٌلدددؿـداتممممم–مب

ماإلدارةماظضرؼؾقيمأوماظؾفونم.

سؾدددكماٌؽؾدددػمأنمؼؿعدددوونمعدددعماظؾفدددونمأوماألذدددكوصماٌػقضددديمعدددـمضؾؾدددفومممممم–جم

مسـدماظؽشػمسؾكماظعرصيم.م

مممممممممم
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م

ماظػرعماظـوظٌم:ماإلسػوءاتمعـمضرؼؾيماظعرصوت

م

ؿـدددقعماإلسػدددوءاتمعدددـمضدددرؼؾيماظعرصدددوتمبددديمإسػدددوءاتماجؿؿوسقددديمهمواضؿصدددودؼيمهممممت

مودوظقيم.مودق مغؼػمسؾكمػذهماإلسػوءاتمؼبماظؾقونماآلتلم:

م

مأوالم:ماإلسػوءاتماالجؿؿوسقي

موػلمسؾكمغقسيم:مإسػوءاتمخوصيمبوهلقؽوتمهوإسػوءاتمخوصيمبوألصرادم.م

ماإلسػوءاتمماًوصيمبوهلقؽوتم–م1

مظعرصوتماظعوئدةمظؾدوائرماظرمسقيم.ام–أمممم

اظعرصددوتمشدددوماٌددمجرةماظددديتمتعدددقدمرضؾؿفددومأومحددددودمعـػعؿفددومأومأؼددديمحؼدددققممممم–بممم

مأخرىمصقفومإظبمدواوؼـماألوضو مووعؾفومعؽؾػيمبدصعماظضرؼؾيمسـفوم.

اظعرصدددوتماًوصددديمهقدددالتماظعؾدددودةمهواٌددددارسمهمواىؿعقدددوتهمواظـؼوبدددوتممممم–جممم

مػدماظؿفذؼؾقيمهمواًوؼيمهواٌؼوبرم.همواالهوداتمهمواٌعو

م

ماإلسػوءاتماًوصيمبوألصرادمم–م2

م

إسػددددوءمسرصدددديمواحدددددةمظؽددددؾمعؽؾددددػمسؾددددكمأنمالمتزؼدددددمعلددددوحؿفومأومايصدددديمممممم-أم

نموددددووزتمذظددددؽمخضددددعماظؿفددددووزممن.مصدددد²(م800اظشددددوئعيمظؾؿؽؾددددػمصقفددددومسددددـمت

ظؾضددرؼؾيمهوضبددؼمظؾؿؽؾددػمتعددقيماظعرصدديمأومايصدديماظدديتمتطؾددىمحصددرماإلسػددوءمممممممم

مفوم.ب

ؼؿؿؿددعماظؼوصددرماظقؿددقؿماظػوضدددمأبددوهمبوإلسػددوءموظغوؼدديمبؾقشددفمدددـماظرذدددمصقصددؾلمممممممممم–بمم

عؽؾػددددوم.موطددددذظؽمايددددولماظقؿددددقؿمعقلددددقرمايددددولمصقعػددددكمعددددـماظضددددرؼؾيمأدددددقةم

مبوظؾوظغمدـماظرذدم.

دددـي.موؼؼصدددمبددذظؽمأنماظعرصدديممممم15سـفددوماظضددرؼؾيمعدددةمممملددؿقصوةماظعرصددوتماٌم–جمم

ػددكمعددـمؿؾددورامعددـمتددورؼخممتؾؽفددومتعماسدددـيمم15ةمسـفددومٌدددماظدديتم مدصددعماظضددرؼؾيم

ماظضرؼؾيمبعدمػذاماظؿورؼخم.
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م

ماالضؿصودؼيماإلسػوءاتنوغقوم:م

اظـوصدددذماٌشدددروعمايوصدددؾمسؾدددكمإجدددوزةممممم2006عدددـلمضدددوغقنماالددددؿـؿورمظلدددـيممم -1

ددددـقاتمعددـمتددورؼخمبددددءمممم10االدددؿـؿورمعددـماظضددرائىمواظرددددقممعبقعددومٌدددةمممممم

مؼؾيماظعرصوتم.اظؿشغقؾم.موتدخؾمضؿـمػذاماٌػفقممضر

 بلؾىمضوغقغلم.أوماظؿصر مبفوممإصرازػواظعرصوتماظيتمؼؿعذرم -2

اظعرصدددوتماظقاضعددديمؼبمحدددلماظدددزوراءمؼبممربوصظددديمبغددددادماٌؾوسددديمعدددـمضؾدددؾمممممم -3

ايؽقعدديمٌدددةمػبددسمدددـقاتماسؿؾددورامعددـمتددورؼخمتلددفقؾفومبودددؿماٌشددصيمممممممممم

 ؼبمدائرةماظؿلفقؾماظعؼوريم.

أخددددرىموذظددددؽمهقاصؼدددديممماظعرصددددوتماٌكصصدددديمٌـددددوصعمأومأشددددراضمسوعدددديممممم -4

 ذبؾسماظقزراءم.

 

منوظـوم:ماإلسػوءاتماظدوظقيم

عدددـماظضدددرؼؾيمتعزؼدددزامألواصدددرممأسػدددكماٌشدددرعماظعرصدددوتماظعوئددددةميؽقعدددوتمأجـؾقدددي

إالمأنماٌشدددرعمسؾدددؼمعدددـلمم.اظعالضددديماظدوظقددديمبددديمعبفقرؼددديماظعدددراقموتؾدددؽمايؽقعدددوتممم

ماإلسػوءمسؾكمذرطماٌعوعؾيمبوٌـؾم.

م

ميماظضرؼؾيمواظضؿوغوتماٌؿعؾؼيمبوىؾوؼيماظػرعماظرابعم:مجؾوؼ

مأوال:مجؾوؼيماظضرؼؾي

اٌعددددلمم1959مظلدددـيم162ضدددررماٌشدددرعمتطؾقدددؼمأحؽدددوممضدددوغقنمضدددرؼؾيماظعؼدددورمرضدددؿم

وعدتددددفممؼبمعبقدددعماألعدددقرماٌؿعؾؼدددديمبؿؼددددؼرماظعرصددديمهوجؾوؼدددديماظضدددرؼؾيمهمواالسدددصاضمهمممممم

ضددرؼؾيماظعرصددوتممماظؼوغقغقدديمعددومامؼددـصمصقددفمسؾددكمخددال مذظؽ.وبـددوءمسؾددكمذظددؽموؾددكمممممممم

األولمؼبمبداؼددديمذدددفرمطدددوغقنماظـدددوغلمواظـدددوغلمؼبمذدددفرممممممعدددـماٌؽؾدددػمسؾدددكمضلدددطيمممم

ممتقز.

م

م

م
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منوغقوم:مضؿوغوتمجؾوؼيماظضرؼؾيمم

موػلمضؿوغوتموضوئقيموضؿوغوتمسؼوبقيم:

:معـددعماٌشددرعمدوائددرماظدوظدديمعددـمإجددراءمأؼدديمععوعؾدديمسؾددكمممممممماظضددؿوغوتماظقضوئقدديمم–م1

ومامؼـؾدددًمهلدددومأنماظضدددرؼؾيماٌؿقؼؼددديمسؾقفدددومأومماظعرصددديمأومسؾدددكمأيمجدددزءمعـفدددومعدددم

مسؾكمذظؽماىزءمضدمدددتم.

(مدؼـددددورمسؾددددكمم250صددددرضماٌشددددرعمشراعدددديمالمتؿفددددووزتممم:ماظضددددؿوغوتماظعؼوبقدددديمم–م2

ماٌكوظػوتماآلتقيم:ماٌؽؾػماظذيمؼرتؽىم

مإذامامؼؼدمماٌعؾقعوتماٌطؾقبمتؼدوفومهقجىمأحؽوممػذاماظؼوغقنم.م–أمم

صددضمأومتددلخرمسددـمتؼدددؼؿماٌعؾقعددوتمأومإبددرازماٌلددؿـداتماظدديتمتطؾؾفددوممممممممإذامرم–بمم

معـفماإلدارةماظضرؼؾقيمأوماظؾفونم.

إذامأسدددوقماظؾفدددونمأوماألذدددكوصماٌػقضددديمعدددـمضؾؾدددفومعدددـماظؽشدددػمسؾدددكمممممممم–جمم

ماظعرصيم.

إذامزودماإلدارةماظضددددرؼؾقيمأوماظؾفددددونمهعؾقعددددوتمشددددومصددددقققيمعددددعمسؾؿددددفممممممم–دمم

مبذظؽم.

م

معـولمسؾكمطقػقيماحؿلوبمضرؼؾيماظعرصوتماظػرعماًوعسم:م

م

األوظبمتؼددددددعمؼبمربوصظدددددديممم1/1/2010تمس(مسرصددددددؿونممتؾؽفؿددددددومؼبمممػظؾؿؽؾدددددد

دؼـدددددورم.مم400.000هوضددددددرمددددددعرماٌدددددصماٌربدددددعماظقاحددددددمبم²مم500دؼدددددوظبمعلدددددوحؿفوم

م600.000هموضددددرمددددعرماٌدددصماٌربدددعماظقاحددددمبممممم²مم400واظـوغقددديمؼبمبغددددادمعلدددوحؿفوممم

مدؼـور.

م م2010حلوبمعؼدارمضرؼؾيماظعرصوتمسـمدـيماٌطؾقبم

اظؼقؿددددديماظعؿقعقددددديمظعرصددددديمممم200.000.000دؼـدددددورم=مم400.000مxممم500ايدددددؾم:م

مدؼوظبم

دؼـدددددددورماظؼقؿدددددددديماظعؿقعقدددددددديمظعرصدددددددديممم240.000.000=مم600.000مxمممم400مممممممم

مبغدادم

م
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عدددـمضدددرؼؾيماظعرصدددوتمهمألنممإلسػوئفدددوعدددـمعصدددؾقيماٌؽؾدددػماخؿقدددورمسرصددديمبغددددادمم

م:ماألتلوظبمظؾضرؼؾيمسؾكماظـققمؼؿؿفوماظعؿقعقيمأطربم.وسؾقفمدبضعمسرصيمدضق

م

دؼـدددددددورمعؼددددددددارمضدددددددرؼؾيماظعرصدددددددوتمم4.000.000%م=م2مxدؼـدددددددورمم200.000.000

ماٌلؿقؼيمسؾكماٌؽؾػم.

مم

م

 ظادر الثحثه
اٌقصدددؾمهمدارمدم.مردددوػرماىـدددوبلمهمسؾدددؿماٌوظقددديماظعوعددديمواظؿشدددرؼعماٌدددوظلمهممممم -1

مرمهمبدونمذطرماظلـيم.اظؽؿىمظؾطؾوسيمواظـش

همسؿدددونمهمم1سدددودلمصؾدددقلماظعؾدددلمهماٌوظقددديماظعوعددديمواظؿشدددرؼعماٌدددوظلمهمطمممممممم–دم -2

 .م2004دارمايوعدمظؾـشرمواظؿقزؼعمهم

  دمشااا    م   ااا   7لمااا ل     د.سصدددوممبشدددقرمهاٌوظقددديماظعوعددديمواظؿشدددرؼعمامممم–دم -3

 . 6991ج م   دمش    


