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 مقدمة:
مما ال ؾو فٝ٘ إٔ ايكإْٛ ٜػع٢ إىل تٓعِٝ ايعالق١ بني األؾداص يف ساي١ 

إشا غاب ايكإْٛ سٌ قً٘ قإْٛ ايػاب ايصٟ نإ غا٥س يف اجملتُع ٚ ايتٛافل أٚ يف ساي١ ايٓعاع

ٖٞ ٚ بتطٛض ايبؿط١ٜ ظٗطت َا ٜػ٢ُ سايٝا بايسٚي١ اييت تتهٕٛ َٔ غًطات ثالث١، ٚطبٝعٞاي

بطظت َصطًشات َٓص ْٗا١ٜ ، ٚايػًط١ ايكطا١ٝ٥ٚ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝٚ ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ

قبًٗا يف اؿطاضات َٚٔ بٝٓٗا ٚ ايكطٕ ايجأَ عؿط إٕ مل ْكٌ َٓص ايكطٕٚ ايٛغط٢ يف أٚضبا

اَتست ، ٚ....اغتكالي١ٝ ايكطا٤ ،ايفصٌ بني ايػًطات ،زٚي١ ايكإْٛ :َجال ،اؿطاض٠ اإلغال١َٝ

  .ٖصٙ املصطًشات إىل مجٝع زٍٚ ايعامل  ثِ  ؼٛيت إىل َبازئ قا١ْْٝٛ

 1:اْطالقا َٔ َبسأٜٔ َتهاًَني ُٖٚاٚمت ٚضع قطا٤ إزاضٟ     

 .َبسأ ايفصٌ بني ايػًطات -

 .ايػًطات ايكطا١ٝ٥ٚ زاض١َٜبسأ ايفصٌ بني ايػًطات بني ايػًطات اإل-

سٝح ٜتُٝع ٖصا ايٓعاّ بٛدٛز ١٦ٖٝ قطا١ٝ٥ كتص١ زٕٚ غٛاٖا يف ايٓعاعات    

إدطا٤ات ٚ اإلزاض١ٜ َٓفص١ً عٔ ايكطا٤ ايعازٟ نُا ٜتُٝع بكإْٛ خاص ٖٚٛ ايكإْٛ اإلزاضٟ

 2.خاص١

 ْطام املٛضٛع ٖٛ زضاغتٓا يف ٖصا ايبشح ٜٓصب سٍٛ عكٛز االَتٝاظ اييت ٖٞ   

زٚض ٚ هلا زٚض َٛثل ايسٚي١ٚ اإلزاضٟ  سٝح إٔ إزاض٠ أَالى ايسٚي١ ٖٞ املتعاقس حيهُٗا ايكإْٛ

زٚض ايػًط١ املام١ يالَتٝاظ نُا ٜٓصب ع٢ً االغتجُاض ايصٓاعٞ زٕٚ غٛاٙ يف إطاض ٚ املايه١ 

 ...ال خيص االغتجُاض ايفالسٞ. 80ٚ-80أسهاّ األَط ضقِ 

ش٢ًًٝ ايصٟ ميهٓٓا َٔ خالي٘ اغتعطاض املفاِٖٝ اْتٗذٓا املٓٗر ايٛصفٞ ايتٚ   

 ايكا١ْْٝٛ شات ايص١ً باملٛضٛع 

نٝف ميهٔ ايتكاضٞ  يًفصٌ يف َٓاظعات عكٛز االَتٝاظ  :اإلؾهاي١ٝ املططٚس١ 

 بايٓػب١ إلزاض٠ أَالى ايسٚي١ ؟

 :يف نٌ َبشح َطًبني ،قػُٓا ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ثالث١ َباسح    

 مدى ارتباطه بفكرة الشخصية االعتباريةو لتقاضيتعريف حق ا :املبحث األول

َٓ٘ ع٢ً  008سل ايتكاضٞ ٖٛ سل ٜهفً٘ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ سٝح ْصت املاز٠      

  .املػاٚا٠ٚ " أغاؽ ايكطا٤ َبازئ ايؿطع١ٝ:أْ٘

" .جيػسٙ اسرتاّ ايكإْٛٚ ٖٛ يف َتٓاٍٚ اؾُٝع، ٚايهٌ غٛاغ١ٝ أَاّ ايكطا٤

ل ايتكاضٞ َهفٍٛ ؾُٝع األؾداص ظُٝع أؾهاهلِ يف ظٌ ْػتٓتر َٔ ٖصٙ املاز٠ إٔ س

ػػٝسا ملبسأ املػاٚا٠  بني األؾداص مبا فٝٗا األؾداص ٚ تطبٝل ايكطا٤ ألسهاّ ايكإْٛ

 .االعتباض١ٜ ايعا١َ  عُال مببسأ ايفصٌ بني ايػًطات
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تطتبط أ١ًٖٝ ايتكاضٞ بأ١ًٖٝ األزا٤ سٝح جيٛظ إٔ ٜهٕٛ ايؿدص املعٟٓٛ َسعٝا أٚ 

َٔ ايبسٜٗٞ ، ٚيف نًتا اؿايتني ٜهٕٛ ممجٌ ايؿدص املعٟٓٛ ططفا يف ايسع٣ٛ، ٚعٝا عًَٝ٘س

ايكٍٛ بإٔ ممجٌ ايؿدص املعٟٓٛ ال ٜعٗط يف ايسع٣ٛ بصفت٘ ايؿدص١ٝ بٌ بصفت٘ 

 3.ايٛظٝف١ٝ

اإلزاض١ٜ اؾسٜس ع٢ً ٚ َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ 80تٓص ايفكط٠ األٚىل َٔ املاز٠ 

دص ٜسعٞ سكا ضفع زع٣ٛ أَاّ ايكطا٤ يًشصٍٛ ع٢ً شيو اؿل أٚ " جيٛظ يهٌ ؾ:أْ٘

 4".محاٜت٘

د١ٗ ٚ د١ٗ االغت٦ٓافٚ ميتس سل ايتكاضٞ يٝؿٌُ ايسعا٣ٚ أَاّ قه١ُ أٍٚ زضد١ٚ

د١ٗ ايٓكض ؾطٜط١ إٔ ال ٜتشٍٛ ٖصا اؿل إىل غبٌٝ يإلضطاض بايػري نإٔ تطفع ٚ االغت٦ٓاف

ري فسٟ أٚ ٜطعٔ يف سهِ بعس َطٚض َس٠ ط١ًٜٛ زع٣ٛ ايتعٜٛض اغتٓازا إىل غبب تاف٘ أٚ غ

 5.عٔ انتػاب ايػٓس ق٠ٛ ايؿ٤ٞ املكطٞ فٝ٘

 :ْتٓاٍٚ ٖصا املبشح يف املطًبني اآلتٝني

 َبسأ سل ايتكاضٞ ع٢ً أغاؽ انتػاب ايؿدص١ٝ املع١ٜٛٓ  :املطًب األٍٚ

مما ال ؾو فٝ٘ إٔ سل ايتكاضٞ ٖٛ سل َٔ سكٛم ايؿدص يف ظٌ اجملتُع 

ال ميهٔ يًطش١ٝ إٔ ٜعاقب ، ٚصٟ ؼهُ٘ زٚي١  اييت تعاقب األؾداص زٕٚ غٛاٖاايػٝاغٞ اي

عًٝ٘ أصبح ، ٚإال فإْٓا ْطدع إىل عٗس قإْٛ ايػاب ايػا٥س يف ظٌ اجملتُع ايطبٝعٞٚ املعتسٟ

إشا . يف نٌ ايسٍٚٚ قاْْٛٞ َهطؽ يف مجٝع ايتؿطٜعات اؿسٜج١ٚ ٖصا اؿل َبسأ زغتٛضٟ

إال إٔ ايؿدص  ،األ١ًٖٝٚ املصًش١ٚ ايتكاضٞ ع٢ً أغاؽ ايصف١نإ ايفطز ٜػتطٝع ايفطز 

  :ٖصا َا ْتٓاٚي٘ فُٝا ًٜٞ ،االعتباضٟ ال ٜػتطٝع ايتكاضٞ إال إشا نإ َٓشٗا ي٘ ايكإْٛ

 .تعطٜف ايؿدص١ٝ االعتباض١ٜ :ايفطع األٍٚ

" فُٛع١ َٔ األؾداص أٚ األَٛاٍ جيُعٗا تهٜٛٔ  :ٜعطف ايؿدص املعٟٓٛ بأْ٘

ٜعرتف بٗا ايكإْٛ فٝدًع عًٝٗا ايؿدص١ٝ ايكا١ْْٝٛ  ،َٞ إىل ؼكٝل ٖسف َعنيتط، َٚٓعِ

سٝح ؽص  ،ْػتٓتر َٔ ٖصا ايتعطٜف أْ٘ عاّ 6املػتك١ً بايكسض ايالظّ يتشكٝل ٖصا اهلسف "

 .نٌ املؤغػات ظُٝع صٛضٖا

تػ٢ُ املع١ٜٛٓ إلأْٗا ٚ أَا ايكإْٛ اؾعا٥طٟ فكس ْص ع٢ً ايؿدص١ٝ االعتباض١ٜ

َٔ  04مبكتط٢ املاز٠  ،َفرتض  ٚغري ًَُُٛؽ يهٔ قا٥ِ بصات٘ ع٢ً غطاض ايفك٘نٝإ 

 :" األؾداص االعتباض١ٜ ٖٞ:ايكإْٛ املسْٞ اؾعا٥طٟ ع٢ً أْ٘

 .ايبًس١ٜ، ٚايٛال١ٜ ،ايسٚي١ -

 .املؤغػات  ايع١َُٝٛ شات ايطابع اإلزاضٟ -
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 .ايتذاض١ٜٚ ايؿطنات املس١ْٝ -

 .املؤغػاتٚ اؾُعٝات  -

  .ايٛقف -

 7نٌ فُٛع١ َٔ أؾداص أٚ أَٛاٍ ميٓشٗا ايكإْٛ ؾدص١ٝ قا١ْْٝٛ  "  -

نُا ٜرتتب عٓٗا َٓش٘ سل  .ٜتطح إٔ املؿطع عسز أْٛاع ايؿدص١ٝ االعتباض١ٜ ٚمل ٜعطفٗا

َٔ ايكإْٛ املسْٞ اؾعا٥طٟ ع٢ً  08ٖصا َا ْصت عًٝ٘ ايفكط٠ األخري٠ َٔ املاز٠ ٚ ايتكاضٞ

شيو يف ، ٟٚ ظُٝع اؿكٛم إال َا نإ َالظَا يصف١ اإلْػإ" ٜتُتع ايؿدص االعتباض:أْ٘

 ...اؿسٚز اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ

 8".سل ايتكاضٞ -

 .َا ٜرتتب عًٝٗا َٔ سل ايتكاضٞٚ تعطٜف ايؿدص١ٝ االعتباض١ٜ :ايجاْٞايفطع 

ألْٗا يٝؼ هلا   les personnes moralesٜطًل ايبعض اصطالح األؾداص املع١ٜٛٓ 

تصٛض ٚدٛزٖا ٚ يهٔ ميهٔ قٝاَٗا يف ايصٖٔٚ إمنا َعاْٞ غري ًَُٛغ١ٚ ٛؽنٝإ َازٟ ًَُ

َؿطٚعات ال ٜػتطٝع اإلْػإ َُٗا عال قسضٙ ٚ االعرتاف بأْٗا ميهٓٗا ايكٝاّ بأعُاٍٚ َعٜٓٛا

 9.إٔ ٜكّٛ بٗا مبفطزٙ ،أٚ اَتس ثطاؤٙ

ٛعات ايصعٛبات ايكا١ْْٝٛ اييت تٛاد٘ فُٚ تتػًب ايؿدص١ٝ املع١ٜٛٓ ع٢ً املؿهالت

ايص١َ املاي١ٝ يألؾداص ٚ األَٛاٍ أٚ األؾداص فٗٞ تفصٌ بني ايص١َ املاي١ٝ يًؿدص املعٟٓٛ

نصيو اؿاٍ فإ ايتصطفات ايكا١ْْٝٛ ػطٟ باغِ ايؿدص املعٟٓٛ ال باغِ ، ٚاملؤغػني ي٘

االيتعاَات إىل ايؿدص املعٟٓٛ ال إىل ٖؤال٤ ٚ يصيو تطاف اؿكٛم    ، ٖٚؤال٤ األفطاز

باإلضاف١ إىل إٔ ايتعاٌَ َع ايؿدص املعٟٓٛ ال ٜتطًب ايتعاٌَ فكط  ،ايطبٝعٝنياألؾداص 

 ،فُجال َٔ ٜطٜس َكاضا٠ ايؿدص املعٟٓٛ ،َع ايؿدص ايطبٝعٞ ايصٟ ميجٌ ايؿدص املعٟٓٛ

إمنا فكط ، ٚال ٜكاضٞ ناف١ األؾداص ايطبٝعٝني ايصٜٔ ٜتهٕٛ َِٓٗ ايؿدص املعٟٓٛ

  10.ميجً٘ قاْْٛاٜكاضٞ ايؿدص املعٟٓٛ َٔ خالٍ َٔ 

 ،ٖهصا جيٛظ يًؿدص املعٟٓٛ إٔ ٜكاضٞ ايػري ايصٟ ٜٓاظع٘ يف سل ٜكطضٙ ي٘ ايكإْٛٚ

فٝذٛظ ي٘ إٔ ٜطفع بامس٘ ايسع٣ٛ ع٢ً غريٙ َٔ األؾداص ايطبٝعٝني أٚ املعٜٓٛني أَاّ 

 11.نُا جيٛظ إٔ تطفع عًٝ٘ ايسع٣ٛ َٔ قبٌ ايػري ،ايكطا٤

 .ْص خاص سل ايتكاضٞ ع٢ً أغاؽ :املطًب ايجاْٞ

نُا  ،األصٌ إٔ سل ايتكاضٞ ٖٛ ْتٝذ١ النتػاب ايؿدص ايؿدص١ٝ االعتباض١ٜ

إٔ ايؿدص ايصٟ ال ٜتُتع ، َٚٔ ايكإْٛ املسْٞ اؾعا٥طٟ 08ٚ 04غبل شنطٙ َٔ املازتني 

 .بٌ باغِ اؾ١ٗ اييت ٜتبعٕٛ إيٝٗا ،بايؿدص١ٝ االعتباض١ٜ ال ميهٔ ي٘ ايتكاضٞ بامس٘
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قس ميٓح سل ايتكاضٞ يبعض األؾداص ايصٜٔ ال ٜتُتعٕٛ  غري إٔ ايكإْٛ       

ٖصا َا ْص عًٝ٘ ايكطاض ايٛظاضٟ ايصٟ َٓح َٔ خالي٘ سل ايتكاضٞ ٚ بايؿدص١ٝ االعتباض١ٜ

املسٜط ايٛال٥ٞ يًشفغ ايعكاضٟ بتُجٌٝ ايٛظٜط املهًف باملاي١ٝ ٚ يًُسٜط ايٛال٥ٞ ألَالى ايسٚي١

األٚىل َٓ٘ ع٢ً أْ٘ " ٜؤٌٖ يتُجٌٝ ايٛظٜط املهًف  أَاّ احملانِ اإلزاض١ٜ مبٛدب ْص املاز٠

 :باملاي١ٝ يف ايسعا٣ٚ املطفٛع١ أَاّ ايعساي١ نٌ َٔ

اؿفغ ٚ املسٜط ايعاّ يألَالى ايٛط١ٝٓ يف ايكطاٜا املتعًك١ بأَالى ايسٚي١ -0

 :ايعكاضٟ املطفٛع١ أَاّ

 احمله١ُ ايعًٝا -

 فًؼ ايسٚي١ -

 قه١ُ ايتٓاظع -

َسٜطٟ اؿفغ ايعكاضٟ بايٛالٜات فُٝا ٚ يسٚي١ بايٛالٜاتَسٜطٟ أَالى ا -2

 :خيص٘ يف ايكطاٜا املطفٛع١ أَاّ

 احملانِ -

 اجملايؼ ايكطا١ٝ٥  -

ٜتطح َٔ خالٍ ْص ايفكط٠ ايجا١ْٝ إٔ املسٜط ايٛال٥ٞ  12احملانِ اإلزاض١ٜ "  -

 عكس االَتٝاظ ي٘ ايصف١ يف شيو باعتباضٙ ططفا يفٚ ألَالى ايسٚي١ ٖٛ املؤٌٖ قاْْٛا يًتكاضٞ

ع٢ً أغاؽ اختصاص إبطاّ عكس االَتٝاظ بايرتاضٞ يًُسٜط ايٛال٥ٞ ألَالى ايسٚي١ عُال باملاز٠ 

ع٢ً اْ٘" ٜتِ إعساز ايعكس اإلزاضٟ املتطُٔ َٓح االَتٝاظ ع٢ً ايكطع١ األضض١ٝ يفا٥س٠  04

١ٝ ..، مبٛدب قطاض تفٜٛض ٚظٜط املاي.املػتفٝس َٔ ططف َسٜط أَالى ايسٚي١ يٛال١ٜ

 13...".بتاضٜذ

َٔ قبٌ إزاض٠ أَالى ايسٚي١ يف إغكاط  14ٜتُجٌ أغاؽ تٛقٝع اؾعا٤ نايفػذ

االَتٝاظ أٚ ايفػذ عٔ ططٜل سهِ ايكاضٞ سٝح عكٛز االَتٝاظ ال ميهٔ ايفػذ بإضاز٠ َٓفطز٠ 

 .يإلزاض٠ بٌ مببازض٠ َٓٗا اييت ؼٌٝ املًف يًكاضٞ يًٓطل ب٘

 ضيحتديد اختصاص التقا :املبحث الثاني
اييت تططح  ،ٜعٗط ايسٚض األصٌٝ يًكطا٤ يف سٌ املٓاظعات اييت تٓؿ٤٢ بني األؾداص

ٖصا األخري تهٕٛ  ،...أٚ إزاضٟ ،أٚ دعا٥ٞ ،إشا نإ َسْٞ ،سػب ْٛع ايٓعاعٚ عًٝٗا قطاٜا َتٓٛع١

، خيتص بٗا ايكطا٤ اإلزاضٟٚ ايسٚي١ أٚ أسس َؤغػاتٗا شات ايطابع اإلزاضٟ ططفا يف املٓاظع١

 .د١ٗ ؼسٜس احمله١ُ أٚ اؾ١ٗ املدتص١َٔ ٚ
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ٜٗسف ايبشح عٔ َها١ْ قاعس٠ االختصاص إىل ؼسٜس ٚقت إثاضتٗا َٔ ططف ٚ

ايكاضٞ عٝح تعين ٖصٙ ايكاعس٠ االختصاص األ١ًٖٝ ايكا١ْْٝٛ ؾ١ٗ قطا١ٝ٥ يًٓعط يف 

ٜكصس باالختصاص ايكطا٥ٞ األ١ًٖٝ ؾ١ٗ قطا١ٝ٥ يًفصٌ يف ايٓعاعات ٚ 15.ايٓعاعات

اختصاص ٚ ٜٓكػِ َٛضٛع االختصاص ايكطا٥ٞ إىل اختصاص ْٛعٞ. ٚٛع أَاَٗااملطف

 :ٖصا َا ْتٓاٚي٘ فُٝا ًٜٞ .إقًُٝٞ

 االختصاص ايٓٛعٞ :املطًب األٍٚ

طبٝع١ ايٓعاعات اييت ٜعٛز ايفصٌ فٝٗا إىل ٚ ٜعين االختصاص ايٓٛعٞ ؼسٜس ايٓٛع 

ٜٓعط ايكاضٞ ، ٚيطابع املسْٖٞهصا ٜٓعط ايكاضٞ املسْٞ يف ايٓعاعات شات اٚ د١ٗ قطا١ٝ٥

 16.اؾعا٥ٞ نُا ٜٓعط ايكاضٞ اإلزاضٟ يف ايٓعاعات اإلزاض١ٜ

ٜرتتب ع٢ً االختصاص ايٓٛعٞ خاص١ ْٛع١ٝ ٚصٓف اؾ١ٗ ايكطا١ٝ٥ اييت جيٛظ هلا 

مبع٢ٓ آخط ٖٛ غًط١ د١ٗ  17.ايفصٌ يف املٓاظعات سػب املاز٠ اييت ٖٞ أغاؽ ايكط١ٝٚ ايٓعط

أٟ ٜتِ ؼسٜس االختصاص ايٓٛعٞ بايٓعط  ،غٛاٖا يف زعا٣ٚ َع١ٓٝ قطا١ٝ٥ َع١ٓٝ يًفصٌ زٕٚ

ٖصا َا ْصت عًٝ٘ ايفكط٠ األٚىل َٔ املاز٠ األٚىل ٚ 18.طبٝع١  ايٓعاعٚ إىل َٛضٛع ايسع٣ٛ   

املتعًل باحملانِ اإلزاض١ٜ ع٢ً أْ٘ " تٓؿأ قانِ إزاض١ٜ   82- 40َٔ ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ 

 19". املاز٠ اإلزاض١ٜنذٗات قطا١ٝ٥ يًكإْٛ ايعاّ يف

ايكإْٛ اإلزاضٟ ٖٛ قإْٛ خيص املٛضٛع ٜتطُٔ عس٠ ْعطٜات بايطغِ َٔ أْ٘ غري 

ٖصا َا ْصت عًٝ٘ ْصت املاز٠ ٚ أَا تطبٝكٗا عًُٝا فريدع إىل قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ ،َكٓٔ

 ع٢ً أْ٘ " ؽطع اإلدطا٤ات املطبك١ أَاّ احملانِ 82- 40َٔ ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ  82

 .اإلزاض١ٜ ألسهاّ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ

َا مل ٜٓص ايكإْٛ  ،أسهاّ احملانِ اإلزاض١ٜ قاب١ً يالغت٦ٓاف أَاّ فًؼ ايسٚي١

ايصف١ نجريا قبٌ ٚ يهٔ ايكاضٞ ٜكف عٓس َػا٥ٌ االختصاص 20".ع٢ً خالف شيو

 :اآلت١ٝ ٚعايفطيف  املطًبْتٓاٍٚ ٖصا  .تػ٢ُ بايؿه١ًٝ، ٚاـٛض يف املٛضٛع أَاّ األططاف

 املعٝاض ايعطٟٛ :ايفطع األٍٚ

َٔ ايكإْٛ  00املاز٠  ٜتُجٌ عكس االَتٝاظ يف نْٛ٘ عكس إزاضٟ ٖٚصا َا ْصت عًٝ٘

.. ." :ع٢ً أْ٘ 80-80َٔ األَط ضقِ  80اييت عسيت ايفكط٠ األٚىل َٔ املاز٠  00-00ضقِ 

يتابع١ يألَالى ميٓح االَتٝاظ ع٢ً أغاؽ زفرت ؾطٚط عٔ ططٜل ايرتاضٞ ع٢ً األضاضٞ ا

األؾداص ايطبٝعٝني أٚ ٚاـاص١ يًسٚي١ املتٛفط٠ يفا٥س٠ املؤغػات ٚاهل٦ٝات ايع١َُٝٛ 

َع َطاعا٠  ٚ شيو الستٝادات َؿاضٜع اغتجُاض١ٜ، ٚاملعٜٓٛني اـاضعني يًكإْٛ اـاص
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 ،ٜتطح إٔ َٓح االَتٝاظ ٜهٕٛ عٔ ططٜل ايرتاضٞ فكط 21".اسرتاّ قٛاعس ايتعُري املعٍُٛ بٗا

 .بايرتاضٞٚ باملعاز ايعًين :سٝح نإ ع٢ً منطني ،2800الف قبٌ د١ًٜٝٛ غ

اعترب املؿطع اؾعا٥طٟ إٔ عكس االَتٝاظ ٖٛ عكس إزاضٟ مبٛدب ايفكط٠ ايجا١ْٝ  َٔ 

بعكس  ،...ع٢ً اْ٘ " ٜهطؽ االَتٝاظ املُٓٛح 002 - 84َٔ املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ  01املاز٠ 

 طبكا يًُٓاشز املًشك١ بٗصا املطغّٛ ،َطفكا بسفرت ؾطٚط َعس إزاضٟ تعسٙ إزاض٠ أَالى ايسٚي١

ٚ عًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ إٔ  22".ؾطٚط َٓح االَتٝاظٚ حيسز بسق١ بطْاَر االغتجُاض ٚنصا بٓٛزٚ

 :عكس االَتٝاظ ٜكّٛ ع٢ً أضبع١ أغؼ

 .ٜػتٓس إىل أسهاّ ايكإْٛ ايعاّٚ أٟ عكس اإلزاضٟ ،إٔ تهٕٛ اإلزاض٠ ايع١َُٝٛ ططفا يف ايعكس -

 .خس١َ ايصاحل ايعاّٚ إٔ ٜهٕٛ ايعكس ي٘ ص١ً باملطفل ايعاّ -

   .عكس ؾهًٞ -

   .املعس َٔ قبٌ ايػًط١ٚ اضتباط ايعكس بسفرت ايؿطٚط املطفل ايكإْٛ -

تتشسز املٓاظع١ اإلزاض١ٜ عٓسَا ٜهٕٛ ايؿدص املطاز َكاضات٘ ع٢ً األقٌ ؾدص شات 

، ض املازٟ ايصٟ ٜعتُس ع٢ً ايٓؿاط اإلزاضٟسٝح إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ اغتبعس املعٝا ،طابع إزاضٟ

إىل أٟ طابع ٜٓتُٞ ٚ اعتُس املعٝاض ايعطٟٛ ايصٟ ٜأخص بعني االعتباض صف١ ايؿدص املتٓاظعٚ

ٜفصٌ ، ٚتهٝف ايكط١ٝ بأْٗا قطا٤ إزاضٟ ،فبُذطز ٚدٛز ؾدص َعٟٓٛ إزاضٟ يف ايٓعاع ،إيٝ٘

 .فٝٗا ايكاضٞ اإلزاضٟ َُٗا ناْت طبٝع١ ايكط١ٝ

صا املعٝاض بػٗٛيت٘ ايهبري٠ يف ؼسٜس ايطبٝع١ اإلزاض١ٜ يٓعاع َا عٝح ٜهفٞ ٜعٗط ٖٚ

إٔ ٜهٕٛ ؾدص َٔ األؾداص ايع١َُٝٛ اإلزاض١ٜ ططفا فٝ٘ ست٢ ٜصبح ايٓعاع إزاضٜا ٜعٛز 

 23.ايفصٌ فٝ٘ إىل ايكطا٤ اإلزاضٟ

ع٢ً اْ٘ " احملانِ اإلزاض١ٜ  84-80َٔ ايكإْٛ ضقِ  088عًٝ٘ فكس ْصت املاز٠ ٚ

عهِ قابٌ  ،دٗات ايٛال١ٜ ايعا١َ يف املٓاظعات اإلزاض١ٜ ؽتص بايفصٌ يف أٍٚ زضد١ ٖٞ

يالغت٦ٓاف يف مجٝع ايكطاٜا اييت تهٕٛ ايسٚي١ أٚ ايٛال١ٜ أٚ ايبًس١ٜ أٚ إسس٣ املؤغػات 

ْػتٓتر َٔ خالٍ ْص املاز٠ إٔ املؿطع  24".ايع١َُٝٛ شات ايصبػ١ اإلزاض١ٜ ططفا فٝٗا

هلصا نطؽ املعٝاض ايعطٟٛ  ،سٜس تعطٜفا زقٝكا يًُٓاظع١ اإلزاض١ٜاؾعا٥طٟ صعب عًٝ٘ ؼ

فٗصٙ اؾ١ٗ كتص١ بايفصٌ يف  ،ايػا٥س عٓس ؼسٜس االختصاص ايٓٛعٞ يًُشانِ اإلزاض١ٜ

عهِ قابٌ يالغت٦ٓاف يف مجٝع ايكطاٜا اييت تهٕٛ ايسٚي١ أٚ ايٛال١ٜ أٚ ايبًس١ٜ أٚ  ،أٍٚ زضد١

 َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ 088إلزاضٟ ططفا فٝٗا عُال باملاز٠ املؤغػ١ ايع١َُٝٛ شات ايطابع ا

اإلزاض١ٜ اؾسٜس اييت تتطابل َع َطُٕٛ ايفكط٠ األٚىل َٔ املاز٠ األٚىل َٔ ايكإْٛ ايعطٟٛ ٚ
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املتعًل باحملانِ اإلزاض١ٜ ع٢ً أْ٘ " تٓؿأ قانِ إزاض١ٜ نذٗات قطا١ٝ٥ يًكإْٛ ايعاّ يف 

 25".املاز٠ اإلزاض١ٜ

 ايصف١ :ايجاْٞ ايفطع

ايصف١ ٖٞ ايصالس١ٝ اييت جيٝعٖا ايكإْٛ يًؿدص يف ايتُجٌٝ سػب َا ٜٓص 

 26.عًٝ٘ ْعاّ اؾ١ٗ

 تكّٛ ع٢ً املصًش١ املباؾط٠ٚ نُا تعين ايصف١ ٖٞ اؿل يف املطايب١ أَاّ ايكطا٤

ايؿدص١ٝ يف ايتكاضٞ نُا قس حيسخ إ ٜتسخٌ ططفا أثٓا٤ غري اـص١َٛ مل ٜطز شنطٙ يف ٚ

أٚ بطًب َٔ أسس  ،غٛا٤ بإضازت٘ ألدٌ ؼكٝل َصًش١ يفا٥س٠ املتسخٌ ،١ افتتاح ايسع٣ٛعطٜط

  27.أٚ نال ططيف اـص١َٛ

عٓسَا  ،اْ٘ " َع َطاعا٠ ايٓصٛص اـاص١ ع٢ًَٔ م إ ّ إ اؾعا٥طٟ  080تٓص املاز٠ 

زاض١ٜ ططفا يف تهٕٛ ايسٚي١ أٚ ايٛال١ٜ أٚ ايٛال١ٜ أٚ ايبًس١ٜ أٚ املؤغػ١ ايع١َُٝٛ شات ايصبػ١ اإل

ض٥ٝؼ اجملًؼ  ،ايٛايٞ ،متجٌ بٛاغط١ ايٛظٜط املعين ،ايسع٣ٛ بصف١ َسعٞ أٚ َسعٞ عًٝ٘

 28".املُجٌ ايكاْْٛٞ بايٓػب١ يًُؤغػ١ شات ايصبػ١ اإلزاض١ٜٚ ايؿعيب ايبًسٟ ع٢ً ايتٛايٞ

ز٠ ع٢ً أْ٘ " عُال باملا 08- 48َٔ ايكإْٛ ضقِ  020ٖصٙ املاز٠ اييت تتطابل َع ْص املاز٠ 

 ،ض٥ٝؼ اجملًؼ ايؿعيب ايبًسٟٚ ايٛايٞ، َٚٔ ٖصا ايكإْٛ خيتص ايٛظٜط املهًف باملاي١ٝ 08

األؾهاٍ املٓصٛص عًٝٗا يف ايتؿطٜع املعٍُٛ باملجٍٛ ٚ نٌ ٚاسس فُٝا خيص٘ ٚفكا يًؿطٚط

َسعٞ عًٝ٘ فُٝا خيص األَالى ايتابع١ يألَالى ايٛط١ٝٓ اـاص١ َا مل ٚ أَاّ ايكطا٤ َسعٝا

األصٌ يف صف١ ايتكاضٞ كٛي١ يٛظٜط املاي١ٝ ممجٌ  29..".ى أسهاّ تؿطٜع١ٝ خاص١تهٔ ٖٓا

َٓشٗا يًُسٜط ايٛال٥ٞ ألَالى ايسٚي١ بصفت٘ ممجال ٚ غري إٔ ايٛظٜط ْعع ايصف١ عٓ٘ ،ايسٚي١

  .مما غبل شنطٙ يف املبشح األٍٚ ،يًسٚي١

 املطًب ايجاْٞ: االختصاص اإلقًُٝٞ 

ٜعين االختصاص اإلقًُٝٞ ؼسٜس فاٍ  :ٜ٘كٍٛ األغتاش ضؾٝس خًٛيف بأْ

ٖهصا ، ٚاختصاص قاضٞ َا سػب ايٓعاعات اييت تكع ضُٔ سسٚز إق١ًُٝٝ قسز٠ ي٘ قاْْٛا

فإٕ ايٓعاع ايصٟ سسخ َجال يف ٚال١ٜ اؾعا٥ط ٜعٛز يكاضٞ اؾ١ٗ ايكطا١ٝ٥ املٛدٛز٠ يف ٚال١ٜ 

 :ْتٓاٍٚ ٖصا املطًب يف ايفطعني اآلتٝني، 30اؾعا٥ط

 االختصاص كٍٛ يًُشانِ اإلزاض١ٜ :ٍٚايفطع األ

 .يف ايٓطام اؾػطايف ايصٟ تٛدس ب٘ ختصاص اإلقًُٝٞ يًُشانِ اإلزاض١ٜٜتشسز اال

نٝف ْػتطٝع ايكٍٛ بإٔ ْعاعا َعٝٓا ٜعترب  ،غري إٔ ايػؤاٍ ايصٟ ٜططح ْفػ٘ ٖٛ

بايتايٞ ايكٍٛ بإٔ االختصاص اإلقًُٝٞ ٚ ساصال ضُٔ اؿسٚز اإلق١ًُٝٝ يًُشه١ُ اإلزاض١ٜ
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ٜٓعكس يًُشانِ اإلزاض١ٜ ايتابع١ ي٘ ؟ إٕ اؾٛاب ع٢ً شيو  َٓصٛص عًٝ٘ يف قإْٛ 

َٔ قإْٛ اإلدطا٤ات  080سٝح تطبل أسهاّ ْص املاز٠  .اإلزاض١ٜ اؾعا٥طٟٚ اإلدطا٤ات املس١ْٝ

 :زاض١ٜ نصيو  بايفصٌ يفاإلزاض١ٜ اؾعا٥طٟ اؾسٜس ع٢ً أْ٘ " ؽص احملانِ اإلٚ املس١ْٝ

زعا٣ٚ فشص املؿطٚع١ٝ ٚ ايسعا٣ٚ ايتفػري١ٜٚ زعا٣ٚ إيػا٤ ايكطاض اإلزاض١ٜ-0

 :يًكطاضات ايصازض٠ عٔ

 .املصاحل غري املُطنع٠  يًسٚي١ ع٢ً َػت٣ٛ ايٛال١ٜٚ ايٛال١ٜ  

 .املصاحل اإلزاض١ٜ األخط٣ يًبًس١ٜٚ ايبًس١ٜ  

 .اض١ٜاملؤغػات ايع١َُٝٛ احمل١ًٝ شات ايصبػ١ اإلز 

 .زعا٣ٚ ايكطا٤ ايهاٌَ-2

 31" .ايكطاٜا املدٛي١ هلا مبٛدب ْصٛص خاص١

ع٢ً أْ٘ " خالفا  84-80َٔ ايكإْٛ ضقِ  080نُا تٓص ايفكط٠ ايجايج١ َٔ املاز٠ 

 :أعالٙ  تطفع ايسعاٟٚ ٚدٛبا أَاّ احملانِ يف املٛاز أزْاٙ 080ألسهاّ املاز٠ 

أَاّ احمله١ُ اييت ٜكع يف زا٥ط٠  ،ٝعتٗاَُٗا ناْت طب ،يف َاز٠ ايعكٛز اإلزاض١ٜ-0

 ٜتطح إٔ ٖصٙ املاز٠ ٖٞ اغتجٓا٤ عٔ قاعس٠  32" .تٓفٝصٙ اختصاصٗا َهإ إبطاّ  ايعكس أٚ 

 ،ؼسٜس االختصاص اإلقًُٝٞ يًُشانِ اإلزاض١ٜ اختٝاض زا٥ط٠ اختصاص َٛطٔ املسعٞ عًٝ٘

ٜتشسز االختصاص اإلقًُٝٞ ع٢ً أْ٘ "  84-80َٔ ايكإْٛ ضقِ  080اييت ْصت عًٝٗا املاز٠ 

 " .َٔ ٖصا ايكإْٛ 00ٚ 01يًُشانِ اإلزاض١ٜ طبكا يًُازتني 

 اختصاص فًؼ ايسٚي١ :ايفطع ايجاْٞ

ٖٞ فًؼ ايسٚي١ باعتباضٖا ٚ ٜتِ ايطعٔ يف أسهاّ احمله١ُ اإلزاض١ٜ أَاّ أع٢ً زضد١

 .قه١ُ ايٓكضٚ قه١ُ اغت٦ٓاف 

األٚىل قطا١ٝ٥ تكّٛ  ،ي٘ ٚظٝف١ َعزٚد١ ،ٜعس ق١ُ ٖطّ ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ اؾعا٥طٟ

ايجا١ْٝ ، ٚتٛسٝس االدتٗاز ايكطا٥ٞ اإلزاضٟٚ بتكِٜٛ أعُاٍ اؾٗات ايكطا١ٝ٥ اإلزاض١ٜ

اغتؿاض١ٜ تتُجٌ يف إبسا٤ ضأٜ٘ يف َؿاضٜع ايكٛاْني اييت تعطض عًٝ٘ َٔ قبٌ األَا١ْ ايعا١َ 

ي١ ايفطْػٞ ايتابع يًػًط١ ع٢ً خالف فًؼ ايسٚ ،ٖٛ تابع يًػًطات ايكطا١ٝ٥، ٚيًشه١َٛ

َا ُٜٗٓا يف َٛضٛعٓا ٖصا ٖٛ املٗاّ ايكطا١ٝ٥ سٝح تطفع أَاَ٘ ايطعٕٛ يف  33.ايتٓفٝص١ٜ

َٔ ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ      82ٖصا َا قطت ب٘ ايفكط٠ األٚىل َٔ املاز٠ . ٚأسهاّ احملانِ اإلزاض١ٜ

١َ ألعُاٍ اؾٗات املتعًل مبذًؼ ايسٚي١ ع٢ً أْ٘ " فًؼ ايسٚي١ ١٦ٖٝ َكٛ  80- 40

 34ٖٛ تابع يًػًط١ ايكطا١ٝ٥ "ٚ ايكطا١ٝ٥ اإلزاض١ٜ

 :ططم ايطعٔ فُٝا ًٜٞٚ ْتٓاٍٚ ؼسٜس االختصاص ايكطا٥ٞ هلصٙ اهل١٦ٝ 
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 ؼسٜس االختصاص ايكطا٥ٞ جملًؼ ايسٚي١   :أٚال

 تطبل إدطا٤ات املطافع١ أَاّ فًؼ ايسٚي١ ٚفكا ألسهاّ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ

ع٢ً أْ٘ " ؽطع   80-40َٔ ايكإْٛ ضقِ  08اؾعا٥طٟ ٖٚصا َا قطت ب٘ املاز٠ اإلزاض١ٜ ٚ

 35اإلدطا٤ات شات ايطابع ايكطا٥ٞ أَاّ فًؼ ايسٚي١ ألسهاّ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ " 

 .َٔ م إ ّ 204إىل  210عًٝ٘ تطبل املٛاز ٚ

ضتباطٗا ٜٓعكس االختصاص بٓعط تًو املٓاظعات يًكطا٤ ايهاٌَ مبذًؼ ايسٚي١ الٚ

مما ٜٛفطٖا هلا قاضٞ  ،باعتباضٙ ٜهفٌ محا١ٜ أنجط يتًو اؿكٛم ،باؿكٛم املهتػب١ يألفطاز

زٕٚ  .ايصٟ ٜكتصط زٚضٙ ع٢ً فشص َؿطٚع١ٝ ايعٌُ يٝكطٞ بكبٍٛ ايسع٣ٛ أٚ ضفطٗاٚ اإليػا٤

 36.إٔ ميًو سكا يف إٔ ٜأَط اإلزاض٠ بإتٝإ عٌُ َا أٚ االَتٓاع عٓ٘

 :يٓكاط اآلت١ْٝتٓاٍٚ ٖصا ايفطع يف ا

 فًؼ ايسٚي١ نذ١ٗ اغت٦ٓاف  -1

َٔ  482ٜػتأْف املتعاقس سهِ احمله١ُ اإلزاض١ٜ أَاّ فًؼ ايسٚي١ عُال بٓص املاز٠ 

األٚاَط ٚ ع٢ً أْ٘ " خيتص فًؼ ايسٚي١ بايفصٌ يف اغت٦ٓاف األسهاّ  84-80ايكإْٛ ضقِ 

 .ايصازض٠ عٔ احملانِ اإلزاض١ٜ

بايكطاٜا املدٛي١ ي٘ مبٛدب ْصٛص  ،نُا خيتص أٜطا نذ١ٗ اغت٦ٓاف

 37".خاص١

املتعًل باحملانِ  0440/  80/  08املؤضر يف  82 -40ٚ مل ٜٓص ايكإْٛ ضقِ 

اييت تٓص  2اإلزاض١ٜ بصف١ صطحي١ ع٢ً أْٗا قطا٤ ايسضد١ األٚىل فإٕ َا ٜػتدًص َٔ َازت٘ 

يسٚي١  تسٍ ع٢ً إٔ ٖصٙ ع٢ً ـٔ قطاضات احملانِ اإلزاض١ٜ قاب١ً يالغت٦ٓاف أَاّ أَاّ فًؼ ا

          38.األخري٠  تهتػٞ ٖصا ايطابع

نُا ٜفصٌ فًؼ ايسٚي١ نسضد١ ثا١ْٝ يف ايتكاضٞ يف ايطعٕٛ باالغت٦ٓاف ضس 

أٟ  ،ٖٓا ٜتُتع ظُٝع صالسٝات قطا٤ االغت٦ٓاف، ٚايكطاضات االبتسا١ٝ٥ عٔ احملانِ اإلزاض١ٜ

 39.ا نُشه١ُ َٛضٛعإعاز٠ زضاغ١ املًف َٔ سٝح ايٛقا٥ع ٚايكإْٛ َع

 فًؼ ايسٚي١ نذ١ٗ ْكض -2

ع٢ً أْ٘ " ٜفصٌ فًؼ ايسٚي١ يف  80- 40َٔ ايكإْٛ ايعطٟٛ  00تٓص املاز٠ 

نصا ايطعٕٛ بايٓكض ٚ ايطعٕٛ بايٓكض يف قطاضات اؾٗات ايكطا١ٝ٥ اإلزاض١ٜ ايصازض٠ ْٗا٥ٝا

ٌ يف طعٕٛ ٜتطح َٔ ْص املاز٠ إٔ فًؼ ايسٚي١ ٜفص 40".يف قطاضات فًؼ احملاغب١

 .تاض٠ قطاضاتٚ سٝح أْ٘ تاض٠ ٜػُٝٗا أسهاّ ،قطاضات احملانِ اإلزاض١ٜ
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 ططم ايطعٔ أَاّ فًؼ ايسٚي١ :ثاْٝا

، ططم ايطعٔ ٖٞ فُٛع ايٛغا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ اييت ميهٔ إٔ ًٜذأ إيٝٗا أططاف ايسع٣ٛ

٣ ٖصا َٔ أدٌ متهِٝٓٗ َٔ ايتعبري عٔ ضفطِٗ حملتٛ ،أسٝاْا أططاف خاضد١ عٔ ايسع٣ٛٚ

ططم ايطعٔ يف األسهاّ ايكطا١ٝ٥ تطتبط َباؾطا بٓٛع ، َٚطاقبت٘ٚ املطايب١ بفشص٘ ، ٚاؿهِ

 41.غٝابٞ ( ،بات سطٛضٟ ،ْٗا٥ٞ ،اؿهِ ايكطا٥ٞ ) ابتسا٥ٞ

 :ْتٓاٍٚ ٖصا ايفطع يف ايٓكاط اآلت١ٝ

 :تتُجٌ ططم ايطعٔ فُٝا ًٜٞ :ططم ايطعٔ ايعاز١ٜ -0

بايكطاٜا املدٛي١ ي٘ مبٛدب ْصٛص  ،٦ٓافخيتص أٜطا نذ١ٗ اغت  :االغت٦ٓاف-

َٔ ايكإْٛ  08مبٛدب املاز٠  ،ٖصا ايٓص دا٤ متاؾٝا َٔ ايٓص األع٢ً زضد١ 42".خاص١

 " خيتص فًؼ ايسٚي١ بايفصٌ يف اغت٦ٓاف األسهاّ  :ع٢ً أْ٘ 00-00ايعطٟٛ ضقِ 

 43" .األٚاَط ايصازض٠ عٔ اؾٗات ايكطا١ٝ٥ اإلزاض١ٜٚ

َبسأ ايتكاضٞ ع٢ً زضدتني يف املاز٠ اإلزاض١ٜ مبٛدب املاز٠ إشا نإ املؿطع قس نطؽ 

إال أْ٘ مل  80-40َٔ ايكإْٛ ايعطٟٛ  08مبٛدب املاز٠ ٚ َٔ قإْٛ احملانِ اإلزاض١ٜ 82

ٜٛفل سني عكس االختصاص بايٓعط يف ايطعٔ باالغت٦ٓاف جملًؼ ايسٚي١  بٌ إْ٘ أسسخ تػٝريا 

سٛي٘ َٔ قه١ُ قإْٛ إىل قه١ُ ٚ سٚي١َٛضٛعٝا فُٝا خيص أزا٤ فًؼ ايٚ ٚظٝفٝا

بصيو خايف ٖصا ايسٚض َٓطٛم املاز٠ ، ٖٚٛ ٜفصٌ يف ايطعٕٛ باالغت٦ٓافٚ ٚقا٥ع ٜٗتِ بٗا

 َٔ ايسغتٛض اييت دعًت َٔ فًؼ ايسٚي١ د١ٗ قطا١ٝ٥ عًٝا متاضؽ زٚض ايتكِٜٛ  002

 44.االدتٗاز َجًُا ٖٛ داض ب٘ ايعٌُ يف نجري َٔ ايٓعِ ايكا١ْْٝٛٚ

َٔ أدٌ إعاز٠  ،ت٦ٓاف ٖٛ عطض ايٓعاع فسزا ع٢ً قه١ُ ايسضد١ ايجا١ْٝاالغ

ٖٛ ايطعٔ ايصٟ ٜكّٛ بٛاغطت٘ ايططف ايصٟ ٜؿعط بايػدي َٔ دطا٤ سهِ ايسضد١ ، ٚايٓعط

األٚىل بٓكٌ ايكط١ٝ أٚ دٛاْب َٓٗا إىل د١ٗ ايتكاضٞ األع٢ً بػطض اؿصٍٛ ع٢ً إبطاٍ أٚ 

ٜرتتب ، ٚالغت٦ٓاف يف ١ًَٗ ظ١َٝٓ اييت أداظٖا املؿطعٜػُح اٚ 45.إيػا٤ اؿهِ املطعٕٛ فٝ٘

 46.ع٢ً فٛاتٗا زٕٚ ايطعٔ يف اؿهِ غكٛط اؿل يف االغت٦ٓاف

ع٢ً اْ٘ " جيٛظ يهٌ ططف سطط  84-80َٔ ايكإْٛ ضقِ  404تٓص املاز٠ 

إٔ ٜطفع اغت٦ٓافا ضس اؿهِ أٚ األَط  ،يٛ ٜكسّ أٟ زفاع، ٚاـص١َٛ أٚ أغتسعٞ بصف١ قا١ْْٝٛ

أَا أداٍ ايطعٔ  47".َا مل ٜٓص ٖصا ايكإْٛ ع٢ً خالف شيو ،ازض عٔ احمله١ُ اإلزاض١ٜايص

ع٢ً اْ٘ " حيسز أدٌ اغت٦ٓاف األسهاّ  84-80َٔ ايكإْٛ ضقِ  408فكس ْصت املاز٠ 

 ،( َٜٛا بايٓػب١ يألٚاَط االغتعذاي١ٝ 00خيفض ٖصا األدٌ إىل مخػ١ عؿط ) ٚ ( 2بؿٗطٜٔ ) 

  .َا مل تٛدس ْصٛص خاص١
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ٚتػطٟ َٔ  ،تػطٟ ٖصٙ اآلداٍ َٔ ّٜٛ ايتبًٝؼ ايطمسٞ يألَط أٚ اؿهِ إىل املعين

 .تاضٜذ اْكطا٤ أدٌ املعاضض١ إشا صسض غٝابٝا

 48".تػطٟ ٖصٙ اآلداٍ يف َٛاد١ٗ طايب ايتبًٝؼ

 84 - 80َٔ ايكإْٛ ضقِ  400نُا جيٛظ االغت٦ٓاف ايفطعٞ عُال بٓص املاز٠ 

اغت٦ٓاف اؿهِ فطعٝا ست٢ يف ساي١ غكٛط سك٘ يف ضفع  ،ٝ٘ع٢ً أْ٘ " جيٛظ يًُػتأْف عً

 .االغت٦ٓاف األصًٞ

 .ال ٜكبٌ االغت٦ٓاف ايفطعٞ إشا نإ االغت٦ٓاف األصًٞ غري َكبٍٛ

ٜرتتب عٔ ايتٓاظٍ عٔ االغت٦ٓاف األصًٞ عسّ قبٍٛ االغت٦ٓاف ايفطعٞ إشا ٚقع بعس 

 49".ايتٓاظٍ

عل املسعٞ عًٝ٘ يف ساي١ غٝاب٘ عٔ ٖٛ ايطعٔ يف اؿهِ ايصٟ ٜصسض  :املعاضض١-

اؿه١ُ يف إداظ٠ ٖصا ، ٚايسع٣ٛ َٔ أٍٚ دًػ١ ست٢ صسٚض اؿهِ فٝٗا ضغِ تبًٝػ٘ ايصشٝح

ألٕ  ،اغتٝفا٤ سل ايسفاع َٔ قبٌ اـصِ ايػا٥بٚ ايطعٔ ٖٞ َٓع اغتػالٍ املسعٞ عًٝ٘   

فسزا ع٢ً اعتباض إٔ  اؿهِ فٝٗاٚ ٜٗسف إىل إعاز٠ ايٓعط يف ايسع٣ٛ ،َعاضض١ اؿهِ ايػٝابٞ

ايكاعس٠  تكطٞ بعسّ ، ٚاؿهِ ايػٝابٞ املعرتض عًٝ٘ قس صسض زٕٚ مساع املسعٞ عًٝ٘ ايػا٥ب

َٔ ايكإْٛ  400ٚ ٖصا َا قطت ْص املاز٠ 50.دٛاظ اؿهِ ع٢ً ؾدص زٕٚ مساع زفاع٘

 فًؼٚ ع٢ً اْ٘ " تهٕٛ األسهاّ ٚايكطاضات ايصازض٠ غٝابٝا عٔ احملانِ اإلزاض١ٜ 80-84

 51".ايسٚي١ قاب١ً   يًُعاضض١

ٖصا َا ، ٚيٝؼ َٔ تاضٜذ ايٓطل باؿهِٚ ميهٔ املعاضض١ يف اؿهِ َٔ تاضٜذ ايتبًٝؼ

ع٢ً اْ٘ " تطفع املعاضض١ خالٍ أدٌ ؾٗط ٚاسس  84-80َٔ ايكإْٛ  400ْصت عًٝ٘ املاز٠ 

 52".( َٔ تاضٜذ ايتبًٝؼ ايطمسٞ يًشهِ أٚ ايكطاض ايػٝاب0ٞ)

 عاز١ٜططم ايطعٔ غري اي-2

ٜعس فًؼ ايسٚي١ د١ٗ ْكض يًٓعط يف ايطعٕٛ املكس١َ أَاَٗا  :ايطعٔ بايٓكض-

" خيتص  :ع٢ً أْ٘ 00-00َٔ ايكإْٛ ايعطٟٛ  00َٔ احملانِ اإلزاض١ٜ  طبكا يٓص املاز٠ 

فًؼ ايسٚي١ بايٓعط يف ايطعٕٛ بايٓكض يف األسهاّ ايصازض٠ يف آخط زضد١ عٔ اؾٗات 

 .ايكطا١ٝ٥ اإلزاض١ٜ

 53".ص أٜطا يف ايطعٕٛ بايٓكض املدٛي١ ي٘ مبٛدب ْصٛص خاص١خيتٚ

يٛ ناْت زضد١ ثا١ْٝ اييت ال لسٖا يف ٚ ٖٛ نٌ طعٔ صازض َٔ د١ٗ قطا١ٝ٥ إزاض١ٜٚ

 .ٖٞ َطبك١ يف فطْػا، ٚاؾعا٥ط يف ايٛقت اؿايٞ
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ٖصا ٚ ٜطفع ايطعٔ بايٓكض أَاّ فًؼ ايسٚي١ يف غطٕٛ ؾٗطٜٔ َٔ تاضٜذ ايتبًٝؼ

ع٢ً اْ٘ " حيسز أدٌ ايطعٔ بايٓكض  84-80َٔ ايكإْٛ ضقِ  409املاز٠ َا ْصت عًٝ٘ 

َا مل ٜٓص ايكإْٛ ع٢ً  ،( ٜػطٟ َٔ تاضٜذ ايتبًٝؼ ايطمسٞ يًكطاض قٌ ايطع2ٔبؿٗطٜٔ )

 54".خالف شيو

 84-80َٔ ايكإْٛ ضقِ  498تٓص املاز٠  :اعرتاض ايػري اـاضز عٔ اـص١َٛ-

اضز عٔ اـص١َٛ اىل َطادع١ أٚ إيػا٤ اؿهِ أٚ ايكطاض ع٢ً اْ٘ " ٜٗسف اعرتاض ايػري اـ

 .ايصٟ فصٌ يف أصٌ ايٓعاع

 55".ايكإْٛٚ ٚ ٜفصٌ يف ايكط١ٝ َٔ دسٜس َٔ سٝح ايٛقا٥ع

َٔ ايكإْٛ ايػايف ايصنط ع٢ً اْ٘ األسهاّ املتعًك١  490نُا تٓص املاز٠ 

َٔ ٖصا  004إىل  000باعرتاض ايػري اـاضز عٔ اـص١َٛ املٓصٛص عًٝٗا يف املٛاز َٔ 

 56".أَاّ اؾٗات ايكطا١ٝ٥ اإلزاض١ٜ ،ايكإْٛ

 خامتة:
 متاؾٝا َع ايسغتٛض ،ميهٔ ايكٍٛ إٔ املؿطع اؾعا٥طٟ ٚضع ْصٛص قا١ْْٝٛ دسٜس٠

نصا ااملدتصني يف املٓاظعات اإلزاض١ٜ َٔ خالٍ ، ٚأخص بعني االعتباض َع اإلصالسات ايكا١ْْٝٛٚ

بايتشسٜس َػا٥ٌ االختصاص َجال إضاف١ َهإ ايتٓفٝص َٚؤيفاتِٗ يف َػا٥ٌ اإلدطا٤ات  

 .يًعكٛز اإلزاض١ٜ يف االختصاص اإلقًُٝٞ

 اهلوامش:
                                           

1
 .ص  ،غ١ٓ  ،اؾعا٥ط ،زٜٛإ املطبٛعات اؾاَع١ٝ ،اإلزاضٟايكطا٤  ،ضؾٝس خًٛيف 

.ص  ،املطدع ايػابل ،ضؾٝس خًٛيف-  2

 ص ، ،األضزٕ ،عُإ ،زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ،ايطبع١ األٚىل ،اؾع٤ األٍٚ ،ايكإْٛ اإلزاضٟ ،محسٟ ايكبٝالت-  3

.

،- ايكإْٛ ضقِ - 

اؾعا٥ط  ،ازَٟٓؿٛضات بػس ،ايطبع١ األٚىل ،اإلزاض١ٜٚ ؾطح قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ ،بطباض٠ عبس اتًطمحإ- 

.ص   ايعاص١ُ 

ص  ، ،األضزٕ ،عُإ ،زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ،ايطبع١ ايجايج١ ،املسخٌ إىل عًِ ايكإْٛ ،عٛض أمحس ايععيب- 

.

اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ املؤضخ١ يف  ،املتطُٔ ايكإْٛ املسْٞ ،غبتُرب  املؤضر يف  ،-ضقِ  األَط-  7

.غ١ٓ غبتُرب  

.طدع ايػابلامل ،-ضقِ  األَط- 
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زٜٛإ املطبٛعات  ،تطبٝكاتُٗا يف ايكٛاْني اؾعا٥طٟٚ اؿلٚ ْعطٜتا ايكإْٛ ،اغشام ابطاِٖٝ َٓصٛض- 

.ص  ،ص  ،غ١ٓ    اؾعا٥ط ،اؾاَع١ٝ

.ص  ،طدع ايػابلامل ،ايكإْٛ اإلزاضٟ ،محسٟ ايكبٝالت- 

.ص  ،يػابلطدع اامل ،عٛض أمحس ايععيب- 11

اؿفغ ايعكاضٟ يتُجٌٝ ايٛظٜط ٚ ٜؤٌٖ أعٛإ إزاض٠ أَالى ايسٚي١ ،فرباٜط غ١ٓ  قطاض ٚظاضٟ َؤضر يف - 

.ص ،اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ ايعسز  ،املهًف باملاي١ٝ يف ايسعا٣ٚ املطفٛع١ أَاّ ايعساي١

ايؿطٚط ايُٓٛشدٞ ملٓح االَتٝاظ مبٛدب زفرت  ،املطدع ايػابل ، - املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ - 

.ص  ،َاٟ  املؤضخ١ يف  بايرتاضٞ، اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ ايعسز 

.ايفػذ ٖٛ دعا٤ عسّ ايتعاّ املتعاقس بايتعاَات٘ ايعكس١ٜ- 

 .ص  ،طدع ايػابلامل ،ضؾٝس خًٛيف- 15

.ص  ،املطدع ايػابل ،ضؾٝس خًٛيف-  16

ايسٜٛإ  ،ايطبع١ ايجا١ْٝ ،َعٜس٠ٚ طبع١ َٓكش١ ،ص  ،يكطا٥ٞ اؾعا٥طٟايكإْٛ ا ،ايػٛتٞ بٔ ًَش١- 

.غ١ٓ  ،اؾعا٥ط ،ايرتب١ٜٛ يألؾػاٍايٛطين 

 ،زٕٚ غ١ٓ ،َٓؿٛضات َؤغػ١ ايؿطٚم يإلعالّ ٚايٓؿط ،ص  ،ايصًح يف املٓاظعات اإلزاض١ٜ ،فطٌٝ ايعٝـ- 

اؾعا٥ط 

اؾطٜس٠  ،اإلزاض١ٜٜتعًل باحملانِ   َاٟ غ١ٓ  املؤضر يف  ،- ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ - 

.ص ايطمس١ٝ ايعسز 

.طدع ايػابلامل ،- ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ - 20

 ،ٜتطُٔ قإْٛ املاي١ٝ ايتهًُٝٞ يػ١ٓ  د١ًٜٝٛ غ١ٓ  املؤضر يف  ،-قإْٛ ضقِ - 

.ص  ، د١ًٜٝٛ غ١ٓ املؤضخ١ يف  ،اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ ايعسز 
 ،251-90املطغّٛ ايتٓفٝصٟ ضقِ - 22

.ص  ،املطدع ايػابل ،ضؾٝس خًٛيف- 23

اؾطٜس٠  ،اإلزاض١ٜٚ ٜتطُٔ قإْٛ اإلدطا٤ات املس١ْٝ ،فرباٜط املؤضر يف  ،-ايكإْٛ ضقِ - 

 ايطمس١ٝ ايعسز 

اؾطٜس٠  ،اإلزاض١ًٜل باحملانِ ٜتع ،َاٟ غ١ٓ  املؤضر يف  ،- ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ - 

.ص ايطمس١ٝ ايعسز 

.ص  ،املطدع ايػابل ،فطٌٝ ايعٝـ-  

 ،اؾعا٥ط ،َٓؿٛضات بػسازٟ ،األٚىلايطبع١  ،ص  ،اإلزاض١ٜٚ املس١ْٝ اإلدطا٤اتؾطح  ،بطباض٠  عبس ايطمحٔ-  

.غ١ٓ 

.املطدع ايػابل ، - ايكإْٛ ضقِ -  
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اؾطٜس٠  ،ٜتطُٔ قإْٛ األَالى ايٛط١ٝٓ ،زٜػُرب غ١ٓ  املؤضر يف  ،-  ايكإْٛ ضقِ- 

.زٜػُرب غ١ٓ  املؤضخ١ يف   ايعسز  ،ايطمس١ٝ

.غ١ٓ  ،اؾعا٥ط ،زٜٛإ املطبٛعات اؾاَع١ٝ ،ص  ،ايكطا٤ االزاضٟ ،ضؾٝس خًٛيف- 

.املطدع ايػابل ،- ايكإْٛ ضقِ - 

.املطدع ايػابل ،-ٕ ضقِ ايكاْٛ- 

 ايػ١ٓ اؾاَع١ٝ  ،داَع١ اؾعا٥ط ،ن١ًٝ اؿكٛم ،قاضطات يف املٓاظعات اإلزاض١ٜ ،عُٛض غالَٞ- 

 ص  ،/

 ٜتعًل باختصاصات فًؼ ايسٚي١ ،َاٟ غ١ٓ  املؤضر يف  ،- ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ - 

.ص ، اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ ايعسز تٓعُٝ٘ ٚعًُ٘ ٚ

.ص  ،املطدع ايػابل ،- ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ - 

.ص  ،املطدع ايػابل ،عبس ايععٜع عبس املٓعِ خًٝف١- 

.املطدع ايػابل ،-يكإْٛ ضقِ - 

.ص  ،املطدع ايػابل ،خًٛيف ضؾٝس- 

.ص  ،املطدع ايػابل ،عُٛض غالَٞ- 

.طدع ايػابلامل ،- ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ - 

.ص  ،املطدع ايػابل ،فطٌٝ ايعٝـ- 

.املطدع ايػابل ،-ايكإْٛ ضقِ - 

.طدع ايػابلامل ،-َٔ ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ  املاز٠ - 

احملانِ االزاض١ٜ  يف ايتؿطٜع ٚ تٛظٜع قٛاعس االختصاص ايكطا٥ٞ بني فًؼ ايسٚي١  ،عُاض بٛضٝاف- 

 .ص  ،زٜػُرب  ،ايعسز  ،اؾعا٥ط ،َٓؿٛضات داَع١ بادٞ كتاض عٓاب١  ،صٌف١ً ايتٛا، اؾعا٥طٟ

.ص  ،املطدع ايػابل ،فطٌٝ ايعٝـ- 

 ،اـًس١ْٝٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، زاضص  ،اإلزاض١ٜاملتبع١ يف املٛاز  يإلدطا٤اتؾطح ٚدٝع  ،طاٖطٟسػني - 

 .اؾعا٥ط غ١ٓ  ،ايكب١

.املطدع ايػابل ،-ايكإْٛ ضقِ - 

.املطدع ايػابل ،-ايكإْٛ ضقِ - 

.املطدع ايػابل ،-ايكإْٛ ضقِ - 

.ص  ،املطدع ايػابل ،فطٌٝ ايعٝـ- 

.املطدع ايػابل ،-ايكإْٛ ضقِ - 

.املطدع ايػابل ،-ايكإْٛ ضقِ - 

.بلاملطدع ايػا ،-َٔ ايكإْٛ ايعطٟٛ ضقِ  املاز٠ - 

.املطدع ايػابل ،-ايكإْٛ ضقِ - 
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.املطدع ايػابل ،-ايكإْٛ ضقِ - 

.املطدع ايػابل ،-ايكإْٛ ضقِ - 


