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   اضؼغئظػاإلدتذارغظ  

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  
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أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  
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 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
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 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأأ.
 اضغطنتطز/ػجاططظػ/ػاألدغانػرضمػأدتاذػ
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 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري
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جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  
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 و حثـٕاٌ انبـعُ بحثـى انبـــاس انصفحبث

 د. عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ 4-66
 )جبيعت املهك خبنذ(

 6 املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى

 د. صبدق قبسى حسٍ يذد 66-611
 )جبيعت املهك خبنذ(

ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً يف ضٕء آٌبث انصذق يف 
 6 انقرآٌ انكرٌى

 عهً عسرييانببحثت: فبطًت حمًذ  616-636
 )جبيعت املهك خبنذ(

يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى دراست 
  حتهٍهٍت

3 

 د. أمحذ بٍ عهً انزايهً عسريي 636-673
 )جبيعت املهك خبنذ(

 4 انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت دراست عقذٌت

674-616 
 د. َبٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌ

 )جبيعت حبئم(
ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة دراست تأصٍهٍت قبض يب 

 5 استُببطٍت

617-666 
 د. عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓ

 )جبيعت املهك خبنذ(
سهطت جٓت اإلدارة يف إجيبر ٔاستئجبر انعقبراث يف انفقّ اإلساليً 

 6 ٔانُظبو انسعٕدي

663-316 
 د. حمًذ بٍ عٕاد األمحذي

 )جبيعت حبئم(
اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ دراست حتهٍهٍت يف آثبر تسجٍم عقذ 

 انُظبو انسعٕدي
7 

 د. عهً بٍ حيٍى حذادي 316-347
 8 يٕضٕعٍت حذٌثٍت دراست ملسو هيلع هللا ىلصيسٕغبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً  (جبيعت اإليبو حمًذ بٍ سعٕد اإلساليٍت )

348-393 
 د. يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ

 (جبيعت احلذٔد انشًبنٍت) 
ًُٕي نهًرأة يف 

ّ
ٔر انت

ّ
ٓب ببنذ

ُ
ٌٕت ٔصهت

ّ
ت انُب

ّ
ًٍُت يف انسُ

ّ
ثقبفت انت

ت
ّ
 9 املًهكت انعربٍت انسعٕدٌ

394-455 
  أ. د. حيٍى بٍ عبذ اهلل انبكري انشٓري

 61 رٔاٌت ٔدراٌت"" ٔفذ عبذ انقٍس حذٌث قذٔو )جبيعت املهك خبنذ(



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

احلؿد هلل رب افعادغ وبه كستعغ، وافصالة وافسالم ظذ أـؿل اخلؾق شقد افثؼؾغ: حمؿد بن ظبد اهلل افـبي   

 وبعد:     األمغ، وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم بنحسان إػ يوم افدين. 

افبحَث افعؾؿي جيد مؽاكَته افعؿقؼة يف احلقاة افبؼية ـوكه افسبقل افذي يتحؼق من خالفه اـتشاف  ؾنن    

افوجود، واتساع ادعرؾة بادوجودات، وتؼـقـفا يف ظؾوٍم هلا أشسفا وأصوهلا وتارخيفا افساـؿي افذي يصل اجلقل 

إلبداع افبؼي افذي يؽشف من خالفه اإلكساُن افسابق بؿن خيؾػه؛ بل أصبح افبحث افعؾؿي هو ضريق االخساع وا

 احلاجاِت وادشؽالِت وحياول أن حيؾفا بلشافقَب وضرٍق جديدة، وهؽذا إػ ما الهناية.

ورحؾة افبحث افعؾؿي رحؾة ثرية تسؾؿـا إػ افتلـقد ظذ افدور افبارز وادؽاكة افعظقؿة بل وافؼيػة افتي 

ن جفة هو افشخص ادـوط به وادعول ظؾقه يف افؽشف احلثقث ظن احلؼائق، حيتؾفا افباحث افعؾؿي يف ادجتؿع؛ ؾؿ

 ومن جفة أخرى هو افشخص ادؾزم بسمجة تؾك ادؿتؾؽات ادعرؾقة افتي توصل إفقفا وكؼؾفا بؽل أماكٍة وصدق.

 وافعؼقدة اإلشالمقة جاءت رصحية يف احلث ظذ افعؾم وافتعؾم وإضالق افعـان فؾؽشف فإلؾادة افديـقة

 هت مت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ميُّ :هلالج لجوافدكقوية معًا؛ ؾؼد ؿال ادوػ 

 فه اهلل فلش ؾقه ظؾامً  يؾتؿسمن شؾك ضريؼا " ملسو هيلع هللا ىلص[، ويف صلن مؽاكة ضافب افعؾم ؿال 92]افعـؽبوت:   َّحجمج مث

 من يف افسامواتفقستغػر فه فعامل ا ، وإنرضا بام يصـع،  إػ اجلـة، وإن ادالئؽة فتضع أجـحتفا فطافب افعؾم ضريؼاً 

إن افعؾامء ورثة وواألرض، حتى احلقتان يف اداء، وؾضل افعامل ظذ افعابد ـػضل افؼؿر ظذ شائر افؽواـب،  ومن يف

. وهذه افدالئل "أخذ بحظ واؾر ، وإكام ورثوا افعؾم، ؾؿن أخذهوال درمهاً  مل يورثوا ديـاراً إن األكبقاء األكبقاء، 

افرصحية جتعل افباحث وضافب افعؾم أمام مصدٍر متعاٍل دسموفقته وأماكته افتي حتّؿؾفا أمام اهلل ظز وجل ؿبل أي 

ثم افضؿر وافػطرة اإلكساكقة  هلالج لجأحٍد آخر؛ ؾؿسموفقة افباحث مسموفقة أخالؿقة جتد مصدر اإلفزام هبا من اهلل 

 ض افعؿل بـؼقضفا. ادجبوفة ظذ حب افصدق واألماكة وبغ

وظظم حجم ادسموفقة يف افبحث افعؾؿي َيؾزمه اكؼقاد افباحث فؾؿـظومة األخالؿقة افتي يتطؾبفا افبحث 

افعؾؿي، وافتي يليت يف مؼدمتفا: احلرص ظذ تؼوى اهلل ظز وجل ومراؿبته يف ـل ما يليت ظؾقه كظره أو يسؾم فه من 

إفغاء افتحقزات واآلراء افذاتقة افتي تسفم يف بس احلؼائق ظن شقاؿفا اشتـتاجات، ثم افتزام افعؿل بادوضوظقة و

وافعؿل االكتؼائي افذي يتطؾب أن تؽون احلؼقؼة أو ادؼدمة شابؼة وكاجزة يف ذهن افباحث ؿبل رشوظه يف افبحث؛ 

اؾؼة مع ما يؼف وهذا يعـي أن افباحث ال يؼوم بواجب افتتبع وادالحظة ثم افتػسر واالشتـتاج بطرق شؾقؿة ومتو

بام يؼف ظؾقه من معؾومات، وال يتػاظل معفا بلدواته،  -ـام هو يف احلؼقؼة ال يمثر –ظؾقه من معؾومات، ؾفو ال يتلثر 

وال يتعامل وؾق مـفج مطؾؼًا؛ ألن افتزام ادـفج يف افبحث وحتديده يتطؾب من افباحث افتسؾقَم بلموٍر ورؾِض أخرى 



ال بحثه، وما شبق يسؾؿـا بوضوٍح إػ أن كؼرر بلن افباحث هـا ال يؼوم ببحٍث وهؽذا وؾق موضوع دراشته و جم

 ظؾؿي، وال يؼوم بدوره ـباحٍث وضافِب ظؾٍم أصاًل. 

وؿد يؼع افباحث يف ادجال افؼظي يف هذا افـوع من ادامرشات ظـدما يؼرن ؿضقة: افدظوة وافوظظ بافبحث 

أن يؼوم افباحث من مـطق افدظوة إػ بحِث  -وشاط افعؾؿقة األـاديؿقةوهذا كؾحظه يف األ-افعؾؿي؛ إذ من ادؿؽن 

األؾؽار وادعتؼدات وادذاهب وهذا ؿد حيؿؾه ظذ أن يستحرض مؼدماته وكتائجه ؿبل أن يؼع يف افبحث، وجيعؾه 

د يرد ظؾقه هذا االشتحضار ادسبق يامرس افتعسف افذي يػيض إػ صحة مؼدماته يف كظره، وأن ال يتػاظل مع ما ؿ

من حؼائق أو مشسـات ؾقام يدرشه، وؿد هيدم ادـفجقة افعؾؿقة أو ال يستعؿؾفا أصاًل يف افبحث؛ بل ؿد جيد كػسه 

يؼع يف افتعؿقم ؽر ادـطؼي، وؿد يضعف اإلشالم من جفِة إرادة خدمته وافدظوة إفقه؛ ذفك أن حؼل افدظوة يستـد 

 .  -وهي افدظوة-مؼدم وأشاس فؾثاين  -وهو افبحث هـا-، ؾاألول إػ كتائج افبحث افعؾؿي افسؾقم ال افعؽس

وهذا افـوع من ادامرشات افتي ؿد يؼوم هبا بعض افباحثغ افؼظقغ حيؿل أبعادًا شؾبقة ظظقؿَة األثر؛ ؾفذه 

دي إػ ادامرشات من موفدات: اجلؿود وظدم افتجديد وظدم افتػاظل مع افواؿع ادعارص فؾدين وادتديـغ، ـام تم

زيادة ترشقخ االختالؾات وحتريم جتاوزها إػ افـظر إػ ادشسـات واألصول، وإػ ؾؼر ادـفجقات واألؾؽار 

وادوضوظات افتي يؾزم بحثفا وافتطرق إفقفا يف ادجال افؼظي، ـام تمدي إػ مجود افؾغة افعؾؿقة يف األبحاث 

ثار افسؾبقة افتي ؿد تضعف افدين اإلشالمي وترض بؿؽاكته افؼظقة واالـتػاء بافتؼؾقد وافـؼل وكحو ذفك من اآل

 افعؾؿقة.

بؿختؾف ؾروظه يف: -وما أؤـد ظؾقه هـا هو من مـطؾق افرؽبة يف إصعار افباحث افعؾؿي يف ادجال افؼظي 

ث افعؾؿي بخطورة اجلـاية افعؾؿقة افتي يسببفا هذا افـوع من ادامرشة يف افبح -افعؼقدة أو افتػسر وافػؼه وؽرها

ظذ احلؼول افعؾؿقة افؼظقة، وأن هذه ادامرشات هي من أـز مسببات وجود أجقال من افباحثغ وضالب افعؾم 

افذين يـتؿون إػ ادجال افؼظي جاهؾغ به، بل وال يستطقعون اإلؾادة مـه وافدظوة إػ اإلشالم بصورة صحقحة، 

يـتزظه من افعباد، وفؽن يؼبض افعؾم بؼبض  ال يؼبض افعؾم اكتزاظاً اهلل  إن"إػ ذفك حقـام ؿال: ملسو هيلع هللا ىلص وؿد أصار افـبي 

؛ ؾؽلكه ظؾقه افصالة "جفاال، ؾسئؾوا ؾلؾتوا بغر ظؾم، ؾضؾوا وأضؾوا رؤوشاً اختذ افـاس  ظاداً  بِق افعؾامء، حتى إذا مل يُ 

ق افذي يطؾب افتػاين وافسالم ؿد خص افعؾامء بسامٍت أمهفا افعؾم بام يؼوفون، وضريق افعؾم هو افبحث افصاد

واإلخالص ومراؿبة اهلل تعاػ يف افغقب وافشفادة، واجلاهل هو من ـاكت أهواؤه مؼدمًة ظذ ـل ما يتصل ويصل 

 إفقه من معارف، ؾفي ؿائؿة ظذ ظدم اإلخالص وافصدق، واحلق ال يـترص إال باحلؼقؼة.

 ملسو هيلع هللا ىلصؿدهذا وصذ اهلل وشؾم ظذ معؾؿـا األول وؿدوتـا األوػ كبقـا حم

 

 
 رـتحريْال سُـْـئيرَ

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.

3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انعقبراث ٔاستئجبر إجيبر يف اإلدارة جٓت سهطت
 انفقّ اإلساليً ٔانُظبو انسعٕدييف  

 
 إعذاد

 عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓد. 
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 ًَدص ايبخح

يٕمتؼم اًمٕم٘م٤مر ُمـ أهؿ ُم٘مقُم٤مت احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م وُمقرد ُمٝمؿ ُمـ ُمقارد آؾمتثامر اًمتك 

شمٜمٝمض هب٤م اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اعمت٘مدُم٦م: ًمذا وم٢من ُمٕمٔمؿ اًمدول اهتٛم٧م سمف وأومردت 

ع إَي٤مر واؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٕم٘م٤مراهت٤م ُمـ ويٕمتؼم ُمقوق .ًمف إٟمٔمٛم٦م اًمتك شمٌلم ـمرق اًمتٕم٤مُمؾ قمٚمٞمف

اعمقوققم٤مت اًمتل يٙمثر ومٞمٝم٤م اًمٜمزاع ومٞمام سملم أـمراومٝم٤م، وهق إُمر اًمذي شمرشم٥م قمٚمٞمف يمثرة 

اعمٜم٤مزقم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مَي٤مر واؾمتئج٤مر اجلٝم٦م اإلداري٦م ًمٕم٘م٤مرهت٤م ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم، 

 واًمٚمجقء إمم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٗمض شمٚمؽ اعمٜم٤مزقم٤مت.

هذا اًمٌح٨م ًمٞمقوح اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل َي٥م قمغم اجلٝم٤مت وي٠مشمك 

اإلداري٦م آًمتزام هب٤م وهل سمّمدد ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٢مَي٤مر واؾمتئج٤مر قم٘م٤مرهت٤م، طمتك ٓيٙمقن هٜم٤مك ُمٜم٤مزقم٤مت 

ضمراء مم٤مرؾمتٝم٤م هلذا احلؼ، وهق إُمر اًمذي ي١مدي سمدوره إمم زي٤مدة آؾمتثامر اًمٕم٘م٤مري واًمتقؾمع 

ف ورؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمتل شمًٕمك ضم٤مهدة إًمٞمٝم٤م ذم وىمتٜم٤م احل٤ممم ُمـ ظمالل زي٤مدة ومٞمف، وهق هد

 آؾمتثامرات سمٙم٤موم٦م صقره٤م وُمٜمٝم٤م سم٤مًمٓمٌع آؾمتثامر اًمٕم٘م٤مري.
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Abstract 

Real Estates are one of the most important fundamentals of the economic 

life and are an essential resource of investment which boost the economic 

development at the advanced societies . Therefore، most states have been 

interested in real estates and set the systems which illustrate how to deal 

with them . The topic which focuses primarily on rental and leasing the 

state to its real estates is controversial among the debated parties to the 

effect that litigations were filed concerning rental and leasing of the 

administrative entities to their real estates and resorting to the judicial 

bodies for resolving the lingering dispute.  

This research has been conducted to set out the jurisprudential and 

systematic rules which must be adhered to by the administrative bodies 

while being stinted with renting and leasing their real estates so that 

disputes are not erupted if they practiced that right ، thereby conducive to 

boost and expand the real estates investment which is targeted by Kingdom 

of Saudi Arabia and vision which endeavors and strives for the time being 

to reach this target by pumping further investments in all its manifestations، 

the foremost of which is the real estate investment. 
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ن ذم ٤مٟمًاؾمتخٚمػ اإل ،ذي اًمٕمرش اعمجٞمد، اًمٗمٕم٤مل عم٤م يريد ،احلٛمد هلل اعمٌدئ اعمٕمٞمد

واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد اعمّمٓمٗمل اًمؼم  ،إرض وهق ُمٓمٚمع قمغم أقمامًمف وؿمٝمٞمد

 ؛أما بعد وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا إمم يقم اعمزيد. ،ظ اًمًٕمٞمدوقمغم آًمف وأصح٤مسمف ذوي احل ،اًمرؿمٞمد
ومٚم٘مد ضم٤مءت اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ذم شمنميٕم٤مهت٤م، ؾم٤مُمٞم٦م ذم رؾم٤مًمتٝم٤م، قم٤مدًم٦م ذم 

أطمٙم٤مُمٝم٤م، ُمٜمّمٗم٦م ذم ىمًٛمتٝم٤م، ُمتقاوم٘م٦م ُمع اجلٌٚم٦م اًمٗمٓمري٦م، وأن مم٤م ضم٤مءت اًمنميٕم٦م سمرؾمؿ 

ف ؾمقاء أيم٤من متٚمٙم٤ًم أم إضم٤مرة أم همػممه٤م ُمـ طمدوده، وسمٞم٤من ُمراؾمٞمٛمف، هق اًمٕم٘م٤مر وُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞم

 وًم٘مد ٟمٔمؿ اًمنمع احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت سملم أـمراف اًمٕم٘مد ذم اإلضم٤مرة أٟمقاع اًمتٛمٚمؽ واًمتٍموم٤مت،

، سمٓمري٘م٦م قم٤مدًم٦م ُمتقازٟم٦م، شمزرع اًمث٘م٦م وآـمٛمئٜم٠من، وشمْمٛمـ آؾمت٘مرار ذم ؾمقق وآؾمتئج٤مر

 حلْم٤مري٦م ذم اعمجتٛمع.اًمٕمٛمؾ، ومٞمح٘مؼ ازده٤مر احل٤مًم٦م آىمتّم٤مدي٦م وٟمٛمق اعمراومؼ ا

ن اًمٜم٤مفمر إمم اًمقاىمع اًمذي ٟمٕمٞمِمف ذم هذه اًمٌالد اًمٓم٤مهرة، ُمـ شمٓمقر وازده٤مر، وهقم٦م إصمؿ 

اًمتٖمػمات آىمتّم٤مدي٦م اًمٙمٌػمة اعمٕم٤مسة، ًمٞمجد أن اًمٕم٘م٤مر ًمف احلظ إيمؼم ذم اًمٜمٛمق وآرشم٘م٤مء، 

٤م سمٌٞمع أو إَي٤مر ويمثرة اًمتٕم٤مُمالت سمف، وٟمِم٤مط اًمًقق آىمتّم٤مدي٦م ذم هذا اًمٌٚمد ُمـ أضمٚمف، إُم

وٟمحقه، وهذا مم٤م ضمٕمؾ إُمر يزداد أمهٞم٦م وووقطم٤ًم ومٞمام يتٕمٚمؼ سمت٠مضمػم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمتل يٛمتٚمٙمٝم٤م 

وسملم  ،وذًمؽ ٕن اًمتٕم٤مُمالت ٓ شمٜم٘ميض سملم اًمدوًم٦م واًمٗمرد :اًمِمخص أو اجلامقم٦م أو اًمدوًم٦م

 طمرؾمٝم٤م- سمؾ وسملم اًمدوًم٦م واًمدوًم٦م إظمرى، إُمر اًمذي ضمٕمؾ هذه اًمدوًم٦م ،إومراد أٟمٗمًٝمؿ

، وشمْمع اخلٓمط اًمتٜمٛمقي٦م اًمرائدة، وشمّمدر اًمتٕمٚمٞمامت واًمٚمقائح، ُمـ أضمؾ إٟمٔمٛم٦م شمًـ -اهلل

شمٜمٔمٞمؿ إقمامل واًمتٕم٤مُمالت وومؼ شمٚمؽ إٟمٔمٛم٦م واخلٓمط واًمٚمقائح واًمتٕمٚمٞمامت، اًمتل شمٕمقد قمغم 

ف اًمدوًم٦م واعمجتٛمع واًمٗمرد سم٤مًمٗم٤مئدة واًمٕمقائد اًمرسمحٞم٦م واًمٜمٛمق وآزده٤مر وآرشم٘م٤مء ذم فمؾ فمرو

 احلٞم٤مة اعمٕمٞمِمٞم٦م اعمتٖمػمة.

ؾمٚمٓم٦م اجلٝم٦م اإلداري٦م ذم إَي٤مر واؾمتئج٤مر "وُمـ صمؿ وم٢مٟمٜمل رأي٧م أن أشمٜم٤مول ُمقوقع

 ًمٞمٙمقن ُمقوقع هذا اًمٌح٨م واًمذي ؾمقف أشمٜم٤موًمف ووم٘م٤ًم ًمٚمخٓم٦م أشمٞم٦م: "اًمٕم٘م٤مرات
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 أضباب اختٝاز املٛضٛع:

دوًم٦م ُمع وشمتجغم سمٙمقٟمف واىمٕم٤ًم ُمٚمٛمقؾم٤ًم شمٕمٞمِمف اًم ُمقوقع هذا اًمٌح٨مشمتْمح أمهٞم٦م 

ُمقوقع طمؼ اًمدوًم٦م واجلٝم٤مت اإلداري٦م اًمت٤مسمٕمف هل٤م ذم أومراده٤م، ويٕمٞمِمف إومراد يمذًمؽ، مم٤م ضمٕمؾ 

ًمذًمؽ ضم٤مء اظمتٞم٤مرى هلذا اعمقوقع  أيمثر أمهٞم٦م،إَي٤مر واؾمئتج٤مر اًمٕم٘م٤مرات ذم أوٟم٦م إظمػمة 

ر ًمت٘مديؿ دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م وٟمٔم٤مُمٞم٦م ؾمتٌلم إؾمس واًم٘مقاقمد اخل٤مص٦م سمحؼ ضمٝم٦م اإلدارة ذم إَي٤م

واؾمتئج٤مر اًمٕم٘م٤مرات ويمذًمؽ شم٤ًمهؿ ذم شم٘مديؿ دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م شم٤ًمقمد اجلٝم٤مت اإلداري٦م وإومراد 

 اًمذيـ ي٘مقُمقن سمت٠مضمػم واؾمتئج٤مر قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م ًمٚمقىمقف قمغم اًمتزاُم٤مت وواضم٤ٌمت يمؾ ُمٜمٝمام.

 َػه١ً ايبخح:

٤مر ٟمٔمرًا عم٤م يٛمثٚم٦م اًمٕم٘م٤مر ُمـ أمهٞم٦م اىمتّم٤مدي٦م ًمٙم٤موم٦م إومراد، وم٢من ُمقوقع إَي٤مر واؾمتئج

اًمٕم٘م٤مر سمقضمف قم٤مم وإَي٤مر واؾمتئج٤مر قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م سمقضمف ظم٤مص، ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل يٙمثر 

ومٞمٝم٤م اعمٜم٤مزقم٤مت ومٞمام سملم أـمراف هذه اًمٕم٘مقد، وهق إُمر اًمذي شمرشم٥م قمٚمٞمف يمثرة اعمٜم٤مزقم٤مت 

اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مَي٤مر واؾمتئج٤مر اجلٝم٦م اإلداري٦م ًمٕم٘م٤مرهت٤م ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم، واًمٚمجقء إمم 

 ٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٗمض شمٚمؽ اعمٜم٤مزقم٤مت.اجلٝم

وًمذا ضم٤مء اظمتٞم٤مري عمقوقع هذه اًمدراؾم٦م ًمٞمقوح اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمتل َي٥م قمغم 

طمتك اجلٝم٤مت اإلداري٦م آًمتزام هب٤م وهل سمّمدد ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٢مَي٤مر واؾمتئج٤مر قم٘م٤مرهت٤م ُمع إومراد، 

ذي ي١مدي سمدوره إمم ، وهق إُمر اًمٟمحد ُمـ اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل ىمد حتدث سملم ضمٝم٦م اإلدارة وإومراد

زي٤مدة آؾمتثامر اًمٕم٘م٤مري واًمتقؾمع ومٞمف، وهق هدف ورؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمتل شمًٕمك ضم٤مهدة إًمٞمٝم٤م ذم 

 وىمتٜم٤م احل٤ممم ُمـ ظمالل زي٤مدة آؾمتثامرات سمٙم٤مومف صقره٤م وُمٜمٝم٤م سم٤مًمٓمٌع آؾمتثامر اًمٕم٘م٤مري. 

 أٖداف ايبخح:

 قدي.ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمواًمٕم٘م٤مر ُمٗمٝمقم اإلضم٤مرة سمٞم٤من  .2

ذوط شم٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م واؾمتثامره٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمقىمقف قمغم  .1

 .اًمًٕمقدي
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سمٞم٤من آًمٞم٤مت وـمرق شم٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م واؾمتثامره٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم  .3

 اًمًٕمقدي.

ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم  ُمًتثٛمرهي٤ماًمتزاُم٤مت ُمًت٠مضمري قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م وسمٞم٤من  .4

 اًمًٕمقدي.

ذوط اؾمتئج٤مر اجلٝم٦م اإلداري٦م ًمٚمٕم٘م٤مرات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم ف قمغم اًمقىمق .5

 .اًمًٕمقدي

 اًمتزاُم٤مت اجلٝم٦م اإلداري٦م اعمًت٠مضمرة ًمٚمٕم٘م٤مر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي.سمٞم٤من  .6

إضمراءات اؾمتئج٤مر اجلٝم٦م اإلداري٦م ًمٚمٕم٘م٤مرات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم  اًمقىمقف قمغم .7

 اًمًٕمقدي.

 َٓٗج ايبخح:

اعمٜمٝم٩م اعمتٌع ذم هذا اًمٌح٨م هق )اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞم٠ميت اعم٘م٤مرن( طمٞم٨م أىمقم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتحٚمٞمؾ: 

وذًمؽ قمـ ـمريؼ دراؾم٦م اًمٜمّمقص اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ إَي٤مر واؾمتئج٤مر اجلٝم٤مت اإلداري٦م 

ًمٚمٕم٘م٤مرات ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، أُم٤م اعم٘م٤مرٟم٦م وم٢مهن٤م ؾمقف شمٙمقن سمٌٞم٤من ُمقىمػ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ا اعمقوقع، ويمذًمؽ سمٞم٤من إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع ُم٤م ورد اًمٜمص اًمٖمراء ُمـ هذ

 . قمٚمٞمف ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

 تكطُٝات ايبخح: 

 اعمٌح٨م اًمتٛمٝمٞمدي: اًمتٕمريػ سمٛمٗمردات اًمٌح٨م. 

 ؾمٚمٓم٦م ضمٝم٦م اإلدارة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ُمٗمٝمقم :اعمٓمٚم٥م إول

  اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي.ُمٗمٝمقم اإلضم٤مرة ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ُمٗمٝمقم اًمٕم٘م٤مر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

ؾمٚمٓم٦م ضمٝم٦م اإلدارة ذم شم٠مضمػم قم٘م٤مراهت٤م واؾمتثامراهت٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اعمٌح٨م إول: 

 .اًمًٕمقدي
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ؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم ذوط شم٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م واؾمتثامره٤م ذم اًمٗم٘مف اإل اعمٓمٚم٥م إول:

 .اًمًٕمقدي

 .إضمراءات شم٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م واؾمتثامره٤م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

ًمتزاُم٤مت ُمًت٠مضمري قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م واؾمتثامره٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ا اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي.

ل واًمٜمٔم٤مم اًمٕم٘م٤مرات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُم اؾمتئج٤مرؾمٚمٓم٦م ضمٝم٦م اإلدارة ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين: 

 اًمًٕمقدي.

ذوط اؾمتئج٤مر اجلٝم٦م اإلداري٦م ًمٚمٕم٘م٤مرات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم  اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمًٕمقدي.

اًمتزاُم٤مت اجلٝم٦م اإلداري٦م اعمًت٠مضمرة ًمٚمٕم٘م٤مر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 .اًمًٕمقدي

 ٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي.إضمراءات اؾمتئج٤مر اجلٝم٦م اإلداري٦م ًمٚمٕم٘م٤مرات ذم اًم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اخل٤ممت٦م.

 أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م.

 .ومٝمرس اعمراضمع
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 املبخح ايتُٗٝدٟ

 :ايتعسٜف مبفسدات ايبخح

ي٘متيض إُمر ىمٌؾ اًمنموع ذم شمٜم٤مول ُمقوققم٤مت هذا اًمٌح٨م أن ٟمتّمدى ًمٌٞم٤من ُمٗمٝمقم 

ُمٗمردات اًمٌح٨م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمـ إمهٞم٦م اًمتل يٙمتٛمؾ هب٤م شمٜم٤مول ُمقوقع اًمٌح٨م وذًمؽ قمغم اًمٜمحق 

 :أيت

 .َفّٗٛ ضًط١ ج١ٗ اإلداز٠ يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ: املطًب األٍٚ

شم٘مقم اجلٝم٦م اإلداري٦م سمقصٗمٝم٤م ؾمٚمٓم٦م ُمٜمحٝم٤م اًمٜمٔم٤مم احلؼ ذم إدارة اعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦م سمٌٕمض 

أوضمف اًمٜمِم٤مط ُمٜمٝم٤م شم٠مضمػم قم٘م٤مرهت٤م واؾمتثامره٤م، ويمذًمؽ اؾمتئج٤مر اًمٕم٘م٤مر ُمـ أضمؾ ُم٤ٌمذة 

اخلدُم٤مت اعمتٓمٚم٦ٌم ُمٜمٝم٤م ًمٙم٤موم٦م إومراد، وي٘متيض سمٞم٤من ُمٗمٝمقم ؾمٚمٓم٦م  واؾمتٖمالل ٟمِم٤مـمٝم٤م ذم شم٘مديؿ

 ضمٝم٦م اإلدارة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي أن شمٜم٤موهل٤م ذم صمالصم٦م ومروع قمغم اًمٜمحق أيت:

 .َفّٗٛ ايطًط١ يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ: ايفسع األٍٚ

 َفّٗٛ ايطًط١ يف ايًػ١: :أٚاًل

ًمٚمٖم٦م: سمٛمٕمٜمك اًمتًٚمط واإليمراه واًمٕمٜمػ )وم٤مًمًٚمٓم٦م ُمّمدر ؾمٚمط، واًمًلم شم٠ميت اًمًٚمٓم٦م ذم ا

ًمإلقمالم واًمٓم٤مء أصؾ واطمد(، وُمٜمٝم٤م ؾمٛمك اًمقازم ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم عم٤م يتٛمتع سمف ُم٤ٌمذة وطمدة وؾمٓمقة 

ٚمٓم٤من  ،(2)وىمقة ًُ وضم٤مءت)اًمًٚمٓم٦م( سمٛمٕمٜمك اًم٘مدرة واًم٘مقة: ومٚم٘مد ورد ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب )اًم

 .(1) واًمًٚمٓم٤من( ىمدرة اعمٚمؽ يذيمر وي١مٟم٨م

 َفّٗٛ ايطًط١ يف ايفك٘ اإلضالَٞ: ًْٝا:ثا

يمٚمٛم٦م اًمًٚمٓم٦م ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت احلديث٦م اًمتل مل يتّمدى هل٤م وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم إوائؾ، ومل 

 ٟم٘مػ قمغم شمٕمريػ وم٘مٝمل هل٤م.

وًمذًمؽ وم٢من اًمٌٕمض ُمـ اعمٗمنيـ شمّمدوا ًمٚمتٕمريػ عمٕمٜمك يمٚمٛم٦م )اًمًٚمٓم٦م(، وذًمؽ قمغم 

 اًمٜمحق أيت:
                                                           

ذم ذًمؽ: شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس: عمحٛمد سمـ قمٌد اًمرازق اًمزسمٞمدي، دار اهلداي٦م ًمٚمٜمنم، سمدون شم٤مريخ ٟمنم،ج  اٟمٔمر (2)

 .297ص

 .361ص 7م ج1223رم اسمـ ُمٜمٔمقر اعمٍمي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم اًمٕمرب: حمٛمد سمـ ُمٙم ًم٤ًمن (1)
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 حفخفٱُّٱٱشمٕم٤ممم:اًم٘مقي٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م، وذًمؽ ُمّمدىم٤م ًم٘مقًمف ومنوا )اًمًٚمٓم٦م( سم٠مهن٤م احلج٦م  -2

 [.25 هقد:]َّجك مق حق مف

 :ومنوا يمٚمٛم٦م)اًمًٚمٓم٦م( سم٠مهن٤م اعمٚمؽ واًم٘مدرة واًمٖم٤مًمٌٞم٦م )أي اًمًٞمٓمرة(، وذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم -1

، أي ُمـ ُمٚمؽ وم٠مىمٝمريمؿ قمغم [11 إسمراهٞمؿ:]َّىن نن من زن رن ممٱُّ

، وهل أسمرز ُمٔم٤مهر اًمنمك، وهذا اعمٕمٜمك ُمقاومؼ ًمٚمٛمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ُمـ طمٞم٨م اًم٘مقة اعم٤مدي٦م

 .(2)اًمًٚمٓم٦م

وًم٘مد ورد ذيمر يمٚمٛم٦م اًمًٚمٓم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سمٛمٕمٜمك اإلُم٤مم واحلج٦م وذًمؽ قمغم اًمٜمحق 

 أيت: 

واعمٕمٜمك واوح ي٘مّمد سمف  ،(1)"ُمـ ظمرج قمـ اًمًٚمٓم٤من ؿمؼما ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م": طىمقًمف  - أ

 سم٠من ص٤مطم٥م اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم اًمدوًم٦م هق اًمًٚمٓم٠من أو وزم إُمر.

 أي: طمج٦م. ، (3)"طم٥م اًمديـ ًمف ؾمٚمٓم٤من قمغم ص٤مطمٌف طمتك ي٘متْمٞمفص٤م": طىمقًمف  - ب

 َفّٗٛ ايطًط١ يف ايٓعاّ:  :ثايجًا

شمٕمددت ُمٗم٤مهٞمؿ وُمٕمٜمك اًمًٚمٓم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم: وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمقضمٝم٦م اًمتل يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م 

هل اعمرضمع إقمغم "أصح٤مب يمؾ ادم٤مه ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت، ومٕمرومٝم٤م اًمٌٕمض ُمـ ذاح اًمٜمٔم٤مم سم٠مهن٤م: 

ٗمقذ أو اهلٞمئ٦م آضمتامقمٞم٦م اًم٘م٤مدرة قمغم ومرض إرادهت٤م قمغم اإلرادات إظمرى، سمحٞم٨م اعمًٚمؿ ًمف سم٤مًمٜم

شمٕمؽمف اهلٞمئ٤مت إظمرى سم٤مًم٘مٞم٤مدة واًمٗمّمؾ وسم٘مدرهت٤م وسمح٘مٝم٤م ذم اعمح٤ميمٛم٦م وإٟمزال اًمٕم٘مقسم٤مت 

                                                           

( اٟمٔمر: شمٗمًػم اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ًمإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت سمدون شم٤مريخ ٟمنم أو (2

 .252ص4ـمٌٕم٦م،ج

ف اًمٜمقوي، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قمروم٤مت طمًقٟم٦م ـ دار أطمٞم٤مء اًمؽماث ( اٟمٔمر: صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي: عمحٞمل اًمديـ سمـ ذ(1

 .481ص 6م ج1225اًمٕمريب ـ سمػموت، ـمٌٕم٦م

( طمدي٨م صحٞمح: اٟمٔمر ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف: ًمإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد حمٛمد طمًـ ٟمّم٤مر، دار (3

 .1415ي٨م رىمؿم، يمت٤مب اًمّمدىم٤مت طمد2998اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم 
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وقمروم٧م  .(2)"وسمٙمؾ ُم٤م ُيٗمل قمٚمٞمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م ويقضم٥م آطمؽمام ٓقمت٤ٌمراهت٤م وآًمتزام سم٘مراراهت٤م

 .(1)"اًمٗمئ٦م احل٤ميمٛم٦م اًمتل شم٘مع قمغم رأس اًمٙمٞم٠من اًمًٞم٤مد ًمٚمٛمجتٛمع سم٠مهن٤م هل"يمذًمؽ: 

 :تعسٜف اإلداز٠ يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ: ايفسع ايجاْٞ

اإلدارة ًمٖم٦م أصٚمٝم٤م دار يدور، واًمدار جمٛمع اًمٌٜم٤مء، وي٘م٤مل ًمٙمؾ ُم٤م  شمٕمريػ اإلدارة ذم اًمٚمٖم٦م: - أ

 .(3)حترك ودار دواره

ت٘مراء يمت٤مسم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ٟمجد أهنؿ مل يقردوا ذم سم٤مؾمشمٕمريػ اإلدارة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل:  - ب

يمتٌٝمؿ اًمتٕمريػ سمٙمٚمٛم٦م اإلدارة هبذا اًمٚمٗمظ: وًمذا وم٢مهنؿ ذهٌقا إمم اًم٘مقل سم٠من ًمٗمظ إدارة 

ُمِمتؼ ُمـ اًمٗمٕمؾ)أدار( وًم٘مد ضم٤مء ذم ُمقوع واطمد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 [.181 اًمٌ٘مرة:]َّخس حس جس مخ جخ مح جحُّٱ

ف وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُمٕمٜمك اإلدارة هق ًمٗمظ وًمذًمؽ وم٢من اًمٚمٗمظ اًمذي اؾمتخدُم

 اك يق ىق يف ىف يثٱُّ: )اًمتدسمػم( يمام ورد ًمٗمظ اًمتدسمػم ذم آي٤مت يمثػمة ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 [.5 اًمًجدة:]َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

شمٚمؽ "قمرف اًمٌٕمض ُمـ ذاح اًم٘م٤مٟمقن اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م، سم٠مهن٤م: ُمٗمٝمقم اإلدارة ذم اًمٜمٔم٤مم:   -ج

٤مرؾمٝم٤م طمٙمقُم٦م ُم٤م ؾمٕمٞم٤ًم ًمتٜمٗمٞمذ وحت٘مٞمؼ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م، ويٕمتؼم اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمتل مت

قمٚماًم ؿم٤مُماًل أيمثر ُمـ اإلدارة، وشمرشمٙمز قمغم ضورة اًمٙمٗم٤مءة واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞمتلم ذم حت٘مٞمؼ 

 .(4)"إهداف اعمٜمِمقدة

 :َفّٗٛ ضًط١ ج١ٗ اإلداز٠: ايفسع ايجايح

ًمًٚمٓم٤مهت٤م  اإلدارة ضمٝم٦م ةُم٤ٌمذ"٤م سم٠مهنسم٤مقمت٤ٌمره ُمٗمٝمقُم٤م ُمريم٤ٌم  اإلدارة ضمٝم٦مؾمٚمٓمف  شمٕمرف

 ذم اإلدارة ضمٝم٦م٤مم قمغم ٔماًمٜميٛمٚمٞمٝم٤م  اًمتلًمؽ ووم٘م٤ًم ًمٚمنموط واًمْمقاسمط ذو :٤ممٔمرؾمٛمٝم٤م هل٤م اًمٜم اًمتل

                                                           

( ٟمٔم٤مم احلٙمؿ واإلدارة ذم اإلؾمالم: حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ ـ اعم١مؾم٦ًم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم سمػموت ـ ًمٌٜم٤من اًمٓمٌٕم٦م (2

 .62ص ،م2992اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 .3، ج356، ص2988( اعمقؾمققم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م:ـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٙمٞم٤مزم، اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ـ اًمٓمٌٕم٦م إومم( 1

 .31ص1ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج :اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (3)

 .57م ص1222( ُم٘مدُم٦م ذم اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م: أمحد سمـ داؤود اعمزضم٤مضمل آؿمٕمري، اًمنميم٦م اخلٚمٞمجٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ـ ضمدة ـ ـمٌٕم٦م4)
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ذه اًمنموط واًمْمقاسمط همػم ُمنموع هلسم٤معمخ٤مًمٗم٦م  اإلدارة ٦مٕمتؼم شمٍمف ضمٝميو اًمتٍمف،هذا 

 .(2)"وحم٘م٤ًم ًمإلًمٖم٤مء واًمتٕمقيض

 ٜمٔم٤ممت ذوط ُمٕمٞمٜم٦م اًمتٍمف قمكم ٟمحق ُمٕملم سمٛم٘مت٣م اًماإلدارة َي٥م قمٚمٞمٝم٤م إذا ُم٤م شمقومرو

، هق اًمذي يرؾمؿ ًمإلدارة ؾمٚمقيمٝم٤م ذم ُم٤ٌمذة ؾمٚمٓمتٝم٤م ٜمٔم٤مموم٤مًم :دون أن يٙمقن هل٤م ظمٞم٤مر ذم ذًمؽ

وإٓ  ٜمٔم٤مم:وذم طم٤مًم٦م شمقومر هذه اًمنموط َي٥م قمكم اإلدارة أن شمتٍمف وومؼ ُم٤م يٛمٚمٞمف قمٚمٞمٝم٤م هذا اًم

ٓم٦م اعم٘مٞمدة ٤مًمًٚم، ومء واًمتٕمقيض إذا يم٤من ًمف ُم٘متيضوحم٘م٤م ًمإلًمٖم٤م يم٤من شمٍمومٝم٤م سم٤مـمال وهمػم ُمنموع

 اًمٜمٔم٤ممكم شمٓمٌٞمؼ ومٛمٝمٛمتٝم٤م ُم٘مّمقرة قم ُم٘مدُم٤مً  ٜمٔم٤مم)شمتخذ ىمرارات ومروٝم٤م اًمجلٝم٦م اإلدارة هل أن 

 ٜمٔمؿل طم٤مًم٦م )اًمًٚمٓم٦م اعم٘مٞمدة ٓ يؽمك اعمومٗم ،(٤م٤م قمٜمدُم٤م شمتح٘مؼ أؾم٤ٌمهبقمكم احل٤مٓت اًمتل شمّم٤مدومٝم

قمٚمٞمٝم٤م سمٓمري٘م٦م آُمرة اًمتٍمف اًمذي َي٥م قمٚمٞمٝم٤م  ٟمف يٗمرضإسمؾ  ،ًمإلدارة أي٦م طمري٦م ذم اًمت٘مدير

 .(1)إشم٤ٌمقمف(

حيّدد قمٜمد شم٘مرير اظمتّم٤مص٤مت اإلدارة أطمد اًمًٌٞم٠مشملم، وم٢مُم٤م أن وُمـ هٜم٤م ٟمجد أن اعمٜمٔمؿ 

يٛمٜمحٝم٤م ؾمٚمٓم٦م ُم٘مٞمدة، أو ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م. وم٢مذا يم٤من اعمٜمٔمؿ ىمد طمّدد ًمإلدارة ذوط مم٤مرؾم٦م 

 طم٤مًم٦م شمقومر هذه اًمنموط يم٤مٟم٧م ؾمٚمٓم٦م وأضمؼمه٤م قمغم اًمتدظمؾ ذم ،آظمتّم٤مص ورؾمؿ هل٤م طمدوده

اإلدارة ذم هذه احل٤مًم٦م ؾمٚمٓم٦م ُم٘مٞمدة، أُم٤م إذا شمرك اعمٜمٔمؿ ًمإلدارة ىمدرًا ُمـ طمري٦م اًمت٘مدير ؾمقاء 

سمحٞم٨م متتٚمؽ شم٘مدير ُمالءُم٦م  :أم قمدم اخت٤مذه أو سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕؾم٤ٌمب اخت٤مذه ،سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓخت٤مذ اإلضمراء

 .(3)اإلدارة شم٘مديري٦ماًمتٍمف واظمتٞم٤مر اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ٓخت٤مذه يم٤مٟم٧م ؾمٚمٓم٦م 

وي٘مّمد سم٤مًمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمإلدارة طمري٦م اإلدارة ذم اًمتٍمف أو قمدم اًمتٍمف، وذم 

وطمري٦م اًمت٘مدير ذم  ٜمٔم٤مماظمتٞم٤مر اًم٘مرار واًمقىم٧م اعمٜم٤مؾمٌلم قمغم أن يتؿ ذًمؽ ذم إـم٤مر شمٓمٌٞمؼ اًم

ُي٘م٤مل  ًمإلدارة طمري٦م اًمتٍمف ذم ؿم٠من ُمـ اًمِمئقن ٜمٔمؿومٕمٜمدُم٤م يؽمك اعم .ُمالءُم٦م إصدار اًم٘مرارات

                                                           

 .145ص  ،م2988اًمٓمٌٕمف آومم  ،ؾمٚمٞمامن اًمٓماموى، دار اًمٜمٝمْمف اًمٕمرسمٞمف سم٤مًم٘م٤مهره :اًمقضمٞمز رم اًمٕم٘مقد آداريف (2)

ٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م( ووم٘م٤م ٕطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمًٕمقدي ٚمذم اًمٕم٘مقد اإلداري٦م )دراؾم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م حتٚمٞم اًمقضمٞمز 1))

 .122هـ، ص2433زم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م: قمٛمر اخلق

 .152ص  ،م2988 اًمٓمٌٕمف آومم ،ؾمٚمٞمامن اًمٓماموى، دار اًمٜمٝمْمف اًمٕمرسمٞمف سم٤مًم٘م٤مهره :فدارياًمقضمٞمز رم اًمٕم٘مقد اإل3) )
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هل٤م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م، أُم٤م إذا ىمّٞمد طمريتٝم٤م ذم أُمر ُم٤م ومال شمًتٓمٞمع أن شمتٍمف إٓ قمغم ٟمحق ُمٕملم وم٢من 

 .(2)اظمتّم٤مصٝم٤م ذم هذا إُمر يٙمقن اظمتّم٤مص٤ًم ُم٘مٞمداً 

إن ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ اإلداري دمٕمؾ ُمـ اعمًتحٞمؾ قمغم اعمٜمٔمؿ أن حيّدد ُمٜمٝم٤مضم٤ًم أو يٕملّم ُم٤ًمرًا 

ة اظمتّم٤مص٤مهت٤م، أو أن يرؾمؿ هل٤م اعمقىمػ اًمقاضم٥م اخت٤مذه واًم٘مرار ُمًٌ٘م٤ًم شمٚمتزُمف اإلدارة ذم ُم٤ٌمذ

يٗمٝمؿ اًمٕمٞم٥م وٓ يتٜم٠ٌم سم٤مًمٔمروف اًمتل  ٕٟمف ٓ :اًمقاضم٥م إصداره سمٛمقاضمٝم٦م يمؾ طم٤مًم٦م أو فمرف

ؾمتحٞمط سمٙمؾ شمٍمف، مم٤م يًتٚمزم قمٚمٞمف شمرك ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ًمإلدارة ًمٚمتٍمف قمغم وقء اًمٔمروف 

ذم ضمزئٞم٤مت وشمٗمّمٞمالت اًمٜمِم٤مط اإلداري إٓ ذم  واعمتٖمػمات واعمًتجدات، ومال يدظمؾ اعمٜمٔمؿ

 .(1)طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م واؾمتثٜم٤مئٞم٦م

وًمٚمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م جم٤مل، وي٘مّمد سمٛمج٤مل اًمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م احل٤مٓت اًمتل شمٔمٝمر هب٤م هذه 

احل٤مٓت اًمتل شمتٛمتع اإلدارة ومٞمٝم٤م سمًٚمٓم٦م شم٘مديري٦م، وهل احل٤مٓت اًمتل ٓ شمٙمقن  :أي :اًمًٚمٓم٦م

وم٘مد طم٤مول ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٗم٘مف اًمتٛمٞمٞمز داظمؾ دائرة شمٍموم٤مت اإلدارة سملم  ومٞمٝم٤م ؾمٚمٓم٦م اإلدارة ُم٘مٞمدة،

أقمامل اًمًٚمٓم٦م وسملم أقمامل اإلدارة اًمٕم٤مدي٦م، وُمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م إظمػمة شمٔمٝمر اًمّمالطمٞم٦م 

 اًمت٘مديري٦م. 

ٕن ُم٤م  :شُمٌدأ اعمنموقمٞم٦م»وٓ شمٕمتؼم اإلدارة ذم مم٤مرؾمتٝم٤م ًمًٚمٓمتٝم٤م اًمت٘مديري٦م ظم٤مرضم٦م قمغم 

وٕن ُم٤م يّمدر قمٜمٝم٤م ُمـ  :ٞم٤مر وشم٘مدير ىمد شم٘مرر هل٤م ُمـ ظمالل اعمٜمٔمؿ ٟمٗمًفشمتٛمتع سمف ُمـ طمري٦م اظمت

ىمرارات ذم ٟمٓم٤مق ؾمٚمٓمتٝم٤م اًمت٘مديري٦م أو اعم٘مٞمدة شمٌ٘مك ظم٤موٕم٦م ًمرىم٤مسم٦م اًم٘م٤ميض اإلداري اًمذي حيٙمؿ 

سم٢مًمٖم٤مئٝم٤م أو سم٢مًمٖم٤مئٝم٤م واًمتٕمقيض قمـ إضار اًمتل شمت٥ًٌم ُمٜمٝم٤م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م عمٌدأ اعمنموقمٞم٦م، 

اري ٓ يراىم٥م اؾمتخدام اإلدارة ًمًٚمٓمتٝم٤م اًمت٘مديري٦م ُم٤م دام أن ىمراره٤م ذم وإصؾ أن اًم٘مْم٤مء اإلد

ًمٞمس ًمٚم٘مْم٤مء اإلداري »، وهذا ُم٤م أيمّدشمف اعمحٙمٛم٦م اإلداري٦م اًمٕمٚمٞم٤م سمٛمٍم سم٘مقهل٤م ٜمٔم٤ممطمدود اًم

                                                           

ٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م( ووم٘م٤م ٕطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمًٕمقدي ٚماًمقضمٞمز ذم اًمٕم٘مقد اإلداري٦م )دراؾم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م حتٚمٞم( 2)

 .٦121م: قمٛمر اخلقزم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، صوٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي

 .61ُم٘مدُم٦م ذم اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م: أمحد سمـ داؤود اعمزضم٤مضمل آؿمٕمري، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص 1))
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ُم٤م دام ىمد  -اًمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م  -ؾمٚمٓم٦م اًمتٕم٘مٞم٥م قمغم اًم٘مرار اًمذي شمتخذه اإلدارة ذم هذا اًمِم٠من 

 .(2)شل اًمًٚمٓم٦م واسمتٖمك وضمف اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦مظمال ُمـ إؾم٤مءة اؾمتٕمام

 

 املطًب ايجاْٞ

 َفّٗٛ اإلجاز٠ يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ

: شمٕمرف اإلضم٤مرة ذم اًمٚمٖم٦م سم٠مهن٤م: ُم٠مظمقذة ُمـ أضمر ي٠مضمر أضمرا، أضمر شمٕمريػ اإلضم٤مرة ًمٖم٦م - أ

 .(1)اًمدارإَي٤مرا اًمدار ومالٟم٤ًم ُمـ ومالن، أيمراه إي٤مه٤م ومٝمق ُم١مضمر وٓ ي٘م٤مل ُم١ماضمر اؾمت٠مضمر 

: اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرات وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم شمٕمريػ اًمت٠مضمػم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل - ب

 شمٕمريٗمٝمؿ ًمٚمت٠مضمػم أو آؾمتئج٤مر قمغم اًمٜمحق أيت:  

 .(3)"متٚمٞمؽ ٟمٗمع سمٕمقض"طمٞم٨م قمرف اًمٌٕمض ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م: اإلضم٤مرة سم٠مهن٤م

 .(4)"سمٞمع ُمٜم٤مومع سمٕمقض ُمٕمٚمقم"وقمرومٝم٤م اًمٌٕمض ُمـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م سم٠مهن٤م 

قم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕمف ُم٘مّمقدة ُمٕمٚمقُم٦م، ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٌذل "وقمرومٝم٤م سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٠مهن٤م:

 .(5)"واإلسم٤مطم٦م سمٕمقض ُمٕمٚمقم

قم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م ُمٕمٚمقُم٦م، ُمدة "وأظمػمًا يٕمرومٝم٤م اًمٌٕمض ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م سم٠مهن٤م: 

 .(6)"ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ قملم ُمٕمٚمقُم٦م ُمقوققم٦م ذم اًمذُم٦م أو قمٛمؾ ُمٕمٚمقم سمٕمقض ُمٕمٚمقم

                                                           

 .152ص  ،م2988اًمٓمٌٕمف آومم  ،ؾمٚمٞمامن اًمٓماموى، دار اًمٜمٝمْمف اًمٕمرسمٞمف سم٤مًم٘م٤مهره :اًمقضمٞمز رم اًمٕم٘مقد آداريف( 2)

 .44م ص2991ـ ؾمٜم٦م 33( اعمٜمجد ذم اًمٚمٖم٦م واإلقمالم: ُمٜمِمقرات دار اًمنمق ـ سمػموت ـ اًمٓمٌٕم٦م 1)

ر( ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم سمػموت ـمٌٕم٦م ( طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ: رد اعمخت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر )ذح شمٜمقير إسمّم٤م3)

 .183ص 6م ج1222هـ2412

، ص 5، جـه2391ـمٌٕمف  ،ُمٓمٌٕمف اًمًٕم٤مدة ،ًمٚمٕمالُم٦م أسمك قمٌداهلل اًمِمٝمػم سم٤معمقاق :( ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ سمنمح خمتٍم ظمٚمٞمؾ4)

389. 

م 2985هـ 2425سمػموشمـ ـمٌٕم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕم٤معمٞم٦م  ،( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج5)

 .111ص

 .546ص 3( يمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمغم ُمتـ اإلىمٜم٤مع: عمٜمّمقر سمـ يقؾمػ اًمٌٝمقيت،ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٍم احلديث٦م سم٤مًمري٤مض،ج6)



 قمكم سمـ ُمقؾمك قمكم وم٘مٞمٝمل : د.إقمداد      اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدياًمٕم٘م٤مرات ذم  واؾمتئج٤مر إَي٤مر ذم اإلدارة ضمٝم٦م ؾمٚمٓم٦م 

         112 

 م1212  -هـ2441 اًمث٤ميناًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          
 

وم٢مين أرى أن  :ل اًمتٕمريٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل أورده٤م وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦موُمـ ظمال

ُم٤م أورده وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ًمإلضم٤مرة، طمٞم٨م إٟمف ضم٤مء شمٕمريٗم٤ًم  -ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م-أصح اًمتٕمريٗم٤مت 

ضم٤مُمٕم٤ًم ؿم٤مُماًل ًمٜمققمل اإلضم٤مرة )اًمٕمٛمؾ، وإضم٤مرة اعمدة( اًمتل شمٓمٌؼ قمغم قم٘مد اإلضم٤مرة ُمقوقع 

 اًمتٕمريػ اًمراضمح ًمإلضم٤مرة ًمديٜم٤م.اًمدراؾم٦م: ًمذا وم٢مٟمف هق 

سم٤مؾمت٘مراء اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ٟمجد أن اعمٜمٔمؿ مل يقرد اًمٜمص قمغم شمٕمريػ اًمت٠مضمػم ذم اًمٜمٔم٤مم:    ج ـ 

ُم٤مهٞم٦م اًمت٠مضمػم، ًمذا ؾمقف ٟمتٕمرف قمغم ُمٗمٝمقم اًمت٠مضمػم ًمدى ذاح اًم٘م٤مٟمقن قمغم اًمٜمحق 

  أيت:
متٙملم ؿمخص ُمـ قم٘مد ي٘مّمد سمف "قمرف اًمٌٕمض ُمـ ذاح اًم٘م٤مٟمقن قم٘مد اإلَي٤مر سم٠مٟمف: 

 .(2)"ُمٕملم ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م ًم٘م٤مء أضمر ُمٕمٚمقم آٟمتٗم٤مع سمٌمء

متٚمٞمؽ ُمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م سمٕمقض ُمٕمٚمقم عمدة ُمٕمٚمقُم٦م، وسمف يٚمتزم اعم١مضمر أن "وىمٞمؾ، هق: 

 .(1)"يٛمٙمـ اعمًت٠مضمر ُمـ آٟمتٗم٤مع سم٤معم٠مضمقر

ُمـ آٟمتٗم٤مع سمٌمء ُمٕملم ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م  قم٘مد يٚمتزم اعم١مضمر سمٛم٘متْم٤مه أن يٛمٙمـ اعمًت٠مضمر"وهق: 

 .(3)"ًم٘م٤مء أضمر ُمٕمٚمقم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اًمٕم٘مقد اًمقاردة قمغم آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٌمء اإلَي٤مر واًمٕم٤مري٦م،  6( اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين: قمٌد اًمرازق اًمًٜمٝمقري، اجلزء 2)

 .64ص ،م2982 ،٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦مدار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم

 .9، ص2982( قم٘مد اإلَي٤مر، سمدر ضم٤مؾمؿ يٕم٘مقب، اًمٙمقي٧م، (1

 م.2948ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي اًمّم٤مدر قم٤مم  558اعم٤مدة  (3)
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 املطًب ايجايح

 يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدَٟفّٗٛ ايعكاز 

ي٘متيض سمٞم٤من ُمٗمٝمقم اًمٕم٘م٤مر واعم٘مّمقد سمف ًمدى وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وذم اًمٜمٔم٤مم، أن 

 ٟمتّمدى ًمٌٞم٤من ُم٤مهٞم٦م اًمٕم٘م٤مر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم، وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:
واًمٕم٘م٤مر واًمْمٞمٕم٦م، ي٘م٤مل: ُم٤مًمف دار وٓ قم٘م٤مر. وظمص سمٕمْمٝمؿ  :ذم اًمٚمٖم٦م شمٕمريػ اًمٕم٘م٤مر - أ

سم٤مًمٕم٘م٤مر اًمٜمخؾ ي٘م٤مل ًمٚمٜمخؾ ظم٤مص٦م ُمـ سملم اعم٤مل قم٘م٤مر... واًمٕم٘م٤مر سم٤مًمٗمتح واًمْمٞمٕم٦م 

 .(2)اًمٕم٘م٤مرواًمٜمخؾ وإرض، وٟمحق ذًمؽ، واعمُْٕمِ٘مر: اًمرضمؾ اًمٙمثػم 

٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمِم٠من شمٕمريٗم٤مت وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم شمٕمددت :شمٕمريػ اًمٕم٘م٤مر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل - ب

 ُمٗمٝمقم اًمٕم٘م٤مر وضم٤مءت شمٕمريٗمٝمؿ ًمٚمٕم٘م٤مر قمغم اًمٜمحق أيت:

قمرف وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م اًمٕم٘م٤مر، وذًمؽ قمٜمد شمٕمريٗمٝمؿ ًمٚمِمٗمٕم٦م سم٘مقهلؿ:  شمٕمريػ احلٜمٗمٞم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر:

هل متٚمؽ اًمٕم٘م٤مر، وهق اًمْمٞمٕم٦م، وىمٞمؾ: ُم٤مًمف أصؾ ُمـ دار ووٞمٕمف وُم٤م ذم طمٙمٛمف يم٤مًمٕمٚمق دون "

ُمـ ُمٜم٘مقل مل دم٥م اًمِمٗمٕم٦م ومٞمف إٓ يتٌٕمف ًمٕم٘م٤مر يم٤مًمدار واًمٙمرم  اعمٜم٘مقل يم٤مًمِمجر واًمٌٜم٤مء، وم٢مٟمف

 .(1)"واًمرطمك واًمٌئر وهمػمه٤م

 .(3)"رض وُم٤م اشمّمؾ هب٤م ُمـ سمٜم٤مء وؿمجرهق إ"وقمرف اعم٤مًمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مر، سم٠مٟمف: 

 .(4)"إرض واًمٜمخؾ واًمْمٞم٤مع ": وقمرف اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٕم٘م٤مر، سم٠مٟمف

، اًمْمٞم٤مع، واًمٜمخؾ وُمٜمف ىمقهلؿ: ُم٤مًمف : اًمٕم٘م٤مر سم٤مًمٗمتح إرضوقمرف احلٜم٤مسمٚم٦م اًمٕم٘م٤مر، سم٠مٟمف

 .(5)دار ٓ قم٘م٤مر

                                                           

 .326، ص 9ج ،ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ،ٓسمـ ُمٜمٔمقر ،ًم٤ًمن اًمٕمرب( 2)

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت اًمٓمٌٕم٦م  ،سمـ ؾمٚمٞمامن يِمخ زاده جمٛمقع إهن٤مر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد (1)

 .472، اجلزء اًمث٤مين ص2998 -هـ  2429آومم 

اًمنمح اًمٙمٌػم عمختٍم ظمٚمٞمؾ ُمٓمٌقع هب٤مُمش طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم: ٕيب اًمؼميم٤مت امحد سمـ حمٛمد اًمدردير، ( 3)

 .476، ص 3، ج ـمٌٕمف دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمدون شم٤مريخ ٟمنم

 .72ص ،اجلزء ،ُمرضمع ؾم٤مسمؼ :اًمنمسمٞمٜمل ،ُمٖمٜمل اعمحت٤مج امم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين اًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج 4))

، واٟمٔمر 155م ص  2988هـ،  14اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اعم٘مٜمع: حمٛمد سمـ ايب اًمٗمتح اًمٌٕمكم، اعمٙمت٥م آؾمالُمل اًمٓمٌٕم٦م آومم ( 5)

 .26ص  2: ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج طمٞمدرأيًْم٤م درر احلٙم٤مم ًمٕمغم 
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هق ُم٤م ": وقمغم ذًمؽ وم٢من اًمتٕمريػ اعمخت٤مر ًمديٜم٤م ذم شمٕمريػ اًمٕم٘م٤مر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

أورده وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م: وذًمؽ ٕٟمف ُمقاومؼ عم٤م ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُمـ شمقؾمٞمع ُمٕمٜمك 

ء يمذًمؽ ُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمٛمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٕم٘م٤مر اًمٕم٘م٤مر: ًمٞمِمٛمؾ اًمٜمخؾ واًمٖمراس قمٛمقُم٤م، وأٟمف ضم٤م

 . واًمذي يقؾمع ُمٕمٜمك اًمٕم٘م٤مر

هق إُمالك اعمٌٞمٜم٦م "قمرف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اًمٕم٘م٤مر، سم٘مقًمف:  شمٕمريػ اًمٕم٘م٤مر ذم اًمٜمٔم٤مم:   -ج

 .(2)"وإرض اعمِمجرة واًمٕمرص٤مت واعمٞم٤مه ويمؾ ُم٤م يتٗمرع قمـ ذًمؽ ُمـ طم٘مقق

عمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ىمد شمقؾمع ذم ٟمجد أن اوسمتحٚمٞمؾ اًمتٕمريػ اًمٜمٔم٤مُمل اًم٤ًمسمؼ ًمٚمٕم٘م٤مر: 

شمٕمريػ اًمٕم٘م٤مر: وذًمؽ سم٠من أدظمؾ ومٞمف طم٘مقق آرشمٗم٤مق واعمتٛمثٚم٦م ذم اعمٞم٤مه واًمٕمرص٤مت، وهل 

اعمٚمح٘م٤مت سم٤مًمدار ُمثؾ اًمٗمٜم٤مء وهمػمه، ويالطمظ يمذًمؽ أن ًمٗمظ ُم٤م يتٗمرع قمـ ذًمؽ ُمـ طم٘مقق 

قق اًمٕمٞمٜمٞم٦م يِمٛمؾ يم٤موم٦م ُم٤م ُيدم اًمٕم٘م٤مر وي٤ًمقمد ذم اؾمتٖمالًمف، يمذًمؽ أدظمؾ ذم هذا اًمتٕمريػ احل٘م

 .(1)اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٕم٘م٤مر

 

  
  

                                                           

 .3ص  1هـ اًمٗم٘مرة  2391يراضمع ذم ذًمؽ: شمٕمٚمٞمامت إَي٤مر قم٘م٤مر اًمدوًم٦م، اعمٓم٤مسمع احلٙمقُمٞم٦م قم٤مم  ((2

اعمٞمامن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  ،ٕهؿ ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘م٤مر اعمٕم٤مسة ٦مشم٠مصٞمٚماًمٕمزيز اًمٕمٛمػمة، دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م  ٟمقازل اًمٕم٘م٤مر: أمحد سمـ قمٌد( 1)

 .42ص  ،هـ 2431اًمري٤مض، ـمٌٕم٦م 
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 املبخح األٍٚ

 ضًط١ ج١ٗ اإلداز٠ يف تأجري عكازاتٗا ٚاضتجُازاتٗا

 يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ

طمٗم٤مفم٤ًم قمغم أُمالك اًمدوًم٦م، وطمرص٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ آؾمتٖمالل همػم اعمنموع: ومٚم٘مد أورد اعمٜمٔمؿ 

ضمػم قم٘م٤مراهت٤م واؾمتثامره٤م، وذًمؽ ذم ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت اًمًٕمقدي اًمٜمص قمغم طمؼ ضمٝم٦م اإلدارة ذم شم٠م

واًمًتلم(، ويمذًمؽ احل٤مدي٦م واًمًتلم، واًمث٤مٟمٞم٦م واًمًتلم، واًمث٤مًمث٦م ذم اعمقاد )واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م 

ذم اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع قمنم ُمـ ٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م اعمٕمٜمقن )سم٘مقاقمد شم٠مضمػم اًمٕم٘م٤مرات احلٙمقُمٞم٦م 

شم٘مًٞمؿ هذا اعمٌح٨م إمم ُمٓم٤مًم٥م صمالث قمغم اًمٜمحق  واؾمتثامراهت٤م(، وقمغم وقء ُم٤م شم٘مدم ومًٞمتؿ

 أيت: 

ذوط شم٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م واؾمتثامره٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم  اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمًٕمقدي.

 إضمراءات شم٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م واؾمتثامره٤م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

اؾمتثامره٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمتزاُم٤مت ُمًت٠مضمري قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م و اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي.

 

 املطًب األٍٚ

 غسٚط تأجري عكازات ايدٚي١ ٚاضتجُازٖا يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ

ووع وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمددًا ُمـ اًمنموط اًمتل َي٥م أن شمٚمتزم هب٤م اجلٝم٦م اًمتل 

ل َي٥م قمغم وزم إُمر واًم٘م٤مئٛملم قمغم ذًمؽ ُمـ شمرهم٥م ذم شم٠مضمػم قم٘م٤مراهت٤م واؾمتثامر ممتٚمٙم٤مهت٤م، واًمت

اعمقفمٗملم آًمتزام هب٤م: وهل اًمْمقاسمط واًمنموط اًمتل أورده٤م اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ذم ؾمٞم٤مق شمٜمٔمٞمٛمف 

 شم٠مضمػم اًمٕم٘م٤مرات احلٙمقُمٞم٦م واؾمتثامراه٤م، وهق ُم٤م ؾمقف ٟمتٜم٤موًمف قمغم اًمٜمحق أيت:

 

 



 قمكم سمـ ُمقؾمك قمكم وم٘مٞمٝمل : د.إقمداد      اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدياًمٕم٘م٤مرات ذم  واؾمتئج٤مر إَي٤مر ذم اإلدارة ضمٝم٦م ؾمٚمٓم٦م 

         114 

 م1212  -هـ2441 اًمث٤ميناًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          
 

 :يفك٘ اإلضالَٞغسٚط تأجري عكازات ايدٚي١ ٚاضتجُازاتٗا يف ا :ايفسع األٍٚ

ىمٌؾ اًمتٓمرق ًمٌٞم٤من ذوط شم٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل َيدر سمٜم٤م أن ٟمتّمدى 

 ًمٌٞم٤من ُمنموقمٞم٦م اإلَي٤مر سمقضمف قم٤مم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م:

ُمنموقمٞم٦م اإلَي٤مر: صمٌت٧م ُمنموقمٞم٦م اإلضم٤مرة سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واعمٕم٘مقل  :أوًٓ 

 وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:

يًقق اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اؾمتدٓهلؿ سم٤مًمٙمت٤مب قمغم : ضم٤مرة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿُمنموقمٞم٦م آ -2

 ُمنموقمٞم٦م اإلضم٤مرة قمدة آي٤مت، ُمٜمٝم٤م:

  خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئٱُّٱٱ:ىمقًمف شمٕم٤ممم . أ

 مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض

 [.17]اًم٘مّمص: َّجك

يٙمـ ُمنموقم٤م عم٤م ضم٤مز  مل ومٚمق :قمغم ضمقاز قم٘مد اإلضم٤مرة واوح٦م: ودًٓم٦م أي٦م   

 .-قمٚمٞمف اًمًالم-أن يًت٠مضمر ُمقؾمك  -قمٚمٞمف اًمًالم-ًمِمٕمٞم٥م 

 [6 اًمٓمالق:]َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم:  . ب

 اإلضم٤مرة، ومٚمق مل يٙمـ ُمنموقم٤م عم٤م أُمر اهلل  جقاز قم٘مدويًتدل ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م: سم

 اًمرو٤مقم٦م. إزواج إقمٓم٤مء زوضم٤مهتؿ أضمرة ًم٘م٤مء

: وردت ذم ُمنموقمٞم٦م اإلضم٤مرة أطم٤مدي٨ُم وأظم٤ٌمر ٦م اًمٜمٌقي٦مُمنموقمٞم٦م آضم٤مرة ُمـ اًمًٜم -1

 ؽ ُم٤م ي٠ميت:يمثػمة، ومٛمـ ذًم

 .(2)شأقمٓمقا إضمػم أضمره ىمٌؾ أن َيػ قمرىمف: »طىمقًمف  . أ

 .(1)" هنل قمـ اعمزارقم٦م وأُمر سم٤معم١ماضمرة": طرؾمقل اهلل "ُم٤م ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ: أن  . ب

                                                           

 . ٨م أيب هريرة، وُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر وُمـ طمدي٨م أٟمسروي ُمـ طمدي :طمدي٨م صحٞمح (2)

 .2284، ص 3( ج2549) صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب ذم اعمزارقم٦م واعم١ماضمرة، رىمؿ( اٟمٔمر: 1(
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صم٦م أٟم٤م ظمّمٛمٝمؿ يقم شمٕم٤ممم: صمال ىم٤مل اهلل"ىم٤مل:  طقمـ اًمٜمٌل  ُم٤م رواه أسمق هريرة  -ج

ورضمؾ اؾمت٠مضمر أضمػما،  اًم٘مٞم٤مُم٦م: رضمؾ أقمٓمك يب صمؿ همدر، ورضمؾ سم٤مع طمرا وم٠ميمؾ صمٛمٜمف،

 .(2)"وم٤مؾمتقذم ُمٜمف، ومل يٕمٓمف أضمره

 .(1)قمغم ضمقاز قم٘مد اإلضم٤مرة -ذم يمؾ قمٍم وُمٍم -: طمٞم٨م أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مع -3

ٟمف يٕمتؼم قم٘مد اإلضم٤مرة يًقق اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اؾمتدٓهلؿ قمغم ضمقاز اإلضم٤مرة سم٤معمٕم٘مقل سم٠م اعمٕم٘مقل: -4

ُمـ اًمٕم٘مقد اعمٝمٛم٦م، ومٞمف يًتٓمٞمع اعمُالك اؾمتٖمالل أَُماليمٝمؿ واؾمتثامره٤م، ويتٞمح ًمٖمػم اعمالك 

آٟمتٗم٤مع سمام ٓ يٛمٚمٙمقن، ومٕم٘مد اإلضم٤مرة ٓ يًتٖمٜمل قمـ ُم٤ٌمذشمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس، ومح٤مضم٦م 

قمغم  سمٕمض اًمٜم٤مس إمم اؾمتثامر ُم٤مًمف قمـ ـمريؼ شم٠مضمػم إقمٞم٤من اًمتل يٛمٚمِٙمٝم٤م سمٖمٞم٦م احلّمقل

إضمر، ُمع اطمتٗم٤مفمف سمٛمٚمٙمٞم٦م هذه إقمٞم٤من، وطم٤مضم٦م سمٕمْمٝمؿ أظمر إمم احلّمقل قمغم 

ُمًٙمـ ي١مويف، أو ؾمٞم٤مرة شم٘مٚمف، أو آًم٦م يًتٕملم هب٤م قمغم أداء قمٛمٚمف، ُمع قمدم ىمدرشمف قمغم 

غ آًمتج٤مء إمم قم٘مد اإلضم٤مرة،  ذائٝم٤م، أو طم٤مضمتف إمم صمٛمٜمٝم٤م ًمٖمرض آظمر: يمؾ ذًمؽ يًقِّ

 .(3)واعمِم٘م٦مطمتك ٓ ي٘مع اًمٜم٤مس ذم احلرج 

يِمؽمط ًمّمح٦م اإلضم٤مزة سمقضمف قم٤مم ذوط صح٦م شم٠مضمػم اًمٕم٘م٤مر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل:  -صم٤مٟمٞم٤مً 

 ًمدى وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وُمـ ذًمؽ شم٠مضمػم اًمٕم٘م٤مرات اًمنموط إشمٞم٦م:

اؿمؽمط وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أن شمٙمقن  أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م:اًمنمط إول: 

٤م هل اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف، وم٤مؿمؽمـمقا اًمٕمٚمؿ هب٤م، وهل يم٤مًمٕملم اعم٤ٌمقم٦م ذم اعمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م: وذًمؽ ٕهن

اًمٌٞمع: وٕهن٤م ًمق مل شمٙمـ اعمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ٕوم٣م ذًمؽ إمم همرر، واًمٖمرر ُمٜمٝمل قمٜمف ذقم٤م ًمٙمقٟمف 

 .(4)ُمٔمٜم٦م ًمٚمخّمقُم٦م واعمٜم٤مزقم٦م

                                                           

، 1( ج 1252) ، يمت٤مب اإلضم٤مرة، سم٤مب إصمؿ ُمـ ُمٜمع أضمر إضمػم، رىمؿ احلدي٨مطمدي٨م صحٞمح: اٟمٔمر صحٞمح اًمٌخ٤مري( 2)

 .791ص

 .152ص ،5ج ،هـ2422ذم ذًمؽ: اعمٖمٜمل: ٓسمـ ىمداُم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م، سمدون ـمٌٕم٦م،اٟمٔمر ( 1)

 .75، ص25ج  ،اٟمٔمر ذم ذًمؽ، اعمًٌقط: ًمٚمنظمز، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( 3)

، هـ2399، قم٤مم 3اٟمٔمر ذم ذًمؽ: اعمٝمذب ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل: إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي، ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م ( 4)

 .229، اًمنمح اًمّمٖمػم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج، ص547، ص3ويمِمػ اًم٘مٜم٤مع: ًمٚمٌٝمقيت، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج، 321، ص2ج
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هنل قمـ اؾمتئج٤مر إضمػم طمتك  طأن اًمٜمٌل "وذًمؽ عم٤م روى قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

وًم٘مد دل احلدي٨م سمٛمٜمٓمقىمف قمغم اؿمؽماط ُمٕمروم٦م إضمرة، ودل سمٛمٗمٝمقُمف قمغم  .(2)"يٌلم ًمف أضمره

اؿمؽماط ُمٕمٚمقُمٞم٦م اًمٜمٗمٕم٦م: ٕن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف هق إصؾ، واعمٕم٘مقد سمف وهق إضمرة يم٤مًمتٌع وم٢مذا يم٤من 

 .(1)ُمٕمٚمقُمٞم٦م إصؾ أومم سمذًمؽ نُمٕمٚمقُمٞم٦م اًمتٌع ذـم٤ًم، يم٤م

يٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ضورة ُمٕمروم٦م إضمرة اؿمؽمط وم٘مٝم٤مء اًمنم اًمنمط اًمث٤مين: ُمٕمروم٦م إضمرة:

ًمّمح٦م قم٘مد اإلَي٤مر: ًمذا وم٢مٟمف ٓسمد ُمـ ُمٕمروم٦م إضمرة إذا اؾمت٠مضمر ؿمخص ؿمٞمئ٤م، ُم٤م ومٞمتٗمؼ ُمع 

 اعم١مضمر قمغم حتديد إضمرة، وًم٘مد اؾمتدل اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم هذا اًمنمط سم٤مٕدًم٦م أشمٞم٦م:

 مث هتُّ :: ىمقًمف شمٕم٤ممم: طمٙم٤مي٦م قمـ ٟمٌٞمف ؿمٕمٞم٥م ُمع ُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالماًمدًمٞمؾ إول

، ومجٕمؾ [33 اًم٘مّمص:]َّحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 .(3)اًمٜمٙم٤مح قمقض اإلضم٤مرة

أن أصح٤مب اعمزارع ذم زُمـ "قمٜمف ىم٤مل:  ُم٤م روى ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين:

ٕمد سم٤معم٤مء طمقل اًمٜم٧ٌم، ومج٤مءوا رؾمقل صيم٤مٟمقا يٙمرون ُمزارقمٝمؿ سمام ذم اًمًقاىمل وُم٤م  طاًمٜمٌل 

 .(4)"أن يٙمروا سمذًمؽ، وىم٤مل: أيمروا سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م وم٤مظمتّمٛمقا ذم سمٕمض ذًمؽ ومٜمٝم٤مهؿ طاهلل 

 .(5)وًم٘مد دل هذا احلدي٨م قمغم صح٦م شم٠مضمػم اًمٕم٘م٤مر سمٙمؾ أضمرة ُمٕمٚمقُم٦م

أن اإلضم٤مرة قم٘مد ُمٕم٤موو٦م وإضمرة ومٞمٝم٤م يم٤مًمثٛمـ ذم اًمٌٞمع: إذا ًمق مل شمٙمـ  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م:

٤م قم٘مد ُمٕم٤موو٦م إذ هل ُمٕمٚمقُم٦م ٕدى ذًمؽ إمم اجلٝم٤مًم٦م اعمٗمْمٞم٦م إمم اعمٜم٤مزقم٦م سملم اعمتٕم٤مىمديـ: ٕهن

سمٞمع اعمٜمٗمٕم٦م، وطمٙمؿ اإلضم٤مرة اًمٗم٤مؾمدة أٟمف اؾمتقرم اعمًت٠مضمر اعمٜمٗمٕم٦م َي٥م أضمرة اعمثؾ، وىمد اشمٗمؼ 

                                                           

 .59،68، ص3طمدي٨م صحٞمح: اٟمٔمر ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ج( 2)

 .248، ص 7ٙمر، سمدون ـمٌٕم٦م وشم٤مريخ، جاًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م: عمحٛمد أيمٛمؾ اًمديـ اًم٤ٌمسمريت، ـمٌٕم٦م دار اًمٗم (1)

دار قم٤ممل  -ٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، شم٠مًمٞمػ: قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد أسمق حمٛمد، دار اًمٜمنم:اعمٖمٜمل ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طم3) )

 .442ص ،5ج هـ.2429 –اًمري٤مض  –اًمٙمت٥م 

سم٤مًمٜمص اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف: يمت٤مب اعمزارقم٦م، سم٤مب ذيمر إطم٤مدي٨م اعمختٚمٗم٦م ذم اًمٜمٝمل قمـ يمراء إرض  :احلدي٨م أظمرضمف4) )

 .42ص 7، ج أو سم٤مًمرسمع

 اٟمٔمر ذم ذًمؽ: ٟمٞمؾ إوـم٤مر: حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، حت٘مٞمؼ قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤ميٓمك، دار احلدي٨م ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم (5)

 .182، ص5ج هـ،2423



 قمكم سمـ ُمقؾمك قمكم وم٘مٞمٝمل : د.إقمداد      اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدياًمٕم٘م٤مرات ذم  واؾمتئج٤مر إَي٤مر ذم اإلدارة ضمٝم٦م ؾمٚمٓم٦م 

         117 

 م1212  -هـ2441 اًمث٤ميناًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          
 

مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم أن قم٘مد اإلضم٤مرة قم٘مد ٓزم ٓ يٜمٗمًخ إٓ سمام شمٜمٗمًخ سمف اًمٕم٘مقد اًمالزُم٦م ُمـ 

اعمًت٠مضمر اًمٌمء اعم١مضمر يمؾ وضمقد اًمٕمٞم٥م، أو ذه٤مب اؾمتٞمٗم٤مء اعمٜمٗمٕم٦م ومٚمق أضمره ؿمٞمئ٤ًم وُمٜمع اعم١مضمر 

اعمدة أو سمٕمْمٝم٤م، ومال رء ًمف ُمـ إضمرة: ٕٟمف مل يًٚمؿ ًمف ُم٤م شمٜم٤موًمف قم٘مد اإلضم٤مرة ومٚمؿ يًتحؼ 

 .(2)ؿمٞمئ٤مً 

اؿمؽمط وم٘مٝم٤مء  اًمنمط اًمث٤مًم٨م: أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م يٛمٙمـ اؾمتٞمٗم٤مؤه٤م ُمع سم٘م٤مء اًمٕملم:

اعمٜمٗمٕم٦م حمرُم٦م، وإذا ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م، ومال يّمح أن شمٙمقن 

اعمٜمٗمٕم٦م حمرُم٦م مل دمز، ومٚمق أراد أن ي١مضمر سمٞمتف ُٕمر حمرم وم٢من هذا ٓ َيقز وٓ شمّمح هذه اإلضم٤مرة 

 وىمقهلؿ ذم ذًمؽ ضم٤مء قمغم اًمٜمحق أيت:
وًمٙمـ سمٕمض  ،(1)"ٓ َيقز آؾمتئج٤مر ٕضمؾ اعمٕم٤ميص"سم٠مٟمف:  ذه٥م وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ًمٚم٘مقل: -2

ٝمؿ ُمٜمٝم٤م ضمقاز شم٠مضمػم اًمٕم٘م٤مر ًمذًمؽ، قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وسمٕمض يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م ٟم٘مٚم٧م ومروقم٤ًم يٗم

 .(3)ـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٗمت٤موي اهلٜمدي٦ماشم٤ٌمقمف وُم

أٟمف ُمـ ذوط اعمٜمٗمٕم٦م أن شمٙمقن ُم٤ٌمطم٦م ٓ حمرُم٦م وٓ " ذه٥م سمٕمض وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م ًمٚم٘مقل: -1

 .(4)"واضم٦ٌم أُم٤م اعمحرُم٦م ومال َيقز إمج٤مقم٤م

وط اعمٜمٗمٕم٦م أن شمٙمقن ُم٤ٌمطم٦م: وذًمؽ سم٘مقهلؿ ومٚم٘مد ٟمّمقا قمغم أٟمف ُمـ ذ أُم٤م وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م: -3

ًمٙمؾ ُم٤م أُمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف ُمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقرة ُمٕمٚمقُم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٌذل واإلسم٤مطم٦م سمٕمقض ُمٕمٚمقم "

 .(5)"ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜم٦م ُمدة اإلضم٤مرة صح٧م إضم٤مزشمف

                                                           

، اعمٖمٜمل: اسمـ 352ص 1، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: اًمنمسمٞمٜمل، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج122ص 4سمدائع اًمّمٜم٤مئع: اًمٙم٤مؾم٤مين، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج 2))

 .489-487ص 5ىمداُمف، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج

 .55ص ،6رد اعمخت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج :طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 1))

 .452ص ،4ج ،هـ2322اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، -دار اًمٗمٙمر  ،اًمٗمت٤موي اهلٜمدي٦م: ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٌٚمخل 3))

 .1خمٓمقـم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد سم٤مًمري٤مض اًمنمقمٞم٦م ص ،ٓسمـ ضمزي :ىمقاٟملم إطمٙم٤مم وُم٤ًمئؾ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م 4))

، حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد ُمٕمقض، ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل :آىمتٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع( 5)

 .271ص 3هـ، ج2415سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 
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: ذه٥م وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م احلٜمٌكم إمم اؿمؽماط أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م ومٚم٘مد وذم اعمذه٥م احلٜمٌكم -4

أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م ومال شمّمح اإلضم٤مرة قمغم "ض ُمٜمٝمؿ ُم٤م ٟمّمف: ورد اًم٘مقل قمـ اًمٌٕم

اًمزٟم٤م وٓ إضم٤مرة اًمدار دمٕمؾ يمٜمٞم٦ًم أو سمٞم٧م ٟم٤مر أو ًمٌٞمع اخلٛمر أو اًم٘مامر ذط ذًمؽ ذم اًمٕم٘مد 

أو ٓ، إذا دًم٧م قمٚمٞمف اًم٘مرائـ، وًمق أيمؽمى ذُمل ُمـ ُمًٚمؿ دارًا ًمٞمًٙمٜمٝم٤م وم٠مراد سمٞمع اخلٛمر 

 .(2)ٟمف ُمٕمّمٞم٦مومٞمٝم٤م، ًمّم٤مطم٥م اًمدار ُمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ: ٕ

 :غسٚط تأجري عكازات ايدٚي١ ٚاضتجُازاٖا يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ :ايفسع ايجاْٞ

سمداي٦م َي٥م اإلؿم٤مرة إمم أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي مل ُيّمص ًمت٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م 

هـ، إٓ 2417 واؾمتثامراهت٤م ٟمٔم٤مُم٤ًم ظم٤مص٤ًم، ُمثٚمام ومٕمؾ ذم ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر اًمّم٤مدر قم٤مم

سمٌٞم٤من إضمراءات وذوط شم٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م واؾمتثامره٤م ذم سمٕمض ٟمّمقص  أٟمف ايمتٗمك وم٘مط

( وشم٤مريخ 58ٟمٔم٤مم )اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م( اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل اًمٙمريؿ)م/

 12/1( وشم٤مريخ 361، وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اعم٤مًمٞم٦م رىمؿ )ـه4/9/2417

 .(1)هـ2418

  

                                                           

 .599، ص3: ًمٚمٌٝمقيت، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج قمغم ُمتـ اإلىمٜم٤مع ( يمِمػ اًم٘مٜم٤مع2)

( وشم٤مريخ 58ي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل اًمٙمريؿ )م/ُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر: سم٠من ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽم (1)

( وشم٤مريخ 218، ىمد شمؿ شمٕمديٚمف سمٛمقضم٥م اًمٜمٔم٤مم اجلديد اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل اًمٙمريؿ رىمؿ )م/ ـه4/9/2417

اؾمتٛمرار اًمٕمٛمؾ سم٤معمقاد ، ُمع ـه23/22/2442وشم٤مريخ  649، سمٜم٤مء قمغم ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ ـه2442/ 23/22

عمٚمٙمل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم ا ٦م واًمًتلم، واًمث٤مٟمٞم٦م واًمًتلم، واًمث٤مًمث٦م واًمًتلم( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م،)احل٤مدي

وسم٤مًمٗمّمؾ )اًمت٤مؾمع قمنم( ُمـ ٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م اعمتٕمٚمؼ سمتٜمٔمٞمؿ ىمقاقمد شم٠مضمػم  هـ،4/9/2417( سمت٤مريخ 58رىمؿ )م/

٤مص سمت٠مضمػم اًمٕم٘م٤مرات ٙم٤مم، إمم طملم صدور اًمٜمٔم٤مم اخلاًمٕم٘م٤مرات احلٙمقُمٞم٦م واؾمتثامره٤م وُم٤م يرشمٌط سمذًمؽ ُمـ أطم

 يقُم٤ًم ُمـ شم٤مريخ ٟمنمة سم٤مجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م.  282، قمغم أن يٕمٛمؾ سم٤مًمٜمٔم٤مم اجلديد وذًمؽ سمٕمد واؾمتثامراهت٤م



 قمكم سمـ ُمقؾمك قمكم وم٘مٞمٝمل : د.إقمداد      اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدياًمٕم٘م٤مرات ذم  واؾمتئج٤مر إَي٤مر ذم اإلدارة ضمٝم٦م ؾمٚمٓم٦م 

         119 

 م1212  -هـ2441 اًمث٤ميناًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          
 

 ػ٤ٞ َٔ ايتفصٌٝ، ع٢ً ايٓخٛ اآلتٞ: ٖٚٛ َا ضٛف ْتٓاٚي٘ ب

 ايػسط األٍٚ: إٔ ٜهٕٛ ايعكاز ممًٛنا يًدٚي١ ٜٚدخٌ ضُٔ ْطام اختصاصٗا املهاْٞ:

يِمؽمط سمداي٦م ًمّمح٦م شم٠مضمػم اًمدوًم٦م ًمٕم٘م٤مراهت٤م وـمرطمٝم٤م ًمالؾمتثامر أن شمٙمقن هذه اًمٕم٘م٤مرات 

 .(2)ضمػمممٚمقيم٦م هل٤م، وأن شمدظمؾ ذم ٟمٓم٤مق آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين ًمٚمجٝم٦م اًمتل شمرهم٥م ذم اًمت٠م

وًم٘مد ورد اًمٜمص قمغم هذا اًمنمط ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت 

َيقز ًمٚمجٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م شم٠مضمػم واؾمتثامر ُم٤م يدظمؾ وٛمـ ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م " احلٙمقُمٞم٦م سم٤مًم٘مقل:

ُمـ اًمٕم٘م٤مرات اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م ُمـ إرايض واعم٤ٌمين يم٤معمحالت اًمتج٤مري٦م واًمًٙمٜمٞم٦م واعمقاىمع 

٦م وُمقاىمع أضمٝمزة اًمٌٞمع اًمذايت واًمٍماف أزم وهمػمه٤م وقمغم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م حتديد اإلقمالٟمٞم

 .(1)"ُمٜم٤مـمؼ آؾمتثامر ذم اعمِم٤مريع آؾمتثامري٦م سم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمع وزارة اعم٤مًمٞم٦م )ُمّمٚمح٦م أُمالك اًمدوًم٦م(

ويِمؽمط يمذًمؽ سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن يٙمقن اًمٕم٘م٤مر اعمراد ـمرطمف ًمإلَي٤مر أو آؾمتثامر ُمـ ىمٌؾ 

ٙمقُمٞم٦م ممٚمقيم٤م هلذه اجلٝم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اعمٚمٙمٞم٦م ُم٘مررة سمّمؽ أو سمٛمٚمٙمٞم٦م واىمٕمٞم٦م اجلٝم٦م احل

 شمًتٜمد إمم أصؾ أن مجٞمع إرايض واًمثروات ممٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م.

 ايػسط ايجاْٞ: زضا ايعاقدٜٔ )املؤجس ٚاملطتأجس( يف عكٛد اإلجياز ٚاالضتجُاز يعكازات ايدٚي١:

م قمغم اًمؽمايض ومٞمام سملم ـمرذم اًمٕم٘مد، وٓ يٜمٕم٘مد قم٘مد اإلَي٤مر ُمـ اًمٕم٘مقد اًمرو٤مئٞم٦م اًمتل شم٘مق

هذا اًمٕم٘مد وٓ يٙمقن ُمٜمتج٤ًم ٔصم٤مره إٓ سمقضمقد اًمؽمايض ومٞمام سملم اعم١مضمر )اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م( 

واعمًت٠مضمر. واًمؽمايض هق شمقاومؼ إراديت اًمٕم٤مىمديـ قمغم إٟمِم٤مء هذا اًمٕم٘مد، وهق ُم٤م ي٘مّمد سمف وضمقد 

ُم٤م يٕمٜمل شمقاومؼ اإلَي٤مر اًمّم٤مدر ُمـ أطمد اعمتٕم٤مىمديـ  اإلَي٤مب واًم٘مٌقل ُمٜمٝمام ذم قم٘مد اإلَي٤مر: وهق

سم٘مٌقل أظمر، ويمذًمؽ ٓسمد ُمـ ؾمالُم٦م اًمرو٤م ذم قم٘مد اإلَي٤مر، ومال يٙمٗمل أن يٜمٕم٘مد اإلَي٤مر سملم 

سمقضمقد اًمؽمايض ومح٥ًم: سمؾ ٓ سمد ُمـ ؾمالُمتف ُمـ أي ؿم٤مئ٦ٌم شمِمقب هذا  فأـمراومف أو ـمرومٞم

اإلرادشملم، وٓ سمد أن شمٙمقن هذه اإلرادة  اًمتٕم٤مىمد، وأؾم٤مس اًمؽمايض سملم اعمتٕم٤مىمديـ، هق شمقاومؼ

                                                           

 ٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م( ووم٘م٤م ٕطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمًٕمقديد اإلداري٦م )دراؾم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م حتٚمٞمٚماًمقضمٞمز ذم اًمٕم٘مق( 2)

 .131هـ، ص2433وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م: قمٛمر اخلقزم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

( وشم٤مريخ 361( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اعم٤مًمٞم٦م رىمؿ )215اعم٤مدة )( 1)

 .هـ21/2418م12
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صحٞمح٦م همػم ُمٕمٞم٦ٌم سم٠مي قمٞم٥م ُمـ قمٞمقب اإلرادة )يم٤مًمٖمٚمط، واًمتدًمٞمس، واإليمراه، 

وآؾمتٖمالل(: ًمذًمؽ وم٢مٟمف َي٥م أن شمتقاومؼ إراديت ـمرذم اًمٕم٘مد وظمٚمقه٤م ُمـ اًمٕمٞمقب، ووضمقد 

امره٤م وطمتك يٙمقن أهٚمٞم٦م اًمتٍمف اًمالزُم٦م ذم يمؾ ُمٜمٝمام إلسمرام قم٘مد إَي٤مر قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م واؾمتث

 .(2)صحٞمح٤ًم وُمٜمتج٤ًم ٔصم٤مره اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م
 ايػسط ايجايح: ٚجٛد ايعني املؤجس٠ )حمٌ اإلجياز( ٚإٔ تهٕٛ َع١ٓٝ َٚػسٚع١:

وضمقد اًمٕملم اعم١مضمرة ذط ُمـ ذوط صح٦م قم٘مد اإلَي٤مر ومال سمد ُمـ شمقاومره٤م، وإٓ عم٤م 

اًمدوًم٦م هل اًمٕم٘م٤مرات اًمتل صح هذا اًمٕم٘مد، واًمٕملم اعم١مضمرة ذم قم٘مد شم٠مضمػم واؾمتثامر قم٘م٤مرات 

متتٚمٙمٝم٤م اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمرهم٥م ذم شم٠مضمػمه٤م أو اؾمتثامراهت٤م واعمٜم٤مومع اًمتل شمًتٗمٞمد هب٤م: وًمذًمؽ 

وم٢مٟمف َي٥م أن شمٙمقن اًمٕملم اعم١مضمرة حمؾ اإلَي٤مر ُمقضمقدة وىم٧م اًمٕم٘مد، وأن يٙمقن اًمتٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م 

ت، وم٢مذا مل يٙمـ اًمٕم٘م٤مر اًمذي ُمنموقم٤ًم، وَيقز إَي٤مره٤م وهق شمٓمٌٞمؼ ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمٕم٤مُمال

شمرهم٥م اًمدوًم٦م ذم شم٠مضمػمه أو اؾمتثامره ُمقضمقدًا وىم٤مئاًم طم٤مل اًمٕم٘مد، وم٢من هذا اًمٕم٘مد ي٘مع سم٤مـماًل: 

وذًمؽ ٟٓمٕمدام حمؾ اًمتزام اعم١مضمر سمتٛمٙملم اعمًت٠مضمر ُمـ آٟمتٗم٤مع هبذا اًمٕم٘مد، ويمذًمؽ َي٥م أن 

صقوم٤ًم وصٗم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم ٓ يٛمٙمـ أن يتٓمرق يٙمقن اًمٌمء اعم١مضمر ُمٕمٞمٜم٤ًم شمٕمٞمٜم٤م ًيم٤مومٞم٤ًم راومٕم٤ًم ًمٚمجٝم٤مًم٦م وُمق

إًمٞمف اًمٖمٚمط أو اجلٝمؾ سمامهٞم٦م هذا اًمٌمء اعم١مضمر، ويمذًمؽ َي٥م أن يٙمقن اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٌمء اعم١مضمر 

 .(1)وىم٧م اًمٕم٘مد وم٘مط وأن يٙمقن ُمٕمٞمٜم٤مً  ُمنموقم٤ًم وىم٧م اًمٕم٘مد، وٓ يٙمٗمل أن يٙمقن ُمقضمقداً 
 ز ٚنريو َد٠ اإلجياز:ايػسط ايسابع: حتدٜد األجس٠ يًعكازات حمٌ اإلجياز ٚاالضتجُا

اًمٕمقض اعم٤مدي اًمذي يٚمتزم اعمًت٠مضمر سم٢مقمٓم٤مئف ًمٚمٛم١مضمر ًم٘م٤مء اٟمتٗم٤مقمف سم٤مًمٌمء " هل: إضمرة

 .(3)"اعم١مضمر ُمدة زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

                                                           

، واًمٕم٘مقد اعمًامة )قم٘مد 48هـ، ص2422إومم  ( اٟمٔمر ذم ذًمؽ: قم٘مد اإلَي٤مر: سمدر ضم٤مؾمؿ اًمٞمٕم٘مقب، اًمٙمقي٧م ـ اًمٓمٌٕم٦م1)

 .92م، ص2994اإلَي٤مر(: رُمْم٤من أسمق اًمًٕمقد، اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م ُمٍم، ـمٌٕم٦م 

 .159هـ ص2412ذح أطمٙم٤مم قم٘مدي اًمٌٞمع واإلَي٤مر: قمكم ه٤مدي اًمٕمٌٞمدي، اعمريمز اًم٘مقُمل ًمٚمٜمنم، إردن، 1))

 .145قم٘مد اإلَي٤مر: رُمْم٤من أسمق اًمًٕمقد، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ص 3))
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وشمٕمتؼم إضمرة ُمـ أهؿ أريم٤من قم٘مد اإلَي٤مر، ومالسمد ُمـ حتديده٤م وذيمره٤م ذم قم٘مد اإلَي٤مر، 

٘مد ومذيمره٤م ذم اًمٕم٘مد يٕمتؼم ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤مٟمف طمتك ٓ حيّمؾ اًمتٜم٤مزع أو اخلّم٤مم ومٞمام سملم ـمرذم اًمٕم

 .(2)اًمتل ٓ يتؿ اًمٕم٘مد إٓ سم٤مًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م، وإٓ يم٤من اًمٕم٘مد قم٤مري٦م ٓ قم٘مد إَي٤مر

ًمذًمؽ ومٚم٘مد ورد اًمٜمص قمغم ذط إضمرة وضورة حتديده ُمـ ىمٌؾ اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمتل 

: ت احلٙمقُمٞم٦م سم٤مًم٘مقلشمرهم٥م ذم شم٠مضمػم واؾمتثامر قم٘م٤مراهت٤م ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمِمؽمي٤م

شم٘مقم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م سمت٘مدير احلد إدٟمك ًمألضمرة أو قمقائد آؾمتثامر ووم٘م٤ًم ًمألؾمٕم٤مر اًم٤ًمئدة "

 .(1)"ُمع ُمراقم٤مة اًمٕمٜم٤مس اعم١مصمرة ذم شم٘مدير إضمرة أو قمقائد آؾمتثامر....

 وذم هذا اًمّمدد أورد اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اًمٜمص قمغم يمٞمٗمٞم٦م حتديد ُمدة اإلَي٤مر ذم قم٘مد إَي٤مر

يراقمل قمٜمد حتديده ُمدة اًمت٠مضمػم وآؾمتثامر طمجؿ اعمنموع ": واؾمتثامر قم٘م٤مرات اًمدول سم٘مقًمف

 وُم٤م يتح٘مؼ ًمٚمجٝم٦م ومٞمف ُمـ قمقائد قمغم أٓ شمتج٤موز اعمدد أشمٞم٦م:

 مخس ؾمٜمقات اًمت٠مضمػم سمدون اؾمتثامر. -أ 

 مخ٦ًم قمنم ؾمٜم٦م ًمٚمٛمقاىمع اًمتل يِمؽمط ٓؾمتثامره٤م اًم٘مٞم٤مم سمٌٜم٤مئٝم٤م وشمِمٞمٞمده٤م. -ب 

 .(3)"ريع آؾمتثامري٦م اًمٙمؼمى سمٕمد ُمقاوم٘م٦م وزارة اعم٤مًمٞم٦مقمنميـ ؾمٜم٦م ًمٚمٛمِم٤م -ج 

 ايػسط اخلاَظ: إعداد ٚثا٥ل ٚغسٚط َٚٛاصفات تأجري ايعكازات ٚاضتجُازاتٗا:

أًمزم اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمرهم٥م ذم شم٠مضمػم قم٘م٤مراهت٤م واؾمتثامره٤م ىمٌؾ 

خل٤مص٦م سم٤مًمٕم٘م٤مرات اعمٓمٚمقب اإلقمالن قمـ ذًمؽ، سم٠من شم٘مقم سم٢مقمداد وصم٤مئؼ وذوط اعمقاصٗم٤مت ا

شم٠مضمػمه٤م أو اؾمتثامره٤م، سم٠من شمِمتٛمؾ هذه اًمقصم٤مئؼ قمغم يم٤موم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمزايدة 

اعمزُمع اإلقمالن قمٜمٝم٤م، وظم٤مص٦م اًمنموط اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمتٕم٤مىمد اعمٓمٚمقب ؾمقاء يم٤من إَي٤مًرا أو اؾمتثامًرا، 

عمٜم٤مىمّم٦م، واإلٟمِم٤مءات واًمتجٝمٞمزات ويمذًمؽ يمٛمٞم٤مت وٟمقع إقمامل اعمزُمع اًم٘مٞم٤مم هب٤م ذم هذه ا

                                                           

 .166ذح أطمٙم٤مم قم٘مدي اًمٌٞمع واإلَي٤مر: قمكم ه٤مدي اًمٕمٌٞمدي، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ص( 2)

 ( ُمـ ٓئح٦م ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت اًمًٕمقدي.219اعم٤مدة )( 1)

 ( ُمـ ٓئح٦م ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت اًمًٕمقدي.239اعم٤مدة )( 3)
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اعمراد إىم٤مُمتٝم٤م ذم اعمقىمع اعمزُمع ـمرطمف ًمإلَي٤مر أو آؾمتثامر، وأظمػًما سمٞم٤من ُمدة اإلَي٤مر أو آؾمتثامر 

 .(2)ًمٚمٕم٘م٤مرات اعمٕمٚمـ قمٜمٝم٤م

وًمٕمؾ اًمٖمرض ُمـ اؿمؽماط اعمٜمٔمؿ ضورة اإلقمالن وإقمداد اًمقصم٤مئؼ واًمنموط 

: هق أن يٙمقن اًمٓمرف أو اؾمتثامره٤م واعمقاصٗم٤مت اخل٤مص٦م سمت٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م

أظمر)اعمًت٠مضمر( قمغم سمٞمٜمف سمٙم٤موم٦م اًمتٗم٤مصٞمؾ اخل٤مص٦م هبذه اًمٕم٘مقد، وطمتك ٓ شمٙمقن هٜم٤مك ؿمٌٝم٦م 

شمقاـم١م سملم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م وسملم أي ُمًت٠مضمر وُمًتثٛمر يتحّمؾ قمغم قم٘مد إَي٤مر ًمٕم٘م٤مرات 

٘مقد يٙمقن ومٞمف اًمدوًم٦م: ٕن اإلقمالن قمـ اًمْمقاسمط واًمنموط واعمقاصٗم٤مت اخل٤مص٦م هلذه اًمٕم

ؿمٗم٤مومٞم٦م وإومّم٤مح ُمـ ضمٝم٦م اإلدارة ًمٚمٙم٤موم٦م، وُمٜمٕم٤ًم ُمـ آقمتداء قمغم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م وآؾمتٞمالء 

 قمٚمٞمٝم٤م سمدون اًمٓمريؼ اًمذي رؾمٛمف اًمٜمٔم٤مم.

 ايػسط ايطادع: عدّ جٛاش إبساّ عكٛد اإلجياز أٚ االضتجُاز َع األغداص املُٓٛع ايتعاٌَ َعِٗ:

( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت 218ورد اًمٜمص قمغم هذا اًمنمط ذم اعم٤مدة )

ٓ َيقز إسمرام قم٘مقد اًمت٠مضمػم أو آؾمتثامر ُمع إؿمخ٤مص اعمٛمٜمقع اًمتٕم٤مُمؾ "اًمًٕمقدي سم٤مًم٘مقل 

 ."ُمٕمٝمؿ ووم٘م٤ًم ٕطمٙم٤مم اعم٤مدة )اًمث٤مًمث٦م قمنم( ُمـ هذه اًمالئح٦م

ٓ ٟمجد أهن٤م أوردت اًمٜمص قمغم إؿمخ٤مص اًمذيـ  ( ُمـ اًمالئح٦م:21وسم٤مًمرضمقع إمم اعم٤مدة )

َيقز اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ذم اعمزايدات واعمٜم٤مىمّم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شم٘مقم سم٤مإلقمالن قمٜمٝم٤م اجلٝم٤مت 

 احلٙمقُمٞم٦م، وهؿ قمغم اًمٜمحق أيت:

 ُمقفمٗمق احلٙمقُم٦م إٓ ذم سمٕمض ُمـ إقمامل همػم اًمتج٤مري٦م. -2

 اعمًجقٟمقن سمجرم أصمٜم٤مء اخت٤مذ إضمراءات اًمتٕم٤مىمد. -1

 ُمـ ُمٜمع اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف طمتك يرد إًمٞمف اقمت٤ٌمره. -3

 ن أو ُمـ ـمٚم٥م إؿمٝم٤مر إومالؾمف وُمـ ووع حت٧م احلراؾم٦م.اعمٗمٚمًق -4

 اًمنميم٤مت واعم١مؾم٤ًمت اًمتل ضمرى طمٚمٝم٤م أو شمّمٗمٞمتٝم٤م. -5

 إؿمخ٤مص ٟم٤مىمّمقا إهٚمٞم٦م، وُمـ مل يٌٚمغ ُمـ اًمٕمٛمر صمامٟمٞم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم. -6

                                                           

 قدي. ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت اًمًٕم217اعم٤مدة )( 2)
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ُمـ صدر وده ىمرارًا سمٛمٜمع اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف سمحٙمؿ ىمْم٤مئل طمتك شمٜمتٝمل ُمدة هذا اعمٜمع ُمـ  -7

 .(2)اًمتٕم٤مُمؾ

أورده٤م اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ومٞمام يتٕمٚمؼ سمت٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م  ُمـ وٛمـ اًمنموط اًمتل

واؾمتثامره٤م، ُم٤م ورد اًمٜمص قمٚمٞمف سمِم٠من ضمقاز اًمت٠مضمػم وإسمرام قم٘مقد آؾمتثامر ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م 

ام سملم اجلٝم٤مت َيقز اًمت٠مضمػم وإسمرام قم٘مقد آؾمتثامر ومٞم"واًمنميم٤مت اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م سم٤مًم٘مقل: 

وهذه اًمالئح٦م، ويمذًمؽ اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م واًمنميم٤مت ٕطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مم احلٙمقُمٞم٦م اخل٤موٕم٦م 

ُمـ رأس ُم٤مهل٤م سم٤مٓشمٗم٤مق اعم٤ٌمذ،  %52 اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م أو اًمتل شم٤ًمهؿ ومٞمٝم٤م ٟم٦ًٌم ٓ شم٘مؾ قمـ

اعم١مضمرة سمت٘مدير ىمٞمٛم٦م إضمرة واًمٕمقائد آؾمتثامري٦م ووم٘م٤م ٕطمٙم٤مم اعم٤مدة وذًمؽ سمٕمد أن شم٘مقم اجلٝم٦م 

 .(1)"اًمالئح٦م)اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنميـ سمٕمد اعمئ٦م( ُمـ هذه 
أورد اًمٜمص قمغم ضمقاز أن شم٘مقم  وسمٜم٤مء قمغم اًمٜمص ؾم٤مًمػ اًمذيمر ٟمجد أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي:

اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م سم٢مسمرام قم٘مقد إَي٤مر أو اؾمتثامر ًمٕم٘م٤مراهت٤م ُمع اعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م واًمنميم٤مت 

 % وأضم٤مز اعمٜمٔمؿ أن يٙمقن هذا52اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمدوًم٦م، واًمتل شم٤ًمهؿ ومٞمٝم٤م اًمدوًم٦م سمٜم٦ًٌم ٓ شم٘مؾ قمـ 

اًمت٠مضمػم أو آؾمتثامر قمـ ـمريؼ آشمٗم٤مق اعم٤ٌمذ، وذًمؽ ذيٓم٦م أن يتؿ شم٘مدير ىمٞمٛم٦م إضمرة 

واًمٕمقائد آؾمتثامري٦م هلذه اًمٕم٘م٤مرات ووم٘م٤ًم ًمٚمْمقاسمط اعم٘مررة ٕؾمٕم٤مر اًمت٠مضمػم وآؾمتثامر 

( ُمـ اًمالئح٦م، وذًمؽ سمٛمراقم٤مة اًمٕمٜم٤مس اعم١مصمرة ذم شم٘مدير ىمٞمٛم٦م 219اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة )

ٕضمرة أو آؾمتثامر سمٛمٕمروم٦م جلٜم٦م ومٜمٞم٦م خمتّم٦م سمذًمؽ، وهق ُم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف سم٠من َيقز اًمتٕم٤مىمد ُمع هذه ا

% ُمـ رأس 52 اًمنميم٤مت واعم١مؾم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمٙمقن اًمدوًم٦م ُمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م سمٜم٦ًٌم شمتج٤موز

ُم٤مهل٤م، وذًمؽ قمـ ـمريؼ آشمٗم٤مق وإُمر اعم٤ٌمذ دوٟمام اًمٚمجقء إمم اإلضمراءات اًمقاضم٥م اشم٤ٌمقمٝم٤م ذم 

 واؾمتثامر قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م ًمألومراد وإؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم اًمقارد اًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذه شم٠مضمػم

 اًمالئح٦م.

 

                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت اًمًٕمقدي.23اعم٤مدة ) 2))

 .( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت اًمًٕمقدي232اعم٤مدة ) 1))
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 ايػسط ايطابع: َساجع١ عكٛد ايتأجري ٚاالضتجُازات َٔ قبٌ ٚشاز٠ املاي١ٝ:

أورد اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ذـم٤ًم ي٘مع قمغم قم٤مشمؼ اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمرهم٥م ذم شم٠مضمػم 

ًٓمتزام سمتزويد )وزارة اعم٤مًمٞم٦م( سمٜمًخ٦م ُمـ قم٘مقد اًمت٠مضمػم وآؾمتثامر واؾمتثامر قم٘م٤مراهت٤م متثؾ ذم ا

أًمػ ري٤مل  52اعمزُمع اإلقمالن قمٜمٝم٤م ًمألومراد واًمتل شمٌٚمغ إيراداهت٤م اًمًٜمقي٦م ُمٌٚمغ أيمثر ُمـ 

ؾمٕمقدي، وذًمؽ ىمٌؾ اًمتقىمٞمع قمٚمٞمٝم٤م وعمراضمٕمتٝم٤م واًمت٠ميمد ُمـ صحتٝم٤م ٟمٔم٤مُم٤ًم، ويٕمتؼم هذا ٟمقع ُمـ 

 .(2)ه٤م اعمٜمٔمؿ ذم ؾمٌٞمؾ احلٗم٤مظ قمغم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦ماًمرىم٤مسم٦م اًمقىم٤مئٞم٦م اًمتل أورد

 

 املطًب ايجاْٞ

 إجسا٤ات تأجري عكازات ايدٚي١ ٚاضتجُازاتٗا ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ

طمدد اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قمددًا ُمـ اإلضمراءات َي٥م قمغم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمرهم٥م ذم 

ٕومراد اًمراهمٌلم ذم ذًمؽ، وهل شم٠مضمػم واؾمتثامر قم٘م٤مرات اًمٚمجقء إًمٞمٝم٤م ُمـ أضمؾ إسمرام اًمتٕم٤مىمد ُمع ا

 قمغم اًمٜمحق أيت:

 : اإلعالٕ عٔ تأجري ٚاضتجُاز ايعكازات اييت متًهٗا ايدٚي١ عٔ طسٜل املصاٜد٠ ايعا١َ: أٚاًل

يٕمتؼم اإلقمالن ُمـ ىمٌؾ اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمراهم٦ٌم ذم ـمرح قم٘م٤مراهت٤م ًمإلَي٤مر وآؾمتثامر ُمـ 

ـ اًمنموط اًمتل أوضمٌٝم٤م اعمٜمٔمؿ وأورد اًمٜمص أول اإلضمراءات اًمقاضم٥م اشم٤ٌمقمٝم٤م، وهذا اًمنمط ُم

ومٞمام مل يرد ومٞمف ٟمص ظم٤مص، "قمٚمٞمٝم٤م ساطم٦م ذم ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م سم٘مقًمف: 

يٙمقن شم٠مضمػم واؾمتثامر اًمٕم٘م٤مرات اًمتل متٚمٙمٝم٤م اًمدوًم٦م، مم٤م مل يًٕمر رؾمٛمٞم٤ًم، قمـ ـمريؼ اعمزايدة 

 .(1)"ذي٦م هلذا اًمٜمٔم٤مماًمٕم٤مُم٦م، ووم٘م٤ًم ًمإلضمراءات اعمقوح٦م ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞم

أورد اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اًمٜمص قمغم ضورة اإلقمالن قمـ اًمت٠مضمػم،  وشم٠ميمٞمدًا هلذا اًمٜمص:

اإلقمالن قمـ اًمت٠مضمػم أو آؾمتثامر ووم٘م٤ًم  ؿيت"ويمٞمٗمٞمتف ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٜمٔم٤مم سم٤مًم٘مقل: 

ختّملم ذم ًم٘مقاقمد وإضمراءات اإلقمالن قمـ اعمٜم٤موم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م، يمام يتؿ إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ دقمقة اعم

                                                           

 .172ص ،قمٛمر اخلقزم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ :اًمقضمٞمز ذم اًمٕم٘مقد اإلداري٦م ووم٘م٤ًم ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت اًمًٕمقدي( 2)

 هـ.4/9/417( وشم٤مريخ 85عمٚمٙمل رىمؿ)م/اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم ا( ُمـ ٟمٔم٤مم 62اعم٤مدة ) 1))
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اعمج٤مل اعمٓمروح ًمالؾمتثامر وإسمالغ أُم٤مٟم٦م جمٚمس اًمٖمرف اًمتج٤مري٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م سمذًمؽ، وإذا يم٤من ُمـ 

 .(2)"اعمِم٤مريع آؾمتثامري٦م اًمٙمٌػمة أو ذات اًمتخّمص اًمت٘مٜمل واًمٗمٜمل

ٟمجد أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أًمزم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمتل  وسمت٠مُمؾ اًمٜمص ؾم٤مًمػ اًمذيمر وحتٚمٞمٚمف:

ؾمتثامر ًمٕم٘م٤مراهت٤م اإلقمالن قمـ ذًمؽ ووم٘م٤ًم ًمإلقمالن قمـ اعمٜم٤موم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م شمرهم٥م ذم اًمت٠مضمػم وآ

يٕمٚمـ قمـ مجٞمع اعمٜم٤موم٤ًمت احلٙمقُمٞم٦م ذم  -أ " واًمتل أورد اعمٜمٔمؿ اًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٔم٤مم سم٘مقًمف

اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م، وذم صحٞمٗمتلم حمٚمٞمتلم وسم٤مًمقؾم٤مئؾ اإلقمالٟمٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ووم٘م٤ًم عم٤م حتدده 

ذا اًمٜمٔم٤مم، وَي٥م أن حيدد ذم اإلقمالن قمـ اعمٜم٤موم٦ًم ُمققمد شم٘مديؿ اًمٕمروض اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م هل

 .(1)"وومتح اعمٔم٤مريػ وُمٙم٤مهن٤م

 ثاًْٝا: تكدِٜ ايعسٚض اخلاص١ بإجياز عكازات ايدٚي١ ٚاضتجُازٖا:

سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ اإلقمالن قمـ اعمزايدة اخل٤مص٦م سم٢مَي٤مر قم٘م٤مرات اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م واؾمتثامره٤م، 

تئج٤مر أو آؾمتثامر قمغم اًمقصم٤مئؼ إصٚمٞم٦م اعمًتٚمٛم٦م ُمـ اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م يتؿ شم٘مديؿ قمروض آؾم

اًمراهم٦ٌم ذم اًمت٠مضمػم أو آؾمتثامر، وذًمؽ ذم ُمٔمروف ُمٖمٚمؼ خمتقم، وَي٥م قمغم ُمـ يت٘مدم سم٤مًمٕمرض 

اؾمتٙمامل يم٤موم٦م اًمنموط اًمقاضم٦ٌم ذم اًمت٠مضمػم أو اؾمتثامر ًمٚمٕم٘م٤مرات اعمٓمروطم٦م ُمـ ىمٌؾ اجلٝم٦م 

 .(3)ُم٦ماحلٙمقُمٞم٦م ذم اعمزايدة اًمٕم٤م

وًمٕمؾ اؿمؽماط اعمٜمٔمؿ ضورة أن يتؿ شم٘مديؿ اًمٕمروض اخل٤مص٦م سم٤مإلَي٤مر أو آؾمتثامر قمغم 

اًمٜمامذج إصٚمٞم٦م اعمًتٚمٛم٦م ُمـ اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شمرهم٥م ذم ذًمؽ واعمختقُم٦م سمخ٤ممتٝم٤م، وووٕمٝم٤م 

ذم ُمٔمروف ُمٖمٚمؼ هق وامن ًمنيتٝم٤م وقمدم ومتحٝم٤م واًمٕم٨ٌم هب٤م واًمتٕمرف قمغم ُم٤م سمداظمٚمٝم٤م ُمـ 

، قمغم أن يتؿ شمًٚمٞمؿ هذه اعمٔم٤مريػ ُمٜم٤موًم٦م سم٤مًمٞمد إمم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م واحلّمقل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت

إيّم٤مل سم٤مٓؾمتالم أو قمـ ـمريؼ اًمؼميد اعمًجؾ، وذم احل٤مًمتلم َي٥م احلّمقل قمغم إيّم٤مل يث٧ٌم 

 .(4)ومٞمف شم٤مريخ وؾم٤مقم٦م اًمت٘مديؿ ذم اعمزايدة

                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت اًمًٕمقدي.216اعم٤مدة ) (2)

 اًمٗم٘مرة/ أ( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م. 7( اعم٤مدة )2)

 ٤موم٤ًمت.( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم231( اعم٤مدة )1)

 .181( اًمقضمٞمز ذم اًمٕم٘مقد اإلداري٦م: قمٛمر اخلقزم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ اإلؿم٤مرة إًمٞمف، ص3)
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  ثايجًا: ضسٚز٠ إٔ تػتٌُ ايعسٚض ع٢ً ضُإ بٓهٞ:

ضورة أن ي٘مدم ُمع اًمٕمروض اعم٘مدُم٦م ُمـ اًمراهمٌلم ذم اؾمتئج٤مر واؾمتثامر اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ 

% ُمـ إضمرة اًمًٜمقي٦م وشمرد هذه اًمْمامٟم٤مت اًمٌٜمٙمٞم٦م 52قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م، وامن سمٜمٙمل سمٜم٦ًٌم

اعم٘مدُم٦م ُمـ اعمًتثٛمريـ اًمراهمٌلم ذم آؾمتثامر أو اإلَي٤مر ذم طم٤مًم٦م قمدم ىمٌقل قمٓم٤مئٝمؿ أو شمرؾمتٞمٝم٤م 

 .(2)قمٚمٞمٝمؿ

ٜمٔمؿ ضورة أن يِمٛمؾ اًمٕمرض وامن سمٜمٙمل هق شم٠ميمٞمد جلدي٦م اعمًتثٛمر ذم وًمٕمؾ اؿمؽماط اعم

رهمٌتف ذم اًمت٘مدم ًمٚمٛمزايدة اعمٕمٚمـ قمٜمٝم٤م، ويٙمقن وامٟم٤ًم ًمف ًمالؾمتثامر ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕقمامل اعمٙمٚمػ هب٤م 

 ذم طم٤مًم٦م ىمٌقل قمٓم٤مئف وشمرؾمٞم٦م اعمزايدة قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ.

 جري ٚاضتجُاز عكازات ايدٚي١:زابعًا: إجسا٤ات فتح املعازٜف اخلاص١ باملصاٜد٠ عٔ تأ

ًمْمامن اًمِمٗم٤مومٞم٦م واًمٜمزاه٦م ذم اعمٜم٤مىمّم٤مت واعمزايدات اًمتل شم٘مقم اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م 

سم٤مإلقمالن قمٜمٝم٤م ُمـ أضمؾ شم٠مضمػم قم٘م٤مراهت٤م واؾمتثامره٤م، أطم٤مط اعمٜمٔمؿ إضمراءات ومتح اعمٔم٤مريػ 

 وومحص اًمٕمروض اعم٘مدُم٦م ومٞمٝم٤م سمْمامٟم٤مت قمغم اًمٜمحق أيت:
اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اًمٜمص قمغم اظمتّم٤مص جلٜم٦م ومٜمٞم٦م خمتّم٦م سمٗمتح  أورد جلٜم٦م ومتح اعمٔم٤مريػ: -2

اعمٔم٤مريػ اعم٘مدُم٦م ُمـ اعمًتثٛمريـ اًمراهمٌلم ذم اًمت٠مضمػم أو آؾمتثامر يم٠مول إضمراء ُمـ 

اإلضمراءات اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٘مٌقل اًمتٕم٤مىمد: طمٞم٨م اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ أن شمتٙمقن هذه اًمٚمجٜم٦م 

خمتّم٦م سمٗمتح ُمٔم٤مريػ اعمزايدات ُمـ صمالصم٦م أقمْم٤مء، سم٤مإلو٤موم٦م إمم رئٞمًٝم٤م واًمتل شمٙمقن 

اعمحددة  تاًمٕم٤مُم٦م ذم اًمت٠مضمػم وآؾمتثامر: طمٞم٨م شم٘مقم اًمٚمجٜم٦م سم٠مقمامهل٤م، ووم٘م٤ًم ًمإلضمراءا

ًمٚمجٜم٦م ومتح اعمٔم٤مريػ ذم اعمٜم٤موم٤ًمت اًمٕم٤مُم٦م، ويّمدر سمتٙمقيـ وشمِمٙمٞمؾ هذه اًمٚمجٜم٦م ىمرارًا 

قيـ هذه ُمـ اًمقزير اعمختص أو رئٞمس اًمدائرة اعمًت٘مٚم٦م أو ُمـ يٗمقوف، ويٕم٤مد شمِمٙمٞمؾ وشمٙم

 .(1)اًمٚمجٜم٦م يمؾ صمالث ؾمٜمقات ًمْمامن اًمِمٗم٤مومٞم٦م وٟمزاه٦م أقمْم٤مئٝم٤م

                                                           

 الئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت.( ُمـ اًم233( اعم٤مدة )4)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت.234( اعم٤مدة )2)
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أورد اعمٜمٔمؿ اًمٜمص يمذًمؽ قمغم أن شمتقمم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  جلٜم٦م ومحص اًمٕمروض واًم٧ٌّم ومٞمٝم٤م: -1

ُمـ إضمراءات اؾمتئج٤مر واؾمتثامر قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م جلٜم٦م شمًٛمك )جلٜم٦م ومحص اًمٕمروض(، 

ذي َي٥م أٓ شم٘مؾ ُمرشمٌتف اًمقفمٞمٗمٞم٦م قمـ شمِمٙمؾ ُمـ صمالصم٦م أقمْم٤مء سم٤مإلو٤موم٦م إمم رئٞمًٝم٤م اًم

)اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم( أو ُم٤م يٕمدهل٤م، ختتص سمٗمحص اعمزايدات اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمت٠مضمػم وآؾمتثامر، 

وومحص اعمح٤مض اًمقاردة ُمـ جلٜم٦م ومتح اعمٔم٤مريػ واًم٧ٌم ومٞمٝم٤م، ويِمؽمط أن يٙمقن ُمـ سملم 

قصٞمتٝم٤م أقمْم٤مئٝم٤م قمْمق ُمـ وزارة اعم٤مًمٞم٦م، وشمتقمم اًمٚمجٜم٦م ومحص وحتٚمٞمؾ اًمٕمروض ورومع شم

 .(2)ٓقمتامد ىمراره٤م سم٤مًمؽمؾمٞم٦م قمغم ُمـ رد قمٚمٞمف اعمزاد

اًمت٠ميمد ُمـ شمقاومر يم٤موم٦م اًمنموط اعمٕمٚمـ قمٜمٝم٤م  وَي٥م قمغم جلٜم٦م ومحص اًمٕمروض واًم٧ٌّم ومٞمٝم٤م:

ُمـ ىمٌؾ اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمراهم٦ٌم ذم اًمت٠مضمػم وآؾمتثامر، وأن يٙمقن اًمًٕمر اعم٘مدم ُمـ ىمٌؾ 

 ـ أظمريـ طمتك يتؿ شمرؾمٞم٦م هذه اعمزايدة قمٚمٞمف.اعمًتثٛمر هق أقمغم ؾمٕمر ُم٘مدم ُمـ اعمًتثٛمري

 خاَطًا: إجسا٤ات ايرتض١ٝ ٚاضرتداد ايطُإ ايبٓهٞ:

سمٕمدُم٤م شمٜمتٝمل جلٜم٦م ومحص اًمٕمروض واًم٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمـ قمٛمٚمٝم٤م شمرومع شم٘مريره٤م إمم اجلٝم٦م 

اعمختّم٦م ًمالقمتامد عمـ مل يتؿ شمرؾمٞم٦م اعمزايدة قمٚمٞمف ٓؾمتالم اعمقىمع اعمٕمٚمـ قمٜمف وسمدء هي٤من اًمتٕم٤مىمد 

ٕمف، وذم احل٤مًم٦م اًمتل يٜمًح٥م ومٞمٝم٤م اعمًتثٛمر أو اعمًت٠مضمر اًمذي شمؿ شمرؾمٞم٦م اعمزايدة قمٚمٞمف، يتؿ ُم

ُمّم٤مدرة اًمْمامن اًمٌٜمٙمل اعم٘مدم ُمٜمف وٛمـ أوراق اعمزايدة اخل٤مص٦م سمف: وذًمؽ سمٕمد إٟمذاره سمخٓم٤مب 

يقُم٤ًم ُمـ شم٤مريخ هذا اإلٟمذار، ويتؿ اًمتٗم٤موض ُمع أصح٤مب اًمٕمروض  25ُمًجؾ واٟم٘مْم٤مء ُمدة 

سم٤مًمؽمشمٞم٥م ًمٚمقصقل إمم اًمًٕمر اًمذي مت٧م سمف اًمؽمؾمٞم٦م، وذم طم٤مًم٦م قمدم اًمقصقل إمم  اًمذي يٚمقٟمف

 .(1)هذا اًمًٕمر شمٓمرح اعمزايدة ُمرة أظمرى

أُم٤م ذم إطمقال اًمتل يٜمًح٥م ومٞمٝم٤م اعمًتثٛمر أو اعمًت٠مضمر سمٕمد ومتح اعمٔم٤مريػ وىمٌؾ اًمؽمؾمٞم٦م 

٤مزم ؾمٕمر اًمٕمرض، % ُمـ إمج1يّم٤مدر وم٘مط ضمزء ُمـ اًمْمامن اًمٌٜمٙمل اعم٘مدم ُمٜمف سمام يٕم٤مدل ٟم٦ًٌم 

وَي٥م قمغم اعمًتثٛمر اًمذي شمؿ شمرؾمٞمف اعمزايدة قمٚمٞمف ؾمداد إضمرة اًمًٜمقي٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمٕم٘م٤مر يم٤مُمٚم٦م 

                                                           

 .( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت235اعم٤مدة ) ((2

  .( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت242)اعم٤مدة ( 1)
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أي٤مم ُمـ سمداي٦م يمؾ ؾمٜم٦م شمٕم٤مىمد، وَيقز أن يتؿ آشمٗم٤مق قمغم أن يتؿ شمًديد أضمرة  22 ظمالل

 .(2) اًمًٜمقات اعمحددة ذم اًمٕم٘مد دومٕم٦م واطمدة

ْمامن اًمذي ىمدُمف اعمًت٠مضمر أو اعمًتثٛمر إٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء وأظمػمًا وم٢مٟمف ٓ يتؿ اإلومراج قمـ اًم

ُمدة اًمٕم٘مد، وأن ي٘مقم سمتًٚمٞمؿ اًمٕم٘م٤مر حمؾ اإلَي٤مر أو آؾمتثامر وومؼ اًمنموط اًمتٕم٤مىمد وسم٤محل٤مًم٦م 

 اًمتل شمًٚمٛمٝم٤م سمف قمٜمد اًمتٕم٤مىمد ُمع اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م.

َي٥م اإلؿم٤مرة إمم أن ُمقىمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ إضمراءات شم٠مضمػم قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م: 

يٕمتٜم٤م اًمٖمراء ضم٤مءت سم٘مقاقمد شمٜمٝمل قمـ اًمتٍمف ذم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م إٓ سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م، وُمـ ذ

أضمؾ ذًمؽ وم٢من اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اؾمت٘مك اًم٘مقاقمد اًمتل أىمره٤م وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأورد 

اًمٜمص قمغم اإلضمراءات اًمتل َي٥م قمغم اجلٝم٦م اإلداري٦م أن شمٚمتزم هب٤م طمٞم٤مل ىمٞم٤مُمٝم٤م سمت٠مضمػم قم٘م٤مراهت٤م 

ًمؽ ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م ُم٤مدام أهن٤م ٓ خت٤مًمػ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وذ، تثامره٤مواؾم

 اًمٕم٤مُم٦م.

 

 املطًب ايجايح

 ايتصاَات َطتأجسٟ عكازات ايدٚي١ ٚاضتجُازٖا يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ

يٚمتزم ُمًت٠مضمرو قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م واًمراهمٌقن ذم اؾمتثامر هذه اًمٕم٘م٤مرات سمٕمدد ُمـ 

زاُم٤مت، ورد اًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م سمداي٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مًمتزاُم٤مت واضم٦ٌم قمغم اعمًت٠مضمر آًمت

واعمِمؽمي٤مت، وهل قمغم  تسمقضمف قم٤مم، وأورد اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م ذم ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًم

 اًمٜمحق أيت:

  ي١ بدفع األجس٠ َٚكابٌ االضتجُاز:ايتصاَات َطتأجسٟ عكازات ايدٚ: ايفسع األٍٚ

ام اعمًت٠مضمر سم٤مًمقوم٤مء ودومع إضمرة ُمـ أهؿ آًمتزاُم٤مت اًمتل يرشمٌٝم٤م قم٘مد اإلضم٤مرة يٕمتؼم اًمتز

ذم ذُمتف: ٕن ص٤مطم٥م اًمٕملم اعم١مضمرة )اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م( ُم٤م ؾمٚمٛمٝم٤م ًمٚمٛمًت٠مضمر وُم٤م ُمٙمٜم٦م ُمـ 

اؾمتٞمٗم٤مء ُمٜمٗمٕمتٝم٤م إٓ ٕضمؾ إضمرة اًمتل ؾمٞمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ، وهق ُم٤م أىمرشمف اًمنميٕم٦م 

                                                           

   .( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت242اعم٤مدة )( 2)
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ّمقص اًمنمقمٞم٦م حت٨م اعمًت٠مضمر قمغم اًمقوم٤مء سم٤مٕضمرة وحتذره حتذيرًا اإلؾمالُمٞم٦م وضم٤مءت اًمٜم

ؿمديدًا ُمـ اًمت٠مظمػم ذم ؾمداده٤م أو اعمامـمٚم٦م ومٞمٝم٤م، وُمـ صمؿ وم٢مٟمف َي٥م قمغم اعمًت٠مضمر سم٤معم٤ًمرقم٦م 

 .(2)وآًمتزام سمتًٚمٞمؿ إضمرة ًمٚمٛم١مضمر

ٝم٤م ذم قم٘مد وُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمقضم٥م قمغم اعمًت٠مضمر اًمقوم٤مء سم٤مٕضمرة اعمتٗمؼ قمٚمٞم

 .[6 اًمٓمالق:]َّيي ىي مي خي حيُّٱ :ىمقًمف شمٕم٤ممم -اإلَي٤مر ُم٤م ي٠ميت:

 .(1)"أقمٓمقا إضمػم طم٘مف ىمٌؾ أن َيػ قمرىمف" :طويمذًمؽ ىمقًمف 

سحي٦م ذم وضمقب اًمقوم٤مء وآًمتزام سمدومع إضمرة ُمـ  ووضمف اًمدًٓم٦م ُمـ هذه اًمٜمّمقص:

قمـ  ىمٌؾ اعمًت٠مضمر عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أواُمر سحي٦م سمذًمؽ ووقمٞمد ؿمديد عمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م، هذا ومْمالً 

اًمٜمّمقص إظمرى اًمٙمثػمة اًمتل شم٠مُمر سم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد سمِمٙمؾ قم٤مم، ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أٟمف ُمـ مت٤مم 

 قم٘مد اإلَي٤مر اعم٤ٌمدرة إمم اًمقوم٤مء سم٤مٕضمرة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف.

قمغم أن إضمرة ريمـ ُمـ أريم٤من قم٘مد اإلضم٤مرة، ودومع إضمرة  وًمذًمؽ ومٚم٘مد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء:

٤ًم يٚمتزم سمف اعمًت٠مضمر، ًمذًمؽ أوضم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء أن يتؿ شمٕملم ُمـ ىمٌؾ اعمًت٠مضمر هق واضم٥م ُم٘مرر ذقم

 .(3)وسمٞم٤من ىمٞمٛم٦م إضمرة ذم قم٘مد اإلضم٤مرة وذيمر ُمٞمٕم٤مد اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م ووضمقهب٤م

وم٢من اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أوضم٥م قمغم اعمًت٠مضمر ذم قم٘مقد إَي٤مر واؾمتثامر  أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٔم٤مم:

ٚم٦م، وذًمؽ ظمالل قمنمة أي٤مم ُمـ قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م اًمقوم٤مء سم٘مٞمٛم٦م إضمرة اًمًٜمقي٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م يم٤مُم

سمداي٦م يمؾ ؾمٜم٦م شمٕم٤مىمدي٦م، وَيقز آشمٗم٤مق قمغم شمًديد أضمرة اًمًٜمقات اعمحددة ذم اًمٕم٘مد دومٕم٦م 

 .(4)واطمدة

                                                           

اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ٕصقل  -قم٘مد اإلضم٤مرة وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اعمٕم٤مسة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: قمٌد اهلل سمـ ومٝمٞمد اًمّمٕم٥م ـ رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ( 2)

 .296ص ،م٤1222مُمٕمل اًمديـ ـ ضم٤مُمٕم٦م اًمزيتقٟم٦م ـ شمقٟمس ًمٚمٕم٤مم اجل

 طمدي٨م صحٞمح ؾمٌؼ خترَيف.( 1)

، سمدائع اًمّمٜم٤مئع: 276ص 5، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم: ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج25، ص8اٟمٔمر ذم ذًمؽ: اعمٖمٜمل: ٕسمـ ىمداُم٦م ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج( 3)

 .193ص 24، واًمنمح اًمٙمٌػم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج121ص4ؾم٤مين، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج٤مًمٚمٙم

 عمٜم٤موم٤ًمت اًمًٕمقدي.( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم ا242اعم٤مدة )( 4)
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واقمتؼم اعمٜمٔمؿ أن قمدم اًمتزام اعمًت٠مضمر سم٤مًمقوم٤مء سم٘مٞمٛم٦م إضمرة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمع اجلٝم٦م 

حلٙمقُمٞم٦م سمًٌٌٝم٤م ومًخ هذا اًمٕم٘مد احلٙمقُمٞم٦م اعم١مضمرة ًمٚمٕم٘م٤مر ؾم٤ًٌٌم ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل َيقز ًمٚمجٝم٦م ا

شم٠مظمر ذم شمًديد  -1"وُمّم٤مدرة اًمْمامن اًمٌٜمٙمل اًمذي شم٘مدم سمف اعمًت٠مضمر وذًمؽ ومٞمام أورده سم٤مًمٜمص

 .(2)"إضمرة قمـ اعمدة اعمحددة ًمف سمٕمد إٟمذاره، وُميض مخ٦ًم قمنم يقُم٤م ُمـ شم٤مريخ إظمٓم٤مره سم٤مإلٟمذار

   :ملؤجس٠ َٔ اجلٗات احله١َٝٛايتصاّ املطتأجس باضتعُاٍ ٚصٝا١ْ ايعكازات ا: ايفسع ايجاْٞ

آًمتزام سم٤مؾمتٕمامل اًمٕم٘م٤مر اعمًت٠مضمر ووم٘م٤ًم ًمنموط اًمٕم٘مد ُمـ إُمقر اعم٘مررة قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء 

 .(1)"اعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ": طواًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف 

وقمغم ذًمؽ وم٢مذا ُم٤م اؿمؽمط اعم١مضمر قمغم اعمًت٠مضمر أن يًتٕمٛمؾ اًمٌمء اعم١مضمر ًمف وومؼ ذوط 

أن يٗمل سمنموط اًمٕم٘مد، وم٢من مل يٙمـ هٜم٤مك صمٛم٦م اشمٗم٤مق سملم اعم١مضمر واعمًت٠مضمر اًمٕم٘مد، ومٞمج٥م قمٚمٞمف 

قمغم يمٞمٗمٞم٦م آؾمتٕمامل وطمدود ذًمؽ، وضم٥م قمغم اعمًت٠مضمر أن يًتٕمٛمؾ اًمٌمء اعم١مضمر ومٞمام أقمد ُمـ 

أضمٚمف قمروم٤ًم، وأن يًتقذم اعمٜمٗمٕم٦م سمٜمٗمًف، أو أن يًتقومٞمٝم٤م همػمه سمٛمثؾ اؾمتٞمٗم٤مئف أو أىمؾ ُمٜمف، إذا أذن 

 .(3)ٞمس ًمف أن يًتقومٞمٝم٤م سم٠ميمثر ُمـ اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م هل٤مًمف اعمًت٠مضمر وًم

حي٤مومظ قمغم اًمٕملم اعم١مضمرة وي٘مقم سمّمٞم٤مٟمتٝم٤م يمام  ويمذًمؽ أوضم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم اعمًت٠مضمر أن:

حي٤مومظ قمغم أُمقاًمف، وأن يٌذل ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م اًمالزُم٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم أُمقاًمف، وقمٚمٞمف أن 

ومٚمق هٚمٙم٧م أو شمٚمٗم٧م دون شمٕمد ُمٜمف أو خم٤مًمٗم٦م  يٛمتٜمع قمـ اًمتٕمدي قمٚمٞمٝم٤م: إذ هل أُم٤مٟم٦م ذم يده: وًمذا

ًمٚمٛم٠مذون ومٞمف إمم ُم٤م هق أؿمد، أو دون شم٘مّمػم ذم اًمّمٞم٤مٟم٦م واحلٗمظ، ومال وامن قمٚمٞمف: ٕن ىمٌض 

اإلضم٤مرة ىمٌض ُم٠مذون ومٞمف، ومال يٙمقن ُمْمٛمقٟم٤ًم، أُم٤م إذا ىمٍم ذم اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م أو شمٕمدى ذم 

سمذًمؽ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد أو ُم٤م ذط ومٞمف، اؾمتٕمامًمف هل٤م، وم٠مؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اؾمتٕمامًٓ همػم ُم٠مًمقف خم٤مًمٗم٤م ً

                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت اًمًٕمقدي.1/ وم٘مرة247اعم٤مدة )( 2)

 .43ص ،8طمدي٨م صحٞمح: اٟمٔمر صحٞمح اًمٌخ٤مري ج( 1)

، 394ص 24واًمنمح اًمٙمٌػم: ًمٚمدردير، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج ،51ص 8اٟمٔمر ذم ذًمؽ: اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج( 3)

 .164ص 3واهلداي٦م: ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج
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وُمتج٤موزًا اعم٠مذون ومٞمف إمم ُم٤م هق أيمثر ضًرا وم٢مٟمف يٙمقن و٤مُمٜم٤ًم عم٤م يٚمحؼ اًمٕملم ُمـ شمٚمػ أو 

 .(2)ٟم٘مّم٤من

وشمٓمٌٞم٘م٤َم عم٤م أورده وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمِم٠من اًمتزام اعمًت٠مضمر سم٤مؾمتٕمامل وصٞم٤مٟم٦م 

ساطم٦م قمغم هذا آًمتزام  اًمٕم٘م٤مرات اعم١مضمرة ًمف، وم٢من اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أورد اًمٜمص

يتحٛمؾ اعمًت٠مضمر أو اعمًتثٛمر شمٙم٤مًمٞمػ اعم٤مء واًمٙمٝمرسم٤مء واهل٤مشمػ واخلدُم٤مت اًمتل شم٘مقم هب٤م "سم٘مقًمف

 .(1)اجلٝم٦م يم٤مًمٜمٔم٤موم٦م واًمّمٞم٤مٟم٦م واحلراؾم٦م

َي٥م قمغم اعمًتثٛمر آًمتزام سمّمٞم٤مٟم٦م اعمنموع وشمرُمٞمٛمف طمتك "ويمذًمؽ أورد اًمٜمص سم٠مٟمف:

 .(3)"شمًٚمٞمٛمف سمٕمد هن٤مي٦م قم٘مد آؾمتثامر

وًمذًمؽ َي٥م قمغم ُمًت٠مضمر وُمًتثٛمر قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م أن يٚمتزم سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم ُم٤م شمؿ 

شم٠مضمػمه ًمف ُمـ هذه اًمٕم٘م٤مرات وأن يٚمتزم سمّمٞم٤مٟم٦م هذه اًمٕم٘م٤مرات وإضمراء اًمّمٞم٤مٟم٦م اًمدوري٦م اًمالزُم٦م 

 هل٤م.

وًمذا وم٢من اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أًمزم اعمتٕم٤مىمديـ ذم قم٘مقد شم٠مضمػم واؾمتثامر قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م 

٘م٤مرات اعم١مضمرة هلؿ ذم اًمٖمرض اعمخّمص هل٤م ووم٘م٤م عم٤م هق وارد ذم ذوط اًمٕم٘مد، سم٤مؾمتٕمامل اًمٕم

ـ إذا اؾمتخدم 3"وأن اإلظمالل هبذا آًمتزام يٕمتؼم ؾم٤ًٌٌم ُمـ أؾم٤ٌمب ومًخ اًمٕم٘مد: وذًمؽ سم٘مقًمف: 

اعمقىمع ًمٜمِم٤مط ُي٤مًمػ اًمٜمِم٤مط اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم قم٘مد آؾمتثامر أو اًمت٠مضمػم أو شمٜم٤مزل قمٜمف ًمٚمٖمػم دون 

ُمـ اجلٝم٦م، سمٕمد إٟمذاره ًمتّمحٞمح اًمقوع وُم٣م مخ٦ًم قمنم يقُم٤م ُمـ شم٤مريخ ُمقاوم٘م٦م ظمٓمٞم٦م 

 .(4)"إظمٓم٤مره سم٤مإلٟمذار

 

 

                                                           

 .223ص ،8، واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج122، ص4ؾم٤مين ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج٤ماًمٙم :سمدائع اًمّمٜم٤مئع( 2)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت اًمًٕمقدي.244اعم٤مدة )( 1)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت اعمِمؽمي٤مت اًمًٕمقدي.3/ وم٘مرة 245اعم٤مدة )( 3)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت اًمًٕمقدي.3/ وم٘مرة247اعم٤مدة )( 4)
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املطتأجس بعد اْتٗا٤ َد٠ االيتصاّ باملد٠ ايص١َٝٓ احملدد٠ يإلجياز ٚبسد ايعكاز : ايفسع ايجايح

 اإلجياز:

ة ذم قم٘مد أوضم٥م وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اعمًت٠مضمر أن يٚمتزم سم٤معمدة اًمزُمٜمٞم٦م اعمحدد

اإلَي٤مر اعمؼمم سمٞمٜمف وسملم اعم١مضمر، وإٓ مل يٙمـ ًمتحديد اعمدة ذم اًمٕم٘مد وم٤مئدة: ًمذا أوضم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء 

قمغم اعمًت٠مضمر آًمتزام سم٤مٟٓمتٗم٤مع سم٤مًمٌمء اعمًت٠مضمر ُمدة حمددة، وهل ُمدة اإلَي٤مر وأن يٚمتزم سمرد 

 اًمٌمء اعمًت٠مضمر سمٕمد ُميض اعمدة ًمٚمٛم١مضمر.

طمٞم٨م ذه٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم  ر ًمٚمٕملم إمم اعم١مضمر:واًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمٗمقا ذم رد اعمًت٠مضم

اًم٘مقل سم٠من اعمًت٠مضمر ًمٞمس سمٛمٚمزم سم٤مًمرد: ٕن يده قمغم اًمٕملم يد أُم٤مٟم٦م، ومال يٚمزُمف رده٤م يم٤مًمقديٕم٦م 

سمٞمٜمام ذه٥م سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚم٘مقل: سم٠من اعمًت٠مضمر ُمٚمزم سمرد اًمٕملم إمم اعم١مضمر يم٤مًمٕم٤مري٦م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء 

 .(2)وىمتٝم٤م

هذا اخلالف أٟمف: إذا ُم٤م أسم٘مك اعمًت٠مضمر اًمٕملم اعم١مضمرة  وقمغم ذًمؽ وم٢مٟمف يؽمشم٥م قمغم

وأُمًٙمٝم٤م دوٟمام أن ي٘مقم سمرده٤م ًمٚمٛم١مضمر ومٝمٚمٙم٧م وم٢مٟمف يْمٛمـ قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أصح٤مب اًمرأي 

 اًمث٤مين، وًمٞمس قمٚمٞمف وامن ووم٘م٤ًم عم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء.

قم٘مد اإلَي٤مر واًمتزاُمف سمرد  ذم فوم٢من اًمتزام اعمًت٠مضمر سم٤معمدة اًمزُمٜمٞم٦م اعمحددة ًم أُم٤م ذم اًمٜمٔم٤مم:

اًمٕم٘م٤مر اعمًت٠مضمر ًمف سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدة اإلَي٤مر إمم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اعم١مضمرة يمام شمًٚمٛمف وىم٧م اًمتٕم٤مىمد، 

هق اًمتزام ـمٌٞمٕمل وأصمر ُمـ آصم٤مر قم٘مد اإلَي٤مر واًمتل شم٘مع ذم طمؼ اعمًت٠مضمر سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدة قم٘مد 

ًمذًمؽ َي٥م قمغم اعمًت٠مضمر أن ي٘مقم  اإلَي٤مر وهق رد اًمٌمء اعمًت٠مضمر سمٕمد اٟمتٝم٤مء قم٘مد اإلضم٤مرة:

سمرده يم٤مُماًل ُمـ دون ٟم٘مص أو شمٖمػم ومٞمف وسمٜمٗمس احل٤مًم٦م اًمتل شمًٚمٛمف هب٤م، وذم اًمقىم٧م اعمحدد سمدون 

 .(1)شم٠مظمػم وٓ مم٤مـمٚم٦م

 

  

                                                           

 422، ص2( اعمٝمذب: ًمٚمِمػمازي، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج5)

 .166( اًمقضمٞمز ذم اًمٕم٘مقد اعمدٟمٞم٦م: ضمٕمٗمر ومْمكم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص1)
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 ْٞااملبخح ايج

 ضًط١ ج١ٗ اإلداز٠ يف اضت٦جاز ايعكازات يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ

غم أن ًٕمقدي ؾمٚمٓم٦م اؾمتئج٤مر اًمٕم٘م٤مرات وم٘مد ٟمص اعمٜمٔمؿ قمًمٚمجٝم٦م اإلداري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًم

ويٙمقن ذم طمدود طم٤مضم٦م  ،ًمٚمٕم٘م٤مر هق احل٤مضم٦م اعم٤مؾم٦ماجلٝم٦م اإلداري٦م  اًمٖمرض ُمـ اؾمتئج٤مريٙمقن 

ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر  اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م وهذا ُم٤مضم٤مء ُمٕمؼمًا قمٜمف سم٤معم٤مدة إومم ُمـ

ؾمتئج٤مر اًمٕم٘م٤مر إٓ حل٤مضم٦م ُم٤مؾم٦م ًمف، ويٙمقن َٓيقز ًمٚمجٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ا"سم٘مقهل٤م  ،(2)وإظمالئف

. وقمغم وقء ُم٤م شم٘مدم ومًٜمتٜم٤مول ذم هذا اعمٌح٨م آؾمتئج٤مر ذم طمدود طم٤مضم٦م اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م

ذم اعمٓم٤مًم٥م  ؾمٚمٓم٦م ضمٝم٦م اإلدارة ذم اؾمتئج٤مر اًمٕم٘م٤مرات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

 أشمٞم٦م:

ات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم ذوط اؾمتئج٤مر اجلٝم٦م اإلداري٦م ًمٚمٕم٘م٤مر اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمًٕمقدي

اًمتزاُم٤مت اجلٝم٦م اإلداري٦م اعمًت٠مضمرة ًمٚمٕم٘م٤مر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 اًمًٕمقدي.

 .إضمراءات اؾمتئج٤مر اجلٝم٦م اإلداري٦م ًمٚمٕم٘م٤مرات ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدياعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هـ.28/9/2417سمت٤مريخ  ،62رىمؿ  ،( ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظمالئف(2
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 املطًب األٍٚ

 عكازات يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟ.غسٚط اضت٦جاز اجل١ٗ اإلداز١ٜ يً

 :غسط ًَه١ٝ املؤجس يًعكاز :ايػسط األٍٚ

 :ذط ُمٚمٙمٞم٦م اعم١مضمر ًمٚمٕم٘م٤مر ذم اًمٗم٘مف (2

أو ُم٠مذوٟم٤ًم  أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م )اًمٕملم اعم١مضمرة( ممٚمقيم٦م ًمٚمٛم١مضمر -رمحٝمؿ اهلل- يِمؽمط اًمٗم٘مٝم٤مء

 .(2)شمٗم٤مق ُمٜمٝمؿ٤مًمف ومٞمٝم٤م، وهذا سم

شمٙمقن ممٚمقيم٦م ًمٚمٛم١مضمر أو ُم٠مذوٟم٤ًم ًمف ومٞمٝم٤م، وم٤معم١مضمر إُم٤م أن  وم٤مًمٕملم اعم١مضمرة يِمؽمط ومٞمٝم٤م أن

يٙمقن ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٕملم وُمٜمٗمٕمتٝم٤م، أو ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م وم٘مط سم٠من يٙمقن ُمًت٠مضمرًا هل٤م أو ًمف وٓي٦م قمغم 

واًمقىمػ اًمذي ًمٞمس ًمف ٟم٤مفمر  ،اعمٜمٗمٕم٦م يم٤محل٤ميمؿ ًمف أن ي١مضمر ُم٤مل اًمًٗمٞمف واًمّمٖمػم واعمجٜمقن

قيمٞمؾ أن ي١مضمر ُم٤م ويمؾ سم٢مضم٤مرشمف، وًمٚمٛمًتٕمػم أن ي١مضمر ُم٤م ويمذًمؽ ًمٚمٜم٤مفمر أن ي١مضمر اعمقىمقف، وًمٚم

 اؾمتٕم٤مره ًمٞم١مضمره.

أن اإلضم٤مرة سمٞمع ُمٜم٤مومع، وم٤مؿمؽمط ومٞمٝم٤م يمقن اعم١مضمر ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م، أو ويدل هلذا اًمنمط:

ٕهن٤م ضمزء ُمٜمف، ومٚمق شمٍمف ومٞمام ٓ يٛمٚمٙمف وٓ إذن ًمف ومٞمف مل  :إحل٤مىم٤ًم ًمإلضم٤مرة سم٤مًمٌٞمع ،ُم٠مذوٟم٤ًم ًمف ومٞمٝم٤م

 .(1)َيز يمٌٞمٕمف

 :ذط ُمٚمٙمٞم٦م اعم١مضمر ًمٚمٕم٘م٤مرذم اًمٜمٔم٤مم (1

اؿمؽمط ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر أن يٙمقن اًمٕم٘م٤مر ممٚمقيم٤ًم ًمٚمٛم١مضمر سمّمٍؽ ذقمٍل، 

يٙمقن اًمٕم٘م٤مر  أن أ( أيت:يِمؽمط ذم اًمٕم٘م٤مر اعمًت٠مضمر " وهذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م سم٘مقهل٤م:

 .(3)"..ممٚمقيم٤ًم ًمٚمٛم١مضمر سمّمٍؽ ذقمل

                                                           

، ، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم564ص 7ؾم٤مسمؼ، ج وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ُمرضمع ،172، ص4ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج ٤مؾم٤مين،ٚمٙمًم :( سمدائع اًمّمٜم٤مئع(2

 .154، ص4ت/قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد و قمكم ُمٕمقض، ج ،سمػموت-دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ًمٞمحٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي اًمدُمِم٘مل

حت٘مٞمؼ/قمٌداعمٚمؽ سمـ دهٞمش  ،ػموتسم ،دار ظمي ،هـ2428، اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ًمزيـ اًمديـ اعمٜمجل اًمتٜمقظمل ،( اعمٛمتع قمغم اعم٘مٜمع(1

هـ، دار اًمٙمت٥م 2418،، اًمٓمٌٕم٦م إومم،ًمؼمه٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اسمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم ،، اعمٌدع ذح اعم٘مٜمع456ص 3ج

 .4/412حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ. ج  ،سمػموت ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 هـ.28/9/2417سمت٤مريخ  ،62رىمؿ  ،( ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظمالئف(3
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أٟمف ٓ يِمؽمط أن يٙمقن اًمٕم٘م٤مر ممٚمقيم٤ًم هق و ،هذا اًمنمط وًمٙمـ هٜم٤مك اؾمتثٜم٤مءات قمغم

وذًمؽ ذم اعمح٤مومٔم٤مت واعمرايمز إذا شمٕمذر اًمٕمثقر قمغم قم٘م٤مر ُمٜم٤مؾم٥م ممٚمقك  سمّمؽ ذقمل، ًمٚمٛم١مضمر

ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ اًمٕم٘م٤مر ذم " وهذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م سم٘مقهل٤م: ،سمّمٍؽ ذقمٍل 

 ."ٜم٤مؾم٥م ممٚمقك سمّمؽ ذقملاعمح٤مومٔم٤مت واعمرايمز إذا شمٕمذر اًمٕمثقر قمغم قم٘م٤مر ُم

 املطتأجس٠: اجل١ٗ َٓطٛبٞ أحد ايعكاز َايو ٜهٕٛ : أالايػسط ايجاْٞ

 اإلؾمالُمل: أٓ يٙمقن ُم٤مًمؽ اًمٕم٘م٤مر أطمد ُمٜمًقيب اجلٝم٦م اعمًت٠مضمرة ذم اًمٗم٘مف (2

 شمًٛمك:قم٘مد اإلضم٤مرة ٓ يّمح وٓ شمؽمشم٥م قمٚمٞمف آصم٤مره اًمنمقمٞم٦م إٓ إذا حت٘م٘م٧م ذوـمف اًمتل 

 ."ذوط اًمٕم٘مد "

ذم ذط قمدم ُمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مر ٕطمد ُمٜمًقيب اجلٝم٦م اعمًت٠مضمرة، ٟمجده ذـم٤ًم همػم  وقمٜمد اًمٜمٔمر

ُمٜم٤مٍف عم٘مت٣م قم٘مد اإلضم٤مرة وٓ يٜم٤مىمْمف، سمؾ هق ُمٜمدرج حت٧م ىم٤مقمدة )اعمًٚمٛمقن قمغم 

 .(2)ذوـمٝمؿ(

وهق ُمث٤مل ًمنمط اعمًت٠مضمر ذـم٤ًم ذم اًمٕملم اعمًت٠مضمرة أو  ،وهق ُمـ ُمّمٚمح٦م اعمًت٠مضمر

قمغم اعم١مضمر و٤مُمٜم٤ًم أو رهٜم٤َم ًمتقصمٞمؼ شمًٚمٞمؿ  -ُمثالً -عمًت٠مضمرن يِمؽمط ا٠ميم ذـم٤ًم ُمـ ُمّمٚمحتف،

اًمٕملم ًمف، أو يِمؽمط اعمًت٠مضمر شم٠مضمٞمؾ دومع إضمرة، أو يِمؽمط ًمٜمٗمًف ظمٞم٤مرًا ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م، أو يِمؽمط 

    أو أن يِمؽمط اعمًت٠مضمر صٗم٤مت ذم اًمٕملم اعمًت٠مضمرة ، يمقن اعمريمقب هيٕم٤ًم أو ُمرحي٤ًم أو واؾمٕم٤مً 

ٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مر ٕطمد ُمٜمًقيب اجلٝم٦م اعمًت٠مضمرة أو يِمؽمط ُم٤مء ُمٕمٞمٜم٤ًم وهق قمدم ُمٚم -يمح٤مًمتٜم٤م هذه-

اعم٘مّمقد أن هذا اًمنمط يٌح٨م ُمـ يمقٟمف همػم ُمٜم٤مٍف عم٘مت٣م قم٘مد  ًمٚمٕملم اعمًت٠مضمرة وهٙمذا،

                                                           

 ،363ص  ،وهذا احلدي٨م رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤ًم ذم صحٞمحف )اعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ( ،ذه اًم٘م٤مقمدة طمدي٨م ٟمٌقيأصؾ ه (2)

 -اًمري٤مض-دار اًمًالم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  ،هـ1،2412(، ط1173رىمؿ احلدي٨م ) ،سم٤مب أضمرة اًمًٛمنة ،يمت٤مب اإلضم٤مرة

اًمّمٚمح "ىم٤مل:  طسمٞمف قمـ ضمدة أن رؾمقل اهلل وأظمرضمف اًمؽمُمذي ُمـ ـمريؼ يمثػم سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمقف اعمزين قمـ أ

 "ضم٤مئز سملم اعمًٚمٛملم إٓ صٚمح٤ًم طمرم طمالًٓ أو أطمؾ طمراُم٤ًم، واعمًٚمٛمقن قمغم ذوـمٝمؿ إٓ ذـم٤ًم طمرم طمراُم٤ًم أو أطمؾَّ طمراُم٤مً 

، سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ 316، اٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، عمحٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، ص "طمدي٨م طمًـ صحٞمح "ىم٤مل اًمؽمُمذي: 

اًمري٤مض ـ -هـ، دار اًمًالم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 1،2412(، ط 2351ذم اًمّمٚمح سملم اًمٜم٤مس، رىمؿ احلدي٨م ) طرؾمقل اهلل 

 هـ، دار اًمًالم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.2412، 1، ط 1353، سم٤مب اًمّمٚمح، رىمؿ 337ورواه اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف، ص 
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رمحٝمؿ اهلل - اإلضم٤مرة وٓ يٜم٤مىمْمف، سمؾ ُمـ ُمّمٚمح٦م اعمًت٠مضمر، وهذا حمؾ اشمٗم٤مق سملم اًمٗم٘مٝم٤مء

 .(2)-شمٕم٤ممم

 اًمًٕمقدي: ًقيب اجلٝم٦م اعمًت٠مضمرة ذم اًمٜمٔم٤ممأٓ يٙمقن ُم٤مًمؽ اًمٕم٘م٤مر أطمد ُمٜم (1

اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قمٜمد اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر، أٓ يٙمقن ُم٤مًمؽ اًمٕم٘م٤مر أطمد 

يِمؽمط "/ب( سم٘مقهل٤م: 3طمٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة ):(1)ُمٜمًقيب اجلٝم٦م اعمًت٠مضمرة، وهذا ٟمص قمٚمٞمف اًمٜمٔم٤مم

 ."اجلٝم٦م اعمًت٠مضمرة  أٓ يٙمقن ُم٤مًمؽ اًمٕم٘م٤مر أطمد ُمٜمًقيب –بذم اًمٕم٘م٤مر اعمًت٠مضمر أيت: 

ذًمؽ أن اجلٛمع سملم صٗم٦م اعمتٕم٤مىمد ُمع اإلدارة، وصٗم٦م اعمقفمػ اًمٕم٤مم ىمد شمٙمقن ذم همػم 

هنؿ ٢مص٤مًمح اعمرومؼ اعمتٕم٤مىمد: ٕٟمف إذا أسمٞمح عمٜمًقيب اجلٝم٦م اعمًت٠مضمرة أن يتٕم٤مىمدوا ُمع اإلدارة وم

   .ؾمقف يامرؾمقن شم٠مصمػمًا واوح٤َم قمغم إسمرام اًمٕم٘مد وقمغم شمٜمٗمٞمذه

وم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م، ُمٜمع ُمـ اجلٛمع سملم رئ٤مؾم٦م جلٜم٦م ومحص وذم ٟمٔم٤مم اعمٜم٤م

اًمٕمروض وصالطمٞم٦م اًم٧ٌم ذم اعمٜم٤موم٦ًم، يمام ٓ َيقز اجلٛمع سملم رئ٤مؾم٦م جلٜم٦م ومتح اعمٔم٤مريػ ورئ٤مؾم٦م 

وهذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م قمنم ُمـ اًمٜمٔم٤مم،  .جلٜم٦م ومحص اًمٕمروض أو اًمٕمْمقي٦م ومٞمٝمام

٦م جلٜم٦م ومحص اًمٕمروض وصالطمٞم٦م اًم٧ٌم ذم اعمٜم٤موم٦ًم، يمام ٓ ٓ َيقز اجلٛمع سملم رئ٤مؾم" سم٘مقهل٤م:

 ،"َيقز اجلٛمع سملم رئ٤مؾم٦م جلٜم٦م ومتح اعمٔم٤مريػ ورئ٤مؾم٦م جلٜم٦م ومحص اًمٕمروض أو اًمٕمْمقي٦م ومٞمٝمام

 حت٘مٞم٘م٤ًم ًمٚمٛمّمٚمح٦م وسمٕمدًا قمـ اعمح٤مسم٤مة واًمتٗمْمٞمؾ.  :ومٝمٜم٤م ُمٜمع ُمـ اجلٛمع سملم صٗمتلم

 عٝب: بدٕٚ يًعكاز املطتأجس ايػسط ايجايح: تطًِ

  اإلؾمالُمل: ٕم٘م٤مر سمدون قمٞم٥م ذم اًمٗم٘مفًمٚماعمًت٠مضمر  شمًٚمؿ (2

إذا أٟمٕم٘مدت اإلضم٤مرة صحٞمح٦م ُمًتقومٞمف ٕريم٤مهن٤م وذوـمٝم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م آصم٤مره٤م ُمـ متٚمؽ 

اعمًت٠مضمر ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م وصمٌقت احلؼ ذم إضمرة، وىمٌؾ هذه أصم٤مر هٜم٤مك اًمتزاُم٤مت قمغم اعم١مضمر 

اعمًت٠مضمر ُمـ آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕملم  تزاُم٤مت اًمقاىمٕم٦م قمغم قم٤مشمؼ اعم١مضمر متٙملمًموُمـ آ واعمًت٠مضمر

 اعمًت٠مضمرة، ويتٗمرع قمـ هذا آًمتزام إصكم ُم٤م ي٠ميت:
                                                           

، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ 3ًمٓم٤مًمٌلم روو٦م ا ،24ص 23اعمًٌقط، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج  ،199ص  4( سمدائع اًمّمٜم٤مئع، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ج (2

 12 8ص  3ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج ،اًمٙمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ،71ص

 هـ28/9/2417سمت٤مريخ  ،62( ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظمالئف رىمؿ (1
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ومٞمج٥م قمغم اعم١مضمر أن ي٘مقم سمتًٚمؿ اًمٕملم اعم١مضمرة ًمٚمٛمًتـ٠مضمر ومتٙمٞمٜمف آًمتزام سم٤مًمتًٚمٞمؿ:   ( أ

ُمـ آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕملم اعم١مضمرة ـمقال ُمدة اإلَي٤مر، وهذا ٓ ظمالف ومٞمف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء، ومٛمـ أضمر 

 .(2)رًة أو صمقسم٤ًم أو طمٚمٞم٤ًم أو همػمه٤م ومٕمٚمٞمف شمًٚمٞمٛمٝم٤م إمم اعمًت٠مضمردارًا أو ؾمٞم٤م

وذًمؽ مم٤م  :ويِمٛمؾ اًمتًٚمٞمؿ شمقاسمع اًمٕملم اعم١مضمرة اًمتل ٓ يتح٘مؼ آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕملم إٓ هب٤م

 ،ومٕمغم ُم١مضمر اًمدار شمًٚمٞمؿ اعمًت٠مضمر ُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م اًمالزُم٦م ًمٗمتحٝم٤م ،(1)ضمرى قمٚمٞمف اًمٕمرف واًمٕم٤مدة

ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع ذم إرض سم٤مًمزراقم٦م إٓ : د ُمقرد اعم٤مءوقمغم ُم١مضمر إرض اًمزراقمٞم٦م إقمدا

 سمف.

ٟمع سملم اعمًت٠مضمر وسملم اًمٕملم اعمًت٠مضمرة قمغم ارومع اعمق :أي :هق اًمتخٚمٞم٦م واعم٘مّمقد سم٤مًمتًٚمٞمؿ:

سم٠من يٜمتٗمع هب٤م  :(3)اًمقضمف اًمذي يتٛمٙمـ سمف ُمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م ومتًٚمٞمؿ اعمٜم٤مزل يٙمقن سم٤مًمتخٚمٞم٦م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م

 ٤مئؾ. ٟمع وٓ طم٤مسمال ُم

شمًٚمٞمؿ اعم٠مضمقر هق قم٤ٌمرة قمـ إضم٤مزة أضمر ورظمّمتف ًمٚمٛمًت٠مضمر سم٠من "ضم٤مء ذم اعمجٚم٦م ىمقًمف: 

 .(4)"ٟمع٤ميٜمتٗمع سمف سمال ُم

، واًم٘مٞم٤مم سمٙمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف متٙملم اعمًت٠مضمر ُمـ آٟمتٗم٤مع قمغم ٟمتٗم٤معآًمتزام سم٢مقمداد اًمٕملم ًمال ( ب

ٛمٙمـ ُمٕمٝم٤م اعمًت٠مضمر ُمـ اًمقضمف اعمٜمِمقد ذم اًمٕم٘مد، ومتٚمزُمف ذم إضم٤مرة اًمدار شمًٚمٞمٛمٝم٤م سمح٤مًم٦م يت

 آٟمتٗم٤مع.

ويؽمشم٥م قمغم أن اًمتًٚمٞمؿ متٙملم ُمـ آٟمتٗم٤مع أن ُم٤م يٕمرض أصمٜم٤مء اعمدة مم٤م يٛمٜمع آٟمتٗم٤مع سمٖمػم 

 .(5)ومٕمؾ اعمًت٠مضمر يٙمقن قمغم اعم١مضمر إصالطمف، يمٕمامرة اًمدار وإزاًم٦م يمؾ ُم٤م ُيؾ سم٤مًمًٙمـ

 

 

                                                           

 هـ.2424 ،4ط  ،2/168 ،اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م (2)

 . 34، ص 4ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج ،( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع(1

 .174ص  ،4ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج  ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع (3)

 .581اعم٤مدة  ،568ص 2ج ،ًمٕمكم طمٞمدر ،( درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم(4

 هـ.2424 ،4ط  ،169-2/168 ،اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م (5)
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 اًمًٕمقدي: شمًٚمؿ اعمًت٠مضمر اًمٕم٘م٤مر سمدون قمٞم٥م ذم اًمٜمٔم٤مم (1

اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر ذم اًمٕم٘م٤مر اعمًت٠مضمر أن يٙمقن ص٤محل٤ًم ًمالؾمتٕمامل، وأٓ  يِمؽمط ٟمٔم٤مم

ٟمِم٤مء اًمتل حتد ُمـ اؾمتٛمرار آٟمتٗم٤مع ُمـ اًمٕم٘م٤مر، ويٚمزم اعم١مضمر يٙمقن ومٞمف قمٞم٥م ُمـ قمٞمقب اإل

ٟمِم٤مء قمغم ٟمٗم٘متف اخل٤مص٦م دون اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٠مي شمٕمقيض أو زي٤مدة ذم إضمرة شمرُمٞمؿ وإصالح قمٞمقب اإل

د، وإذا مل ي٘مؿ اعم١مضمر سم٤مإلصالح ظمالل ُمدة ُمٕم٘مقًم٦م ُمـ شم٤مريخ إؿمٕم٤مره سمخٓم٤مب ن اًمٕم٘م٤مأصمٜم٤مء هي

رؾمٛمل، ضم٤مز ًمٚمجٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م إصالح اًمٕمٞمقب قمغم طم٤ًمب اعم١مضمر وطمًٛمٝم٤م ُمـ إضمرة، 

وشمٙمقن اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اعمًتـ٠مضمرة ُم١ًموًم٦م قمـ إضمراء اًمّمٞم٤مٟم٦م اًمٕم٤مدي٦م اًمالزُم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإصالح 

 ٥ًٌم اؾمتٕمامهل٤م ًمف.سمأي ضر 

ٟمِم٤مء اًمتل أن يٚمتزم اعم١مضمر سمؽمُمٞمؿ وإصالح قمٞمقب اإل" /ج( سم٘مقهل٤م:3د ٟمّم٧م اعم٤مدة )وًم٘م

حتد ُمـ اؾمتٛمرار آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕم٘م٤مر ًمٚمٖمرض اعمًت٠مضمر ُمـ أضمٚمف قمغم ٟمٗم٘متف اخل٤مص٦م، دون اعمٓم٤مًم٦ٌم 

ن اًمٕم٘مد، وإذا مل ي٘مؿ اعم١مضمر سم٢مصالح قمٞمقب ٤مسم٠مي شمٕمقيض، أو زي٤مدة ذم إضمرة أصمٜم٤مء هي

دة ُمٕم٘مقًم٦م ُمـ شم٤مريخ إؿمٕم٤مره سمخٓم٤مب رؾمٛمل ضم٤مز ًمٚمجٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م إصالح ٟمِم٤مء ظمالل ُماإل

اًمٕمٞمقب قمغم طم٤ًمب اعم١مضمر وطمًٛمٝم٤م ُمـ إضمرة وشمٙمقن اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اعمًت٠مضمرة ُم١ًموًم٦م 

 .(2)"قمـ إضمراء اًمّمٞم٤مٟم٦م اًمٕم٤مدي٦م اًمالزُم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإصالح أي ضر يًٌٌف اؾمتٕمامهل٤م ًمف

 

 ْٞااملطًب ايج

 ز١ٜ املطتأجس٠ يًعكاز يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٚايٓعاّ ايطعٛدٟايتصاَات اجل١ٗ اإلدا

 أٚاًل: االيتصاّ بدفع أجس٠ ايعني املطتأجس٠ يف ايفك٘ ٚايٓعاّ: 

 آًمتزام سمدومع أضمرة اًمٕملم ذم اًمٗم٘مف: (2

ٟمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمٜمدهؿ، أن إضمرة ريمـ إسمؾ  -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم-ُمـ اعمت٘مرر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء 

، وإضمرة يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف، هل: شم٘مدم ذيمره ذم أريم٤من اًمٕم٘مد ُمـ أريم٤من قم٘مد اإلضم٤مرة، يمام

                                                           

 هـ.28/9/2417سمت٤مريخ  ،62رىمؿ  ،( ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظمالئف(2
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ودومع إضمرة ًمألضمػم أُمٌر  .(2)"اًمِٕمقض اًمذي يٕمٓمك ُم٘م٤مسمؾ ُمٜمٗمٕم٦م إقمٞم٠من أو ُمٜمٗمٕم٦م إسمدان "

قض اعم٤مزم، واضم٥م ُمت٘مرر ذقم٤ًم يٚمتزم سمف اعمًت٠مضمر، وَيقز أن شمٙمقن إضمرة ٟم٘مدي٦م، يٕمٜمل سم٤مًمٕم

ر إٟم٤ًمن دارًا ًمٙمل يًٙمٜمٝم٤م، وَيٕمؾ اًمٕمقض اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م يم٠من يًت٠مضم :(1)وَيقز أن شمٙمقن ُمٜمٗمٕم٦م

اًمتل طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٙمٜمك داٍر أظمرى يًتح٘مٝم٤م اعم١مضمر، إٓ ُم٤م طمٙمل قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف ٓ َيٞمز أن 

 .(3)شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م قمقو٤ًم ذم اإلضم٤مرة، إٓ أن ُيتٚمػ ضمٜمس اعمٜمٗمٕم٦م، يمًٙمٜمك دار سمٛمٜمٗمٕم٦م هبٞمٛم٦م

ًت٠مضمر هق دومع إضمرة عمًتح٘مٝم٤م وهق اعم١مضمر، وىمد وُمـ آًمتزاُم٤مت اًمتل يٚمتزم هب٤م اعم

ذم وىم٧م اؾمتح٘م٤مق اعم١مضمر ًمألضمرة، هؾ هق سمٛمجرد اًمٕم٘مد،  -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم-اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء 

 أم سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء اعمًت٠مضمر ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م، قمغم ىمقًملم اصمٜملم:

 .(5)واحلٜم٤مسمٚم٦م ،(4)أن اعم١مضمر يٛمٚمؽ إضمرة سمٛمجرد اًمٕم٘مد، وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘مقل إول:

أن اعم١مضمر ٓ يٛمٚمٙمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مد، ومال يًتحؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم هب٤م إٓ يقُم٤ًم سمٞمقم، وهق  اًم٘مقل اًمث٤مين:

 .(7)واحلٜمٗمٞم٦م ،(6)ىمقل اعم٤مًمٙمٞم٦م

 آًمتزام سمدومع أضمرة اًمٕملم ذم اًمٜمٔم٤مم: (1

إضمرة يمام ؾمٌؼ ذيمره هل ريمـ ُمـ أريم٤من قم٘مد اإلضم٤مرة، وإصؾ أن ًمٚمٕم٤مىمديـ احلري٦م ذم 

٧م وُمٙم٤من اًمقوم٤مء هب٤م. وُمـ أهؿ أصم٤مر اًمتل أٟمتجٝم٤م قم٘مد اإلضم٤مرة هق حتديد ُم٘مدار إضمرة، ووىم

                                                           

 (.2/371( اٟمٔمر: درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم: )(2

، اعمٖمٜمل:  121ص  4ج ،ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ،ؾم٤مين٤موسمدائع اًمّمٜم٤مئع: ًمٚمٙم ،276ص  5ًمٓم٤مًمٌلم: ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، جاٟمٔمر: روو٦م ا (1)

 .24، ص 8ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج ،ٓسمـ ىمداُم٦م

 .25، ص 8ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج ،اعمٖمٜمل: ٓسمـ ىمداُم٦م (3)

عمٝمذب:  ا 334، ص 1ج ،ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ،، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: ًمٚمنمسمٞمٜمك275ص 5ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج  ،اٟمٔمر: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (4)

 .399ص / 2ًمٚمِمػمازى، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، 

وطم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع:  ،42، ص 4ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج ،و يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع: ًمٚمٌٝمقشمك ،28ص  8اٟمٔمر: اعمٖمٜمل: ٓسمـ ىمداُم٦م: ج (5)

 .343ص  5ج ،ُمرضمع ؾم٤مسمؼ آؿم٤مرة إًمٞمف

 .382اٟمٔمر: سمداي٦م اعمجتٝمد: ٓسمـ رؿمد ص (6)

درر احلٙم٤مم  ،5، ص 8، اًمٌحر اًمرائؼ: ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج122، ص 4ع ؾم٤مسمؼ، ج ُمرضم ٤مؾم٤مين،( اٟمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع: ًمٚمٙم(7

 .568، ص 2ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم: ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج
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اًمتزام اعمًت٠مضمر سمدومع إضمرة ًمّم٤مطم٥م اًمٌمء اعم١مضمر ذم ُمقاقمٞمده٤م اعمِمؽمـم٦م، وإذا مل ي٘مؿ هبذا 

آًمتزام ومٚمٚمٛم١مضمر أن يٚمزُمف سم٤مًم٘مٞم٤مم سمف ـمٌ٘م٤ًم ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م وإضمرة يتؿ حتديده٤م ُمـ ىِمٌؾ ـمرذم 

 .(2)ًت٠مضمر سمدومٕمٝم٤م ؾمقاء اؾمتقذم اعمٜم٤مومع أم ٓاًمٕم٘مد، ويٚمتزم اعم

 :ٚايٓعاّ ايعني املؤجس٠ يف ايفك٘ ثاًْٝا: االيتصاّ بصٝا١ْ

 اًمٕملم اعم١مضمرة ذم اًمٗم٘مف: آًمتزام سمّمٞم٤مٟم٦م (2
ن صٞم٤مٟم٦م اًمٕملم اعم١مضمرة وإصالح ُم٤م يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ظمٚمؾ ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ذم شمٜمٗمٞمذ إ

 ٟمام هق سم٥ًٌم ذًمؽ.إوم٤مت سملم اعمتٕم٤مىمديـ وًمذا أهمٚم٥م ُم٤م حيدث ُمـ ظمال :اًمٕم٘مد واؾمتٛمراره

يٚمزُمقن اعمًت٠مضمر سم٢مصالح وصٞم٤مٟم٦م ُم٤م حيدث  -رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -وهلذا ٟمجد اًمٗم٘مٝم٤مء 

سمًٌٌف، يمام يٚمزُمقن اعم١مضمر سم٢مصالح وهتئٞم٦م اًمٕملم اعم١مضمرة قمغم وضمف يتٛمٙمـ اعمًت٠مضمر ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء 

 اعمٜمٗمٕم٦م ووم٘م٤ًم عم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف.

يم٤مهندام اًمدار أو سمٕمض : ًمؽ مم٤م يتٓمٚم٥م اإلصالح أو اًمّمٞم٤مٟم٦م أُم٤م ُم٤م حيدث ذم اًمٕملم سمٕمد ذ

ن ؿم٤مء اعمًت٠مضمر أن يّمٚمح ذًمؽ إ)و :(1)ىم٤مل اًمنظمز أضمزائٝم٤م، أو همرق إرض أو ٟمحق ذًمؽ.

ن ٓ َيؼم ٤مٟمًٕن اإل :ن ؿم٤مء ظمرج إذا أسمك رب اًمدار أن يٗمٕمٚمفإومٕمؾ وٓ حت٥ًم ًمف ُمـ إضمرة، و

وو٤مت يث٧ٌم ًمٚمٕم٤مىمد طمؼ اًمٗمًخ ومٞمام يٕمتٛمد ًمزوُمف مت٤مم قمغم إصالح ُمٚمٙمف، وًمٙمـ اًمٕمٞم٥م ذم اعمٕم٤م

 .(3)اًمرو٤م(

سمؾ هل قمغم اعم١مضمر  -أي اًمدار -وىم٤مل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: )...وًمٞمس قمغم اعمًت٠مضمر قمامرهت٤م 

ؾمقاء أىم٤مرن اخلٚمؾ اًمٕم٘مد يمدار ٓ سم٤مب هل٤م، أم قمرض هل٤م دواُم٤ًم، وؾمقاء أيم٤من ٓ حيت٤مج ًمٕملم زائدة 

                                                           

، اًمٕم٘مقد اعمًامة )قم٘مد اإلَي٤مر( ًمٚمديمتقر: 387ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين ذم اًمٕم٘مقد )قم٘مد اإلَي٤مر( ًمٚمًٜمٝمقري: ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ص (2)

 .585رُمْم٤من أسمق اًمًٕمقد: ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ص

 ،يم٤من إُم٤مُم٤ًم طمج٦ًم وم٘مٞمٝم٤ًم، أصقًمٞم٤ًم ُمٜم٤مفمراً  ،ؿمٛمس إئٛم٦م ،أسمق سمٙمر اًمنظمز ،د سمـ ايب ؾمٝمؾنظمز: هق حمٛمد سمـ أمح( اًم(1

 ،ذح اًمًػم اًمٙمٌػم."و "أصقل اًمٗم٘مف "و "اعمًٌقط "ًمف ُم١مًمٗم٤مت ُمـ أؿمٝمره٤م  ،شمقذم ذم طمدود اًمتًٕملم وإرسمٕمامئ٦م

- 1ط  ،قمٌداًم٘م٤مدر حمٛمد احلٚمق :، ت78/81، 3 احلٜمٗمل ج ًمٕمٌداًم٘م٤مدر اًم٘مرر :اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م

 سمػموت.-ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  ،هـ2423

 .25/244ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج  ،ًمٚمنظمز ،اعمًٌقط (3)
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ء وشمٓمٞملم، وًمٞمس اعمراد سمٙمقهن٤م قمغم اعم١مضمر أٟمف َيؼم قمغم قمامرهت٤م، يم٢مىم٤مُم٦م ُم٤مئؾ، أم حيت٤مج يمٌٜم٤م

ر، إن ٟم٘مّم٧م اعمٜمٗمٕم٦م سم٤مًمٕمامرة ومذاك، وإٓ ومٚمٚمٛمٙمؽمي اخلٞم٤م "وم٢من سم٤مدر وأصٚمحٝم٤م"سمدًمٞمؾ ىمقًمف: 

 .(2)ًمتّير..(

وضم٤مء ذم اإلٟمّم٤مف: )ًمق اطمت٤مضم٧م اًمدار دمديدًا: وم٢من ضمدد اعم١مضمر وإٓ يم٤من ًمٚمٛمًت٠مضمر 

 .(1)اًمٗمًخ.. (

ل يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء ـ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ـ ٟمجدهؿ ٓ يٚمزُمقن اعم١مضمر سمّمٞم٤مٟم٦م اًمٕملم ومٛمـ ظمال

 سمحٞم٨م وم٘مدت آٟمتٗم٤مع هب٤م أو أيمثره.  ظم٤مص٦م إذا يم٤من اًمتٚمػ هب٤م يمثػمًا  اعم١مضمرة أو إصالطمٝم٤م

 :اًمٜمٔم٤مماًمٕملم اعم١مضمرة ذم  آًمتزام سمّمٞم٤مٟم٦م (1

ٟمتٗم٤مع طمتك يتٛمٙمـ إلقمغم اعم١مضمر أن يتٕمٝمد سمّمٞم٤مٟم٦م اًمٕملم اعم١مضمرة، طمتك شمٌ٘مك ص٤محل٦م ًم

ومٜمجد أن قمغم اعم١مضمر أن يتٕمٝمد سمّمٞم٤مٟم٦م : اعمًت٠مضمر ُمـ آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕملم اعم١مضمرة ـمقال اعمدة اعمحددة

اًمٕملم اعم١مضمرة ًمتٌ٘مك قمغم احل٤مًم٦م اًمتل ؾمٚمٛم٧م هب٤م، وأن ي٘مقم ذم أصمٜم٤مء اإلضم٤مرة سمجٛمٞمع اًمؽمُمٞمامت 

زُم٦م ًمألؾمٓمح ُمـ دمّمٞمص، أو اًميوري٦م دون اًمؽمُمٞمامت اًمت٠مضمػمي٦م وقمٚمٞمف أن َيري إقمامل اًمال

 .(3)"سمٞم٤مض وأن ي٘مقم سمٜمزح أسم٤مر وُمّم٤مرف اعمٞم٤مه... يمؾ هذا ُم٤م مل ي٘مض آشمٗم٤مق سمٖمػمه

وم٤مًمؽمُمٞمامت اًميوري٦م، هل اًمتل يًتٚمزُمٝم٤م آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕملم اعم١مضمرة طمتك شمٔمؾ سمح٤مًم٦م 

ك إمم ٟمتٗم٤مع اًمذي أضمري٧م ُمـ أضمٚمف، وهل قمغم اعم١مضمر أي٤ًم يم٤من اًم٥ًٌم اًمذي َدقمَ شمّمٚمح ُمٕمٝم٤م ًمال

 .(4)اًمؽمُمٞمؿ

 

                                                           

 .1/445ُمرضمع ؾم٤مسمؼ،  اًمنمسمٞمٜمل( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، (2

حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمؽميمل، دار  ( اًمنمح اًمٙمٌػم اعمٓمٌقع ُمع اعم٘مٜمع واإلٟمّم٤مف: ؿمٛمس اًمديـ أسمق اًمٗمرج حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُمف،(1

 .24/464، ـه2425اهلجرة، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 اًمًٕمقدي احلٙمقُمٞم٦م واعمِمؽمي٤مت اعمٜم٤موم٤ًمت ٟمٔم٤مم ٕطمٙم٤مم ووم٘م٤م( شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ٞم٦محتٚمٞمٚم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م دراؾم٦م) اإلداري٦م اًمٕم٘مقد ذم ( اًمقضمٞمز(3

 .185ص  اخلقزم، قمٛمر: اًمتٜمٗمٞمذي٦م وٓئحتف

اًمٕم٘مقد اعمًامة قم٘مد اًمٌٞمع واإلَي٤مر، قمكم  293، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ص291َي٤مر: رُمْم٤من أسمق اًمًٕمقد اًمٕم٘مقد اعمًامة قم٘مد اإل ((4

 .176-175اًمٕمٌٞمدي ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، 
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 ثايجًا: إخال٤ ايعني املؤجس٠ يف فٛز اْتٗا٤ َد٠ ايعكد يف ايفك٘ ٚايٓعاّ:

ٟم٘مْم٧م اإلضم٤مرة سم٠مي ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب وضم٥م قمغم اإذا إظمالء اًمٕملم اعم١مضمرة ذم اًمٗم٘مف:  (2

اعمًت٠مضمر أن يرومع يده قمـ اًمٕملم اعم١مضمرة ومال يًتٕمٛمٚمٝم٤م، وٓ حيًٌٝم٤م قمـ اعم١مضمر سمؾ ي٘مقم 

وىمد ٟمّم٧م اعمجٚم٦م قمغم ذًمؽ وم٘م٤مًم٧م: )يٚمزم اعمًت٠مضمر رومع يده قمـ  .(2)ٜمٝم٤مسم٤مًمتخٚمٞم٦م قم

ٟم٘مْم٤مء اوىم٤مًم٧م: )ًمٞمس ًمٚمٛمًت٠مضمر اؾمتٕمامل اعم٠مضمقر سمٕمد  .ٟم٘مْم٤مء اإلضم٤مرة(ااعم٠مضمقر قمٜمد 

 .(1)اإلضم٤مرة(

وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕملم اعم١مضمرة إمم  ،ن اعمًت٠مضمر ي٘مقم سمتًٚمٞمؿ ُمٗمت٤مح اًمدار٢مٟمتٝم٧م اإلضم٤مرة وماوم٢مذا 

 اعم١مضمر.

يٙمقن إظمالء اعم٤ٌمين ذم ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٕم٘م٤مر قمغم ٕملم اعم١مضمرة ذم اًمٜمٔم٤مم: إظمالء اًم (1

 اًمٜمحق أيت: 

 شمٌٚمٞمغ اعم١مضمر سم٤محلْمقر ًمتًٚمؿ اعمٌٜمك قمٜمد إظمالئف أو هن٤مي٦م اًمٕم٘مد. -2

ن اعم١مضمر اعمًجؾ ًمدى اجلٝم٦م ايٙمقن اًمتٌٚمٞمغ سمٛمقضم٥م ظمٓم٤مب ُمًجؾ يرؾمؾ قمغم قمٜمق -1

 احلٙمقُمٞم٦م اعمًت٠مضمرة.

ظمالل ُمدة ٓ شم٘مؾ قمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم ُمـ شم٤مريخ إرؾم٤مًمف ُم٤م مل ي١مظمذ حيدد ُمققمد اًمتًٚمٞمؿ  -3

 ،(3)قمٚمٞمف إىمرار سم٤مًمٕمٚمؿ سمٛمققمد اًمتًٚمٞمؿ، وهذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة احل٤مدي٦م قمنم ُمـ اًمٜمٔم٤مم

يٌٚمغ اعم١مضمر سم٤محلْمقر ًمتًٚمؿ اعمٌٜمك قمٜمد إظمالئف أو ذم هن٤مي٦م اًمٕم٘مد سمٛمقضم٥م "سم٘مقهل٤م: 

ى اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اعمًت٠مضمرة حيدد ومٞمف ظمٓم٤مب ُمًجؾ يرؾمؾ قمغم قمٜمقاٟمف اعمًجؾ ًمد

ُمققمد اًمتًٚمٞمؿ ظمالل ُمدة ٓ شم٘مؾ قمـ مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم ُمـ شم٤مريخ إرؾم٤مًمف ُم٤م مل ي١مظمذ قمٚمٞمف 

 ."إىمرار سمٛمققمد اًمتًٚمٞمؿ

 

 
                                                           

 . 452ص 1ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج  ،ًمٚمنمسمٞمٜمك :ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،224ص 8ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج  ،( اعمٖمٜمل: ٕسمـ ىمداُم٦م2)

 .591-592اعم٤مدشم٤من  ،582، 2/579( درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ًمٕمكم طمٞمدر (1

 .هـ28/9/2417وشم٤مريخ  ،62ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظمالئف، رىمؿ  (3)
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 املطًب ايجايح

 إجسا٤ات اضت٦جاز اجل١ٗ اإلداز١ٜ يًعكازات يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ

  :ايطعٛدٟ إجسا٤ات االضت٦جاز يف ايٓعاّ

إضمراءات شمتٌع ذم ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر قمٜمد إرادة اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اؾمتئج٤مر  هٜم٤مك

 اًمٕم٘م٤مر قمغم اًمٜمحق أيت: 

 :طسٜك١ االضت٦جاز: أٚاًل

 ٘م٤مر سم٤مإلقمالن قمـ ذًمؽ طم٥ًم أيت: شم٘مقم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمراهم٦ٌم سم٤مٓؾمتئج٤مر ًمٚمٕم

 .اإلقمالن ذم صحٞمٗمتلم يقُمٞمتلم قمغم إىمؾ ظمالل مخ٦ًم قمنم يقُم٤مً  -2
ٟم٤مت ذم سمٕمض إُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م قمـ رهمٌتٝم٤م يٙمقن اإلقمالن ذم اعمرايمز سمقوع إقمال -1

 سم٤مٓؾمتئج٤مر.
 يتْمٛمـ اإلقمالن: -3

 ٟمقع اًمٕم٘م٤مر. -أ 

 ُم٤ًمطمتف. -ب 

 ُمقاصٗم٤مشمف. -ج 

 ُمدة اإلضم٤مرة اعمٓمٚمقسم٦م. -د 

 اًمٖمرض اًمذي ؾمٞمتؿ آؾمتئج٤مر ُمـ أضمٚمف.   -هـ

ٙمقُمٞم٦م اًمراهم٦ٌم ذم شم٘مقم اجلٝم٦م احل"سم٘مقهل٤م:  ،(2)وقمغم هذا ٟمّم٧م اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٜمٔم٤مم

آؾمتئج٤مر سم٤مإلقمالن ذم صحٞمٗمتلم يقُمٞمتلم قمغم إىمؾ ظمالل مخ٦ًم قمنم يقُم٤ًم، وسم٤مإلو٤موم٦م إمم 

ٟم٤مت ذم سمٕمض إُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م قمـ رهم٦ٌم اجلٝم٦م ذًمؽ يٙمقن اإلقمالن ذم اعمرايمز سمقوع إقمال

وذم يمؾ احل٤مٓت يتْمٛمـ اإلقمالن اًمٕم٘م٤مر وُم٤ًمطمتف وُمقاصٗم٤مشمف ، احلٙمقُمٞم٦م ُمـ آؾمتئج٤مر

 ."دة اإلضم٤مرة اعمٓمٚمقسم٦م، واًمٖمرض اًمذي ؾمٞمتؿ آؾمتئج٤مر ُمـ أضمٚمفوُم

 

                                                           

 .هـ28/9/2417، سمت٤مريخ 62رىمؿ  ،( ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظمالئف(2
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 ايًج١ٓ اإلداز١ٜ امله١ْٛ يفخص ايعسٚض: : ًْٝااث

شمِمٙمؾ اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمراهم٦ٌم سم٤مٓؾمتئج٤مر صمالصم٦م ُمـ ُمقفمٞمٗمٝم٤م ًمٗمحص اًمٕمروض اعم٘مدُم٦م 

ٟمّم٧م  ُمـ طمٞم٨م ُمالءُمتف ًمٚمٖمرض اعمٓمٚمقب وإضمرة اعمٓمٚمقسم٦م، ًمإلَي٤مر واىمؽماح اعمٜم٤مؾم٥م ُمٜمٝم٤م

شمٙمقن اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمراهم٦ٌم ذم آؾمتئج٤مر جلٜم٦م "سم٘مقهل٤م:، (2)قمغم ذًمؽ اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمٜمٔم٤مم

ُمـ صمالصم٦م ُمـ ُمقفمٞمٗمٝم٤م ًمٗمحص اًمٕمروض اعم٘مدُم٦م ًمإلَي٤مر، واىمؽماح اعمٜم٤مؾم٥م ُمٜمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م 

 ."ُمالءُمتف ًمٚمٖمرض اعمٓمٚمقب وُمـ طمٞم٨م إضمرة اعمٓمٚمقسم٦م

وشمتث٧ٌم اًمٚمجٜم٦م ُمـ ؾمالُم٦م اعمٌٜمك، وهل٤م أن " :٤موىمد ٟمّم٧م اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم قمغم ذًمؽ سم٘مقهل

 ."شمًتٕملم سمٛمـ شمراه هلذا اًمٖمرض إذا رأت ضورة ًمذًمؽ

 إجسا٤ات ايعكاز املساد اضت٦جازٙ، ٚأجست٘: :ثايجًا

ن إضمراءات اًمٕم٘م٤مر ٢مإذا طمددت اًمٚمجٜم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم اًمٕم٘م٤مر اعمٜم٤مؾم٥م وم

 اعمراد اؾمتئج٤مره قمغم اًمٜمحق أيت: 

يٙمقن قمـ ـمريؼ اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمراهم٦ٌم ذم  :ذا يم٤من اًمٕم٘م٤مر سمامئتل أًمػ ري٤مل وم٠مىمؾإ ( أ

 آؾمتئج٤مر.

شمٙمقن إضمراءات اًمٕم٘م٤مر قمـ ـمريؼ جلٜم٦م ُمـ اجلٝم٦م اًمراهم٦ٌم ذم  :إذا زاد قمغم ُم٤مئتل أًمػ ري٤مل ( ب

ن إواعم٤ٌمين، واعمحتقي٤مت  آؾمتئج٤مر وُمٜمدوسملم ُمـ وزارة اعم٤مًمٞم٦م: ًمت٘مدير إرايض

 إضمرة سمح٥ًم اًمٜم٥ًم أشمٞم٦م: وضمدت، وحتت٥ًم 

 %( ًمٚمٛمدارس واعمرايمز إُمٜمٞم٦م واعمًتِمٗمٞم٤مت واعمرايمز اًمّمحٞم٦م.21)  -2

 %( عم٤م قمدا ذًمؽ ُمـ اإلدارات احلٙمقُمٞم٦م إظمرى.22)  -1

 إذا يم٤من قمرض اعم٤مًمؽ أىمؾ ُمـ ىمٞمٛم٦م هذه اًمٜم٥ًم ومٞم١مظمذ سمف.  -3

 

 

 

                                                           

 .هـ28/9/2417، سمت٤مريخ 62رىمؿ  ،( ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظمالئف(2
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 :(2)( ُمـ اًمٜمٔم٤مم25وهذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة )

اعمراد اؾمتئج٤مره سمامئتل أًمػ ري٤مل وم٠مىمؾ قمـ ـمريؼ اجلٝم٦م  شمٙمقن إضمراءات اًمٕم٘م٤مر-أ"

 احلٙمقُمٞم٦م اًمراهم٦ٌم ذم آؾمتئج٤مر.

شمٙمقن إضمراءات اًمٕم٘م٤مر عم٤م زاد قمغم ُم٤مئتل أًمػ ري٤مل قمـ ـمريؼ جلٜم٦م ُمـ اجلٝم٦م -ب

احلٙمقُمٞم٦م اًمراهم٦ٌم ذم آؾمتئج٤مر وُمٜمدوسملم ُمـ وزارة اعم٤مًمٞم٦م ًمت٘مدير إرايض واعم٤ٌمين واعمحتقي٤مت 

 -ت٥ًم إضمرة سمح٥ًم اًمٜم٥ًم أشمٞم٦م:أن وضمدت وحت

 %( ًمٚمٛمدارس واعمرايمز إُمٜمٞم٦م واعمًتِمٗمٞم٤مت واعمرايمز ا ًمّمحٞم٦م.21)  -2

 %( عم٤م قمدا ذًمؽ ُمـ اإلدارات احلٙمقُمٞم٦م إظمرى.22) -1

 إذا يم٤من قمرض اعم٤مًمؽ أىمؾ ُمـ ىمٞمٛم٦م هذه اًمٜم٥ًم ومٞم١مظمذ سمف. -3

أو رئٞمس  ،ذم طمدود هذه اًمٜم٥ًم، يم٤من ًمٚمقزير أو ُمـ يٗمقوف وم٢مذا يم٤مٟم٧م إضم٤مرة اًمٕم٘م٤مر

 أو ُمـ يٗمقوف اقمتامد ىمرار آؾمتئج٤مر سمٕمد إيمامل اإلضمراءات، صمؿ يؼمم اًمٕم٘مد. ،اعمّمٚمح٦م اعمًت٘مٚم٦م

إذا يم٤مٟم٧م إضم٤مرة اًمٕم٘م٤مر ذم " سم٘مقهل٤م: ،(1)وهذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمٜمٔم٤مم

 (، يم٤من ًمٚمقزير أو ُمـ يٗمقوف أو رئٞمس اعمّمٚمح٦م أو ُمـ25طمدود اًمٜم٥ًم اعم٘مررة ذم اعم٤مدة )

يٗمقوف اقمتامد ىمرار آؾمتئج٤مر سمٕمد إيمامل اإلضمراءات اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اًمٜمٔم٤مم وإسمرام 

 ."..قم٘مد اإلضم٤مرة

أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اإلضم٤مرة اعمٓمٚمقسم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر اعم٘مؽمح شمزيد قمغم اًمٜم٥ًم اعم٘مررة ذم اًمٜمٔم٤مم، ومٕمغم 

وإضم٤مزة  ًمٚمٙمِمػ قمغم اًمٕم٘م٤مر -ُمّمٚمح٦م أُمالك اًمدوًم٦م-اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م إسمالغ وزارة اعم٤مًمٞم٦م 

 اإلضم٤مرة ىمٌؾ اقمتامد اجلٝم٦م ىمرار آؾمتئج٤مر، وإسمرام اًمٕم٘مد.

وإذا يم٤مٟم٧م اإلضم٤مرة اعمٓمٚمقسم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر ":سم٘مقهل٤م، (3)وهذا ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م

ُمّمٚمح٦م -اعم٘مؽمح شمزيد قمغم اًمٜم٥ًم اعم٘مررة ذم اًمٜمٔم٤مم ومٕمغم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م إسمالغ وزارة اعم٤مًمٞم٦م 

                                                           

 .هـ28/9/2417، سمت٤مريخ 62رىمؿ  ،الئف( ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظم(2

 هـ.28/9/2417، سمت٤مريخ 62رىمؿ  ،( ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظمالئف1)

 .هـ28/9/2417، سمت٤مريخ 62رىمؿ  ،( ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظمالئف3)
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ٕم٘م٤مر، وإضم٤مزة اإلضم٤مرة ىمٌؾ اقمتامد اجلٝم٦م ىمرار آؾمتئج٤مر وإسمرام ًمٚمٙمِمػ قمغم اًم -أُمالك اًمدوًم٦م 

 ٘مد.اًمٕم

اًمنميٕم٦م : اجلٝم٦م اإلداري٦م ًمٚمٕم٘م٤مراتُمقىمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ إضمراءات اؾمتئج٤مر 

اإلؾمالُمٞم٦م ضم٤مءت سم٘مقاقمد شمٜمٝمل قمـ اًمتٍمف ذم إُمقال اًمٕم٤مُم٦م إٓ سم٤مًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م: وُمـ 

قمد اًمتل أىمره٤م وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأورد أضمؾ ذًمؽ وم٢من اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اؾمت٘مك اًم٘مقا

اًمٜمص قمغم اإلضمراءات اًمتل َي٥م قمغم اجلٝم٦م اإلداري٦م أن شمٚمتزم هب٤م طمٞم٤مل ىمٞم٤مُمٝم٤م سم٤مؾمتئج٤مر 

وُم٤م ىم٤مم سمف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ُمـ اًمٜمص قمغم هذه اإلضمراءات إٟمام يم٤من ُمـ سم٤مب ، قم٘م٤مرات اًمدوًم٦م

اًمٕم٤مم اًمذي يٕمتؼم ُمـ اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتٜمٔمٞمؿ اًمذي ي٘مرره وزم إُمر ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ اًمٜمٗمع 

 ُم٤مدام أهن٤م ٓ خت٤مًمػ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: وذًمؽ ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م.
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 اخلامت١

احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م أومْمؾ اًمّمٚمقات واًمتحٞم٤مت، وقمغم آًمف 

 وصحٌف أوزم اعمٜم٤مىم٥م واًمٙمراُم٤مت.

 :ت٤مئ٩م اًمتل اؾمتٜمتجتٝم٤م ُمـ هذا اًمٌح٨م، هل ُم٤م ي٠ميتأٓ وإن ُمـ أهؿ اًمٜم

 اًم٘م٤مٟمقين.اًمتٕمريػ اًمٗم٘مٝمل ًمٕم٘مد اإلضم٤مرة أوؾمع وأؿمٛمؾ ُمـ اًمتٕمريػ  .2

دظمؾ ومٞمف طم٘مقق آرشمٗم٤مق أوذًمؽ سم٠من  :اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ىمد شمقؾمع ذم شمٕمريػ اًمٕم٘م٤مر  .1

ًمؽ يمذ وهل اعمٚمح٘م٤مت سم٤مًمدار ُمثؾ اًمٗمٜم٤مء وهمػمه، ويالطمظ ،واعمتٛمثٚم٦م ذم اعمٞم٤مه واًمٕمرص٤مت

اًمٕم٘م٤مر سم٤مًمتخّمٞمص  ٦مُمثٚمأدظمؾ ذم هذا اًمتٕمريػ احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم سم٤مًمٕم٘م٤مر، وُمـ أن أ

ٟم٤مت اعمرصدة قمغم ظمدُم٦م ُمزرقم٦م، ووضمف قمده٤م قم٘م٤مرًا ذم اوهل أٓت واحلٞمق ،ذم اًمٜمٔم٤مم

 .اًمٜمٔم٤مم

يِمؽمط ًمّمح٦م اإلضم٤مرة سمقضمف قم٤مم ًمدى وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م وُمٜمٝم٤م شم٠مضمػم اًمٕم٘م٤مرات اًمتل متٚمٙمٝم٤م  .3

ويمذًمؽ َي٥م أن يٙمقن . أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ًمٓمرذم اًمٕم٘مد اعم١مضمر واعمًت٠مضمر اًمدوًم٦م:

 .هذا إضمر سم٠مضمرة ُمٕمرووم٦م وُمٕمٚمقُم٦م ًمٚمٓمروملم

 قم٘مد اإلضم٤مرة يٕمتؼم قم٘مدًا ُم١مىمت٤ًم وٓ َيقز أن يٙمقن قم٘مدًا ُم١مسمدًا، يمام أن اًمٕم٘م٤مر ٓسمد أن .4

لم اعمًت٠مضمرة إذا اؿمؽماط صٗم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ذم اًمٕم ، وَيقزممٚمقيم٤ًم ًمٚمٛم١مضمر سمّمؽ ذقمل يٙمقن

 ًمٕم٘مد اإلضم٤مرة، وومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م ٕطمد اعمتٕم٤مىمديـ. ٦ميم٤مٟم٧م همػم ُمٜم٤مومٞم

ومٞمف سمتٛمٙملم اعمًت٠مضمر ًمٕم٘م٤مراهت٤م ُمـ  اًمدوًم٦مهق: قم٘مد شمٚمتزم  اًمدوًم٦م،قم٘مد شم٠مضمػم قم٘م٤مرات  .5

 آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕم٘م٤مر اعم١مضمر ُمدًة ُمٕمٞمٜم٦م سم٠مضمرة ُمٕمٞمٜم٦م.

سمؾ ُيتٚمػ سم٤مظمتالف  ،ظم٤مصًمٞمس ًمف صقرة ُمٕمٞمٜم٦م أو ؿمٙمؾ  اًمدوًم٦مقم٘مد شم٠مضمػم قم٘م٤مرات   .6

اًمٕم٘م٤مر اعم١مضمر، وهق ُيْمع ذم صقرشمف وؿمٙمٚمف إمم ىمقاقمد وأٟمٔمٛم٦م اًمدوًم٦م ذم قم٘مد اإلضم٤مرة 

 .قمٛمقُم٤ًم، وُيْمع يمذًمؽ ٕٟمٔمٛم٦م اًمٌٚمدي٦م اًمتل ختتص هب٤م

ن مل ٢مأن يًتٕمٛمؾ اًمٕم٘م٤مر اعم١مضمر وومؼ ذوط اًمٕم٘مد، وم اًمدوًم٦مَي٥م قمغم ُمًت٠مضمر قم٘م٤مرات   .7

 ٚمف سمح٥ًم ُم٤م أقمد اًمٕم٘م٤مر ُمـ أضمٚمف، وم٘مٝم٤ًم وٟمٔم٤مُم٤م.ٟمف يًتٕمٛم٢ميٙمـ صمّٛم٦م ذوط أو اشمٗم٤مق وم
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قمٜمد إرادهت٤م شم٠مضمػم قم٘م٤مراهت٤م أن شم٘مقم سمتحديد قم٘م٤مراهت٤م اًمتل شمريد شم٠مضمػمه٤م  اًمدوًم٦مَي٥م قمغم  .8

حتديدًا يم٤مومٞم٤ًم، يمؾ قم٘م٤مٍر سمحًٌف، وأن شم٘مقم سمتٕمٞملم اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل شمًتٗم٤مد ُمـ اًمٕم٘م٤مر اعمراد 

 دوًم٦ماإلضم٤مرة، وم٘مٝم٤ًم وٟمٔم٤مُم٤م، وَي٥م قمغم اًم شم٠مضمػمه، طمتك شمٜمتٗمل اعمٜم٤مزقم٦م واجلٝم٤مًم٦م ذم قم٘مد

إذا أضّمرت أطمد قم٘م٤مراهت٤م قمغم أطمد إؿمخ٤مص أن شم٘مقم سمتًٚمٞمٛمف إي٤مه، هق وُمٚمح٘م٤مشمف 

 سمٛمقضم٥م قم٘مد اإلضم٤مرة اًمذي شمؿ سمٞمٜمٝمام وم٘مٝم٤ًم وٟمٔم٤مُم٤م.

، وم٠مؾم٠مل اهلل  أن َيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ،  وأظمػمًا وًمٞمس آظمرًا، وم٢من هذا ضمٝمد اعمُ٘مؾُّ

ٖمٗمر زم ُم٤م ومٞمف ُمـ زًمؾ أو ظمٓم٠مٍ أو شم٘مّمػم، وأن َيٕمٚمف ذم ُمقازيـ أقمامًمٜم٤م، إٟمف ص٤مطم٥م وأؾم٠مًمف أن ي

 اًمٗمْمؾ واإلطم٤ًمن واعمٜم٦م. واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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 فٗسع املساجع ٚاملصادز

 :أٚاًل: ايًػ١ٜٛ

شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس: عمحٛمد قمٌد اًمرازق اًمزسمٞمدي، دار اهلداي٦م، سمدون  .2

 ريخ ٟمنم.شم٤م

ن اًمٕمرب: حمٛمد ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر اعمٍمي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م ٤مًمً .1

 .م1223إومم 

 .م2991ـ ؾمٜم٦م 33اعمٜمجد ذم اًمٚمٖم٦م واإلقمالم: ُمٜمِمقرات دار اًمنمق ـ سمػموت ـ اًمٓمٌٕم٦م  .3

 ثاًْٝا: املساجع ايفك١ٝٗ ٚايػسع١ٝ:  

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. .4

قمكم حمٛمد  :حت٘مٞمؼ ،د سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜملحمٛمآىمتٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع:  .5

 هـ.2415ُمٕمقض، ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

-شمٗمًػم اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ًمإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  .6

 .سمػموت سمدون شم٤مريخ ٟمنم

ٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، دار اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد إؾمامقمٞمؾ أسمق قم  .7

، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، حت٘مٞمؼ: د. م2987 -هـ2427 –سمػموت  -اًمٜمنم: دار اسمـ يمثػم، اًمٞمامُم٦م 

 ُمّمٓمٗمل دي٥م.

، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ: رد اعمخت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر )ذح شمٜمقير إسمّم٤مر( ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر .8

 م.1222-هـ2412سمػموت ـمٌٕم٦م 

 م. 2327ٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م اًمٙمؼمى، طم٤مؿمٞم٦م اخلرر: حمٛمد اخلرر، اًمٓم .9

: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، ًمٞمحٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي اًمدُمِم٘مل،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مـ سمػموت، ت .22

 وقمكم ُمٕمقض. ،قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد

حمٛمقد حمٛمد طمًـ  :ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف: ًمإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل حمٛمد يزيد اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ .22

 .م2998ٓمٌٕم٦م إومم ٟمّم٤مر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، اًم
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اًمنمح اًمٙمٌػم اعمٓمٌقع ُمع اعم٘مٜمع واإلٟمّم٤مف: ؿمٛمس اًمديـ أسمق اًمٗمرج حمٛمد سمـ أمحد سمـ  .21

ىمداُمف، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمؽميمل، دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م 

 ـ.ه2425إومم 

يب ًمٙمٌػم: ٕاًمنمح اًمٙمٌػم عمختٍم ظمٚمٞمؾ ُمٓمٌقع هب٤مُمش طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح ا .23

محد حمٛمد اًمدردير، ـمٌٕمف دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمدون شم٤مريخ أاًمؼميم٤مت 

 .ٟمنم

اًمِمٞمخ قمروم٤مت  :صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي: عمحٞمل اًمديـ سمـ ذف اًمٜمقوي، حت٘مٞمؼ .24

 .م1225 سمػموت، ـمٌٕم٦م -طمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب إطمًقٟم٦م ـ دار 

 .اًم٤ٌمسمريت، ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر، سمدون ـمٌٕم٦م وشم٤مريخاًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م: عمحٛمد أيمٛمؾ اًمديـ   .25

 .هـ2322 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ،اًمٗمت٤موي اهلٜمدي٦م: ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٌٚمخل، دار اًمٗمٙمر  .26

ٟملم إطمٙم٤مم وُم٤ًمئؾ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م:ٓسمـ ضمزي، خمٓمقـم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد اىمق .27

 .سم٤مًمري٤مض اًمنمقمٞم٦م

ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٍم احلديث٦م  ،س اًمٌٝمقيتٟميقسمـ عمٜمّمقر  ،يمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمغم ُمتـ اإلىمٜم٤مع  .28

 .سم٤مًمري٤مض

 اًمٓمٌٕم٦م إومم، ن اًمديـ إسمراهٞمؿ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم،٤ماعمٌدع ذح اعم٘مٜمع، ًمؼمه .29

 هـ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، حت٘مٞمؼ حمٛمد طمًـ. 2418

 سمػموت. ،اعمًٌقط، شم٠مًمٞمػ: ؿمٛمس اًمديـ اًمنظمز، دار اعمٕمروم٦م  .12

ًمٕمٚمٛمٞم٦م ن زاده،دار اًمٙمت٥م اـ حمٛمد ؾمٚمٞمامسمحر: قمٌداًمرمحجمٛمقع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إ .12

 م.2998 -هـ 2429سمػموت اًمٓمٌٕم٦م آومم 

حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕم٤معمٞم٦م  :ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج، ًمٚمِمٞمخ .11

 م.2985 -هـ2425سمػموشمـ ـمٌٕم٦م 

٘مدد أسمق ين، شم٠مًمٞمػ:قمٌد اهلل أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٤ماعمٖمٜمل ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ .13

 .هـ2429 ،اًمري٤مض ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م حمٛمد،
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 دار ظمي، هـ،2428ًمزيـ اًمديـ اعمٜمجل اًمتٜمقظمل،اًمٓمٌٕم٦م إومم، اعمٛمتع قمغم اعم٘مٜمع، .14

 .اعمٚمؽ دهٞمش قمٌد: حت٘مٞمؼ سمػموت،

 ،3اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م  ،إسمراهٞمؿ قمكم اًمِمػمازي، ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل ،اعمٝمذب ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل .15

 .هـ2399قم٤مم 

ؼ، ُمٓمٌٕمف وماهلل اًمِمٝمػم سم٤معمقا قمٌد ٞمؾ سمنمح خمتٍم ظمٚمٞمؾ: ًمٚمٕمالُم٦م أيبُمقاه٥م اجلٚم  .16

 .ـه2391 ٦ماًمًٕم٤مدة،ـمٌٕم

قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤ميٓمك، دار احلدي٨م  :ٟمٞمؾ إوـم٤مر: حمٛمد قمكم اًمِمقيم٤مين، حت٘مٞمؼ .17

 .هـ2423ُمٍم،اًمٓمٌٕم٦م إومم

 املساجع ايكا١ْْٝٛ:  -ثايجًا

اعمٓمػمي، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد سم٤مًمري٤مض،  اإلدارة اإلؾمالُمٞم٦م )اعمجتٛمع واعمامرؾم٦م(: طمزام ُم٤مـمر .18

 .م1222اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 هـ. 2391شمٕمٚمٞمامت إَي٤مر قم٘م٤مر اًمدوًم٦م، اعمٓم٤مسمع احلٙمقُمٞم٦م قم٤مم   .19

ضمدة  ،دار هت٤مُم٦م ٞم٦م ًمٚمقفم٤مئػ واًم٘مرارات اإلداري٦م: ُمدين قمٌد اًم٘م٤مدر قمالىمل،ٚمدراؾم٦م حتٚمٞم  .32

  .هـ2425اًمٓمٌٕم٦م إومم

 ٕمٌٞمدي، اعمريمز اًم٘مقُمل ًمٚمٜمنم، إردن،قمكم ه٤مدي اًم ،ذح أطمٙم٤مم قم٘مدي اًمٌٞمع واإلَي٤مر  .32

 هـ.2412

رؾم٤مًم٦م  ،قم٘مد اإلضم٤مرة وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اعمٕم٤مسة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: قمٌد اهلل ومٝمٞمد اًمّمٕم٥م .31

 .م1222شمقٟمس ًمٚمٕم٤مم اجل٤مُمٕمل ،ضم٤مُمٕم٦م اًمزيتقٟم٦م ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ٕصقل اًمديـ ،ديمتقراه

 .هـ2422اًمٓمٌٕم٦م إومم ،سمدر ضم٤مؾمؿ اًمٞمٕم٘مقب، اًمٙمقي٧م ،قم٘مد اإلَي٤مر .33

 م2994ـمٌٕم٦م  ن أسمق اًمًٕمقد، اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م ُمٍم،٤مرُمْم ،اًمٕم٘مقد اعمًامة )قم٘مد اإلَي٤مر( .34

 ،ؿمٕمري، اًمنميم٦م اخلٚمٞمجٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦مٕأمحد داؤود اعمزضم٤مضمل ا ،ُم٘مدُم٦م ذم اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م .35

 .م1222 ـمٌٕم٦م ،ضمدة
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٦م قمٌد اًمقه٤مب اًمٙمٞم٤مزم، اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ـ اًمٓمٌٕم ،اعمقؾمققم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م .36

 .م2988 إومم

اعم١مؾم٦ًم اًمدوًمٞم٦م  ،حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ ،ٔم٤مم احلٙمؿ واإلدارة ذم اإلؾمالمٟم .37

 .م2992ن اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،٤مًمٌٜم-ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم سمػموت 

هؿ ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘م٤مر ٕ ٦ممحد قمٌداًمٕمزيز اًمٕمٛمػمه، دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م شم٠مصٞمٚمأ ،ٟمقازل اًمٕم٘م٤مر  .38

 هـ.٦2431م ن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًمري٤مض، ـمٌٕماعمٕم٤مسة، اعمٞمام

٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م( ووم٘م٤م ٕطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت ٚمٞمٟمقٟمٞم٦م حتٚمٞم٤ماإلداري٦م )دراؾم٦م ىم اًمقضمٞمز ذم اًمٕم٘مقد .39

قمٛمر اخلقزم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمًٕمقدي وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م

 .هـ2433

اًمٕم٘مقد اًمقاردة قمغم  6قمٌد اًمرازق اًمًٜمٝمقري، اجلزء  ،ٟمقن اعمدين٤ماًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م  .42

 م.2982دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٌمء اإلَي٤مر واًمٕم٤مري٦م،

 زابعًا: األْع١ُ ٚايًٛا٥ح:

 اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اعم٤مًمٞم٦م رىمؿ .42

 .ـه21/2418م12وشم٤مريخ  (361)

 هـ.28/9/2417سمت٤مريخ  ،62ف، رىمؿ ٟمٔم٤مم اؾمتئج٤مر اًمدوًم٦م ًمٚمٕم٘م٤مر وإظمالئ .41

( 218)م/  :ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل اًمٙمريؿ رىمؿ .43

 .ـه23/22/2442 :وشم٤مريخ

 :( وشم٤مريخ85)م/: ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ .44

 .ـه4/9/417
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