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ومدص الدزاض:ٛ
إن اجلٝمؾ سم٤معمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سمدقمقى اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ ُمـ ؿم٠مٟمف إـم٤مًم٦م أُمرد اًمردقمقى
وإرسم٤مك اعمح٤ميمؿ ،وىمد يتير اعمدقمل سمذًمؽ ،وىمرد ُمرر آظمتّمر٤مص اًم٘مْمر٤مئل ًمٚمتٕمرقيض قمرـ
اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمٛمرطمٚمتلم:
طمٞم٨م يم٤من هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدقم٤موى يٜمٔمر ذم اًم٘مْم٤مء اإلداري اسمتدا ًء صمرؿ اٟمت٘مرؾ آظمتّمر٤مص
إمم اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم.
وذم هذه اًمدراؾم٦م :ذيمر اًمٌ٤مطم٨م ٟمققمل إٟمٔمٛم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل احلردي٨م ،وأهيرام أظمرذت
سمف اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًرٕمقدي٦م ،صمرؿ ذيمرر ُمرطمٚمترل اظمتّمر٤مص دقمرقى اًمتقىمٞمرػ آطمتٞمر٤مـمل ذم
اعمٛمٚمٙم٦م ،وىم٤مرن سمٞمٜمٝمام وذيمر سمٕمرض اًمٗمرروَ أصمٜمر٤مء رومرع اًمردقمقى ،وظمرتؿ اًمٌحر٨م سمتٓمٌٞم٘مر٤مت
ىمْم٤مئٞم٦م :وىمد يم٤مٟم٧م اًمدراؾم٦م ُم٘م٤مرٟمر ً٦م سمرلم اًمٗم٘مرف اإلؾمرالُمل ذم يم٤مومر٦م اعمٌ٤مطمر٨م وُمقىمرػ اًمٗم٘مرف
اإلؾمالُمل ا٤م ضم٤مء ذم إٟمٔمٛم٦م.
ُمٜمٝم٩م اًمدراؾم٦م :اشمٌع اًمٌ٤مطم٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمذي ي٘مقم قمغم اؾمتخالص اًمٜمت٤مئ٩م :وذًمؽ
سم٤مؾمت٘مراء ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٥م اًم٘م٤مٟمقن واًمرضمقع إمم ُم٤م ذيمره وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن ،وُم٤م هرق قمٚمٞمرف اًمٕمٛمرؾ ذم
حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م ُمًتِمٝمدً ا سم٤مٕطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم هذا اًمِم٠من :أُم٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،وم٘مرد أدرؾ
اًمٌ٤مطم٨م اًمٌح٨م ودقمٛمف سم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ،وسمذل اجلٝمد ذم اؾمت٘مّمر٤مء إىمرقال وٟم٤مىمِمرٝم٤م،
ُم٘متٍما قمغم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م اعمِمٝمقرة ،صمؿ يٕم٘مد اًمٌ٤مطم٨م ُم٘م٤مرٟمر٦م
ورضمأ ُم٤م يراه دقا ًسم٤م،
ً
سملم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم وُمدى ُمقاوم٘م٦م اًمٜمٔم٤مم عم٤م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل.
وذم ظمت٤مم اًمٌح٨م ذيمر ُم٤م شمؿ اًمتقدؾ إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م وشمقدٞم٤مت.
***
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مراينٝمد قمقض اًمِمٛ قمٌداًمٕمزيز حم.م٨مطم٤ٌ اًم:إقمداد

مم اًمًٕمقدي٤مٔمٜمـمل ذم اًم٤مٞمػ آطمتٞمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٚمئل ًم٤مص اًم٘مْم٤آظمتّم

ABSTRACT:
Lack of knowledge with the court concerned with the claim of compensation for
detention would prolong the case and confuse the courts and may cause damages to
the plaintiff. Therefore, the jurisdiction of compensation for pre-trial detention in
Saudi Arabia has been subjected to two phases:
Where this type of lawsuits is initially investigated in the administrative judiciary, and
then the jurisdiction goes to the general judiciary.
In this study: the researcher indicated to both judicial systems in the modern
world and those two types were applied by the Kingdom of Saudi Arabia.
Later, the researcher mentioned both stages of jurisdiction of pre-trial detention
lawsuit in the Kingdom and compare between them and mentioned some
differences during the suit and concluded the research with judicial
applications. The study was a comparison between the Islamic jurisprudence in
all topics and the position of Islamic jurisprudence regarding what is legislated
in the regulations.
Methodology: The researcher applied inductive approach that is based on the
conclusions by inducting what is came in the law books and reference to what
is said by jurists and what is applied in the courts of the kingdom quoting
adjudications in this regard. In Islamic jurisprudence, the researcher has
established the origin of the research with translative and intellectual evidences
and did great efforts in studying and discussing words keeping what he sees
right based on the four famous schools of Islamic jurisprudence. Then, the
researcher conducted a comparison between jurisprudence and system and the
extent of system compatibility to what is stated in Islamic jurisprudence.
The research ends up with some conclusions and recommendations.
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املقـدمـة
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أن ضمٕمٚمٜم٤م ُمًٚمٛملم ٟمحٛمده أن أٟمزل اعمٞمزان ،وطمرم اًمٔمٚمؿ قمغم اإلٟمًر٤من
وسمٕم٨م إًمٞمٜم٤م أومْمؾ رؾمٚمف ،وٟمرزل قمٚمٞمٜمر٤م أذف يمتٌرف وضمٕمٚمٝمر٤م ظم٤ممتر٦م ذائٕمرف ،ومجر٤مءت يم٤مُمٚمر ً٦م
ؿم٤مُمٚم ً٦م ٓ ،يِمقهب٤م ظمٚمؾ وٓ ٟم٘مّم٤من ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ اعمٜمر٤من .وأؿمرٝمد أن حمٛمردً ا
قمٌده ورؾمقًمف وظمػم ظمٚم٘مف ،ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وإُم٤مم اعمت٘ملم ،اًمٚمٝمؿ ّ
درؾ قمٚمٞمرف قمردد ُمر٤م ٟمرزل وسمرؾ
اعمٓمر ،وٟم٤مضمك اعمٜم٤مضمل سمًحر ،وسمٕمد:
ومٚمام يم٤مٟم٧م احلري٦م هل أهمغم ُم٤م يٛمٚمؽ اإلٟمً٤من :وم٢مهن٤م شمقًمد سمقٓدشمف و جي٥م اطمؽماُمٝم٤م ودٞم٤مٟمتٝم٤م
وقمدم اعمً٤مس هب٤م ،ويتٗمؼ ُمع هذا ذيٕمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اٟمٓمال ًىم٤م ُمـ حتريؿ اًمٔمٚمؿ إٓ ذم طم٤مٓت
ٟم٤مدرة وعمّمٚمح٦م أقمٔمؿ وأؾمٛمك يمحٗمظ أُمـ اعمجتٛمع وٟمحقه ،وأي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًمتل حترم اًمٔمٚمؿ
وإطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م اًمتل شمٜمٝمك قمٜمف :وم٢مهن٤م أيمثر ُمـ أن حتَم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ

ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﱠ[اعم٤مئدة ،]8:وُمـ اعمٕمٚمقم أن
طمٌس اعمتٝمؿ ىمٌؾ صمٌقت إداٟمتف يٙمقن سملم ضم٤مٟمٌلم ُمٝمٛملم جي٥م اًمتقازن سمٞمٜمٝمام دوٟمام ُمٞمؾ ٔظمر:
طمري٦م اعمتٝمؿ وسمراءشمف إدٚمٞم٦م طمتك شمثٌ٧م إداٟمتف ُمـ ضم٤مٟم٥م ،وطمؼ اعمجٜمل قمٚمٞمف ذم ُمٕم٤مىمٌ٦م ُمـ
اقمتدى قمٚمٞمف ،وطمؼ اعمجتٛمع ذم طمٗمظ إُمـ ا٤م يٙمدره ُمـ اجل٤مٟم٥م أظمر.
وهلذا وم٢من اعمٞمؾ ٕطمد اجل٤مٟمٌلم -وإن يم٤من ٓ يٜمٌٖمل -إٓ أٟمف ذم اًمقاىمرع اًمٕمٛمركم اًمتٓمٌٞم٘مرل ىمرد
يرد ،وهلذا وم٢من شمٕمقيض اعمقىمقف اطمتٞم٤مـم ًٞمر٤م ذم طمر٤مل اشمْمرأ قمردم اؾمرتح٘م٤مىمف ًمٚمتقىمٞمرػ ُمًر٠مًم٦م
ُمٝمٛم٦م ،وذًمؽ جلؼم اًمير وقمدم اًمتامدي ذم اًمٔمٚمؿ.
وعم٤م ًمالظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ُمـ أصمر قمغم احلٙمؿ ذم ـمٚمٌ٤مت اًمتٕمقيض آصمرت أن يٙمقن ُمقوقع
اًمٌح٨م ذم اًمٜمٔم٤مم اجلٜم٤مئل سمٕمٜمقان" :آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل"
دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل.
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وذم اعم٘مدُمرر٦م ،ؾمررقف أسمرردأ سمٌٞمرر٤من :أمهٞمرر٦م هررذا اعمقوررقع ،وأؾمررٌ٤مب اظمتٞمرر٤مري اعمقوررقع،
واًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ،وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م ،صمؿ ظمٓم٦م اًمٌح٨م قمغم اًمٜمحق أيت:
أِىٗ ٛاملٕضٕع:
تعّس أِىِٗ ٛرا املٕضٕع يف أوٕز عد ٚوَ أِىّا- :
 -9عم٤م يم٤من إدؾ ذم اعمتٝمؿ اًمؼماءةٕ :ن "اعمتٝمؿ سمريء طمتك شمثٌ٧م إداٟمترف" ،وهرذه ىم٤مقمردة ُمرـ
اًم٘مقاقمد اعمًت٘مرة ذم اًمٜمٔم٤مم اجلٜم٤مئل ،و"اًمؼماءة إدٚمٞم٦م" ،و"إدؾ سم٘م٤مء ُمر٤م يمر٤من قمرغم ُمر٤م
يم٤من" ىمقاقمدٌ وم٘مٝمٞم٦م شم٘مررت ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،وم٢من اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل أو احلٌس سم٤مًمتٝمٛم٦م
اؾمتثٜم٤م ًء ُمـ إدؾ عمّمح٦م أقمٔمؿ ،وهل طمٗمظ إُمـ سمِمٙمؾ قم٤مم وطمٗم ًٔم٤م حلؼ اعمجٜمل قمٚمٞمرف
سمِمٙمؾ ظم٤مص ،وُمع هذا يمٚمف ىمد حيٙمؿ اًم٘م٤ميض سمٕمدم ىمٌرقل اًمردقمقى ًمٕمردم آظمتّمر٤مص،
واًمًٌ٥م ذم ذًمؽ قمدم إعم٤مم اعمتير أو اعمدقمل سم٤مًم٘مْم٤مء اعمختص.
 -7أن اعمحٙمٛمرر٦م اعمختّمرر٦م سمرر٤مًمتٕمقيض قمررـ اًمتقىمٞمررػ آطمتٞمرر٤مـمل ُمرررت ذم اعمٛمٚمٙمر٦م اًمٕمرسمٞمرر٦م
اًمًٕمقدي٦م سمٛمرطمٚمتلم وًمٙمؾ ُمرطمٚم٦م ُمؼمراهت٤م واٞمزاهت٤م.
وأظمػما وم٢من هذا اعمقوقع ًمف أمهٞم٦م ذم اعمج٤مل اًمٕمٛمكم ٓؾمٞمام ُمر٤م يتٕمٚمرؼ ُمٜمرف سمرضمرؾ اًمْمرٌط
-4
ً
اجلٜم٤مئل وأقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ واًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم دون اإلداري.
أضباب اختٗاز املٕضٕع:
دومٕمٜمل إمم اظمتٞم٤مر هذا اعمقوقع مجٚم٦م ُمـ إؾمٌ٤مب ُمـ أمهٝم٤م ُم٤م ي٠ميت-:
ُ -9م٤م ؾمٌؼ إيْم٤مطمف آٟم ًٗم٤م ُمـ أمهٞم٦م هذا اعمقوقع.
 -7أن اًمتٕمقيض ٓ يٛمٙمـ أن يتح٘مؼ إٓ سمٛمٕمروم٦م اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل يت٘مدم هل٤م اعمتير.
 -4رهمٌ٦م ذم شمقوٞمأ اًمٗمرَ سملم اًم٘مْم٤مء اإلداري واًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم ذم ٟمٔمر دقمرقى اًمتٕمرقيض قمرـ
اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل.
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الدزاضات الطابك ٛيف املٕضٕع:

ٍ
دراؾم٤مت يمثرػمة قمرـ اًمتقىمٞمرػ آطمتٞمر٤مـمل
ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ذم ىمقاقمد اعمٕمٚمقُم٤مت وضمدت

ؾمقا ًء ذم إٟمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم أو ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ،وُمٜمٝم٤م:
قمٚمام وقمٛم ً
ال ًمٚمديمتقر ُمٕمقض شمقاب – ذم اًمٜمٔم٤مم اعمٍمي.-
 -9احلٌس آطمتٞم٤مـمل ً
 -7اًمتقىمٞمررػ آطمتٞمرر٤مـمل سمررلم اًمررٜمص اًم٘مرر٤مٟمقين واًمتٓمٌٞمررؼ ًمٚمٛمٕمتّمررؿ سمرر٤مهلل أدهررؿ-ذم اًمٜمٔمرر٤مم
اًمٚمٌٜم٤مين.-
 -4اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديً ،مٕمٌد اهلل آل فمٗمران –ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي.-
وًمٙمـ مل أضمد ُمـ حتدث قمـ آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ذم اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمرػ آطمتٞمر٤مـمل
سمِمٙمؾ ظم٤مص ،إٓ أٟمٜمل وضمدت دراؾم٦م واطمدة حتدصم٧م قمـ اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمرػ آطمتٞمر٤مـمل
ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚمٌ٤مطم٨م -قمكم د٤مًمأ قمركم اًم٘محٓمر٤مين -رؾمر٤مًم٦م ُم٤مضمًرتػم ُم٘مدُمر٦م
جل٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞمر٦م واًمرؾمر٤مًم٦م ذم  911درٗمح٦م ووضمرف آظمرتالف سمرلم هرذه
اًمدراؾم٦م واعمقوقع اًمذي ؾم٠مشمٜم٤موًمف سم٤مًمٌح٨م ُم٤م ي٠ميت:
 )9اًمٌ٤مطم٨م شمٙمٚمؿ ذم سمحثف قمرـ اًمتٕمرقيض قمرـ اًمتقىمٞمرػ آطمتٞمر٤مـمل سمِمرٙمؾ قمر٤مم ومل يٕم٘مرد
ًمالظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ُمٌح ًث٤م ُمًت٘م ً
ال.
 )7اًمٌ٤مطم٨م مل يتحدث قمـ اًم٘مْم٤مء اعمختص سمٜمٔمر دقمقى اًمتٕمرقيض ووم ً٘مر٤م ًمٚمرامدة (ُ )795مرـ
ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمًٕمقدي اجلديد اًمّم٤مدر ذم 9345/9/77هرر ،وىمررار جمٚمرس
اًم٘مْم٤مء إقمغم رىمؿ ( )87ذم 9347/97/79هر.
وٍّر البشح:
أٔالً :وٍّر الهتابٔ ٛاألضمٕب:
ؾمٞم٘مقم ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمٌح٨م-إن ؿم٤مء اهلل -وومؼ اخلٓمقات أشمٞم٦م:
 .9آقمتامد قمغم ُمٜمٝم٩م آؾمت٘مراء عمّم٤مدر اعمقوقع.
 .7أشمٙمٚمؿ قمـ ُمً٤مئؾ اًمٌح٨م ُمٌتد ًئ٤م سمتّمقيره٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞمر٦م أوًٓ صمرؿ اًمٜم٤مطمٞمر٦م اًمٗم٘مٝمٞمر٦م
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صم٤مٟم ًٞم٤م ،صمؿ أىمقم سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٜمٔم٤مم واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل إذا اىمت٣م إُمر.
 .4اًمتٛمٝمٞمد ًمٙمؾ ُمً٠مًم٦م سمام يقوحٝم٤م إن اىمت٣م إُمر ذًمؽ.
 .3إن وضمدت ُم٤م خي٤مًمػ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م حمؾ اًمدراؾمر٦م أىمرقم سم٤مًمتٜمٌٞمرف
قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمقوٕمٝم٤م.
 .5اًمرضمقع إمم يمت٥م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ًمنمح اًم٘مقاقمرد اًمٜمٔم٤مُمٞمر٦م ،ويمرذًمؽ إمم يمتر٥م إٟمٔمٛمر٦م
اًمٕمرسمٞم٦م إظمرى-وظم٤مد٦م يمت٥م إٟمٔمٛم٦م اعمٍمي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع اًمٌحر٨م– قمٜمرد احل٤مضمر٦م
إًمٞمٝم٤م.
 .6اًمؽميمٞمز قمغم ُمقوقع اًمٌح٨م ودمٜم٥م آؾمتٓمراد واًمتٓمقيؾ اًمزائد.
 .7احلرص قمرغم اًمترزام اعمرٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمرل ،واعمقورققمٞم٦م ذم اًمٓمررح ،واًمتجررد قمرـ إهرقاء،
وإطمٙم٤مم اعمًٌ٘م٦م ُمع اًمٌٕمد قمـ اًمتٕمّم٥م ،واًمتجريأ ًمٚمرأي اعمخ٤مًمػ.
 .8ؾمٞمٙمقن اًمٜم٘مؾ ُمـ اعمّم٤مدر سم٤معمٕمٜمك إٓ إذا اؾمتدقمك اعم٘م٤مم اًمٜم٘مؾ احلرذم.
 ٓ .9أشم٘مٞمد سمٕمدد دٗمح٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ًمٗمروع اًمٌح٨م ،وإٟمام يٙمقن ُم٘مدار سمح٨م أي ومررع ُمرـ ومرروع
اًمٌح٨م طمً٥م ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم.
 .91إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل اؾمتِمٝمد هب٤م اًمٌ٤مطم٨م ؾمٞمتؿ إروم٤مىمٝم٤م ذم هن٤مي٦م اًمٌح٨م.
ثاٌّٗا :وٍّر التعمٗل ٔالتّىٗؼ:
 آًمتزام سمؽمىمٞمؿ أي٤مت ُمع قمزوه٤م إمم ؾمقره٤م. أظمرج إطم٤مدي٨م قمغم اًمٜمحق أيت: اإلطم٤مًم٦م إمم ُمّمدر احلدي٨م أو إصمر سمذيمر اؾمؿ اًمٙمت٤مب أو اًمٌ٤مب واجلزء واًمّمٗمح٦م.
 إن يم٤من احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمردمه٤م :ايمتٗمٞمر٧م سمتخرجيرف ُمرٜمٝمام ًمتْمرٛمٜمٝمام احلٙمرؿ
سمّمحتف ،وإن يم٤من ذم همػممه٤م ظمرضمتف ُمـ أطمد اعمّم٤مدر اعمٕمتٛمدة ُمع احلٙمرؿ قمرغم احلردي٨م
شمّمحٞمح٤م أو شمْمٕمٞم ًٗم٤م.
ً
 أشمٌع ذم إصمٌ٤مت اًمٜمّمقص اعمٜمٝم٩م أيت:(أ) أوع أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سملم ىمقؾملم اٞمزيـ قمغم هذا اًمِمٙمؾ ......
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(ب) أوع إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م سملم ىمقؾملم اٞمزيـ قمغم هذا اًمِمٙمؾ (( )).
(ج) أوع ٟمّمقص اًمٕمٚمامء اًمتل أٟم٘مٚمٝم٤م سمٜمّمٝم٤م سملم ىمقؾملم اٞمزيـ قمغم هذا اًمِمٙمؾ "."...
(د) أوع ٟمّمقص اعمقاد اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل أٟم٘مٚمٝم٤م سمٜمّمٝم٤م سملم ىمقؾملم اٞمزيـ قمغم هذا اًمِمٙمؾ (.)...
خط ٛالبشح:
شمتٜم٤مول ظمٓم٦م اًمٌح٨م اعمحتقى اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م ،وهل شمِمتٛمؾ قمغم ُمٌح٨م متٝمٞمدي ،وُمٌحثلم
آظمريـ ،سمٞم٤مهن٤م يم٤مٔيت:
اعمٌح٨م اًمتٛمٝمٞمدي( :اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٜمقان) وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م هل:
اعمٓمٚم٥م إولُ :مٗمٝمقم آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مينُ :مٗمٝمقم احلٌس (اًمتقىمٞمػ) آطمتٞم٤مـمل.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨مُ :مٗمٝمقم اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل.
اعمٌح٨م إول( :أٟمقاع اًم٘مْم٤مء وآظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل) ،وومٞمف ُمٓمٚمٌ٤من:
اعمٓمٚم٥م إول :اًم٘مْم٤مء اعمقطمد واًم٘مْم٤مء اعمزدوج.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل.
اعمٌح٨م اًمث٤مين( :اًمٗمرَ سملم ٟمققمل اًم٘مْم٤مء وشم٘مدير اًمتٕمقيض ُمع شمٓمٌٞم٘م٤مت ىمْمر٤مئٞم٦م) وومٞمرف صمالصمر٦م
ُمٓم٤مًم٥م:
اعمٓمٚم٥م إول :اًمٗمرَ سملم اًم٘مْم٤مء اإلداري واًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :شم٘مدير اًمتٕمقيض
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :شمٓمٌٞم٘م٤مت ىمْم٤مئٞم٦م.
صمؿ ؾمقف أشمٌع اًمٌح٨م –إن ؿم٤مء اهلل– سم٤مخل٤ممت٦م وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقدرٞم٤مت صمرؿ اعمّمر٤مدر
واعمراضمع صمؿ اًمٗمٝم٤مرس.
***
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي
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ادلثحث انرًٍٓذي
(انرؼرٌف مبظطهحاخ انؼُٕاٌ)
املطمب األٔه
وفًّٕ االختصاص الكطاٟ٘
ظمّمقد٤م ،واظمتّمف سمف أي اٟمٗمررد سمرف دون همرػمه،
اًمٗمرع إول ذم اًمٚمٖم٦م :ي٘م٤مل ظمّمف سم٤مًمٌمء
ً
واخل٤مد٦م ظمالف اًمٕم٤مُم٦م واظمتص ومالن سم٤مُٕمر إذا اٟمٗمرد ،واًمتخّمرٞمص ورد اًمتٕمٛمرٞمؿ ،ويٓمٚمرؼ
أيْم٤م قمغم شمٗمْمٞمؾ اًمٌمء قمغم همػمه اظمتّمف أي ومْمٚمف قمغم همػمه ،وآظمتّم٤مص هق شم٘مٚمٞمرد قمٛمرؾ
ً
ُمٕملم(.)9
اًمٗمرع اًمث٤مين ذم اًمٜمٔم٤مم :اضمتٝمد وم٘مٝم٤مء اًمٜمٔم٤مم ذم شمٕمريػ آظمتّمر٤مص اًم٘مْمر٤مئل ،وم٘مر٤مًمقا هرق
"اًمًٚمٓم٦م اًمتل ظمقهل٤م اًم٘م٤مٟمقن عمحٙمٛم٦م سم٤مًمٗمّمؾ ذم ٟمزاع ُم٤م"( ،)7وذم شمٕمريػ آظمر "ُم٘مدار ُم٤م ًمٚمجٝم٦م
اًم٘مْم٤مئٞم٦م أو اعمحٙمٛم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٤مت واًمّمالطمٞم٤مت ًمٚمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاقمر٤مت( ،)4واعمرٜمٔمؿ اًمًرٕمقدي
ىمد أورد ًمٗمظ آظمتّم٤مص ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م( )3و مل يٜمّمص قمغم شمٕمريٗمف ،وقمرومف سمٕمرض
ؿم٤مرطمل اًمٜمٔم٤مم وم٘م٤مًمقا "هق ىمٍم شمقًمٞم٦م اإلُم٤مم اًم٘م٤ميض قمٛم ً
وٟمٔمرا (أي ُمقورق ًقم٤م)
ال (أي ُمٙم٤م ًٟم٤م)
ً
أو همػممه٤م ذم ؾمامع اًمدقمقى وُم٤م يٚمحؼ هب٤م واًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م"( ،)5ويررى اًمٌ٤مطمر٨م أن هرذا اًمتٕمريرػ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ً )9مً٤من اًمٕمربٕ ،يب اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ سمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري ،دار د٤مدر -سمػموت اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 9393هر ،ج 7ص75
وُم٤م سمٕمده٤م ،واٟمٔمر يمذًمؽ اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،عمجد اًمديـ ٕيب فم٤مهر حمٛمد يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م 9376هر ،ج 9ص .697
( )7أدقل ىم٤مٟمقن اعمراومٕم٤مت اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦مٕ ،محد هٜمدي دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدةُ -مٍم 7117م ،ص.975
( )4اٟمٔمر :رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سمٕمٜمقان (شمٜم٤مزع آظمتّم٤مص اًمقٓئل ذم اًم٘مْم٤مء اًمًٕمقدي) ُم٘مدُم٦م جل٤مُمٕم٦م إُمػم ٟم٤ميػ ًمٚمٌ٤مطم٨م وم٤ميز
زويد اًمث٘مٗمل ص .76
( )3قم٘مد اعمٜمٔمؿ ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر ذم 9345/9/71هر سم٤مسم ً٤م ُمًت٘م ً
ال ًمالظمتّم٤مص (اًمٌ٤مب اًمث٤مين) وأدرج ومٞمف
ُ 96م٤مدة.
( )5اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقديً ،مٚمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد آل ظمٜملم ،دار اسمـ ومرطمقن-
اًمري٤مض ج 9ص.979

٘ٗ7
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

أومْمؾ ُمـ ؾم٤مسم٘مفٕ :ن إول ذيمر ًمٗمظ "ؾمٚمٓم٦م" ،وُمـ يٗمّمؾ ذم اًمٜمزاع ىمد ُيٜمٝمل اًمٜمزاع سمٛمقضم٥م
دالطمٞم٤مت حمدودة يمام هق احل٤مل ذم اًمٚمج٤من ؿمٌف اًم٘مْم٤مئٞم٦م.
اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل :ذم احل٘مٞم٘م٦م أن آظمتّمر٤مص اًم٘مْمر٤مئل ىمرد ُقمررف سمٕمرض
أٟمقاقمف ذم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،ومٕمـ اًمً٤مئ٥م سمـ يزيد أن قمٛمر سمـ اخلٓمر٤مب-

 -ىمر٤مل :رد

قمٜمل اًمٜم٤مس ذم اًمدرهؿ واًمدرمهلم( )9وهذا اًمٜمقع ُمـ أٟمرقاع آظمتّمر٤مص ُيًرٛمك آظمتّمر٤مص
ٍ
ىمر٤مض أو ضمٝمر٦م ىمْمر٤مئٞم٦م ،خترقل طمرؼ اًمٜمٔمرر
اًمٜمققمل ،و ُيٛمٙمـ أن ُيٕمرف سم٠مٟمف "ؾمٚمٓم٦م يتٛمتع هبر٤م
واًمٗمّمؾ ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمرومققم٦م إًمٞمف" (.)7
اًمٗمرع اًمراسمع اعم٘م٤مرٟم٦مُ :مـ ظمالل هذا اًمٕمرض شمتْمرأ اًمٕمالىمر٦م اًمقصمٞم٘مر٦م سمرلم اعمٕمٜمرك اًمٚمٖمرقي
واًمٜمٔم٤مُمل ويمذًمؽ اًمٗم٘مٝمل ،سمؾ إن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل شمٓمرَ هلذا اًمٗمررع ُمٜمرذ اًم٘مردم وإن مل ُيًرٛمٞمف
هبذه اًمتًٛمٞم٦م احلديث٦م ،وقمغم هذا وم٢من ًمٗمظ "آظمتّم٤مص اًم٘مْمر٤مئل" ذم اًمٜمٔمر٤مم ضمر٤مء ووم ً٘مر٤م هلرذا
اًمٜمًؼ.
***
املطمب الجاٌ٘
وفًّٕ اذتبظ (التٕقٗف) االستٗاط٘
الفسع األٔه يف المػ :ٛي٘م٤مل طمًٌف حيًٌرف إذا أُمًرٙمف قمرـ وضمٝمرف ،واحلرٌس ورد اًمتخٚمٞمر٦م،
ويًٛمك اًمًجـ سم٤معمحٌس ،يمام يٓمٚمؼ احلٌس قمغم اعمٜمع ،واحلٌٞمس ُمرـ اخلٞمرؾ اعمقىمرقف ذم ؾمرٌٞمؾ
اهلل( ،)4وأُم٤م "آطمتٞم٤مـمل" وم٠مدٚمف طمقط ،وُمٜمرف اطمتر٤مط و احلٞمٓمر٦م وآطمتٞمر٤مط ،وي٘مر٤مل :اطمتر٤مط
اًمرضمؾ ،أي أظمذ سم٤مًمث٘م٦م أو سم٤مٕضمزم ذم أُمره(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر :جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ًمٜمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل دار اًمٗمٙمر-سمػموت 9397ه ج 3ص.453
( )7اٟمٔمر "آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ُمع سمٞم٤من اًمتٓمٌٞمؼ اجل٤مري ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم
ًمٜم٤مس حمٛمد ُمنمي اًمٖم٤مُمديُ ،م٘مدُمف ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ،ص.49
( )4اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ج 6ص ،33ويمذًمؽ اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي ج 9ص.547
( )3اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ج 7ص.787

ٗ7ٙ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

طمًٌر٤م اطمتٞم٤مـم ًٞمر٤م ،أو ؾمرجٜمً٤م اطمتٞم٤مـم ًٞمر٤م( ،)9سمٞمرٜمام ؾمرامه اعمرٜمٔمؿ
الفسع الجاٌ٘ يف الٍعاً :يًٛمك ً
اًمًٕمقدي شمقىمٞم ًٗم٤م(.)7
وذم شمٕمريٗمف آدٓمالطمل ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ هق "ؾمرٚم٥م طمرير٦م اعمرتٝمؿ ُمردة ُمرـ اًمرزُمـ حتردده٤م
ُم٘متْمٞم٤مت اًمتح٘مٞمؼ وُمّمٚمحتف وومؼ ورقاسمط ىمررهر٤م اًم٘مر٤مٟمقن"( ،)4وىمر٤مل سمٕمْمرٝمؿ هرق "إضمرراء
ُم١مىم٧م شم٘متْمٞمف اورات اًمتح٘مٞمؼ ،يتؿ سمٛمقضمٌف ؾمٚم٥م طمري٦م اعمِمتٌف ومٞمف سم٤مرشمٙم٤مب ضمريٛمر٦م ومرؽمة
ُمـ اًمقىم٧م ىمد شمٙمقن يم ً
ال أو ضمز ًءا ُمـ اعمردة اًمترل شمٌردأ سمر٤مًمتح٘مٞمؼ آسمتردائل ،وشمٜمتٝمرل سمّمردور
احلٙمؿ اًمٜمٝم٤مئل ،وذًمؽ ووم ً٘م٤م ًمٚمْمقاسمط اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمحددة"(.)3
أُم٤م اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ ذيمر اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م

()5

وم٢مٟمف مل يذيمر ًمف شمٕمري ًٗم٤م حمد ًدا ،وشمّمدى عمٝمٛم٦م اًمتٕمريػ وم٘مٝم٤مء اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ هق
"إضمراء اىمتْمتف اًميورة يّمدر اـ ُمٜمحف اعمٜمٔمؿ هذا احلؼ وومؼ ورقاسمط ىمررهر٤م اًم٘مر٤مٟمقن ،يرتؿ
إيداع اعمتٝمؿ اًمًجـ أصمٜم٤مء يمؾ أو ضمزء ُمـ اعمدة اًمتل ؾمٞمًتٖمرىمٝم٤م اًمتح٘مٞمؼ آسمتدائلُ ،مرـ سمدايترف
وطمتك احلٙمؿ اًمٜمٝم٤مئل ذم اًمدقمقى"( ،)6وىم٤مل آظمر هق "هق ؾمٚم٥م طمرير٦م اعمرتٝمؿ ُمردة ُمرـ اًمرزُمـ
طمدده٤م ُم٘متْمٞم٤مت اًمتح٘مٞمؼ وُمّمٚمحتف وومؼ وقاسمط ىمرره٤م اًم٘م٤مٟمقن"(.)7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر :احلٌس آطمتٞم٤مـمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦مً ،مٚمديمتقر إسمراهٞمؿ طم٤مُمد ـمٜمٓم٤موي ،دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م -اًم٘م٤مهرة ص.5
( )7اٟمٔمرٟ :مٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمًٕمقدي اًمّم٤مدر ذم 9345/9/77ه اعم٤مدة (.)995
( )4اٟمٔمر :احلٌس آطمتٞم٤مـمل دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م شم٠مدٞمٚمٞم٦م ًمٚمديمتقر أمحد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ص.56
( )3احلٌس آطمتٞم٤مـمل ًمٚمديمتقر إسمراهٞمؿ ـمٜمٓم٤موي ص.6
ال ُمًت٘م ً
( )5قم٘مد اعمٜمٔمؿ ذم ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ومّم ً
ال (اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ) ؾمامه أُمر اًمتقىمٞمػ ،وأدرج ومٞمف ؾمٌع ُمقاد ُمـ
اعم٤مدة 997وطمتك اعم٤مدة .999
( )6احلٌس آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي "دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م جل٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ًمٚمٌ٤مطم٨م/أُملم
ًمٚمٌ٤مطم٨م/أُملم حمٛمد ي٤ميت ص .91
( )7اٟمٔمر إضمراءات اًمتح٘مٞمؼ ذم ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمًٕمقدي ًمٚمديمتقر يقؾمػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز إسمراهٞمؿ اعمحٌقب اًمٓمٌٕم٦م
إومم 9377هر ،ص.493

ٗ77
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

ٔميهَ الكٕه بأُ التٕقٗف االستٗاط٘ ِٕ:
إضمراء اطمؽمازي اوري ُمـ دالطمٞم٤مت اًمتح٘مٞمؼ اجلٜم٤مئل يقدع اعمرتٝمؿ سمٛمقضمٌرف اًمتقىمٞمرػ،
ويٌدأ ُمـ وىم٧م دظمقل اًمتقىمٞمػ طمتك ددور احلٙمؿ اًمٜمٝم٤مئل أو طمٗمظ اًمدقمقى.
وُم٤م يٛمٞمز هذا اًمتٕمريػ قمـ اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل اؾمتٕمروتٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
طمًٌ٤مٟٕ ،مف يرى أن ًمٗمظ احلٌس واًمًجـ ُمـ إٟمً٥م
 -9ؾمامه اًمٌح٨م شمقىمٞم ًٗم٤م ٓ ؾمجٜمً٤م وٓ ً
أن شمٙمقن ذم اًمٕم٘مقسم٦م ،أُم٤م اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ومٚمٞمس قم٘مقسم٦م ،وإٟمام إضمراء اطمؽمازي.
ٕ -7ن ًمٗمظ شمقىمٞمػ ي٘مرر أن اًمقاضم٥م ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمقىمقف اطمتٞم٤مـم ًٞم٤م سمخالف ُمٕم٤مُمٚمر٦م اًمًرجلم:
ٕن اعمتٝمؿ سمريء طمتك شمثٌ٧م إداٟمتف.
اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل :ذم احل٘مٞم٘م٦م أن اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل يم٤من ُمقضمق ًدا ذم اًمٗم٘مرف
أيْم٤م طمرٌس
اإلؾمالُمل ،وًمٙمـ سمٛمًٛمك خمتٚمػ طمٞم٨م ؾمامه اًمٗم٘مٝم٤مء "احلٌس ذم اًمتٝمٛم٦م" ويًٛمك ً
آؾمتٔمٝم٤مر وطمٌس آؾمتٙمِم٤مف( ،)9سمؾ يم٤من ُمقضمق ًدا ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ،وم٘مد ؾمجـ ٟمٌٞمٜمر٤م يقؾمرػ
قمٚمٞمف اًمًالم -ذم هتٛم٦م سم٤مـمٚم٦م(.)7وىمد ورد احلٌس ذم اًمتٝمٛم٦م ذم اًمًٜم٦م ومٕمـ هبز سمـ طمٙمٞمؿ قمـ أسمٞمرف قمرـ ضمرده ((أن رؾمرقل اهلل
ﷺ -طمٌس رضم ًال ذم هتٛم٦م صمؿ ظمال ؾمٌٞمٚمف))(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9أدقل اًمتح٘مٞمؼ اجلٜم٤مئل ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م دراؾم٦م وم٘مٝمٞمف ُم٘م٤مرٟم٦مً ،مٚمديمتقر حمٛمد راؿمد اًمٕمٛمر دار اًمٜمقادر-ؾمقري٤م اًمٓمٌٕم٦م
إومم 9379هر ،ص.757
(ُ )7مقوقع اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ُمقوقع ـمقيؾ ويمٌػم ،و ُم٤م أيمثر اعمّمٜمٗم٤مت واًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ذًمؽ ،واـ يمت٥م ذم
اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ،وأضم٤مد اًمٌ٤مطم٨م قمٌد اهلل آل فمٗمران ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م إمم ضم٤مُمٕم٦م إُمػم
ٟم٤ميػ.
( )4ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل :يمت٤مب ىمٓمع اًمً٤مرَ سم٤مب اُمتح٤من اًمً٤مرَ سم٤مًميب واحلٌس ح( )3876ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين :طمًـ ،اٟمٔمر
دحٞمأ ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًمٓمٌٕم٦م إومم 9399هر ،ج،4
ص.496

ٗ78
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

وذم شمٕمريػ احلٌس ذم اًمتٝمٛم٦م ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ هق "إضمراء حتٗمٔمل يتخذ ِىمٌؾ اعمتٝمؿ اًمذي مل شمثٌ٧م
إداٟمتف سمٕمد"( ،)9وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ هق "طمجز اًمِمخص ذم ُمٙم٤من ُمـ إُمٙمٜم٦م ،وُمٜمٕمف ُمـ اًمتٍمف
سمٜمٗمًف طمتك شمٌلم طم٤مًمف ،أو خلقف هرسمف ،أو ٓؾمتٞمٗم٤مء قم٘مقسم٦م"(.)7
واًمتٕمريػ إظمػم هق إىمربٟٕ :مف أدَ ُمـ ؾمر٤مسم٘مف ،ومر٤مًمتٕمريػ إول ايمتٗمرك سمرذيمر ٟمرقع
اإلضمراء اًمذي يٜمدرج حتتف اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل.
وضمردت
اًمٗمرع اًمراسمع اعم٘م٤مرٟم٦م :قمٜمد قم٘مد اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمتٕمريػ اًمٜمٔم٤مُمل واًمتٕمريرػ اًمٗم٘مٝمرل:
ُ
أن اًمٗمرَ ذم شمٕمريػ اًمًجـ ٟمٗمًفٕ :ن اًمًجـ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هق شمٕمقيؼ اًمِمخص وُمٜمٕمرف
ُمـ اًمتٍمف ،ومٚمؿ يٙمـ ًمٚمحٌس ُمٌٜمك ظمر٤مص حينمر ومٞمرف اًمٜمر٤مس ،يمرام هرق احلر٤مل ذم اًمٕمّمرقر
اعمت٠مظمرة ،ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :وم٢من احلٌس اًمنمقمل ًمٞمس هق اًمًجـ ذم ُمٙم٤من وٞمؼ ،وإٟمام هق شمٕمقيؼ
اًمِمخص وُمٜمٕمف ُمـ اًمتٍمف سمٜمٗمًف"(.)4
***
املطمب الجالح
وفًّٕ التعٕٖض
الفسع األٔه :يف المػ:ٛ
اًمٕمقض هق اًمٌدل و اخلُٚمػ ،شم٘مقل ُقمْم٧م ومالٟمً٤م أو أقمْمتف أو قمقورتف إذا أقمٓمٞمترف سمردل ُمر٤م
ُأظمذ ُمٜمف ،وي٘م٤مل اقمت٤مض ُمٜمف إذا أظمذ اًمٕمقض ،واؾمتٕم٤مو٦م إذا ؾم٠مًمف اًمٕمقض( ،)3وقمغم هذا ومٚمٗمرظ
اًمتٕمقيض ُي٘مّمد سمف اًمٌدل أو اخلُٚمػ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر اعمقؾمققم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ًمٚمديمتقر أمحد ومتحل هبٜمز -دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم 9397هر ،ج 7ص.97
( )7أدقل اًمتح٘مٞمؼ اجلٜم٤مئل ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر حمٛمد راؿمد اًمٕمٛمر ص.756
( )4اًمٓمرَ احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمِمٛمس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ُ -مٙمتٌ٦م اعم١ميد اًمٓمٌٕم٦م إومم
9391هر ،ص .89
(ً )3مً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ج 7ص ،997ويمذًمؽ اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطً ،مٚمٗمػموز آسم٤مدي ج 9ص.638

ٗ79
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

الفسع الجاٌ٘ :يف الٍعاً:
قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ذيمر ًمٗمظ (اًمتٕمقيض) ذم ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م( )9إٓ
يٕمرومف وًمٙمـ وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن شمّمدوا هلذه اعمٝمٛم٦م وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ اًمتٕمقيض هق "ضمؼم اًمير
أٟمف مل َّ
اًمذي يٚمحؼ اعمّم٤مب"( )7وىمٞمؾ هق "ضمؼم اًمير اًمٜم٤مشم٩م قمـ اخلٓم٠م"( )4و ىم٤مل آظمر هق"اعم٤مل اًمذي
ارا قمغم همػمه ذم ٟمٗمس أو ُم٤مل أو ذف"(.)3
ُحيٙمؿ سمف قمغم ُمـ أوىمع ً
أُم٤م اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل :ومٞمٛمٙمـ شمٕمريٗمف سم٠مٟمف هق شمٕمقيض اعمقىمرقف اطمتٞم٤مـم ًٞمر٤م
ُم٤مد ًي٤م أو ُمٕمٜمق ًي٤م أو هبام ُم ًٕم٤م ،ؾمقا ًء طمّمؾ ظمٓم٠م ُمـ ىمٌؾ رضم٤مل اًمْمٌط اجلٜمر٤مئل ،أو دردر طمٙمرؿ
سمؼماءشمف ،أو طمٗمٔم٧م إوراَ ُمـ ىمٌؾ رضم٤مل اًمتح٘مٞمؼ.
ومل أىمؾ ُم٤مًٕٓ :ن اًمتٕمقيض ىمد يٙمقن ُمٕمٜمق ًي٤م يمام ؾمٞم٠ميت ذم اعمٌح٨م إظمػم إن ؿم٤مء اهلل.
الفسع الجالح :يف الفكْ اإلضالو٘:
يم٤من وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ٓ-ؾمٞمام اعمت٘مدُملم ُمرٜمٝمؿ -يًرتخدُمقن ًمٗمرظ اًمْمرامن أيمثرر ُمرـ ًمٗمرظ
اًمتٕمقيض ،وُمـ ذًمؽ ُمً٠مًم٦م ظمٓم٠م اًم٘م٤ميض( )5واًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام ظمّمقص وقمٛمقمٕ ،ن اًمٕمرقض ذم
وشمْمرٛمٜمف
ورٛمٜمتف اًمٌمرء
اًمٚمٖم٦م اًمٌدل واخلُٚمػ أُم٤م اًمْمامن ذم اًمٚمٖم٦م ،ومٝمق اطمتقاء اًمٌمء ومٞم٘مر٤مل:
ّ
ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اعم٤مدة ( )717ويمذًمؽ (.)795
( )7اعمً١موًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م قمـ ومٕمؾ اًمٖمػم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر ؾمٞمد أُملم ،دار قمزة ًمٚمٜمنم -اخلرـمقم 7117م ص.95
( )4اعمً١موًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م واًمٕم٘مدي٦مً ،منميػ اًمٓمٌ٤مخ ،دار اًمٗمٙمر واًم٘م٤مٟمقن -اعمٜمّمقرة 7119م ج 9ص.99
( )3اًمتٕمقيض قمـ اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمديمتقر حمٛمد سمـ اعمدين سمقؾم٤مَ ،يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع -اًمري٤مض
ص.955
( )5اعمًٌقط ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز ،حت٘مٞمؼ ؾمٛمػم ُمّمٓمٗمك رسم٤مب -سمػموت دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب اًمٓمٌٕمر٦م إومم
9377هر 76ج ص ،65واٟمٔمر اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم ُم٤مًمرؽ سمرـ أٟمرس ،سمرػموت ،دار در٤مدر ط 9ج 6ص ،749واٟمٔمرر
روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ًمإلُم٤مم حيل سمـ ذف اًمٜمقوي ،سمػموت اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 9397هر ج 91ص ،984واٟمٔمرر
اعمٖمٜمل عمقومؼ اًمديـ أيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد اجلامقمٞمكم اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل احلٜمٌكم ُمٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة
9488هر ج 91ص.756

ٓٗ8
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

أيْم٤م قمغم اًمٙمٗم٤مًم٦م ،وم٘مد قم٘مد اإلُم٤مم اسمـ ىمداُمر٦م
وشمٖمرُمف قمٜمل( ،)9و يٓمٚمؼ اًمْمامن ً
همرُمتف ّ
قمٜمل ُمثؾّ :
سم٤م ًسم٤م ؾمامه اًمْمامن(.)7
أُم٤م شمٕمريػ اًمْمامن ،وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ هق "ؿمٖمؾ اًمذُم٦م سمام جي٥م اًمقوم٤مء سمف ُمـ ُمر٤مل أو قمٛمرؾ"(،)4
ىمٞمام"( )3وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ "هرق قمٌر٤مرة
وىم٤مل آظمر هق"إقمٓم٤مء ُمثؾ اًمٌمء إن يم٤من ُمثٚم ًٞم٤م وىمٞمٛمتف إن يم٤من ً
قمـ همراُم٦م اًمت٠مًمػ"( .)5وهرذا اًمتٕمريرػ إظمرػم هرق إىمررب ُمرـ وضمٝمر٦م ٟمٔمرر اًمٌ٤مطمر٨مٕ :ن
اًمتٕمريػ إول ٓ يِمٛمؾ وامن اًمٌمء سمٛمثٚمف ،واًمث٤مين ٓ يِمٛمؾ اًمٕمٛمؾ.
الفسع السابع :املكازٌ ٛعٍد املكازٌٖ ٛتطح لمباسح وا ٖأت٘:
 -9أن ًمٗمظ اًمْمامن قمٜمد وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم أؿمرٛمؾ وأيمثرر ُمالءُمر٦م ُمرـ ًمٗمرظ اًمتٕمرقيض ،وأن
اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص ،ومٙمؾ وامن شمٕمقيض ،وًمٞمس اًمٕمٙمس.
 -7أن وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن يًٛمقن اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٤معمً١موًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م.
***
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(ً )9مً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ج 94ص.757
( )7اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ،ج 3ص.499
( )4أؾم٤مس اًمتٕمقيض ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقن اعمٍمي واًمٕمراىمل ًمٚمٌ٤مطم٨م حمٛمد ٟمٍم اًمرديـ ،رؾمر٤مًم٦م ديمترقراه
ُم٘مدُم٦م ًمٙمٚمٞم٦م احل٘مقَ ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة 9314هرر.
( )3درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ًمٕمكم طمٞمدر ظمقاضمف أُملم أومٜمدي ،دار اجلٞمؾ اًمٓمٌٕم٦م إومم 9399هر ،اعمر٤مدة ( )396ج9
ص.338
(ٟ )5مٞمؾ إوـم٤مر ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين ،دار احلدي٨م 9394هر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ج 5ص.457

ٔٗ8
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي
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ادلثحث أِل
(إَٔاع انقؼاء ٔاالخرظاص انقؼائً)
ىمٌؾ أن ينمع اًمٌ٤مطم٨م ذم ُمً٠مًم٦م اًم٘مْم٤مء اعمختص سم٤مًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـملٓ :سمرد
ُمـ ُمٕمروم٦م أىمً٤مم اًم٘مْم٤مء أو أٟمقاقمف ،وهذا ُم٤م ؾمٞمتٜم٤موًمف اًمٌ٤مطم٨م ذم اعمٓمٚمٌلم أشمٞملم:
املطمب األٔه
الكطا ٞاملٕسد ٔالكطا ٞاملصدٔز
اًمٗمرع إول ذم اًمٜمٔم٤مم :اعم٘مّمقد سم٤مًم٘مْم٤مء اعمقطمد و اًم٘مْمر٤مء اعمرزدوج هرق اًمٜمٔمر٤مم اًم٘مْمر٤مئل
ًمٚمدول احلديث٦م طمٞم٨م إن ُمٕمٔمؿ دول اًمٕم٤ممل احلردي٨م شمتٌٜمرك أطمرد ٟمٔمر٤مُملم ىمْمر٤مئٞملم ،ؾمرٞمٕمرض
اًمٌ٤مطم٨م يمؾ ٟمقع سمِمٙمؾ ُمًت٘مؾ صمؿ يٕمرج قمغم ُم٤م هق ُمٕمٛمقل سمف ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م:
أٔالً :الكطا ٞاملٕسد:
يٓمٚمؼ قمغم ىمْم٤مء اًمدول اًمتل يقضمد ومٞمٝم٤م ٟمٔم٤مم ىمْم٤مئل واطمد ،ؾمقا ًء يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٜمزاقم٤مت سملم
إومراد سمٕمْمٝمؿ سمٕمض أو سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُم٤م حيّمؾ ُمـ أٟمِمٓم٦م اجلٝمر٦م احلٙمقُمٞمر٦م أو اإلدارة ،وسمٕمٌر٤مرة
ظم٤مدر٤م ،وقمرغم هرذا ومر٢من
أظمرى هق اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل اًمذي ٓ ُيقزم اًمٜمزاقمر٤مت اإلدارير٦م اهتام ًُمر٤م ً
اًمٗمّمؾ ذم مجٞمع اًمٜمزاقم٤مت ؾمقا ًء دم٤مري٦م أو ُمدٟمٞمر٦م أو إدارير٦م أو ضمزائٞمر٦مُ ،مٜمرقط سمجٝمر٤مز ىمْمر٤مئل
واطمد (.)9
وي٘مقم هذا قمغم أؾمس ُمـ أمهٝم٤م أهنؿ يرون أن ُمـ ًمقازم اًمٗمّمرؾ سمرلم اًمًرٚمٓم٤مت اًمرثالث

()7

ضمٕمؾ اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم ضمٝم٤مز واطمد ُمًت٘مؾ ،سم٤مإلور٤موم٦م إمم أهنرؿ يررون أن ُمرـ ًمرقازم ُمٌردأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًم٘م٤مٟمقن اإلداري واًمرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم أقمامل اإلدارة ًمٚمديمتقر قمٌد اهلل ـمٚمٌ٦م ُمٓمٌٕم٦م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد 9315هر ص،59
ويمذًمؽ اًم٘مْم٤مء اإلداري ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد ظمٚمٞمؾ اًمْم٤مهرُ ،مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 7194م ص.69
( )7يرى وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن أن حت٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م ٓ يتح٘مؼ إٓ إذا ىم٤مُم٧م اًمدوًم٦م قمغم صمالث ؾمٚمٓم٤مت :شمنميٕمٞم٦م ،وىمْم٤مئٞم٦م ،وشمٜمٗمٞمذي٦م،
وهذا ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ (أ )91/وشم٤مريخ  9397 /8/77هر ذم اعم٤مدة ذم
اعم٤مدة (.)33
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ؾمٞم٤مدة اًم٘م٤مٟمقن أن شمٙمقن اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل شمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاقم٤مت اًمتل شمٜمِم٠م سملم إومراد واإلدارة
هل ٟمٗمس اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل شمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاقم٤مت سملم إومراد سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض(.)9
إٓ أٟمٜمل أرى أن هذا اعمؼمر اًمذي ؾم٤مىمف أٟمّم٤مر اًم٘مْمر٤مء اعمقطمرد ُمرـ وم٘مٝمر٤مء اًم٘مر٤مٟمقن خترقف
وشمقهؿ ٓ يقضمد ًمف ُم٤م يؼمره ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم ،وم٢من اًم٘مْم٤مء اعمزدوج ُمٓمٌؼ ذم يمثػم ُمرـ اًمٌٚمردان،
أيْم٤م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمردًٓ أن
وًمٙمؾ ؾمٚمٓم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٤مت اًمثالث اظمتّم٤مدٝم٤م وٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام ،و ً
ُم٤م حيّمؾ سملم اجلٝم٤مزيـ اًم٘مْم٤مئٞملم ُمـ شمٜم٤مزع اظمتّم٤مص ذم اًم٘مْم٤مء اعمزدوج ُيٕمرد إظمرالًٓ سمٛمٌردأ
ؾمٞم٤مدة اًم٘م٤مٟمقن ،وم٢من هذا اإلؿمٙم٤مل يٛمٙمـ طمٚمف سمتِمٙمٞمؾ هٞمئ٦م ىمْم٤مئٞم٦م قمٚمٞم٤م شمٗمّمؾ ذم ذًمرؽ ،وهرذا
ُمرر٤م ىمررشمررف اعمرر٤مدة (ُ )77مررـ ٟمٔمرر٤مم اًم٘مْمرر٤مء اًمّمرر٤مدر سم٤معمرؾمررقم اعمٚمٙمررل رىمررؿ م 87/ذم
9378/97/99هر (إذا رومٕم٧م دقمقى قمـ ُمقوقع واطمد أُم٤مم إطمدى اعمح٤ميمؿ اخل٤مورٕم٦م هلرذا
ُ
شمتخرؾ إطمردامه٤م قمرـ ٟمٔمرهر٤م أو ختٚمر٧م يمٚمت٤ممهر٤م،
اًمٜمٔم٤مم ،وأُم٤مم إطمدى حم٤ميمؿ ديقان اعمٔم٤ممل ،ومل
ومػمومع ـمٚم٥م شمٕمٞملم اجلٝم٦م اعمختّم٦م إمم جلٜم٦م اًمٗمّمرؾ ذم شمٜمر٤مزع آظمتّمر٤مص ذم اعمجٚمرس إقمرغم
ًمٚم٘مْم٤مء) ،وأظمذ هبذا اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل إٟمجٚمؽما صمؿ شمٌٕمٝم٤م ذم ذًمؽ جمٛمققم٦م ُمـ اًمردول ُمرـ أمهٝمر٤م:
اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م وإؾمؽماًمٞم٤م ويمٜمدا وُمـ اًمدول اًمٕمرسمٞمر٦م إردن واًمًرقدان واًمٕمرراَ
واًمٞمٛمـ(.)7
وقمغم هذا يتْمأ ًمٚمٌ٤مطم٨م ضمٚم ًٞم٤م أن ُمًر٠مًم٦م آظمتّمر٤مص سم٤مًمٜمًرٌ٦م ًمٚمتٕمرقيض قمرـ اًمتقىمٞمرػ
آطمتٞم٤مـمل ٓ يٛمٙمـ شمّمقره٤م ذم اًمدول ذات اًمٜمٔمر٤مم اًم٘مْمر٤مئل اعمقطمردٕ :ن مجٞمرع اعمٜم٤مزقمر٤مت
شمٜمٔمر أُم٤مم ضمٝم٤مز ىمْم٤مئل واطمد طمتك ًمق يم٤من أطمد أـمراف اًمٜمزاع أطمد أضمٝمزة اًمدوًم٦م.
ثاٌّٗا :الكطا ٞاملصدٔز:
يٓمٚمؼ قمغم ىمْم٤مء اًمدول اًمتل يقضمد ومٞمٝم٤م ضمٝمتر٤من ىمْمر٤مئٞمت٤من ُمًرت٘مٚمت٤من ،إطمردامه٤م شمٗمّمرؾ ذم
اعمٜم٤مزقم٤مت سملم إومراد سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ،وهق ُم٤م يًرٛمك سم٤مًم٘مْمر٤مء اًمٕمر٤مدي أو اًمٕمر٤مم ،وإظمررى
شمٗمّمؾ ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل شمٜمِم٠م سملم اإلدارة وإومراد أو سملم اإلدارات سمٕمْمٝم٤م اًمرٌٕمض ،وهرق ُمر٤م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر اًم٘م٤مٟمقن اإلداري اًمًٕمقدي ًمٚمديمتقر أٟمقر أمحد رؾمالن ،ـمٌٕم٦م ُمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م 9318ه ص.98
( )7اًم٘م٤مٟمقن اإلداري اًمًٕمقدي ًمٚمديمتقر أٟمقر رؾمالن ص.97
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يًٛمك سم٤مًم٘مْم٤مء اإلداري ،وسمٕمٌ٤مرة أظمرى هق اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْمر٤مئل اًمرذي ُيرقزم اًمٜمزاقمر٤مت اإلدارير٦م
ظم٤مد٤م ،وقمغم هذا وم٢من اًمٜمزاقم٤مت ذات اًمٓم٤مسمع اإلداري يٗمّمؾ ومٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء اإلداري سمٞمرٜمام
اهتام ًُم٤م ً
سم٘مٞم٦م اعمٜم٤مزقم٤مت يٗمّمؾ ومٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم(.)9
ٖٔكًٕ ِرا عم ٜأضاضني تازخي٘ دضتٕزٔ ٙوّين:
 -9وم٠مُم٤م اًمت٤مرخيل ومٙم٤من ذم ومرٟمً٤م ىمٌؾ اًمثقرة ،سمرعم٤مٟم٤مت شمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاقم٤مت ،ويم٤مٟم٧م شمتٕمًػ ذم
إطمٙم٤مم ،وشمٜمح٤مز إمم اإلدارة سم٤مإلو٤موم٦م إمم اخلٚمط سملم اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م واًمتنميٕمٞم٦م :ا٤م
ضمٕمٚمٝمؿ ئمٜمقن أٟمف ٓ يٛمٙمـ حت٘مٞمؼ اًمٕمداًم٦م إٓ سمقوع ىمْم٤مء ظم٤مص سم٤معمٜم٤مزقم٤مت اإلداري٦م،
وهذا إؾم٤مس ؾم٤مهؿ ومٞمف اًمٕم٤مُمؾ اًمت٤مرخيل.
ٍ
ىم٤مض ُم١مهرؾ وُمتخّمرص،
 -7وأُم٤م اعمٝمٜمل ومٞم٘مقًمقن إن اًمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاقم٤مت اإلداري٦م حيت٤مج إمم
ٟمٔمرا عم٤م ًمٚمٜمزاقم٤مت اإلداري٦م ُمـ ـم٤مسمع ظم٤مص(:)7وشمٕمدُ ومرٟمً٤م هل أدؾ هذا اًمٜمٔمر٤مم ،وهرل ُمرـ
ً
شمٌٜمتف ،وقمٛمٚم٧م سمف سمٚمجٞمٙم٤م وُمـ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ُمٍم وؾمقري٤م وًمٌٜم٤من واًمٙمقي٧م(.)4
أُم٤م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م وم٢من اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل يم٤من ٟمٔم٤م ًُم٤م ىمْمر٤مئ ًٞم٤م إؾمرالُم ًٞم٤م :وم٘مرد اؾمرتٗم٤مد
ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ٓؾمٞمام ُم٤م ضم٤مء ذم وٓي٦م اعمٔم٤ممل ،وُمـ ظمرالل آـمرالع قمرغم أٟمٔمٛمر٦م
اًم٘مْم٤مء ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :يتْمأ زم أن اًمٜمٔمر٤مم اًم٘مْمر٤مئل ذم اعمٛمٚمٙمر٦م ُمرر سمرثالث
ُمراطمؾ هل:
ُ -9مرطمٚم٦م اًم٘مْم٤مء اعمقطمدُ :مٜمذ شمقطمٞمد اعمٜم٤مـمؼ اًمٙمؼمى ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًرٕمقدي٦م قمرغم يرد
اعم١مؾمس اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمرمحـ -ـمٞمر٥م اهلل صمرراه -و هرق ُمٝمرتؿ سمتح٘مٞمرؼ اًمٕمردل
واًمٗمّمؾ ذم اخلّمقُم٤مت ورد اعمٔم٤ممل طمٞم٨م أُمر أن يٙمقن سم٤مسمف ُمٗمتق ًطم٤م ،وعم٤م يمثر اًمذيـ يِمتٙمقن
ُمـ اعمٔم٤ممل أددر-

 -ذم 9436هر إقمال ًٟم٤م دقم٤م ومٞمف يمؾ ُمـ يم٤من ًمف فمالُمف قمغم يم٤مئـ ُمـ يمر٤من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًم٘مْم٤مء اإلداري سملم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن ًمٚمديمتقر قمٌد احلٛمٞمد اًمروم٤مقمل ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس اًمٓمٌٕم٦م إومم ص.985
( )7اًم٘م٤مٟمقن اإلداري اًمًٕمقدي ًمٚمديمتقر أٟمقر رؾمالن ص.73
( )4اًم٘مْم٤مء اإلداري ًمٚمديمتقر قمٌد احلٛمٞمد اًمروم٤مقمل ص 991وُم٤م سمٕمده٤م.

ٗٗ8
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

أن يْمع ؿمٙمقاه ذم دٜمدوَ اًمِمٙم٤مي٤مت اعمقضمقد قمٜمد سم٤مب احلٙمقُمر٦م وُمٗمت٤مطمرف ًمردى ضمالًمر٦م
اعمٚمؽ(.)9
ُ -7مرطمٚم٦م اًم٘مْم٤مء اعمزدوج (اًمّمقري) :سمٕمد شمقطمٞمد اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمٕمنمريـ ؾمرٜم ً٦م

()7

واشمًرر٤مع رىمٕمرر٦م اعمٛمٚمٙمرر٦م اًمٕمرسمٞمرر٦م اًمًررٕمقدي٦م درردر اعمرؾمررقم اعمٚمٙمررل رىمررؿ  8759ذم
9473/9/97هر اعمتْمٛمـ شمِمٙمٞمؾ ديقان ُمًت٘مؾ ًمٚمٛمٔم٤ممل يٙمقن رئٞمًف سمدرضم٦م وزير ويٕمرلم
سمٛمرؾمقم ُمٚمٙمل ،إٓ أن ُمقاد ذًمؽ اًمٜمٔم٤مم مل متٜمأ درالطمٞم٦م إدردار أطمٙمر٤مم ىمْمر٤مئٞم٦م ُمٚمزُمر٦م،
سم٤مإلو٤موم٦م أٟمف مل يٌلم اًمٜمزاقم٤مت اًمتل خيتص هب٤م ديقان اعمٔم٤ممل(.)4
وددر سمٕمد ذًمؽ اًمٜمٔم٤مم قمدة أواُمر ُمٚمٙمٞمر٦م مترٜمأ اًمرديقان اظمتّمر٤مص اًمٗمّمرؾ ذم سمٕمرض
اًمٜمزاقم٤مت ُمٜمٝم٤م :اًمرؿمقة( )3وـمٚمٌ٤مت اًمتٕمقيض اًمتل شمٜمِم٠م سملم اعم٘م٤موًملم اعمتٕم٤مىمديـ ُمرع ضمٝمر٤مت
أيْم٤م ذم ـمٚمٌ٤مت شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم إضمٜمٌٞم٦م(.)6
طمٙمقُمٞم٦م( )5واًمٗمّمؾ ً
ُ -4مرطمٚم٦م اًم٘مْم٤مء اعمزدوج :وهذه اعمرطمٚم٦م يم٤مٟم٧م سمداي٦م اًم٘مْم٤مء اإلداري سمّمرقرة ومٕمٚمٞمر٦م طمٞمر٨م
ددر ٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمرل رىمرؿ م 59/ذم 9317/7/97هرر ،وىمرد ٟمّمر٧م
اعم٤مدة إومم ُمٜمف قمغم أن (ديقان اعمٔم٤ممل هٞمئر٦م ىمْمر٤مء إداري ُمًرت٘مٚم٦م ،شمررشمٌط ُمٌر٤مذة سمجالًمر٦م
اعمٚمؽ .ويٙمقن ُم٘مره ُمديٜم٦م اًمري٤مض) وم٠مدٌأ سمٛمقضم٥م هذا اًمٜمٔم٤مم ًمديقان اعمٔم٤ممل طمؼ اًمٗمّمرؾ
ذم اًمٜمزاقم٤مت اًمتل شمدظمؾ حت٧م وٓيتف ،صمرؿ ُٟمًرخ هرذا اًمٜمٔمر٤مم سمٜمٔمر٤مم ديرقان اعمٔمر٤ممل اجلديرد
اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م 78/وشم٤مريخ 9378/9/99هر ،سم٤مإلور٤موم٦م إمم أن اًم٘مْمر٤مء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ضمريدة أم اًم٘مرى قمدد 945اًمّم٤مدر ذم 9436هر ٟم٘مالً قمـ اًم٘مْم٤مء اإلداري ًمٚمديمتقر قمٌد احلٛمٞمد اًمروم٤مقمل ص.749
( )7يم٤من شمقطمٞمد اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم يقم اخلٛمٞمس 79مج٤مدى إومم قم٤مم 9459هر.
( )4اًم٘مْم٤مء اإلداري ىمْم٤مء اعمٔم٤ممل وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًمرزاَ اًمٗمحؾ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م دار اًمٜمقاسمغ
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ص.763
(ٟ )3مّم٧م اعم٤مدة ُ97مـ ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م اًمرؿمقة اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ 95و 96ذم 9487/4/7هر قمغم اظمتّم٤مص
اًمديقان سم٤مًمٗمّمؾ ذم شمٚمؽ اًمٜمزاقم٤مت.
( )5ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ  898ذم 9496/5/97هر.
( )6ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ  451ذم 949/97/78هر ،واٟمٔمر يمذًمؽ اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم وقء
اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر ؾمٕمد ؾمٕمقد آل دري٥م ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ص.514

٘ٗ8
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

اإلداري جي٥م أن شمقوع ًمف ىمقاقمرد ظم٤مدر٦م ذم آًمٞمر٦م اًمؽماومرع أُم٤مُمرف ،وهرذا ُمر٤م ومٕمٚمرف اعمرٜمٔمؿ
اًمًٕمقدي طمٞم٨م ددرت ىمقاقمد اعمراومٕم٤مت واإلضمراءات أُم٤مم ديرقان اعمٔمر٤ممل سمٛمقضمر٥م ىمررار
ُمر١مظمرا
جمٚمس اًمقزراء رىمؿ ( )991وشم٤مريخ 9319/99/96هر صمؿ ٟمًُخ٧م هرذه اًم٘مقاقمرد
ً
سمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت أُم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمرقم اعمٚمٙمرل رىمرؿ (م )4/وشمر٤مريخ
9345/9/77هر.
الفسع الجاٌ٘ :يف الفكْ اإلضالو٘:
وإن يم٤من احلدي٨م قمـ اًم٘مْم٤مء ذم اإلؾمالم جيٕمؾ اعم٘م٤مم سمٜم٤م يٓمقل وًمٞمس حمؾ اًمٌحر٨م ،وًمٙمرـ
يٙمٗمل ُمـ اًم٘مالدة ُم٤م أطم٤مط سمر٤مًمٕمٜمؼ ،وم٤مًم٘مْمر٤مء اإلداري ذم اعمٛمٚمٙمر٦م ًمرف أدرقل إؾمرالُمٞم٦م طمٞمر٨م
ٍ
ىمر٤مض
ٕمرف اًم٘مْم٤مء اإلداري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٘مْم٤مء اعمٔم٤ممل ،وىمد يم٤من اًمرؾمرقل-ﷺ -أول
ُي ُ
يرد اعمٔم٤ممل ذم اإلؾمالم ،ومٗمل احلدي٨م ((سمٕمر٨م اًمٜمٌرل-ﷺ -ظم٤مًمرد سمرـ اًمقًمٞمرد إمم سمٜمرل ضمذيٛمر٦م
ومدقم٤مهؿ إمم اإلؾمالم ومٚمؿ حيًٜمقا أن ي٘مقًمقا أؾمٚمٛمٜم٤م ومجٕمٚمقا ي٘مقًمقن دٌ٠مٟم٤م درٌ٠مٟم٤م ومجٕمرؾ ظم٤مًمرد
ي٘متؾ ُمٜمٝمؿ وي٠مه ودومع إمم يمؾ رضمؾ ُمٜم٤م أؾمػمه طمتك إذا يم٤من يقم أُمر ظم٤مًمد أن ي٘مترؾ يمرؾ رضمرؾ
ُمٜم٤م أؾمػمه وم٘مٚم٧م واهلل ٓ أىمتؾ أؾمػمي وٓ ي٘متؾ رضمؾ ُمـ أدح٤ميب أؾمػمه طمتك ىمدُمٜم٤م قمغم اًمٜمٌل-
ﷺ -ومذيمرٟم٤مه ومرومع اًمٜمٌل-ﷺ -يديف وم٘م٤مل اًمٚمٝمؿ إين أسمررأ إًمٞمرؽ ار٤م درٜمع ظم٤مًمرد ُمررشملم))(،)9
ووضمف اًمدًٓم٦م أن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد --أطمد ُمقفمٗمل اًمدوًم٦م وىمد شمؼمأ اًمرؾمقل-ﷺُ -مـ ومٕمٚمف.
واحلدي٨م قمـ ٟمِم٠مة وٓي٦م اعمٔم٤ممل وشمٓمقره٤م ذم اإلؾمالم طمدي٨م ـمقيؾ ضمدً إ :هن٤م ىم٤مئٛم٦م ُمٜمذ
قمٝمد اًمٜمٌقة -قمغم د٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ -وطمتك قمٍمٟم٤م هذا وىمد أومرد اإلُم٤مم
اعم٤موردي هل٤م سم٤م ًسم٤م ُمًت٘م ً
ال ىم٤مل ومٞمف "وٟمٔمر اعمٔم٤ممل هق ىمقد اعمتٔم٤معملم إمم اًمتٜم٤مدػ سم٤مًمرهٌ٦م ،وزضمر
اعمتٜم٤مزقملم قمـ اًمتج٤مطمد سم٤مهلٞمٌ٦م" إمم أن ىم٤مل" :صمؿ زاد ُمـ ضمقر اًمقٓة وفمٚمؿ اًمٕمت٤مة ُم٤م مل يٙمٗمٝمؿ
قمٜمف إٓ أىمقى إيدي وأٟمٗمذ إواُمر ،ومٙم٤من قمٛمر سمـ قمٌد

اًمٕمزيز-

 -أول ُمـ ٟمدب ٟمٗمًف

ًمٚمٜمٔمر ذم اعمٔم٤ممل ومرده٤م وراقمك اًمًٜمـ اًمٕم٤مدًم٦م وأقم٤مده٤م"

وطمٍم-

اظمتّم٤مد٤مت ىم٤مض

اعمٔم٤ممل ذم ؾمٌٕم٦م أٟمقاع

ُمـ اعمٜم٤مزقم٤مت ،ويم٤من قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز-

-

 -عم٤م شمقمم اخلالوم٦م رد ُمٔم٤ممل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9دحٞمأ اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي سم٤مب سمٕم٨م اًمٜمٌل-ﷺ -ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم سمٜمل ضمذيٛم٦م ج 5ص.479

ٗ8ٙ
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

سمٜمل أُمٞمف وىمٌٚمف قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان إذا وىمػ قمغم ُمٔمٚمٛمف أطم٤مهل٤م إمم ىم٤موٞمف أيب إدريس
إودي(.)9
وإُمثٚم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمغم ىمْم٤مء اعمٔم٤ممل أيمثر ُمـ أن حتَم ،وهذا دًمٞمؾ ىمٓمٕمل قمغم ؾمٌؼ
اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل إمم ختّمٞمص ىمْم٤مه يٗمّمٚمقن ذم اًمٜمزاقم٤مت اإلداري٦م ،ويردون اعمٔم٤ممل إمم أهٚمٝم٤م.
الفسع الجالح :املكازٌ:ٛ
يتْمأ ًمٚمٌ٤مطمر٨م أن اعمٛمٚمٙمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م اًمًرٕمقدي٦م اٟمتٝمجر٧م اًمٜمٔمر٤مم اًم٘مْمر٤مئل اعمرزدوج ،سمرؾ
يمثػما ُمـ طمٞمر٨م اظمتّم٤مدر٤مشمف ووورع ىمقاقمرد ظم٤مدر٦م شمرٜمٔمؿ
واهتٛم٧م سمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مء اإلداري ً
اًمؽماومع أُم٤مُمف ،وُم٤مزال يًٛمك اًم٘مْم٤مء اإلداري ذم اعمٛمٚمٙم٦م سمرديقان اعمٔمر٤ممل اؿمرت٘م٤م ًىم٤م ُمرـ اًمتًرٛمٞم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ،يمام يرى اًمٌ٤مطم٨م أن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًرٕمقدي٦م مل دم٤مٟمر٥م اًمّمرقاب قمٜمردُم٤م أظمرذت
سم٤مًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل اعمزدوج ،وذًمؽ ُٕمريـ:
 -9أن ُمٌدأ اًمتخّمص أُمر ُمٝمؿ واًمٜمُٔمؿ اإلداري٦م يمثػمة ،وجير٥م أن يٙمرقن اًم٘مر٤ميض ُمٓمٚم ًٕمر٤م
قمٚمٞمٝم٤م سم٤مؾمتٛمرار.
 -7سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن اخلّمقُم٦م ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اإلداري٦م شمٙمرقن ذات ـمر٤مسمع ظمر٤مص سمرلم ـمررذم
ٟمزاع همػم ُمتً٤مويلم.
***
املطمب الجاٌ٘
االختصاص الكطاٟ٘
سمٕمد أن شم٘مرر ذم اعمٓمٚم٥م اًمً٤مسمؼ أن اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل اعمتٌع ذم اعمٛمٚمٙمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م اًمًرٕمقدي٦م هرق
اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل اعمزدوج ،وهق ُم٤م شمرضمأ ًمدى اًمٌ٤مطم٨م ،هٜم٤م يثقر شمً٤مؤلُ :مر٤م اًم٘مْمر٤مء اعمخرتص
سمٜمٔمر دقمقى اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ،هؾ هق اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم أم اًم٘مْم٤مء اإلداري؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م واًمقٓي٤مت اًمديٜمٞم٦م ٕيب احلًـ قمكم حمٛمد طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي اعم٤موردي ،حت٘مٞمؼ ظم٤مًمد قمٌد
اًمٚمٓمٞمػ اًمٕمٚمٞمٛمل دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمػموت سمدون ـمٌٕم٦م وٓ شم٤مريخ ص 938وُم٤م سمٕمده٤م.

ٗ87
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

ِرا وا ضٗكًٕ الباسح بطربٓ يف ِرا املبشح:
الفسع األٔه :يف الٍعاً:
ذم احل٘مٞم٘م٦م أٟمف يتٕمذر ذم يمثػم ُمـ اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اعمٓم٤مًمٌ٦م سم٤مًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمرػ آطمتٞمر٤مـمل
ومْم ً
ال قمـ ختّمٞمص ىمْم٤مء يٗمّمؾ ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مزقم٤مت ،وذًمرؽ ًمًرٌ٥م رئرٞمس أٓ وهرق درٕمقسم٦م
إضمراءات خم٤مدٛم٦م اًم٘مْم٤مة ،وُمٜمِم٠م شمٚمؽ اًمّمٕمقسم٦م هق ُم٤م يمُٗمؾ ًمٚم٘مْم٤مة ُمـ أٟمٔمٛم٦م ووامٟم٤مت يمر٤من
اهلدف ُمٜمٝم٤م مح٤ميتٝمؿ ،وًمٞمس قمدم ُمً٤مءًمتٝمؿ( ،)9سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن سمٕمرض وم٘مٝمر٤مء اًم٘مر٤مٟمقن ي٘مرررون
ُمٌدأ قمدم اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل(.)7
أوًٓ :ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًرٕمقدي٦م أىمرر اعمرٜمٔمؿ اًمًرٕمقدي طمرؼ اًمتٕمرقيض قمرـ اًمتقىمٞمرػ
آطمتٞم٤مـمل ،وم٘مد ٟمّم٧م اعم٤مدة (ُ )795مـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمًرٕمقدي اجلديرد اًمّمر٤مدر
ذم 9345/9/77هر قمغم(ًمٙمؾ ُمـ أد٤مسمف ار ٟ -متٞمجر٦م اهت٤مُمرف يمٞمردً ا ،أو ٟمتٞمجر٦م إـم٤مًمر٦م ُمردة
ؾمجٜمف أو شمقىمٞمٗمف أيمثر ُمـ اعمدة اعم٘مررة -احلؼ ذم ـمٚم٥م اًمتٕمقيض أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتل رومٕم٧م إًمٞمٝمر٤م
اًمدقمقى إدٚمٞم٦م) ،ويمذًمؽ اعم٤مدة ( )717طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م (يمؾ طمٙمؿ د٤مدر سمٕمد اإلداٟمر٦م –سمٜمر٤م ًء
شمٕمقيْم٤م ُمٕمٜمق ًي٤م وُم٤مد ًي٤م ًمٚمٛمحٙمقم قمٚمٞمف عمر٤م أدر٤مسمف ُمرـ
قمغم ـمٚم٥م إقم٤مدة اًمٜمٔمر– جي٥م أن يتْمٛمـ
ً
ار ،إذا ـمٚم٥م ذًمؽ) وًم٘مد ُمر اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل سمٛمرطمٚمتلم طمٞم٨م يمر٤من ُيٜمٔمرر
اسمتدا ًء أُم٤مم اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م (ديقان اعمٔم٤ممل ؾم٤مسم ً٘م٤م)( )4صمؿ اٟمت٘مؾ آظمتّم٤مص ٓطم ً٘م٤م ًمٚم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم،
و ؾمٜمٕمرض ًمذًمؽ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ومٞمام ي٠ميت:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل(دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م) ًمٚمديمتقر قمٛمرو وادػ اًمٕمريػُ -مٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م
ص.599
( )7شمقىمٞمػ اعمتٝمؿ ذم اًمتنميع اًمٕمراىمل ،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م اًمٓمٌٕم٦م إوممً ،مٚمديمتقر وم١ماد قمكم اًمراوي 9314هر ُمٓمٌٕم٦م واو ومًٞم٧م
قمِمت٤مر ص.937-934
( )4ددر ٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل إظمػم سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ (م )78/ذم 9378/9/99هر ،وٟمص ذم اعم٤مدة إومم قمغم أن ديقن
أيْم٤م قمغم أن اعمح٤ميمؿ شمتٙمقن ُمـ صمالث درضم٤مت حمٙمٛم٦م إداري٦م قمٚمٞم٤م،
اعمٔم٤ممل هٞمئ٦م إداري٦م ُمًت٘مٚم٦م ،وذم اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م ٟمص ً
وحم٤ميمؿ آؾمتئٜم٤مف اإلداري٦م ،و حم٤ميمؿ إداري٦م.

ٗ88
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

املسسم ٛاألٔىل :الكطا ٞاإلداز:ٙ
طمتك شم٤مريخ 9347/7/99هر يم٤مٟم٧م دقم٤موي اًمتٕمقيض قمرـ اًمتقىمٞمرػ آطمتٞمر٤مـمل سمِمر٘مٞمف
اعم٤مدي واعمٕمٜمقي شمُٜمٔمر أُم٤مم اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م ،وذًمؽ اؾمتٜم٤م ًدا إمم ُم٤م ي٠ميت:
 -9أن مجٞمع ضمٝم٤مت اًمْمٌط اجلٜم٤مئل هل ضمٝم٤مت إداري٦م ُمرشمٌٓم٦م أو شم٤مسمٕم٦م ًمقزارة اًمداظمٚمٞمر٦م ،وٓ
شمُٕمدُ ُمـ أضمٝمزة اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ،وًمذًمؽ ومٙمؾ إضمراءاهت٤م قمٌ٤مرة قمـ ىمرارات إداري٦م.
 -7أن مجٞمع إضمراءات اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ٓ شمردظمؾ حتر٧م رىم٤مسمر٦م اعمحر٤ميمؿ اجلزائٞمر٦م ،وهلرذا ومرال
ُمٜم٤مص ُمـ اٟمدراضمٝم٤م حت٧م وٓي٦م ديقان اعمٔم٤ممل حت٘مٞم ً٘م٤م عمٌدأ اعمنموقمٞم٦م.
 -4أن اعمح٤ميمؿ اجلزائٞم٦م ٓ شم٘مٌؾ اًمٜمٔمر ذم دقم٤موي اًمتٕمقيض سمحج٦م أهنر٤م دقمرقى ُمٜمٗمّمرٚم٦م ُمرـ
طمٞم٨م اإلضمراء واعمقوقع قمـ اًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م ،ومٝمل ـمٚم٥م قمقض ُم٤مزم ًم٘مر٤مء ظمٓمر٠م ضمٝمر٦م
اإلدارة.
 -3أن ديقان اعمٔم٤ممل ًمف اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمدقم٤موى اإلداري٦م اًمتل شمٙمرقن أضمٝمرزة اًمدوًمر٦م ـمر ًومر٤م
ومٞمٝم٤م ،وٓ حيؼ ًمٚم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم أن يٜمٔمر ُمثؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدقمقى إٓ سمٜمص ٟمٔم٤مُمل واورأ
وسيأ ،سمٞمٜمام ٟمّم٧م اعم٤مدة ُ 797مـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمً٤مسمؼ( )9قمرغم طمرؼ ـمٚمر٥م
اًمتٕمقيض دون حتديد اجلٝم٤مز اًم٘مْم٤مئل اعمختص سمذًمؽ(.)7
املسسم ٛالجاٌٗ :ٛالكطا ٞالعاً:
وىمد سمدأت هذه اعمرطمٚم٦م ُمٜمرذ شم٠ميٞمرد ىمررار اعمجٚمرس إقمرغم ًمٚم٘مْمر٤مء اإلداري ( )87ذم قمر٤مم
9347هر ،طمٞم٨م أدٌح٧م اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م حتٙمؿ سمٕمدم آظمتّم٤مص اًمقٓئل( )4ذم ذًمؽ اًمٜمقع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9شمؿ ٟمًخ هذه اعم٤مدة ذم اًمٜمٔم٤مم اجلديد ،وأدٌح٧م اعم٤مدة ُ 795مٜمف هل اًمتل شمٜمٔمؿ آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ذم اًمتٕمقيض قمـ
اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل.
( )7اٟمٔمر( :ىمرارات هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ جمتٛمٕم٦م) ُمـ إددارات ديقان اعمٔم٤ممل 9345هر اًم٘مرار رىمؿ ( )87قم٤مم 9347هر ص-794
.795
(" )4ىمرارات هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ جمتٛمٕم٦م" ىمرار رىمؿ ( )87قم٤مم 9347هر ص.419-794

ٗ89
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

ُمـ اًمدقم٤موى( )9وذًمؽ اؾمتٜم٤م ًدا إمم ُم٤م ي٠ميت:
 -9أن مجٞمع أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل شمُٕمدُ ُمرـ إقمرامل اًم٘مْمر٤مئٞم٦م اًمترل ٓ شمٜمردرج حتر٧م رىم٤مسمر٦م
اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م قمٛم ً
ال سم٘م٤مقمدة شمقزيع آظمتّم٤مص سملم ضمٝمتل اًم٘مْم٤مء ،وٓ يٜم٤مل ُمرـ هرذا
ارشمٌ٤مط هٞمئ٦م اًمتح٘مٞمؼ أو رضم٤مل اًمْمٌط اجلٜمر٤مئل سمرقزارة اًمداظمٚمٞمر٦م ٕن اًمٕمرؼمة سم٤مًمٕمٛمرؾ أو
اإلضمراء ٓ اًمِمخص اعمٜمقط سمف أداء ذًمؽ اًمٕمٛمؾ(.)7
 -7أن ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ووأ يم٤موم٦م أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل ،ومجٞمٕمٝمر٤م أقمرامل ىمْمر٤مئٞم٦م
ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمدقمقى اجلٜم٤مئل و ٓ شمٜمدرج حت٧م وٓي٦م اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م.
وذم احل٘مٞم٘م٦م أن اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م مل دم٤مٟم٥م اًمّمقاب إٓ أن ىمرار هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ آٟمرػ اًمرذيمر همرػم
ُمٚمزم ًمٚم٘مْم٤مء اًمٕم٤ممٕ ،ن اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم واًم٘مْم٤مء اإلداري ٌ
يمؾ ُمٜمٝمام ضمٝم٦م ىمْم٤مئٞم٦م ُمًرت٘مٚم٦م ،وٟمِمر٠م
قمغم إصمر ذًمؽ شمٜم٤مزع آظمتّم٤مص اًمًٚمٌل :وُمـ ذًمؽ دقمقى شمٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞمر٤مـمل
طمٞم٨م طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م اإلداري٦م سمٕمدم آظمتّم٤مص سم٤محلٙمؿ رىمؿ ً 3/7/979مٕمر٤مم 9347هرر،
أيْمررر٤م سمررر٤محلٙمؿ رىمرررؿ  477358ذم
وطمٙمٛمررر٧م اعمحٙمٛمررر٦م اجلزائٞمررر٦م سمٕمررردم آظمتّمررر٤مص ً
9347/9/9هر ذم ُمقوقع اًمدقمقى ٟمٗمًف ،ورومع ـمٚمر٥م شمٕمٞمرلم اجلٝمر٦م اعمختّمر٦م إمم اعمجٚمرس
إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء وىمرر اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اجلزائٞم٦م ،وذًمرؽ ووم ً٘مر٤م ًمرٜمص اعمر٤مدة (ُ )77مرـ ٟمٔمر٤مم
اًم٘مْم٤مء طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م (إذا رومٕم٧م دقمقى قمـ ُمقوقع واطمد أُمر٤مم إطمردى اعمحر٤ميمؿ اخل٤مورٕم٦م
هلذا اًمٜمٔم٤مم وأُم٤مم إطمدى حمر٤ميمؿ ديرقان اعمٔمر٤ممل أو أي ضمٝمر٦م أظمررى خترتص سم٤مًمٗمّمرؾ ذم سمٕمرض
اعمٜم٤مزقم٤مت ،ومل َ
شمتخؾ إطمدامه٤م قمـ ٟمٔمره٤م أو ختٚمت٤م يمٚمت٤ممه٤م ،ومػمومع ـمٚم٥م شمٕمٞملم اجلٝم٦م اعمختّم٦م إمم
جلٜم٦م اًمٗمّمؾ ذم شمٜم٤مزع آظمتّم٤مص ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ،وشمِمٙمؾ هذه اًمٚمجٜمر٦م ُمرـ صمالصمر٦م
أقمْم٤مء ،قمْمق ُمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م خيت٤مره رئٞمس اعمحٙمٛم٦م ،وقمْمرق ُمرـ ديرقان اعمٔمر٤ممل أو اجلٝمر٦م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9احلٙمؿ ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ ً َ/97/793مٕم٤مم 9346هر اًمّم٤مدر ُمـ اًمدائرة إومم ُمـ اعمحٙمٛم٦م اإلداري٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م ٟمجران،
واًمذي اٟمتٝمك إمم قمدم اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م سمديقان اعمٔم٤ممل وٓئ ًٞم٤م.
(" )7ىمرارات هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ جمتٛمٕم٦م" ىمرار رىمؿ ( )87قم٤مم 9347هر ص.797-796
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي
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إظمرى خيت٤مره رئٞمس اًمديقان أو رئٞمس اجلٝم٦م –طمً٥م إطمقال– وقمْمق ُمـ اًم٘مْم٤مة اعمتٗمرهملم
رئٞمً٤م هلذه اًمٚمجٜم٦م(.
أقمْم٤مء اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء خيت٤مره رئٞمس اعمجٚمس ،ويٙمقن ً
ا٤م ضمٕمؾ اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي يتّمدى هلذه اعمًر٠مًم٦م ذم 9345/9/77هرر طمٞمر٨م دردر ٟمٔمر٤مم
اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اجلديد اًمذي طمًرؿ شمٜمر٤مزع آظمتّمر٤مص وأًمرزم اًم٘مْمر٤مء اًمٕمر٤مم سمر٤مًمٜمٔمر ذم
دقمقى اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل سمٛمقضم٥م ٟمص اعم٤مدة ( :)795وم٘مد ضم٤مء ومٞمٝمر٤م (وًمٙمرؾ
ُمـ أد٤مسمف ار ٟ -متٞمج٦م اهت٤مُمف يمٞمردً ا ،أو ٟمتٞمجر٦م إـم٤مًمر٦م ُمردة ؾمرجٜمف أو شمقىمٞمٗمرف أيمثرر ُمرـ اعمردة
اعم٘مررة -احلؼ ذم ـمٚم٥م اًمتٕمقيض أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتل رومٕم٧م إًمٞمٝم٤م اًمدقمقى إدٚمٞم٦م).
صم٤مٟم ًٞم٤م :أُم٤م اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م :ومٜمجد أن آظمتّم٤مص ذم اًمتنميع اهلقًمٜمدي واًمًقيني وإعم٤مين
هق ا ًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدي طمٞم٨م شمرومع ىمْم٤مي٤م اًمتٕمقيض أُم٤مم ىم٤ميض اعمقوقع ،أُم٤م اًمتنميع اًمٗمرٟمز:
وم٘مد ضمٕمؾ آظمتّم٤مص ذم دقم٤موي اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ًمٚمجٜم٦م ُمًت٘مٚم٦م شمتٙمقن ُمـ
صمالصم٦م ىمْم٤مة ُمًتِم٤مريـ ذم حمٙمٛم٦م اًمٜم٘مض( ،)9أُم٤م إٟمجٚمؽما ومٖمٜمل قمـ اًمذيمر أن اًم٘مْم٤مء ومٞمٝم٤م ُمقطمد،
يمام ذيمرت ذم اعمٌح٨م اًمً٤مسمؼ.
الفسع الجاٌ٘ :يف الفكْ اإلضالو٘:
ذم احل٘مٞم٘م٦م أن آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ُمـ إُمقر اًمترل اقمتٜمرك سمرف اًم٘مْمر٤مء ذم اإلؾمرالم ومٗمرل
احلدي٨م ((أن ىمق ًُم٤م اظمتّمٛمقا إمم اًمٜمٌل-ﷺ -ذم ظمص( )7يم٤من سمٞمٜمٝمؿ ومٌٕم٨م طمذيٗم٦م ي٘ميض سمٞمٜمٝمؿ

وم٘م٣م ًمٚمذيـ يٚمٞمٝمؿ اًم٘مٛمط ومٚمام رضمع إمم اًمٜمٌل-ﷺ -أظمؼمه :وم٘م٤مل أدٌ٧م وأطمًٜم٧م)) .
()3

()4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9احلٌس آطمتٞم٤مـمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمديمتقر إؾمامقمٞمؾ حمٛمد ؾمالُم٦م ،قم٤ممل اًمٙمت٥م -اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9984م ص749
وُم٤م سمٕمده٤م.
( )7اخلص :سمٞم٧م ُمـ ؿمجر أو ىمّم٥م ،اٟمٔمر ًمً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ج 7ص.76
( )4اًم٘مٛمط :طمٌؾ يِمد سمف إظمّم٤مص ،وُمٜمف ُمٕم٤مىمد اًم٘مٛمط ،اٟمٔمر ًمً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ج 7ص.485
( )3ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إطمٙم٤مم سم٤مب اًمرضمالن يدقمٞم٤من ذم ظمص ح( )7434ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين :وٕمٞمػ ضمدً ا ،اٟمٔمر
وٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًمٓمٌٕم٦م إومم 9397هر،
ص.51
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يمام ٟمجد وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم اعمت٘مدُملم قم٤مد ًة ُم٤م يذيمرون ذًمؽ ذم يمتر٥م اًم٘مْمر٤مء ىمر٤مل اسمرـ ىمداُمر٦م
"وجيقز أن ي٘مٚمده ظمّمقص اًمٜمٔمر ذم قمٛمقم اًمٕمٛمؾ ومٞم٘مقل :ضمٕمٚمر٧م إًمٞمرؽ احلٙمرؿ ذم اعمردايٜم٤مت
ظم٤مد٦م ذم مجٞمع وٓيتل"( )9أُم٤م اعمتر٠مظمرون وم٘مرد أؿمرٌٕمقا ُمًر٠مًم٦م آظمتّمر٤مص اًم٘مْمر٤مئل دراؾمر ً٦م
وسمح ًث٤م( )7وأٟمقاع آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل يمثػمة وحمؾ اًمٌح٨م هٜم٤م ُمـ شمٚمؽ إٟمرقاع (آظمتّمر٤مص
اًمقٓئل) ويًٛمك اظمتّم٤مص اجلٝم٦م ،وذم شمٕمريٗمف ىم٤مل سمٕمْمرٝمؿ هرق "درالطمٞم٦م يٛمٜمحٝمر٤م اإلُمر٤مم
ًمِمخص خمّمقص ًمٞمحٙمؿ سملم اًمٜم٤مس ذم ُمٜم٤مزقم٤مهتؿ سم٠مطمٙم٤مم اهلل شمٕمر٤ممم"( )4وىمر٤مل سمٕمْمرٝمؿ "هرق
ٟمّمٞم٥م يمؾ ضمٝم٦م ىمْم٤مئٞم٦م ُمـ ضمٝم٤مت اًمت٘م٤ميض ُمـ وٓي٦م اًم٘مْم٤مء"(.)3
وي١مظمذ قمرغم اًمتٕمريرػ إول ىمقًمرف (ؿمرخص خمّمرقص) ٕن اًم٘مْمر٤مء يًرٜمد إمم أضمٝمرزة
وأيْم٤م ىمقًمف (ُمٜم٤مزقم٤مهتؿ) ومٞمرف
ىمْم٤مئٞم٦م ،وًمٞمس ٕؿمخ٤مص يمام هق احل٤مل ذم اًمٚمج٤من ؿمٌف اًم٘مْم٤مئٞم٦مً ،
قمٛمقم وآظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ذم يمؾ اعمٜم٤مزقم٤مت :أُم٤م اًمتٕمريرػ اًمثر٤مين :ومر٢من
ًمٗمظ (وٓي٦م) ومٞمٝم٤م دور.
ويرى اًمٌ٤مطم٨م أن آظمتّم٤مص اًمقٓئل هق جمٛمقع اًمّمالطمٞم٤مت اًمتل يٛمٜمحٝم٤م اإلُمر٤مم ًمٙمرؾ
ضمٝم٦م ىمْم٤مئٞم٦م.
الفسع الجالح :املكازٌ:ٛ
قمٜمد اعم٘م٤مرٟم٦م أضمد أن اًم٘مْم٤مء اإلداري أؿمٌف ُم٤م يٙمقن سمقٓي٦م اعمٔم٤ممل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمرالُمل ،وىمرد
متٞمز قمـ اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدقم٤موي :وذًمؽ ًمٕمدة قمقاُمؾ ُمـ أمهٝم٤م:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ج 91ص.97
(" )7آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ًمٚمٌ٤مطم٨م ٟم٤مس حمٛمد اًمٖم٤مُمدي ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م جل٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى،
ويمذًمؽ "شمٜم٤مزع آظمتّم٤مص اًمقٓئل ذم اًم٘مْم٤مء اًمًٕمقدي ًمٚمٌ٤مطم٨م وم٤ميز زويد اًمث٘مٗمل ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م جل٤مُمٕم٦م
إُمػم ٟم٤ميػ".
(( )4وٓي٦م اًم٘مْم٤مء) رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز -ذم طمٞمٜمفً -مٚمٌ٤مطم٨م أمحد سمـ ظمي
اًمِمٜم٘مٞمٓمل ص.6
( )3آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًمٜم٤مس حمٛمد اًمٖم٤مُمدي ،ص 951طمتك .957
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 -9اخلؼمة اًمٙمٌػمة ًمدى اًم٘مْم٤مء اإلداري ومٛمٜمذ قم٤مم9317هر وطمتك 9347هرر وىمْمر٤مة ديرقان
اعمٔم٤ممل يتّمدون ىمْم٤مي٤م اًمتٕمقيض سمِمٙمؾ قم٤مم ،ودقمقى اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞمر٤مـمل
سمِمٙمؾ ظم٤مص.
 -7وضمقد ٟمٔم٤مم ظم٤مص سمديقان اعمٔم٤ممل ُيقوأ اظمتّم٤مد٤مت اًمديقان(.)9
 -4وضمقد ىمقاقمد ظم٤مد٦م شمٜمٔمؿ اًمؽماومع أُم٤مم اًم٘مْم٤مء اإلداري.
وسمٕمد هذا اًمٕمرض وم٢مٟمٜمل أرى شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م ىمْمر٤مئٞم٦م ُمرـ صمالصمر٦م ىمْمر٤مة اؾمرتئٜم٤مف ،اصمٜمر٤من ُمرـ
اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم ،وواطمد ُمـ اًم٘مْم٤مء اإلداري ،وُمـ صمؿ ىمٍم هرذا اًمٜمرقع ُمرـ اًم٘مْمر٤مي٤م قمرغم هرذه
اًمٚمجٜم٦م يم٤معمتٌع ذم اًم٘مْم٤مء اًمٗمرٟمز ،وم٤محلٙمٛم٦م و٤مًم٦م اعم١مُمـ أيٜمام وضمده٤م ومٝمق أطمؼ هب٤م.
***

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م -اًمذي يتْمٛمـ اعمقاد (ُمـ  99طمتك ُ -)95مـ ٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م7/
ذم 9378/9/99هر.
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ادلثحث انثاًَ
(انفرق تني َٕػً انقؼاء ٔذقذٌر انرؼٌٕغ يغ ذطثٍقاخ قؼائٍح)
سمٕمد أن شم٘مرر ذم اعمٌح٨م اًمً٤مسمؼ أن ٟمٔمر دقمقى اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل يم٤مٟم٧م شمٜمٔمر أُم٤مم اًم٘مْم٤مء
اإلداري صمؿ أدٌح٧م شمٜمٔمر أُم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم ،يم٤من ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٌ٤مطم٨م شمٌٞمرلم اًمٗمررَ سمٞمرٜمٝمام
صمؿ يمٞمٗمٞم٦م شم٘مدير اًمتٕمقيض ويٚمٞمف شمٓمٌٞم٘م٤مت ىمْم٤مئٞم٦م ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:
املطمب األٔه
بعض الفسٔم الػهمٗ ٛبني الكطا ٞاإلدازٔ ٙالكطا ٞالعاً
واعم٘مّمقد سم٤مًمِمٙمؾ أي اخلٓمقات اإلضمرائٞم٦م اًمترل شمٙمرقن ىمٌرؾ اًمٜمٔمرر ذم اًمردقمقى ،و ُيًرٛمك
سم٤مًمدومع اًمِمٙمكم ،وهق "اًمذي يقضمف إمم إضمراءات اخلّمقُم٦م دون أن يٛمس أدؾ احلؼ اعمدقمك سمف،
أيْمر٤م اًمردومع
وهيدف إمم إهنر٤مء اخلّمرقُم٦م دون اًمٗمّمرؾ ذم اعمقورقع أو اًمتر٠مظمػم"( ،)9ويًرٛمك ً
اإلضمرائل ،وهق " ٌ
ىمقل ي٘مرره اعمدقمك قمٚمٞمف يٓمٕمـ سمف ذم أُمر ُمـ إضمراءات اًمدقمقى يتقدؾ سمرف إمم
سمٓمالن اإلضمراء أو وضمقب إقم٤مدشمف قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمأ"( ،)7واًمتٕمريػ إول هق إىمرب ُ-مرـ
وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٌ٤مطم٨مٕ -ن ًمٚم٘م٤ميض أن يتّمدى -ذم سمٕمض إطمٞم٤من -هلذا إُمر ُمـ شمٚم٘مر٤مء ٟمٗمًرف
ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من ذًمؽ اإلضمراء ُمـ ؿمر٠مٟمف أن جيٕمرؾ اًمردقمقى ٓ شمردظمؾ ورٛمـ وٓيترف أو يٛمرس
اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم ُمثؾ آظمتّم٤مص اًمقٓئل :واعم٘مّمقد هٜمر٤م هرق يمرؾ إضمرراء يًرٌؼ اًمٜمٔمرر ذم أدرؾ
اًمدقمقى ،وُمـ شمٚمؽ اًمٗمروَ ُم٤م ي٠ميت:
الفسع األٔه :الٕقٕف بني ٖد ٙالكاض٘:
أٔالً :يف الٍعاً:

اعمؽماومع أُم٤مم اًم٘مْم٤مء اإلداري ؾمقاء أيم٤من اثؾ ٍ
ضمٝم٦م أم ُمدقم ًٞم٤م قم٤م ًُمر٤م ُمرـ ضم٤مٟمر٥م أم ُمردقم ًٞم٤م أم
ً

ويمٞمٚمف أم حم٤مُم ًٞم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر ،جيد ٟمٗمًف قمٜمد دظمقل ىم٤مقم٦م اعمحٙمٛم٦م أُم٤مم ُمٜمؼم ي٘مػ ومٞمف وشمًُرٛمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٟ )9مٔمري٦م اًمدومقع ذم ىم٤مٟمقن اعمراومٕم٤مت ًمٚمديمتقر أمحد أسمق اًمقوم٤م ،دار اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م  7197ص.47
( )7اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي ًمٚمِمٞمخ قمٌد اهلل آل ظمٜملم ج 9ص.455

ٗٗ9
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

أيْم٤م :سمٞمٜمام هذا يمٚمرف ٓ يقضمرد
اًمدقمقى ،وهق ىم٤مئؿ ويً٠مل اًم٘م٤ميض ويٜم٤مىمش اًمدقمقى ،وهق ىم٤مئؿ ً
ذم اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم.
ٟمّم٤م يرٜمٔمؿ ُمًر٠مًم٦م اًمقىمرقف
وسمٕمد اؾمت٘مراء يم٤موم٦م اًمٜمٔمؿ اعمرقمٞم٦م ذم ديقان اعمٔم٤ممل مل جيد اًمٌ٤مطم٨م ً
سملم يدي اًم٘م٤ميض سمخالف سمٕمض اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م( ،)9إٓ أن هذا أدٌأ قمر ًوم٤م ذم اًم٘مْم٤مء اإلداري ذم
اعمٛمٚمٙم٦م.
ثاٌّٗا :يف الفكْ اإلضالو٘:
ُمً٠مًم٦م اعمً٤مواة سملم اخلّمقم ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل اهتٛم٧م هب٤م اًمنمريٕم٦م اإلؾمرالُمٞم٦م وأُمررت هبر٤م،
وذم ُمً٠مًم٦م يمٞمػ يٙمقن اعمتخ٤مدٛمقن سملم يدي اًم٘م٤ميض؟ ٟمص مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء( )7قمغم اًم٘مْمر٤مء سمرلم
اعمتخ٤مدٛملم وهؿ ضمٚمقس ،وأن اخلّمٛملم ي٘مٕمدان سملم يدي اإلُم٤مم ،سمؾ إن اعمٙم٤من اًمذي شمٜمٔمر ومٞمف
اًمدقمقى ُيًٛمقٟمف جمٚمس اًم٘مْم٤مء ،ويرى اًمٌ٤مطم٨م أن ؾمٌ٥م اًمتًٛمٞم٦م هق أن اعمدقمل واعمدقمك قمٚمٞمرف
جيٚمً٤من ومٞمف سملم يدي اًم٘م٤ميض :واطمتجقا سمام ضم٤مء قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ىم٤مل ((ىم٣م رؾمرقل اهلل -
ﷺ -أن اخلّمٛملم ي٘مٕمدان سملم يدي احلٙمؿ))(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ُ )9مقىمع دائرة اًم٘مْم٤مء ذم اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة قمغم اًمِمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م ،طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمـ آداب اعمحٙمٛم٦م أصمٜم٤مء ضمٚمً٦م
اعمح٤ميمٛم٦م(:قمٜمد ٟمٔمر دقمقاك ،سم٤مدر سم٤مًمقىمقف قمٜمد اًمٜمداء واىمؽمب ُمـ ُمٜمّم٦م اًم٘م٤ميض).
( )7يمت٤مب ذح أدب اًم٘م٤ميض ًمإلُم٤مم أيب سمٙمر أمحد سمـ قمٛمر اخلّم٤مف ،شم٠مًمٞمػ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُم٤مزة اًمٌخ٤مريُ ،مٓمٌٕم٦م
اإلرؿم٤مد  -سمٖمداد 9497ه ج 7ص ،85واٟمٔمر شمٌٍمة احلٙم٤مم ذم أدقل إىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م إطمٙم٤ممً ،مؼمه٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ
سمٌـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ومرطمقنُ ،مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م اًمٓمٌٕم٦م إومم 9316ه9986-م ج 9ص ،36واٟمٔمر يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر
ذم طمؾ هم٤مي٦م آظمتّم٤مر ًمإلُم٤مم شم٘مل اًمديـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد احلًٞمٜمل احلّمٜمل اًمِم٤مومٕمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9377هر
ص ،741واٟمٔمر اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمأ ُمـ اخلالف ًمٕمالء اًمديـ أسمق احلًـ اعمرداوي اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم ،دار إطمٞم٤مء
اًمؽماث اًمٕمريب ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ج 99ص.715
( )4ؾمٜمـ أيب داود :يمت٤مب إىمْمٞم٦م سم٤مب يمٞمػ جيٚمس اخلّمامن سملم يدي اًم٘م٤ميض ح( )4588ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين :وٕمٞمػ
اإلؾمٜم٤مد ،اٟمٔمر وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف – اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م إومم
9399ه9998-م ص.778

٘ٗ9
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

سمؾ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ىم٤مل إن اجلٚمقس سملم يدي اًم٘م٤ميض ُم٘مّمقد ًمذاشمفٟٕ :مف يٛمٙمـ اعمً٤مواة سملم
اخلّمقم دون ضمٚمقؾمٝمؿ(.)9
وأىمقى ؾمٜمدً ا ُمـ احلدي٨م آٟمػ اًمذيمر ُم٤م ورد أن اًمٜمٌل-ﷺ -عم٤م أرؾمرؾ قمركم سمرـ أيب ـم٤مًمر٥م
 -إمم اًمٞمٛمـ ووٓه ىمْم٤مء اًمٞمٛمـ ،ىم٤مل ًمف(( :إن اهلل ؾمٞمٝمدي ىمٚمٌؽ ويثٌ٧م ًمً٤مٟمؽ ،وم٢مذا ضمٚمسسملم يديؽ اخلّمامن ومال شم٘مْملم طمتك شمًٛمع ُمـ أظمر يمام ؾمرٛمٕم٧م ُمرـ إول :وم٢مٟمرف أطمررى أن
يتٌلم ًمؽ اًم٘مْم٤مء ىم٤مل ومام زًم٧م ىم٤مو ًٞم٤م أو ُم٤م ؿمٙمٙم٧م ذم ىمْم٤مء سمٕمرد))( ،)7ووضمرف اًمدًٓمر٦م شمٕمٚمٞمرؼ
ؾمامع اًمدقمقى سم٤مجلٚمقس.
ثالجّا :املكازٌ:ٛ
سمٕمد هذا اًمٕمرض يتْمأ ًمٚمٌ٤مطم٨م خم٤مًمٗمر٦م اًمقىمرقف سمرلم يردي اًم٘مر٤ميض اإلداري عم٘مت٣مر ُمر٤م
ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م ،و إومم ووع يمراد جيٚمس قمٚمٞمٝم٤م اعمردقمل واعمردقمك قمٚمٞمرف قمرغم طمرد ؾمرقاء،
واهلل أقمٚمؿ.
الفسع الجاٌ٘ :التكادً:

ِ
ديؿ ،وشم٘م٤مدم ُمثٚمف(.)4
اًمت٘م٤مدم ذم اًمٚمٖم٦مَ :ىمدُ َم اًمٌمء سم٤مًمْمؿ ىمدَ ًُم٤م ،ومٝمق َىم ٌ

أٔالً :يف الٍعاً:
أٟمقاع اًمت٘م٤مدم ذم اًمٜمٔم٤مم صمالصم٦مُ :مٙمً٥م ًمٚمحؼ ،وُمً٘مط ًمٚمحؼ ،وُم٤مٟمع ًمًامع اًمدقمقى.
وحمؾ اًمٌح٨م هٜم٤م هق اعم٤مٟمع ُمـ ؾمامع اًمدقمقى ،واعم٘مّمقد سمف "ُميض ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م قمرغم وضمرقب
أداء احلؼ ،متٜمع ُمـ ؾمامع اًمدقمقى أُم٤مم اًم٘م٤ميض"( )3وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ هق "ُميض ُمردة حمرددة ىمْمر٤مء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اٟمٔمر ٟمٞمؾ إوـم٤مر ًمإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ج 8ص.496
( )7اٟمٔمر ؾمٜمـ أيب داود :يمت٤مب إىمْمٞم٦م سم٤مب يمٞمػ اًم٘مْم٤مء ح( )4587ج 4ص ،419ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين دحٞمأ ،اٟمٔمر
دحٞمأ ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف – اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م إومم 9399هر 9998-م ج7
ص.494
( )4اٟمٔمر ًمً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ج 97ص.366
(ُ )3مً٘مٓم٤مت اًمٕم٘مقسم٦م احلدي٦م دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م عمحٛمد حمٛمد إؾمامقمٞمؾ ،دار إد٤مًم٦م ط9319 ،9هر ص.314

ٗ9ٙ
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

قمغم إُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اًمدقمقى ،اًمتل شمً٘مط سمف دون احلرؼ"( )9واًمتٕمريرػ إظمرػم هرق إىمررب ُمرـ
وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٌ٤مطم٨م ًمتٌٞم٤مٟمف أن احلؼ ٓ يًر٘مط سمخرالف إول ،واحلٙمٛمر٦م ُمٜمرف اؾمرت٘مرار اعمرايمرز
اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن اًمت٘م٤مدم يٜم٘مٓمع ُمتك ُم٤م وضمد قمذر.
وسم٤مًمٜمًٌ٦م عمدة اًمت٘م٤مدم هؾ شمٕمدُ دقمقى اًمتٕمقيض قمرـ اًمتقىمٞمرػ هٜمر٤م ُمرـ اًمرديقن اًمٕم٤مدير٦م ذم
اًمت٘م٤مدم؟
ٕن سمٕمض إٟمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م حتدد ُمدة اًمت٘م٤مدم ذم اًمديقن اعمدٟمٞم٦م ،سمحٞم٨م جيٕمٚمرقن طمرؼ شم٘مرديؿ
اًمدقمقى يً٘مط سمٕمد 95ؾمٜم ً٦م وُمٜمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اعمٍمي( ،)7وإىمرب أن دقمقى اًمتٕمقيض ٓ يٜمٌٖمل أن
شمٙمقن ُمـ اًمديقن اًمٕم٤مدي٦مٕ :هن٤م ومرع ُمـ أدؾ واًمٗمرع يتٌع إدؾ ،وهٜمر٤مك ُمرـ يررى ؾمر٘مقط
طمؼ اعمٓم٤مًمٌ٦م سم٤مًمتٕمقيض سمٕمد ُميض ؾمٜم٦م شمٌدأ ُمـ شم٤مريخ اٟمتٝم٤مء اإلضمراءات اجلٜم٤مئٞمر٦م( )4وإومم أن ٓ
يً٘مط طمؼ اعمٓم٤مًمٌ٦م ُمٝمام ـم٤مل اًمزُم٤منٕ :ن احلؼ ىمديؿ و جي٥م أن يٕمقض ُمـ صمٌ٧م سمراءشمف ا٤م ُاهترؿ
سمف ُمٕمٜمق ًي٤م وُم٤مد ًي٤م ُمتك ُم٤م أصمٌ٧م اًمير اًمذي حل٘مف.
وذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ٓ يقضمد ذم اًم٘مْمر٤مء اًمٕمر٤مم شم٘مر٤مدم ذم دقمرقى اًمتٕمرقيض قمرـ
اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـملٕ :ن اًمٜمٔم٤مم اًمذي يٜمٔمؿ اًمدقمقى اجلزائٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًرٕمقدي٦م هرق
ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل م 7/ذم 9345/9/77هر ،ومرال يقضمرد ومٞمرف
شم٘م٤مدم ؾمقاء ذم رومع اًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م أو اًمتٕمقيض قمٜمٝم٤م وًمق ىمٞمرؾ إن دقمرقى اًمتٕمرقيض دقمرقى
ُمدٟمٞم٦م قمٌ٤مرة قمـ ُمٓم٤مًمٌ٦م سمتٕمقيض ُم٤مزم قمـ اًمير اًمذي حلؼ اعمردقمل وًمٞمًر٧م ضمزائٞمر٦م ،ىمٚمٜمر٤م إن
ٟمص اعم٤مدة ُ 795مـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م هل اًمٗمٞمّمؾ ذم هذا ،وىمرد ضمٕمٚمر٧م آظمتّمر٤مص
ًمٜمٗمس اعمحٙمٛم٦م اًمتل رومٕم٧م ومٞمٝم٤م اًمدقمقى إدٚمٞم٦م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيْم٤م
( )9أطمٙم٤مم اًمت٘م٤مدم (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م) رؾم٤مًم٦م ديمتقراه شم٠مًمٞمػ حمٛمد أمحد طمًـ إسمراهٞمؿ ،ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة ص :79واٟمٔمر ً
أطمٙم٤مم آًمتزامً ،مٚمديمتقر ضمالل قمكم اًمٕمدوى ،اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم  ،9994ص .459
( )7أطمٙم٤مم اًمت٘م٤مدم (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م) رؾم٤مًم٦م ديمتقراه شم٠مًمٞمػ حمٛمد أمحد طمًـ إسمراهٞمؿ ،ص .919
( )4اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل(اعم١مىم٧م) دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمديمتقر قمٛمر وم٤مروَ ومحؾ ،دار إٟمقار ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م ،ص.353-354

ٗ97
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

أُم٤م اًم٘مْم٤مء اإلداري وم٢من دقمقى اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل مل شمٙمـ شم٘مٌؾ سمٕمرد مخرس
ؾمٜمقات ُمـ شم٤مريخ ٟمِمقء احلؼ اعمٓم٤مًم٥م سمف( ،)9طمٞم٨م ٟمّم٧م اعمر٤مدة اًمراسمٕمر٦م ُمرـ ىمقاقمرد اعمراومٕمر٤مت
واإلضمررراءات أُمرر٤مم ديررقان اعمٔمرر٤ممل اًمّمرر٤مدر سم٘مرررار جمٚمررس اًمررقزراء رىمررؿ 991وشمرر٤مريخ
9319/99/96هر (ومرٞمام مل يررد سمرف ٟمرص ظمر٤مص ٓ شمًرٛمع اًمردقم٤موى اعمٜمّمرقص قمٚمٞمٝمر٤م ذم
اًمٗم٘مرشملم (ج ،د) ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م(ُ )7مـ ٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل سمٕمد ُميض مخرس ؾمرٜمقات ُمرـ شمر٤مريخ
ٟمِم١م احلؼ اعمدقمك سمف ُم٤م مل يٙمـ صمٛم٦م قمذر ذقمل طمر٤مل دون رومرع اًمردقمقى يثٌر٧م ًمردى اًمردائرة
اعمختّم٦م سم٤مًمديقان).
ثاٌّٗا :يف الفكْ اإلضالو٘:
اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ؾم٘مقط احلؼ ذم رومع اًمدقمقى سمٛميض اًمزُمـ (أصمر اًمت٘م٤مدم) قمغم ىمقًملم-:
أطمدمه٤م :ذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م( )4إمم أن اًمدقمقى ٓ شمًر٘مط سمٛميضر اعمردة ،وهرق إدرؾ
ًمألدًم٦م أشمٞم٦م:
 -9قمٛمقم ىمقًمرف شمٕمر٤ممم :ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ[اًمٌ٘مرة.]988:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9احلدي٨م هٜم٤م قمـ إٟمٔمٛم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٓمٌؼ أصمٜم٤مء رومع دقمقى اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل أُم٤مم اًم٘مْم٤مء اإلداري أي
ُم٤م ىمٌؾ 9347هر.
( )7اًمٗم٘مرة (ج) ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م 59/ذم 9317/7/97هر هل (دقم٤موي
اًمتٕمقيض اعمقضمٝم٦م ُمـ ذوي اًمِم٠من إمم احلٙمقُم٦م وإؿمخ٤مص ذوي اًمِمخّمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمًت٘مٚم٦م سمًٌ٥م أقمامهل٤م).
( )4رضمع اًمٌ٤مطم٨م إمم اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة ذم اعمذهٌلم ،وُمٜمٝم٤م( :روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي ج 5ص ،75واٟمٔمر اعمٖمٜمل ٓسمـ
ىمداُم٦م ج 8ص ، 719-718واٟمٔمر يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمغم ُمتـ اإلىمٜم٤مع عمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ دالح اًمديـ سمـ طمًـ اًمٌٝمقيت
احلٜمٌكم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ج 5ص ،)381ومٚمؿ جيد ومٞمٝمام ُمـ ي٘مقل سم٤مًمت٘م٤مدم ،وي١ميد ذًمؽ إهمٗم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ
عمذهٌل اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م قمٜمد احلدي٨م قمـ اًمت٘م٤مدم وُمٜمٝمؿ اًمديمتقر وهٌ٦م زطمٞمكم ذم ٟمٔمري٦م اًمْمامن أو أطمٙم٤مم اعمً١موًمٞم٦م
اعمدٟمٞم٦م واجلٜم٤مئٞم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9317هر ويمذًمؽ اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ،
جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًمٗملم ،دار اًمًالؾمؾ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ج 94ص 31وُم٤م سمٕمده٤م.

ٗ98
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

 -7قمـ اسمـ قمٌ٤مس(( --أن رؾمقل اهلل-ﷺ -ىم٤مل إن دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ
طمرام يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا ذم سمٚمديمؿ هذا ذم ؿمٝمريمؿ هذا))(ٔ).
وم٘مد دًم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م واحلدي٨م قمغم حتريؿ آقمتداء قمغم إُمرقال واًمت٘مر٤مدم اًمرذي يٛمٜمرع
ؾمامع دقمقى اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل سمٕمد ُمدة زُمٜمٞمر٦م ُمٕمٞمٜمر٦م ،هرق ذم طم٘مٞم٘مترف اقمترداء
قمغم ٍ
ٍ
ُمًتحؼ ًمٚمٛمتير ُمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل.
ُم٤مل
أظمر :ذه٥م إطمٜم٤مف واعم٤مًمٙمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ إمم أن ًمإلُم٤مم أن يٛمٜمع ُمـ ؾمامع اًمردقمقى سمٕمرد
ُميض ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م( ،)7وطمجتٝمؿ ذم ذًمؽ ُم٤م ي٠ميت:
 -9ـم٤معم٤م أن ًمقزم إُمر ختّمٞمص اًم٘مْم٤مء سم٤معمٙم٤من واًمزُم٤من :وم٢من اعمٜمع ُمـ ؾمامع اًمردقمقى سمٕمرد
ُمدة زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ ختّمٞمص اًم٘مْم٤مء سمزُمـ ُمٕملم.
 -7شمرك اًمدقمقى ُمع اًم٘مدرة قمٚمٞمٝم٤م واٟمٕمدام اًمٕمذر دًمٞمؾ قمغم قمدم احلؼ(.)4
أُم٤م اعمدة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل متٜمع ُمـ ؾمامع اًمدقمقى ،وم٢من اًمتٕمرقيض ؾمرٞمٙمقن ُمرـ سمٞمر٧م اعمر٤مل ُمر٤م مل
يثٌ٧م شمٗمريط أو شمٕمدي ُمـ أُمر سم٤مًمًرجـ ،وديرقن سمٞمر٧م اعمر٤مل قمٜمرد إطمٜمر٤مف ُيٛمٜمرع ُمرـ ؾمرامع
اًمدقمقى ومٞمٝم٤م سمٕمد ُمرور مخس قمنمة ؾمٜم٦م( :)3وأُم٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م ومٞمٛمٜمع ؾمرامع اًمردقمقى ذم همرػم اًمٕم٘مر٤مر
سمٕمد ُميض قمنمة أؿمٝمر(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9دحٞمأ اًمٌخ٤مري :يمت٤مب احل٩م سم٤مب اخلٓمٌ٦م أي٤مم ُمٜمك ح(.)9657
( )7رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر عمحٛمد أُملم سمـ قمٛمر اسمـ قم٤مسمديـ اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل ،دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9397هر ج 3
ص :75واٟمٔمر اًمٌٝمج٦م ذم ذح اًمتحٗم٦م ،أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد اًمًالم اًمتًقزم قمغم إرضمقزة اعمًامة سمتحٗم٦م احلٙم٤مم ٓسمـ
قم٤مدؿ إٟمدًمز وسمح٤مؿمٞمتف طمغم اعمٕم٤مدؿ ًمٗمٙمر اسمـ قم٤مدؿ ًمإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل اًمت٤مودي ،دار اًمرؿم٤مد احلديث٦م 9397هر ،ج7
ص ،376واٟمٔمر اًمٓمرَ احلٙمٛمٞم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ص91و.919
( )4درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ًمٕمكم طمٞمدر ج 3ص.799
( )3اًمٗمت٤موى اعمٝمدي٦م ذم اًمقىم٤مئع اعمٍمي٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم وُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمٌ٤مد اعمٝمدي اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل
إزهري اعمٍمي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم سم٤معمٓمٌٕم٦م إزهري٦م اعمٍمي٦م 9419هر ج 3ص.4
( )5اًمٕم٘مد اعمٜمٔمؿ ًمٚمحٙم٤مم ومٞمام جيري سملم أيدهيؿ ُمـ اًمٕم٘مقد وإطمٙم٤ممً :مإلُم٤مم أيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛمقن اًمٙمٜم٤مين،
اًم٘م٤مهرة دار أوم٤مَ 9347هر ص 591وُم٤م سمٕمده٤م.

ٗ99
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م
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وأضم٤مز إطمٜم٤مف واعم٤مًمٙمٞم٦م ؾمامع اًمدقمقى إذا ُوضمد قمرذر ذقمرل ُمرـ درٖمر وقمترف وضمٜمرقن
وهمٞمٌ٦م و إذا يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف ذا ؾمٓمقة وخي٤مف ُمٜمف ،وزاد إطمٜمر٤مف إذا أدرٌأ اًمتٕمرقيض طم ً٘مر٤م
ًمٚمقرصم٦م(.)9
ويؽمضمأ ًمٚمٌ٤مطم٨م قمدم ؾم٘مقط احلؼ ذم رومع اًمدقمقى ُمٝمام ـم٤مل اًمزُمـ ،أُم٤م أدرح٤مب اًم٘مرقل
اًمث٤مين ومٞمٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م أدًمتٝمؿ سمام ي٠ميت:
 -9ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ[اًمٌ٘مرة ]988:أن شمرك رد احل٘مقَ إمم أهٚمٝمر٤م
سمحً٥م دي٤مٟم٦م إؿمخ٤مص – ٓؾمٞمام ذم ُمثؾ قمٍمٟم٤م هرذا -ير١مدي إمم أيمرؾ اًمٜمر٤مس أُمرقاهلؿ
سمٌٞمٜمٝمؿ سم٤مًمٌ٤مـمؾ.
 -7أن اعمدقمل طمٞمٜمام ٓ جيد ُمـ يٕمٞمد ًمف طم٘مف أو يرد ُمٔمٚمٛمتف سمحج٦م اًمت٘م٤مدم ،ؾمٞمح٤مول أظمذ طم٘مرف
سم٠مي وؾمٞمٚم٦م أظمرى طمتك ًمق يم٤مٟم٧م همػم ُمنموقم٦م وؾمد اًمذرائع ُمٓمٚم٥م ذقمل قمٔمٞمؿ.
ثالجّا املكازٌ:ٛ
قمٜمد اعم٘م٤مرٟم٦م يتْمأ ًمٚمٌ٤مطم٨م أن قمدم ىمٌقل اًمدقمقى ذم اًمتٕمقيض سمٕمد ُميضر  91ؾمرٜمقات ذم
اًم٘مْم٤مء اإلداري دون اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم هق ٟمقع ُمـ آزدواضمٞم٦م ،وإومم ىمٌرقل دقمرقى اًمتٕمرقيض
ُمٝمام شم٘م٤مدم اًمزُم٤من ووم ً٘م٤م عم٤م شمرضمأ ًمٚمٌ٤مطم٨م ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء :وهذا هرق اعمٕمٛمرقل سمرف ذم اعمٛمٚمٙمر٦م
اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م طم٤مًم ًٞم٤م أصمٜم٤مء ٟمٔمر دقمقى اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل.
***
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( )9اًمٌٝمج٦م ذم ذح اًمتحٗم٦م ًمٚمتًقزم ج 7ص :391-387واٟمٔمر يمذًمؽ درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ًمٕمكم طمٞمدر ج3
ص.799
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املطمب الجاٌ٘
تكدٖس التعٕٖض
اًمٗمرع إول ذم اًمٜمٔم٤مم :إدؾ ذم شم٘مدير اًمتٕمقيض أن يٙمقن سمحً٥م اًمير اًمرذي يّمرٞم٥م
اًمِمخص ضمراء شمٍمف ُمٕملم ،واًمذي يٜمت٩م قمـ اًمتقىمٞمػ همػم اعمؼمرٟ ،مققم٤من ُمـ اًمير مه٤م:
أطمدمه٤م :اًمير اعم٤مدي ،ومٝمؾ ُي٘مرر ُمٌٚمغ صم٤مسم٧م ًمٚمتٕمقيض قمـ يمؾ يقم ؾمجـ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ
طم٤مل اعمتير ،أم يٙمقن اًمتٕمقيض سمحً٤مب ُمتقؾمط دظمؾ اعمتير وُم٤مذا ًمق يم٤من اعمتير قم٤مـمرؾ
قمـ اًمٕمٛمؾ؟
وإضم٤مسم ً٦م قمـ هذا اًمتً٤مؤل ذه٥م سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن إمم حتديرد ُمٌٚمرغ ُمٕمرلم قمرـ يمرؾ يرقم
شمقىمٞمػ ُمـ ىمٌؾ اًمًٚمٓم٦م اًمتنميٕمٞم٦م( ،)9وذه٥م سمٕمْمٝمؿ أن شم٘مدير اًمتٕمقيض ُمؽموك ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ُمرع
إظمذ ذم آقمتٌ٤مر دظمؾ اًمٗمرد وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف احل٤مل ىمٌرؾ اًمتقىمٞمرػ وسمٕمرده( ،)7و إظمرػم هرق ُمر٤م
يؽمضمأ ًمدى اًمٌ٤مطم٨مٕ :ن حتديد ُمٌٚمغ ُمٕملم ومٞمف فمٚمؿ ٕدح٤مب اًمدظمؾ اعمرشمٗمع.
أظمر :أُم٤م اًمير اعمٕمٜمقي ،ومٗمل اًمٖم٤مًم٥م أٟمف يتٕمذر ووع ُمٕمٞم٤مر أو و٤مسمط ًمفٕ ،ن اًمير
اًمذي يٛمس ؾمٛمٕم٦م اًمٗمرد وقمقاـمٗمف وؿمٕمقره وطم٤مل أهشمف ٓ يٛمٙمـ إدالطمف وإقم٤مدشمف قمغم ُم٤م
يم٤من قمٚمٞمف ،ومْم ً
ال قمـ أن اًمٕمقاـمػ ٓ شم٘م٤مس سم٤معم٤مل ،إٓ أن هذا يمٚمف ٓ يٛمٜمع ُمـ إدالح اًمقوع
وًمق ضمزئ ًٞم٤م (.)4
أُم٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م :وم٢من ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ُمٜمأ اعمتير احلؼ ذم ـمٚمر٥م
اًمتٕمقيض وسملم اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سمذًمؽ وم٘مد ضم٤مء ذم اعم٤مدة (( )795وًمٙمؾ ُمرـ أدر٤مسمف ار -
ٟمتٞمج٦م اهت٤مُمف يمٞمدً ا ،أو ٟمتٞمج٦م إـم٤مًم٦م ُمدة ؾمجٜمف أو شمقىمٞمٗمف أيمثر ُمـ اعمردة اعم٘مرررة -احلرؼ ذم ـمٚمر٥م
اًمتٕمقيض أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتل رومٕم٧م إًمٞمٝم٤م اًمدقمقى إدٚمٞم٦م).
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( )9اٟمٔمر اًمنمقمٞم٦م واإلضمراءات اجلٜم٤مئٞم٦م ،اًمديمتقر أمحد ومتحل هور ،دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة 9977م ص.779
( )7اٟمٔمر شمقىمٞمػ اعمتٝمؿً ،مٚمديمتقر وم١ماد قمكم اًمراوي ص.959
( )4اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل(اعم١مىم٧م) ًمٚمديمتقر قمٛمر ومحؾ ،ص.356
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ومل يٜمّمص اعمٜمٔمؿ قمغم شم٘مدير اًمتٕمقيض سمِم٘مٞمف اعم٤مدي واعمٕمٜمرقي و ُيٗمٝمرؿ ُمرـ ٟمرص اعمر٤مدة أن
ذًمؽ ُمؽموك ًمٚم٘م٤ميض ،وىمد يم٤من اًم٘مْم٤مء اإلداري يقورأ ذم سمٕمرض إطمٙمر٤مم يمٞمٗمٞمر٦م اطمتًر٤مب
اًمتٕمقيض اعم٤مدي ًمٚمٞمقم اًمقاطمد ُمـ أي٤مم اًمتقىمٞمػ يم٤مٔيت:
 )9شم٘مًٞمؿ اًمدظمؾ اًمِمٝمري ًمٚمٛمقىمقف آطمتٞم٤مـمل قمغم 41يق ًُم٤م ،واًمٜم٤مشم٩م هق اًمدظمؾ اًمٞمقُمل.
 )7اب ٟمرر٤مشم٩م اًمرردظمؾ اًمٞمررقُمل ذم ٕ :4ن اًمرردوام اًمٕمرر٤مدي  8ؾمرر٤مقم٤مت –أي صمٚمرر٨م اًمٞمررقم-
ُمًتٛمرا ـمقال اًمٞمقم(.)9
واًمتقىمٞمػ يم٤من
ً
أُم٤م اًمتٕمقيض اعمٕمٜمقي :وم٢من سمٕمض أطمٙم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل يم٤مٟم٧م شمذيمر ذم أؾمٌ٤مب احلٙمرؿ أن ُمر٤م
شم٘مرره ُمـ اًمتٕمقيض هق ضمؼم اًمير اعم٤مدي وإديب ،وؾمٞم٠ميت ذًمرؽ ُمٕمٜمر٤م ذم اعمٓمٚمر٥م إظمرػم إن
ؿم٤مء اهلل.
الفسع الجاٌ٘ يف الفكْ اإلضالو٘:
اعم٘مّمقد سمت٘مدير اًمتٕمقيض هق سمٞم٤من ُم٘مدار اًمتٕمقيض قمـ اًمير اًمقاىمع قمغم اًمِمخص ُم٤مد ًي٤م و
ُمٕمٜمق ًي٤م اًمٜم٤مضمؿ قمـ شمقىمٞمٗمف اطمتٞم٤مـم ًٞم٤م دون ُمؼمر(.)7

وذم احل٘مٞم٘م٦م أن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل مل ُ
ي٠مل ضمٝمدً ا ذم احلدي٨م قمـ اًمْمرامن سم٠مٟمقاقمرف ،وًمٙمرـ ُمر٤مذا
قمـ اًمتٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـملً ،مٕمؾ ذًمؽ ًمٞمس حمؾ اًمٌح٨م هٜم٤م ،وًمٙمـ ًمٙمل ٟمٕمرف
اًمت٘مدير ٓسمد ُمـ هذا اًمتٙمٞمٞمػ ،ومً٠محتدث قمـ شمٙمٞمٞمػ ٍ
يمؾ ُمـ ٟمققمل اًمير قمغم طمدة يمام ي٠ميت:
أٔالً :الطسز املاد:ٙ
اًمذي يٜمِم٠م قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل همػم اعمؼمر أو اخل٤مـمئ ،أىمرب ُم٤م يٙمقن إمم اًمٖمّم٥م،
ومٙمالمه٤م شمٕمٓمٞمؾ ًمٚمٛمٜم٤مومع واؾمتٞمالء قمغم اعمّم٤مًمأ وشمٗمقي٧م هل٤م( )4ومٝمؾ ُمٜم٤مومع احلر شمُْمٛمـ
سم٤مًمٖمّم٥م؟ اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ىمقًملم:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9طمٙمؿ رىمؿ/68د/إً 97/9/مٕم٤مم 9347هر ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ  َ/97/99اًمدائرة اإلداري٦م إومم سم٤معمحٙمٛم٦م اإلداري٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م
ٟمجران ،واعم٘م٤مُم٦م ود ذـم٦م اعمجٛمع سمٛمٜمٓم٘م٦م ٟمجران.
( )7اًمتٕمقيض قمـ اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمديمتقر حمٛمد سمقؾم٤مَ ص .97
( )4اًمتٕمقيض قمـ اًمًجـ ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ حمٛمد اًمالطمؿ ،يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 9343هر ص.93
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أطمدمه٤م :ذه٥م إطمٜم٤مف واعم٤مًمٙمٞم٦م ووضمف قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م إمم قمدم اًمْمامن وطمجتٝمؿ ذم ذًمؽ أن
احلر ًمٞمس سمامل ،ومال يٛمٙمـ ووع اًمٞمد قمٚمٞمف ،سمخالف اًمٕمٌد(.)9
أظمر :ذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م و يمذًمؽ احلٜم٤مسمٚم٦م إمم وضمقب اًمْمامن ٕن اًمٖم٤مد٥م طم٤مل سمٞمٜمرف وسمرلم
يمًٌف ( ،)7و هذا اًمذي يؽمضمأ ًمدى اًمٌ٤مطم٨مٕ :ن شمٗمقي٧م اعمٜمٗمٕم٦م واحلرٌس أو اًمتْمرٞمٞمؼ ٓسمرد هلر٤م
ُمـ شمٕمقيض قم٤مدل ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م "ًمق طمٌس اعمٖمّمقب وىم٧م طم٤مضمر٦م ُم٤مًمٙمرف إًمٞمرف
يمٛمدة ؿمٌ٤مسمف ،صمؿ رده ذم ُمِمٞمٌف :ومتٗمقي٧م شمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م فمٚمؿ يٗمت٘مر إمم ضمزاء"(.)4
وـم٤معم٤م شمرضمأ هذا اًم٘مقل ًمدى اًمٌ٤مطم٨م ،وم٢من ُمـ اعمٕمٚمقم أن أضمر اًمٕمٛمرؾ اًمٞمرقُمل ًمٚمٛمقىمرقف
اطمتٞم٤مـم ًٞم٤م ُمـ إُمقال اًم٘مٞمٛمٞم٦م ٓ اعمثٚمٞم٦م ،وًمٚمٗم٘مٝم٤مء ذم شم٘مدير إُمقال اًم٘مٞمٛمٞم٦م اعمٖمّمقسم٦م ىمقًملم:
أطمدمه٤م :ذه٥م إطمٜم٤مف وسمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م إمم شم٘مدير اًمٌمء اعمٖمّمرقب سم٘مٞمٛمترف طمرلم همّمرٌف،
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٙم٤مؾم٤مين "وأُم٤م وىم٧م وضمقب اًمْمامن ومقىم٧م وضمقد اًمٖمّم٥م" وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌر٤مضمل
"اًم٘مٞمٛم٦م اًمقاضمٌ٦م ذم اًمٖمّم٥م هل ىمٞمٛم٦م اًمًٚمٕم٦م يقم اًمٖمّم٥م ؾمقا ًء زادت سمٕمد ذًمؽ قمٜمد اًمٖم٤مدر٥م
أو ٟم٘مّم٧م"( )3وذًمؽ ٕن وىم٧م صمٌقت احلٙمؿ هق وىم٧م وضمقد ؾمٌٌف وقمغم هذا اًم٘مرقل ٓ يردظمؾ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م ًمٚمِمٞمخ اًمٜمٔم٤مم ومج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اهلٜمد ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم 9379هر ج 5ص ،983
واٟمٔمر شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وطم٤مؿمٞم٦م اًمِمٚمٌل ًمٕمثامن اًمٌ٤مرقمل ومخر اًمديـ اًمزيٚمٕمل اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م ،اًم٘م٤مهرة ج5
ص ،744واٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل ،دار اًمٗمٙمر ج 4ص ،338واٟمٔمر
اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ج 5ص ،478واٟمٔمر اًم٘مقاقمد
ًمزيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ص.718
( )7اٟمٔمر روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي ج 5ص ،94واٟمٔمر اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ًمٞمحل سملم أيب اخلػم اًمٞمٛمٜمل اًمِم٤مومٕمل،
دار اعمٜمٝم٤مج ضمدة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 9379ه ج 7ص ،81واٟمٔمر ومتأ اًمٕمزيز سمنمح اًمقضمٞمز ًمٕمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمراومٕمل
اًم٘مزويٜمل دار اًمٗمٙمر ج 99ص ،756واٟمٔمر شمٕمٚمٞم٘م٤مت اسمـ قمثٞمٛملم قمغم اًمٙم٤مذم ٓسمـ ىمداُم٦م ج 5ص.478
( )4اٟمٔمر اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم
9318هر ج 5ص.379
( )3سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع ًمإلُم٤مم قمالء اًمديـ أسمقيمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
9316ه ج 7ص :959واٟمٔمر اعمٜمت٘مك ذم ذح اعمقـم٠م ٕيب اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًمٌ٤مضمل إٟمدًمز ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة ط
إومم 9447هر ج 5ص .773

ٖٓ٘
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

ذم اًمت٘مدير ُم٤م يم٤من ؾمٞمحّمؾ قمٚمٞمف اعمقىمقف ُمـ قمالوات وشمرىمٞمر٤مت واٟمترداسم٤مت وطمرقاومز مل شمٙمرـ
ُمقضمقد ًة ذم ُمرشمٌف طملم شمقىمٞمٗمف.
اًم٘مقل أظمر :ذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م إمم شم٘مدير اًمٌمء اعمٖمّمقب سم٠مقمغم ىمٞمٛم٦م ًمف ُمـ طملم
همّمٌف ،ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي "جي٥م ومٞمف أىمَم اًم٘مٞمؿ" وىم٤مل اإلُم٤مم اعمرداوي "سمقضمقب أىمَم
طمتام ؾمٞمتٛمٙمـ ُمـ شمٜمٛمٞمتف ،ومٚمق ىمٚمٜم٤م أن زيد ُطمٌس ذم
اًم٘مٞمؿ"(ٟٕ )9مف ًمق يم٤من ذم يد د٤مطمٌ٦م :وم٢مٟمف ً
هتٛم٦م ذم ومّمؾ اًمِمت٤مء ،وهق اـ يِمتٖمؾ سم٤مًمتج٤مرة ودظمٚمف يزيد دٞم ًٗم٤م ويٜم٘مص ؿمت٤م ًء ،ومٞمٙمقن
شمٕمقيْمف ووم ً٘م٤م ًمدظمٚمف ذم ومّمؾ اًمّمٞمػ.
واًم٘مقل إظمػم هق إىمرب ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمريٕ :ن اعمحٌقس ذم اًمتٝمٛم٦م ىمد شمتٝمٞم٠م ًمف ُمـ
اًمٗمرص واحلقاومز ُم٤م ٓ يٛمٙمـ طمّمقهل٤م وهق ظمٚمػ اًم٘مْمٌ٤من و إسمراء اًمذُم٦م أومم :وهذا ُم٤م قمٚمٞمف
اًمٕمٛمؾ ذم اعمٛمٚمٙم٦م ،إذ ٓ يٛمٙمـ أن يٕمٛمؾ اًمِمخص ـمٞمٚم٦م إرسمع وقمنميـ ؾم٤مقم ً٦م ،وُمع ذًمؽ
ُحيتً٥م ًمف أضمرة يمؾ ؾم٤مقم٦م شمقىمٞمػ ،ويم٠مٟمف قمٛمؾ ومٞمٝم٤م.
واًمٌ٤مطم٨م يرى أن إُمراض اًمٜمٗمًٞم٦م أو اًمٕمْمقي٦م اًمتل شمٜمت٩م ضمراء ذًمؽ ،واًمتل يٛمٙمـ إصمٌ٤مهتر٤م
قمـ ـمريؼ اعمًتِمٗمك هل أاار ُم٤مدير٦م جير٥م ومٞمٝمر٤م ورامن شمٙمر٤مًمٞمػ اًمٕمرالج طمترك اًمِمرٗم٤مء ،أو
إرش.
ثاٌّٗا :التعٕٖض املعٍٕ( ٙاألدب٘):
واًمير اعمٕمٜمقي اًمذي هم٤مًم ًٌ٤م ُم٤م يٜمت٩م قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل همػم اعمؼمر ،هق شمِمقيف اًمًرٛمٕم٦م
وؿمامشم٦م إظمّم٤مم وإقمداء و اهنٞم٤مر اعمٕمٜمقي٤مت وٟمحق ذًمرؽ ،واًمتٕمرقيض قمرـ هرذا اًمٜمرقع ُمرـ
اًمير مل يٙمـ ُمٕمرو ًوم٤م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم سمّمقرشمف احل٤مًمٞم٦م( )7وإٟمام وردت قمٜمد سمٕمْمرٝمؿ درقر
ُمِم٤مهب٦م ًمف ذم سمٕمض إطمٙم٤مم اجلزئٞم٦م ،وم٘مد ضم٤مء قمٜمد اسمـ ىمداُم٦م "وذم ىمٓمع طمٚمٛمتل اًمثديلم ديتٝمام،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي ج 5ص ،75واٟمٔمر :اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمأ ُمـ اخلالف ٕيب احلًـ اعمرداوي ج6
ص.995
( )7اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ،ج 94ص.31

ٗٓ٘
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

ٟمص قمٚمٞمف أمحد ،وىم٤مل ُم٤مًمؽ واًمثقري إن ذه٥م اًمٚمٌـ وضمٌ٧م ديتٝمام ،وإٓ وضمٌ٧م طمٙمقُم٦م سم٘مردر
ؿمٞمٜمف وٟمحقه"( ،)9واظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسون( )7ذم ذًمؽ إمم ىمقًملم:
أطمدمه٤م :أٟمف ٓ جيقز اًمتٕمقيض اعم٤مزم قمـ اًميرر اعمٕمٜمرقي ،وسمرف ىمر٤مل اًمِمرٞمخ قمركم اخلٗمٞمرػ
وإؾمت٤مذ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م واًمِمٞمخ قمٌداهلل حمٛمد ؾمٕمد آل ظمٜمرلم ،يمرام دردر ىمررار جمٛمرع اًمٗم٘مرف
اإلؾمالُمل سمٕمدم ضمقازه( )4وٟمًٌقا هذا اًم٘مقل ًمٚمجٛمٝمقر ،ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم اخلٗمٞمػ" ،وذًمرؽ حمرؾ
اشمٗم٤مَ سملم اعمذاه٥م"( )3واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت:
 -9قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱠ[اًمٜمً٤مء.]79:
 -7اًم٘مٞم٤مس قمغم اعمٜمع ُمـ اًمّمٚمأ قمغم ُم٤مل ذم اًم٘مذف ،ويمالمه٤م ار ُمٕمٜمرقي ،ىمر٤مل اسمرـ ىمداُمر٦م
"ًمق در٤مًمأ ُم٘مرذووم ً٤م قمرـ طمرده مل يّمرأ اًمّمرٚمأ" وىمر٤مل اسمرـ ُمٗمٚمرأ ذم ذًمرؽ "ٓ جيرقز
آقمتٞم٤مض"(٘).
 -4اًمتٕمقيض إٟمام ذع قمقض عم٤مل ُمت٘مقم أو ُمثكم وضمرح اًمِمٕمقر أو اإله٤مٟم٦م ٓ يٛمٙمـ شم٘مقيٛمٝم٤م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ج  9ص .673
( )7اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمديمتقر أمحد ُمقاذم ،دار اًم٘مٞمؿ ودار اسمـ قمٗم٤من اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9379هر ج 7ص ،943واٟمٔمر
اًمتٕمقيض اعم٤مدي قمـ اًمير إديب أو اعم٤مدي همػم اعمٌ٤مذ اًمٜم٤مشم٩م قمـ اجلٜم٤مي٦م أو اًمِمٙمقى اًمٙمٞمدي٦مً ،مٚمديمتقر حمٛمد ؾمٜم٤من
اجلالل ،سمح٨م ُم٘مدم ًمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم اًمدورة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون.
( )4اٟمٔمر ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل رىمؿ  )4/97( 919ذم دورشمف اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة اعمٜمٕم٘مدة ذم اًمري٤مض9379هر.
( )3اٟمٔمر اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمِمٞمخ قمكم اخلٗمٞمػ ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب 7111م ص.35
( )5اٟمٔمر اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع إلسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمأ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم 9398هر ج 5ص.995

٘ٓ٘
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

سمامل ،ىم٤مل اًمًٞمقـمل "اقمٚمؿ أن إدؾ ذم اعمتٚمٗم٤مت وامن اعمثؾ سم٤معمثؾ واعم٘مقم سم٤مًم٘مٞمٛم٦م"(ٔ).
 -3أن اًمتٕمقيض سمامل ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمير ٓ يزيٚمرف وٓ يٕمٞمرده إٓ ؾمر٤مسمؼ قمٝمرده :ومٚمرذًمؽ
شمٕمزيرا.
ووٕم٧م اًمنميٕم٦م ُم٤م يٜم٤مؾمٌف إُم٤م طمدً ا أو
ً
 -5أن وامن اًمير إديب سمامل يٜم٤مذم اعمروءة ،ومٙمٞمػ يرى اًمِمخص سم٤معم٤مل ُم٘م٤مسمؾ إه٤مٟمتف(ٕ).
فمٚمام ،إٟمام قمٚمٞمف اًمتٕمزير ىم٤مل اسمـ ومرطمرقن "ُمرـ ىمر٤مم سمِمرٙمٞم٦م سمٖمرػم طمرؼ
 -6أن ُمـ اؿمتٙمك همػمه ً
ومٞمٜمٌٖمل أن ي١مدب وأىمؾ ذًمؽ احلٌس"(ٖ).
اًم٘مقل أظمر :أٟمف جيقز اًمتٕمقيض سم٤معم٤مل قمـ اًمير اعمٕمٜمقي ،وهق ىمقل قمٜمد إطمٜم٤مف ووضمف
قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م ،وىم٤مل سمف سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمٜمٝمؿ اًمديمتقر وهٌ٦م زطمٞمكم ،واًمديمتقر ومتحرل اًمردريٜمل،
واًمديمتقر أمحد ُمقاذم(ٗ) واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت:
ُ -9م٤م ورد قمـ اسمـ قمٌ٤مس(( --أن رؾمقل اهلل-ﷺ -ىم٤مل إن دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ
قمٚمٞمٙمؿ طمرام يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا ذم سمٚمديمؿ هذا ذم ؿمٝمريمؿ هرذا))(٘) واًمِمر٤مهد أٟمرف قمٓمرػ
اًمٕمرض قمغم اعم٤مل واًمٜمٗمس ومدل قمغم أن ًمٚمٕمرض طمٙمٛمٝمام ذم اًمتٕمقيض.
ُ -7م٤م ورد قمـ قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ((أن رؾمقل اهلل-ﷺ -ىم٣م أن ٓ ار وٓ اار))

()ٙ

واًمِم٤مهد أن احلدي٨م حيرم أٟمقاع اًمير ،وُمٜمٝم٤م اًمير اعمٕمٜمقي ومدل قمغم اًمتٕمقيض قمٜمف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9314ه اًمٓمٌٕم٦م إومم ص.457
( )7اٟمٔمر اًمْمامن ًمٚمِمٞمخ قمكم اخلٗمٞمػ،ص :36-35واٟمٔمر جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمّم٤مدرة ُمرـ جمٛمرع اًمٗم٘مرف اإلؾمرالُمل،
اًمت٤مسمع عمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل سمجدة ،اًمٕمدد 97ص :515واٟمٔمر وامن إاار اعمٕمٜمقي٦م سم٤معم٤مل ًمٚمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ
ؾمٕمد آل ظمٜملم ،سمح٨م ُم٘مدم ذم اًمدورة ً 77مٚمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل اعمٜمٕم٘مدة ذم ُمٙم٦م ص.96-95
( )4اًمتٌٍمة ٓسمـ ومرطمقن ج 9ص.59
(ٟ )3مٔمري٦م اًمتٕمًػ ذم اؾمتٕمامل احلؼ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمديمتقر ومتحل اًمدريٜملُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9318هر،
ص  :799واٟمٔمر ٟمٔمري٦م اًمْمامن أو أطمٙم٤مم اعمً١موًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م واجلٜم٤مئٞم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمديمتقر وهٌ٦م
زطمٞمكم ،دا اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9317ه ،ص ،53 ،-45و ص 919-87واٟمٔمر اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمديمتقر أمحد
ُمقاذم ،ج 7ص.939 -945
( )5ؾمٌؼ ختري٩م احلدي٨م.
( )6ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب إطمٙم٤مم سم٤مب ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مره ح( )7431ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين :دحٞمأ.
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 -4اًم٘مٞم٤مس قمغم اؾمتح٘م٤مَ اعمٓمٚم٘م٦م ًمٜمّمػ اعمٝمر ىمٌؾ اًمدظمقل ،وذًمؽ ار ُمٕمٜمقي ُوٛمـ سمامل.
ُ -3م٤م ورد قمٜمد ُمت٘مدُمل إطمٜم٤مف أهنؿ ي٘مقًمقن سم٤مًمتٕمقيض قمـ إمل ،ىمر٤مل أسمرق يقؾمرػ" قمٚمٞمرف
أرش إمل وهل طمٙمقُم٦م قمدل"(ٔ).
 -5اًم٘مٞم٤مس قمغم وامن اًمِم٤ميمل ،طمٞم٨م ضم٤مء قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م شمْمٛملم اًمِم٤ميمل ُم٤م دومٕمرف اعمِمرٙمق ىمر٤مل
احلٓم٤مب "إذا يم٤من اًمً٤مقمل إمم اًمًٚمٓم٤من فم٤ممل ًمف ذم ؿمٙمقاه :وم٢مٟمف و٤مُمـ عم٤م أهمرُمف اًمقازم سمٖمرػم
طمؼ"(ٕ).
املٍاقػ :ٛميهَ وٍاقػ ٛأصشاب الكٕه األٔه مبا ٖأت٘:
ُ -9م٤م ذيمروه ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم ٓ خترج قمـ صمالصم٦م أُمقر:
أ) إُم٤م دقر ًمٚمير اعمٕمٜمقي ،وأٟمف حمررم و ًمرٞمس حمرؾ اًمٜمرزاع ،طمٞمر٨م إن حمرؾ اًمٜمرزاع هرق
اًمتٕمقيض قمٜمف.
أيْمر٤م ،طمٞمر٨م إن حمرؾ
ب) وإُم٤م طمؼ احل٤ميمؿ ذم اًمتٕمزير واًمت٠مدي٥م ،وهذا ًمٞمس حمرؾ اًمٜمرزاع ً
اًمٜمزاع هق طمؼ اعمجٜمل قمٚمٞمف ذم اًمتٕمقيض.
ج) وإُم٤م ُمٜمع اًمتٕمقيض ذم احلدود ،وحمؾ اًمٜمزاع هق اًمتٕمقيض ذم همػم ُم٤م طمد.
 -7أن اًمتٕمقيض ذم سمٕمض إطمٞم٤من ٓ يزيؾ اًمير وٓ يٕمٞمده يمًر٤مسم٘م٦م ،وإٟمرام يًردد سمرف اخلٚمرؾ
وشمٓمٞم٥م سمف اًمٜمٗمقس يمدي٦م إقمْم٤مء واًمّمٚمأ ذم اًم٘مّم٤مص.
 -4أن اًمتٕمقيض ٓ يٜم٤مذم اعمروءةٕ ،ن اعمجٜمل قمٚمٞمف مل يرشمض اًمًجـ اسمتدا ًء وإٟمام ُومرض قمٚمٞمف.
 -3إن ىم٤مًمقا اًمٕمٚم٦م ذم اًم٘مٞم٤مس قمغم اعمٓمٚم٘م٦م همػم ُمٜمْمٌٓم٦مٓ ،طمتامل أن يٙمقن ٟمّمػ اعمٝمر ُم٘م٤مسمؾ ُمر٤م
وم٤مهت٤م ُمـ ظمٓم٤مب وُم٤م شمٓمرَ إًمٞمف آطمتامل سمٓمؾ سمرف آؾمرتدٓل :ومرٞمٛمٙمـ اًمررد قمٚمرٞمٝمؿ سمر٠من
ىمقًمٙمؿ أٟمف اًمٕمقض قمـ ُم٤م وم٤مهت٤م ُمـ ظمٓم٤مب هق قمٚم٦م حمتٛمٚم٦م ٓ ٟمًٚمؿ سمف ،ومٝمل شمًتحؼ ٟمّمػ
اعمٝمر طمتك ًمق مل يٗمتٝم٤م أي ظم٤مـم٥م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ٓسمـ قم٤مسمديـ ج  6ص.673
(ُ )7مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمنمح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ٕيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمٖمريب اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب اًمرقمٞمٜمل ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م
ج 7ص.441
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وسمٕمد هذا اًمٕمرض :وم٢من اًمذي يؽمضمأ ًمٚمٌ٤مطم٨م ذم ُمً٠مًم٦م اًمتٕمقيض قمـ اًمير اعمٕمٜمقي
اًمذي يٜمت٩م قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل( ،)9هق اًم٘مقل أظمر.
الفسع الجالح :املكازٌ:ٛ
وسمٕمد هذا اًمٕمرض :وم٢من اًمٌ٤مطم٨م يرى أن ُمـ إٟمً٥م ضمٕمؾ شم٘مدير اًمتٕمقيض سمِمر٘مٞمف اعمر٤مدي
واعمٕمٜمقي ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ،وٓ يٙمقن ذًمؽ اًمت٘مدير ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م ،سمرؾ جير٥م أن شمًرتٕملم اعمحٙمٛمر٦م
سمخؼماء ي٘مقُمقن سمدراؾم٦م طم٤مل اعمتٝمؿ ودظمٚمف ىمٌؾ اًمتقىمٞمػ وأصمٜم٤مء اًمتقىمٞمػ وسمٕمده ،وُمرـ صمرؿ ُيٕمرد
شم٘مريرا سمذًمؽ ويًٚمؿ ًمٚم٘م٤ميض اعمختص :وُمع ذًمؽ وم٢من اًمٌ٤مطم٨م يرى أن اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمرػ
ً
ُمٝمام يم٤من شم٘مدير اًم٘م٤ميض ُمٜمّم ًٗم٤م ىمد ٓ ي١مدي اهلدف اًمذي ذع اًمتٕمقيض ُمرـ أضمٚمرفٓ ،ؾمرٞمام ذم
ضم٤مٟم٥م إاار اعمٕمٜمقي٦م ،ويمذًمؽ ُم٤م يٚمحؼ أهة اعمقىمقف ُمرـ ار ُمر٤مدي وُمٕمٜمرقي وشمرسمرقي
ىمر٤مئام ذم اعم١مؾمًر٤مت
واًمتل ٓ يٜمٌٖمل أن متتد إًمٞمٝمؿ ىمًرقة إضمرراءات اًمت٘مر٤ميض ،وٓ زال إُمرؾ ً
آضمتامقمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م وإهٚمٞم٦م أن شم٘مقم سمدوره٤م ذم هذا اجل٤مٟم٥م اعمٝمؿ ضمدً ا.
***
املطمب الجالح
تطبٗكات قطاٟٛٗ
يتٜم٤مول اًمٌ٤مطم٨م هٜم٤م سمٕمض ىمْم٤مي٤م اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمرػ آطمتٞمر٤مـمل اًمترل دردرت ومٞمٝمر٤م
أطمٙم٤مم ىمْم٤مئٞم٦م ذم اًم٘مْم٤مء اإلداري واًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم:
الكطٗ ٛاألٔىل(:)7
اًمقىم٤مئع :شمتٚمخص وىم٤مئع اًم٘مْمرٞم٦م ذم شم٘مردم اعمردقمل سمردقمقى إمم اعمحٙمٛمر٦م اإلدارير٦م ذم قمر٤مم
9376هر ،يذيمر أٟمف شمؿ شمقىمٞمٗمف صمالصم٦م أي٤مم ذم شمقىمٞمػ اًمنمـم٦م ذم رُمْم٤من قمر٤مم9377هرر دون أي
ُمؼمر ذقمل أو ٟمٔم٤مُمل ،واظمتتؿ دحٞمٗم٦م دقمقاه سمٓمٚم٥م شمٕمقيْمف ُم٤مد ًي٤م وُمٕمٜمق ًي٤م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9اًمتٕمقيض اعم٤مدي قمـ اًمير إديب أو اعم٤مدي همل اعمٌ٤مذ اًمٜم٤مشم٩م قمـ اجلٜم٤مي٦م أو اًمِمٙمقى اًمٙمٞمدي٦مً ،مٚمديمتقر حمٛمد ؾمٜم٤من
اجلالل ص 63طمٞم٨م ومّمؾ سملم اًمير اعمٕمٜمقي ذم اعمً٤مئؾ اعم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م.
( )7احلٙمؿ رىمؿ /99د/إً /91/مٕم٤مم 9379هر ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ ً 3998مٕم٤مم 9376هر.
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إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

أؾمٌ٤مب احلٙمؿُ :مـ ظمالل آـمالع قمغم ٓئح٦م اعمدقمل ودومقع اجلٝم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ،وطمٞم٨م
إ ن اعمدقمل هيدف ُمـ دقمقاه شمٕمقيْمف قمـ ُم٤م حل٘مف ُمـ ار ًم٘م٤مء إي٘م٤مومف ذم شمقىمٞمػ اًمنمـم٦م،
وٟمٔمرا ٕن ٓئح٦م آؾمتٞم٘م٤مف واًم٘مٌض اًمّم٤مدرة سم٘مرار ؾمٛمق وزير اًمداظمٚمٞم٦م رىمؿ 744ذم
ً
9313/9/97هر -وهل اعمٕمٛمقل هب٤م ذم طملمُ -مٜمح٧م اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ُمٜمٝم٤م دالطمٞم٦م اًمتقىمٞمػ
ومؽمة ٓ شمزيد قمـ  73ؾم٤مقم ٦م ًمٚمرضم٤مل اًمدوري٤مت قمٜمد آىمتْم٤مء ،وُمع ذًمؽ اؾمتٛمرت اًمنمـم٦م ذم
إي٘م٤مف اعمدقمل يقُملم آظمريـ ،وطمٞم٨م إن اإلي٘م٤مف ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ،وهق زُمـ شمتقَ ومٞمف اًمٜمٗمقس
إمم اًمّمٗم٤مء واًمٌٕمد قمـ يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف اًمت٠مصمػم ومٞمٝم٤م ،وسم٤مًمٜمٔمر ذم طم٤مل اعمدقمل وومؽمة إي٘م٤مومف :وم٢من
ُمٌٚمغ 9511قمـ يمؾ يقم اؾمتٛمر ومٞمف إي٘م٤مومف هق شمٕمقيض دمد ومٞمف اًمدائرة ضمؼم يم٤موم٦م أاار اعمدقمل
ؾمقاء إاار اعم٘م٤مسمٚم٦م حلٌس طمريتف واحلٞمٚمقًم٦م سمٞمٜمف وسملم ُمٌ٤مذة ؿم١موٟمف اًمٞمقُمٞم٦م وُم٤م قم٤مٟم٤مه ُمـ أمل
ٟمٗمز وأديب ُمٜمف.
ُمٜمٓمقَ احلٙمؿ :طمٙمٛم٧م اًمدائرة سم٢مًمزام اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سمتٕمقيض اعمردقمل سمٛمٌٚمرغ صمالصمر٦م آٓف
ري٤مل قمـ ومؽمة إي٘م٤مومف.
ويتْمأ ًمٚمٌ٤مطم٨م ُمـ ظمرالل هرذا احلٙمرؿ اًمّمر٤مدر ُمرـ اًم٘مْمر٤مء اإلداري أٟمرف أظمرذ سمٛمٌردأ
اًمتٕمقيض اعمٕمٜمقي طمٞم٨م ٟمص ذم إؾمٌ٤مب قمغم أن ُمٌٚمرغ اًمتٕمرقيض يِمرٛمؾ يم٤مومر٦م إاار وُمر٤م
قم٤مٟم٤مه ُمـ أمل ٟمٗمز و(أديب).
الكطٗ ٛالجاٌٗ:)9(ٛ
اًمقىم٤مئع :شمتٚمخص وىمر٤مئع اًم٘مْمرٞم٦م ذم شم٘مردم اعمردقمل سمردقمقى إمم اعمحٙمٛمر٦م اجلزائٞمر٦م ذم قمر٤مم
9346هر يذيمر ومٞمٝم٤م أٟمف شمؿ شمقىمٞمٗمف ذم احلجز آٟمٗمرادي عمردة  98يق ًُمر٤م ذم إطمردى ُذط ُمٜمر٤مـمؼ
اعمٛمٚمٙم٦م ٓهت٤مُمف سم٤مًمتًؽم قمغم ىمريٌف اًمذي ىم٤مم سمتٝمري٥م ؾمجلم وددر طمٙمؿ ىمْم٤مئل سمٍمف اًمٜمٔمرر
قمـ اًمدقمقى اجلٜم٤مئٞم٦م ،وذيمر أٟمف شمٕمرض ظمالل ُمدة اًمتقىمٞمػ ٕاار ٟمٗمًٞم٦م وُم٤مدي٦م ،وأٟمف أدٌأ
سمٕمد ظمروضمف ُمـ اًمًجـ حم٤م ًـم٤م سم٤مًمريٌ٦م واًمِمؽ ،وأرومؼ ُمًتٜمدات سمٜمٙمٞم٦م شمٗمٞمد أٟمرف اىمرؽمض أصمٜمر٤مء
يمػ يده قمـ اًمٕمٛمؾ قمغم إصمر هذه اًم٘مْمٞم٦م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9ىمرار حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف رىمؿ 469449478اًمّم٤مدر ُمـ اًمدائرة اجلزائٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ .46963398

٘ٓ9
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

أؾمٌ٤مب احلٙمؿُ :مـ ظمالل آـمالع قمغم ٓئح٦م اعمدقمل ودومقع اجلٝم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م وُمٚمػ
اًم٘مْمٞم٦م :اشمْمأ صمٌقت ظمٓم٠م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ،وصمٌقت اًمير اعمتٛمثؾ ذم ؾمجـ اعمدقمل  98يق ًُم٤م
ي٘مٞمٜمً٤م دون ؾمٌ٥م ذقمل :وطمٞم٨م إن ذم ومٕمؾ اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م إحل٤مَ ار سم٤معمدقمل ،وشمٕمد قمغم
دالطمٞم٤مت ضمٝم٤مت أظمرى واًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل ًمٞمً٧م ُمـ اظمتّم٤مدٝم٤م ا٤م يتٕملم ،واحل٤مًم٦م هذه أن
شم٘مقم اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سمتٕمقيض اعمدقمل ُم٤مد ًي٤م ،وطمٞم٨م إن إدؾ سمراءة اًمذُم٦م وأن اًمِمخص سمريء
طمتك شمثٌ٧م إداٟمتف ،ويمقن أُمر شم٘مدير اًمتٕمقيض اعمٜم٤مؾم٥م واًمذي جيؼم اًمير ُمؽموك ًمٜم٤مفمر
اًم٘مْمٞم٦م.
ُمٜمٓمقَ احلٙمؿ :احلٙمؿ قمغم اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م طمْمقر ًي٤م أن شم٘مقم سمتٕمقيض اعمدقمل قمرـ يمرؾ يرقم
ُمٌٚم ًٖم٤م وىمدره مخًامئ٦م ري٤مل قمدا اًمثالصمر٦م إير٤مم إومم ٓؾمرتٙمامل اًمتح٘مٞمرؼ ًمٞمّمرٌأ جمٛمرقع ُمر٤م
يًتح٘مف ُمـ اًمتٕمقيض ؾمٌٕم٦م وأرسمٕمقن أًمػ ومخًامئ٦م ري٤مل ،وسوم٧م اًمٜمٔمرر قمرـ سم٘مٞمر٦م ـمٚمٌر٤مت
اعمدقمل.
ويتْمأ ًمٚمٌ٤مطم٨م ُمـ ظمالل هذا احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم أٟمف ىمر٤مم سمتٕمرقيض اعمردقمل
ذم اًمير اعم٤مدي دون اعمٕمٜمقي طمٞم٨م ٟمص ذم إؾمٌ٤مب قمغم أن ُمٌٚمرغ اًمتٕمرقيض يِمرٛمؾ ؾمرجٜمف،
وسف اًمٜمٔمر قمـ ـمٚمٌ٤مت اًمتٕمقيض قمـ اًمير اعمٕمٜمقي.
الكطٗ ٛالجالج:)9(ٛ
اًمقىم٤مئع :شمتٚمخص وىم٤مئع اًم٘مْمٞم٦م ذم شم٘مدم اعمدقمل سمدقمقى إمم اعمحٙمٛم٦م اإلداري٦م يذيمر أٟمرف شمرؿ
شمقىمٞمٗمف ؾمٌٕم٦م أي٤مم ذم شمقىمٞمػ اًمنمـم٦م قمغم إصمرر ىمْمرٞم٦م ضمٜم٤مئٞمر٦م دون أي ُمرؼمر ذقمرل أو ٟمٔمر٤مُمل،
واظمتتؿ دحٞمٗم٦م دقمقاه سمٓمٚم٥م شمٕمقيْمف ُم٤مد ًي٤م وُمٕمٜمق ًي٤م.
أؾمٌ٤مب احلٙمؿُ :مـ ظمالل آـمالع قمغم ٓئح٦م اعمدقمل ودومقع اجلٝم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ،وطمٞم٨م
إ ن اعمدقمل هيدف ُمـ دقمقاه شمٕمقيْمف قمـ ُم٤م حل٘مف ُمـ ار ًم٘م٤مء إي٘م٤مومف ذم شمقىمٞمػ اًمنمـم٦م،
وٟمٔمرا ٕن آظمتّم٤مص يتٕملم سمحثف ىمٌؾ اًمتٕمرض عمقوقع اًمدقمقى ،وطمٞم٨م أن اًمدقمقى
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )9احلٙمؿ ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ ً َ/97/793مٕم٤مم 9346هر.

ٓٔ٘
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

ُمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل وأن ىمرار هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ رىمؿ ( )87وشم٤مريخ 9347/97/99هر
ىمرر اًمٕمدول قمـ ٟمٔمر أقمامل اًمْمٌط اجلٜم٤مئل.
ُمٜمٓمقَ احلٙمؿ :قمدم اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م سمديقان اعمٔم٤ممل وٓئ ًٞم٤م سمٜمٔمر اًمدقمقى.
ويتْمأ ًمٚمٌ٤مطم٨م ُمـ هذا احلٙمؿ ُمدى أمهٞم٦م ُمٕمرومر٦م اًم٘مْمر٤مء اعمخرتص سمٜمٔمرر اًمردقمقىٕ :ن
اجلٝمؾ سم٤مٓظمتّم٤مص يٓمٞمؾ أُمد اًمت٘م٤ميض ،وهذا ىمد يي سم٤معمدقمل.
وهبذا اعمٓمٚم٥م أيمقن ىمد اٟمتٝمٞم٧م سمتقومٞمؼ اهلل وُمٜمتف وومْمٚمف ُمـ هذا اًمٌح٨م.
وووم٘م٧م ،وًمٙمٜمٜمل سمذًم٧م اجلٝمد وومٕمٚم٧م ُم٤م ذم اًمقؾمع ،وم٢من يم٤من
هذا وٓ أدقمل أٟمٜمل ُؾمددت ُ
ُمـ ُطمًـ ودقاب ومٛمـ اًمقاطمد إطمد اًمٗمرد اًمّمٛمد ،وإن يم٤من ُمـ ظمٓم٠م ومٛمـ ٟمٗمز
واًمِمٞمٓم٤من ،واهلل طمًٌٜم٤م وقمٚمٞمف شمقيمٚمٜم٤م وإًمٞمف اعمّمػم.
***

ٔٔ٘
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

اخلــامتة
احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ،طمٞم٨م ايمتٛمؾ هذا اًمٌح٨م اًمذي حتدصم٧م ومٞمف قمـ
آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ،واشمْمأ ًمدي ُمدى أمهٞم٦م ضمؼم
شمٕمقيْم٤م قم٤مدًٓ ًمٙمؾ ُمـ حل٘مف اًمير ًم٘م٤مء اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل
اًمير احل٤مدؾ واًمتٕمقيض
ً
اخل٤مـمئ أو همػم اعمؼمر :وىمد شمقدٚم٧م إمم قمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقدٞم٤مت وُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
الٍتاٟر:
 -9أن احلٌس أو اًمتقىمٞمػ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل شمٕمقيؼ اًمِمخص وُمٜمٕمف ُمـ اًمتٍمف ،وًمٞمس
احلٌس ذم ُمٙم٤من وٞمؼ.
 -7أن ًمٗمظ اًمْمامن اًمذي ورد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أقمؿ ُمـ ًمٗمظ اًمتٕمقيض اًمذي ضمر٤مء ذم اًمرٜمٔمؿ
اًمقوٕمٞم٦م.
 -4أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أطمًـ ومٕمالً ،إذ ضمٕمرؾ اًم٘مْمر٤مء ذم اعمٛمٚمٙمر٦م اًمٕمرسمٞمر٦م اًمًرٕمقدي٦م ىمْمر٤م ًء
ُمزدوضم٤م.
ً
 -3حتدث اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُمقن ذم يمت٥م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م قمـ وٓي٦م اعمٔم٤ممل سم٢مؾمٝم٤مب.
 -5ومٙمرة اًمت٘م٤مدم ذم إٟمٔمٛم٦م احلديث٦م ًمٞمً٧م ضمديدةً ،وم٘مد ؾمٌ٘مٝمؿ إًمٞمٝم٤م وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م.
 -6اًمتٕمقيض قمـ اًمير اعمٕمٜمقي ٓ يٛمٙمـ ووع و٤مسمط ًمف أو ُمٕمٞم٤مر حيدده.
 -7ىمرارات هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ ذم اًم٘مْمر٤مء اإلداري همرػم ُمٚمزُمر٦م ًمٚم٘مْمر٤مء اًمٕمر٤مم ،وىمرد شمٜمٌرف اعمرٜمٔمؿ
اًمًٕمقدي هلذا وٟمٔمؿ ُم٤م حيؾ اًمتٜم٤مزع ذم طمٞمٜمف إن وضمد.
 -8أن اًم٘مْم٤مء اعمختص سم٤مًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل طم٤مًم ًٞم٤م هق اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم.
***

ٕٔ٘
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م
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آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

التٕصٗات:
 -9وٓي٦م اعمٔم٤ممل ذم يمت٥م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م قمٜمد اعمت٘مدُملم ،يمٜمرز قمٔمرٞمؿ وهرل سمح٤مضمر٦م إمم ؾمرؼم
همقره٤م وٟمثر ُمٙمٜمقهن٤م ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ أو اًمٌ٤مطمثلم.
ٟ -7مٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م مل يتحدث قمرـ شمٕمرقيض اعمقىمرقف آطمتٞمر٤مـمل إٓ ذم
ُم٤مدشملم ،وأرى أن اًمتقؾمع ومٞمف وسمٞم٤من ُمًتح٘مٞمف ويمٞمٗمٞم٦م شم٘مديره ُمٝمؿ ضمدً ا.
 -4شمِمٙمٞمؾ جلٜم٦م ىمْم٤مئٞم٦م ُمـ صمالصم٦م ىمْم٤مة اؾمتئٜم٤مف ،اصمٜم٤من ُمـ اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم ،وواطمد ُمـ اًم٘مْمر٤مء
اإلداري ،ختتص سم٤مًمٗمّمؾ ذم دقم٤موي اًمتٕمقيض قمـ اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل.
ُ -3مٜمع اًمقىمقف سملم يدي اًم٘مْم٤مة ذم اًم٘مْم٤مء اإلداري أصمٜمر٤مء ؾمرامع اًمردقمقى ،ووورع يمرراد
جيٚمس قمٚمٞمٝم٤م أـمراف اًمدقمقى.
 -5ضمٕمؾ شم٘مدير اًمتٕمقيض قمـ ـمريؼ ظمؼماء وخمتّملم يًتٕملم هبؿ ٟم٤مفمر اًم٘مْمٞم٦م.
 -6سف ُمٕمقٟم٦م ُم٤مًمٞم٦م ٕه اعمقىمقوملم اطمتٞم٤مـم ًٞم٤م.
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ادلراجغ تؼذ كراب اهلل --
أٔالً :الهتب:
 -9إضمراءات اًمتح٘مٞمؼ ذم ٟمٔم٤مم اإلضمرراءات اجلزائٞمر٦م اًمًرٕمقدي ًمٚمرديمتقر يقؾمرػ سمرـ قمٌرد
اًمٕمزيز إسمراهٞمؿ اعمحٌقب اًمٓمٌٕم٦م إومم 9377هر.
 -7أطمٙم٤مم آًمتزامً ،مٚمديمتقر ضمالل قمكم اًمٕمدوى ،اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم.9994
 -4أطمٙم٤مم اًمت٘م٤مدم (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م) رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ،شم٠مًمٞمػ حمٛمد أمحد طمًـ إسمراهٞمؿ ،ضم٤مُمٕمر٦م
اًم٘م٤مهرة.
 -3إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م واًمقٓي٤مت اًمديٜمٞم٦م ٕيب احلًـ قمكم حمٛمد طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي
اعم٤موردي ،حت٘مٞمؼ ظم٤مًمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمٕمٚمٞمٛمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمريب ،سمػموت ،سمدون ـمٌٕم٦م
وٓ شم٤مريخ.
 -5آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمع سمٞم٤من اًمتٓمٌٞمؼ اجل٤مري ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًمٜم٤مس حمٛمد ُمنمي اًمٖم٤مُمديُ ،م٘مدُمف ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م
أم اًم٘مرى.
 -6أؾم٤مس اًمتٕمقيض ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقن اعمٍمي واًمٕمراىمل ًمٚمٌ٤مطم٨م
حمٛمد ٟمٍم اًمديـ رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُم٘مدُم٦م ًم٘مًؿ احل٘مقَ ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة 9314هر.
 -7إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9314هر اًمٓمٌٕم٦م
إومم.
 -8أدقل اًمتح٘مٞمؼ اجلٜم٤مئل ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦مً ،مٚمديمتقر حمٛمد راؿمرد
اًمٕمٛمر ،دار اًمٜمقادر -ؾمقري٤م اًمٓمٌٕم٦م إومم 9379هر.
 -9أدقل ىم٤مٟمقن اعمراومٕم٤مت اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦مٕ ،محد هٜمدي دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة ُ -مٍم
7117م.
 -91اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمأ ُمـ اخلالف ًمٕمرالء اًمرديـ أسمرق احلًرـ اعمررداوي اًمدُمِمر٘مل
احلٜمٌكم ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
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إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

 -99سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمرائع ًمإلُمر٤مم قمرالء اًمرديـ أسمرقسمٙمر سمرـ ُمًرٕمقد اًمٙم٤مؾمر٤مين
احلٜمٗمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9316هر.
 -97اًمٌٝمج٦م ذم ذح اًمتحٗم٦م ،أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد اًمًالم اًمتًقزم اعم٤مًمٙمل قمرغم إرضمرقزة
اعمًامة سمتحٗم٦م احلٙم٤مم ٓسمـ قم٤مدؿ إٟمدًمز وسمح٤مؿمٞمتف طمغم اعمٕم٤مدرؿ ًمٗمٙمرر اسمرـ قم٤مدرؿ
ًمإلُم٤مم أيب قمٌداهلل اًمت٤مودي ،دار اًمرؿم٤مد احلديث٦م 9397هر.
 -94شمٌٍمة احلٙم٤مم ذم أدقل إىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م إطمٙم٤ممً ،مؼمه٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ سمرٌـ قمركم سمرـ
حمٛمد سمـ ومرطمقنُ ،مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 9316هر9986-م.
 -93شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وطم٤مؿمٞم٦م اًمِمٚمٌل ًمٕمرثامن اًمٌر٤مرقمل ومخرر اًمرديـ اًمزيٚمٕمرل
اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م ،اًم٘م٤مهرة.
 -95اًمتٕمقيض قمـ اًمًجـ ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ حمٛمد اًمالطمؿ ،يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
اًمٓمٌٕم٦م إومم 9343هر.
 -96اًمتٕمقيض قمـ اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمديمتقر حمٛمد سمـ اعمدين سمقؾم٤مَ ،يمٜمرقز إؿمرٌٞمٚمٞم٤م
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.
 -97اًمتٕمقيض اعم٤مدي قمـ اًمير إديب أو اعم٤مدي همػم اعمٌ٤مذ اًمٜم٤مشم٩م قمـ اجلٜم٤مير٦م أو اًمِمرٙمقى
اًمٙمٞمدي٦مً ،مٚمديمتقر حمٛمد ؾمٜم٤من اجلالل ،سمح٨م ُم٘مدم ًمراسمٓمر٦م اًمٕمر٤ممل اإلؾمرالُمل ذم اًمردورة
اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنميـ.
 -98شمٜم٤مزع آظمتّم٤مص اًمقٓئل ذم اًم٘مْم٤مء اًمًٕمقدي ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم -ضم٤مُمٕم٦م إُمػم ٟم٤ميػ،
ًمٚمٌ٤مطم٨م وم٤ميز اًمث٘مٗمل.
 -99اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم وقء اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر ؾمرٕمد
ؾمٕمقد آل دري٥م ،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه.
 -71اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل(اعم١مىم٧م) دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمرديمتقر قمٛمرر ومر٤مروَ ومحرؾ ،دار إٟمرقار
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م.

٘ٔ٘
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمراسمع قمنم ،اًمٕمدد اًمث٤مين 9349هر7197 -م
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 -79شمقىمٞمػ اعمتٝمؿ ذم اًمتنميع اًمٕمراىمرل ،دراؾمر٦م ُم٘م٤مرٟمر٦م اًمٓمٌٕمر٦م إوممً ،مٚمرديمتقر ومر١ماد قمركم
اًمراوي 9314هر ُمٓمٌٕم٦م واو ومًٞم٧م قمِمت٤مر.
 -77اجل٤مُمع اًمّمحٞمأ اعمختٍم ٕيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل دار اسمـ يمثػم-
سمػموت 9317هر.
 -74احلٌس آطمتٞم٤مـمل دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م شم٠مدٞمٚمٞم٦م ًمٚمديمتقر أمحد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ.
 -73احلررٌس آطمتٞمرر٤مـمل دراؾمرر٦م ُم٘م٤مرٟمرر٦مً ،مٚمررديمتقر إسمررراهٞمؿ طم٤مُمررد ـمٜمٓمرر٤موي ،دار اًمٜمٝمْمرر٦م
اًمٕمرسمٞم٦م -اًم٘م٤مهرة.
 -75احلٌس آطمتٞم٤مـمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمديمتقر إؾمامقمٞمؾ حمٛمد ؾمالُم٦م ،قم٤ممل اًمٙمت٥م -اًم٘مر٤مهرة،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9984م.
 -76احلٌس آطمتٞم٤مـمل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي" دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م " ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م جل٤مُمٕمر٦م
اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ًمٚمٌ٤مطم٨م ،أُملم حمٛمد.
 -77درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ًمٕمكم طمٞمدر ظمقاضم٦م أُمرلم أومٜمردي ،دار اجلٞمرؾ ،اًمٓمٌٕمر٦م
إومم 9399هر.
 -78رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر عمحٛمد أُمرلم سمرـ قمٛمرر اسمرـ قم٤مسمرديـ اًمدُمِمر٘مل احلٜمٗمرل ،دار
اًمٗمٙمر ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9397هر.
 -79روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ًمإلُم٤مم أيب زيمرير٤م حمٞمرل اًمرديـ حيرل سمرـ ذف اًمٜمرقوي،
اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 9397هر.
 -41ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل دار اًمٗمٙمر سمػموت.
 -49ؾمٜمـ أسمق داودٕ :يب داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين إزدي ،دار اًمٗمٙمر.
 -47ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل (اعمجتٌك) ٕيب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمرـ ؿمرٕمٞم٥م اًمٜمًر٤مئل ُمٙمتر٥م اعمٓمٌققمر٤مت
اإلؾمالُمٞم٦م ،طمٚم٥م 9316هر.
 -44اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع ًمٕمٌد اًمرمحـ سمرـ حمٛمرد سمرـ ىمداُمر٦م اعم٘مردد ،دار اًمٙمتر٤مب
اًمٕمريب.
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إقمداد :اًمٌ٤مطم٨م .قمٌداًمٕمزيز حمٛمد قمقض اًمِمٝمراين

 -43دحٞمأ ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌر٦م اعمٕمر٤مرف – اًمرير٤مض
اًمٓمٌٕم٦م إومم 9399هر9998-م.
 -45دحٞمأ ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ًمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنمر واًمتقزيرع
اًمٓمٌٕم٦م إومم 9399ه ج.4
 -46اًمير ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمديمتقر أمحد ُمقاذم ،دار اًم٘مٞمؿ ودار اسمـ قمٗمر٤من اًمٓمٌٕمر٦م اًمث٤مٟمٞمر٦م
9379هر.
 -47وٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع اًمٓمٌٕم٦م إومم 9397هر.
 -48وٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مينُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕمر٤مرف – اًمرير٤مض،
اًمٓمٌٕم٦م إومم 9399هر9998-م.
 -49اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمِمٞمخ قمكم اخلٗمٞمػ ،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب 7111م.
 -31وامن إاار اعمٕمٜمقي٦م سم٤معم٤مل ًمٚمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد آل ظمٜملم ،سمح٨م ُم٘مردم ذم
اًمدورة ً 77مٚمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل اعمٜمٕم٘مدة.
 -39اًمٓمرَ احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمِمٛمس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمرـ ىمرٞمؿ اجلقزير٦م-
ُمٙمتٌ٦م اعم١ميد اًمٓمٌٕم٦م إومم 9391هر.
 -37اًمٗمت٤موى اعمٝمدي٦م ذم اًمقىم٤مئع اعمٍمي٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم وُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م اًمِمٞمخ حمٛمد
اًمٕمٌ٤مد اعمٝمدي اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل إزهري اعمٍمي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم سم٤معمٓمٌٕم٦م إزهري٦م
اعمٍمي٦م 9419هر.
 -34ومتأ اًمٕمزيز سمنمح اًمقضمٞمز ًمٕمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمراومٕمل اًم٘مزويٜمل ،دار اًمٗمٙمر.
 -33اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،عمجد اًمديـ ٕيب فم٤مهر حمٛمد اًمٗمػموز آسم٤مدي ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م 9376هر.
 -35اًم٘م٤مٟمقن اإلداري واًمرىم٤مسم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم أقمرامل اإلدارة ًمٚمرديمتقر قمٌرد اهلل ـمٚمٌر٦مُ ،مٓمٌٕمر٦م
ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد 9315هر.
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 -36اًم٘م٤مٟمقن اإلداري اًمًٕمقدي ًمٚمرديمتقر أٟمرقر أمحرد رؾمرالن ،ـمٌٕمر٦م ُمٕمٝمرد اإلدارة اًمٕم٤مُمر٦م
9318هر.
 -37اًم٘مْمررر٤مء اإلداري ًمٚمرررديمتقر ظم٤مًمرررد ظمٚمٞمرررؾ اًمْمررر٤مهرُ ،مٙمتٌررر٦م اًم٘مررر٤مٟمقن وآىمتّمررر٤مد
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 7194م.
 -38اًم٘مْم٤مء اإلداري سملم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن ًمٚمديمتقر قمٌد احلٛمٞمد اًمروم٤مقمل ،دار اًمٗمٙمر
اعمٕم٤مس ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 -39اًم٘مْم٤مء اإلداري ىمْم٤مء اعمٔم٤ممل وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًمرزاَ
اًمٗمحؾ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،دار اًمٜمقاسمغ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،ص.763
 -51يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمغم ُمتـ اإلىمٜم٤مع عمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمرـ درالح اًمرديـ سمرـ طمًرـ اًمٌٝمرقيت
احلٜمٌكم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
 -59اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي د .قمٌد اهلل سمرـ حمٛمرد سمرـ ؾمرٕمد آل
ظمٜملم ،دار اسمـ ومرطمقن.
 -57يمت٤مب ذح أدب اًم٘م٤ميض ًمإلُم٤مم أيب سمٙمر أمحد سمـ قمٛمر اخلّم٤مف ،شمر٠مًمٞمػ قمٛمرر سمرـ قمٌرد
اًمٕمزيز سمـ ُم٤مزة اًمٌخ٤مريُ ،مٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد – سمٖمداد 9497هر.
 -54يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر ذم طمؾ هم٤مي٦م آظمتّم٤مر ًمإلُمر٤مم شم٘مرل اًمرديـ أيب سمٙمرر سمرـ حمٛمرد احلًرٞمٜمل
احلّمٜمل اًمِم٤مومٕمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 9377هر.
ً -53مً٤من اًمٕمرب ٕيب اًمٗمْمؾ مج٤مل اًمديـ سمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري ،دار د٤مدر ،سمػموت ،اًمٓمٌٕمر٦م
اًمث٤مًمث٦م 9393هر.
 -55اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع إلسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمأ ،دار اًمٙمتر٥م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م سمرػموت ،اًمٓمٌٕمر٦م
إومم 9398هر.
 -56اعمًٌقط ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز ،حت٘مٞمؼ ؾمرٛمػم ُمّمرٓمٗمك رسمر٤مب ،سمرػموت دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب اًمٓمٌٕم٦م إومم 9377هر.
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 -57جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ًمٜمقر اًمرديـ قمركم سمرـ أيب سمٙمرر اهلٞمثٛمرل دار اًمٗمٙمرر ،سمرػموت
9397هر.
 -58اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمػموت ،دار د٤مدر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
 -59اعمً١موًمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م قمـ ومٕمؾ اًمٖمػم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر ؾمرٞمد أُمرلم ،دار قمرزة
ًمٚمٜمنم 7117م.
 -61اعمً١موًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م اًمت٘مّمػمي٦م واًمٕم٘مدي٦مً ،منميػ اًمٓمٌ٤مخ ،دار اًمٗمٙمر واًم٘مر٤مٟمقن  -اعمٜمّمرقرة
7119م.
 -69اعمٖمٜمل عمقومؼ اًمديـ أيب حمٛمد قمٌد اهلل سمرـ أمحرد سمرـ حمٛمرد سمرـ ىمداُمر٦م اعم٘مردد اجلامقمرٞمكم
اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل احلٜمٌكم ُمٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة 9488هر.
 -67اعمٜمت٘مك ذم ذح اعمقـم٠م ٕيب اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًمٌ٤مضمل إٟمدًمزُ ،مٓمٌٕمر٦م اًمًرٕم٤مدة،
ط :إومم 9447هر.
ُ -64مقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمنمح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ٕيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمررمحـ اعمٖمرريب اعمٕمرروف
سم٤محلٓم٤مب اًمرقمٞمٜمل ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م.
 -63اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م ،جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًمٗملم ،دار اًمًالؾمؾ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
 -65اعمقؾمققم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ًمٚمديمتقر أمحد ومتحل هبٜمز  -دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم
9397هر.
ٟ -66مٔمري٦م اًمتٕمًػ ذم اؾمتٕمامل احلؼ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚمرديمتقر ومتحرل اًمردريٜملُ ،م١مؾمًر٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9318هر.
ٟ -67مٔمري٦م اًمدومقع ذم ىم٤مٟمقن اعمراومٕم٤متً ،مٚمرديمتقر أمحرد أسمرق اًمقومر٤م ،دار اعمٓمٌققمر٤مت اجل٤مُمٕمٞمر٦م
.7197
ٟ -68مٔمري٦م اًمْمرامن أو أطمٙمر٤مم اعمًر١موًمٞم٦م اعمدٟمٞمر٦م واجلٜم٤مئٞمر٦م ًمٚمرديمتقر وهٌر٦م زطمرٞمكم ذم اًمٗم٘مرف
اإلؾمالُمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،دار اًمٗمٙمر ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 9317هر.
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 -69اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمتقىمٞمػ آطمتٞم٤مـمل (دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م) ًمٚمديمتقر قمٛمرو وادرػ اًمٕمريرػ
 ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م.ٟ -71مٞمؾ إوـم٤مر ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين ،دار احلدي٨م 9394هر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
( -79وٓي٦م اًم٘مْم٤مء) رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُم٘مدُم٦م ًمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز.
ثاٌّٗا :األٌعىٔ ٛاجملالت:
 -9اًمٜمٔمررر٤مم إؾمررر٤مد ًمٚمحٙمرررؿ اًمّمررر٤مدر سم٤معمرؾمرررقم اعمٚمٙمرررل رىمرررؿ (أ )91/وشمررر٤مريخ
9397 /8/77هر.
ٟ -7مٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر ذم 9345/9/71هر.
ٟ -4مٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م اًمًٕمقدي اًمّم٤مدر ذم 9345/9/77هر.
ٟ -3مٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م اًمرؿمقة اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ 95و 96ذم 9487/4/7هر.
ٟ -5مٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ (م )78/ذم 9378/9/99هر.
ٟ -6مٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م 59/ذم 9317/7/97هر.
( -7ىمرارات هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ جمتٛمٕم٦م) ُمـ إددارات ديقان اعمٔم٤ممل 9345هر.
 -8جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمرالُمل اًمّمر٤مدرة ُمرـ جمٛمرع اًمٗم٘مرف اإلؾمرالُمل اًمتر٤مسمع عمٜمٔمٛمر٦م اعمر١ممتر
اإلؾمالُمل سمجدة ،اًمٕمدد .97
ثالجاً :األسهاً الكطأ ٟٛٗاملٕاقع اإللهرتٌٔٗ:ٛ
 -9احلٙمؿ ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿً َ/97/793مٕم٤مم 9346هر اًمّم٤مدر ُمـ اًمدائرة إومم ُمـ اعمحٙمٛم٦م
اإلداري٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م ٟمجران.
 -7احلٙمؿ رىمؿ/68د/إً 97/9/مٕم٤مم 9347هر ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ  َ/97/99اًمدائرة اإلدارير٦م
إومم سم٤معمحٙمٛم٦م اإلداري٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م ٟمجران ،واعم٘م٤مُم٦م ود ذـم٦م اعمجٛمع سمٛمٜمٓم٘م٦م ٟمجران.
 -4احلٙمؿ ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ ً َ/97/793مٕم٤مم 9346هر.
 -3احلٙمؿ رىمؿ /99د/إً /91/مٕم٤مم 9379هر ذم اًم٘مْمٞم٦م رىمؿ ً 3998مٕم٤مم 9376هر.
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 -5ىمرار حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف رىمؿ  469449478اًمّم٤مدر ُمـ اًمدائرة اجلزائٞم٦م اًمث٤مٟمٞمر٦م ذم اًم٘مْمرٞم٦م
رىمؿ .46963398
ُ -6مقىمع دائرة اًم٘مْم٤مء ذم اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة/
.http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/About.UAE
ُ -7مقىمع اعمٙمتٌ٦م اًمقىمٗمٞم٦م.http://www.waqfeya.com /
ُ -8مقىمع اعمٙمتٌ٦م اًمِم٤مُمٚم٦م.http://www.shamela.ws /
***
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