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عُـٕاٌ انبـحث
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املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى
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اســـى انبـبحث
د .عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ
(جبيعت املهك خبنذ)

ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً يف ضٕء آٌبث انصذق يف

د .صبدق قبسى حسٍ يذد

يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى دراست

انببحثت :فبطًت حمًذ عهً عسريي

انقرآٌ انكرٌى
حتهٍهٍت

انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت دراست عقذٌت

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت املهك خبنذ)

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

قبض يب ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة دراست تأصٍهٍت

دَ .بٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌ

سهطت جٓت اإلدارة يف إجيبر ٔاستئجبر انعقبراث يف انفقّ اإلساليً

د .عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓ

آثبر تسجٍم عقذ اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ دراست حتهٍهٍت يف

د .حمًذ بٍ عٕاد األمحذي

استُببطٍت

ٔانُظبو انسعٕدي
انُظبو انسعٕدي
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يسٕغبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً ﷺ دراست حذٌثٍت يٕضٕعٍت
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ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ثقبفت انتًٍُت يف انسُت انُبٌٕت ٔصهتٓب ببنذٔر انتًُٕي نهًرأة يف
ّ
املًهكت انعربٍت انسعٕدٌت
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حذٌث قذٔو ٔفذ عبذ انقٍس "رٔاٌت ٔدراٌت"

(جبيعت حبئم)

(جبيعت املهك خبنذ)
(جبيعت حبئم)

د .عهً بٍ حيٍى حذادي

( جبيعت اإليبو حمًذ بٍ سعٕد اإلساليٍت)
د .يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ
(جبيعت احلذٔد انشًبنٍت)

أ .د .حيٍى بٍ عبذ اهلل انبكري انشٓري
(جبيعت املهك خبنذ)

انصفحبث
66-4
611-66
636-616
673-636
616-674
666-617
316-663
347-316
393-348
455-394
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احلؿد هلل رب افعادغ وبه كستعغ ،وافصالة وافسالم ظذ أـؿل اخلؾق شقد افثؼؾغ :حمؿد بن ظبد اهلل افـبي
األمغ ،وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم بنحسان إػ يوم افدين.

وبعد:

َ
افبحث افعؾؿي جيد مؽاكتَه افعؿقؼة يف احلقاة افبؼية ـوكه افسبقل افذي يتحؼق من خالفه اـتشاف
ؾنن
افوجود ،واتساع ادعرؾة بادوجودات ،وتؼـقـفا يف ظؾو ٍم هلا أشسفا وأصوهلا وتارخيفا افساـؿي افذي يصل اجلقل
ُ
اإلكسان
افسابق بؿن خيؾػه؛ بل أصبح افبحث افعؾؿي هو ضريق االخساع واإلبداع افبؼي افذي يؽشف من خالفه
ِ
ِ
ٍ
وضرق جديدة ،وهؽذا إػ ما الهناية.
بلشافقب
وادشؽالت وحياول أن حيؾفا
احلاجات
َ
ورحؾة افبحث افعؾؿي رحؾة ثرية تسؾؿـا إػ افتلـقد ظذ افدور افبارز وادؽاكة افعظقؿة بل وافؼيػة افتي
حيتؾفا افباحث افعؾؿي يف ادجتؿع؛ ؾؿن جفة هو افشخص ادـوط به وادعول ظؾقه يف افؽشف احلثقث ظن احلؼائق،
ومن جفة أخرى هو افشخص ادؾزم بسمجة تؾك ادؿتؾؽات ادعرؾقة افتي توصل إفقفا وكؼؾفا بؽل ٍ
أماكة وصدق.
وافعؼقدة اإلشالمقة جاءت رصحية يف احلث ظذ افعؾم وافتعؾم وإضالق افعـان فؾؽشف فإلؾادة افديـقة
ﲠ ﲢﲣﲤﲥ
ﲡ
ﲚﲜﲝﲞﲟ
ﲛ
وافدكقوية مع ًا؛ ؾؼد ؿال ادوػ ﷻ :ﱡﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲦ ﲧﲨﱠ [افعـؽبوت ،]92 :ويف صلن مؽاكة ضافب افعؾم ؿال ﷺ "من شؾك ضريؼا يؾتؿس ؾقه ظؾ ًام شفل اهلل فه
ضريؼ ًا إػ اجلـة ،وإن ادالئؽة فتضع أجـحتفا فطافب افعؾم رضا بام يصـع ، ،وإن افعامل فقستغػر فه من يف افساموات
ومن يف واألرض ،حتى احلقتان يف اداء ،وؾضل افعامل ظذ افعابد ـػضل افؼؿر ظذ شائر افؽواـب ،وإن افعؾامء ورثة
األكبقاء ،إن األكبقاء مل يورثوا ديـار ًا وال درمه ًا ،وإكام ورثوا افعؾم ،ؾؿن أخذه أخذ بحظ واؾر" .وهذه افدالئل
ٍ
ٍ
حتؿؾفا أمام اهلل ظز وجل ؿبل أي
افرصحية جتعل افباحث وضافب افعؾم أمام
مصدر متعال دسموفقته وأماكته افتي ّ
ٍ
أحد آخر؛ ؾؿسموفقة افباحث مسموفقة أخالؿقة جتد مصدر اإلفزام هبا من اهلل ﷻ ثم افضؿر وافػطرة اإلكساكقة
ادجبوفة ظذ حب افصدق واألماكة وبغض افعؿل بـؼقضفا.
وظظم حجم ادسموفقة يف افبحث افعؾؿي َيؾزمه اكؼقاد افباحث فؾؿـظومة األخالؿقة افتي يتطؾبفا افبحث
افعؾؿي ،وافتي يليت يف مؼدمتفا :احلرص ظذ تؼوى اهلل ظز وجل ومراؿبته يف ـل ما يليت ظؾقه كظره أو يسؾم فه من
اشتـتاجات ،ثم افتزام افعؿل بادوضوظقة وإفغاء افتحقزات واآلراء افذاتقة افتي تسفم يف بس احلؼائق ظن شقاؿفا
وافعؿل االكتؼائي افذي يتطؾب أن تؽون احلؼقؼة أو ادؼدمة شابؼة وكاجزة يف ذهن افباحث ؿبل رشوظه يف افبحث؛
وهذا يعـي أن افباحث ال يؼوم بواجب افتتبع وادالحظة ثم افتػسر واالشتـتاج بطرق شؾقؿة ومتواؾؼة مع ما يؼف
ظؾقه من معؾومات ،ؾفو ال يتلثر – ـام هو يف احلؼقؼة ال يمثر -بام يؼف ظؾقه من معؾومات ،وال يتػاظل معفا بلدواته،
ٍ
ِ
ورؾض أخرى
بلمور
افتسؾقم
وال يتعامل وؾق مـفج مطؾؼ ًا؛ ألن افتزام ادـفج يف افبحث وحتديده يتطؾب من افباحث
َ

ٍ
ٍ
ببحث
بوضوح إػ أن كؼرر بلن افباحث هـا ال يؼوم
وهؽذا وؾق موضوع دراشته و جمال بحثه ،وما شبق يسؾؿـا
ٍ
ِ
وضافب ظؾ ٍم أصالً.
ـباحث
ظؾؿي ،وال يؼوم بدوره
وؿد يؼع افباحث يف ادجال افؼظي يف هذا افـوع من ادامرشات ظـدما يؼرن ؿضقة :افدظوة وافوظظ بافبحث
ِ
بحث
افعؾؿي؛ إذ من ادؿؽن -وهذا كؾحظه يف األوشاط افعؾؿقة األـاديؿقة -أن يؼوم افباحث من مـطق افدظوة إػ
األؾؽار وادعتؼدات وادذاهب وهذا ؿد حيؿؾه ظذ أن يستحرض مؼدماته وكتائجه ؿبل أن يؼع يف افبحث ،وجيعؾه
هذا االشتحضار ادسبق يامرس افتعسف افذي يػيض إػ صحة مؼدماته يف كظره ،وأن ال يتػاظل مع ما ؿد يرد ظؾقه
من حؼائق أو مشسـات ؾقام يدرشه ،وؿد هيدم ادـفجقة افعؾؿقة أو ال يستعؿؾفا أص ً
ال يف افبحث؛ بل ؿد جيد كػسه
يؼع يف افتعؿقم ؽر ادـطؼي ،وؿد يضعف اإلشالم من ِ
جفة إرادة خدمته وافدظوة إفقه؛ ذفك أن حؼل افدظوة يستـد
إػ كتائج افبحث افعؾؿي افسؾقم ال افعؽس ،ؾاألول -وهو افبحث هـا -مؼدم وأشاس فؾثاين -وهي افدظوة.-
وهذا افـوع من ادامرشات افتي ؿد يؼوم هبا بعض افباحثغ افؼظقغ حيؿل أبعاد ًا شؾبقة ظظقؿ َة األثر؛ ؾفذه
ادامرشات من موفدات :اجلؿود وظدم افتجديد وظدم افتػاظل مع افواؿع ادعارص فؾدين وادتديـغ ،ـام تمدي إػ
زيادة ترشقخ االختالؾات وحتريم جتاوزها إػ افـظر إػ ادشسـات واألصول ،وإػ ؾؼر ادـفجقات واألؾؽار
وادوضوظات افتي يؾزم بحثفا وافتطرق إفقفا يف ادجال افؼظي ،ـام تمدي إػ مجود افؾغة افعؾؿقة يف األبحاث
افؼظقة واالـتػاء بافتؼؾقد وافـؼل وكحو ذفك من اآلثار افسؾبقة افتي ؿد تضعف افدين اإلشالمي وترض بؿؽاكته
افعؾؿقة.
وما أؤـد ظؾقه هـا هو من مـطؾق افرؽبة يف إصعار افباحث افعؾؿي يف ادجال افؼظي -بؿختؾف ؾروظه يف:
افعؼقدة أو افتػسر وافػؼه وؽرها -بخطورة اجلـاية افعؾؿقة افتي يسببفا هذا افـوع من ادامرشة يف افبحث افعؾؿي
ظذ احلؼول افعؾؿقة افؼظقة ،وأن هذه ادامرشات هي من أـز مسببات وجود أجقال من افباحثغ وضالب افعؾم
افذين يـتؿون إػ ادجال افؼظي جاهؾغ به ،بل وال يستطقعون اإلؾادة مـه وافدظوة إػ اإلشالم بصورة صحقحة،
وؿد أصار افـبي ﷺ إػ ذفك حقـام ؿال" :إن اهلل ال يؼبض افعؾم اكتزاظ ًا يـتزظه من افعباد ،وفؽن يؼبض افعؾم بؼبض
افعؾامء ،حتى إذا مل ُي ِبق ظاد ًا اختذ افـاس رؤوش ًا جفاال ،ؾسئؾوا ؾلؾتوا بغر ظؾم ،ؾضؾوا وأضؾوا"؛ ؾؽلكه ظؾقه افصالة
ٍ
بسامت أمهفا افعؾم بام يؼوفون ،وضريق افعؾم هو افبحث افصادق افذي يطؾب افتػاين
وافسالم ؿد خص افعؾامء
واإلخالص ومراؿبة اهلل تعاػ يف افغقب وافشفادة ،واجلاهل هو من ـاكت أهواؤه مؼدم ًة ظذ ـل ما يتصل ويصل
إفقه من معارف ،ؾفي ؿائؿة ظذ ظدم اإلخالص وافصدق ،واحلق ال يـترص إال باحلؼقؼة.
هذا وصذ اهلل وشؾم ظذ معؾؿـا األول وؿدوتـا األوػ كبقـا حمؿدﷺ

رَئيـْـسُ التحريْـر

أ.د .خَالِدُ بْنُ مُحَمَّد القَرْنِيّ

3

آثبر تسجٍم عقذ اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ
دراست حتهٍهٍت يف انُظبو انسعٕدي
إعذاد

د .حمًذ بٍ عٕاد األمحذي
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إقمداد :د .حمٛمد سمـ قمقاد إمحدي

ًَدص ايبخح
ٟم٤مىمش اًمٌح٨م أصم٤مر اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمؽمشمٌ٦م قمغم شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،واعمتٛمثٚم٦م ذم ُمٜمحف
ىمقة ذم اإلصمٌ٤مت واًمتٜمٗمٞمذ أؾمقة سم٤مًمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م ،يمام ٟم٤مىمش اجلزاء اعمؽمشم٥م قمغم اإلظمالل سمتًجٞمؾ
اًمٕم٘مد ،واًمذي يتٛمثؾ ذم ؾمٚم٥م اًمٕم٘مد همػم اعمًجؾ أصم٤مر اإلداري٦م اًمتل شمرشمٌٝم٤م ضمٝم٦م اإلدارة قمغم
قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م ،وؾمٚمٌف احلامي٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م.
وىمد شمقصؾ اًمٌح٨م إمم قمدة ٟمت٤مئ٩م ،يم٤من ُمـ أمهٝم٤م :أن ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد طمجٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م
ذم اإلصمٌ٤مت ،ومال ي٘مٌؾ اًمٓمٕمـ ومٞمف إٓ سمٛمخ٤مًمٗمتف ًمألصقل اًمنمقمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م أو سم٤مًمٓمٕمـ قمٚمٞمف
سم٤مًمتزوير ،ويٕمتؼم ؾمٜمد ًا شمٜمٗمٞمذي ً٤م .يمام إن قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ يٕمتؼم قم٘مد ًا صحٞمح ً٤م ٟم٤مومذ ًا
ٓزُم٤م ،وٓ يّمح آُمتٜم٤مع قمـ ؾمامع اًمدقمقى سمف.
اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م :قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،إَي٤مر ،ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي.
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مد سمـ قمقاد إمحديٛ حم. د:إقمداد

مم اًمًٕمقدي٤مٔمٜم ذم اًم٦مٞمٚمٞمٚم حت٦مر اعمقطمد وضمزاء اإلظمالل سمف دراؾم٤مؾ قم٘مد اإلَيٞمر شمًج٤آصم

Abstract
The research discussed the legal effects of registering a standardized lease,
which gives it the power to proofing and enforcing, just like the
documented contracts, as it also discussedthe penalties of breaching the
contract registration, which represents depredating the unregistered
contract its administrative effects,that the administration arranges on the
leasing contract for the residential units, and depredating it its executive
judicial protection.
The research reached several findings, the most important of which was
that the standard lease contract has an absolute authenticity of proof, an
appeal against it shall not be accepted unless it violates the Shareeˊah
principles and legal systems or by challenging it with forgery, and its
considered an executive bond, as the unregistered lease contract is
considered a valid and necessary enforceable contract, and it will not be
considered correct to use it to refrain from hearing the lawsuit.
Keywords: standardized lease, lease, executive bond.
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م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم
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إقمداد :د .حمٛمد سمـ قمقاد إمحدي

احلٛمد اهلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ
اًمتًٚمٞمؿ ،وسمٕمد:
ومٞمٕمد ىمٓم٤مع اًمت٠مضمػم اًمٕم٘م٤مري ُمـ اًم٘مٓم٤مقم٤مت آؾمتثامري٦م اعمٝمٛم٦م ،واًمتل شمتجف اًمدوًم٦م إمم
شمٓمقيره ،وشمٕمزيز اًمث٘م٦م سمف ،وحتٗمٞمز آؾمتثامر ومٞمف ،ورومع يمٗم٤مءشمف ،وشمٕمزيز ُمً٤ممهتف ذم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم:
وذًمؽ ُمـ ظمالل قمدد ُمـ اعمٌ٤مدرات اًمقاقمدة ،وي٠ميت ُمٜمٝم٤م شمٜمٔمٞمؿ صٞمغ اًمت٠مضمػم ًمٚمقطمدات
اًمًٙمٜمٞم٦م ُمـ ظمالل ٟمٛمقذج ُمقطمد ،وُمٜمحف اُمتٞم٤مزات شمرومع ُمـ درضم٦م ُمٜم٤مومًتف.
هذه اجلٝمقد اًمرائدة حتت٤مج إمم دقمؿ قمٚمٛمل ُمـ اًمٌ٤مطمثلم اعمختّملم ٌ -
يمؾ ذم ومٜمف -هبدف
ُمقايمٌ٦م شمٚمؽ اجلٝمقد ،وشمٕمزيزه٤م قمٚمٛمٞم ً٤م وجمتٛمٕمٞم ً٤م ،وشمرؿمٞمد ُمٌ٤مدراهت٤م ،وشمًديده٤م.
وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت ومٙمرة ُمقوقع اًمٌح٨م ًمتتٜم٤مول قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ُمـ ظمالل ُم٤م شمٗمرد سمف
قمـ همػمه ُمـ شمًجٞمٚمف قمغم ؿمٌٙم٦م إَي٤مر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،ومٙم٤من قمٜمقان اًمٌح٨م :آصم٤مر شمًجٞمؾ قم٘مد
اإلَي٤مر اعمقطمد وضمزاء اإلظمالل سمف (دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي).
واهلل اعمًئقل أن يٌ٤مرك ذم اجلٝمد ،ويٜمٗمع سمف.
أُٖ ١ٝاملٛضٛع:
شمٜمٌع أمهٞم٦م اعمقوقع ُمـ اًمتقضمف اًمرؾمٛمل إمم شمٜمٔمٞمؿ ىمٓم٤مع اًمت٠مضمػم اًمٕم٘م٤مري ،مم٤م شمرشم٥م قمغم
ذًمؽ ؿمٞمقع اًمٕمٛمؾ هبذه اًمّمٞمٖم٦م اإلَي٤مري٦م احلديث٦م ذم ىمٓم٤مع اًمت٠مضمػم اًمٕم٘م٤مري اًمًٙمٜمل.
وٓ ؿمؽ أن ؿمٞمقع اًمٕمٛمؾ سمٕم٘مد ُمـ اًمٕم٘مقد احلديث٦م يٕمٙمس ُمدى طمٞمقي٦م ُمقوققم٤مشمف،
وضمدهت٤م ،ويزيد ُمـ أمهٞم٦م إسمح٤مث اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ،واًمتل شم٘مػ قمٜمد ُمِمٙمالشمف ،ومتحٚمٝم٤م،
وقمٜمد ُم٤م يم٤من هم٤مُمْم ً٤م ُمـ أطمٙم٤مُمف ،ومتقوحف ،وقمٜمد ُم٤م حيت٤مج إمم شمٕمديؾ أو إو٤موم٦م ،ومت٘مؽمطمف،
وهذه ُمـ أهؿ صمامر اًمٌحقث اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م.
أضباب اختٝاز املٛضٛع:
دومٕمٜمل ٓظمتٞم٤مر ُمقوقع اًمٌح٨م قمدد ُمـ إؾمٌ٤مب ،أمهٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
 .2حم٤موًم٦م حترير ُمدًمقٓت ىمرارات جمٚمس اًمقزراء اًمّم٤مدرة سمخّمقص قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
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 .1طمداصم٦م ُمقوقع اًمٌح٨م ،وقمدم وىمقذم قمغم سمحقث قمٚمٛمٞم٦م طمقًمف شمثري اًمً٤مطم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
وشمْمٞمػ إمم اعمٙمتٌ٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م.
أٖداف ايبخح:
.2

شمقوٞمح إطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمآصم٤مر شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وحم٤موًم٦م إزاًم٦م
اًمٖمٛمقض اًمذي يٙمتٜمػ سمٕمْمٝم٤م.

 .1سمٞم٤من ُم٤م يٛمٞمز قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ُمـ أطمٙم٤مم اٟمٗمرد هب٤م قمـ سم٘مٞم٦م قم٘مقد إَي٤مر اًمقطمدات
اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجٚم٦م.
تطاؤالت ايبخح:
يثػم اًمٌح٨م شمً٤مؤًٓ رئٞمً ً٤م ،وقمدد ًا ُمـ اًمتً٤مؤٓت اًمٗمرقمٞم٦م ،وسمٞم٤من ذًمؽ ُم٤م أيت:
اًمتً٤مؤل اًمرئٞمزُ :م٤مهل أصم٤مر اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد؟ وُم٤م هل
اجلزاءات اعم٘مررة قمغم اإلظمالل سمف؟
اًمتً٤مؤٓت اًمٗمرقمٞم٦م:


ُم٤م طمٙمؿ شمًجٞمؾ قم٘مقد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمقؾمٓم٤مء اًمٕم٘م٤مريلم؟



ُم٤م طمٙمؿ شمًجٞمؾ قم٘مقد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٓمرذم اًمٕم٘مد؟



ُم٤م هق ُمْمٛمقن اًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وُم٤م طمدوده٤م؟



ُم٤م هق ُمْمٛمقن اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وُم٤م طمدوده٤م؟



هؾ ي١مصمر قمدم شمًجٞمؾ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م قمغم صح٦م اًمٕم٘مد؟ وقمغم ٟمٗم٤مذه؟



هؾ يّمح آُمتٜم٤مع قمـ ؾمامع اًمدقمقى اعمقوققمٞم٦م سم٤محل٘مقق اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ قم٘مد إَي٤مر
اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجؾ؟



هؾ ي١مصمر قمدم شمًجٞمؾ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م قمغم أصم٤مر اإلداري٦م اعمؽمشمٌ٦م قمغم
اًمٕم٘مد؟
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َٓٗج ايبخح:
اٟمتٝمج٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم ،وم٘مد ىمٛم٧م اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص
اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع اًمٌح٨م ،ومجٕمٝم٤م ،صمؿ ىمٛم٧م سمتحٚمٞمٚمٝم٤م ،واؾمتٜمٌ٤مط إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م.
ايدزاضات ايطابك:١
مل أىمػ قمغم أي دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م طمقل شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وُم٤م يٜمِم٠م قمٜمف ُمـ آصم٤مر،
وهم٤مي٦م ُم٤م وضمدت طمقل قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ُم٤م ي٠ميت:


ُم٘م٤مًم٦م خمتٍمة ُمٜمِمقرة ذم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،سمٕمٜمقان" :قمدم اقمتٌ٤مر قم٘مد اإلَي٤مر
اعمًجؾ ذم اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قم٘مد ًا صحٞمح ً٤م ُمٜمتج ً٤م ٔصم٤مره اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م"ً ،م٘م٤ميض
آؾمتئٜم٤مف قمٌد اًمرمحـ اًمتقَيري.



ُم٘م٤مًم٦م خمتٍمة ُمٜمِمقرة ذم ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م ،سمٕمٜمقان" :اظمتّم٤مص ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ ذم قم٘مد
اإلَي٤مر اعمقطمد"ً ،مٚم٘م٤ميض ظم٤مًمد اسمـ ضم٤مر اهلل اعم٤مًمٙمل.
وه٤مشم٤من اعم٘م٤مًمت٤من شمٜم٤مىمِم٤من سمٕمض ضمزئٞم٤مت اًمٌح٨م ،وسم٤مظمتّم٤مر ،وسمام يتٜم٤مؾم٥م ـمرطمف ذم

وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل.
أُم٤م سمحثل ،وم٢مٟمف يٜم٤مىمش ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م ُمقوقع شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمدُ ،مـ ضم٤مٟم٥م
أصم٤مر اًمٜم٤مؿمئ٦م قمٜمف ،وُمـ ضم٤مٟم٥م ُم٤م يؽمشم٥م قمغم قمدم شمًجٞمٚمف.
حدٚد ايبخح:
احلد املٛضٛع:ٞ


ي٘متٍم اًمٌح٨م قمغم اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمتًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد وم٘مط ،وًمٞمس ًمف قمالىم٦م
سمٌ٤مىمل ُمً٤مئؾ اًمٕم٘مد.



يت٘مٞمد اًمٌح٨م سمٛمٜم٤مىمِم٦م شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ًمألهمراض اًمًٙمٜمٞم٦م ،وُيرج سمذًمؽ
قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ًمألهمراض اًمتج٤مري٦م ،وقم٘مقد اإلَي٤مر اعمًجٚم٦م واًمتل شمٙمقن اًمدوًم٦م
ـمروم ً٤م ومٞمٝم٤م.
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احلد ايصَين:
يت٘مٞمد اًمٌح٨م سمٛمٜم٤مىمِم٦م ُمً٤مئٚمف ذم فمؾ هي٤من ىمرارات جمٚمس اًمقزراء اعمٜمٔمٛم٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر
اعمقطمد ،وُم٤م حتٞمؾ إًمٞمف -ساطم٦م أو وٛمٜم ً٤مُ -مـ أٟمٔمٛم٦م وًمقائح.
وهذه اًم٘مرارات ،هل:
 .2ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )232( :واًمّم٤مدر ذم 2435/4/3هـ ،واًم٘م٤ميض سم٠من شمّمدر
وزارة اإلؾمٙم٤من ؿمٌٙم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م خلدُم٤مت اإلَي٤مر ًمتٞمًػم إضمراء اًمتٕم٤مُمالت اإلَي٤مري٦م،
وإصمٌ٤مهت٤م.
 .1ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )425( :واًمّم٤مدر ذم 2437/9/11هـ ،واًم٘م٤ميض سم٢مًمزام
اًمقؾمٓم٤مء اًمٕم٘م٤مريلم -اعمرظمص هلؿ -سمتًجٞمؾ قم٘مقد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م واًمتج٤مري٦م
مجٞمٕمٝم٤م إًمٙمؽموٟمٞم ً٤م ُمـ ظمالل اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمقاومؼ قمغم إٟمِم٤مئٝم٤م سم٤مًم٘مرار اًمً٤مسمؼ.
 .3ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )191( :واًمّم٤مدر ذم2438/5/26هـ ،واًم٘م٤ميض سم٠من قم٘مد
اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ قمغم اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ٓ يٕمتؼم قم٘مد ًا صحٞمح ً٤م ُمٜمتج ً٤م ٔصم٤مره
اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م.
يْم٤مف إمم هذه اًم٘مرارات شمٕمٛمٞمؿ وزير اًمٕمدل رىمؿ/23( :ت )7656/واًمّم٤مدر ذم
2442/5/4هـ ،واعمقضمف إمم اعمح٤ميمؿ يم٤موم٦م ،واًم٘م٤ميض سمٛمراقم٤مة ُم٤م صدر ُمـ جمٚمس اًمقزراء
سم٤مًم٘مرار رىمؿ ،)191( :واًمّم٤مدر ذم2438/5/26هـ ،ذم اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا اًمِم٠من ًمٚمٕم٘مقد
اعمؼمُم٦م سمٕمد شم٤مريخ هذا اًمتٕمٛمٞمؿ.
احلد املهاْ:ٞ
يٜم٤مىمش اًمٌح٨م ُمقوقع قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ذم فمؾ اًم٘مقاقمد اعمٜمٔمٛم٦م ًمف ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
اًمًٕمقدي٦م.
خط ١ايبخح:
يتٙمقن اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م ،وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،وظم٤ممت٦م شمتْمٛمـ أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ هل٤م
اًمٌح٨م ،واًمتقصٞم٤مت اًمتل يقيص هب٤م اًمٌ٤مطم٨م ،وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:
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اعم٘مدُم٦م :وومٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة إمم أمهٞم٦م اعمقوقع ،وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م ،وظمٓمتف.
اعمٌح٨م إول :اًمتٕمريػ سمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وشمًجٞمٚمف.
اعمٓمٚم٥م إول :اًمتٕمريػ سمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،واحلٙمٛم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ُمـ شم٘مريره.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمتٕمريػ سمتًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وطمٙمٛمف.
اعمٌح٨م اًمث٤مين :آصم٤مر شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
اعمٓمٚم٥م إول :اًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :ضمزاء اإلظمالل سمتًجٞمؾ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م.
اعمٓمٚم٥م إول :طمٙمؿ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجؾ.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :ؾمٚم٥م أصم٤مر اإلداري٦م قمـ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجؾ.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ؾمٚم٥م أصم٤مر اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمـ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجؾ.
اخل٤ممت٦م.
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املبخح األٍٚ
ايتعسٜف بعكد اإلجياز املٛحد ٚتطجً٘ٝ
ٜٚتطُٔ َطًبنيُٖ ،ا:
اعمٓمٚم٥م إول :اًمتٕمريػ سمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،واحلٙمٛم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ُمـ شم٘مريره.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًمتٕمريػ سمتًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وطمٙمٛمف.
املطًب األ :ٍٚايتعسٜف بعكد اإلجياز املٛحد ٚاحلهُ ١ايتٓع َٔ ١ُٝٝتكسٜس:ٙ
ٜٚتطُٔ فسعنيُٖ ،ا:
اًمٗمرع إول :اًمتٕمريػ سمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
اًمٗمرع اًمث٤مين :احلٙمٛم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ُمـ شم٘مرير قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
ايفسع األ :ٍٚايتعسٜف بعكد اإلجياز املٛحد.
أٚالً :تعسٜف عكد اإلجياز ايعاد:ٟ
مل يًـ اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ٟمٔم٤مُم ً٤م ظم٤مص ً٤م يٜمٔمؿ قم٘مد اإلَي٤مر اًمٕم٤مدي ،ومػمضمع ذم شمٕمريٗمف
وأطمٙم٤مُمف إمم أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،وٟمٔمر ًا ٓظمتالف قمٌ٤مرات اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمٕمريٗمٝمؿ طمً٥م
اظمتالف ُمذاهٌٝمؿ ،ومً٠ميمتٗمل سم٤مًمرضمقع إمم اًمٜمٔم٤مم (اًم٘م٤مٟمقن) اعمدين اخلٚمٞمجل اعمقطمد( )2سم٤مقمتٌ٤مره
ُمًتٛمدً ا ُمـ أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل( ،)1وىمد أىمر ذم اعمٛمٚمٙم٦م ٟمٔم٤م ًم ُمدين اؾمؽمؿم٤مدي( ،)3وىمد اظمت٤مر
اًمٜمٔم٤مم اعمقطمد ذم شمٕمريػ قم٘مد اإلَي٤مر أطمد هذه اًمتٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،ومج٤مء ذم اعم٤مدة (ُ )617مـ
اًمٜمٔم٤مم شمٕمريػ قم٘مد اإلَي٤مر سم٠مٟمف قمٌ٤مرة قمـ" :قم٘مد متٚمٞمؽ اعم١مضمر ًمٚمٛمًت٠مضمر ُمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقدة ُمـ
اًمٌمء اعم١مضمر عمدة ُمٕمٞمٜم٦م ًم٘م٤مء قمقض ُمٕمٚمقم".

( )2يًٛمك سمـ "وصمٞم٘م٦م اًمٙمقي٧م" ،وهق أطمد ُمنموقم٤مت اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل أىمره٤م وزراء اًمٕمدل سمدول اعمجٚمس ،ذم اضمتامقم٤مهتؿ ذم
أيمتقسمر 2997م ،وواومؼ قمٚمٞمف اعمجٚمس إقمغم ًم٘م٤مدة اعمجٚمس ذم دورشمف اًمث٤مُمٜم٦م قمنم ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م ذم ديًٛمؼم 2997م،
يم٘م٤مٟمقن اؾمؽمؿم٤مدي عمدة أرسمع ؾمٜمقات ،شمتجدد شمٚم٘م٤مئٞم ً٤م طم٤مل قمدم ورود ُمالطمٔم٤مت قمغم ُمْمٛمقٟمف ُمـ اًمدول إقمْم٤مء.
( )1اٟمٔمر :وصمٞم٘م٦م اًمٙمقي٧م ًمٚمٜمٔم٤مم (اًم٘م٤مٟمقن) اعمدين اعمقطمد ًمدول جمٚمس اًمتٕم٤مون ًمدول اخلٚمٞمجل اًمٕمرسمٞم٦م( ،ط ،3اًمري٤مض ،إُم٤مٟم٦م
اًمٕم٤مُم٦م عمجٚمس اًمتٕم٤مون ًمدول اخلٚمٞمجل اًمٕمرسمٞم٦م2431 ،هـ) ،ص.3:
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص.4-3:
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وأُم٤م اًم٘مقاٟملم اًمٕمرسمٞم٦م ،ووم٘مٝمٝم٤م ،ومٚمٝمؿ قمدة شمٕمريٗم٤متُ ،مـ أسمرزه٤م شمٕمريػ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين
اعمٍمي( )2ذم اعم٤مدة ( ،)558طمٞم٨م قمرف قم٘مد اإلَي٤مر سم٠مٟمف" :قم٘مد يٚمتزم اعم١مضمر سمٛم٘متْم٤مه أن
يٛمٙمـ اعمًت٠مضمر ُمـ آٟمتٗم٤مع سمٌمء ُمٕملم ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م ًم٘م٤مء أضمر ُمٕمٚمقم".
ثاْٝاً :تعسٜف عكد اإلجياز املٛحد.
يمٚمػ جمٚمس اًمقزراء وزاريت اإلؾمٙم٤من واًمٕمدل إلقمداد صٞمٖم٦م قم٘مدي٦م ٟمٛمقذضمٞم٦م ًمٕم٘مقد
اإلَي٤مر اًمقاردة قمغم اًمٕم٘م٤مرات ًمألهمراض اًمًٙمٜمٞم٦م( ،)1وحتتقي هذه اًمّمٞمٖم٦م قمغم يم٤موم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت
وآًمتزاُم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ قم٘مد إَي٤مر اًمٕم٘م٤مرات اًمًٙمٜمٞم٦م.
وقمٚمٞمف ،يٛمٙمـ شمٕمريػ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد سم٠مٟمف( :وصمٞم٘م٦م رؾمٛمٞم٦م ُمقطمدة ًمٕم٘مقد إَي٤مر
اًمٕم٘م٤مرات اًمًٙمٜمٞم٦م ،شمتْمٛمـ يم٤موم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت وآًمتزاُم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اًمٕم٘مد).
ايفسع ايجاْ :ٞاحلهُ ١ايتٓع َٔ ١ُٝٝتكسٜس عكد اإلجياز املٛحد.

ضم٤مء شم٘مرير اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ًمٚمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦مً :متح٘مٞمؼ ٍ
قمدد ُمـ

احلٙمؿ واًمٖم٤مي٤مت ،وىمد أؿم٤مر ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )232( :ذم اًمٌٜمد إول ُمٜمف إمم هم٤ميتلم
ُمٜمٝم٤م ،مه٤م:
 .2شمٞمًػم إسمرام قم٘مقد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦مُ ،مـ ظمالل ٟمامذج رؾمٛمٞم٦م ُمقطمدة ،وُم٤م قمغم
ـمرذم اًمٕم٘مد إٓ إسمداء اعمقاوم٘م٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م.
 .1شمٕمزيز اًمث٘م٦م وإُم٤من سملم أـمراف هذه اًمٕم٘مقد ،ومٜمٛمقذج قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد شمؿ إقمداده
سم٤مًمتٕم٤مون سملم وزاريت اًمٕمدل واإلؾمٙم٤من ،ومت٧م ُمراضمٕمتف ُمـ ُمتخّمّملم ذقمٞملم
وٟمٔم٤مُمٞملم ،ودظمٚم٧م اًمدوًم٦م ومٞمف وؾمٞمٓم ً٤م سملم ـمرذم اًمٕمالىم٦م ُمـ ظمالل شمًجٞمؾ اًمٕم٘مد ذم
ؿمٌٙم٦م إَي٤مر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واًمتل شمنمف قمٚمٞمٝم٤م وزارة اإلؾمٙم٤من ،مم٤م ُمٜمح اًمٕم٘مد ً
صم٘م٦م
وُمّمداىمٞم ً٦م قم٤مًمٞم ً٦م ،ومم٤م يٕمزز اًمث٘م٦م سملم أـمراف اًمٕمالىم٦م اإلَي٤مري٦م ذم قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد أن
ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )232( :ذم اًمٌٜمد اخل٤مُمس أًمزم وزارة اإلؾمٙم٤من سمتقومػم ظمدُم٦م

( )2صدر اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي سمرىمؿ ،)232( :ذم 2948م.
( )1صدر سمذًمؽ ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )191( :ذم 2438/5/26هـ.
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آؾمتٕمالم قمغم ؿمٌٙم٦م إَي٤مر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمـ اًمًٚمقك اإلَي٤مري ًمٙمؾ ُمـ اعم١مضمر
واعمًت٠مضمر ،مم٤م يٕمٜمل أن يم ً
ال ُمٜمٝمام يًتٓمٞمع ُمـ ظمالل هذه اخلدُم٦م أن ي٘مػ قمغم اًمًٚمقك
اإلَي٤مري ًمٚمٓمرف أظمر ،وُمدى شم٘مٞمده سمام يٜمِم٠م قمـ اًمٕم٘مد ُمـ اًمتزاُم٤مت ،سمحٞم٨م يدظمالن
اًمٕمالىم٦م اإلَي٤مري٦م قمغم سمٞمٜم٦م ُمـ أُمرمه٤م ،وهذا اخلدُم٦م ٓ شمت٤مح إٓ ُمـ ظمالل قم٘مد اإلَي٤مر
اعمقطمد.
ويٛمٙمـ أن ُيْم٤مف إمم ذًمؽ هم٤مي٤مت أظمرىُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:
 .2شمٜمٔمٞمؿ ىمٓم٤مع اإلَي٤مر اًمٕم٘م٤مري ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،وشمٜمٔمٞمٛمف ،وشمٞمًػم أقمامًمف ،سمام
حي٘مؼ اًمتقازن ذم اًم٘مٓم٤مع وشمٕمزيز اًمث٘م٦م سمف ،ويًٝمؿ ذم حتٗمٞمز آؾمتثامر ومٞمف(.)2
.1

طمٗمظ طم٘مقق أـمراف اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلَي٤مري٦م (اعمًت٠مضمر ،اعم١مضمر ،اًمقؾمٞمط اًمٕم٘م٤مري)ُ ،مـ
ُمقطمدة وُمٕمتٛمدة ُمـ وزارة اًمٕمدل(.)1
ظمالل قم٘مقد إَي٤مر إًمٙمؽموٟمٞم٦م ّ

.3

شمٞمًػم إصمٌ٤مت هذه اًمٕم٘مقد أُم٤مم اًم٘مْم٤مء قمٜمد وضمقد ٟمزاقم٤مت سملم أـمراومٝم٤م :وم٤مًمٕم٘مد حمٗمقظ ذم
ٍ
ُمٕمرض ًمٚمْمٞم٤مع ،مم٤م يٞمن قمغم
ؿمٌٙم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م ظم٤موٕم٦م إلذاف ضمٝم٦م طمٙمقُمٞم٦م ،وهمػم
ـمرذم اًمٕمالىم٦م اإلَي٤مري٦م إصمٌ٤مهت٤م قمٜمد احل٤مضم٦م ًمذًمؽ.

 .4آرشم٘م٤مء سمٕم٘مقد اإلَي٤مر اًمقاردة قمغم اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م إمم ُمّم٤مف اًمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م ىمْم٤مئٞم ً٤م،
ٍ
ُم١مضمر وُمًت٠مضمر،
ٟمٔمر ًا ًمِمٞمققمٝم٤م ،واطمتٞم٤مج اًمٙم٤موم٦م هل٤م ،وم٤مًمٜم٤مس ذم إقمؿ إهمٚم٥م سملم
وًمتقصمٞمؼ هذا اًمٕم٘مد آصم٤مره اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل ؾمٞمتٓمرق هل٤م اًمٌح٨م ٓطم٘م ً٤م.
.5

هقم٦م طمؾ اًمٜمزاقم٤مت :وذًمؽ راضمع إمم احلامي٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمتل أؾمٌٖمٝم٤م اعمٜمٔمؿ
اًمًٕمقدي قمغم قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.

.6

اًمتخٗمٞمػ ُمـ إقمٌ٤مء اًمتل قمغم يم٤مهؾ اعمح٤ميمؿ ،طمٞم٨م إهن٤م شمٜمٔمر ٟمزاقم٤مت شمتٕمٚمؼ سمٕم٘مقد
ٟمٛمقذضمٞم٦م ُمقطمدة وُمًجٚم٦م ،ويمقن هذه اًمٕم٘مقد ُمٕمدة ُمـ ضمٝم٤مت رؾمٛمٞم٦م ُمتخّمّم٦م،

( )2اٟمٔمرُ :مقىمع إَي٤مر قمغم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م قمغم اًمراسمط.https://www.ejar.sa/ar/page/61:
( )1اٟمٔمرُ :مقىمع إَي٤مر قمغم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م قمغم اًمراسمط.https://www.ejar.sa/ar/page/61:
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وسمّمٞمٖم٦م ٟمٛمقذضمٞم٦م ُمقطمدة ،ي٘مٚمؾ ُمـ اًمٜمزاقم٤مت طمقهل٤م ،يمام إن شمقصمٞم٘مٝم٤م إًمٙمؽموٟمٞم ً٤م وُمٜمحٝم٤م
مح٤مي٦م ىمْم٤مئٞم٦م ظم٤مص٦م ؾم٤مهؿ أيمثر ذم اًمتخٗمٞمػ هذه إقمٌ٤مء.
 .7شمٓمقير ُمٝمٜم٦م اًمقؾم٤مـم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م :وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م طمٞم٨م يٕمتؼم اًمتًجٞمؾ واضمٌ ً٤م ُمٜم٤مـم ً٤م سم٤مًمقؾمٓم٤مء
اًمٕم٘م٤مريلم ٓ ،يّمح هلؿ ُمٌ٤مذة اًمقؾم٤مـم٦م دون هذه اًمقؾمٞمٚم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م ،وإٓ وىمع اًمقؾمٞمط
حت٧م ـم٤مئٚم٦م اعمً١موًمٞم٦م اجلزائٞم٦م.

املطًب ايجاْٞ
ايتعسٜف بتطج ٌٝعكد اإلجياز املٛحدٚ ،حهُ٘
ٜٚتطُٔ فسعنيُٖ ،ا:
اًمٗمرع إول :اًمتٕمريػ سمتًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
اًمٗمرع اًمث٤مين :طمٙمؿ شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
ايفسع األ :ٍٚايتعسٜف بتطج ٌٝعكد اإلجياز املٛحد.
اعم٘مّمقد سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتًجٞمؾ ذم اًمٗم٘مف اًم٘م٤مٟمقين قمٛمقُم ً٤م ،هق ٟم٘مؾ صقرة حمرر ُمٕملم ذم ؾمجؾ
رؾمٛمل ُمٕمد ًمذًمؽ( ،)2وشمًجٞمؾ اعمحررات ُمـ طمٞم٨م إصؾ هق وؾمٞمٚم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م إلؿمٝم٤مر
اًمتٍموم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م اًمتل شمتْمٛمٜمٝم٤م هذه اعمحررات( ،)1وىمد ي٘مّمد سمف جمرد شمقصمٞم٘مٝم٤م،
وطمٗمظ طم٘مقق أصح٤مهب٤م.

( )2اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اًم٘م٤مٟمقن ،جمٛمققم٦م سم٤مطمثلم ،جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (ب.ط ،اًم٘م٤مهرة ،اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِمئقن اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م،
2412هـ) ،ص.72
( )1اٟمٔمر :ذح اًمت٠مُمٞمٜم٤مت اًمٕمٞمٜمٞم٦م ،قمٌد اًمقه٤مب اًمٌٜمداري (ط ،1اًم٘م٤مهرة ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م2971 ،م) ،صُ ،247-246:مٕمجؿ
اًم٘م٤مٟمقن ،ص.72:
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وىمد اؾمتخدم اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قمٛمٚمٞم٦م اًمتًجٞمؾ ذم قم٘مقد أظمرى همػم قم٘مد اإلَي٤مر
اعمقطمد ،وُمـ ذًمؽ قم٘مد اًمرهـ اًمٕم٘م٤مري اعمًجؾ( ،)2طمٞم٨م أوضم٥م شمًجٞمٚمف ذم اعم٤مدة (ُ )2مـ
ٟمٔم٤مم اًمرهـ اًمٕم٘م٤مري اعمًجؾ طمً٥م أطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اًمتًجٞمؾ اًمٕمٞمٜمل ًمٚمٕم٘م٤مر.
وذم ٟمٓم٤مق قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وم٢من اعم٘مّمقد ُمـ شمًجٞمٚمف ،هق :شمقصمٞم٘مف إًمٙمؽموٟمٞم ً٤م وومؼ
اًمٜمٛمقذج اعمقطمد قمغم ؿمٌٙم٦م إَي٤مر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ( ،)https://www.ejar.sa/arوىمد أؿم٤مر ىمرار
جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )232( :ذم اًمٌٜمد إول ُمٜمف إمم أن اًم٘مّمد ُمـ شمًجٞمٚمف هق اًمتقصمٞمؼ :وذًمؽ
ذم ٟمّمف قمغم اقمتٌ٤مر قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م.
وؿمٌٙم٦م إَي٤مر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،هل :ؿمٌٙم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م أٟمِم٠مهت٤م وزارة اإلؾمٙم٤من سمٛمقضم٥م ىمرار
جمٚمس اًمقزراء رىمؿ ،)232( :وأـمٚم٘متٝم٤م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع وزارة اًمٕمدل ذم 2439/5/17هـ :يمام
ضم٤مء ذم شمٕمٛمٞمؿ ُمٕم٤مزم وزير اًمٕمدل رىمؿ/23( :ت ،)7656/ويتقمم اإلذاف اإلداري قمٚمٞمٝم٤م
وزارة اإلؾمٙم٤من ،يمام يتقمم اًمٕم٘م٤مريقن اعمرظمص هلؿ شمًجٞمؾ هذه اًمٕم٘مقد قمغم اًمِمٌٙم٦م ،سمٛمقضم٥م
ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ.)425( :
ايفسع ايجاْ:ٞحهِ تطج ٌٝعكد اإلجياز املٛحد.
أوضم٥م اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قمغم اًمقؾمٓم٤مء اًمٕم٘م٤مريلم  -اعمرظمص هلؿ  -شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر
اعمقطمد قمغم ؿمٌٙم٦م إَي٤مر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،وىمرر إي٘م٤مع اًمٕم٘مقسم٦م قمغم ُمـ ُي٤مًمػ ذًمؽ ،وىمد ضم٤مء ذًمؽ
ذم ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )425( :ذم اًمٌٜمد إول واًمذي يٜمص قمغم أٟمفُ " :يٚمزم اًمقؾمٓم٤مء
اًمٕم٘م٤مريقن – اعمرظمص هلؿ -سمتًجٞمؾ مجٞمع قم٘مقد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م واًمتج٤مري٦م إًمٙمؽموٟمٞم ً٤م
ُمـ ظمالل اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمقاومؼ قمغم إٟمِم٤مئٝم٤م سم٘مرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )232( :سمت٤مريخ:
2435/4/3هـ ،وُمـ ُي٤مًمػ ذًمؽ شمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٤مت اًمقاردة ذم ٓئح٦م شمٜمٔمٞمؿ اعمٙم٤مشم٥م
اًمٕم٘م٤مري٦م."..
هذا اإلَي٤مب –يمام يتْمح ُمـ ٟمص اًم٘مرارُ -مقضمٝم٦م ًمٚمقؾمٓم٤مء اًمٕم٘م٤مريلم وم٘مط ،وًمٞمس ومٞمف،
وٓ ذم همػمه ُمـ ىمرارات جمٚمس اًمقزراء اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٜمٔمٞمؿ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،إًمزا ٌم ًمٓمرذم اًمٕم٘مد
( )2صدر ٟمٔم٤مم اًمرهـ اًمٕم٘م٤مري اعمًجؾ سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ( :م )49/سمت٤مريخ (2433/8/23هـ).
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سمتًجٞمٚمف ،وإسمراُمف وومؼ اًمّمٞمٖم٦م اإلَي٤مري٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،وُمٕمٚمقم أن قم٘مد اإلَي٤مر ُمـ طمٞم٨م
إصؾ قم٘مدٌ رو٤مئل ،يٙمٗمل ٟٓمٕم٘م٤مده اًمؽمايض -دون اؿمؽماط إومراهمف ذم ؿمٙمؾ ُمٕملم ُمـ طمٞم٨م
إصؾ -وىمد حيدث ذم اًمقاىمع أن ُشمؼمم قم٘مقد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م ؿمٗم٤مهٞم٦م ،أو ُمـ ظمالل
قم٘مقد قمرومٞم٦م ،وإصؾ صحتٝم٤مُ ،م٤م مل ي٠مت ُم٤م يٌٓمٚمٝم٤م ،وًمق أراد اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي إًمزام اًمٙم٤موم٦م
سمتًجٞمؾ قم٘مقد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م ًمٜمص قمغم ذًمؽ ،وقمٚمؼ اإلَي٤مب هبؿ.
واضم٥م قمغم اًمقؾمٓم٤مء اًمٕم٘م٤مريلم وم٘مط،
وقمٚمٞمف ،ومتًجٞمؾ قم٘مقد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م
ٌ
وٓ َي٥م قمغم ـمرذم اًمٕم٘مد.


176
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

آصم٤مر شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد وضمزاء اإلظمالل سمف دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :د .حمٛمد سمـ قمقاد إمحدي

املبخح ايجاْٞ
آثاز تطج ٌٝعكد اإلجياز املٛحد
ٜٚتطُٔ َطًبنيُٖ ،ا:
اعمٓمٚم٥م إول :اًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
املطًب األ :ٍٚايك ٠ٛايجبٛت ١ٝيعكد اإلجياز املٛحد.
ايفسع األَ :ٍٚفٗ ّٛايك ٠ٛايجبٛت ١ٝيعكد اإلجياز املٛحدٚ ،أضاضٗا ايٓعاَ.ٞ
َفٗ ّٛايك ٠ٛايجبٛت ١ٝيعكد اإلجياز املٛحد.
اعم٘مّمقد سم٤مًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ُم٤م ًمف ُمـ طمجٞم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م ذم إصمٌ٤مت ُم٤م شمْمٛمٜمف
ُمـ شمٍمف ،وُم٤م ٟمِم٠م قمٜمف ُمـ طم٘مقق واًمتزاُم٤مت أُم٤مم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م ،وأمهٞم٦م
اإل صمٌ٤مت شمٙمٛمـ سم٤مًمدرضم٦م إومم ذم طمٗمظ احل٘مقق ،وىمٓمع اعمٜم٤مزقم٦م ومٞمٝم٤م ،وهمٜمل قمـ اًم٘مقل إن
ايمتً٤مب اًمٕم٘مد ًمٚمحجٞم٦م يْمٗمل قمٚمٞمف ُمزيد ًا ُمـ اًمث٘م٦م وإُم٤من سملم أـمراومف ،وهذا ُم٘مّمد ُمٝمؿ
ًمٚمٛمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ،أومّمح قمٜمف ذم ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )232( :ذم اًمٌٜمد إول ُمٜمف ،يمام
ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ.
وذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ ُم٘مّمد اًمث٘م٦م وإُم٤من ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد مل يٙمتػ اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي
سم٤مًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م اًمث٤مسمت٦م ًمف سم٤مقمتٌ٤مره حمرر ًا إًمٙمؽموٟمٞم ً٤م( ،)2سمؾ أؾمٌغ قمغم قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد
طمٙمؿ أىمقى اعمحررات إصمٌ٤مشم ً٤م وشمٜمٗمٞمذ ًا ،طمٞم٨م اقمتؼمه ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م :وذًمؽ ذم ىمرار
َ
( )2اًمٙمت٤مسم٦م دًمٞمؾ إصمٌ٤مت ،يمام ضم٤مء ذم اعم٤مدةُ )239( :مـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،واًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ( :م)2/
سمت٤مريخ2435/2/22( :هـ) ،طمٞم٨م ٟمّم٧م قمغم أن" :اًمٙمت٤مسم٦م اًمتل يٙمقن هب٤م اإلصمٌ٤مت ،إُم٤م أن شمدون ذم ورىم٦م ؾمٛمٞم٦م أو ذم
ورىم٦م قم٤مدي٦م" ،واعمحرر اإلًمٙمؽموين ُ-متك ُم٤م اؾمتقرم ُمتٓمٚمٌ٤مشمف -يٕمتؼم يمذًمؽ دًمٞمؾ إصمٌ٤مت ،وٓ يٜم٘مص ُمـ ذًمؽ أن حتريره شمؿ
إًمٙمؽموٟمٞم ً٤م ،يمام ضم٤مء ذم اعم٤مدة(ُ )2/5مـ ٟمٔم٤مم اًمتٕم٤مُمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،واًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ( :م )23/سمت٤مريخ:
(2418/3/8هـ)" :يٙمقن ًمٚمتٕم٤مُمالت واًمًجالت واًمتقىمٞمٕم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م طمجٞمتٝم٤م اعمٚمزُم٦م ,وٓ َيقز ٟمٗمل صحتٝم٤م أو
ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمٚمتٜمٗمٞمذ ,وٓ ُمٜمع شمٜمٗمٞمذه٤م سمًٌ٥م أهن٤م مت٧م  -يمٚم ًٞم٤م أو ضمزئ ًٞم٤م  -سمِمٙمؾ إًمٙمؽموين" ،ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اعم٤مدة)2/9( :
ُمـ اًمٜمٔم٤مم واًمتل ٟمّم٧م قمغم أٟمف" :ي٘مٌؾ اًمتٕم٤مُمؾ اإلًمٙمؽموين أو اًمتقىمٞمع اإلًمٙمؽموين دًمٞمالً ذم اإلصمٌ٤مت إذا اؾمتقرم ؾمجٚمف
اإلًمٙمؽموين ُمتٓمٚمٌ٤مت طمٙمؿ اعم٤مدة) اًمث٤مُمٜم٦م (ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم".
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جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )232( :ذم اًمٌٜمد اًمً٤مدس ُمٜمف :طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف" :شمٙمقن قم٘مقد اإلَي٤مر اعمؼمُم٦م
ُمـ ظمالل اًمِمٌٙم٦م اًمتل وىمٕمٝم٤م قمْمق اًمِمٌٙم٦م ظمٓمٞم ً٤م أو إًمٙمؽموٟمٞم ً٤م ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م ذم
اإلصمٌ٤مت واًمتٜمٗمٞمذ".
األضاع ايٓعاَ ٞيًك ٠ٛايجبٛت ١ٝيعكد اإلجياز املٛحد.
إؾم٤مس اًمٜمٔم٤مُمل ًمٚم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٚمٛمحررات اعمقصم٘م٦م قمٛمقُم ً٤م وًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد
ظمّمقص ً٤م ي٘مقم قمغم أن شمقصمٞمؼ اعمحررات ُمـ اعمقصمؼ اعمختص ُمتك ُم٤م اؾمتقرم ذوـمف يٕمتؼم ىمريٜم٦م
ٟمٔم٤مُمٞم٦م قمغم ؾمالُمتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م ،وقمغم صدوره٤م ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ وىمٕمقا قمٚمٞمٝم٤م(،)2
صحٞمح
ومٞمٗمؽمض اًمٜمٔم٤مم ـم٤معم٤م أن اعمحرر ىمد اؾمتقرم ذوـمف اًمرؾمٛمٞم٦م ،أن ُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف
ٌ
وُمقاومؼ ًمٚمقاىمع ،وهذا ُمٌٜمل قمغم اًمث٘م٦م اعمٗمؽمو٦م ذم أقمامل اعمقصم٘ملم.
ٌ
ايفسع ايجاَْ :ٞطُ ٕٛايك ٠ٛايجبٛت ١ٝيعكد اإلجياز املٛحد ٚحدٚدٖا.
طمتك ٟم٘مػ قمغم ُمْمٛمقن اًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وطمدوده٤م ،وومؼ ُم٤م ضم٤مء ذم
ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )232( :ذم اًمٌٜمد اًمً٤مدس ُمٜمف ،وم٢من قمٚمٞمٜم٤م أوًٓ أن ٟمٌلم اعم٘مّمقد
سم٤مًمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م صمؿ ٟمحدد ىمقهت٤م اًمثٌقشمٞم٦م اًمتل أحلؼ اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قم٘مدَ اإلَي٤مر اعمقطمد هب٤م.
يٛمٙمـ شمٕمريػ اًمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م سم٠مهن٤م :اًمٕم٘مقد اًمتل شمؿ حتريره٤م سمٛمٕمروم٦م اعمقصم٘ملم اعمختّملم،
وذم طمدود اظمتّم٤مصٝمؿ ،ووم٘م ً٤م ًمٚمِمٙمؾ اًمذي رؾمٛمف اًمٜمٔم٤مم(.)1
وسم٤مؾمت٘مراء إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م ٟمجد أن ًمٚمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م صمالث صقر ،هل:
 .2اًمٕم٘مقد اًمتل ُو ّصم٘م٧م ُمـ ظمالل يمت٤مسم٤مت اًمٕمدل ،سم٤مقمتٌ٤مر أن ُمٝمٛمتٝم٤م اًمرئٞمً٦م  -يمام ضم٤مء ذم

( )2اٟمٔمر :اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد ،قمٌد اًمرزاق سمـ أمحد اًمًٜمٝمقري( ،ـمٌٕم٦م ضمديدة ،سمػموتُ ،مٜمِمقرات احلٚمٌل
احل٘مقىمٞم٦م1229 ،م) ،ج ،1:ص ،243:ذح ىمقاقمد اإلصمٌ٤مت اعمقوققمٞم٦م ،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،ظم٤مًمد اًمًٞمد حمٛمد قمٌد اعمجٞمد
ُمقؾمك( ،ط ،2اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد2435 ،هـ) ،ص.93:
( )1اٟمٔمر :اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٛمحررات اعمقصم٘م٦م ،أمحد ظمٚمٞمٗم٦م ذىم٤موي( ،ب .ط ،اإلؾمٙمٜمدري٦م ،دار اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة1227 ،م)،
ص ،17:اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م إضمٜمٌٞم٦م وإضمراءات شمٜمٗمٞمذه٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ،حمٛمد سمـ قمكم اًم٘مرين،
(ط ،2اجلٞمزةُ ،مريمز اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع2437 ،هـ) ،ص ،195:سمتٍمف وإقم٤مدة صٞم٤مهم٦م.
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اعم٤مدة (ُ )74مـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء )2(-شمقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد واإلىمرارات.
 .1اًمٕم٘مقد اًمتل ُو ّصم٘م٧م ُمـ ظمالل اعمقصم٘ملم اعمرظمص هلؿ سمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ( ،)1وٓئح٦م
اعمقصم٘ملم ،وأقمامهلؿ(.)3
 .3قم٘مقد اًمزواج اًمتل ي٘مقم سمتقصمٞم٘مٝم٤م ُم٠مذوٟمق إٟمٙمح٦م اعمرظمص هلؿ ،وووم٘م ً٤م ًمٜمٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ.
وىمد ىم٤مم اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ذم ٟمٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ سمتٜمٔمٞمؿ أطمٙم٤مم هذه اًمٕم٘مقد ُمـ طمٞم٨م ُم٤م هل٤م ُمـ
ىمقة ذم اإلصمٌ٤مت ،وذًمؽ وٛمـ شمٜمٔمٞمٛمف ًمألطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمٛمقم إرواق اًمّم٤مدرة ُمـ يمت٤مسم٤مت
اًمٕمدل وُمـ اعمقصم٘ملم وُمـ ُم٠مذوين إٟمٙمح٦م ،صمؿ أقم٘م٥م ذًمؽ سم٤معم٤مدة )42( :واًمتل سمٞمٜم٧م طمدود
هذه اًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ،ومٜمّم٧م قمغم أن" :اًمقصم٤مئؼ اًمّم٤مدرة وومؼ اًمٜمٔم٤مم هل٤م ىمقة ذم اإلصمٌ٤مت ،وشمٕمد
ؾمٜمد ًا شمٜمٗمٞمذي ً٤م ومٞمام شمْمٛمٜمتف ُمـ اًمتزام ،وَي٥م اًمٕمٛمؾ سمٛمْمٛمقهن٤م أُم٤مم اعمح٤ميمؿ سمال سمٞمٜم٦م إو٤مومٞم٦م وٓ
َيقز اًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م .وٓ شمٚمٖمك اًمقصم٤مئؼ اًمّم٤مدرة وومؼ اًمٜمٔم٤مم إٓ سمحٙمؿ ىمْم٤مئل شم٠مؾمٞمً ً٤م قمغم
خم٤مًمٗمتٝم٤م عم٘مت٣م إصقل اًمنمقمٞم٦م أو اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م أو شمزويره٤م ،وذًمؽ سمٕمد ُمراومٕم٦م ُمًتٙمٛمٚم٦م
إضمراءاهت٤م اًمنمقمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م" .وشمٕمد هذه اعم٤مدة هل اعمرضمع اًمرئٞمز ذم حتديد ُمْمٛمقن وطمدود
اًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٚمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م قمٛمقُم ً٤م ،وًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ظمّمقص ً٤م.
ويتْمح ُمـ اعم٤مدة أقماله أن ُمْمٛمقن اًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٚمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م ،وطمدوده٤م ،شمتٛمثؾ ومٞمام ي٠ميت:
 .2قمدم طم٤مضم٦م هذه اًمٕم٘مقد إمم سمٞمٜم٦م إو٤مومٞم٦م ذم إصمٌ٤مت ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف :ومٝمل طمج٦م ىم٤مئٛم٦م
سمذاهت٤م ،وشمٙمٗمل ُمٜمٗمردة ِ
ًمٌٜم٤مء احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل قمٚمٞمٝم٤م.
 .1إن اًمٜمص قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ سمٛمْمٛمقن ُم٤م ُوصمِؼ سمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ ،دون اؾمتثٜم٤مء رء
ُمـ ذًمؽ ،ي٘متيض وضمقب اًمٕمٛمؾ سمٙمؾ ُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف اًمٕم٘مد أو اًمّمؽ اعمقصمؼ ًمف،

( )2شمٜمص اعم٤مدة (ُ )74مـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء ،واًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ( :م )78/سمت٤مريخ2418/9/29( :هـ) ،قمغم أٟمف":
ختتص يمت٤مسم٤مت اًمٕمدل سمتقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد ووٌط اإلىمرارات ومٞمام قمدا إوىم٤مف واًمقص٤مي٤م ،وَيقز أن يٕمٝمد سمٌٕمض هذه
آظمتّم٤مص٤مت إمم اًمٖمػم ،وذًمؽ وومؼ ٓئح٦م شمّمدر سم٘مرار ُمـ وزير اًمٕمدل سمٜم٤مء قمغم ُمقاوم٘م٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء".
( )1صدر ٟمٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ(:م ،)264 /ذم (2442/22/29هـ).
( )3صدرت ٓئح٦م اعمقصم٘ملم ،وأقمامهلؿ ،سم٘مرار ُمـ وزير اًمٕمدل رىمؿ )2217(:ذم (2442/3/22هـ).
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ومٞمتْمٛمـ ذًمؽ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمِمخّمٞم٦م اعمتٕم٤مىمديـ وأهٚمٞمتٝمام ،ورو٤ممه٤م ،وشم٤مريخ اًمٕم٘مد،
واًمتقىمٞمٕم٤مت ،وهمػم ذًمؽ مم٤م شمْمٛمٜمف اًمٕم٘مد أو اًمّمؽ اعمقصمؼ ًمف(.)2
.3

إن ىمقة اإلصمٌ٤مت هلذه اًمٕم٘مقد ٓ شم٘متٍم قمغم أـمراومٝم٤م ،سمؾ شمتج٤موز ذًمؽ إمم أن شمٙمقن ذات
طمجٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م طمتك أُم٤مم اًمٖمػم( ،)1وذًمؽ أن اعمٜمٔمؿ أـمٚمؼ ذم ًمٗمٔمف قمٜمدُم٤م أصمٌ٧م ُم٤م هل٤م ُمـ
ىمقة ذم اإلصمٌ٤مت ،ومل ي٘مٞمد ىمقهت٤م اًمثٌقشمٞم٦م سملم إـمراف وم٘مط ،وإصؾ أن اًمٚمٗمظ اعمٓمٚمؼ
يٌ٘مك قمغم إـمالىمف ،وٓ ي٘مٞمد ُمـ دون وضمقد ٍ
دًمٞمؾ قمغم اًمت٘مٞمٞمد.

 .4قمدم ضمقاز اًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م سم٤مإلٟمٙم٤مر ،طمٞم٨م اقمتؼم اًمٜمٔم٤مم أهن٤م متثؾ احل٘مٞم٘م٦م ،وٓ َيقز إًمٖم٤مؤه٤م
إٓ سمحٙمؿ ىمْم٤مئل ،سمٜم٤مء قمغم أطمد إؾمٌ٤مب اًمثالصم٦م أشمٞم٦م:


خم٤مًمٗم٦م ُمْمٛمقن اًمٕم٘مد ،أو اًمّمؽ اعمقصمؼ ًمف عم٘مت٣م إصقل اًمنمقمٞم٦م.



خم٤مًمٗم٦م ُمْمٛمقن اًمٕم٘مد ،أو اًمّمؽ اعمقصمؼ ًمف عم٘مت٣م إصقل اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م.



صمٌقت اًمتزوير.

وقمٚمٞمف ،وسمٕمد أن شمؿ حتديد ُمْمٛمقن وطمدود اًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٚمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م ،يتْمح ًمٜم٤م أن
اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ىمد ُمٜمح قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد طمجٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ذم اإلصمٌ٤مت أُم٤مم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م
اعمختّم٦م ،سم٤معمْمٛمقن واحلدود اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م آٟمٗم ً٤م ،وضمٕمٚمف دًمٞم ً
ال ىم٤مـمٕم ً٤م قمغم يمؾ ُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ
شمٍمف واًمتزاُم٤مت ،وم٤مًمتٛمًؽ سمف يٕمٗمل ص٤مطمٌف ُمـ قم٥مء إصمٌ٤مشمف ،وٓ يٚمزُمف سم٢مىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم
صحتف ،وإٟمام يٜمت٘مؾ قم٥مء ٟم٘مْمف قمغم اًمٓمرف اًمذي ؿمؽ ذم صحتف ،وذم طمدود ُمٕمٞمٜم٦مٓ ،
شمتج٤موز إؾمٌ٤مب اًمثالصم٦م اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م أٟمٗم ً٤م.

( )2اٟمٔمر :اًمقؾمٞمط ذم ذح اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،أمحد ص٤مًمح خمٚمقف( ،ب .ط ،اًمري٤مضُ ،مريمز
اًمٌحقث سمٛمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م2434 ،هـ) ،ص ،444 :سمتٍمف.
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼٟ ،مٗمس اعمقوع.
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ايك ٠ٛايجبٛت ١ٝيصٛز عكد اإلجياز املٛحد:
وسمٜم٤م ًء قمغم يمقن قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد حمرر ًا رؾمٛمٞم ً٤م(ً :)2مٙمقٟمف ُيًجؾ ذم ؿمٌٙم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م،
أٟمِم٠مهت٤م وشمنمف قمغم أقمامهل٤م ضمٝم٦م رؾمٛمٞم٦م ،وومؼ إضمراءات وأوو٤مع ُمٕمٞمٜم٦م ،وم٢من اًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م
شمّمقيرا ،وصدرت ُمـ ُمقفمػ
ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد متتد إمم اًمّمقر اًمتل ُٟم٘مٚم٧م ُمٜمف ظمٓم ًٞم٤م أو
ً
قم٤مم أو ذم طمدود اظمتّم٤مصف ،وصدّ ق قمغم ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ٕصٚمٝم٤م ،وٓ شم٘متٍم قمغم أصؾ اًمٕم٘مد وم٘مط،
وم٘مد ضم٤مء ذم اعم٤مدةُ )247( :مـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ُم٤م ٟمّمف" :إذا يم٤من أصؾ اًمقرىم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م
شمّمقيرا ،وصدرت ُمـ ُمقفمػ قم٤مم ذم طمدود
ُمقضمق ًدا ،وم٢من اًمّمقرة اًمتل ٟم٘مٚم٧م ُمٜمٝم٤م ظمٓم ًٞم٤م أو
ً
اظمتّم٤مصف -صدّ ق قمغم ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ٕصٚمٝم٤م -شمٙمقن هل٤م ىمقة اًمقرىم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م إصٚمٞم٦م سم٤مًم٘مدر اًمذي
ي٘مرر ومٞمف سمٛمٓم٤مسم٘متف اًمّمقرة ًمألصؾ".
وٓ َيقز ًمٙمؾ ُمـ ـمرذم اًمٕم٘مد -ذم هذه احل٤مًم٦م -إذا وىمع ًمدهيام ؿمؽ ذم ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمّمقرة
ًمألصؾ إٓ أن يٓمٚمٌ٤م ُمراضمٕمتٝم٤م قمغم اًمّمقرة إصٚمٞم٦م اًمتل أظمذت ُمٜمٝم٤م( ،)1وم٢من صمٌ٧م اًمتٓم٤مسمؼ
سم٘مٞم٧م قمغم طمجٞمتٝم٤م اعمٓمٚم٘م٦م ،وإٓ يم٤من ًمف أن يٓمٕمـ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمتزوير ،وم٘مد ضم٤مءت اعم٤مدة)247( :
ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمتٜمص قمغم أٟمف ..." :وشمٕمد اًمّمقرة اعمّمدىم٦م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمألصؾُ ،م٤م مل
يٜم٤مزع ذم ذ ًمؽ أطمد اخلّمقم ،وذم هذه احل٤مًم٦م شمراضمع اًمّمقرة قمغم إصؾ ،ويمؾ صقرة همػم
ُمّمدىم٦م سمام يٗمٞمد ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ٕصٚمٝم٤م ٓ شمّمٚمح ًمالطمتج٤مج".
صقر ُمـ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد سمٕمد شمٕمٌئ٦م سمٞم٤مٟم٤مهت٤م ُمـ اإلدارة اعمختّم٦م
وقمٚمٞمف ،ومٚمق صدىم٧م
ٌ
اعمنموم٦م قمغم ُمقىمع إَي٤مر اإلًمٙمؽموين ذم وزارة اإلؾمٙم٤من سم٤مقمتٌ٤مره٤م اجلٝم٦م اعمنموم٦م ،وم٢من هلذه اًمّمقر
احلجٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل ٕصؾ اًمٕم٘مد.

( )2يٕمؼم اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قمـ اعمحرر اًمرؾمٛمل سمـ "اًمقرىم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م" ،وىمد قمرف ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم اعم٤مدة)239( :
اًمقرىم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م سم٠مهن٤م " :هل اًمتل يثٌ٧م ومٞمٝم٤م ُمقفمػ قم٤مم أو ؿمخص ُمٙمٚمػ سمخدُم٦م قم٤مُم٦م ُم٤م شمؿ قمغم يديف أو ُم٤م شمٚم٘م٤مه ُمـ
ذوي اًمِم٠من ،وذًمؽ ـمٌ ً٘م٤م ًمألوو٤مع اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م وذم طمدود ؾمٚمٓمتف واظمتّم٤مصف".
( )1اٟمٔمر :اًمقاوح ذم ذح وؾم٤مئؾ اإلصمٌ٤متُ ،مٜمذر قمٌد اًمٙمريؿ اًم٘مْم٤مة( ،ط  ،2اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد2436 ،هـ) ،ص،76 :
سمتٍمف.
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املطًب ايجاْٞ
ايك ٠ٛايتٓفٝر ١ٜيعكد اإلجياز املٛحد
ٜٚتطُٔ فسعنيُٖ ،ا:
اًمٗمرع إولُ :مٗمٝمقم اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وأؾم٤مؾمٝم٤م اًمٜمٔم٤مُمل.
اًمٗمرع اًمث٤مين :طمدود اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد.
ايفسع األَ :ٍٚفٗ ّٛايك ٠ٛايتٓفٝر ١ٜيعكد اإلجياز املٛحد ٚأضاضٗا ايٓعاَ.ٞ
َفٗ ّٛايك ٠ٛايتٓفٝر ١ٜيعكد اإلجياز املٛحد:
ي٘مّمد سم٤مًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م " :إصمر اعمؽمشم٥م قمغم وضمقد اًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي ،وشمتْمٛمـ قمٜمٍمي
اإلًمزام واإلضمٌ٤مر اًمٚمذيـ يْمٛمٜم٤من اًمقوم٤مء وإداء ،وهل ىمقة ٟمٔم٤مُمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ ىمقة اًم٘م٤مٟمقن
اًمٕم٤مُم٦م إلضمراء اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،وشمٜم٘ميض سم٤مٟم٘مْم٤مء ؾمٌٌٝم٤م :أي :سمتٜمٗمٞمذه٤م"(.)2
ويٛمٙمـ شمٕمريٗمٝم٤م يمذًمؽ سم٠مهن٤م( :ىمقة ٟمٔم٤مُمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ اًم٘مقة اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜمٔم٤مم ،شمٜمِم٠م هذه
اًم٘مقة سمٛمجرد اقمتٌ٤مر اًمقصمٞم٘م٦م اعمثٌت٦م ًمٚمحؼ ؾمٜمد ًا شمٜمٗمٞمذي ً٤م ،وشمتْمٛمـ قمٜمٍمي اإلًمزام واإلضمٌ٤مر
اًمٚمذيـ يْمٛمٜم٤من اًمقوم٤مء وإداء ،و ُشمٙمً٥م هذه اًم٘مقة ُمـ شمثٌ٧م ًمف طمؼ إضمراء اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي،
وشمٜم٘ميض سمتٜمٗمٞمذه).
وىمد اقمتؼم اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م :ومٚمف ُم٤م هل٤م ُمـ ىمقة
شمٜمٗمٞمذي٦م ،سمٛمٕمٜمك أن ًمٚمدائـ سم٠مي طمؼ ُمـ احل٘مقق اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اًمٕم٘مد أن يٚمج٠م إمم ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ
إلضمٌ٤مر اعمديـ قمغم اًمقوم٤مء سمام قمٚمٞمف ُمـ اًمتزام ،ودون أن يٙمقن حمت٤مضم ً٤م إمم اًمٚمجقء إمم ىم٤ميض
اعمقوقع إلصدار طمٙمؿ ىمْم٤مئل ،وذًمؽ ُمتك ُم٤م يم٤من احلؼ ُمًتقومٞم ً٤م ًمنموط اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،وم٘مد
ضم٤مء ذم ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )232( :ذم اًمٌٜمد اًمً٤مدس ُمٜمفُ ،م٤م ٟمّمف" :شمٙمقن قم٘مقد اإلَي٤مر
اعمؼمُم٦م ُمـ ظمالل اًمِمٌٙم٦م اًمتل وىمٕمٝم٤م قمْمق اًمِمٌٙم٦م ظمٓمٞم ً٤م أو إًمٙمؽموٟمٞم ً٤م ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م
ذم اإلصمٌ٤مت واًمتٜمٗمٞمذ".

( )2اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م عمح٤مض اًمّمٚمح اًم٘مْم٤مئل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ،حمٛمد قمكم اًم٘مرين ،سمح٨م حمٙمؿ ُمٜمِمقر ذم
جمٚم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،ذم اًمٕمدد (ً )1مٕم٤مم 2438هـ ،ص.338 :
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وًمتحديد طمٙمؿ اًمٕم٘مقد اعمقصم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي هل٤م ،وُمدى يمقهن٤م ؾمٜمدات
شمٜمٗمٞمذي٦مٟ ،مجد أن:


اعم٤مدةُ )5/9( :مـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي ( )2سم ّٞمٜم٧م أن اًمٕم٘مقد واعمحررات اعمقصم٘م٦م شمٕمتؼم ُمـ
اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م :طمٞم٨م ُقمدت ُمـ وٛمـ اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م" :اًمٕم٘مقد واعمحررات
اعمقصم٘م٦م".



اعم٤مدةُ )46( :مـ ٟمٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ سم ّٞمٜم٧م أن إرواق اًمّم٤مدرة ُمـ يمت٤مسم٤مت اًمٕمدل ،وُمـ
اعمقصم٘ملم وُمـ ُم٠مذوين إٟمٙمح٦م اعمرظمص هلؿ شمٕمتؼم ؾمٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦م ،وىمد ؾمٌؼ ذيمر ٟمّمٝم٤م.



اعم٤مدةُ )24( :مـ ٓئح٦م اعمقصم٘ملم ضم٤مء ومٞمٝم٤م أن" :اًمٕم٘مقد واإلىمرارات -وومؼ هذه اًمالئح٦م-
يٙمقن هل٤م ُم٤م ًمّمٙمقك يمت٤مب اًمٕمدل ُمـ ىمقة اإلصمٌ٤مت ،وشمٕمد ؾمٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦م".

األضاع ايٓعاَ ٞيًك ٠ٛايتٓفٝر ١ٜيعكد اإلجياز املٛحد:
ُيتٚمػ اًمٗم٘مف اًم٘م٤مٟمقين طمقل إؾم٤مس اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٛمحررات اعمقصم٘م٦م
قمٛمقُم ً٤م وُمٜمٝم٤م قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،وهلؿ ذم ذًمؽ قمدة ٟمٔمري٤متُ ،مـ أسمرزه٤م ُم٤م ي٠ميت:
.2

شم٘مقم اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد قمغم أؾم٤مس اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م هلذا اًمٜمقع ُمـ
اعمحررات ،طمٞم٨م إن اعمحررات اعمقصم٘م٦م قمٛمقُم ً٤م ٟمِم٠مت ذم اًمقؾمط اًم٘مْم٤مئل ،ويم٤من اًم٘مْم٤مة
هؿ ُمـ يٌ٤مذ أقمامل اًمتقصمٞمؼ ًمٚمٛمحررات ،أو قمغم إىمؾ يتؿ ذًمؽ حت٧م إِذاومٝمؿ.
وىمد اٟمت٘مد هذا اًمرأي سم٠مٟمف مل يٕمد ُم٘مٌقًٓ ذم اًمقىم٧م احل٤مزم ،وم٤مًمتقصمٞمؼ شم٘مقم سمف ُمٙم٤مشم٥م
ُمًت٘مٚم٦م قمـ اعمح٤ميمؿ ،وشمتٌع ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص ذم يمثػم ُمـ إطمقال.

 .1شم٘مقم اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘م د اإلَي٤مر اعمقطمد قمغم أؾم٤مس اإلرادة اًمٕم٘مدي٦م ًمٓمرومٞمف ،وادم٤مهٝم٤م
إمم شم٠ميمٞمد اًمتٍمف اًمٕم٘مدي اًمّم٤مدر ُمٜمٝمام ،ووم٘م ً٤م ًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مد ذيٕم٦م اعمتٕم٤مىمديـ ،مم٤م
يًتٚمزم اخلْمقع هلذه اإلرادة ،وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ آصم٤مر.
وىمد اٟمت٘مد هذا اًمرأي سم٠مٟمف يٚمزم ُمٕمف اقمتٌ٤مر اًمٕم٘مقد اًمٕمرومٞم٦م ؾمٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦م إذا
ادمٝم٧م إرادة إـمراف إمم ذًمؽ ،وهذا همػم صحٞمح.
( )2صدر ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ( :م ،)53/سمت٤مريخ2433/8/23( :هـ).
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 .3شم٘مقم اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد قمغم أؾم٤مس إرادة اعمديـ ،ورو٤مئف ُم٘مدُم ً٤م
سم٤مًمتٜمٗمٞمذ قمٚمٞمف سمٛم٘مت٣م قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ذاشمف ،دون احل٤مضم٦م إمم طمٙمؿ ىمْم٤مئل.
واٟمت٘مد هذا اًمرأي سم٠من اإلرادة ٓ شمٗمؽمض.
 .4شم٘مقم اًم٘مقة اًم تٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد قمغم أؾم٤مس اًمث٘م٦م اعمٗمؽمو٦م ذم أقمامل اعمقصم٘ملم ،مم٤م
يؽمشم٥م قمٚمٞمف اقمتٌ٤مر ُم٤م شمْمٛمٜمف قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ُمـ شمٍمف واًمتزاُم٤مت صم٤مسمت ً٤م قمغم وضمف
ٍ
ُم١ميمد ٍ
ىم٤مسمؾ ًمٚمتٜمٗمٞمذ.
وىمد اٟمت٘مد هذا اًمرأي سم٠من اًمث٘م٦م ذم إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م أيمؼم ،وُمع ذًمؽ ومٚمٞمً٧م يمؾ
أطمٙم٤مم اًم ٘مْم٤مئٞم٦م شمٙمتً٥م اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ،يمام أن قمٜمٍم اًمث٘م٦م يٛمٙمـ أن يٛمتد إمم اعمقفمػ
اًمٕم٤مم ومٞمجٕمؾ اعمحرر اًمرؾمٛمل ؾمٜمد ًا شمٜمٗمٞمذي ً٤م ،وهذا همػم صحٞمح.
.5

شم٘مقم اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد قمغم أؾم٤مس إرادة اعمٜمٔمؿ ٟمٗمًف :ومٝمق ُمـ أؾمٌغ
قمٚمٞمف اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ،وومؼ إضمراءات ُمٕمٞمٜم٦م.
وهذه اًمٜمٔمري٦م يتجف هل٤م مجٝمقر وم٘م٤مء اًم٘م٤مٟمقنً :مقضم٤مهتٝم٤م وؾمالُمتٝم٤م ُمـ آقمؽماض اعمً٘مط

هل٤م ،سمخالف سم٤مىمل اًمٜمٔمري٤مت ومال شمًٚمؿ ُمـ اعمٕم٤مرض اًمراضمح(.)2
ايفسع ايجاْ :ٞحدٚد ايك ٠ٛايتٓفٝر ١ٜيعكد اإلجياز املٛحد.
إن ُم٤م أصمٌتف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ُمـ ىمقة شمٜمٗمٞمذي٦م ٓ ،ي٘متيض أن يمؾ ُم٤م
شمْمٛمٜمف اًمٕم٘مد ُمـ طم٘مقق شمٙمقن حم ً
ال ًمٚمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،ومٚمٝمذه اًم٘مقة طمدو ٌد شمٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م ،ومال
شمتج٤موزه٤م ،هل:
احلد إولَ :ي٥م أن يتقومر ذم احلؼ اعمقوققمل ذوط ُمٕمٞمٜم٦م طمتك حئمك سم٤محلامي٦م
اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ،وىمد ذيمرت اعم٤مدةُ )9( :مـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ هذه اًمنموط ،ومٜمّم٧م قمغم أٟمفٓ" :
حلؼ حمدد اعم٘مدارٍ ،
َيقز اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي إٓ سمًٜمد شمٜمٗمٞمذي ٍ
طم٤مل إداء" ،وي٘متيض هذا أن يتح٘مؼ

( )2اٟمٔمر :اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م إضمٜمٌٞم٦م ،ص ،334-332 :سمتٍمف ،أصقل اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،ووم٘م ً٤م ًم٘م٤مٟمقن اعمراومٕم٤مت ذم اعمقاد
اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦م ،ؾمٞمد أمحد حمٛمقد( ،ب .ط ،اعمحٚم٦م اًمٙمؼمى ،دار اًمٙمت٥م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،)1228 ،ص ،476-474 :سمتٍمف.
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ذم احلؼ اعمقوققمل ذـم٤من ،مه٤م:
 .2أن يٙمقن احلؼ حمدد اعم٘مدار.
 .1أن يٙمقن طم٤مل إداء(.)2
وقمٚمٞمف ،وم٢من مم٤م يدظمؾ ذم طمدود احلامي٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ُم٤م ي٠ميت:


احلؼ ذم إضمرة اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕم٘مد ،إذا طمؾ وىم٧م اًمقوم٤مء هب٤م ،شمٕمتؼم طم٘م ً٤م ىم٤مسم ً
ال
ًمٚمتٜمٗمٞمذ اجلؼميً ،مٙمقٟمف حمدد اعم٘مدار ،وطم٤مل إداء ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م إضمرة ؿمٝمري٦م أو
ؾمٜمقي٦م(.)1



طمؼ اعمًت٠مضمر ذم اؾمتالم اًمٕملم اعم١مضمرة ،ومتٙمٞمٜمف ُمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م سمٕمد هي٤من ُمدة اًمٕم٘مد،
يٕمتؼم طم٘م ً٤م حمدد اعم٘مدارً :مٙمقهن٤م ُمٕمٞمٜم ً٦م ذم اًمٕم٘مد سمّمٗم٤مهت٤م ،شمٕمٞمٞمٜم ً٤م ٟم٤مومٞم ً٤م ًمٚمجٝم٤مًم٦م ،وشمًٚمٞمٛمٝم٤م
يٕمتؼم طم٘م ً٤م طم٤مل إداء.



طمؼ اعم١مضمر ذم إظمالء اًمٕملم اعم١مضمرة ٟٓم٘مْم٤مء اًمٕم٘مد ،وذًمؽ إذا اظمت٤مر قمٜمد إسمرام اًمٕم٘مد أن
ُمدة اإلَي٤مر شمٜمتٝمل سم٤مٟمتٝم٤مء ُمدة اًمٕم٘مد ،وٓ يتجدد شمٚم٘م٤مئٞم ً٤م ،وم٢من احلامي٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد
اإلَي٤مر اعمقطمد متتد إمم هذا احلؼ ،إذا شم٠ميمد اًم٘م٤ميض ُمـ اٟمتٝم٤مء ُمدة اًمٕم٘مد ،طمٞم٨م إٟمف حمدد
اعم٘مدار ،وطم٤مل إداء(.)3
وُمـ احل٘مقق اًمتل حتت٤مج إمم ٟمٔمر وشم٠مُمؾ طمؼ اعم١مضمر ذم شمًديد اعمًت٠مضمر ًمٗمقاشمػم اًمٙمٝمرسم٤مء

واعم٤مء واًمٖم٤مز اًمتل قمٚمٞمف ،ومٞمتٜم٤مزع ذًمؽ صمالصم٦م أراء ،هل:
إول :ىمٌقل اًمٓمٚم٥م ،ؾمقاء ٟمص قمغم ُمٌٚمغ اًمٗم٤مشمقرة أو ٟمص قمغم حتٛمؾ اعمًت٠مضمر ًمٚمًداد

( )2اٟمٔمر :أصقل اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،ووم٘م ً٤م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي ،وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م اجلديدة ،هِم٤مم ُمقومؼ قمقض ،ومج٤مل قمٌد
اًمرمحـ حمٛمد قمكم (ط ،1اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمِم٘مري2439 ،هـ) ،ص ،94-92:اًمقؾمٞمط ذم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ،ظم٤مًمد طمًـ
أمحد (ط ،2اجلٞمزةُ ،مريمز اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع2436 ،هـ) ،ص.77-75:
( )1اٟمٔمر :اظمتّم٤مص ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ ذم قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،ظم٤مًمد سمـ ضم٤مر اهلل اعم٤مًمٙملُ ،م٘م٤مًم٦م ُمٜمِمقرة ذم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م،
سمتٍمف وإقم٤مدة صٞم٤مهم٦م.
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،سمتٍمف وإقم٤مدة صٞم٤مهم٦م.
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دون حتديد ُمٌٚمغ ُمٕملم :يمقٟمف ُمٜمّمقص ً٤م قمٚمٞمف ذم اًمٕم٘مد قمغم وضمف اًمٕمٛمقم ،ويدظمؾ شمٌٕم ً٤م ذم اًمًٜمد
اًمتٜمٗمٞمذي.
اًمث٤مين :قمدم ىمٌقل اًمٓمٚم٥مً :مٙمقن ُمٌٚمغ اًمٗم٤مشمقرة ًمٞمس حمدد ًا ذم اًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي.
اًمث٤مًم٨م :اًمتٗمّمٞمؾ سمٜم٤م ًء قمغم اظمتالف إطمقال ،وهق اًمراضمح ،ومٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد يٜمص
ذم اعم٤مدة )7/5( :قمغم أن ًمٚمٛم١مضمر ظمٞم٤مريـ ذم ذًمؽ ،مه٤م:


أن حيدد ُمٌٚمٖم ً٤م صم٤مسمت ً٤م ُم٘م٤مسمؾ اؾمتٝمالك اًمٙمٝمرسم٤مء واعم٤مء واًمٖم٤مز ،ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يٙمقن احلؼ ذم
اؾمتٞمٗم٤مء هذه اعمٌ٤مًمغ ُمِمٛمقًٓ سم٤مًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،إذا طمؾ وىم٧م اًمقوم٤مءً :مٙمقٟمف حمدد اعم٘مدر،
ّ
وطم٤مل إداء.



أن يْمع رىمؿ قمداد اًمٙمٝمرسم٤مء اًمت٤مسمع ًمٚمِم٘م٦م اعم١مضمرة ،ومٞمٙمقن اعمًت٠مضمر ُمًئقًٓ قمٜمف ،دون أن
حيدد ًمف ُمٌٚمٖم ً٤م صم٤مسمت ً٤م ،وذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يٙمقن احلؼ ُمِمٛمقًٓ سم٤مًمتٜمٗمٞمذ اجلؼميً :مٙمقٟمف همػم
حمدد اعم٘مدار ،ومٕمغم اعم١مضمر قمٜمد اًمٜمزاع اًمٚمجقء إمم ىم٤ميض اعمقوقع(.)2
ومم٤م ُيرج قمـ ٟمٓم٤مق وطمدود احلامي٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد احلؼ ذم اًمتٕمقيض قمـ

اًمير اًمٜم٤مؿم قمـ اإلظمالل سم٠مي ُمـ اًمتزاُم٤مت اًمٕم٘مد ،سمام ذم ذًمؽ اعمّم٤مريػ وإشمٕم٤مب اًمٜم٤مؿمئ٦م
قمـ مم٤مـمٚم٦م أي ُمـ اًمٓمروملم ذم ؾمداد إىمً٤مط أو ُمّم٤مريػ اًمّمٞم٤مٟم٦م ،وىمد ضم٤مء اًمٜمص قمغم هذا
احلؼ سحي ً٤م ذم اعم٤مدة اًمٕم٤مذة ُمـ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد سمٕمٜمقان ":شمٙم٤مًمٞمػ شمًقي٦م اخلالوم٤مت"،
واًمًٌ٥م ذم ظمروضمف قمـ ٟمٓم٤مق احلامي٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م هق قمدم حتديد ُم٘مداره ذم اًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي،
ومتٙمقن ُمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض اعمقوقع.
احلد اًمث٤مينُ :يرج قمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ اعمٜم٤مزقم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع احلؼ( ،)1ومال
حتٔمك سمحامي٦م شمٜمٗمٞمذي٦م ،يمام ضم٤مء ذم اعم٤مدةُ )6/3( :مـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ( ،)3واًمتل
شمٜمص قمغم أن " :يمؾ ُمٜم٤مزقم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع احلؼ ومٝمل ُمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض اعمقوقع،

( )2اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،سمتٍمف وإقم٤مدة صٞم٤مهم٦م.
( )1اٟمٔمر :اًمقؾمٞمط ذم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ،ص.45:
( )3صدرت اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ سم٘مرار وزير اًمٕمدل رىمؿ )516(:سمت٤مريخ(2439/1/12هـ).
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يم٤معمٜم٤مزقم٦م ذم ُمٚمٙمٞم٦م اًمٕملم حمؾ اًمتٜمٗمٞمذ ،أو اعمٜم٤مزقم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مظمالل ـمرذم اًمتٕم٤مىمد ،أو أطمدمه٤م
سم٤مًمتزاُم٤مشمف اًمقاردة ذم اًمٕم٘مد ،يمٕم٘مقد اعم٘م٤موٓت واًمتقريد وٟمحق ذًمؽ".
ومٚمق أظمؾ اعمًت٠مضمر سم٠مطمد سمٜمقد اًمٕم٘مد ،ومٚمج٠م اعم١مضمر إمم ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ ـم٤مًمٌ ً٤م اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي
سم٢مظمالء اًمٕملم اعم١مضمرة ،إلظمالل اعمًت٠مضمر سمٌٜمقد اًمٕم٘مد ،وم٢من احلامي٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد
اإلَي٤مر اعمقطمد ٓ متتد إمم هذا اًمٓمٚم٥مٟٕ :مف ُمتٕمٚمؼ سمٛمقوقع احلؼ( ،)2وهذا ُمـ اظمتّم٤مص
ىم٤ميض اعمقوقع ،طمٞم٨م إن اعم١مضمر ذم دقمقاه ؾمٞمًتٜمد إمم أن اعم٤مدة اًمً٤مسمٕم٦م ُمـ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد
شمٜمص قمغم اٟمٗمً٤مح اًمٕم٘مد ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًفُ ،مـ دون طم٤مضم٦م إمم إٟمذار ،أو شمٜمٌٞمف ،أو طمٙمؿ ىمْم٤مئل،
إذ ا أظمؾ أطمد إـمراف سم٠مي ُمـ اًمتزاُم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اًمٕم٘مد ،وـم٤معم٤م اٟمٗمًخ اًمٕم٘مد ،وم٤مًمقاضم٥م
إظمالء اًمٕملم حمؾ اإلَي٤مر ،وًمٙمـ هم٤مب قمـ اعم١مضمر أن ىم٤ميض اعمقوقع هق ُمـ ُيتص سمتحديد
ُمدى إظمالل اعمًت٠مضمر سم٤مًمتزاُم٤مشمف ،ومٝمذه ُمٜم٤مزقم٦م حتت٤مج إمم ُمـ يٗمّمؾ ومٞمٝم٤م ُمقوققم ً٤م ،وًمٞمً٧م
حم ً
ال ًمٚمتٜمٗمٞمذ.
احلد اًمث٤مًم٨مُ :يرج قمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ اًمٜمزاقم٤مت اًمتل حتت٤مج إمم شم٘مرير أو إٟمِم٤مء
أطمٙم٤مم أو ُمرايمز ٟمٔم٤مُمٞم٦م :يم٤محلٙمؿ سمٌٓمالن اًمٕم٘مد ،أو ومًخف ،أو اٟم٘مْم٤مئف ،أو احلٙمؿ سمؼماءة اًمذُم٦م،
وم٤محلؼ حمؾ اًمتٜمٗمٞمذ هق ُم٤م شمْمٛمـ إًمزاُم ً٤م ي٘متيض شمٜمٗمٞمذ ًا ضمؼمي ً٤م( ،)1وم٘مد ٟمّم٧م اعم٤مدةُ )3/9( :مـ
اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ قمغم أٟمف" :اًمًٜمد واضم٥م اًمتٜمٗمٞمذ هق ُم٤م شمْمٛمـ إًمزاُم ً٤م أو اًمتزاُم ً٤م".
احلد اًمراسمع :قمدم اإلو٤موم٦م أو اًمتٕمديؾ قمغم اًمّمٞمٖم٦م اًمٜمٛمقذضمٞم٦م ًمٚمٕم٘مد ،وم٢مذا ُقمدل أو
طمٙمؿ
ُأوٞمػ قمٚمٞمٝم٤م ،سم٘مل اًمٕم٘مد صحٞمح ً٤م ،وًمٙمـ شمزول ىمقشمف اًمتٜمٗمٞمذي٦م ،طمٞم٨م إن اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م
ٌ
ٟمٔم٤مُمل ممٜمقح -قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتثٜم٤مءً -مّمٞمٖم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،وًمف ٌ
حمؾ ُمٕملم ،وم٢مذا قمدًم٧م اًمّمٞمٖم٦م
اًمٜمٛمقذضمٞم٦م ،أو أوٞمػ إًمٞمٝم٤م ،شمٖمػم حمؾ احلٙمؿ ،وشمٖمػم اعمحؾ يًتدقمل شمٖمػم احلٙمؿ.

( )2اٟمٔمر :اظمتّم٤مص ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ ذم قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،سمتٍمف وإقم٤مدة صٞم٤مهم٦م.
( )1اٟمٔمر :اًمقؾمٞمط ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م ،ـمٚمٕم٧م دويدار( ،ط ،2ضمدة ،دار طم٤مومظ ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع2418 ،هـ) ،ص ،127-126 :أصقل اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،ووم٘م ً٤م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي ،وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م
اجلديدة ،ص.261 ،25-24:
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املبخح ايجايح
جصا ٤اإلخالٍ بتطج ٌٝعكٛد إجياز ايٛحدات ايطهٓ١ٝ
ٜٚتطُٔ ثالثَ ١طايب:ٖٞ ،
اعمٓمٚم٥م إول :طمٙمؿ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجؾ.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :ؾمٚم٥م أصم٤مر اإلداري٦م.
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م :ؾمٚم٥م أصم٤مر اًم٘مْم٤مئٞم٦م.
املطًب األ :ٍٚحهِ عكد إجياز ايٛحدات ايطهٓ ١ٝغري املطجٌ:
إصؾ أن قم٘مد اإلَي٤مر ُمـ اًمٕم٘مقد اًمرو٤مئٞم٦م ،واًمتل يٙمٗمل اًمؽمايض ٟٓمٕم٘م٤مده٤م ،دون أن
يِمؽمط إومراغ ذًمؽ اًمؽمايض ذم ؿمٙمؾ ُمٕملم( ،)2وهذا أُمر ُمًت٘مر وٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ،واًمً١مال اًمذي
يٌح٨م ومٞمف هذا اعمٓمٚم٥م هق حتديد اجلزاء اعمؽمشم٥م قمغم اإلظمالل سم٤مًمتًجٞمؾ قمغم ـمٌٞمٕم٦م قم٘مد إَي٤مر
اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦مُ ،مـ ظمالل اًمٌح٨م ذم طمٙمؿ اًمٕم٘مد ٟمٗمًف ،وهؾ قمدم اًمتًجٞمؾ ي١مصمر قمغم
صحتف ،أم ٓ؟
ًمإلضم٤مسم٦م قمغم ذًمؽ ٟمحت٤مج أن ٟم٘مػ وٟمت٠مُمؾ ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )191( :ذم سمٜمده
إول ،واًمذي ضم٤مء ومٞمف" :قمدم اقمتٌ٤مر قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ ذم اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قم٘مد ًا
صحٞمح ً٤م ُمٜمتج ً٤م ٔصم٤مره اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م" ،وٟمٌح٨م قمـ ُمدى دًٓم٦م هذه اًمٕمٌ٤مرة ،وشم٠مصمػم ُم٤م
شمْمٛمٜمتف قمغم طمٙمؿ قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ ،وـمٌٞمٕمتف.
ٕول وهٚم٦م ،ىمد ُي ٔمـ أن هذا اًمٜمص َيٕمؾ ُمـ اًمتًجٞمؾ ذط اٟمٕم٘م٤مد ،ومٞمتحقل ُمـ قم٘مد
رو٤مئل إمم قم٘مد ؿمٙمكم ،ومٞمٙمقن اًمٕم٘مد همػم اعمًجؾ سم٤مـم ً
ال :وذًمؽ أن اًم٘مرار أقماله ٟمٗمك صح٦م
قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ ،وهذا شمٗمًػم وار ٌد ،طمً٥م هذه اًمّمٞم٤مهم٦م.
ًمٜمص قمٚمٞمف ،وم٢مُم٤م أن يّمػ اًمٕم٘مد
ويٛمٙمـ آقمؽماض قمغم ذًمؽ أن اعمٜمٔمؿ ًمق أراد اًمٌٓمالن َّ
همػم اعمًجؾ سم٠مٟمف قم٘مد سم٤مـمؾ ،أو يٙمتٗمك سم٤مًمٜمص قمغم قمدم صح٦م اًمٕم٘مد همػم اعمًجؾ وم٘مط ،دون

( )2اٟمٔمر :اًمقؾمٞمط ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد ،ج ،6 :ص.4 :
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واوح وضمكم ذم طم٘مٞم٘متف وآصم٤مره،
أن يٜمٗمل شمرشمٞمٌف ًممصم٤مر اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م ،ومٌٓمالن اًمٕم٘مد ُمٕمٜمك
ٌ
ومال ي٘متيض إُمر شمقوٞمحف.
وقمٚمٞمف ،وم٤مًمذي يؽمضمح قمٜمدي أٟمف يٗمٝمؿ ُمـ صٞم٤مهم٦م اًمٕمٌ٤مرة سم٤مًمّمقرة اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤مُ ،مع
اًمٜمص قمغم قمدم إٟمت٤مج قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ ٔصم٤مره اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م ،أن اًمٜمٗمل مل يرد قمغم
صح٦م اًمٕم٘مد :سمؾ ورد قمغم إٟمت٤مج اًمٕم٘مد ٔصم٤مره اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م ،ومٞمٙمقن قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات
اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجؾ ٍ
سم٤مق قمغم أصٚمف ُمـ اًمّمح٦م ،واًمٜمٗم٤مذ ،واًمٚمزوم ،دون أن يت٠مصمر اٟمٕم٘م٤مده سمٕمدم
اًمتًجٞمؾ ،وم٤مٕصؾ سم٘م٤مء ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م يم٤من( ،)2واًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽ( ،)1وم٤مًم٘م٤مقمدة -يمام
أؾمٚمٗم٧م أٟمٗم ً٤م -أن قم٘مقد اإلَي٤مر قم٘مقد رو٤مئٞم٦م ،شمّمح ،وشمٜمٗمذ ،وشمٙمقن ٓزُم٦مُ ،متك ُم٤م شمقومرت
أريم٤مهن٤م ُمًتقومٞم٦م ًمنموـمٝم٤م.

املطًب ايجاْٞ
ضًب اآلثاز اإلداز١ٜ
ضم٤مء ٟمص ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )191( :ذم اًمٌٜمد إول ُمٜمف ًمٞمٙمِمػ قمـ آصم٤مر قمدم
شمًجٞمؾ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م ذم ؿمٌٙم٦م إَي٤مر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،وهل ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ضمزاءات
ي٘مرره٤م اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ًمٕمدم شمًجٞمؾ اًمٕم٘مد ،وأول هذه أصم٤مر :هق قمدم شمرشم٥م أصم٤مر اإلداري٦م
قمغم اًمٕم٘مد همػم اعمًجؾ.
سمداي٦مَ ،ي٥م أن ٟمٚمحظ أن اعم٘مّمقد سم٤مٔصم٤مر ذم قمٌ٤مرة ..." :همػم ُمٜمت٩م ٔصم٤مره اإلداري٦م
واًم٘مْم٤مئٞم٦م"  ،هق آصم٤مر اًمٕم٘مد ،وم٤مًمْمٛمػم يرضمع إمم قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ ،واعمراد سم٤مٔصم٤مر
اإلداري٦م ذم هذا اعم٘م٤مم -يمام ئمٝمر زم -يمؾ ُم٤م شمرشمٌف ضمٝم٤مت اإلدارة اعمختٚمٗم٦م ُمـ آصم٤مر قمغم قم٘مقد
إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م ،يمام ذم اخلدُم٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمتل شم٘مدم ذم ٟمٓم٤مق ضمٖمراذم ُمٕملم ،وشم٘متيض
ُمـ اًمِمخص ًمٞمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م أن يثٌ٧م إىم٤مُمتف داظمؾ هذا اًمٜمٓم٤مق ،وٟمحق ذًمؽ.

( )2اعم٤مدة رىمؿُ )4( :مـ اًمٜمٔم٤مم اعمدين اعمقطمد ًمدول جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل.
( )1اعم٤مدةُ )3( :مـ اًمٜمٔم٤مم اعمدين اعمقطمد ًمدول جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل.
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وقمٚمٞمف ،وم٘مد ؾمٚم٥م اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي سمٛمقضم٥م اًم٘مرار -اعمِم٤مر ًمف أٟمٗم ً٤م -قمـ قم٘مد إَي٤مر
اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجؾ يم٤موم َ٦م أصم٤مر اإلداري٦م اًمتل شمرشمٌٝم٤م ضمٝم٤مت اإلدارة قمغم قم٘مد
اإلَي٤مر ،ومٕمٛمقم اًمٜمص اًمً٤مًم٥م هلذه أصم٤مر قمـ قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ ي٘متيض أن يٕمؿ احلٙمؿ
أصم٤مر اإلداري٦م يم٤موم٦م ،وٓ ُيًتثٜمك ُمٜمٝم٤م أي أصمر إداري ،ـم٤معم٤م أن اًمٜمص مل يًتثـ ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝم٤م ،وطمتك
يًتثٜمك أصمر ُمٜمٝم٤م ،ومالسمد ُمـ صدور ىمرار مم٤مصمؾ ُمـ اجلٝم٦م ٟمٗمًٝم٤م اعمّمدرة ًمٚم٘مرار أو ضمٝم٦م أقمغم
ُمٜمٝم٤م.
وشم٘مٞمٞمد أصم٤مر اعمٜمٗمٞم٦م أو اعمًٚمقسم٦م ذم اًم٘مرار سمقصػ "اإلداري٦م" ي٘متيض ىمٍم احلٙمؿ سم٤مًمًٚم٥م
أو اًمٜمٗمل قمٚمٞمٝم٤م وم٘مط ،وقمدم شمٕمديتف إمم همػمه٤م ُمـ أصم٤مر ،وقمٚمٞمف ،وم٤مٔصم٤مر اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اًمٕم٘مد شمٌ٘مك
يمام هل صحٞمح٦مٟ ،م٤مومذةٓ ،زُم٦م.
ويٌدو أن احلٙمٛم٦م اًمتل يٌتٖمٞمٝم٤م اعمٜمٔمؿ سمًٚمٌف هلذه أصم٤مر قمـ قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ هل
دومع اعمًت٠مضمر إمم شمًجٞمٚمف قمؼم ؿمٌٙم٦م إَي٤مر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م طمتك شمٜمٗمذ هذه أصم٤مر ،ويًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ذم
شمٕم٤مُمالشمف اإلداري٦م ،ومًٚمٌٝم٤م سمٛمث٤مسم٦م اجلزاء اًمذي ي٘مرره اعمٜمٔمؿ قمغم ـمرذم اًمٕم٘مد-وٓؾمٞمام اعمًت٠مضمر-
ًمٕمدم ىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمتًجٞمؾ.

املطًب ايجايح
ضًب اآلثاز ايكطا١ٝ٥
يٜمص ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )191( :قمغم أصمر قمدم شمًجٞمؾ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات
اًمًٙمٜمٞم٦م قمغم أصم٤مر اًم٘مْم٤مئٞم٦م ،وم٘مد ؾمٚم٥م اًم٘مرار قمـ قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ يم٤موم٦م أصم٤مر
اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمؽمشمٌ٦م قمٚمٞمف.
وؾمٚم٥م أصم٤مر اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمـ قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ ،وٟمٗمل شمرشمٌٝم٤م قمٚمٞمف ،حيتٛمؾ أيمثر ُمـ
شمٗمًػم ،ؾم٠مىمػ قمغم ُم٤م فمٝمر زم ُمـ هذه اًمتٗمًػمات اعمحتٛمٚم٦م ،وقمغم أؾم٤مٟمٞمده٤م ،وُم٤م يرد قمغم ٍ
يمؾ
ُمٜمٝم٤م ،وسمٞم٤من ذًمؽ يم٤مٔيت:
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اًمتٗمًػم إول :ىمد ي٘م٤مل إن اعم٘مّمقد إن قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ ٓ يٜمِم اًمتزاُم٤مت
ُمدٟمٞم٦م( ،)2ىم٤مسمٚم٦م ًمإلًمزام هب٤م ىمْم٤مء ،سمؾ يٜمِم اًمتزاُم٤مت ـمٌٞمٕمٞم٦م( ،)1همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمإلًمزام ،ومٞمٕمتؼم اًمٕم٘مد
صحٞمح ً٤م دي٤مٟم٦م ٓ ىمْم٤مء ،يمام يٕمؼم اًمٗم٘مٝم٤مء ،ويٙمقن قم٘مد ًا همػم ُمٜمت٩م ٔصم٤مره اًم٘مْم٤مئٞم٦م ،ومال شمًٛمع
اًمدقمقى سمف أُم٤مم اًم٘مْم٤مء.
وهذا ُم٤م يِمػم ًمف ظمٓم٤مب وؾمٕم٤مدة ويمٞمؾ وزارة اًمٕمدل ًمٚمِمئقن اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمقضمف إمم رئٞمس
اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مخلؼم ،ضمقاسم ً٤م قمغم ظمٓم٤مسمف رىمؿ )424184193( :ذم 2442/21/29هـ،
طمٞم٨م ومن قمٌ٤مرة (همػم ُمٜمت٩م ٔصم٤مره اًم٘مْم٤مئٞم٦م) سمٕمدم ؾمامع دقمقى إضمرة ذم قم٘مقد اإلَي٤مر همػم
اعمًجؾ ،واعمؼمُم٦م سمٕمد شم٤مريخ شمٕمٛمٞمؿ وزير اًمٕمدل رىمؿ/7656( :ت ،)23/وشم٤مريخ :4
2442/5/هـ ،وؾمامع اًمدقمقى قمغم اًمٕم٘مقد اعمؼمُم٦م ىمٌؾ اًمت٤مريخ اعمِم٤مر ًمف.
وىمد ي٘م٤مل إن هذا اًمٗمٝمؿ يت٠مؾمس سمٜم٤م ًء قمغم أن اًم٘مرار ٟمٗمك أن يٙمقن اًمٕم٘مد همػم اعمًجؾ
ُمٜمتج ً٤م ٔصم٤مره اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م ،دون ختّمٞمص ٕصمر دون أصمر ،واًم٘م٤مقمدة أن اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم يٌ٘مك
قمغم قمٛمقُمفُ ،م٤م مل يرد ًمف خمّمص ،وُمـ شمٚمؽ أصم٤مر احلؼ ذم ؾمامع اًمدقمقى سمف.
اًمتٗمًػم اًمث٤مين :ىمد ي٘م٤مل إن اعم٘مّمقد سم٤مٕصمر اًم٘مْم٤مئل اعمٜمٗمل ذم اًم٘مرار هق شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد ُمـ
ىمٌؾ ىمْم٤مء اًمتٜمٗمٞمذ ،وم٤مٕصمر اًم٘مْم٤مئل اعمؽمشم٥م قمغم اًمٕم٘مد هق شمٜمٗمٞمذه ضمؼمي ً٤م ،وًمٞمس اًمٜمٔمر ومٞمف
ًمٚمحٙمؿ قمٚمٞمف ،ومٜمٔمر اًمدقمقى ٓ يًٛمك أصمر ًا ىمْم٤مئٞم ً٤م ،وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ ،وم٤مًمٕم٘مد همػم اعمًجؾ قم٘مدٌ
صحٞمحُ ،يْمع ذم إصمٌ٤مشمف ًمٚمٜمٔمر اًم٘مْم٤مئل ُمـ ىمٌؾ ىم٤ميض اعمقوقع ،سمٞمٜمام اًمٕم٘مد اعمًجؾ ،ومٚمف أصمر
ٌ
ٍ
طم٤مضم٦م إمم اًمٜمٔمر اعمقوققمل ومٞمف(.)3
ىمْم٤مئل ُمٌ٤مذ ،وهق شمٜمٗمٞمذه دون
( )2آًمتزام اعمدين هق :وهق آًمتزام اًمذي شمتقومر ًمف احلامي٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م ،سمحٞم٨م يٛمٙمـ ًمٚمدائـ اؾمتٞمٗم٤مؤه ُمـ
اعمديـ رهم ًام قمٜمف إن اُمتٜمع قمـ اًمقوم٤مء سمف اظمتٞم٤مر ًا ،راضمع ذم ذًمؽ :أطمٙم٤مم آًمتزام ذم وقء ىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وإٟمٔمٛم٦م
اًمًٕمقدي٦م ،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،سمٚمح٤مج اًمٕمريب( ،ط ،1قمامن ،دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع2436 ،هـ) ،ص.34 :
( )1آًمتزام اًمٓمٌٞمٕمل هق :آًمتزام اًمذي ٓ شمتقومر ًمف احلامي٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ُمـ اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م ،ومال يًتٓمٞمع اًمدائـ إضمٌ٤مر ُمديٜمف قمغم
اًمقوم٤مء سمف ،وًمٙمـ ًمق ىم٤مم اعمديـ سم٤مًمقوم٤مء سمف اظمتٞم٤مر ًا صح ُمٜمف ،وسمرئ٧م سمف ذُمتف ،ومل يٕمتؼم شمؼمقم ً٤م ُمٜمف ،راضمع ذم ذًمؽ :اعمرضمع
اًمً٤مسمؼ ،ص.35
( )3اٟمٔمر :قمدم اقمتٌ٤مر قم٘مد اإلَي٤مر اعمًجؾ ذم اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قم٘مد ًا صحٞمح ً٤م ُمٜمتج ً٤م ٔصم٤مره اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦مُ ،م٘م٤مًم٦م
ُمٜمِمقرة ذم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل ،قمٌد اًمرمحـ اًمتقَيري.

192
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

آصم٤مر شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد وضمزاء اإلظمالل سمف دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

إقمداد :د .حمٛمد سمـ قمقاد إمحدي

اًمتٗمًػم اًمث٤مًم٨م :ىمد ي٘م٤مل إن ًمٗمظ اًمٕم٘مد ذم اًمٕمٌ٤مرة ٓ ي٘مّمد سمف اًمٕمالىم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ
ارشمٌ٤مط اًم٘مٌقل سم٤مإلَي٤مب ،سمؾ ي٘مّمد سم٤مًمٕم٘مد اًمقصمٞم٘م٦م اعمٙمتقسم٦م ،ويٙمقن اعم٘مّمقد إسمٓم٤مل هذه اًمقصمٞم٘م٦م
يمقؾمٞمٚم٦م إصمٌ٤مت ًمٚمٕم٘مد ،دون أن شمتٕمرض اًمٕمٌ٤مرة إمم طمٙمؿ اًمٕمالىم٦م اًمٕم٘مدي٦م ٟمٗمًف ،وٓ يٕمٜمل هذا
ٍ
قمٜمدئذ إصمٌ٤مت اًمٕمالىم٦م اإلَي٤مري٦م سمً٤مئر وؾم٤مئؾ
إسمٓم٤مل ؾم٤مئر وؾم٤مئؾ اإلصمٌ٤مت إظمرى ،ومٞمّمح
اإلصمٌ٤مت (.)2
وقمٚمٞمف ،وم٤مًمٕمالىم٦م اًمٕم٘مدي٦م صحٞمح٦م ،وىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜمٔمر اًم٘مْم٤مئل.
واًمذي ئمٝمر زم سمٕمد ذيمر ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اطمتامٓت ذم شمٗمًػم اًمٕمٌ٤مرة أقماله أىمرره ذم اًمٜم٘م٤مط
أشمٞم٦م:
أوًُٓ :مْمٛمقن اًمقفمٞمٗم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ،وهم٤ميتٝم٤م يتٛمثؾ ذم ُمٜمح احلامي٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م عمـ يًتح٘مٝم٤م،
ووؾمٞمٚم٦م إومراد ًمٚمقصقل إمم هذه احلامي٦م هل اًمدقمقى( ،)1وهذه احلامي٦م شمتٛمثؾ ذم اًم٘مرار اًم٘مْم٤مئل
اًمّم٤مدر ًمّم٤مًمح ص٤مطم٥م احلؼ اعمقوققمل أو اعمريمز اًم٘م٤مٟمقين اعمٕمتدى قمٚمٞمف( ،)3وشمتخذ هذه احلامي٦م
صمالث صقر رئٞمً٦م ،هل:


اًم٘مْم٤مء اعمقوققمل ،وهيدف إمم شم٘مرير أو إٟمِم٤مء طمؼ أو ُمريمز ىم٤مٟمقين ،أو إًمزام اعمحٙمقم
قمٚمٞمف سم٠مداء ُمٕملم.



اًم٘مْم٤مء اعمًتٕمجؾ ،وهيدف إمم شمقومػم احلامي٦م اًمقىمتٞم٦م اًمٕم٤مضمٚم٦م حل٘مقق اخلّمقم
وُمّم٤محلٝمؿ ،ريثام حيّمٚمقن قمغم احلامي٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمقوققمٞم٦م.



ىمْم٤مء اًمتٜمٗمٞمذ ،وهيدف إمم شمٜمٗمٞمذ ُم٤م صدر ُمـ اًم٘مْم٤مء اعمقوققمل قمغم اعمحٙمقم قمٚمٞمف(.)4

( )2اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،سمتٍمف وإقم٤مدة صٞم٤مهم٦م.
( )1اٟمٔمر :اًمقؾمٞمط ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،ص.124 :
( )3اٟمٔمر :إضمراءات اًمٗمّمؾ ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إوىم٤مف ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ،حمٛمد سمـ قمكم اًم٘مرين (ط،2
اًمري٤مضُ ،مريمز اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمقىمٗمٞم٦م2442 ،هـ) ،ص.32 :
( )4اٟم ٔمر :اًمقؾمٞمط ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،ص،128 ،127-124 :
أصقل اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،ووم٘م ً٤م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي ،وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م اجلديدة ،ص ،25-24:إضمراءات اًمٗمّمؾ ذم
اعمٜم٤مزقم٤مت اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إوىم٤مف ،ص.33-32
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صم٤مٟمٞم ً٤م :يؽمشم٥م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ،أن اعم٘مّمقد سم٤مٔصم٤مر اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٚمٕم٘مد ،هل :أصم٤مر اًمتل شمٜمِم٠م قمـ
اًمٕم٘مد ،وحتٔمك سمحامي٦م ىمْم٤مئٞم٦م.
صم٤مًمث ً٤م :احلامي٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل يتّمقر أن حئمك هب٤م قم٘مد ُمـ اًمٕم٘مقد ،هل :احلامي٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م أو
ىمْم٤مء اًمتٜمٗمٞمذ ،واعمتٛمثٚم٦م سمٙمقن اًمٕم٘مد ؾمٜمد ًا شمٜمٗمٞمذي ً٤م ،يرشم٥م سمٛمٗمرده  -دون طمٙمؿ ُمـ ىم٤ميض
اعمقوقع  -مح٤مي٦م ىمْم٤مئٞم٦م عمًتح٘مٝم٤م ُمـ ـمرذم اًمٕم٘مد ،أُم٤م احلامي٦م اعمقوققمٞم٦م أو اعمًتٕمجٚم٦م،
ومٚمٞمً٧م واردة ذم هذا اعمقـمـٕ :هن٤م ٓ شمٜمِم٠م إٓ قمـ طمٙمؿ أو ىمرار أو أُمر ىمْم٤مئل.
وقمٚمٞمف ،وم٤مٔصم٤مر اًم٘مْم٤مئٞم٦م – حمؾ اًمٌح٨م  -شمٜمِم٠م قمـ اًمٕم٘مد ٓ ،سم٤مقمتٌ٤مره قم٘مد ًا ،سمؾ سم٤مقمتٌ٤مره
ؾمٜمد ًا شمٜمٗمٞمذي ً٤م.
راسمٕم ً٤م :قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمرضمٞمحل هلذا اًمتٗمًػم ،إٓ أٟمف يِمٙمؾ قمٚمٞمف أن اًم٘مرار قمغم هذا
ٍ
ضمديد إٓ ذم طمدود ٟمٗمٞمف ًمؽمشم٥م أصم٤مر اإلداري٦م قمغم اًمٕم٘مد همػم اعمًجؾ،
اًمتٗمًػم ٓ ي٠ميت سمٛمٕمٜمك
طمٞم٨م إن احلامي٦م اًمتٜمٗمٞمذ ي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ىمد ؾمٌؼ وىمرره٤م ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ:
( )232سمت٤مريخ2435/4/3 :هـ ذم اًمٌٜمد اًمً٤مدس ُمٜمف ،وٟمٗمٞمٝم٤م قمـ اًمٕم٘مد همػم اعمًجؾ ٓ حيت٤مج
إمم شم٘مرير ،سمؾ هذا هق إصؾ :وم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م أن اًمٕم٘مقد ًمٞمً٧م ؾمٜمدات شمٜمٗمٞمذي٦م ،وإؾمٌ٤مغ
اًمّمٗم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمٚمٞمٝم٤م ظمروج قمـ إصؾ ،وٓ يثٌ٧م إٓ اؾمتثٜم٤مء ومٞمام ٟمص قمٚمٞمف اعمٜمٔمؿ،
وشمرضمٞمحل عم٤م ذيمرت ًمٙمقن اًم٘مرار ٓ يًت٘مٞمؿ ُمٕمٜم٤مه إٓ قمغم اًمٜمحق اعمِم٤مر ًمف.
ظم٤مُمً ً٤م :شمٗمًػم اًم٘مرار هبذا اعمٕمٜمك ي٘متيض ؾمامع اًمدقمقى ذم ؾم٤مئر احل٘مقق اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ قم٘مد
اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ ،مم٤م يٕمٜمل قمدم وضم٤مه٦م شمٗمًػمه سمٕمدم ؾمامع اًمدقمقى ،وذًمؽ عم٤م ي٠ميت:
٤مًمػ ًم٘مقاقمد وأصقل
ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م :إن شمٗمًػم اًمٕمٌ٤مرة سمٕمدم ؾمامع اًمدقمقى خم ٌ
شمٗمًػم اًمٜمّمقص اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ،واًم٘م٤موٞم٦م سم٠من شمٗمًػم اًمٜمص اًمٖم٤مُمض يّمدر ُمـ اجلٝم٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل
شمقًم٧م إصداره ،وسم٤مإلضمراءات ٟمٗمًٝم٤م اًمالزُم٦م ًمّمدوره ،أو ُمـ ضمٝم٦م أقمغم ُمٜمٝم٤م( ،)2ويًتثٜمك ُمـ
( )2اٟمٔمر :اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمرزوىمل( ،ط  ،2اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٌٞمٙم٤من2415 ،هـ) ،ص،98:
اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،ظم٤مًمد قمٌد اًمٕمزيز اًمرويس ،ورزق ُم٘مٌقل اًمريس( ،ط ،8اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمِم٘مري،
2442هـ) ،ص ،279:اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م إٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ،حمٛمد ضمؼم إًمٗمل (ط ،1اًمري٤مض ،دار اًمتحٌػم،
2442هـ) ،ص.124-123 :
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ذًمؽ ُم٤م إذا ومقو٧م اجلٝم٦م اعمّمدرة ًمٚمٜمص اًمٜمٔم٤مُمل ذم شمٗمًػمه ضمٝم ً٦م ىمْم٤مئٞم٦م أو إداري٦م أدٟمك ُمٜمٝم٤م،
ومٞمّمح صدور اًمتٗمًػم ُمٜمٝم٤م ،ويٙمتً٥م شمٗمًػمه٤م ٟمٗمس اًم٘مقة اعمٚمزُم٦م اًمتل ًمٚمتٗمًػم اًمّم٤مدر ُمـ
اعمٜمٔمؿ ٟمٗمًف( ،)2وأُم٤م إذا صدر اًمتٗمًػم ُمـ همػم اجلٝم٦م اًمذي شمقًم٧م إصدار اًمٜمص ،وُمـ دون
شمٗمقيض رؾمٛمل هل٤م ،وم٢من شمٗمًػمه٤م ٓ يٙمقن ٟم٤مومذ ًا وٓ ُمٚمزُم ً٤م ،ويٙمقن حم ً
ال ًمٚمٓمٕمـ قمٚمٞمف سم٤مإلًمٖم٤مء
أُم٤مم اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م ،واًمٜمص حمؾ اًمٌح٨م واًمدراؾم٦م ىمد ورد سم٘مرار ُمـ جمٚمس اًمقزراء ،ومل
ٍ
قمٜمدئذ ًمٚمقزارة أن شم٘مقم سمتٗمًػمه ،وٓ يٕمتؼم شمٗمًػمه٤م ًمف
يٜم٥م وزارة اًمٕمدل ذم شمٗمًػمه ،ومال يّمح
ٟم٤مومذ ًا وٓ ُمٚمزُم ً٤م.
وي١ميمد ذًمؽ ُم٤م ورد ذم ىمرار جمٚمس اًم٘مْم٤مء إقمغم هبٞمئتف اًمدائٛم٦م رىمؿ)6/1/21( :
سمت٤مريخ2422 / 4 / 28 :هـ ُمـ أن شمٗمًػم إٟمٔمٛم٦م ،وشم٘مٞمٞمد ُمدًمقهل٤م ،أو ىمٍم دًٓمتف قمغم رء
دون همػمه ُمـ اظمتّم٤مص اجلٝم٦م اًمتل هل٤م طمؼ إصداره٤م ،وم٢مذا مل حتدد ُمدًمقهل٤م ،وم٤مٕصؾ قمٛمقم
اًمدًٓم٦م.
ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمقوققمٞم٦م :إن اعمٜمٗمل ذم اًم٘مرار هق آصم٤مر اًمٕم٘مد اًمتل حتٔمك سمحامي٦م ىمْم٤مئٞم٦م،
ٌ
ُمًت٘مؾ قمـ اًمٕم٘مد ،وووم٘م ً٤م عم٤م ذه٥م إًمٞمف
طمؼ
وؾمامع اًمدقمقى ٓ يٕمتؼم أصمر ًا ُمـ آصم٤مر اًمٕم٘مد ،سمؾ هق ٌ
اًمٌٕمض ،واًمٌ٤مطم٨م يتٗمؼ ُمٕمف ،وم٢من ؾمامع اًمدقمقى يٕمتؼم أصمر ًا ُمـ آصم٤مر اًمدقمقى اًمّمحٞمح٦م
اعمًتقوم٤مة ًمنموـمٝم٤م( ،)1وإصؾ سم٘م٤مء ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م يم٤من.
وسمٜم٤م ًء قمغم ذًمؽ يؽمضمح ًمٚمٌ٤مطم٨م ذم شمٗمًػم ىمرار جمٚمس اًمقزراء أن قم٘مد اإلَي٤مر همػم
ٍ
ٟم٤مومذ ٓزمٍ ،
صحٞمح ٌ
يمٕم٘مد رو٤مئل ٓ ،يِمؽمط اًمتًجٞمؾ ٟٓمٕم٘م٤مده،
سم٤مق قمغم أصٚمف
اعمًجؾ قم٘مدٌ
ٌ
ٌ
وٓ ًمٜمٗم٤مذه ،وٓ ًمٚمزوُمف ،ويؽمشم٥م قمغم قمدم شمًجٞمٚمف وم٘مدان احلامي٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اعمٛمٜمقطم٦م ًمٕم٘مقد
إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م اعمًجٚم٦م.

( )2اٟمٔمر :اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،ص ،279:اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م إٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ،ص.124-123 :
( )1اٟمٔمر :ىمقاقمد اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،وم٘مٝم ً٤م وٟمٔم٤مُم ً٤م ،ؾمٕمد سمـ حمٛمد سمـ فمٗمػم( ،ب .ط ،ب .ن 2431 ،هـ) ،ص،223 :
اًمدقمقى اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،قمدٟم٤من اًمدىمٞمالن( ،ط ،2اًمدُم٤مم ،دار اسمـ اجلقزي2419 ،هـ) ،ص ،134سمتٍمف.
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وُمع هذا ،وم٢مٟمف ٓ ئمٝمر زم ُم٤م يٛمٜمع ُمـ أن يٙمتً٥م قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م ىمقة ذم
اإلصمٌ٤مت واًمتٜمٗمٞمذ ُمـ دون أن يًجؾ ذم اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،وذًمؽ ُمـ ظمالل شمقصمٞم٘مف قمـ
ـمريؼ:


يمت٤مب اًمٕمدل ،سمٛمقضم٥م اعم٤مدةُ )74( :مـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء" :ختتص يمت٤مسم٤مت اًمٕمدل سمتقصمٞمؼ
اًمٕم٘مقد ووٌط اإلىمرارات ومٞمام قمدا إوىم٤مف واًمقص٤مي٤م ،وَيقز أن يٕمٝمد سمٌٕمض هذه
آظمتّم٤مص٤مت إمم اًمٖمػم ،وذًمؽ وومؼ ٓئح٦م شمّمدر سم٘مرار ُمـ وزير اًمٕمدل سمٜم٤م ًء قمغم
ُمقاوم٘م٦م اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء".



اعمقصم٘ملم اعمرظمص هلؿ سمٛمقضم٥م اعم٤مدةُ )1( :مـ ٓئح٦م اعمقصم٘ملم ،وأقمامهلؿ ،واًمتل شمٜمص قمغم
أٟمفُ" :مع قمدم اإلظمالل سمام ًمٙمت٤مب اًمٕمدل ُمـ اظمتّم٤مص ذم اعم٤مدةُ )74( :مـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء
يٕمٝمد إمم اعمقصمؼ شمقصمٞمؼ اًمٕم٘مقد واإلىمرارات ذم أيت .... :ظم٤مُمً ً٤م :قم٘مقد اإلضم٤مرة".
وهذه ٟمّمقص قم٤مُم٦م ،وؾم٤مري٦م ،وٓ يّمح إظمراج قم٘مد ُمـ اًمٕم٘مقد ُمـ ُمْمٛمقن أطمٙم٤مُمٝم٤م

ِ
شمًتثـ
إٓ سمٛمخّمص واوح ،وىمرارات جمٚمس اًمقزراء اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٜمٔمٞمؿ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد مل
قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م ُمـ قمٛمقم هذه اًمٜمّمقص ،ومٚمؿ شمٜمص قمغم قمدم ضمقاز شمقصمٞم٘مف ُمـ
ظمالل يمت٤مب اًمٕمدل أو اعمقصم٘ملم ،إٟمام هم٤مي٦م ُم٤م شمدل قمٚمٞمف هق إًمزام اًمقؾمٓم٤مء اًمٕم٘م٤مريلم سمتًجٞمٚمف
إًمٙمؽموٟمٞم ً٤م ،واًمتًجٞمؾ اإلًمٙمؽموين قمؼم اًمِمٌٙم٦م ُيتٚمػ ذم طم٘مٞم٘متف قمـ شمقصمٞمؼ يمت٤مسم٤مت اًمٕمدل أو
اعمقصم٘ملم اعمرظمص هلؿ.
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اخلامت١
وذم اخلت٤مم ،أمحد اهلل شمٕم٤ممم قمغم شمٞمًػمه ،وأؾم٠مًمف أن يت٘مٌؾ هذا اًمٕمٛمؾ ويٜمٗمع سمف ،إٟمف وزم
ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف .وأود أن أؿمػم ذم هذا اعم٘م٤مم إمم أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م
اًمٌح٨م.
ايٓتا٥ج:
واضم٥م قمغم اًمقؾمٓم٤مء اًمٕم٘م٤مريلم وم٘مط ،وٓ َي٥م قمغم ـمرذم
 .2شمًجٞمؾ قم٘مقد اإلَي٤مر اًمًٙمٜمٞم٦م
ٌ
اًمٕم٘مد.
ُ .1مٜمح اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ىمقة صمٌقشمٞم٦م أُم٤مم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م ،ومال
يّمح اًمٓمٕمـ قمٚمٞمف إٓ سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م ًمألصقل اًمنمقمٞم٦م أو اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م أو سم٤مًمتزوير.
شمّمقيرا،
 .3متتد اًم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد إمم اًمّمقر اًمتل ٟم٘مٚم٧م ُمٜمف ظمٓم ًٞم٤م أو
ً
وصدرت ُمـ ُمقفمػ قم٤مم ذم طمدود اظمتّم٤مصف ،وصدّ ق قمغم ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ٕصٚمٝم٤م ،وٓ
شم٘متٍم قمغم أصؾ اًمٕم٘مد وم٘مط.
.4

إؾم٤مس اًمٜمٔم٤مُمل ًمٚم٘مقة اًمثٌقشمٞم٦م ًمٚمٛمحررات اعمقصم٘م٦م قمٛمقُم ً٤م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد
ظمّمقص ً٤م ي٘مقم قمغم أن شمقصمٞمؼ اعمحررات ُمـ اعمقفمػ اعمختص ُمتك ُم٤م اؾمتقرم ذوـمف
يٕمتؼم ىمريٜم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م قمغم ؾمالُمتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٤مدي٦م ،وقمغم صدوره٤م ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ
وىمٕمقا قمٚمٞمٝم٤م.

ُ .5مٜمح اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ىمقة شمٜمٗمٞمذي٦م :سمٛمٕمٜمك أن ًمٚمدائـ سم٠مي طمؼ ُمـ
احل٘مقق اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اًمٕم٘مد أن يٚمج٠م إمم ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ إلضمٌ٤مر اعمديـ قمغم اًمقوم٤مء سمام قمٚمٞمف ُمـ
اًمتزام ،ـم٤معم٤م أن احلؼ ىمد اؾمتقرم ذوط اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي.
 .6شم٘مقم اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد قمغم أؾم٤مس إرادة اعمٜمٔمؿ ٟمٗمًف ،ومٝمق ُمـ أؾمٌغ
قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م وومؼ إضمراءات ُمٕمٞمٜم٦م.
 .7قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجؾ ٍ
سم٤مق قمغم أصٚمف ُمـ اًمّمح٦م ،واًمٜمٗم٤مذ ،واًمٚمزوم.

196
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مسمع قمنم  -اًمٕمدد اًمث٤مين 2441هـ1212 -م

آصم٤مر شمًجٞمؾ قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد وضمزاء اإلظمالل سمف دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي

.8
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ؾمٚم٥م اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي قمـ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجؾ أصم٤مر اإلداري٦م
يم٤موم٦م اًمتل شمرشمٌٝم٤م ضمٝم٤مت اإلدارة قمغم قم٘مد اإلَي٤مر.

.9

ؾمٚم٥م اعمٜمٔمؿ قمـ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م همػم اعمًجؾ احلامي٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م،
ومال يٙمقن ؾمٜمد ًا شمٜمٗمٞمذي ً٤م.

 .22قمدم شمًجٞمؾ قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م ٓ يٛمٜمع ُمـ ؾمامع اًمدقمقى اعمقوققمٞم٦م سمف.
 ٓ .11يقضمد ُم٤م يٛمٜمع ُمـ أن يٙمتً٥م قم٘مد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م ىمقة ذم اإلصمٌ٤مت واًمتٜمٗمٞمذ
ُمـ دون أن يًجؾ ذم اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،وذًمؽ ُمـ ظمالل شمقصمٞم٘مف قمؼم يمت٤مب اًمٕمدل أو
اعمقصم٘ملم اعمرظمص هلؿ.
ايتٛصٝات:
أوًٓ :أويص سم٢مصدار ٓئح٦م شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م ُمـ جمٚمس اًمقزراء ًمٕم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ًمألهمراض
اًمًٙمٜمٞم٦م ،دمٛمع ُمْمٛمقن ىمرارات جمٚمس اًمقزراء ،ويْم٤مف إًمٞمٝم٤م ُم٤م شمًتدقمٞمف احل٤مضم٦م.
صم٤مٟمٞم ً٤م :إن يم٤من اعمٜمٔمؿ ىمّمد ُمـ ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿُ )191( :م٤م شمقصؾ إًمٞمف اًمٌح٨م،
ُمـ ٟمٗمل احلامي٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمـ قم٘مد اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ ،وم٤مًمٌٜمد إول ُمـ اًم٘مرار ٓ
يْمٞمػ ؿمٞمئ ً٤م إٓ ذم طمدود ؾمٚم٥م أصم٤مر اإلداري٦م قمـ اًمٕم٘مد همػم اعمًجؾ ،وم٠مرى أن يٕمدل ًمٞم٘متٍم
قمغم اعمٕمٜمك اجلديد وم٘مط :طمتك ٓ ي٘مع ًمٌس ذم ومٝمٛمف ،وإن يم٤من ي٘مّمد ُمٕمٜمك همػم ذًمؽ ،وم٠مرى أن
اًمّمٞم٤مهم٦م همػم ُمٜم٤مؾمٌ٦م ،وحتت٤مج إمم شمٕمديؾ.
شمؿ سمحٛمد اهلل
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قا ١ُ٥املساجع
أٚالً :ايهتب ايكاْ١ْٝٛ
 .2إضمراءات اًمٗمّمؾ ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اعمدٟمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إوىم٤مف ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ،حمٛمد سمـ
قمكم اًم٘مرين( ،ط ،2اًمري٤مضُ ،مريمز اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمقىمٗمٞم٦م2442 ،هـ).
.1

أطمٙم٤مم آًمتزام ذم وقء ىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وإٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م ،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،سمٚمح٤مج
اًمٕمريب( ،ط ،1قمامن ،دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع2436 ،هـ).

 .3أصقل اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،ووم٘م ً٤م ًم٘م٤مٟمقن اعمراومٕم٤مت ذم اعمقاد اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦م ،ؾمٞمد أمحد
حمٛمقد( ،ب .ط ،اعمحٚم٦م اًمٙمؼمى ،دار اًمٙمت٥م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م1228 ،م).
 .4أصقل اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،ووم٘م ً٤م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي ،وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م اجلديدة ،هِم٤مم
ُمقومؼ قمقض ،ومج٤مل قمٌد اًمرمحـ حمٛمد قمكم (ط ،1اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمِم٘مري،
2439هـ).
.5

اًمدقمقى اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،قمدٟم٤من اًمدىمٞمالن (ط ،2اًمدُم٤مم ،دار اسمـ اجلقزي،
2419هـ).

.6

اًمًٚمٓم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمرزوىمل( ،ط  ،2اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م
اًمٕمٌٞمٙم٤من2415 ،هـ).

.7

اًمًٜمدات اًمتٜمٗمٞمذي٦م إضمٜمٌٞم٦م وإضمراءات شمٜمٗمٞمذه٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي،
حمٛمد سمـ قمكم اًم٘مرين( ،ط ،2اجلٞمزةُ ،مريمز اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،
2437هـ).

 .8ذح اًمت٠مُمٞمٜم٤مت اًمٕمٞمٜمٞم٦م ،قمٌد اًمقه٤مب اًمٌٜمداري (ط ،1اًم٘م٤مهرة ،اعمٓمٕمٌ٦م اًمٕم٤معمٞم٦م،
2971م).
.9

ذح ىمقاقمد اإلصمٌ٤مت اعمقوققمٞم٦م ،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،ظم٤مًمد اًمًٞمد حمٛمد قمٌد اعمجٞمد ُمقؾمك
(ط ،2اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد2435 ،هـ).
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إقمداد :د .حمٛمد سمـ قمقاد إمحدي

 .22ىمقاقمد اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،وم٘مٝم ً٤م وٟمٔم٤مُم ً٤م ،ؾمٕمد سمـ حمٛمد سمـ فمٗمػم( ،ب .ط ،ب .ن،
2431هـ).
 .22اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٛمحررات اعمقصم٘م٦م ،أمحد ظمٚمٞمٗم٦م ذىم٤موي( ،ب  .ط ،اإلؾمٙمٜمدري٦م ،دار
اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة1227 ،م).
 .21اًم٘مقة اًمتٜمٗمٞمذي٦م عمح٤مض اًمّمٚمح اًم٘مْم٤مئل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ،حمٛمد
قمكم اًم٘مرين ،سمح٨م حمٙمؿ ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت
اإلؾمالُمٞم٦م ،ذم اًمٕمدد ( ،)1ذم 2438هـ.
 .23اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م إٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ،حمٛمد ضمؼم إًمٗمل (ط ،1اًمري٤مض ،دار
اًمتحٌػم2442 ،هـ).
 .24اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،ظم٤مًمد قمٌد اًمٕمزيز اًمرويس ،ورزق ُم٘مٌقل اًمريس،
(ط ،8اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م اًمِم٘مري2442 ،هـ).
ُ .25مٕمجؿ اًم٘م٤مٟمقن ،جمٛمققم٦م سم٤مطمثلم ،جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (ب.ط ،اًم٘م٤مهرة ،اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م
ًمِمئقن اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م2412 ،هـ).
 .26اًمقاوح ذم ذح وؾم٤مئؾ اإلصمٌ٤متُ ،مٜمذر قمٌد اًمٙمريؿ اًم٘مْم٤مة( ،ط  ،2اًمري٤مضُ ،مٙمتٌ٦م
اًمرؿمد2436 ،هـ).
 .27وصمٞم٘م٦م اًمٙمقي٧م ًمٚمٜمٔم٤مم (اًم٘م٤مٟمقن) اعمدين اعمقطمد ًمدول جمٚمس اًمتٕم٤مون ًمدول اخلٚمٞمجل
اًمٕمرسمٞم٦م( ،ط ،3اًمري٤مض ،إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م عمجٚمس اًمتٕم٤مون ًمدول اخلٚمٞمجل اًمٕمرسمٞم٦م،
2431هـ).
 .28اًمقؾمٞمط ذم ذح اًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل اجلديد سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،أمحد ص٤مًمح
خمٚمقف( ،ب  .ط ،اًمري٤مضُ ،مريمز اًمٌحقث سمٛمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م2434 ،هـ).
 .29اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد ،قمٌد اًمرزاق سمـ أمحد اًمًٜمٝمقري( ،ـمٌٕم٦م ضمديدة،
سمػموتُ ،مٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م1229 ،م).
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إقمداد :د .حمٛمد سمـ قمقاد إمحدي

 .12اًمقؾمٞمط ذم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ،ظم٤مًمد طمًـ أمحد (ط ،2اجلٞمزةُ ،مريمز اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع2436 ،هـ).
 .12اًمقؾمٞمط ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م ،ـمٚمٕم٧م دويدار ( ط،2
ضمدة ،دار طم٤مومظ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع2418 ،هـ).
ثاْٝاً :املكاالت:
 .11اظمتّم٤مص ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ ذم قم٘مد اإلَي٤مر اعمقطمد ،ظم٤مًمد سمـ ضم٤مر اهلل اعم٤مًمٙملُ ،م٘م٤مًم٦م
ُمٜمِمقرة ذم ورؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل.
 .13قمدم اقمتٌ٤مر قم٘مد اإلَي٤مر اعمًجؾ ذم اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قم٘مد ًا صحٞمح ً٤م ُمٜمتج ً٤م ٔصم٤مره
اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م ،قمٌد اًمرمحـ اًمتقَيريُ ،م٘م٤مًم٦م ُمٜمِمقرة ذم ورؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ
آضمتامقمل.
ثايجاً :األْعُٚ ١ايكٛاْني:
 .14اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي سمرىمؿ ،)232( :ذم 2948م.
 .15اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ سم٘مرار وزير اًمٕمدل رىمؿ )516( :سمت٤مريخ:
(2439/1/12هـ).
ٓ .16ئح٦م اعمقصم٘ملم ،وأقمامهلؿ ،سم٘مرار ُمـ وزير اًمٕمدل رىمؿ )2217( :ذم (/22
2442/3هـ).
 .17اًمٜمٔم٤مم (اًم٘م٤مٟمقن) اعمدين اعمقطمد ًمدول جمٚمس اًمتٕم٤مون اخلٚمٞمجل ،واعمقاومؼ قمٚمٞمف ُمـ اعمجٚمس
إقمغم ًم٘م٤مدة اعمجٚمس ذم دورشمف اًمث٤مُمٜم٦م قمنم ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م ذم ديًٛمؼم 2997م.
ٟ .18مٔم٤مم اًمتٕم٤مُمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،واًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ( :م ،)23/سمت٤مريخ:
(2418/3/8هـ).
ٟ .19مٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ(:م ،)53/سمت٤مريخ2433/8/23( :هـ).
ٟ .32مٔم٤مم اًمتقصمٞمؼ سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ(:م ،)264 /ذم (2442/22/29هـ).
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إقمداد :د .حمٛمد سمـ قمقاد إمحدي

ٟ .32مٔم٤مم اًمرهـ اًمٕم٘م٤مري اعمًجؾ سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ( :م )49/سمت٤مريخ/23( :
2433/8هـ).
ٟ .31مٔم٤مم اًم٘مْم٤مء ،واًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ( :م )78/سمت٤مريخ2418/9/29( :هـ).
 .33اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ،واًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ( :م )2/سمت٤مريخ/2/22( :
2435هـ).
زابعاً :ايكسازات ذات ايعالق:١
 .34ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )232( :واًمّم٤مدر ذم 2435/4/3هـ .واًم٘م٤ميض سم٠من شمّمدر
وزارة اإلؾمٙم٤من ؿمٌٙم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م خلدُم٤مت اإلَي٤مر ًمتٞمًػم إضمراء اًمتٕم٤مُمالت اإلَي٤مري٦م،
وإصمٌ٤مهت٤م.
 .35ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )425( :واًمّم٤مدر ذم 2437/9/11هـ ،واًم٘م٤ميض سم٢مًمزام
اًمقؾمٓم٤مء اًمٕم٘م٤مريلم -اعمرظمص هلؿ -سمتًجٞمؾ مجٞمع قم٘مقد إَي٤مر اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م
واًمتج٤مري٦م إًمٙمؽموٟمٞم ً٤م ُمـ ظمالل اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م.
 .36ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )191( :واًمّم٤مدر :ذم 2438/5/26هـ ،واًم٘م٤ميض سم٠من قم٘مد
اإلَي٤مر همػم اعمًجؾ قمغم اًمِمٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ٓ يٕمتؼم قم٘مد ًا صحٞمح ً٤م ُمٜمتج ً٤م ٔصم٤مره
اإلداري٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م.
خاَطاً :املٛاقع عً ٢غبه ١االْرتْت:
ُ .37مقىمع إَي٤مر اإلًمٙمؽموين.
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