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1 
 يا رٔاِ انصذابي عٍ انخابعي يفٕٓيّ ٔأًْيخّ ٔإَٔاعّ

 (جايعت انكٕيج) َايف انذبٕسبٍ محٕد د.                  
[4-33]  

 
 

2 
"مجعًا ٔدراست" انخاريخ انكبرييصطهخ )مل يصخ( عُذ اإلياو انبخاري يف   

 (جايعت انكٕيج)  حمًذ مشس انذيٍ بُج د. جامسيت

 
 

3 

 أدكاو احملجٕز نذيّ حتفظيًا يف انُظاو انسعٕدي ٔحطبيقاحٓا انقضائيت

 (جلايعت انسعٕديت اإلنكرتَٔيتا) فٓذ بٍ عهي بٍ عبذ اهلل احلسٌٕ د.

 

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ سعيذ عقالٌ بُج أيمد.  4

 
 

5 

 دكى أكم حلى انخًساح ٔاالَخفاع جبهذِ ـ دراست فقٓيت يقارَت ـ

 (طيبتجايعت ) عبذ انرديى بٍ يطر بٍ محيذ انصاعذيد. 

 
 

6 

يفذًاث األقراٌ يف )عُايت اإلياو انسيٕطي برتاد انخفسري ٔعهٕو انقرآٌ 
"أمنٕرجًا" (يبًٓاث انقرآٌ  

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ بٍ عبذ اهلل بٍ أمحذ احلصيُيد. 

 
 

7 
 إبطال عقيذة انصهب باألَاجيم األربعت ٔبانذنيم انخارخيي

(جايعت أو انقرٖ) عبذ انرمحٍ أمحذ َخٕبُج يٓا أ.د.   

[34-62] 

[63-118] 

 انفكر األصٕيل ٔدٔرِ يف انثراء املعريف 
[119-164] 

[165-207] 

[208-253] 

[254-329] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثم أما بعد:                                   وصحبه أمجعني.       وظذ آلهملسو هيلع هللا ىلص احلؿد هلل والصالة والسالم ظذ رشول اهلل  

هبذه  ،"تؼدم البحث العؾؿي رهني بادـفج، يدور معه وجوًدا وظدًما، ِدقًة وختؾخاًل، صدًقا وبطالكا" فنن

يتوقف ظذ ظذ أن الػفم "الؽؾامت افتتح ظبد الرمحن بدوي كتابه )مـاهج البحث العؾؿي(، واختتؿه بؼوله: 

هاتان اجلؿؾتان تؾخصان ما كود احلديث ظـه يف هذه الؽؾؿة،  ."حتؾقل التصورات ادتعؾؼة بظاهرٍة اجتامظقة

وتشؽالن إشاس الػؾسػي الذي كرتضقه دا شقليت تؼريره ٓحًؼا إن صاء اهلل تعاىل.  وقبل أن كؾؼي الضوء ظذ 

اد أن يسفع ظن ادعارك العبثقة، التي ٓ حيسن صاحُبفا صقًئا هذه الػؽرة هنقب بؽلِّ مشتغٍل بالبحث العؾؿي اجل

شوى الدوران يف متاهات ادسائل اجلزئقة، أو آكشغال بأخرين، حتى ٓ يؽاد يستؿع إىل فؽرٍة ما، إٓ ويـؼل 

حبفا البحث من الؼول إىل الؼائل، يف هوٍس حمؿوٍم بآكشغال بتصـقف أخرين، وفق قوالب اظتباضقة، يظن صا

هي الؼؾعة احلصقـة التي حتؿي محى اإلشالم، بقـام  -التي ظاش ظؾقفا ردًحا  من الزمن-أن تؾك الصور الـؿطقة 

ٓ تعدو أن تؽون صـدوًقا  ضقًؼا  حبس فقه كْػَسه وأكػاَشه ظن التػاظل مع الواقع وظؾوم العرص؛ وهلذا كؾه 

ًٓ  قط مع الـوايا السقئة؛بالبحث العؾؿي الرصني: هنؿس دائاًم  يف آذان ضالبـا وإخواكـا من ادشتغؾني   ٓ ختؾْق جد

ففذا لن ُيَغّر يف الواقع صقًئا، وشقعطؾك ظن مرشوع اإلصالح الذي تريده لؾبحث الرشظي اجلاد الذي يدخل يف 

 ظؿق احتقاجات ادجتؿع. وإذا أوصؾك البحث العؾؿي إىل يشء، فؼؾه كام هو، دون آكشغال بردود إفعال.

هذا يلخذكا إىل إمر الذي أكدكاه مراًرا ِمن أنَّ معايَل إخالق ركُن ماهقٍة يف البحث العؾؿي من وجفة 

التي بغقاهبا يصبح الـظر اإلشالمقة، خالًفا لؽثٍر من اددارس الغربقة القوم. وُأوىل هذه إخالق: الشجاظة، 

ث من خالله رضا ممشسٍة، أو جمتؿٍع، أو ضائػٍة، وموقًعا يتؾؿس الباح البحث جمرد صورٍة لؾـػاق العؾؿي،

 وخمالًة جيؿع فقفا حصقؾة الرضا، لؽـه خيرس ذاته وييسء إىل العؾم الذي يدظي آكتامء إلقه.

كام قال -إذا تبني هذا فنن ادتلّمل يف كثٍر من الـتاج البحثي القوم حني يـادي بادـفج العؾؿي جيد كػسه 

 ، ويؽاد حيدو بؼول ذي الرّمة:"فقفا العني وإذن هيامء تؽذب"يف  -ادتـبي

 إذا قال حاديـا لقسؿع كبلًة:***صٍه؛ مل يؽن إٓ دويُّ ادسامعِ 

 القوم يف حاجٍة إىل تصحقح ادسار، واظتدال ادسرة أحوج من البحث إكاديؿي 
ٍ
ولعؿري إكه ما من يشء

 إىل ذاك يف ادمشسات العؾؿقة.

واحلؼقؼة التي كراها ماثؾة لؾعقان هي أن البحث العؾؿي يف العؾوم اإلكساكقة ظؿوًما، والبحث الرشظي ظذ 

معريٍف، ومجوٍد مـفجي، جيعؾه دائًرا يف تؾخقص أقوال  سٍ القوم من حالِة تؽؾُّ  -يف ظؿومه- جفة اخلصوص يعاين

غقابات التاريخ، ويف أحسن أحواله يعؼد مؼاركًة ادتؼدمني، أو حتؼقق كتاجفم، أو فض اخلصومة بني خمتؾػني يف 

فنن آكحقاز : حقث ادـفج، أما من حقث ادضؿونبني صخصقٍة معارصة وأخرى تارخيقة. هذا من 



بوصػه أحد أهم العقوب يف البحث، التي خترجه ظن أن يؽون ظؾؿًقا باتػاق ظؾامء - )إبستؿولوجي(

ر من الـتاج، حتى إن الؼارئ لقؽاد يعرف كتقجة البحث من ظـواكه، يشؽل روًحا شاريًة يف كث -ادقثودلوجقا

فضاًل ظن أن يتؿؽن الباحث من إبداء رأٍي خيالف السائد يف الوشط العؾؿي، أو يؼدم رؤيًة جديدًة خالقًة من 

 محوٓت التاريخ وآكحقاز إيديولوجي أو إبستؿولوجي.

ؽار وادعارصة، وآكعتاق من آشتالب التارخيي، إىل فضاء وكحن هـا كدظو الباحثني إىل اجلدة وآبت

البحث العؾؿي الرصني، الذي يوطف معارف الباحث التخصصقة، ويعتؿد ادـاهج البحثقة ادعارصة، يف ظالج 

قضايا ظرصه ومشؽالت وقته، كام فعل أشالفـا من قبل، يف متثؾفم واجب الوقت، ومعاجلتفم مسائل ظرصهم؛ 

ضارة اإلشالمقة رائدًة لؾبحث العؾؿي، يف الوقت الذي كاكت فقه أوروبا قابعة حتت ظصور حتى أضحت احل

الظالم. وهل ظرفت الدكقا مـفًجا اشتؼرائًقا أدق من مـفج ادحدثني!، أو مـفًجا حتؾقؾًقا أوىف من مـفج ظؾامء 

شالمي، وأكتجت تؾك ادـاهج إصول!. وادتلمل يف تاريخ تؾك احلركة الػؽرية التي شادت بالد العامل اإل

 الرصقـة؛ يدرك أمرين يف غاية إمهقة:

جرًسا ظزت مـه احلضارة القوكاكقة،  -كام يزظم مػؽرو الغرب القوم-أن احلضارة اإلشالمقة مل تؽن  أوهلام:

ب أو صورًة مشوهًة هلا. بل كاكت حضارًة مستؼؾًة، كشلت ظذ ادـفج الؼرآين، وكؼدت وضورت ما لدى الشعو

إخرى؛ حتى وّلدْت وأكضجت كقاًكا جديًدا، وفق مـطؾؼاٍت وآلقاٍت جديدة؛ يؿؽــا معه الؼول بصورٍة جازمة: 

 هو كتاج احلضارة اإلشالمقة. -بصورته التي يػاخر هبا العؾم التجريبي القوم-إن ادـفج آشتؼرائي 

ئل العؾم، وآكحقاز إىل احلؼقؼة العؾؿقة، تؾك ادوضوظقة الدققؼة، والشجاظة البارزة يف تؼرير مسا ثاكقفام:

 وكتاج البحث الرصني، وإن خالف السائد أو أغضب بعًضا من أتباع ادذاهب، واجلؿفور الؽبر من ادؼؾدة.

أمل يلن لؾبحث الرشظي القوم أن يستؾفم ذلك ادـفج وتؾك الروح يف  والسمال الذي يطرح كػسه أن:

ـحاز إىل احلؼقؼة ذاهتا دون اظتباٍر لؾحؿوٓت التارخيقة؟ وأن يعقد متوضعه يف قؿة اشتؽامٍل لتؾك ادسرة؟ وأن ي

 ني ميُّٱالبحث العؾؿي الرصني الذي يعالج مشؽالت العرص ويـشغل هبؿوم الوقت؟؛ ظؿاًل  بؼوله تعاىل: 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ وقوله تعاىل: ،َّمئهئ خئ حئ جئ يي ىي
َُّّ. 

 واهلل من وراء الؼصد

 وظذ آله وصحبه وشؾم تسؾقاًم كثًرا.ملسو هيلع هللا ىلص وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد 

  

  

 

 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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ا  أدكاو احملجٕز نذيّ
ً
 يف انُظاو انسعٕدي حتفظي

 انقضائيت أحطبيقاحٓ
  

 إعذاد
 فٓذ بٍ عهي بٍ عبذ اهلل احلسٌٕد. 

 

  



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        86 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ًَدص ايبشح

 .(أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م) عٓٛإ ايبشح:

 َػه١ً ايبشح:

اعمديـ أُمقاًمف ىمٌؾ احلّمقل قمغم ؾمٜمد احلجز اًمتٜمٗمٞمذي ىمد ٓ حيٛمل طمؼ اًمدائـ> وم٘مد خيٗمل 

شمٜمٗمٞمذي، سمٞمٜمام يتؿ احلجز اًمتحٗمٔمل سمدون ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي عمٜمع اعمديـ ُمـ هتريٌف طمتك حيّمؾ اًمدائـ 

 قمغم ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي سمح٘مف.

 أض١ً٦ ايبشح:

 ُم٤م ذوط إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف؟ وُم٤م اجلٝم٦م اعمختّم٦م سم٢مي٘م٤مقمف؟ -3

 ًمديف؟ُم٤م اًمتزاُم٤مت وطم٘مقق اعمحجقز  -4

  َٓٗر ايبشح:

اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم اعم٘م٤مرن، سمجٛمع إطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وحتٚمٞمٚمٝم٤م، واعم٘م٤مرن سمٞمٜمٝم٤م وسملم 

 أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٜم٤مىمِم٦م.

 أِٖ ايٓتا٥ر:

( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ 32جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف اإلىمرار سمام ذم ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمديـ ظمالل ) -3

٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ُم٤م أىمر سمف، أو ُم٤م يٗمل ُمٜمف سم٤محلؼ، شمٌٚمٞمٖمف سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل، وأن يقدع ذم طم

 ( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف سمحٙمؿ صح٦م احلجز.32ظمالل )

 جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف آُمتٜم٤مع قمـ شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذم يده أو ذُمتف ًمٚمٛمديـ. -4

 ًمٚمٛمحجقز ًمديف ظمّمؿ ُم٤م يًتح٘مف ُمـ ٟمٗم٘م٤مت ُمـ اعم٤مل اعمحجقز. -5

 .حيؼ ًمٚمٛمحجقز ًمديف اعمٜم٤مزقم٦م ذم صح٦م احلجز اًمتحٗمٔمل -6

أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي داظمٚم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م  -7

اًمتل ي٘مقم هب٤م وزم إُمر ًمتٜمٔمٞمؿ أُمقر اًمرقمٞم٦م، يْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمف ورد ذم ٟمّمقص اًمٗم٘مٝم٤مء 

 ُم٤م يدل قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م.
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Abstract 

Research Title: The provisions of the attached in the Saudi law and their 

judicial applications. 

Research Problem:  

Executive seizure may not protect the creditor's right; the debtor may hide 

his money before issuing an executive bond, while precautionary seizure 

takes place without an executive bond to prevent the debtor from 

concealing it until the creditor obtains an executive bond against him. 

Research Questions:  

1- What are the conditions for imposing a precautionary seizure on the 

attached? What is the competent authority to impose it? 

2- What are the obligations and rights of the attached? 

Research Approach: The descriptive, analytical and comparative 

approach, by collecting regular rulings, analyzing them, and comparing 

them with the sayings of jurists and discussing them. 

The Most Important Results:  

1. The attached must acknowledge what he owes in favor of the debtor 

within (10) days from the date of notifying him of the precautionary 

seizure, and he must deposit in the court's account what he 

acknowledged with, or what fulfills the right, within (10) days from the 

date of notifying him of the verdict of validity of the seizure. 

2. The attached must refrain from delivering what is in his possession or 

what he owes to the debtor. 

3. The attached has the right to deduct the expenses he dues from the seized 

money. 

4. The attached has the right to dispute against the validity of the 

precautionary seizure. 

5. The provisions of the attached that the Saudi Law has decided are 

included in the provisions of the legal policy that the guardian 

undertakes to regulate the affairs of the citizens, in addition to that, 

there is evidence in the texts of the jurists that indicates to its 

legitimacy. 
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ٚمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم إمت٤من إيمٛمالن قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًماحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، 

 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد قمٚمٞمف وقمغم آًمف أومْمؾ اًمّمالة وأزيمك اًمتًٚمٞمؿ، أُم٤م سمٕمد:

يمام  ،وأيمثره٤م اٟمتِم٤مرا احلجز اًمتحٗمٔمل ُمـ أهؿ صقر قمغم اعمحجقز ًمديف احلجز اًمتحٗمٔمل

هب٤م ٟمٔمرا ًمقضمقد صمالصم٦م أـمراف: ـم٤مًم٥م احلجز  ٦مأن ٕطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمتٗمّمٞمالت اخل٤مص

، وهذا مم٤م يزيد أو )ُمديـ اعمديـ( )اًمدائـ(، واعمحجقز قمٚمٞمف )اعمديـ(، واعمحجقز ًمديف )اًمٖمػم(

وومؼ ُم٤م ورد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمتٓمٌٞم٘م٤مت  أمهٞم٦م دراؾم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، صمؿ دراؾم٦م اعم٠ًمًم٦م ذم  اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وىمد سمدأت أوٓ سمدراؾم٦م ُم٤ًمئؾ اًمٌح٨م

 اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝمام> وذًمؽ ٕن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هق احل٤ميمؿ قمغم اًمٜمٔم٤مم.

 أ١ُٖٝ ايبشح:

أمهٞم٦م أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم وذم اإلضمراءات اًم٘مْم٤مئٞم٦م سمدوره٤م  -3

اًمتل ىمد شم١مدي إمم وٞم٤مع طم٘مقق  اًمٙمٌػم ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احل٘مقق وُمٜمع اًمتٍموم٤مت

 اًمدائٜملم.

يِمٝمد اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م قمغم اعمًتقي٤مت يم٤موم٦م،  -4

وهذا يتٓمٚم٥م ُمت٤مسمٕم٦م مجٞمع ُم٤م يًتجد ُمـ شمٜمٔمٞمامت وىمرارات ودراؾمتٝم٤م وُمـ ذًمؽ ُم٤م 

 يتٕمٚمؼ سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف.

ٙم٤مم اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م سمام يتٓمٚم٥م دراؾمتٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م، يمثرة اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم أطم -5

 وُمٕمروم٦م ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ اًم٘مْم٤مئل.

أمهٞم٦م أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م ًمتٛمٞمز أطمٙم٤مُمف قمـ أطمٙم٤مم سم٤مىمل صقر احلجز  -6

 اًمتحٗمٔمل، ويمثرة احل٤مضم٦م إًمٞمف، وشمٕمدد أـمراومف.

 َػه١ً ايبشح:

ٓ يتؿ إٓ سمٜم٤مء قمغم  فطمؼ اًمدائـ> ٕٟمٓ حيٛمل  - ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من -احلجز اًمتٜمٗمٞمذي 

ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي، وىمد خيٗمل اعمديـ أُمقاًمف ىمٌؾ متٙمـ اًمدائـ ُمـ احلّمقل قمغم ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي، سمٞمٜمام يتؿ 
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 وًمق مل يٙمـ ًمدى اًمدائـ ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي عمٜمع اعمديـ ُمـ هتري٥م قمغم اعمحجقز ًمديف احلجز اًمتحٗمٔمل

 ف.ف طمتك حيّمؾ اًمدائـ قمغم ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي سمح٘مأُمقاًم

جز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف أطمٙم٤مُمف اخل٤مص٦م اًمتل متّٞمزه قمـ احلجز اًمتٜمٗمٞمذي وًمٚمح

قمغم  إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔملومتّٞمزه قمـ سم٤مىمل صقر احلجز اًمتحٗمٔمل، وًمذا أووح اعمٜمٔمؿ أطمٙم٤مم 

وطمدد ذوـمف وسملّم اجلٝم٦م اعمختّم٦م سم٢مي٘م٤مقمف، يمام ومّّمؾ أطمٙم٤مم ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز  اعمحجقز ًمديف

 اًمتزاُم٤مشمف وطم٘مقىمف.ًمديف حتٗمٔمٞم٤م وسملّم 

 أض١ً٦ ايبشح:

يتٛمٞمز احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف سم٠مطمٙم٤مم ُمٖم٤ميرة قمـ أطمٙم٤مم احلجز اًمتٜمٗمٞمذي 

وُمٖم٤ميرة قمـ أطمٙم٤مم سم٤مىمل صقر احلجز اًمتحٗمٔمل، وم٤مًم١ًمال اًمرئٞمز، هق: ُم٤م هل أطمٙم٤مم 

 اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م؟

 ويٜمدرج حت٧م هذا اًم١ًمال اًمرئٞمز قمدد ُمـ إؾمئٚم٦م اًمٗمرقمٞم٦م، وهل: 

  ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم؟ قمغم اعمحجقز ًمديف ذوط إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔملُم٤م هل  -3

 ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم؟ قمغم اعمحجقز ًمديف اجلٝم٦م اعمختّم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔملُم٤م  -4

 ُم٤م هل ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم؟ -5

 حتٗمٔمٞم٤م ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم؟ اًمتزاُم٤مت اعمحجقز ًمديفل ُم٤م ه -6

 حتٗمٔمٞم٤م ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم؟ اعمحجقز ًمديف ُم٤م هل طم٘مقق -7

 َٓٗر ايبشح:

دراؾم٦م أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م ذم ذم آؾمت٘مرائل اعم٘م٤مرن  اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم

سمجٛمع إطمٙم٤مم  وذًمؽسم٤مًمٗم٘مف اإلؾمالُمل،  تٝم٤مُم٘م٤مرٟمواًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م 

اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وحتٚمٞمٚمٝم٤م، واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٜم٤مىمِم٦م طم٥ًم أصقل ظمٓم٦م اًمٌح٨م 

اًمٕمٚمٛمل، وقمرض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذات اًمّمٚم٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وإسمراز شمٓمٌٞمؼ إٟمٔمٛم٦م ذم 

 اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م.
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 :ايدزاضات ايطابك١

اًم٤ٌمطم٨م قمٌداًمرمحـ  عم٘مدُم٦م ُمـسمٕمد اًمٌح٨م ذم اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وضمدت اًمدراؾم٦م ا

جمٚم٦م يمٚمٞم٦م  ( ُمٜمِمقرة ذماحلجز اًمتحٗمٔمل ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي) سمٕمٜمقان ُمٝمدي اخلريص

، وشمٚمت٘مل هذه م4237ضم٤مُمٕم٦م إزهر، قم٤مم  - اًمدىمٝمٚمٞم٦م – شمٗمٝمٜم٤م إذاف - اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن

شمٜم٤موًم٧م إطمٙم٤مم اًمدراؾم٦م ُمع هذا اًمٌح٨م ذم أن يمال ُمٜمٝمام ذم احلجز اًمتحٗمٔمل، ًمٙمـ اًمدراؾم٦م 

اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل ومل شمٗمّمؾ أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف، ومل شمتٜم٤مول أطمٙم٤مم ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز 

ًمديف حتٗمٔمٞم٤م سمٞمٜمام اًمٌح٨م ُمتخّمص ذم أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م وُم١ًموًمٞم٤مشمف، يمام يتٛمٞمز هذا 

ٞمذ اًمّم٤مدرة ٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمًماًمتٜمٗمٞمذي٦م اجلديدة  ٦مالئحاًمٌح٨م سم٠مٟمف شمٜم٤مول إطمٙم٤مم اًمقاردة ذم اًم

ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ، و ه;42/24/365( وشم٤مريخ 748سمٛمقضم٥م ىمرار وزير اًمٕمدل رىمؿ )

اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمّم٤مدرة  تفٓئح، و ه44/3/3657( وشم٤مريخ 3اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/

، يمام يتٛمٞمز هذا اًمٌح٨م قمـ  ه27/3657/;3( وشم٤مريخ 55;;5سم٘مرار وزير اًمٕمدل رىمؿ )

 .ٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ودراؾمتٝم٤ماًمرؾم٤مًم٦م سمٕمرض اًمت

 خط١ ايبشح

ٛم٧م هذا اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وُمٌحثلم، وظم٤ممت٦م: ًّ  ىم

 وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م، اًمٌح٨م، أؾمئٚم٦ماًمٌح٨م، و وُمِمٙمٚم٦م أمهٞم٦م اًمٌح٨م، وشمتْمٛمـ اعم٘مدُم٦م:

 واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وظمٓم٦م اًمٌح٨م.
وحتتف صمالصم٦م ذم شمٕمريػ ُمٗمٝمقم احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف وُمنموقمٞمتف وأمهٞمتف، 

 ُمٓم٤مًم٥م:

 .اًمتٕمريٗم٤مت اعمٓمٚم٥م إول:
 ُمنموقمٞم٦م احلجز اًمتحٗمٔمل. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:
 أمهٞم٦م احلجز اًمتحٗمٔمل. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 ، وحتتف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:قمغم اعمحجقز ًمديف اعمٌح٨م إول: إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

 .قمغم اعمحجقز ًمديف ذوط إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل اعمٓمٚم٥م إول:
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 .قمغم اعمحجقز ًمديف اجلٝم٦م اعمختّم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل اًمث٤مين:اعمٓمٚم٥م 

 ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل. قمغم اعمحجقز ًمديف إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:
 اعمٌح٨م اًمث٤مين: ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف، وحتتف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 اًمتزاُم٤مت اعمحجقز ًمديف. اعمٓمٚم٥م إول:

 ف.طم٘مقق اعمحجقز ًمدي اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 وشمتْمٛمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت. اخل٤ممت٦م:
 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.
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 اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘ َٚػسٚعٝت٘ ٚأُٖٝت٘ يف تعسٜـ

 ات:تعسٜؿ: اياملطًب األٍٚ

اًمتحٗمٔمل سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم وشمٕمريػ اعمحجقز ًمديف يتْمٛمـ هذا اعمٓمٚم٥م شمٕمريػ احلجز 

 حتٗمٔمٞم٤م.

 :اذتذص ايتشؿعٞ ايؿسع األٍٚ: تعسٜـ

يتْمٛمـ هذا اًمٗمرع شمٕمريػ احلجز اًمتحٗمٔمل سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م، وذم اصٓمالح 

 اًمٗم٘مٝم٤مء، وذم اًمٜمٔم٤مم.

 اذتذص ايتشؿعٞ يػ١.

احلقل واًمٗمّمؾ سملم اًمِمٞمئلم، وُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ: طمجزت سملم اًمرضمٚملم، وذًمؽ  احلجز ًمٖم٦م:

وُمٜمف احلج٤مز> ٕهن٤م طمجزت سملم ٟمجد وهت٤مُم٦م، أو سملم  ،(3)أن ُيٛمٜمع يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمـ ص٤مطمٌف

 .(4)ٟمجد واًمناة

ُمِمتؼ ُمـ احلٗمظ وهق اعمٜمع، ي٘م٤مل طمٗمٔم٧م  ،(5)اًمتٞم٘مظ وآطمؽماز وىمٚم٦م اًمٖمٗمٚم٦م اًمتحٗمظ ًمٖم٦م:

 .(6)ذا ُمٜمٕمتف ُمـ اًمْمٞم٤مع واًمتٚمػ، وطمٗمٔمتف صٜمتف قمـ آسمتذال واطمتٗمٔم٧م سمفاعم٤مل طمٗمٔم٤م إ

 اذتذص ايتشؿعٞ يف اصطالح ايؿكٗا٤. 

ُمّمٓمٚمح )احلجز اًمتحٗمٔمل( مل ُيٕمرف قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم، وإٟمام فمٝمر طمديث٤م، وسمٕمد 

 اًمٌح٨م مل أضمد شمٕمريٗم٤م ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٤مقمت٤ٌمره ًم٘م٤ٌم.

 و)احلجر(  ،اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم يمثػما ُم٤م يًتخدُمقن ُمّمٓمٚمحل )احلجز(وُم٤م وضمدشمف أن 

 

                                                           

 .7/553، وًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ،;4/35، ( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس3)

 .:3/72، ( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموزآسم٤مدي4)

 .42/443، وشم٤مج اًمٕمروس ًمٚمزسمٞمدي ،5/3394، ( اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري5)

 .3/364، ( اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ًمٚمٗمٞمقُمل6)
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 وُمٜمٝم٤م: ،وقُمرف )احلجر( قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت ،(3)قمغم أهنام سمٛمٕمٜمك واطمد

 .(4)قُمرف قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م سم٠مٟمف: اعمٜمع قمـ اًمتٍمف ذم طمؼ ؿمخص خمّمقص -

 .(5)اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٠مٟمف: اعمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم اعم٤ملو وقُمرف قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م -

 .(6)وقُمرف قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م سم٠مٟمف: ُمٜمع اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف -

 اذتذص ايتشؿعٞ يف ايٓعاّ. 

 قمرف اعمٜمٔمؿ احلجز اًمتحٗمٔمل سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت، وُمٜمٝم٤م:

احلٔمر اعم١مىم٧م قمغم ٟم٘مؾ إُمقال أو حتقيٚمٝم٤م أو شمٌديٚمٝم٤م أو اًمتٍمف ومٞمٝم٤م أو حتريٙمٝم٤م، أو " -3

اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م أو اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م ووع اًمٞمد قمٚمٞمٝم٤م> اؾمتٜم٤مدا إمم أُمر ص٤مدر ُمـ 

 .(7)"سمذًمؽ

طمجز ُم١مىم٧م ص٤مدر سمحٙمؿ حمٙمٛم٦م أو ؾمٚمٓم٦م خمتّم٦م، يٛمٜمع ص٤مطم٥م إؿمٞم٤مء أو إُمقال " -4

 .(8)"ذات اًمّمٚم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م اعمٜمٔمقرة ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م أو ٟم٘مٚمٝم٤م أو حتقيٚمٝم٤م

يمؾ شمٍمف أي٤م يم٤مٟم٧م شمًٛمٞمتف يتؿ سمٛم٘متْم٤مه وىمػ اًمٓم٤مئرة رقم٤مي٦م عمّمٚمح٦م ظم٤مص٦م قمـ " -5

اًم٘مْم٤مء أو اًمًٚمٓم٤مت اعمختّم٦م ًمّم٤مًمح اًمدائـ أو اعم٤مًمؽ أو ص٤مطم٥م احلؼ اًمٕمٞمٜمل ـمريؼ 

قمغم اًمٓم٤مئرة، وًمٚمٝمٞمئ٦م طمؼ وىمػ اًمٓم٤مئرة ذم طم٤مل قمدم دومع اًمرؾمقم اعمتقضم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 .(9)"اعمٛمٚمٙم٦م
                                                           

، وُمٜمح اجلٚمٞمؾ 432ص ،واًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓسمـ ضمزي ،8/4:94، واًمتجريد ًمٚم٘مدروي ،47/4، ( اعمًٌقط ًمٚمنظمز3)

واعمحرر عمجد اًمديـ  ،4/3:4، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ًمألٟمّم٤مري ،:8/57، ًمٙمٌػم ًمٚمامورديواحل٤موي ا ،5:/8، عمحٛمد قمٚمٞمش

 .34/635، واًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م ،4/589، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .476/;، ( اًمٕمٜم٤مي٦م ًمٚم٤ٌمسمريت4)

 .4/3:4، سمداي٦م اعمحت٤مج ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌمو ،7/79، ( ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمٚمحٓم٤مب5)

 .5/638، ( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ًمٚمٌٝمقيت6)

( ُمـ ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م ضمرائؿ 3اعم٤مدة )، وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اًمتٕمريػ اًمقارد ذم ( ُمـ ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م همًؾ إُمقال3( اعم٤مدة )7)

 .اإلره٤مب ومتقيٚمف

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م اعمخدرات واعم١مصمرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م.3( اعم٤مدة )8)

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٓمػمان اعمدين.93( اعم٤مدة )9)
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 >ُمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمذي ورد ومٞمف وهق ٟمٔم٤مم اًمٓمػمان اعمدين اًمث٤مًم٨مويالطمظ أن اًمتٕمريػ 

 ذم احلجز امومٞمٛمٙمـ اؾمتخداُمٝم أُم٤م اًمتٕمريٗم٤من إول واًمث٤مينف، وًمذًمؽ ومٝمق يت٘مٞمد سمٛمقوققم

 اًمتحٗمٔمل سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم. 

وٌط اعم٤مل اعمٜم٘مقل وووٕمف حت٧م يد اًم٘مْم٤مء عمجرد "وىمٞمؾ ذم شمٕمريػ احلجز اًمتحٗمٔمل: 

ُمٜمع اعمحجقز قمٚمٞمف ُمـ اًمتٍمف شمٍموم٤م يي سمحؼ احل٤مضمز وٓ ي١مدي سمذاشمف إمم سمٞمع اعم٤مل اعمحجقز 

ويٜمت٘مد: سم٠مٟمف مل ي٘مٞمد احلجز سم٠مٟمف إضمراء ُم١مىم٧م، وسم٠مٟمف ىمٞمده ذم  ،(3)"٤مضمز ُمٜمفواؾمتٞمٗم٤مء ديـ احل

 ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمٍمي وهق ُم٘مٞمد اعمٜم٘مقل، وؾم٥ٌم ذًمؽ أن اًمتٕمريػ ورد ذم ذح احلجز اًمتحٗمٔمل

 سمخالف اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي طمٞم٨م يِمٛمؾ اعمٜم٘مقل واًمٕم٘م٤مر. ،(4)ذم اعمٜم٘مقل

ُم٤ٌمهمت٦م اعمديـ واًمْمٖمط قمٚمٞمف ُمـ ظمالل وؾمٞمٚم٦م وىم٤مئٞم٦م اهلدف ُمٜمٝم٤م "وىمٞمؾ ذم شمٕمريٗمف: 

، ويٜمت٘مد: سم٠مٟمف مل (5)"اًمتحٗمظ قمغم أُمقاًمف اعمٜم٘مقًم٦م وُمٜمٕمف ُمـ إظمٗم٤مءه٤م أو هتريٌٝم٤م إضارا سم٤مًمدائـ

 يتْمٛمـ ُم٤م يٗمٞمد سم٠مٟمف إضمراء ىمْم٤مئل، ومل ي٘مٞمد احلجز سم٠مٟمف إضمراء ُم١مىم٧م.

ُمقال اعمديـ اخت٤مذ إضمراءات حتٗمٔمٞم٦م حتٛمل طم٘مقق اًمدائـ وحت٤مومظ قمغم أ"وىمٞمؾ ذم شمٕمريٗمف: 

، ويٜمت٘مد: سم٠مٟمف قمّرف احلجز اًمتحٗمٔمل سم٤مخت٤مذ إضمراءات (6)"قمـ ـمريؼ ووٕمٝم٤م حت٧م يد اًم٘مْم٤مء

حتٗمٔمٞم٦م ومل يقوح اعم٘مّمقد ُمـ اًمتحٗمظ، وهذا يٚمزم ُمٜمف اًمدور، يمام أٟمف مل ي٘مٞمد احلجز سم٠مٟمف إضمراء 

 ُم١مىم٧م.

إضمراء ىمْم٤مئل ُم١مىم٧م سمٛمٜمع اعمديـ أو ُمـ حت٧م يده  اًمتٕمريػ اعمخت٤مر ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل:

 رء ُمـ أُمقاًمف ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سم٤مًمدائـ.

 

 

                                                           

 .8;3، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ (3)

 ([.32:7) ]اعم٤مدة احلجز اًمتحٗمٔمل ذم اعمٜم٘مقل وم٘مط اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي ىمٞمد (4)

 .6;3، صأمحد صدىمل ،اًمقضمٞمز ذم ىمقاقمد اًمتٜمٗمٞمذ (5)

 .;44، صوحمٛمد روم٤مقمل ،ٗمٚمح اًم٘محٓم٤مينُم ،اًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ (6)
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 احملذٛش يدٜ٘ حتؿعٝا: ايؿسع ايجاْٞ: تعسٜـ

احلجز قمغم اعمحجقز ًمديف هق: احلجز اًمذي يقىمٕمف اًمدائـ قمغم طم٘مقق ُمديٜمف أو ُمٜم٘مقٓشمف 

، وهذا شمٕمريػ ًمٚمحجز قمغم اعمحجقز ًمديف (3)اًمتل ذم ذُم٦م اًمٖمػم )ُمديـ اعمديـ( أو ذم طمٞم٤مزشمف

 سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم وٓ خيتص سمتٕمريػ احلجز اًمتحٗمٔمل.

إضمراء ىمْم٤مئل ُم١مىم٧م سمٛمٜمع ُمـ  ويٛمٙمـ شمٕمريػ احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف سم٠مٟمف:

 حت٧م يده رء ُمـ أُمقال اعمديـ ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سم٤مًمدائـ.

 وًمٞمس اعمقوققمٞم٦م.: يقوح أٟمف ُمـ إطمٙم٤مم اإلضمرائٞم٦م "إضمراء"

 : خيرج سمف أي إضمراء يّمدر ُمـ همػم اًم٘مْم٤مء."ىمْم٤مئل"

: يقوح أٟمف ُمـ صقر احلامي٦م اًمقىمتٞم٦م إمم طملم اًمٗمّمؾ اعمقوققمل ذم "ُم١مىم٧م"

 آؾمتح٘م٤مق.

 اعمحجقز ًمديف. ي٘مّمد سمف: "سمٛمٜمع ُمـ حت٧م يده رء ُمـ أُمقاًمف "

ُميا سم٤مًمدائـ، : شم٘مٞمٞمد اًمتٍمف اعمٛمٜمقع سمٙمقٟمف "ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سم٤مًمدائـ"

وسمذًمؽ خترج اًمتٍموم٤مت اًمتل ٓ شمي سم٤مًمدائـ ومال يٛمٜمع ُمٜمٝم٤م، ٓؾمٞمام أن سمٕمض اًمتٍموم٤مت 

 ضوري٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم إُمقال اعمحجقزة.

وذم احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف صمالصم٦م أـمراف: ـم٤مًم٥م احلجز، واعمحجقز قمٚمٞمف، 

ف هق: اعمديـ. واعمحجقز ًمديف هق: واعمحجقز ًمديف. ومٓم٤مًم٥م احلجز هق: اًمدائـ. واعمحجقز قمٚمٞم

 ُمديـ اعمديـ وهق اًمٖمػم.

ُمـ يًٞمٓمر ؾمٞمٓمرة ؿمخّمٞم٦م ُم٤ٌمذة قمغم اًمٌمء حمؾ احلجز  واعم٘مّمقد سم٤معمحجقز ًمديف هٜم٤م:

حتقل دون ؾمٞمٓمرة اعمديـ قمغم اًمٌمء رهمؿ أٟمف ُمٚمتزم سمتًٚمٞمؿ هذا اًمٌمء إمم اعمديـ، وم٤معمديـ 

دمٕمؾ ُمٜمف ُمديٜم٤م ًمٚمٛمديـ، وًمٞمس جمرد شم٤مسمع ًمف، واعمحجقز ًمديف سمٞمٜمٝمام قمالىم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م 

                                                           

 .3297، صأمحد أسمق اًمقوم٤م ،إضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ (3)
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وم٤معمحجقز ًمديف ٓ خيْمع ًمٚمٛمديـ ظمْمقع اًمت٤مسمع ًمٚمٛمتٌقع، أُم٤م إن يم٤من شم٤مسمٕم٤م ًمف ومال شمٙمقن طمٞمٜمئذ 

 .(3)طمٞم٤مزة ُمًت٘مٚم٦م، وٓ يٕمد حمجقزا ًمديف يم٤مخل٤مدم واحل٤مرس واًمراقمل وهمػمهؿ

تلم، وود وم٤محلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف طمجز ُمزدوج يرد قمغم ذُمتلم ُم٤مًمٞم

ُمديٜملم، وسمٛم٘مت٣م طم٘ملم: أطمدمه٤م: طمؼ احل٤مضمز ىمٌؾ اعمديـ. واًمث٤مين: طمؼ اعمديـ ىمٌؾ اعمحجقز 

قمغم اعمحجقز ًمديف إمم صقرشملم: إومم: طمجز ديقن اعمديـ  اًمتحٗمٔمل ، ويٜم٘مًؿ احلجز(4)ًمديف

 . (5)اًمث٤مٟمٞم٦م: طمجز أقمٞم٤من اعمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف ،ًمدى اعمحجقز ًمديف

 - اسمتداء -ومم٤م يتٛمٞمز سمف احلجز قمغم اعمحجقز ًمديف أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن إٓ طمجزا حتٗمٔمٞم٤م 

ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن طمجز شمٜمٗمٞمذي٤م> طمتك ًمق يم٤من ُمع اًمدائـ ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي، ويٛمٙمـ أن يٜم٘مٚم٥م هذا 

وُم٤ًمقمدة ًمٚمدائـ أسمٞمح  ،(6)احلجز إمم طمجز شمٜمٗمٞمذي ذم ُمرطمٚم٦م ٓطم٘م٦م ؿم٠مٟمف ؿم٠من أي طمجز حتٗمٔمل

احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف وًمق مل يٙمـ يٕمٚمؿ سم٠مُمقال اعمديـ اًمتل ًمدى اعمحجقز  ًمف إي٘م٤مع

ًمديف سم٤مًمتحديد، وأوضم٥م اًمٜمٔم٤مم قمغم اعمحجقز ًمديف اإلىمرار سمام ذم ذُمتف ُمـ أُمقال اعمديـ، ومٝمق 

 .(7)طمجز ىمد يٌدأ دون شمٕمٞملم حمؾ احلجز، ويتٕملم سم٢مضمراء ٓطمؼ

ؿمخص آظمر همػم اعمديـ وم٢من اًمٜمٔم٤مم راقمك ذًمؽ، ومل وٟمٔمرا ٕن اعم٤مل حمؾ احلجز ذم طمٞم٤مزة 

يِمؽمط إلي٘م٤مقمف ٟمٗمس ـمري٘م٦م طمجز اعم٤مل ًمدى اعمديـ، وًمذًمؽ ٓ يٚمزم اٟمت٘م٤مل ُم٠مُمقر اًمتٜمٗمٞمذ إمم 

ُمٙم٤من اعمٜم٘مقٓت اعمراد طمجزه٤م وحترير حمي سمذًمؽ، سمؾ يتؿ احلجز سم٢مضمراء ٓ يٛمس سمًٛمٕم٦م 

وم٤مء أو شمًٚمٞمؿ اعم٤مل إمم اعمديـ، ويتؿ احلجز اعمحجقز ًمديف، طمٞم٨م يتؿ شمٌٚمٞمٖمف سم٤محلجز عمٜمٕمف ُمـ اًمق

 .(8)سمٛمجرد شمٌٚمٞمغ اعمحجقز ًمديف سمذًمؽ

 

                                                           

 .469، صواًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل ،439، صإلسمراهٞمؿ اعمقضم٤منذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ  (3)

 .3298، صإضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ ٕمحد أسمق اًمقوم٤م (4)

 .798، صاخل٤مًمؼ قمٛمر ُم٤ٌمدئ اًمتٜمٗمٞمذ عمحٛمد قمٌد (5)

 .453-452، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم6)

 .7:9، صاخل٤مًمؼ قمٛمر وُم٤ٌمدئ اًمتٜمٗمٞمذ عمحٛمد قمٌد ،3;4، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم7)

 .;43، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ8)
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 املطًب ايجاْٞ

 َػسٚع١ٝ اذتذص ايتشؿعٞ

 : ٠ميتيدل قمغم ُمنموقمٞم٦م احلجز اًمتحٗمٔمل ُم٤م ي

 .(3)طمجر قمغم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ُم٤مًمف ذم ديـ يم٤من قمٚمٞمف طأن اًمٜمٌل  -3

ُمٕم٤مذ وُمٜمٕمف ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء طمجز قمغم أُمقال  طوضمف آؾمتِمٝم٤مد: أن اًمٜمٌل 

 ًمٕمدم اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سمحؼ اًمدائٜملم. >قمغم ـمٚم٥م اًمدائٜملم

أن رضمال ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م يم٤من يِمؽمي اًمرواطمؾ ومٞمٖم٤مزم هب٤م، صمؿ ينع اًمًػم ومٞمًٌؼ احل٤مج،  -4

أُم٤م سمٕمد أهي٤م اًمٜم٤مس، وم٢من إؾمٞمٗمع أؾمٞمٗمع "وم٠مومٚمس، ومرومع أُمره إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وم٘م٤مل: 

دان ُمٕمرو٤م، وم٠مصٌح وىمد أديٜمف وأُم٤مٟمتف أن ي٘م٤مل: ؾمٌؼ احل٤مج، إٓ أٟمف ىمد ضمٝمٞمٜم٦م ريض ُمـ 

ديـ سمف، ومٛمـ يم٤من ًمف قمٚمٞمف ديـ ومٚمٞم٠مشمٜم٤م سم٤مًمٖمداة ٟم٘مًؿ ُم٤مًمف سملم همرُم٤مئف، وإي٤ميمؿ واًمديـ> وم٢من 

 .(4)"أوًمف هؿ، وآظمره طمرب

طمجز قمغم أُمقال إؾمٞمٗمع وُمٜمٕمف ُمـ  وضمف آؾمتِمٝم٤مد: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 قمغم ـمٚم٥م اًمدائٜملم ًمٕمدم اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سمحؼ اًمدائٜملم. اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء

 .(5)شزم اًمقاضمد حيؾ قم٘مقسمتف وقمروف»طمدي٨م:  -5

                                                           

( 33482( رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى يمت٤مب اًمتٗمٚمٞمس سم٤مب احلجر قمغم اعمٗمٚمس وسمٞمع ُم٤مًمف ذم ديقٟمف رىمؿ احلدي٨م )3)

 ."٦م اًمزي٤مدي، وهق وٕمٞمػوومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ ُمٕم٤موي"(: 6/365( وىم٤مل قمٜمف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )2:/8)

( 33487( أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى يمت٤مب اًمتٗمٚمٞمس سم٤مب احلجر قمغم اعمٗمٚمس وسمٞمع ُم٤مًمف ذم ديقٟمف رىمؿ احلدي٨م )4)

( 37;44(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف يمت٤مب اًمٌٞمقع وإىمْمٞم٦م سم٤مب ذم رضمؾ يريمٌف اًمديـ رىمؿ احلدي٨م )3:/8)

 .66;/4، ُم٤م صح ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م (، وصححف زيمري٤م اًم٤ٌميمًت٤مين ذم6/758)

(، واًمٜم٤ًمئل ذم 5/535( ):584( أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب إىمْمٞم٦م سم٤مب ذم احلٌس ذم اًمديـ وهمػمه رىمؿ احلدي٨م )5)

(، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمّمدىم٤مت سم٤مب احلٌس 9/538( );:68ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب ُمٓمؾ اًمٖمٜمل رىمؿ احلدي٨م )

( 68;39(، وأمحد ذم ُمًٜمده ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم رىمؿ احلدي٨م )33:/4( )4649رىمؿ احلدي٨م )ذم اًمديـ واعمالزُم٦م 

هذا طمدي٨م صحٞمح  "( وىم٤مل قمٜمف: 6/336( )9287(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك يمت٤مب إطمٙم٤مم رىمؿ احلدي٨م )687/;4)

سم٤مب ًمّم٤مطم٥م احلؼ ، وقمّٚم٘مف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب ذم آؾمت٘مراض وأداء اًمديقن واحلجر واًمتٗمٚمٞمس "اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه

 (.4623( ىمٌؾ احلدي٨م رىمؿ ):5/33، ُم٘م٤مل
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 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وضمف آؾمتِمٝم٤مد: إصؾ طمرُم٦م ُم٤مل اعمًٚمؿ وقمروف، وم٢مذا وىمع اًمير قمغم اًمدائٜملم 

سمٛمامـمٚم٦م اعمديـ اؾمتٌٞمح قمروف وُم٤مًمف سم٘مدر ُم٤م يرومع اًمير قمـ اًمدائٜملم، وُمـ ذًمؽ ضمقاز 

زم »ذم طمدي٨م "أُمقال اعمديـ سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م اًمدائٜملم، ضم٤مء ذم ؾمٌؾ اًمًالم: احلجز قمغم 

 .(3)"دًمٞمؾ قمغم أٟمف حيجر قمٚمٞمفش اًمقاضمد حيؾ قمروف وقم٘مقسمتف

ُمـ اًمٕم٘مؾ: أن ذم احلجز قمغم اعمديـ مح٤مي٦م حلؼ اًمدائـ ومح٤مي٦م ًمذُم٦م اعمديـ، وم٤مًمدائـ طمتك  -6

ٕمٚم٘م٦م ُمِمٖمقًم٦م سم٤مًمديـ دائام، يٕمٓمك طم٘مف أو سمٕمْمف، ومح٤مي٦م ًمذُم٦م اعمديـ ًمئال شمٌ٘مك ذُمتف ُم

وهذه ُمّمٚمح٦م يمؼمى قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمدائـ واعمديـ، ومٙم٤من ُم٘مت٣م اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح أن يث٧ٌم 

  .(4)احلجز

 

 املطًب ايجايح

 ع٢ً احملذٛش يدٜ٘ أ١ُٖٝ اذتذص ايتشؿعٞ

سم٠ممهٞم٦م يمٌػمة ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم واًم٘مْم٤مئل،  قمغم اعمحجقز ًمديف يتٛمٞمز احلجز اًمتحٗمٔمل

 وسمٞم٤من ذًمؽ ُمـ وضمقه:

ٓ حيٛمل طمؼ اًمدائـ> ٕن احلجز اًمتٜمٗمٞمذي ٓ  - ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من -احلجز اًمتٜمٗمٞمذي  -3

يتؿ إٓ سمٜم٤مء قمغم ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي ُمٙمتٛمؾ إريم٤من واًمنموط، وىمد خيٗمل اعمديـ أُمقاًمف وهيرهب٤م 

قمغم اعمحجقز  ٜمٗمٞمذي، سمٞمٜمام يتؿ احلجز اًمتحٗمٔملىمٌؾ متٙمـ اًمدائـ ُمـ احلّمقل قمغم ؾمٜمد شم

ف طمتك حيّمؾ أُمقاًم وًمق مل يٙمـ ًمدى اًمدائـ ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي عمٜمع اعمديـ ُمـ هتري٥م ًمديف

 .(5)اًمدائـ قمغم ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي سمح٘مف

                                                           

 .;4/9، ( ؾمٌؾ اًمًالم ًمٚمّمٜمٕم٤مين3)

 .497/;، ( اًمنمح اعمٛمتع عمحٛمد اًمٕمثٞمٛملم4)

 .;;3، صوذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ إلسمراهٞمؿ اعمقضم٤من ،73;، صإضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ ٕمحد أسمق اًمقوم٤م (5)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 
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قمغم اعمحجقز ًمديف وظمٗمػ ذوـمف> ٕٟمف إضمراء  ؾمّٝمؾ اعمٜمٔمؿ إضمراءات احلجز اًمتحٗمٔمل -4

حتٗمٔمل اهلدف ُمٜمف اًمتحٗمظ قمغم اعم٤مل وم٘مط وُمٜمع اعمديـ ُمـ اًمتٍمف ومٞمف> وٕٟمف ٓ يؽمشم٥م 

 .(3)ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م أو سمٞمع اعم٤مل اعمحجقز - سمذاشمف -قمغم احلجز اًمتحٗمٔمل 

ىمد قمغم اعمحجقز ًمديف طم٘مقق اعمديـ، وذًمؽ أن اعمٜمٔمؿ وإن يم٤من  يْمٛمـ احلجز اًمتحٗمٔمل -5

ؾمٝمؾ إضمراءاشمف وظمٗمػ ذوـمف إٓ أٟمف اؿمؽمط قمغم ـم٤مًم٥م احلجز شم٘مديؿ وامن، وُمتك ُم٤م 

صم٧ٌم قمدم صح٦م احلؼ اًمذي يًتٜمد قمٚمٞمف ـم٤مًم٥م احلجز وم٢من ًمٚمٛمديـ طمؼ شمٕمقيْمف قمـ 

اًمير اًمذي حلؼ سمف سم٥ًٌم ذًمؽ، وُيٕمقض اعمديـ ُمـ اًمْمامن اًمذي شم٘مدم سمف ـم٤مًم٥م 

 احلجز.

 

                                                           

 .9;3، صٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾواًمت ،;;3، صذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ إلسمراهٞمؿ اعمقضم٤من (3)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        9: 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 املبشح األٍٚ

 ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘إٜكاع اذتذص 

١مىم٧م سمٛمٜمع اعم٘مْم٤مئل اًمضمراء إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف هق اًم٘مرار أو اإل

، وٟمتٜم٤مول ذم هذا اعمٌح٨م ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سم٤مًمدائـ اعمديـ ُمـ حت٧م يده رء ُمـ أُمقال

 أطمٙم٤مم هذا اًم٘مرار أو اإلضمراء وذوـمف واجلٝم٦م اعمختّم٦م سمف.

 :غسٚط إٜكاع اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘: املطًب األٍٚ

 :شمٞم٦ميِمؽمط إلي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف حت٘مؼ اًمنموط أ

 ايػسط األٍٚ: طًب صاسب اذتل.

 ٝمقوم ،(3)قمغم اعمحجقز ًمديف إٓ سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م ص٤مطم٥م احلؼ ٓ يتؿ إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

 >شم٠مضمٞمؾ هذا اًمٓمٚم٥م، وًمف قمدم اًمت٘مدم سمف هن٤مئٞم٤م، وًمف فتٕمٚمؼ سمٛمّمٚمح٦م ص٤مطم٥م احلؼ، ومٚمف ـمٚمٌُم

، (4)قمغم اعمحجقز ًمديف ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م سم٢مضمراء احلجز اًمتحٗمٔمل إُمروًمذًمؽ ٓ جيقز ًمٚمٛمحٙمٛم٦م 

قمغم اعمحجقز ًمديف  وإذا يم٤من ص٤مطم٥م احلؼ وم٤مىمد إهٚمٞم٦م أو يم٤من وىمٗم٤م ومٞمتؿ احلجز اًمتحٗمٔمل

 .(5)سمٓمٚم٥م اًمقزم أو اًمٜم٤مفمر أو اًم٘م٤ميض ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف

 ايػسط ايجاْٞ: ٚدٛد سل ظاٖس ايٛدٛد.

قمغم اعمحجقز ًمديف وضمقد طمؼ فم٤مهر اًمقضمقد، وًمٚمدائرة  اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل

ومل يًتٕمٛمؾ اعمٜمٔمؿ ًمٗمظ )ديـ فم٤مهر اًمقضمقد(> ٕن  ،(6)ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم فمٝمقر احلؼ أو قمدُمف

 احلؼ أقمؿ ومٞمِمٛمؾ اًمديـ وهمػمه.

 

                                                           

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49( و )48( و )47( و )46اعمقاد ) (3)

 .9;3، ص( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمقضمٞمز ذم ىمقاقمد اًمتٜمٗمٞمذ ٕمحد صدىمل55/6اعم٤مدة ) (4)

 .4/567، اهلل اخلٜملم اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٌد (5)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.3/:4( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واعم٤مدة ):4) اعم٤مدة (6)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        9; 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

فم٤مهر اًمقضمقد، ومل يِمؽمط أن يٙمقن حم٘مؼ  وايمتٗمك اعمٜمٔمؿ سم٤مؿمؽماط أن يٙمقن احلؼ

 .(3)اًمقضمقد> ًمٙمقٟمف جمرد إضمراء حتٗمٔمل ُم١مىم٧م ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م أو سمٞمع اعم٤مل اعمحجقز

 وشمتح٘مؼ اعمحٙمٛم٦م ُمـ شمقاومر وصٗملم ذم احلؼ:

 .أن يٙمقن احلؼ ُمًت٘مرا وُمٜمجزا -3

 .(4)أن شمدل اًم٘مرائـ قمغم صمٌقت احلؼ -4

ال شمتح٘مؼ اعمحٙمٛم٦م ُمـ ومُمٙمتٛمؾ إريم٤من واًمنموط،  ٤مشمٜمٗمٞمذيً  اـم٤مًم٥م احلجز ؾمٜمدً  ىمدم وإذا

تتح٘مؼ ومُمع ـم٤مًم٥م احلجز ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي، ، أُم٤م إذا مل يٙمـ ٤مًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذيسمصح٦م احلؼ، ايمتٗم٤مء 

اعمحٙمٛم٦م ُمـ صح٦م اًمٓمٚم٥م، وإذا وضمدت أن اعمًتٜمدات همػم يم٤مومٞم٦م ومٚمٝم٤م إضمراء اًمتح٘مٞمؼ اًمالزم، 

 .(5)الزموهل٤م أن شمٓمٚم٥م ُمـ أي ضمٝم٦م خمتّم٦م إضمراء اًمتح٘مٞمؼ اًم

قمغم اعمحجقز ًمديف أن يٙمقن احلؼ ُمٕملم اعم٘مدار،  ومل يِمؽمط اعمٜمٔمؿ ذم احلجز اًمتحٗمٔمل

جمرد إضمراء حتٗمٔمل ُم١مىم٧م ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟم٘مؾ  هٜم٤موٕن احلجز  >الؾمتٕمج٤مل ذم إي٘م٤مع احلجزًم

 .(6)وإن يم٤من سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن يرى اؿمؽماط شمٕمٞملم اعم٘مدار، اعمٚمٙمٞم٦م أو سمٞمع اعم٤مل اعمحجقز

 ايػسط ايجايح: ٚدٛد سل ساٍ األدا٤.

اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل وضمقد طمؼ طم٤مل إداء، وإذا يم٤من سمٕمض احلؼ طم٤مٓ 

ومل يًتٕمٛمؾ اعمٜمٔمؿ ًمٗمظ )ديـ طم٤مل إداء(>  ،(7)وسمٕمْمف مل حيؾ ومٞمقىمع سمٛم٘مدار احل٤مل، دون اعم١مضمؾ

 ٕن احلؼ أقمؿ ومٞمِمٛمؾ اًمديـ وهمػمه.

                                                           

 .456-455، صاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل (3)

 .:38-389ص، اهلل اخلٜملم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌد (4)

 ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ. ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م3/;4( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واعم٤مدة );4اعم٤مدة ) (5)

 ،458-457، صواًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل ،467، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم (6)

 .422، صواًمقضمٞمز ذم ىمقاقمد اًمتٜمٗمٞمذ ٕمحد صدىمل ،;38، صواًمقضمٞمز ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل اجلؼمي ٕمحد أسمق اخلػم

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.4/:4واعم٤مدة )( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، :4اعم٤مدة ) (7)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :2 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وم٤مء سمف ٓ دمقز اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف> عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ طمرُم٤من وذًمؽ أن احلؼ اًمذي مل حيؾ أضمؾ اًمق

اعمديـ ُمـ إضمؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف> وعم٤م ومٞمف ُمـ ُمٜمع اعمديـ ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف دون وضمف ؾم٤مئغ 

 .(3)ذقم٤م

 تطبٝل قطا٥ٞ:

قمغم ُمًتح٘م٤مت  وذًمؽ سم٤محلجز قمغم اعمحجقز ًمديف اعمدقمٞم٦م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل ـمٚم٧ٌم

اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمخٓمقط احلديدي٦م )ُمنموع ىمٓم٤مر احلرُملم اًمنيع( وىمدره٤م 

إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُمًتح٘م٤مت اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى  ـمٚم٧ٌم( ري٤مل، يمام 724.;8.47)

( 6.972:;.32اًمٕمزيز ًمقاًمديف ًمإلؾمٙم٤من اًمتٜمٛمقي وىمدره٤م ) اهلل سمـ قمٌد ُم١مؾم٦ًم اعمٚمؽ قمٌد

 (2.222;43.3واؾمتٜمدت ذم ـمٚمٌٝم٤م أن هل٤م ُمديقٟمٞم٦م ذم ذُم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ُمٌٚمغ وىمدره ) ري٤مل،

قمغم اعمحجقز ًمديف، طمٞم٨م صم٧ٌم  ري٤مل، ومحٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرومض ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل

 .(4)ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن ديـ اعمدقمٞم٦م ًمٞمس ُمًتحؼ إداء، وأيدت حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف احلٙمؿ

ٓظمتالل  >قمغم اعمحجقز ًمديف اًمتحٗمٔملرومْم٧م اعمحٙمٛم٦م ـمٚم٥م احلجز  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

 ذط )أن يٙمقن احلؼ طم٤مل إداء(.

 ايػسط ايسابع: ٚدٛد ساي١ َٔ ساالت اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘.

 هذا قمغم اعمحجقز ًمديف> ٕن طمدد اعمٜمٔمؿ احل٤مٓت اًمتل جيقز ومٞمٝم٤م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

واردة ذم  ًمٚمدائـ وًمق مل يٙمـ طم٘مف صم٤مسمت٤م سمٛمقضم٥م ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي، وهذه احل٤مٓت يث٧ٌماحلجز 

 هل: ،واحل٤مٓت، (5)اًمٜمٔم٤مم قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم وٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م وٓ اًمتقؾمع ذم شمٗمًػمه٤م

                                                           

 ،456، صاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقملو ،466-464، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم (3)

 .4/567، اهلل اخلٜملم واًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٌد

صدر قمـ اًمدائرة اًمتج٤مري٦م اًمث٤مًمث٦م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سمجدة، وُأيد ُمـ  ( احلٙمؿ ه3659/ق ًمٕم٤مم 693/4:( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )4)

( ُمٜمِمقر ذم اعمقىمع  ه:365/س ًمٕم٤مم 5988/4حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م ًمدى آؾمتئٜم٤مف )

 اإلًمٙمؽموين ًمقزارة اًمٕمدل:

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/Documents.aspx 

 .;44، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم5)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :3 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 .إذا مل يٙمـ ًمٚمٛمديـ حمؾ إىم٤مُم٦م صم٤مسم٧م ذم اعمٛمٚمٙم٦م احل٤مًم٦م إومم:

قمغم أُمقال اعمديـ ىمٌؾ أن يٜم٘مٚمٝم٤م ظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م، ويرى سمٕمض وم٘مٝم٤مء  وذًمؽ ًمٚمحجز

قمغم ُمـ ٓ يًت٘مر ذم ُمٙم٤من واطمد قمغم ؾمٌٞمؾ اًمدوام ُمثؾ اًمٌدو  ذًمؽ شمٓمٌٞمؼ إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن

 .(3)اًمرطمؾ

  .إذا ظمٌم اًمدائـ ٕؾم٤ٌمب ُم٘مٌقًم٦م اظمتٗم٤مء أُمقال اعمديـ أو هتريٌٝم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 ،قمغم اإلومالس، أو شمٍمف اعمديـ سمتٍموم٤مت شمقطمل سمذًمؽ ُمثؾ إذا يم٤من اعمديـ ىمد أذف

 .(4)سمٌٞمع ممتٚمٙم٤مشمف، أو حتقيؾ أُمقاًمف إمم ظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م ف٤مُمٞمىم :ُمثؾ

  .(5)إذا ظمٌم اًمدائـ ومقات طم٘مف إذا مل حتجز أُمقال اعمديـ احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م:

إذا يم٤من اًمدائـ يدقمل ُمٚمؽ ُمٜم٘مقل ومٚمف ـمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمٜمد  احل٤مًم٦م اًمراسمٕم٦م:

 .(6)ُمـ حيقزه ُمتك يم٤مٟم٧م هٜم٤مك دٓئؾ واوح٦م شم١ميد ادقم٤مءه

إذا يم٤من ؾم٥ٌم اًمديـ أضمرة قم٘م٤مر ومٚمٚمٛم١مضمر ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم  احل٤مًم٦م اخل٤مُم٦ًم:

 .اعمٜم٘مقٓت واًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة وامٟم٤م ًمألضمقر اعمًتح٘م٦م

عمٜمٔمؿ عم١مضمر اًمٕم٘م٤مر طمؼ اُمتٞم٤مز قمغم ُم٤م يٙمقن ُمقضمقدا سم٤مًمٕملم اعم١مضمرة ُمـ ُمٜم٘مقٓت ُمٜمح ا

ومح٤مي٦م حلؼ آُمتٞم٤مز هذا حيؼ ًمٚمٛم١مضمر  >> وامٟم٤م ًمٚمح٘مقق اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ قم٘مد اإلجي٤مرُمزروقم٤متأو 

 .دون سم٤مىمل ُمٜم٘مقٓت اعمديـ احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمٜم٘مقٓت واًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة

اعمٜم٘مقٓت واًمثامر اعمقضمقدة ذم اًمٕملم اعم١مضمرة ممٚمقيم٦م اط أن شمٙمقن وإصؾ قمدم اؿمؽم

وُمتك صم٧ٌم أن اعمٜم٘مقٓت أو اًمثامر اعمحجقزة حتٗمٔمٞم٤م ممٚمقيم٦م عمًت٠مضمر آظمر اٟمت٘مؾ  ،ًمٚمٛمًت٠مضمر

                                                           

 .:;3، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،455-454، ص( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم46اعم٤مدة ) (3)

 .;;3، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،459، ص( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم46اعم٤مدة ) (4)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.46/4اعم٤مدة ) (5)

 ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ. (48اعم٤مدة ) (6)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :4 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وجيقز ًمٚمٛم١مضمر أن حيجز قمغم اعمٜم٘مقٓت اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمٛمًت٠مضمر ، احلجز اًمتحٗمٔمل ُمٜمٝم٤م إمم إضمرة

 .(3)ُمـ اًم٤ٌمـمـ

 تطبٝل قطا٥ٞ:

قمغم ُمٌٚمغ وىمدره  قمغم اعمحجقز ًمديف وذًمؽ سم٤محلجز ـمٚم٧ٌم اعمدقمٞم٦م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

( دوٓرا أُمريٙمٞم٤م ممٚمقيم٦م ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمٝم٤م، واؾمتٜمدت اعمدقمٞم٦م ذم ـمٚمٌٝم٤م 4,6783,7658377)

مم٤م ختِمك ُمٕمف اعمدقمٞم٦م  ،حتقل اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ذيم٦م شمْم٤مُمٜمٞم٦م إمم ذيم٦م ذات ُم١ًموًمٞم٦م حمدودة

ُمـ اظمتٗم٤مء أُمقال اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م وُمـ صمؿ وٞم٤مع طم٘مقق اعمدقمٞم٦م، ومحٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرومض ـمٚم٥م 

احلجز اًمتحٗمٔمل، ًمٕمدم وضمقد ُم٤م خُيِمك ُمٕمف اظمتٗم٤مء أُمقال اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة 

ٓ يؽمشم٥م قمغم حتقل ذيم٦م اًمتْم٤مُمـ أو "( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اًمًٕمقدي قمغم أٟمف: ;:3)

قصٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م إسمراء ذُم٦م اًمنميم٤مء اعمتْم٤مُمٜملم ُمـ ُم١ًموًمٞمتٝمؿ قمـ ديقن اًمنميم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمت

ًمٚمتحقل إٓ إذا ىمٌؾ اًمدائٜمقن ذًمؽ ساطم٦م أو إذا مل يٕمؽمض أطمدهؿ قمغم ىمرار اًمتحقل ظمالل 

 .(4)"صمالصملم يقُم٤م ُمـ إسمالهمف سمخٓم٤مب ُمًجؾ

> ًمٕمدم وضمقد يفقمغم اعمحجقز ًمد رومْم٧م اعمحٙمٛم٦م ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

 طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مٓت احلجز اًمتحٗمٔمل.

 ايػسط ارتاَظ: إٔ ٜهٕٛ املاٍ احملذٛش عًٝ٘ ممًٛنا يًُدٜٔ.

اعم٤مل اعمحجقز قمٚمٞمف ذم  قمغم اعمحجقز ًمديف> ٕن ويت٠ميمد هذا اًمنمط ذم احلجز اًمتحٗمٔمل

طمٞم٤مزة اعمحجقز ًمديف )اًمٖمػم(، وهٜم٤م ٓسمد أن شمتح٘مؼ اعمحٙمٛم٦م ُمـ أن هذا اعم٤مل ممٚمقك ًمٚمٛمديـ، 

 .(5)وًمٞمس ممٚمقيم٤م ًمٚمٖمػم احل٤مئز ًمف

                                                           

، واًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم ،( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ47/3( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واعم٤مدة )47اعم٤مدة ) (3)

 .424-423، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،;45-459ص

( احلٙمؿ صدر قمـ اًمدائرة اًمتج٤مري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سمجدة، وُأيد ُمـ حمٙمٛم٦م  ه3657ًمٕم٤مم  7282اًم٘مْمٞم٦م )( رىمؿ 4)

 ( ُمٜمِمقر ذم اعمقىمع اإلًمٙمؽموين ًمقزارة اًمٕمدل: ه3662ًمٕم٤مم  3395آؾمتئٜم٤مف سمجدة رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م ًمدى آؾمتئٜم٤مف )

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/Documents.aspx 

 .4/567، اهلل اخلٜملم ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٌد49اعم٤مدة ) (5)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :5 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 تطبٝل قطا٥ٞ:

شم٘مدم اعمدقمل سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمدارس اًمتل يدقمل أٟمف ذيؽ ومٞمٝم٤م، 

قب إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمٚمٞمٝم٤م ُمًت٠مضمرة، وًمٞم٧ًم ممٚمقيم٦م وصم٧ٌم ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن اعمدرؾم٦م اعمٓمٚم

قمٚمٞمٝم٤م، وأن اعم٤ٌمين اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعم٘م٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م ممٚمقيم٦م ًمٚمٖمػم، وًمذا طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرومض  كًمٚمٛمدقم

ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل، وورد ذم أؾم٤ٌمب احلٙمؿ أن ُم٤ٌمين اعمٜمِم٠مة اًمتل ـمٚم٥م اعمدقمل إي٘م٤مع احلجز 

قمك قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ هل ممٚمقيم٦م ًمٚمٖمػم، وأٟمف ٓ يًقغ إي٘م٤مع اًمتحٗمٔمل قمٚمٞمٝم٤م ٓ شمٕمقد ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ًمٚمٛمد

حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف  وأيدتاحلجز اًمتحٗمٔمل ُم٤م مل يٙمـ اعم٤مل اعمٓمٚمقب طمجزه ممٚمقيم٤م ًمٚمٛمديـ، 

 .(3)احلٙمؿ

رومْم٧م اعمحٙمٛم٦م ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل سم٥ًٌم اظمتالل أطمد ذوط  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

 وهق أن اعم٤مل اعمٓمٚمقب طمجزه ًمٞمس ممٚمقيم٤م ًمٚمٛمديـ. ،احلجز اًمتحٗمٔمل

 ايػسط ايطادع: تكدِٜ نؿٌٝ َكتدز أٚ ضُإ.

جي٥م قمغم ـم٤مًم٥م احلجز شم٘مديؿ إىمرار ظمٓمل ُمقصمؼ ُمـ يمٗمٞمؾ ُم٘متدر، أو وامن يْمٛمـ مجٞمع 

 .(4)وُم٤م يٚمح٘مف ُمـ ضر إذا فمٝمر أن ـم٤مًم٥م احلجز همػم حمؼ ذم ـمٚمٌف اعمديـطم٘مقق 

ويمٗم٤مي٦م اًمْمامن إمم اًمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمٚمدائرة، ويقصمؼ إىمرار  ويرضمع ذم حتديد ىمدرة اًمٙمٗمٞمؾ

 .(5)اًمٙمٗمٞمؾ ُمـ ىمٌؾ ٟم٤مفمر احلجز، أو يم٤مشم٥م اًمٕمدل، أو اعمقصمؼ اعمرظمص ًمف سمٛمزاوًم٦م أقمامل اًمتقصمٞمؼ

وهذا اًمنمط يٛمثؾ صقرة ُمـ صقر اعمقازٟم٦م سملم ُمّمٚمح٦م ـمرذم احلجز: إول: ـم٤مًم٥م 

ظمِمٞم٦م إظمٗم٤مء اعمديـ أُمقاًمف أو  اعمحجقز ًمديف قمغم احلجز وُمّمٚمحتف ـمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

                                                           

( رىمؿ ىمْمٞم٦م  ه3653ًمٕم٤مم  36/د/شم٩م/:4( رىمؿ احلٙمؿ آسمتدائل ) ه;364/ق ًمٕم٤مم 5462/4( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م آسمتدائٞم٦م )3)

( ]جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم  ه3654ًمٕم٤مم  :/إ س /877( رىمؿ طمٙمؿ آؾمتئٜم٤مف ) ه3653/ق ًمٕم٤مم 4937آؾمتئٜم٤مف )

 [.67;3-64;6/3اًمّم٤مدرة قمـ ديقان اعمٔم٤ممل   ه3654واعم٤ٌمدئ اًمتج٤مري٦م ًمٕم٤مم 

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.54اعم٤مدة ) (4)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.54/4( و )54/3اعم٤مدشم٤من ) (5)
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: وُمّمٚمحتف وامن طم٘مقىمف وُم٤م ىمد يٚمح٘مف ُمـ ضر اعمديـهتريٌٝم٤م أو اًمتٍمف ومٞمٝم٤م. اًمث٤مين: 

 .(3)حمتٛمؾ إذا شمٌلم أن ـم٤مًم٥م احلجز همػم حمؼ ذم ـمٚمٌف

 تطبٝل قطا٥ٞ:

شم٘مدم اعمدقمل سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعم١مؾم٦ًم حمؾ اًمدقمقى ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم 

طم٘مقىمف ومٞمٝم٤م، ورومض اعمدقمل شم٘مديؿ يمٗم٤مًم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمـ يمٗمٞمؾ ُمكمء، وًمذا طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرومض 

 .(4)حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف احلٙمؿ وأيدتـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل، 

رومْم٧م اعمحٙمٛم٦م ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل سم٥ًٌم اظمتالل أطمد ذوط  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

 احلجز اًمتحٗمٔمل وهق قمدم شم٘مديؿ يمٗمٞمؾ ُم٘متدر أو وامن.

 ايطابع: أال ٜهٕٛ يف اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘ ضسز ع٢ً غري املدٜٔ.ايػسط 

وم٢مذا يم٤من ذم احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف ضر قمغم همػم اعمديـ مل ي٠مُمر اًم٘م٤ميض سمف، 

يم٤محلجز قمغم ُمٜم٘مقل داظمؾ قم٘م٤مر ًمٖمػم اعمديـ، ومال حيجز قمٚمٞمف داظمؾ اًمٕم٘م٤مر إٓ قمغم وضمف شمْمٛمـ 

ر، ًمٙمـ ُمتك أُمٙمـ احلجز قمغم اعمٜم٘مقل ذم هذه احل٤مل وٟم٘مٚمف إمم ُمٙم٤من سمف إضمرة ًمّم٤مطم٥م اًمٕم٘م٤م

 .(5)آظمر سم٠مضمرة أو همػمه٤م شمٕملم ذًمؽ

 تطبٝل قطا٥ٞ:

شم٘مدُم٧م اعمدقمٞم٦م سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ـم٤مئرات اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م واؾمتٜمدت ذم 

( ري٤مل، ومحٙمٛم٧م 682.6:3.85.:ـمٚمٌٝم٤م أن هل٤م ُمديقٟمٞم٦م ذم ذُم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ُمٌٚمغ وىمدره )

اعمحٙمٛم٦م سمرومض ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل، واؾمتٜمدت ذم طمٙمٛمٝم٤م قمغم أن طمجز اًمٓم٤مئرات يؽمشم٥م 

ٞمٝم٤م، ويتٕمدى ضره قمغم أـمراف ُمتٕمددة ٓ قمالىم٦م هل٤م قمٚمٞمف ضر ُمْم٤مقمػ قمغم اعمدقمك قمٚم

سم٤مًمٜمزاع اًم٘م٤مئؿ> إذ ؾمٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف شمٕمٓمؾ سمحريم٦م اًمٓمػمان واعم٤ًمومريـ، وٓ يٛمٙمـ دومع ضر ظم٤مص 
                                                           

 .:45، صعمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل اًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ (3)

( رىمؿ ىمْمٞم٦م  ه3654ًمٕم٤مم  32/د/شم٩م/75( رىمؿ احلٙمؿ آسمتدائل ) ه3653/ق ًمٕم٤مم 3758/5( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م آسمتدائٞم٦م )4)

]جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم  ،( ه3654ًمٕم٤مم  :/ إ س /626( رىمؿ طمٙمؿ آؾمتئٜم٤مف ) ه3654/ق ًمٕم٤مم 2;;5آؾمتئٜم٤مف )

 [.58;3-;4;6/3اًمّم٤مدرة قمـ ديقان اعمٔم٤ممل   ه3654واعم٤ٌمدئ اًمتج٤مري٦م ًمٕم٤مم 

 .573-4/572، اهلل اخلٜملم اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٌد (5)
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سمير قم٤مم، ٓؾمٞمام ذم وىم٧م اًمدقمقى وهق وىم٧م احل٩م، ومٗمل طمجز ـم٤مئرات اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ضر 

ف اًمٓم٤مئرات ذم اعمٓم٤مرات ىمد ي١مصمر قمغم قمغم اعم٤ًمومريـ سم٢مقم٤مىمتٝمؿ قمـ قمٌقر ؾمٌٞمٚمٝمؿ، يمام أن وىمق

ؾمالؾم٦م طمريم٦م اًمٓمػمان، وظمدُم٤مت اعمٓم٤مرات، يمام أٟمف يتٓمٚم٥م دومع أُمقال إو٤مومٞم٦م ُمـ اعمدقمك 

 .(3)قمٚمٞمٝم٤م، وهذا ومٞمف ضر قمٚمٞمٝم٤م، وأيدت حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف احلٙمؿ

 رومْم٧م اعمحٙمٛم٦م ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل> ٕٟمف ومٞمف ضر قمغم همػم اعمديـ. شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

 ايجأَ: إٔ ٜهٕٛ اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘ بأَس ايكاضٞ.ايػسط 

اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف وم٢مٟمف ٓ يتؿ إٓ سم٠مُمر اًم٘م٤ميض، واهلدف ُمـ  وم٢مذا شمقضمف احلجز

 .(4)ذًمؽ اًمت٠ميمد ُمـ شمقاومر ذوط احلامي٦م اعمًتٕمجٚم٦م، واًمت٠ميمد ُمـ أطم٘مٞم٦م ـم٤مًم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل

 حتٗمٔمٞم٤م ُمٜم٘مقٓ.ٓ يِمؽمط أن يٙمقن اعم٤مل اعمحجقز 

ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل  ًمدى اعمحجقز ًمديف ىمرر اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أن مجٞمع أُمقال اعمديـ

سمٞمٜمام ٟمجد سمٕمض اًم٘مقاٟملم إظمرى ٓ شمدظمؾ اًمٕم٘م٤مرات ذم  ،(5)ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمٜم٘مقٓ، أم قم٘م٤مرا

 وقمٚمٚمقا ذًمؽ أن اًمٕم٘م٤مر ُم٤مل صم٤مسم٧م ٓ يًتٓمٞمع اعمديـ هتريٌف، ومٚمٞمس هٜم٤مك ،(6)احلجز اًمتحٗمٔمل

طم٤مضم٦م ًمٚمتحٗمظ قمٚمٞمف، ويقوح سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن أن هذه اًمٕمٚم٦م ُمردودة، وم٤مًمٕم٘م٤مر وإن يم٤من ٓ 

٤م سم٤مًمتٍمف ومٞمف وإظمراضمف هبذا ُمـ وامن طمؼ ٞميٛمٙمـ هتريٌف ُم٤مدي٤م إٓ أٟمف يٛمٙمـ هتريٌف ىم٤مٟمقٟم

وسمذًمؽ يتٌلم أن ُم٤م ذه٥م  ،(7)اًمدائـ، وىمد ٓ يًتٓمٞمع اًمدائـ اًمتقصؾ إمم قمدم ٟمٗم٤مذ هذا اًمتٍمف

                                                           

وُأيد ُمـ ( احلٙمؿ صدر قمـ اًمدائرة اًمتج٤مري٦م اًمت٤مؾمٕم٦م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سمجدة،  ه;365/ق ًمٕم٤مم 5/;789( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )3)

(، ُمٜمِمقر ذم اعمقىمع اإلًمٙمؽموين  ه3662ًمٕم٤مم  365حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م ًمدى آؾمتئٜم٤مف )

 ًمقزارة اًمٕمدل:

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/Documents.aspx 

 ،4/572، اهلل اخلٜملم واًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٌد ،456، صأصقل اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل عمحٛمقد واذم (4)

 .468، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.46/5اعم٤مدة ) (5)

احلجز ُمثؾ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي اًمذي ىمرر أن احلجز اًمذي يٛمٙمـ إي٘م٤مقمف قمغم اًمٕم٘م٤مرات هق احلجز اًمتٜمٗمٞمذي وم٘مط وًمٞمس  (6)

 (.32:7اعم٤مدة )، اًمتحٗمٔمل

 .9;3-8;3، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،452، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم7)
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هق إومْمؾ  قمغم اعمحجقز ًمديف اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي سمِمٛمقل اًمٕم٘م٤مرات ذم احلجز اًمتحٗمٔملإًمٞمف 

 وهق ُم٤م حيٗمظ قمغم اًمدائـ طم٘مقىمف.  ،قمٛمٚمٞم٤م

 

 املطًب ايجاْٞ

 ادت١ٗ املدتص١ بإٜكاع اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘

ومّّمؾ اعمٜمٔمؿ اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م سم٢مصدار ىمرار أو طمٙمؿ احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم 

اعمحجقز ًمديف، وومّّمؾ أطمٙم٤مم شمداومع آظمتّم٤مص سملم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم ذًمؽ، وسمٞم٤من ذًمؽ 

 قمغم اًمٜمحق أيت: 

 ادت١ٗ املدتص١ باذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘:

قمغم اعمحجقز  ٦م إُمر سم٤محلجز اًمتحٗمٔملًمٚمجٝم٦م اعمختّم٦م ٟمٔم٤مُم٤م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاع ؾمٚمٓم

واؾمتخدم اعمٜمٔمؿ ُمّمٓمٚمح )اجلٝم٦م( ومل يًتخدم ُمّمٓمٚمح )اعمحٙمٛم٦م( ًمٞمِمٛمؾ اعمح٤ميمؿ ، (3)ًمديف

 واًمٚمج٤من اًم٘مْم٤مئٞم٦م.

وم٢مذا يم٤مٟم٧م حمٙمٛم٦م اًمتٜمٗمٞمذ هل اعمختّم٦م سمٜمٔمر اًمٜمزاع ومتختص سم٢مي٘م٤مع احلجز، وإذا يم٤مٟم٧م 

وذًمؽ ًمتٗم٤مدي شمْم٤مرب إطمٙم٤مم  >(4)فسم٢مي٘م٤مقمحمٙمٛم٦م اعمقوقع هل اعمختّم٦م سمٜمٔمر اًمٜمزاع ومتختص 

 وي٘مّمد سم٤مًمٜمزاع: اًمدقمقى إصٚمٞم٦م اًمتل سمًٌٌٝم٤م شمؿ ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل ،(5)ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة

 .(6)قمغم اعمحجقز ًمديف

                                                           

اهلل  ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌدو ،اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ٟمٔم٤مم ( ُمـ:5( طمتك )46واعمقاد ُمـ ) ،( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ45اعم٤مدة ) (3)

 .376، صاخلٜملم

 .387، صواًمقضمٞمز ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل اجلؼمي ٕمحد أسمق اخلػم ،427، صإلسمراهٞمؿ اعمقضم٤منذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ  (4)

 .428، صاًمقضمٞمز ذم ىمقاقمد اًمتٜمٗمٞمذ ٕمحد صدىمل (5)

 .336، صاًمٕمزيز اًمِمؼمُمل ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌد (6)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :9 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اعمدقمك  اعمٙم٤مين يٙمقن آظمتّم٤مصو

٦م ومٞمٙمقن آظمتّم٤مص ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق قمٚمٞمف، وم٢من مل يٙمـ ًمف ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م ذم اعمٛمٚمٙم

  .(3)اظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اعمدقمل

وإذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقى سم٤محلؼ ىمد رومٕم٧م أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اظمتّم٧م هذه اعمحٙمٛم٦م سم٢مصدار إُمر 

قمغم اعمحجقز ًمديف، ومٞمح٤مل ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل إمم ىم٤ميض اعمقوقع اًمذي  سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل

 .(4)يٜمٔمر اًمدقمقى إصٚمٞم٦م

 تداؾع االختصاص يف اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘:

قمغم اعمحجقز ًمديف ومٞمختص  إذا طمّمؾ شمداومع ذم آظمتّم٤مص سم٤مُٕمر سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل

قمغم اعمحجقز ًمديف، وإذا اٟم٘م٣م اًمتداومع  اسمتداء سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل اًم٘م٤ميض اعمح٤مل إًمٞمف اًمٓمٚم٥م

ويتؿ اًمتداومع  ،(5)٤مظمتّم٤مصف سم٤مًمٜمٔمريٙمقن اؾمتداُم٦م احلجز ورومٕمف ُمـ اظمتّم٤مص ُمـ اؾمت٘مر إُمر سم

 .(6)وومؼ ُم٤م ىمررشمف ُمقاد ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م

واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ: أن إضمراءات شمداومع آظمتّم٤مص ىمد شمٓمقل وشمت٠مظمر، سمٞمٜمام إضمراءات 

 احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف شمتٓمٚم٥م آؾمتٕمج٤مل.

ٛم٦م اًمقاطمدة وشمداومع آظمتّم٤مص يِمٛمؾ شمداومع آظمتّم٤مص اعمقوققمل سملم ىمْم٤مة اعمحٙم 

أو سملم حمٙمٛم٦م  ،أو سملم حمٙمٛمتلم، يمام يِمٛمؾ شمداومع آظمتّم٤مص اًمقٓئل أو اعمٙم٤مين سملم حمٙمٛمتلم

قمغم  وجلٜم٦م ىمْم٤مئٞم٦م أو سملم جلٜمتلم ىمْم٤مئٞمتلم، وعمـ اؾمت٘مر ًمف آظمتّم٤مص إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

 .(7)اعمحجقز ًمديف وًمق رومْمف ُمـ ىمٌٚمف، وًمف إًمٖم٤مء احلجز وًمق أُمر سمف ُمـ ىمٌٚمف

 

 
                                                           

 .اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ٟمٔم٤مم ( ُمـ58اعم٤مدة ) (3)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.52/3واعم٤مدة )( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، 52اعم٤مدة ) (4)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.45/3اعم٤مدة ) (5)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م.3/:9( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م، واعم٤مدة ):9اعم٤مدة ) (6)

 .377، صاهلل اخلٜملم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌد (7)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :: 
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 االختصاص يف إبالؽ دٗات تطذٌٝ األَٛاٍ باذتذص:

قمغم اعمحجقز ًمديف اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمجٝم٤مت  شمتقمم اعمحٙمٛم٦م اًمتل أصدرت إُمر سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل

وذًمؽ سم٤مًمت٠مؿمػم قمغم ؾمجالهت٤م سم٤محلجز سمام  ،(3)اعمختّم٦م أو اعمنموم٦م قمغم شمًجٞمؾ إُمقال ًمتٜمٗمٞمذه

 .(4)يٛمٜمع اًمتٍمف ومٞمٝم٤م

 

 املطًب ايجايح

 اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘ يف ايؿك٘ اإلضالَٞإٜكاع 

أطمٙم٤مم وإضمراءات إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم 

ذًمؽ  >داظمٚم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م وزم إُمر ًمتٜمٔمٞمؿ أُمقر اًمرقمٞم٦ماًمًٕمقدي 

إلي٘م٤مع احلجز  أن شمٍمف اإلُم٤مم قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م، وهذه إطمٙم٤مم اًمتل ىمرره٤م اعمٜمٔمؿ

حتٗمظ طم٘مقق مجٞمع إـمراف، ومتحٗمظ  ومٝملُمٌٜمٞم٦م قمغم اعمّمٚمح٦م>  قمغم اعمحجقز ًمديف اًمتحٗمٔمل

وطم٘مقق اعمديـ وطم٘مقق اعمحجقز ًمديف، وحتٗمظ طم٘مقق اًمٖمػم،  اًمتحٗمٔملطم٘مقق ـم٤مًم٥م احلجز 

 ؾمتٕمج٤مل ىمٌؾ أن خيٗمل اعمديـ أُمقاًمف وهيرهب٤م.وشم٘مقم قمغم آ

وُم٤م يّمدره إُم٤مم اعمًٚمٛملم ُمـ أطمٙم٤مم شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م وم٢من إصؾ ومٞمٝم٤م اًمّمح٦م واجلقاز، 

 جك ُّ  وإصؾ ومٞمٝم٤م وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م، ُم٤م مل خت٤مًمػ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

٠مطمٙم٤مم وإضمراءات وم ،[;7]اًمٜم٤ًمء: َّ هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك

اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ُمـ شمٜمٔمٞمؿ أُمقر قمغم اعمحجقز ًمديف  احلجز اًمتحٗمٔملإي٘م٤مع 

 .ٓ خت٤مًمػ أُمرا ُمـ أُمقر اًمنميٕم٦ماعمًٚمٛملم اًمتل ي٘مقم هب٤م إُم٤مم اعمًٚمٛملم سمام حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م، وهل 

 ٠مطمٙم٤مم وإضمراءات إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمليْم٤مف إمم ذًمؽ أن يمثػما ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم

 ورد ذم ٟمّمقص اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤م يدل قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م، وُمـ ذًمؽ:قمغم اعمحجقز ًمديف 

 

                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.45/4اعم٤مدة ) (3)

 .378، صاهلل اخلٜملم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌد (4)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :; 
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 إٜكاع اذتذص ايتشؿعٞ:

ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمنموقمٞم٦م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل سم٤معمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم اعمتٜم٤مزع ومٞمف طمتك يتؿ 

ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙم٤م واظمتّمؿ إًمٞمف ذم أرض "اًمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاع، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اعمدوٟم٦م: 

وم٤مدقمك ومٞمٝم٤م رضمؾ دقمقى وم٤مظمتّمٛمقا ومٞمٝم٤م إمم ص٤مطم٥م شمٚمؽ اعمٞم٤مه، اطمتٗمر ومٞمٝم٤م رضمؾ قمٞمٜم٤م، 

وم٠موىمٗمٝمؿ طمتك يرشمٗمٕمقا إمم اعمديٜم٦م. وم٠مشمك ص٤مطم٥م اًمٕملم اًمذي يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ومِمٙم٤م ذًمؽ إمم ُم٤مًمؽ، 

وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ: ىمد أطمًـ طملم أوىمٗمٝم٤م ورآه ىمد أص٤مب. ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف ص٤مطم٥م إرض: اشمرك قمامزم 

ل ُم٤مًمؽ: ٓ أرى ذًمؽ، وأرى أن يقىمػ، وم٢من يٕمٛمٚمقن وم٢من اؾمتحؼ إرض ومٚمٞمٝمدم قمٛمكم. ىم٤م

وُم٤م ورد ذم هذه احل٤مدصم٦م ُمـ ُمٜمع ص٤مطم٥م اًمٕملم ُمـ إيمامل  ،(3)"اؾمتحؼ طم٘مف أظمذه وإٓ صمٌت٧م

قمٛمٚمف وطمجز هذه اًمٕملم طمتك يتؿ اًم٧ٌم سمِم٠من اًمٜمزاع هق ذات ُم٤م ىمرره اعمٜمٔمؿ ذم أطمٙم٤مم احلجز 

 اًمتحٗمٔمل.

ال ظم٤مص٤م ومٞمف سمٕمٜمقان: ]اًمٗمّمؾ وومّّمؾ اسمـ ومرطمقن ذم أطمٙم٤مم احلجز اًمتحٗمٔمل، وقم٘مد ومّم

اًمٜمقع إول اًمٕم٘م٤مر ويٜم٘مًؿ إمم "اًمراسمع ذم شمقىمٞمػ اعمدقمك ومٞمف وهق صمالصم٦م أٟمقاع[، وضم٤مء ومٞمف: 

ىمًٛملم دور وأراض. واقمٚمؿ أن آقمت٘م٤مل واًمتقىمٞمػ ٓ يٙمقن سمٛمجرد دقمقى اخلّمؿ ذم اًمٌمء 

مم ذًمؽ ؾم٥ٌم ي٘مقي اعمدقمك ومٞمف، وٓ يٕم٘مؾ قمغم أطمد رء سمٛمجرد دقمقى اًمٖمػم ومٞمف، طمتك يٜمْمؿ إ

اًمدقمقى أو ًمٓمخ واًم٥ًٌم يمِمٝم٤مدة اًمٕمدل أو اعمرضمق شمزيمٞمتف واًمٚمٓمخ ًمٚمِمٝمقد همػم اًمٕمدول، وم٢مذا 

صم٧ٌم هذا وم٤مٓقمت٘م٤مل ذم اًمرسم٤مع قمغم وضمٝملم. إول: قمٜمد ىمٞم٤مم اًمِمٌٝم٦م اًمٔم٤مهرة أو فمٝمقر اًمٚمٓمخ 

ومٞمف شمٍموم٤م  ومػميد اعمدقمل شمقىمٞمٗمف ًمٞمثٌتف، وم٤مًمتقىمٞمػ هٜم٤م سم٠من يٛمتٜمع اًمذي هق ذم يده أن يتٍمف

يٗمٞمتف يم٤مًمٌٞمع واهل٦ٌم، أو خيرضمف سمف قمـ طم٤مًمف يم٤مًمٌٜم٤مء واهلدم وٟمحق ذًمؽ ُمـ همػم أن شمرومع يده قمٜمف. 

سْمُع قمغم ُم٤م جي٥م ويدقمل  اًمث٤مين: سمٕمد أن يث٧ٌم اعمدقمل دقمقاه ذم ذًمؽ سمِمٝم٤مدة ىم٤مـمٕم٦م وحي٤مز اًمرَّ

ومٞمقىمػ  اعمًتحؼ ُمٜمف ُمدومٕم٤م ومٞمام ىم٤مُم٧م سمف اًمٌٞمٜم٦م ًمٚمٛمدقمل ومٞميب ًمٚمٛمًتحؼ ُمٜمف أضم٤مل،

                                                           

، (، وىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم ديقان إطمٙم٤مم اًمٙمؼمى ًمٚمٖمرٟم٤مـمل6/74( و)6/34( اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ )3)

، واجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م ;6/32، ٞمدي، وشمقوٞمح إطمٙم٤مم ًمٚمزسم:68/;، واًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ ًمٚم٘مرـمٌل ،74ص

 .39/943، ًمٚمّم٘مكم
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اعمدقمك ومٞمف طمٞمٜمئذ سم٠من شمرومع يد إول قمٜمف، وم٢من يم٤مٟم٧م دارا اقمت٘مٚم٧م سم٤مًم٘مٗمؾ أو أرو٤م ُمٜمع ُمـ 

طمرصمٝم٤م أو طم٤مٟمقشم٤م ًمف ظمراج وىمػ اخلراج، وم٢من يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم طمّم٦م ومتٕم٘مؾ مجٞمع اًمدار 

وإرض ومجٞمع اخلراج، وىمٞمؾ يٕم٘مؾ ُمـ اخلراج سم٘مدر ُم٤م يٜمقب احلّم٦م اعمدقمك ومٞمٝم٤م، ويدومع 

ك قمٚمٞمف وي١مُمر سم٢مظمالء اًمدار ُمـ ٟمٗمًف وُمت٤مقمف، وي١مضمؾ ذم إظمالء ذًمؽ صمالصم٦م أي٤مم سم٤مىمٞمف ًمٚمٛمدقم

، وهذا شمٗمّمٞمؾ ُمقؾمع ذم أطمٙم٤مم احلجز اًمتحٗمٔمل وسمٞم٤من طم٤مٓشمف وذح (3)"وٟمحقه٤م... 

 إضمراءاشمف، وي١ميمد قمغم ُمنموقمٞم٦م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل.

 اؿمؽماط ـمٚم٥م ص٤مطم٥م احلؼ إلي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل.

طم٥م احلؼ إلي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل، وهذا يتقاومؼ ُمع ُم٤م ىمرره اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ ـمٚم٥م ص٤م

 .(4)اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أن احلجز ٓ يتؿ إٓ سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م ُمـ اًمٖمرُم٤مء> ٕن احلجز حل٘مٝمؿ

 احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمٜم٘مقٓت واًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة وامٟم٤م ًمألضمقر اعمًتح٘م٦م:

ت واًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمنموقمٞم٦م احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمٜم٘مقٓ

ُمتٙم٤مري إرض يٗمٚمس ىمٚم٧م: أرأي٧م "وامٟم٤م ًمألضمقر اعمًتح٘م٦م، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اعمدوٟم٦م: 

إن أيمري٧م رضمال أرو٤م ومزرقمٝم٤م ومل أٟمت٘مد اًمٙمراء ومٗمٚمس اعمٙمؽمي ُمـ أومم سم٤مًمزرع؟ ىم٤مل: ىم٤مل 

رء يم٤من ًمٚمٖمرُم٤مء.  ُم٤مًمؽ: رب إرض أومم سم٤مًمزرع ُمـ اًمٖمرُم٤مء طمتك يًتقذم يمراءه، وم٢من سم٘مل

قم٘مد اجلقاهر ذم وضم٤مء  .(5)"ىمٚم٧م: ومل ىم٤مل ُم٤مًمؽ ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٕن اًمزرع ذم أروف وهق أومم سمف

أطمؼ سمام ومٞمٝم٤م ُمـ اًمزرع طمتك ي٘مٌض يمراءه ٓ يِم٤مريمف أطمد ُمـ  ورب إرض اعمٙمؽماة"اًمثٛمٞمٜم٦م: 

اًمٖمرُم٤مء، ؾمقى ُمـ اؾمت١مضمر ًمٚمً٘مل وم٢مٟمف حي٤مصف، وي٘مدُم٤من قمغم ُمرهتـ اًمزرع. وىمٞمؾ: رب 

                                                           

 .524 - 522، صوىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم أدب اًم٘مْم٤مء ٓسمـ أيب اًمدم ،433-4/432، ( شمٌٍمة احلٙم٤مم ٓسمـ ومرطمقن3)

وُمٜمٝم٤مج  ،4/385، وسمداي٦م اعمحت٤مج ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم ،5/486، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ،9;8/7، ( اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ ًمٚمٖمرٟم٤مـمل4)

وطم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب  ،6/533، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم ،9;/5، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج ًمٚمنمسمٞمٜمل ،3/342، اًمٓم٤مًمٌلم ًمٚمٜمقوي

 ،6/4:8، واعمٌدع ٓسمـ ُمٗمٚمح ،6/684، واًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م ،;6/54، واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ،4/577، وقمٛمػمة

 .342، صوزاد اعمًت٘مٜمع ًمٚمحج٤موي

وُمٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ  ،::3/:، وىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم اًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم ،5/783، ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ( اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى 5)

 .39/943، واجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م ًمٚمّم٘مكم ،;6/32، وشمقوٞمح إطمٙم٤مم ًمٚمزسمٞمدي ،443/:، ًمٚمرضمراضمل
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ومٝمذه اًمٜمّمقص اًمٗم٘مٝمٞم٦م شم٘مرر أن ًمٚمٛم١مضمر احلجز  .(3)"إرض أومم، صمؿ أضمػم اًمً٘مل، صمؿ اعمرهتـ

اعم١مضمر ي٘مدم قمغم مجٞمع اًمدائٜملم أظمريـ، وأن قمغم ُم٤م ذم إرض اعم١مضمرة ُمـ اًمزرع، وأن ديـ 

ديٜمف ُم٘مدم قمغم ديـ اعمرهتـ، وهذا يتقاومؼ ُمع ُم٤م ىمرره اعمٜمٔمؿ ُمـ أن عم١مضمر اًمٕم٘م٤مر احلجز 

 اًمتحٗمٔمل قمغم اعمٜم٘مقٓت أو اًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة وامٟم٤م ًمألضمقر اعمًتح٘م٦م.

 االختصاص ايكطا٥ٞ يف اذتذص ايتشؿعٞ:

آظمتّم٤مص ذم إسمالغ و اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل ُم٤م ىمرره اعمٜمٔمؿ سمِم٠من

شمداومع آظمتّم٤مص ذم احلجز اًمتحٗمٔمل داظمؾ ذم أطمٙم٤مم و ضمٝم٤مت شمًجٞمؾ إُمقال سم٤محلجز

اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م إُم٤مم اعمًٚمٛملم شمٜمٔمٞمام ٕقمامل اًم٘مْم٤مء، وهل ٓ خت٤مًمػ اًمنمع> 

ٞمقي٦م إمم إُم٤مم اعمًٚمٛملم، وذًمؽ ُم٤م مل خي٤مًمػ اًمنمع، ٕن اًمنمع أويمؾ شمٜمٔمٞمؿ يمثػم ُمـ إُمقر اًمدٟم

وهذا اًمتخّمٞمص ٓ خي٤مًمػ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمنمع، سمؾ إن اًمتخّمٞمص اًم٘مْم٤مئل ُمٕمروف ُمٕمٝمقد ُمٜمذ 

وم٤مٓظمتّم٤مص  ،(4)ىم٤موٞم٤م ذم اًمٞمٛمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ط، وم٘مد قملّم اًمٜمٌل قمٝمد اًمٜمٌقة

ىم٤مل ًمٌٕمض  حمدود ذم اًمٞمٛمـ، وورد أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  اًم٘مْم٤مئل ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ومٞمختص هذا اًم٘م٤ميض سم٤مخلّمقُم٤مت اًمٞمًػمة،  ،(5)شرد قمٜمل اًمٜم٤مس ذم اًمدرهؿ واًمدرمهلم»ىمْم٤مشمف: 

يم٤مًم٘مْم٤مء ذم اًمدرهؿ واًمدرمهلم، أُم٤م إذا يم٤من أيمثر ُمـ ذًمؽ ومٚمٞمس ًمف اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، وهذا يدل قمغم 

 ضمقاز ختّمٞمص ُم٤م يٜمٔمر اًم٘م٤ميض ُمـ اًمدقم٤موى.

                                                           

 .7;4/9، ( قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ٓسمـ ؿم٤مس3)

(، واسمـ ُم٤مضمف ذم 9/643( )587:أًمٗم٤مظ اًمٜم٤مىمٚملم هلذا اخلؼم رىمؿ احلدي٨م )( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف ذم سم٤مب ذيمر اظمتالف 4)

هذا "(: 5/64، (، وىم٤مل قمٜمف اًمٌقصػمي ذم ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م4/996( )4532ؾمٜمٜمف ذم سم٤مب ذيمر اًم٘مْم٤مة رىمؿ احلدي٨م )

أسمق طم٤مشمؿ وًمف ؿم٤مهد إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ أٟمف ُمٜم٘مٓمع أسمق اًمٌخؽمي اؾمٛمف ؾمٕمٞمد سمـ ومػموز مل يًٛمع ُمـ قمكم ومل يدريمف ىم٤مًمف 

 ."ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

(، ورواه يمذًمؽ ذم اعمٕمجؿ إوؾمط رىمؿ 9/372( )8884( هذا إصمر رواه اًمٓمٌـراين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم رىمؿ احلدي٨م )5)

رواه ": ف( وىمد ىم٤مل قمٜم6/475( );922اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد رىمؿ احلدي٨م ) رواه(، يمام 9/5:9( )8974احلدي٨م )

 ."ًمٙمٌػم وإوؾمط وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م وومٞمف وٕمػ وطمديثف طمًـ وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحاًمٓمؼماين ذم ا
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اًم٘مْم٤مء "ىمد أىمر يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمتخّمٞمص اًم٘مْم٤مئل، ضم٤مء ذم جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م: و

يت٘مٞمد ويتخّمص سم٤مًمزُم٤من أو اعمٙم٤من واؾمتثٜم٤مء سمٕمض اخلّمقُم٤مت، ُمثال اًم٘م٤ميض اعم٠مُمقر سم٤محلٙمؿ 

ُمدة ؾمٜم٦م حيٙمؿ ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م وم٘مط وًمٞمس ًمف أن حيٙمؿ ىمٌؾ طمٚمقل شمٚمؽ اًمًٜم٦م أو سمٕمد ُمروره٤م، 

قب ذم ىمْم٤مء حيٙمؿ ذم مجٞمع حمالت ذًمؽ اًم٘مْم٤مء وًمٞمس ًمف أن حيٙمؿ ذم ويمذًمؽ اًم٘م٤ميض اعمٜمّم

ىمْم٤مء آظمر، واًم٘م٤ميض اعمٜمّمقب قمغم أن حيٙمؿ ذم حمٙمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م حيٙمؿ ذم شمٚمؽ اعمحٙمٛم٦م وم٘مط 

 .(3)"وًمٞمس ًمف أن حيٙمؿ ذم حمؾ آظمر

ًمإلُم٤مم ٟمّم٥م ىم٤مض ُمتٕمدد يًت٘مؾ يمؾ واطمد سمٜم٤مطمٞم٦م حيٙمؿ ومٞمٝم٤م " :(4)وىم٤مل اًمدؾمقىمل

سمجٛمٞمع أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف سمحٞم٨م ٓ يتقىمػ طمٙمؿ واطمد ُمٜمٝمؿ قمغم طمٙمؿ أظمر يم٘م٤ميض رؿمٞمد 

 .(5)"وىم٤ميض اعمحٚم٦م وىم٤ميض ىمٚمٞمقب، أو شمٕمدد ُمًت٘مؾ سمٌٚمد

وًمق ىمٚمد احلٙمؿ ومٞمٛمـ ورد إًمٞمف ذم داره، أو ذم ُمًجده صح ومل جيز أن " :(6)وىم٤مل اعم٤موردي

حيٙمؿ ذم همػم داره وٓ ذم همػم ُمًجده> ٕٟمف ضمٕمؾ وٓيتف ُم٘مّمقرة قمغم ُمـ ورد إمم داره أو 

ومٚمذًمؽ ص٤مر طمٙمٛمف ومٞمٝمام ذـم٤م، ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل  >ُمًجده وهؿ ٓ يتٕمٞمٜمقن إٓ سم٤مًمقرود إًمٞمٝمام

قمٜمدٟم٤م سم٤مًمٌٍمة سمره٦م ُمـ اًمدهر يًت٘مْمقن ىم٤موٞم٤م قمغم اعمًجد اجل٤مُمع  ءمل شمزل إُمرا :(7)اًمزسمػمي

                                                           

 .:;7 – 9;7/ 6، ( درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ًمٕمكم طمٞمدر3)

، ًمف: طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح  ه3452( هق: حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل، اعم٤مًمٙمل، وًمد سمدؾمقق ُمـ ىمرى ُمٍم، وشمقذم قم٤مم 4)

دُم٦م أم اًمؼماهلم ذم اًمٕم٘م٤مئد، وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمدردير عمختٍم ظمٚمٞمؾ ذم ومروع اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل، حمٛمد اًمًٜمقد قمغم ُم٘م

 ([.4:/5وهمػمه٤م ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٕمٛمر رو٤م )

 .6/356، ( طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم5)

ان ؿمتك، شمقذم قم٤مم ( هق: قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًم٘م٤ميض أسمق احلًـ اعم٤موردي اًمٌٍمي اًمِم٤مومٕمل، وزم اًم٘مْم٤مء ذم سمٚمد6)

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ، ( وًمف: احل٤موي، وإطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، واإلىمٜم٤مع، وأدب اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وهمػم ذًمؽ ه672)

 .454–3/452، ؿمٝم٦ٌم

( هق: أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٌٍمي اًمزسمػمي، ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُمـ أهؾ اًمٌٍمة، ًمف: اًمٙم٤مذم، وُمـ يمـتٌـف إُم٤مرة وري٤مو٦م 7)

 .3/354، إقمالم ًمٚمزريمكم، ٕمٚمؿ وآؾمتِم٤مرة وآؾمتخ٤مرة واعمًٙم٧ماًمـٛمت
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يًٛمقٟمف ىم٤ميض اعمًجد حيٙمؿ ذم ُم٤مئتل درهؿ وقمنميـ ديٜم٤مرا ومام دوهن٤م ويٗمرض اًمٜمٗم٘م٤مت وٓ 

 .(3)"يتٕمدى ُمقوٕمف وٓ ُم٤م ىمدر ًمف

وجيقز أن يقزم ىم٤موٞم٤م قمٛمقم اًمٜمٔمر ذم ظمّمقص اًمٕمٛمؾ، وجيقز أن " :(4)وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

قص اًمٜمٔمر ذم قمٛمقم اًمٕمٛمؾ، وجيقز أن يقًمٞمف قمٛمقم اًمٜمٔمر ذم قمٛمقم اًمٕمٛمؾ، ي٘مٚمده ظمّم

 .(5)"وظمّمقص اًمٜمٔمر ذم ظمّمقص اًمٕمٛمؾ

وهذا يمٚمف يدل قمغم ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اعمح٤ميمؿ، وختّمٞمص يمؾ ُمٜمٝم٤م سم٤مظمتّم٤مص٤مت ُمٕمٞمٜم٦م 

 ُمقوققمٞم٦م أو ُمٙم٤مٟمٞم٦م.

 إٔ ٜهٕٛ اذتذص بأَس ايكاضٞ.

اًمتحٗمٔمل وهذا يتقاومؼ ُمع ُم٤م ىمرره اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ صدور أُمر أو طمٙمؿ ىمْم٤مئل سم٤محلجز 

اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أن اًم٘م٤ميض يٜمٔمر ذم ـمٚم٥م اعمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم اعمقوقع اعمتٜم٤مزع ومٞمف، وي٘مرر ُم٤م يراه 

 .(6)صحٞمح٤م ذم ذًمؽ

 عدّ دٛاش اذتذص ايتشؿعٞ يف ايدٜٔ املؤدٌ.

اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل وضمقد طمؼ طم٤مل إداء، وهذا يتقاومؼ ُمع ُم٤م ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مء 

ٕٟمف ٓ  >)وٓ طمجر سم٤معم١مضمؾ("قمدم ضمقاز احلجز ذم اًمديـ اعم١مضمؾ، ضم٤مء ذم سمداي٦م اعمحت٤مج:  ُمـ

 .(7)"ُمٓم٤مًم٦ٌم سمف ذم احل٤مل

                                                           

 .3/3:9، ( إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ًمٚماموردي3)

( هق: ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م سمـ ُم٘مدام سمـ ٟمٍم سمـ قمٌد اهلل اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم، شمقذم قم٤مم 4)

 .:;4-5/4:3، اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م ،واًمٕمٛمدة وهمػمه٤م يمثػم( وًمف: اعمٖمٜمل واًمٙم٤مذم واعم٘مٜمع  ه842)

 .;:5/34، ف، وىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ٓسمـ وقي٤منٍمسمت 2;-;:/36، ( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمـداُم٦م5)

وطم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب  ،6/533، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم ،9;/5، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج ًمٚمنمسمٞمٜمل ،3/342، ( ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ًمٚمٜمقوي6)

، واعمٌدع ٓسمـ ُمٗمٚمح ،34/642، واًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م ،;6/54، واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ،4/577، وقمٛمػمة

 .34/658، وومت٤موى ورؾم٤مئؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ ،6/4:8

وُمٖمٜمل اعمحت٤مج  ،3/342، وىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ًمٚمٜمقوي ،4/385، ( سمداي٦م اعمحت٤مج ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم7)

 ،;6/54، واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ،4/577، وطم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة ،6/533، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم ،9;/5، ًمٚمنمسمٞمٜمل

 .342، صوزاد اعمًت٘مٜمع ًمٚمحج٤موي ،34/642، واًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م
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 املبشح ايجاْٞ

 َطؤٚي١ٝ احملذٛش يدٜ٘

ومّّمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي أطمٙم٤مم ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م وسملّم اًمتزاُم٤مشمف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، 

 ذم هذا اعمٌح٨م إطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ذم ذًمؽ.يمام سملّم طم٘مقىمف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وٟمتٜم٤مول 

 :ايتصاَات احملذٛش يدٜ٘: املطًب األٍٚ

 االيتصاّ األٍٚ: إقساز احملذٛش يدٜ٘ مبا يف ذَت٘.

إصؾ أٓ يرد احلجز اًمتحٗمٔمل إٓ قمغم ُم٤مل ُمٕملم ُمـ أُمقال اعمديـ، وًمٙمـ شمٞمًػما 

ز حت٧م يد اعمحجقز ًمديف دون ًمٚمح٤مضمز ذم احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف أضم٤مز اعمٜمٔمؿ احلج

حتديد ُم٤م يرد قمٚمٞمف احلجز، وأوضم٥م اعمٜمٔمؿ قمغم اعمحجقز ًمديف اإلىمرار سمام ذم ذُمتف ُمـ اًمديقن 

ٌٕمد إضمراء احلجز جي٥م اًمت٠ميمد ُمـ أن وموإقمٞم٤من وإُمقال ًمّم٤مًمح اعمديـ اعمحجقز قمٚمٞمف، 

وضمقد طمؼ ًمٚمٛمديـ أو  اعمحجقز ًمديف ُمديـ ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف أو طم٤مئز عمٜم٘مقل ًمف> ٕٟمف إذا مل يث٧ٌم

مل يث٧ٌم وضمقد ُمٜم٘مقل ًمٚمٛمديـ ذم طمٞم٤مزة اعمحجقز ًمديف يم٤من احلجز سم٤مـمال ٟٓمٕمدام حمٚمف، يمام جي٥م 

ُمٕمروم٦م ٟمٓم٤مق ُم٤م ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، وُم٘مت٣م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م أن ي٘مع اًمٕم٥مء قمغم ـم٤مًم٥م 

قز ًمديف ُم٤مٓ احلجز، ومٝمق يدقمل وضمقد طمؼ ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، أو يدقمل طمٞم٤مزة اعمحج

وقمغم اعمحٙمٛم٦م شمًٚمٞمؿ ـم٤مًم٥م احلجز صقرة ُمّمدىم٦م ُمـ إىمرار اعمحجقز ًمديف، ، (3)ممٚمقيم٦م ًمٚمٛمدقمل

ويٚمتزم اعمحجقز ًمديف ، (4)وجي٥م أن يِمتٛمؾ اإلىمرار قمغم اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمٙم٤مؿمٗم٦م ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف

 .سم٤مإلىمرار سمام ذم ذُمتف وًمق يم٤من احلجز اًمتحٗمٔمل سم٤مـمال ـم٤معم٤م مل يّمدر طمٙمؿ سمٌٓمالٟمف

 إقساز احملذٛش يدٜ٘ عد٠ أٖداف َٚٓٗا: ٚحيكل

 اًمت٠ميمد ُمـ وضمقد قمالىم٦م ُمديقٟمٞم٦م سملم اعمديـ واعمحجقز ًمديف أو قمدم وضمقده٤م. -3

                                                           

 .524، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم، ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ49( اعم٤مدة )3)

 .387، صذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌداهلل اخلٜملم (4)
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حتديد ُمّمػم احلجز اًمتحٗمٔمل: وم٢مذا يم٤من إىمرار اعمحجقز ًمديف إجي٤مسمٞم٤م شم٠ميمد صح٦م احلجز،  -4

احلجز  وإذا يم٤من ؾمٚمٌٞم٤م ومل يٜم٤مزع ومٞمف أطمد أو رومْم٧م اعمٜم٤مزقم٦م وم٢من ذًمؽ ي١مدي إمم سمٓمالن

 اًمتحٗمٔمل.

حتديد حمؾ احلجز اًمتحٗمٔمل: وم٢مذا يم٤من إىمرار اعمحجقز ًمديف إجي٤مسمٞم٤م ومل يٜم٤مزع ومٞمف أطمد وم٢مٟمف  -5

يتؿ سمٞم٤من اعمديقٟمٞم٦م أو اعمٜم٘مقٓت اًمتل شمٙمقن ذم ذُم٦م اعمحجقز ًمديف، ويتحدد احلجز سمام ورد 

 ذم إىمرار اعمحجقز ًمديف.

  .(3)اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م احلجز قم٤مُم٤محتديد قمٜم٤مس احلجز اًمتحٗمٔمل: ويت٠ميمد ذًمؽ ذم احل٤مٓت  -6

 َٝعاد إقساز احملذٛش يدٜ٘:

( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف 32جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف اإلىمرار سمام ذم ذُمتف ظمالل ُمٝمٚم٦م )

وأرى أن هذه اعمدة  .(5)ٝمٚم٦م ُمـ اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمتٌٚمٞمغ اعمحجقز ًمديفهذه اعموشمٌدأ  ،(4)سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل

ىمد حيت٤مج إمم إضمراء حم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم اعمديـ ىمٌؾ أن ي٘مدم  ىمٚمٞمٚم٦م ٓؾمٞمام أن اعمحجقز ًمديف

إىمراره ًمْمامن صح٦م إىمراره وقمدم وضمقد أظمٓم٤مء ومٞمف، وأرى أن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م 

ذم حتديد هذه اعمدة، سمحٞم٨م شم٘مدر اعمٝمٚم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اعمحجقز ًمديف واعمديـ 

، يمام أرى أن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم ُمٜمح اعمحجقز ًمديف ( يقُم٤م52سمام ٓ يزيد قمغم )

( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمتٙمقن قمغم 49ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف، وأىمؽمح شمٕمديؾ صٞم٤مهم٦م اعم٤مدة )

( يقُم٤م 52... وقمغم اعمحجقز ًمديف ظمالل ُمدة حتدده٤م اعمحٙمٛم٦م سمام ٓ يزيد قمغم )": يتاًمٜمحق أ

اإلىمرار سمام ومٞمف ذُمتف ُمـ اًمديقن وإقمٞم٤من وإُمقال، وًمٚمٛمحٙمٛم٦م ُمٜمح ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف سم٤محلجز 

 ."اعمحجقز ًمديف ُمٜمحف ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م ذم ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف...

وإذا شمٌٚمغ اعمحجقز ًمديف سمٕمدة طمجقزات ذم أوىم٤مت ُمتٗمرىم٦م ومٚمف اًمت٘مدم سم٢مىمرار واطمد 

( أي٤مم، وإذا ىمدم اعمحجقز 32ٞمغ )سم٤مًمٜم٦ًٌم هل٤م مجٞمٕم٤م قمغم أٓ شمتج٤موز اعمدة سملم اإلىمرار وسملم أول شمٌٚم

                                                           

 .:44، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،477، صاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل (3)

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49اعم٤مدة ) (4)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49/4اعم٤مدة ) (5)
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ًمديف إىمرارا صمؿ شمٌٚمغ سمحجز ضمديد ومٕمٚمٞمف شم٘مديؿ إىمرار ضمديد، ويًتٓمٞمع أن حيٞمؾ ذم إىمراره اجلديد 

إمم إىمراره اًم٤ًمسمؼ سمنمط أن يٙمقن احلجز ىمد شمؿ قمغم ذات اعمحؾ اًم٤ًمسمؼ إٓ إذا ضمد قمغم اًمٕمالىم٦م 

 .(3) اإلىمرار اجلديداًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سملم اعمديـ واعمحجقز ًمديف ُم٤م يٚمزم إصم٤ٌمشمف ذم

 صٛز اإلقساز مبا يف اير١َ: 

 اإلقساز اإلجيابٞ مبا يف اير١َ:ايصٛز٠ األٚىل: 

إذا ىمرر اعمحجقز ًمديف سم٠مٟمف ُمديـ ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف، أو أىمر سم٠من حت٧م يده ُمٜم٘مقٓت 

ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف، ومٞمج٥م أن ي٘مدم ُمـ إوراق ُم٤م يدقمؿ سمٞم٤مٟم٤مت إىمراره، وجي٥م أن يِمتٛمؾ إىمراره 

 :٠ميتقمغم ُم٤م ي

ُم٘مدار اًمديـ اعمحجقز، وإذا يم٤من احلجز واردا قمغم ُمٜم٘مقٓت ومٞمج٥م ذيمر أٟمقاقمٝم٤م  -3

 وأوص٤مومٝم٤م.

يم٤من أسمٞم٤من اًم٥ًٌم اعمٜمِمئ ًمٚمديـ وسمٞم٤من ُمّمدره، ويمذًمؽ ؾم٥ٌم وضمقد اعمٜم٘مقل ًمديف، ؾمقاء  -4

 اًمٕم٘مد أم احلؼ ذم احلٌس أم همػممه٤م.

 سمٞم٤من إىم٤ًمط اًمتل شمؿ اًمقوم٤مء هب٤م ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف ىمٌؾ احلجز. -5

يم٤مٟم٧م طم٤مصٚم٦م أاحلجقز اًمتل ؾمٌؼ إي٘م٤مقمٝم٤م حت٧م يده، واحلقآت احل٤مصٚم٦م ذم اًمديـ ؾمقاء  -6

ىمٌؾ احلجز أم سمٕمده> ٕن احلقاًم٦م احل٤مصٚم٦م ىمٌؾ احلجز شمٜم٘مؾ اًمديـ إمم ذُم٦م اعمح٤مل، 

 واحل٤مصٚم٦م سمٕمده شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م طمجز صم٤من.

 اإلقساز ايطًيب مبا يف اير١َ:ايصٛز٠ ايجا١ْٝ: 

م وضمقد أي٦م قمالىم٦م ؾم٤مسم٘م٦م أو طم٤مًمٞم٦م سمٞمٜمف وسملم اعمديـ ومٞمٕمد إىمرارا إذا ىمرر اعمحجقز ًمديف قمد

ؾمٚمٌٞم٤م، وٓ يٚمزم اعمحجقز ًمديف ذيمر أي سمٞم٤من ُمـ اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتل ذيمرت ذم طم٤مًم٦م اإلىمرار اإلجي٤ميب، 

ؾمٌؼ وضمقد قمالىم٦م ُمديقٟمٞم٦م سملم اعمحجقز ًمديف  :وهل ،ذم طم٤مًم٦م أظمرى ٤مويٙمقن اإلىمرار ؾمٚمٌٞم

و يم٤من اعمحجقز ًمديف حيقز سمٕمض ُمٜم٘مقٓت اعمديـ وًمٙمٜمٝم٤م واعمديـ صمؿ اٟم٘مْم٧م ٕي ؾم٥ٌم، أ

وذم هذه احل٤مًم٦م يٚمزم قمغم اعمحجقز ًمديف شم٘مديؿ إىمرار يقوح ومٞمف ؾم٥ٌم  ،ظمرضم٧م ُمـ طمٞم٤مزشمف

                                                           

 .478، صاًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقملاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح  (3)
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وشم٤مريخ اٟم٘مْم٤مء اًمديـ، أو ؾم٥ٌم ظمروج اعمٜم٘مقٓت ُمـ طمٞم٤مزشمف، ويتٕملم قمغم اعمحجقز ًمديف أن 

١ميدة عم٤م يدقمٞمف أو صقر ُمٜمٝم٤م ُمّمدىم٤م قمٚمٞمٝم٤م، يرومؼ سم٤مإلىمرار ُم٤م ًمديف ُمـ إوراق واعمًتٜمدات اعم

 .(3)يم٤مًمٕم٘مد اعمٜمِمئ ًمٚمٛمديقٟمٞم٦م واعمخ٤مًمّم٤مت اعمثٌت٦م ًمٚمقوم٤مء واعمًتٜمدات اًمداًم٦م قمغم اٟم٘مْم٤مء اًمديـ

 اَتٓاع احملذٛش يدٜ٘ عٔ اإلقساز:

سمٕمد  -إذا اُمتٜمع اعمحجقز ًمديف ُمـ اإلىمرار سمام ذم ذُمتف أو يده ًمّم٤مًمح اعمديـ، ومٚمٚمدائـ 

اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٜمٗمٞمذ قمغم أُمقال اعمحجقز ًمديف، واعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض قمـ أضار  - احلٙمؿ ًمف سمح٘مف

ويٛمٙمـ ًمٚمدائـ اعمٓم٤مًم٦ٌم  ،(4)اًمت٘م٤ميض اًمتل حل٘متف سم٥ًٌم اُمتٜم٤مع اعمحجقز ًمديف قمـ اإلىمرار

سم٤مًمتٕمقيض ومٞمام إذا أىمر اعمحجقز ًمديف سمٖمػم احل٘مٞم٘م٦م، أو أىمر سمديـ ذم ذُمتف ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف ومل يٌلم 

  .(5)أو ؾمٌٌف أو احلجقز إظمرى اعمقىمٕم٦م حت٧م يده، أو مل ي٘مدم اعمًتٜمدات اعم١ميدةُم٘مدار اًمديـ 

 املٓاشع١ يف صش١ إقساز احملذٛش يدٜ٘:

حيؼ ًمٓم٤مًم٥م احلجز واعمديـ أن يٜم٤مزقم٤م ذم صح٦م إىمرار اعمحجقز ًمديف، وذًمؽ ذم طم٤مل أىمر 

اعمحجقز ًمديف أىمر سمام خي٤مًمػ وُمتك صم٧ٌم أن ، اعمحجقز ًمديف سم٠مىمؾ مم٤م ذم ذُمتف أو يده ًمّم٤مًمح اعمديـ

احل٘مٞم٘م٦م ومٚمٚمدائـ اًمتٜمٗمٞمذ قمغم أُمقال اعمحجقز ًمديف سم٤معمٌٚمغ اًمذي أصمٌتف اًمدائـ، وًمف اعمٓم٤مًم٦ٌم 

 .(6)سم٤مًمتٕمقيض قمـ أضار اًمت٘م٤ميض اًمتل حل٘متف سم٥ًٌم إىمرار اعمحجقز ًمديف سمام خي٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م

 تطبٝل قطا٥ٞ:

شم٘مدُم٧م اعمدقمٞم٦م سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُمًتح٘م٤مت اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى ذيم٦م 

( ري٤مل، وحت٘م٘م٧م 78.222.222أراُمٙمق، واعمًتح٘م٤مت اعمٓمٚمقب طمجزه٤م ُمٌٚمغ وىمدره )

اعمحٙمٛم٦م ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء ذوط احلجز اًمتحٗمٔمل، وصم٧ٌم ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن اعمًتح٘م٤مت اعمٓمٚمقب 

ومٞمٝم٤م> ٕن اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ذيم٦م أُمريٙمٞم٦م شمقاضمف طمجزه٤م خيِمك إظمٗم٤مؤه٤م أو هتريٌٝم٤م أو اًمتٍمف 
                                                           

، وذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ إلسمراهٞمؿ اعمقضم٤من ،:47-479، صاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل (3)

 .476، صأصقل اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل عمحٛمقد واذمو ،453-452، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،;43ص

 م اًمتٜمٗمٞمذ.( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤م49/6اعم٤مدة ) (4)

 .536-535، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم5)

 .455، ص( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ49/6اعم٤مدة ) (6)
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إضمراءات اإلومالس ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م، وأومّمح اعمحجقز ًمديف )ذيم٦م أراُمٙمق( 

( ري٤مل، وىمدُم٧م 86.;5:.;45.22قمـ اعمًتح٘م٤مت اًمتل ًمدهي٤م ًمّم٤مًمح اعمديـ وأن ىمدره٤م )

يٚمحؼ اعمدقمك قمٚمٞمف ُمـ ضر،  اعمدقمٞم٦م يمٗم٤مًم٦م ص٤مدرة ُمـ يمت٤مسم٦م اًمٕمدل سمٛمٌٚمغ ُمٚمٞمقين ري٤مل عم٤م ىمد

وًمذا طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُمٌٚمغ اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م اًمذي أومّمح٧م قمٜمف 

( ري٤مل طمتك اٟمتٝم٤مء اًم٘مْمٞم٦م سملم اعمدقمٞم٦م واعمدقمك 86.;5:.;45.22ذيم٦م أراُمٙمق وىمدره )

 .(3)قمٚمٞمٝم٤م، وطمٙمٛم٧م هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ سمت٠ميٞمد احلٙمؿ

ئل طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ذم هذا اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤م شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

ُم٤مل ممٚمقك ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، واعمحجقز ًمديف هٜم٤م ذيم٦م أراُمٙمق، وذًمؽ سمٕمد أن 

اؾمتٙمٛمٚم٧م اعمحٙمٛم٦م ذوط احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف، وُمـ هذه اًمنموط صمٌقت 

حجقز ًمديف )ذيم٦م ُمٚمٙمٞم٦م اعمديـ ًمٚمامل اعمٓمٚمقب طمجزه، وشم٘مديؿ اًمْمامن اًمٌٜمٙمل، يمام أن اعم

أراُمٙمق( ىمدم إىمرارا ُمٗمّمال سمام ذم ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمديـ وشمٗمّمٞمٚمف، وُمـ اعمالطمظ هٜم٤م أن اعمدقمٞم٦م 

( ُمٚمٞمقن ري٤مل، سمٞمٜمام 78.222.222ادقم٧م أن ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى ذيم٦م أراُمٙمق ُمٌٚمغ وىمدره )

( 86.;5:.;45.22مل يث٧ٌم ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى ذيم٦م أراُمٙمق إٓ ُمٌٚمغ ىمدره )

ري٤مل، وطمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف سم٘مدر اعمٌٚمغ اًمذي ىمدُم٧م 

 وهذا اإلضمراء هق اعمقاومؼ ًمٚمٜمٔم٤مم.ذيم٦م أراُمٙمق إىمرارا سمف، وًمٞمس اعمٌٚمغ اًمذي ادقمتف اعمدقمٞم٦م، 

 االيتصاّ ايجاْٞ: اإلٜداع يف سطاب احمله١ُ.

ذُمتف ُمـ اًمديقن وإقمٞم٤من وإُمقال ًمّم٤مًمح ٓ يٜمتٝمل دور اعمحجقز ًمديف سم٢مىمراره سمام ذم 

اعمديـ اعمحجقز قمٚمٞمف، سمؾ جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف أيْم٤م أن يقدع ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ُم٤م أىمر سمف، 

 ،(4)( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف سمحٙمؿ صح٦م احلجز32أو ُم٤م يٗمل ُمٜمف سم٤محلؼ، وذًمؽ ظمالل ُمٝمٚم٦م )

                                                           

( رىمؿ طمٙمؿ  ه3646ًمٕم٤مم  38/د/شم٩م/44( رىمؿ احلٙمؿ آسمتدائل ) ه3643/ق ًمٕم٤مم 49/5( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م آسمتدائٞم٦م )3)

اًمّم٤مدرة قمـ   ه3649-  ه3646( ]جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اًمتج٤مري٦م ًمألقمقام  ه3646ًمٕم٤مم  5/ت/324اًمتدىمٞمؼ )

 [.795-3/789ديقان اعمٔم٤ممل 

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49اعم٤مدة ) (4)
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وأرى أن هذه اعمدة ىمٚمٞمٚم٦م ٓؾمٞمام أن  .(3)فٝمٚم٦م ُمـ اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمتٌٚمٞمغ اعمحجقز ًمدياعم هذه وشمٌدأ

اعمحجقز ًمديف ىمد حيت٤مج إمم وىم٧م أـمقل ًمٜم٘مؾ إقمٞم٤من، أو ٓؾمتٙمامل إيداع إُمقال، وأرى أن 

يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم حتديد هذه اعمدة، سمحٞم٨م شم٘مدر اعمٝمٚم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م 

يمام أرى أن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م  ( يقُم٤م،52اًمديقن وإُمقال وإقمٞم٤من سمام ٓ يزيد قمغم )

( 49شم٘مديري٦م ذم ُمٜمح اعمحجقز ًمديف ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف، وأىمؽمح شمٕمديؾ صٞم٤مهم٦م اعم٤مدة )

... وقمٚمٞمف اإليداع ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ظمالل ُمدة ": يتُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمتٙمقن قمغم اًمٜمحق أ

سمحٙمؿ صح٦م احلجز سمام أىمر سمف أو سمام ( يقُم٤م ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف 52حتدده٤م اعمحٙمٛم٦م سمام ٓ يزيد قمغم )

 ."يٗمل ُمٜمف سم٤محلؼ، وًمٚمٛمحٙمٛم٦م ُمٜمح اعمحجقز ًمديف ُمٜمحف ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م ذم ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف...

وشمقدع إُمقال اًمٜم٘مدي٦م سمِمٞمؽ ُمٍمذم سم٤مؾمؿ رئٞمس اعمحٙمٛم٦م، ويٌ٘مك اعمٌٚمغ حمجقزا طمتك  

اًمتحٗمٔمل إمم طمجز اًمٗمّمؾ ذم اًم٘مْمٞم٦م، وم٢مذا يم٤من احلٙمؿ ًمّم٤مًمح ـم٤مًم٥م احلجز ومٞمتحقل احلجز 

ن يم٤من احلٙمؿ ًمٖمػم ص٤مًمح إشمٜمٗمٞمذي يًتقرم ُمٜمف ديـ ـم٤مًم٥م احلجز ُم٤م مل يزامحف همرُم٤مء آظمرون، أُم٤م 

 .(4)ـم٤مًم٥م احلجز ومٞمٚمٖمك احلجز اًمتحٗمٔمل وذًمؽ سمٕمد ىمٓمٕمٞم٦م احلٙمؿ

وٓ جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف اإليداع إٓ إذا يم٤من ُم٤م ذم ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمديـ ُمًتحؼ إداء، 

اًمتحٗمٔمل يرد قمغم ُم٤م ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف ؾمقاء يم٤من ُمًتحؼ إداء أو وذًمؽ أن احلجز 

 .(5)مل يٙمـ يمذًمؽ، يمام ًمق يم٤من ديٜم٤م ُم١مضمال مل حيؾ سمٕمد

وإذا اُمتٜمع اعمحجقز ًمديف قمـ اإليداع ظمالل اعمٝمٚم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ومٚمٚمدائـ اًمتٜمٗمٞمذ قمغم اعمحجقز 

ًمّم٤مدر قمغم اعمديـ، دون احل٤مضم٦م إمم ًمديف سمام ٓ يزيد قمغم اعم٤مل اعمحجقز اؾمتٜم٤مدا قمغم احلٙمؿ ا

 .(6)إضمراء طمجز ضمديد، وُيٕمّد ىمرار احلجز ؾمٜمدا شمٜمٗمٞمذي٤م ذم طمؼ اعمحجقز ًمديف

 

                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49/4اعم٤مدة ) (3)

 .;43، صإلسمراهٞمؿ اعمقضم٤منذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ  ،387، صاهلل اخلٜملم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌد (4)

 .477، صأصقل اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل عمحٛمقد واذم (5)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49/7اعم٤مدة ) (6)
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 االيتصاّ ايجايح: ايتصاّ احملذٛش يدٜ٘ باالَتٓاع عٔ تطًِٝ َا يف ٜدٙ أٚ ذَت٘.

اعمديـ جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف أن يٛمتٜمع قمـ شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذم يده أو ذُمتف إمم اعمحجقز قمٚمٞمف 

أو إمم همػمه، وُيٕمد اعمحجقز ًمديف و٤مُمٜم٤م ُمتك ظم٤مًمػ ذًمؽ ؾمقاء شمؿ اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف أم 

 .(3)ًمٖمػمه

 

 املطًب ايجاْٞ

 سكٛم احملذٛش يدٜ٘

 اذتل األٍٚ: تبًٝؼ احملذٛش يدٜ٘ باذتذص ايتشؿعٞ.

ـ ( أي٤مم قمغم إيمثر ُم32جي٥م أن يٌٚمغ اعمحجقز ًمديف سم٤مُٕمر اًمّم٤مدر سم٤محلجز ظمالل )

واإلًمٖم٤مء هٜم٤م ًمٞمس ُمقوققمٞم٤م، سمؾ هق إًمٖم٤مء  ،(4)شم٤مريخ صدوره، وإٓ قمّد احلجز اًمتحٗمٔمل ُمٚمٖمٞم٤م

  .(5)ؿمٙمكم> إذ جيقز ًمٓم٤مًم٥م احلجز ـمٚم٥م دمديده سم٢مضمراءات ُمًت٠مٟمٗم٦م

وٓ يِمؽمط أن يًٌؼ هذا اإلسمالغ أي شمٙمٚمٞمػ ًمٚمٛمديـ سم٤مًمقوم٤مء، يمام ٓ يِمؽمط أن يًٌ٘مف 

 .(6)أن احلجز هٜم٤م ٓ يٕمدو أن يٙمقن حتٗمٔمٞم٤مشمٙمٚمٞمػ ًمٚمٛمحجقز ًمديف سم٤مًمقوم٤مء> وذًمؽ 

وإذا شمٕمدد اعمحجقز ًمدهيؿ شمٕمدد احلجز اًمتحٗمٔمل سمتٕمددهؿ، واؾمت٘مؾ يمؾ طمجز حتٗمٔمل 

وجيقز شمٕمدد  ،(7)سم٢مضمراءاشمف وأُمره، وُي٘مدم يمؾ ـمٚم٥م طمجز حتٗمٔمل ُمًت٘مؾ قمـ سم٘مٞم٦م اًمٓمٚم٤ٌمت

يـ اعمديـ رهمؿ احلجقز ًمدى اعمحجقز ًمديف> إذ يٛمٙمـ ٕي دائـ ًمٚمٛمديـ أن حيجز حت٧م يد ُمد

 .(8)ؾمٌؼ احلجز ًمديف ُمـ دائـ آظمر، وي٘مع احلجز اًمث٤مين سمٜمٗمس إضمراءات احلجز إول

 

                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.53/5اعم٤مدة ) (3)

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.53اعم٤مدة ) (4)

 اًمتٜمٗمٞمذ.( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم 53/3اعم٤مدة ) (5)

 .4;4، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم (6)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.53/4اعم٤مدة ) (7)

 .444، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،524، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم (8)
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 حمتٜٛات ايتبًٝؼ:

 :٠ميتيتْمٛمـ اًمتٌٚمٞمغ ُم٤م ي

ُمٜمع اعمحجقز ًمديف ُمـ شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذم يده أو ذُمتف ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف أو همػمه، وأٟمف ُيٕمد و٤مُمٜم٤م  -3

 .(3)ُمتك ظم٤مًمػ ذًمؽ

سمٛمقضمٌف ؾمقاء يم٤من ؾمٜمدا شمٜمٗمٞمذي٤م أو طمٙمام أو أُمرا ىمْم٤مئٞم٤م> صقرة اًمًٜمد اًمذي جيري احلجز  -4

 ًمْمامن قمدم إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل سمدون أن يٙمقن ًمٚمدائـ طمؼ إضمرائف.

سمٞم٤من أصؾ اعمٌٚمغ اعمحجقز ُمـ أضمٚمف وُمّم٤مريػ احلجز> ًمتٕمريػ اعمحجقز ًمديف سمام جي٥م  -5

 دومٕمف إمم ـم٤مًم٥م احلجز إذا أظمؾ سم٤مًمتزاُمف اًمٜم٤مؿمئ قمـ احلجز.

 آي١ٝ ايتبًٝؼ:

 :يتختتٚمػ آًمٞم٦م اًمتٌٚمٞمغ ووم٘م٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م اعمحجقز ًمديف، وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ قمغم اًمٜمحق أ

أو ُمـ  ،اًمنميم٤مت واجلٛمٕمٞم٤مت واعم١مؾم٤ًمت اخل٤مص٦م أو ومروقمٝم٤م: يرؾمؾ اًمتٌٚمٞمغ إمم ُمديرهي٤م -3

 أو ُمـ يٛمثٚمٝمؿ.  ،ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝمؿ

 اًمٕمًٙمريقن: يرؾمؾ اًمتٌٚمٞمغ إمم اعمرضمع اعم٤ٌمذ عمـ وضمف اًمتٌٚمٞمغ إًمٞمف.  -4

 امل اًمًٗمـ: يرؾمؾ اًمتٌٚمٞمغ إمم اًمرسم٤من. اًمٌح٤مرة وقم -5

  .(4)أو حمؾ اًمتقىمٞمػ ،اًمًجلم أو اعمقىمقف: يرؾمؾ اًمتٌٚمٞمغ إمم ُمدير اًمًجـ -6

 :شمٞم٦مجيقز اًمتٌٚمٞمغ سم٤مًمقؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وذًمؽ سم٤مؾمتخدام أطمد اًمٓمرق أ -7

 اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمّمٞم٦م اعمرؾمٚم٦م قمؼم اهل٤مشمػ اعمحٛمقل اعمقصمؼ. .أ 

 اًمؼميد اإلًمٙمؽموين. .ب 

 .(5)إطمدى احل٤ًمسم٤مت اعمًجٚم٦م ذم أي ُمـ إٟمٔمٛم٦م أًمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦ماًمتٌٚمٞمغ قمـ ـمريؼ  .ج 

                                                           

 .5;4-4;4، ص( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم53/5اعم٤مدة ) (3)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.53/5اعم٤مدة ) (4)

 . ه;47/24/365( وشم٤مريخ ::365إُمر اعمٚمٙمل رىمؿ ) (5)
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وىمد يٙمقن اعمحجقز ًمديف ضمٝم٦م طمٙمقُمٞم٦م يمام ًمق يم٤من ًمٚمٛمديـ ُمًتح٘م٤مت ًمدى أطمد 

اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، ومل يٌلّم اعمٜمٔمؿ آًمٞم٦م اًمتٌٚمٞمغ ذم هذه احل٤مًم٦م> ٕن اعمٜمٔمؿ مل يٗمرد إلضمراءات 

سمِم٠مهن٤م إمم أطمٙم٤مم شمٌٚمٞمغ اعمديـ، وًمٞمس ُمـ شمٌٚمٞمغ اعمحجقز ًمديف أطمٙم٤مُم٤م ظم٤مص٦م، سمؾ أطم٤مل 

اعمتّمقر أن يٙمقن اعمديـ ضمٝم٦م طمٙمقُمٞم٦م> ٕٟمف ٓ جيقز اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي قمغم اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، أُم٤م 

إذا يم٤من ًمٚمٛمديـ ُمًتح٘م٤مت ًمدى إطمدى اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ومٞمجقز احلجز قمغم هذه اعمًتح٘م٤مت 

ح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ٟمص سمّمٗمتٝم٤م حمجقزا ًمديف ٓ حمجقزا قمٚمٞمف، وىمد ورد ذم اًمالئ

 ،احلجز اًمتحٗمٔمل يِمٛمؾ ُم٤م ًمٚمٛمديـ قمٜمد إومراد"سيح ذم ذًمؽ، طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م: 

، إٓ أن هذه اعم٤مدة "وهمػمه٤م ،واجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م واعمٜمِمآت اعم٤مًمٞم٦م ،واًمنميم٤مت ،واعم١مؾم٤ًمت

جقز ًمديف إذا يم٤من أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م سمتٌٚمٞمغ اعمح إو٤موم٦مطُمذوم٧م ذم اًمالئح٦م اجلديدة، وأرى أمهٞم٦م 

أطمد اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، وإن يم٤من اًمٕمٛمؾ ضمرى أن يتؿ شمٌٚمٞمٖمٝم٤م سم٢مرؾم٤مل ظمٓم٤مب رؾمٛمل إمم رئٞمس 

 اجلٝم٦م.

 تطبٝل قطا٥ٞ:

شم٘مدُم٧م اعمدقمٞم٦م سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم سمْم٤مئع قمٚمٞمٝم٤م قمالُم٦م دم٤مري٦م ُم٘مٚمدة 

وىمدم اعمحجقز ًمديف ًمٕمالُمتٝم٤م، وهذه اًمٌْم٤مئع ُمقضمقدة ًمدى اعمحجقز ًمديف )وزارة اًمتج٤مرة(، 

إىمرارا ُمٗمّمال سمام ذم طمٞم٤مزشمف ًمّم٤مًمح اعمديـ سمٛمقضم٥م سمخٓم٤مب وزارة اًمتج٤مرة رىمؿ 

، وأدظمٚم٧م اعمحٙمٛم٦م اعمحجقز ًمديف )وزارة  ه34/23/3649( وشم٤مريخ 6/4/55/::)

اًمتج٤مرة( ذم اًمدقمقى ووضمٝم٧م ًمف أؾمئٚم٦م وُمٜم٤مىمِم٤مت، وصم٧ٌم ًمٚمٛمحٙمٛم٦م شمٓم٤مسمؼ سملم اًمٕمالُم٦م 

وىمدُم٧م اعمدقمٞم٦م وامٟم٤م سمٜمٙمٞم٤م، وًمذا طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز  اعم٘مٚمدة واًمٕمالُم٦م إصٚمٞم٦م،

 .(3)اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف

ذم هذا اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤مئل طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

ُم٤مل ممٚمقك ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، واعمحجقز ًمديف هٜم٤م وزارة اًمتج٤مرة، وذًمؽ سمٕمد أن 

                                                           

( ]جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ  ه3649ًمٕم٤مم  5/د/إ/334( رىمؿ احلٙمؿ ) ه3649/ق ًمٕم٤مم 3656/3( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )3)

 [.4343-:6/433اًمّم٤مدرة قمـ ديقان اعمٔم٤ممل   ه3649اإلداري٦م ًمٕم٤مم 



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        325 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

ٛم٦م ذوط احلجز اًمتحٗمٔمل، وُمـ هذه اًمنموط صمٌقت ُمٚمٙمٞم٦م اعمديـ ًمٚمامل اؾمتٙمٛمٚم٧م اعمحٙم

اعمٓمٚمقب طمجزه، وشم٘مديؿ اًمْمامن اًمٌٜمٙمل، يمام أن اعمحجقز ًمديف )وزارة اًمتج٤مرة( ىمدم إىمرارا 

 ُمٗمّمال سمام ذم طمٞم٤مزشمف ًمّم٤مًمح اعمديـ.

 اذتل ايجاْٞ: اإلعؿا٤ َٔ اإلقساز.

ًمّم٤مًمح اعمديـ إٓ إذا اٟمتٝم٧م قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذ  ٓ ُيٕمٗمك اعمحجقز ًمديف ُمـ اإلىمرار سمام ذم ذُمتف

سمٜم٤مء قمغم ؾمداد اًمديـ حمؾ اًمتٜمٗمٞمذ، أو ىم٤مم سم٢ميداع ُم٤م ذم يده أو ذم ذُمتف ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م، أو 

عمحٙمٛم٦م ُمٌٚمٖم٤م يٕم٤مدل ىمٞمٛم٦م ُم٤م يراد طمجزه ًمديف سمٕمد شم٘مديره ُمـ اًم٘م٤ميض اًمذي اأودع ذم طم٤ًمب 

 .(3)ير ُمـ اعمديـيٜمٔمر ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل، ويتّمقر أن يٙمقن اًمت٘مد

( سم٤مًمٜمص 49/8ويم٤مٟم٧م اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ىمد شمْمٛمٜم٧م ُم٤مدة سمرىمؿ )

 :يتأ

 :شمٞم٦مُيٕمٗمك اعمحجقز ًمديف ُمـ اإلىمرار ذم إطمقال أ"

 إذا أودع هق أو همػمه ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ُمٌٚمٖم٤م ُم٤ًموي٤م ًمٚمديـ اعمحجقز ُمـ أضمٚمف. .أ 

اعمحٙمٛم٦م ُمٌٚمٖم٤م يٕم٤مدل ىمٞمٛم٦م ُم٤م يراد طمجزه ًمديف سمٕمد إذا أودع هق أو همػمه ذم طم٤ًمب  .ب 

 شم٘مديره ُمـ اًم٘م٤ميض اًمذي يٜمٔمر ذم ـمٚم٥م احلجز.

 إذا ىم٤مم اعمحجقز ًمديف سمقوم٤مء ديـ احل٤مضمز سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م اعمحجقز قمٚمٞمف. .ج 

 ."إذا ىم٤مم اعمحجقز ًمديف ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف سم٢ميداع ُم٤م ًمديف ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م .د 

ًمتٜمٗمٞمذي٦م اجلديدة اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اًمٕمدل رىمؿ إٓ أن هذه اعم٤مدة طمذوم٧م ُمـ اًمالئح٦م ا

 ٤مسمف ووم٘م ، وُمع أن ُم٤م ورد ذم هذه اعم٤مدة ىمد يٙمقن ُمٕمٛمقٓ ه;42/24/365( وشم٤مريخ 748)

عمقاد وُم٘متْمٞم٤مت أظمرى، أٓ أٟمٜمل أرى أمهٞم٦م وضمقد هذه اعم٤مدة ًمتقوٞمح إطمٙم٤مم اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م 

 واًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمٝم٤م.

 

 

                                                           

 .442، صذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ إلسمراهٞمؿ اعمقضم٤من (3)
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 ذٛش يدٜ٘.اذتل ايجايح: خصِ َا ٜطتشك٘ احمل

ًمٚمٛمحجقز ًمديف أن خيّمؿ ُم٤م يًتح٘مف ُمـ ٟمٗم٘م٤مت ُمـ اعم٤مل اعمحجقز، قمغم أن شمٙمقن  

عمّمٚمح٦م اعم٤مل اعمحجقز، وشم٘مدر اعمحٙمٛم٦م اعمٌٚمغ اًمذي يًتح٘مف اعمحجقز ًمديف خلّمٛمف مم٤م  اًمٜمٗم٘م٤مت

 .(3)ذم ذُمتف

 اذتل ايسابع: املٓاشع١ يف أَس اذتذص.

سمٕمد أن يتٌٚمغ اعمحجقز ًمديف سم٠مُمر احلجز جي٥م قمٚمٞمف أن ي٘مر سمام ومٞمف ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمديـ صمؿ  

يقدع ُم٤م أىمر سمف ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ظمالل اعمدد اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل ؾمٌؼ شمقوٞمحٝم٤م، دون أن خيؾ ذًمؽ 

سمحؼ اعمحجقز ًمديف سم٤معمٜم٤مزقم٦م ذم صح٦م احلجز اًمتحٗمٔمل، أو اعمٜم٤مزقم٦م ذم ُم٘مدار احلجز اًمتحٗمٔمل 

ذا يم٤من اعم٤مل اعمحجقز حتٗمٔمٞم٤م يٗمقق ُم٘مدار اًمديـ اعمٓم٤مًم٥م سمف> إذ ُمـ طمؼ اعمحجقز ًمديف وذًمؽ إ

 .(4)اعمٜم٤مزقم٦م ذم ذًمؽ إذا يم٤من ًمف ُمّمٚمح٦م ُمنموقم٦م

 تطبٝل قطا٥ٞ:

( 85.47:.4::.34شم٘مدم اعمدقمل سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُمٌٚمغ وىمدره )

اًمٌالد، طمٞم٨م ذيمر اعمدقمل أٟمف  ري٤مل، وهذا اعمٌٚمغ ُمقضمقد ذم طم٤ًمب اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى سمٜمؽ

ذيؽ ُمع اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ذم ذيم٦م ذات ُم١ًموًمٞم٦م حمدودة وأن اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م سمتحقيؾ هذا 

اعمٌٚمغ إمم طم٤ًمهب٤م ًمدى سمٜمؽ اًمٌالد ُمًتٖمٚم٦م اًمتٗمقيض اعمٛمٜمقح هل٤م قمغم احل٤ًمب اًمٌٜمٙمل ًمٚمنميم٦م، 

( ري٤مل، 722.222غ )يمام ىمدم اعمدقمل وامٟم٤م يتٛمثؾ ذم ؿمٞمؽ ُمّمدق سم٤مؾمؿ رئٞمس اعمحٙمٛم٦م سمٛمٌٚم

وأىمرت اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمتحقيؾ ودومٕم٧م سم٠مُمقر همػم ُم١مصمرة، وًمذا طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز 

( ري٤مل ذم طم٤ًمب اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى سمٜمؽ 85.47:.4::.34اًمتحٗمٔمل قمغم ُمٌٚمغ وىمدره )

 .(5)حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف احلٙمؿ أيدتاًمٌالد، و
                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49/5اعم٤مدة ) (3)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.5/4اعم٤مدة ) (4)

ري٦م اًمث٤مًمث٦م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سم٤مًمري٤مض، وُأيد ( احلٙمؿ صدر قمـ اًمدائرة اًمتج٤م ه:365/ق ًمٕم٤مم 69:2/3( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )5)

( ُمٜمِمقر ذم اعمقىمع  ه;365/ق ًمٕم٤مم 569ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م ًمدى آؾمتئٜم٤مف )

 https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/Documents.aspxاإلًمٙمؽموين ًمقزارة اًمٕمدل:
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ذم هذا اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤مئل طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

ُم٤مل ممٚمقك ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، واعمحجقز ًمديف هٜم٤م سمٜمؽ اًمٌالد، وذًمؽ سمٕمد أن 

اؾمتٙمٛمٚم٧م اعمحٙمٛم٦م ذوط احلجز اًمتحٗمٔمل، وُمـ هذه اًمنموط صمٌقت ُمٚمٙمٞم٦م اعمديـ ًمٚمامل 

حجقز ًمديف إىمرارا ُمٗمّمال سمام ذم ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمٓمٚمقب طمجزه، وشم٘مديؿ اًمِمٞمؽ اعمّمدق وىمدم اعم

 اعمديـ.

 تطبٝل قطا٥ٞ:

أىم٤مم اعمدقمٞم٤من دقمقامه٤م ود اعمدقمك قمٚمٞمٝمام> ـم٤مًمٌلم احلٙمؿ سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُمٌٚمغ ُم٤مزم 

ُمِمؽمك سملم أومراد ىمٌٞمٚمتٝمؿ ؾمٚمؿ ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمٝمام قمقو٤م قمـ صٚمح ُمع اًم٘مٌٞمٚم٦م، وذًمؽ إمم طملم 

ُمًتح٘مٞمف، وسمٕمرض اًمدقمقى قمغم اعمدقمك قمٚمٞمٝمام أىمرا اًمٌدء ذم إضمراءات ىمًٛم٦م اعمٌٚمغ قمغم 

سم٤مًمدقمقى وىمررا أن اعمٌٚمغ ُمقدع ذم طم٤ًمب سم٠مطمد اعمّم٤مرف وٓ ُمّمٚمح٦م ُمـ احلجز قمٚمٞمف، وٟمٔمرا 

ٕن ذم ـمٚم٥م اعمدقمٞملم ُمّمٚمح٦م راضمح٦م سمحٗمظ اعم٤مل وقمدم اًمٕم٨ٌم سمف وذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مصد 

عمٍمف إمم طملم اًمٌدء ذم اًمنميٕم٦م، ًمذا وم٘مد طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمحجز يم٤مُمؾ اعمٌٚمغ اعمقضمقد ذم ا

 .(3)حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف احلٙمؿ أيدتإضمراءات اًم٘مًٛم٦م، و

ذم هذا اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤مئل طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

ُم٤مل ممٚمقك ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، واعمحجقز ًمديف هٜم٤م هق اعمٍمف، ويالطمظ أن اعمحٙمٛم٦م 

اظمتالل ذط شم٘مديؿ يمٗمٞمؾ ُم٘متدر أو وامن، وهذا اًمنمط  طمٙمٛم٧م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل ُمع

( 54وضمقيب، سمٛمٕمٜمك أن اعمحٙمٛم٦م ًمٞمس هل٤م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم هذا اًمنمط ووم٘م٤م عم٤م ورد ذم اعم٤مدة )

 ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، وصدر احلٙمؿ سمٕمد هي٤من ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.

 

 

                                                           

(، حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف: حمٙمٛم٦م  ه3657شم٤مرخيٝم٤م  93;8;57اًمدرضم٦م إومم: اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٓم٤مئػ رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )( حمٙمٛم٦م 3)

( ]جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  ه52/29/3657شم٤مرخيف  575583:5آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رىمؿ اًم٘مرار )

 [.582-:7/57اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمٕمدل   ه3657
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 تطبٝل قطا٥ٞ:

ـمٚم٥م اعمدقمل إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم طمّمص اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ذم ذيمتلم، واؾمتٜمد 

( ري٤مل وٟم٦ًٌم 6.722.222اعمدقمل ذم ـمٚمٌف إمم اؾمتح٘م٤مىمف ُمٌٚمغ ذم ذُم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م وىمدره )

أشمٕم٤مسمف، وطمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرد اًمدقمقى اؾمتٜم٤مدا قمغم أن إصؾ قمدم احلجز اًمتحٗمٔمل إٓ سمٕمد 

 .(3)ٓؾمتئٜم٤مف احلٙمؿحمٙمٛم٦م ا وأيدتصمٌقت احلؼ، 

ذم هذا اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤مئل ـمٚم٥م اعمدقمل إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُم٤مل  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

ممٚمقك ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف )اًمنميمتلم(، ويالطمظ أن اعمحٙمٛم٦م طمٙمٛم٧م سمرد اًمدقمقى 

اؾمتٜم٤مدا قمغم أن إصؾ قمدم احلجز اًمتحٗمٔمل إٓ سمٕمد صمٌقت احلؼ، وهذا همػم صحٞمح، وئمٝمر 

حٙمٛم٦م اًمتل أصدرت احلٙمؿ مل شمٗمرق سملم احلجز اًمتحٗمٔمل واحلجز اًمتٜمٗمٞمذي، وذًمؽ أن أن اعم

احلجز اًمتٜمٗمٞمذي هق اًمذي ٓ حيٙمؿ سمف إٓ سمٕمد صمٌقت احلؼ، أُم٤م احلجز اًمتحٗمٔمل ومٞمحٙمؿ سمف ذم 

يمؾ طم٤مًم٦م خيِمك ومٞمٝم٤م اًمدائـ وٞم٤مع طم٘مف، وهم٤مًم٤ٌم يٙمقن احلجز اًمتحٗمٔمل ىمٌؾ صمٌقت احلؼ، وًمذا 

م ـم٤مًم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل يمٗمٞمال ُمٚمٞمئ٤م أو وامٟم٤م ًمتٕمقيض اعمديـ ُمتك ُم٤م اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ أن ي٘مد

 شمٌلم قمدم صح٦م احلجز اًمتحٗمٔمل، سمٞمٜمام ٓ يٓمٚم٥م ذم احلجز اًمتٜمٗمٞمذي يمٗمٞمؾ ُمكمء وٓ وامن.

 

 املطًب ايجايح

 َطؤٚي١ٝ احملذٛش يدٜ٘ يف ايؿك٘ اإلضالَٞ

داظمٚم٦م ذم ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم احلجز اًمتحٗمٔمل 

أطمٙم٤مم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م وزم إُمر ًمتٜمٔمٞمؿ أُمقر اًمرقمٞم٦م، ذًمؽ أن شمٍمف اإلُم٤مم 

قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م، وؾمٌؼ ُمٜم٤مىمِم٦م ذًمؽ ذم ُمٓمٚم٥م )إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل ذم اًمٗم٘مف 

 اإلؾمالُمل(. 

                                                           

( وشم٤مريخ 9:;56424(، رىمؿ اًمّمؽ ):57;:٦563م إومم: اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٛمح٤مومٔم٦م ضمدة رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )( حمٙمٛم٦م اًمدرضم3)

شم٤مرخيف  565:3492، حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف: حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رىمؿ اًم٘مرار ) ه23/27/3656

 .526-523/:اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمٕمدل  ، ه3656جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم ، ( ه34/3656/:3
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ًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف ذم احلجز اًمتحٗمٔمل ٓ خت٤مًمػ أُمرا ُمـ أُمقر اًمنميٕم٦م، سمؾ هل وُم١ًمو

حم٘م٘م٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م> وم٤معمٜمٔمؿ طمدد اًمتزاُم٤مت اعمحجقز ًمديف وطم٘مقىمف سمام يٙمٗمؾ طم٘مقق إـمراف، 

وسمام حيٗمظ ًمٚمدائـ طم٘مف سمحّمقًمف قمغم ديٜمف سمجٛمٞمع اًمقؾم٤مئؾ اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمت٤مطم٦م دون إظمالل سمح٘مقق 

 ُمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وإٟمٔمٛم٦م اعمرقمٞم٦م. أطمد إـمراف سمام يتقاومؼ
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 ارتامت١

 أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات: أتٞؾُٝا ٜ

 : أِٖ ايٓتا٥ر:أٚاًل

شمٕمريػ احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف: إضمراء ىمْم٤مئل ُم١مىم٧م سمٛمٜمع ُمـ حت٧م يده  -3

 رء ُمـ أُمقال اعمديـ ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سم٤مًمدائـ.

قمغم اعمحجقز ًمديف اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم  اًمتحٗمٔملأطمٙم٤مم وإضمراءات إي٘م٤مع احلجز  -4

اًمًٕمقدي داظمٚم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م وزم إُمر ًمتٜمٔمٞمؿ أُمقر 

 اًمرقمٞم٦م.

 :٠ميتقمغم اعمحجقز ًمديف ُم٤م ي يِمؽمط إلي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل -5

 ـمٚم٥م ص٤مطم٥م احلؼ. .أ 

 وضمقد طمؼ فم٤مهر اًمقضمقد. .ب 

 وضمقد طمؼ طم٤مل إداء. .ج 

 احلجز اًمتحٗمٔمل.وضمقد طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مٓت  .د 

 أن يٙمقن اعم٤مل اعمحجقز قمٚمٞمف ممٚمقيم٤م ًمٚمٛمديـ. .ه 

 شم٘مديؿ يمٗمٞمؾ ُم٘متدر أو وامن. .و 

 أٓ يٙمقن ذم احلجز اًمتحٗمٔمل ضر قمغم همػم اعمديـ. .ز 

 أن يٙمقن احلجز سم٠مُمر اًم٘م٤ميض. .ح 

قمغم اعمحجقز ًمديف  ىمرر اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أن مجٞمع أُمقال اعمديـ ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل -6

٘م٤مرا، ظمالوم٤م ًمٌٕمض اًم٘مقاٟملم إظمرى اًمتل ىمررت قمدم دظمقل ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمٜم٘مقٓ، أم قم

 اًمٕم٘م٤مرات ذم احلجز اًمتحٗمٔمل.

 قمغم اعمحجقز ًمديف. ًمٚمجٝم٦م اعمختّم٦م ٟمٔم٤مُم٤م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاع ؾمٚمٓم٦م إُمر سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل -7

ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمنموقمٞم٦م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل سم٤معمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم اعمتٜم٤مزع ومٞمف طمتك يتؿ  -8

 .اًمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاع
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ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمنموقمٞم٦م احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمٜم٘مقٓت واًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة  -9

 وامٟم٤م ًمألضمقر اعمًتح٘م٦م.

 .وقمٚمٞمف قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ اًمتخّمٞمص اًم٘مْم٤مئل ُمٕمروف ُمٕمٝمقد ُمٜمذ قمٝمد اًمٜمٌقة -:

أوضم٥م اعمٜمٔمؿ قمغم اعمحجقز ًمديف اإلىمرار سمام ذم ذُمتف ُمـ اًمديقن وإقمٞم٤من وإُمقال  -;

 ( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل.32ح اعمديـ وذًمؽ ظمالل ُمٝمٚم٦م )ًمّم٤مًم

سمٕمد  -إذا اُمتٜمع اعمحجقز ًمديف ُمـ اإلىمرار سمام ذم ذُمتف أو يده ًمّم٤مًمح اعمديـ، ومٚمٚمدائـ  -32

اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٜمٗمٞمذ قمغم أُمقال اعمحجقز ًمديف، واعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض قمـ  - احلٙمؿ ًمف سمح٘مف

 اُمتٜم٤مع اعمحجقز ًمديف قمـ اإلىمرار. أضار اًمت٘م٤ميض اًمتل حل٘متف سم٥ًٌم

جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف أيْم٤م أن يقدع ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ُم٤م أىمر سمف، أو ُم٤م يٗمل ُمٜمف  -33

 ( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف سمحٙمؿ صح٦م احلجز.32سم٤محلؼ، وذًمؽ ظمالل ُمٝمٚم٦م )

ا سمٕمد أن ىمرر ُم٤م ذم ذُمتف إىمرار –إذا اُمتٜمع اعمحجقز ًمديف قمـ اإليداع ظمالل اعمٝمٚم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م  -34

ومٚمٚمدائـ اًمتٜمٗمٞمذ قمغم اعمحجقز ًمديف سمام ٓ يزيد قمغم اعم٤مل اعمحجقز اؾمتٜم٤مدا قمغم  - صحٞمح٤م

 احلٙمؿ اًمّم٤مدر قمغم اعمديـ.

جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف أن يٛمتٜمع قمـ شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذم يده أو ذُمتف، وُيٕمد اعمحجقز ًمديف  -35

 و٤مُمٜم٤م ُمتك ظم٤مًمػ ذًمؽ ؾمقاء شمؿ اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف أم ًمٖمػمه.

( أي٤مم قمغم إيمثر ُمـ 32اعمحجقز ًمديف سم٤مُٕمر اًمّم٤مدر سم٤محلجز ظمالل ) جي٥م أن يٌٚمغ -36

 شم٤مريخ صدوره، وإٓ قمّد احلجز اًمتحٗمٔمل ُمٚمٖمل.

ًمٚمٛمحجقز ًمديف ظمّمؿ ُم٤م يًتح٘مف ُمـ ٟمٗم٘م٤مت ُمـ اعم٤مل اعمحجقز، قمغم أن شمٙمقن هذه  -37

اًمٜمٗم٘م٤مت عمّمٚمح٦م اعم٤مل اعمحجقز، وشم٘مدر اعمحٙمٛم٦م اعمٌٚمغ اًمذي يًتح٘مف اعمحجقز ًمديف 

 ف مم٤م ذم ذُمتف.خلّمٛم

حيؼ ًمٚمٛمحجقز ًمديف اعمٜم٤مزقم٦م ذم صح٦م احلجز اًمتحٗمٔمل، أو اعمٜم٤مزقم٦م ذم ُم٘مدار احلجز  -38

 اًمتحٗمٔمل إذا يم٤من اعم٤مل اعمحجقز حتٗمٔمٞم٤م يٗمقق ُم٘مدار اًمديـ اعمٓم٤مًم٥م سمف.
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 : أِٖ ايتٛصٝات:ثاًْٝا

اعمحجقز ومٞمٝم٤م ُيٕمٗمك حتدد احل٤مٓت اًمتل إو٤موم٦م ُم٤مدة ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ  -3

 ًمديف ُمـ اإلىمرار.

ظم٤مص٦م سمتٌٚمٞمغ اعمحجقز ًمديف إذا يم٤من أطمد اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، وذًمؽ ومٞمام  أطمٙم٤ممختّمٞمص  -4

إذا يم٤من ًمٚمٛمديـ ُمًتح٘م٤مت ًمدى اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، طمٞم٨م مل يقوح اعمٜمٔمؿ أطمٙم٤مم وآًمٞم٦م 

 .شمٌٚمٞمٖمٝم٤م
ؿ إىمرار أن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم حتديد اعمٝمٚم٦م اعمحددة ًمٚمٛمحجقز ًمديف ًمت٘مدي -5

سمام ومٞمف ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمديـ، سمحٞم٨م شم٘مدر اعمٝمٚم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اعمحجقز 

( يقُم٤م، وأن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم ُمٜمح 52ًمديف واعمديـ سمام ٓ يزيد قمغم )

 اعمحجقز ًمديف ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف.
ددة ًمٚمٛمحجقز ًمديف ًمٞمقدع ذم أن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم حتديد اعمٝمٚم٦م اعمح -6

طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ُم٤م أىمر سمف ُمـ اًمديقن وإُمقال وإقمٞم٤من، سمحٞم٨م شم٘مدر اعمٝمٚم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م 

أن يٙمقن و( يقُم٤م، 52طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمديقن وإُمقال وإقمٞم٤من سمام ٓ يزيد قمغم )

 ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم ُمٜمح اعمحجقز ًمديف ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف.

ٕمف وإقمداده، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف هذا ُم٤م شمٞمن مج

 أمجٕملم.
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 املصادز ٚاملسادع

وزارة  ،اًمٕمراق ، د.ط،أدب اًم٘مْم٤مء ،حمل، حت٘مٞمؼ: اًمنطم٤من ،، إسمراهٞمؿاسمـ أيب اًمدم -3

 م.6:;3- ه3626إوىم٤مف، 

اًمٙمت٤مب اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر.  ،حت٘مٞمؼ: احلقت، يمامل ،اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، أسمق سمٙمر -4

 . ه;362اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  ،3ط

سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،3ط ،رواي٦م ؾمحٜمقن ،اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ،اسمـ أٟمس، ُم٤مًمؽ -5

 م.6;;3- ه3637

اًمري٤مض، ، 4ط ،اعمحرر ذم اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، جمد اًمديـ -6

 م.6:;3- ه3626ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، 

 )سمدون ٟم٤مذ(، د.ت. ،اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م، د.ط ،اسمـ ضمزي، حمٛمد -7

ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ  ،واًمزيٌؼ، إسمراهٞمؿ ،ؤوط، ؿمٕمٞم٥م٤محت٘مٞمؼ: إرٟم ،اسمـ طمٜمٌؾ، أمحد -8

 م.;;;3- ه3642سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،3ط ،طمٜمٌؾ

 ،ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦مذيؾ  ،قمٌد اًمرمحـ ،حت٘مٞمؼ: اًمٕمثٞمٛملم ،زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ ،اسمـ رضم٥م -9

 م.4227- ه3647 ،اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، 3ط

قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ذم ُمذه٥م قم٤ممل  ،محٞمد ،حت٘مٞمؼ: حلٛمر ،ضمالل اًمديـ ،اسمـ ؿم٤مس -:

 م.4225- ه3645سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ، 3ط ،اعمديٜم٦م

، 7ط ،ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ذم ذح اًمدًمٞمؾ ،حت٘مٞمؼ: اًمٗم٤مري٤ميب، أسمق ىمتٞم٦ٌم ،اسمـ وقي٤من، إسمراهٞمؿ -;

 م.4224- ه3645اًمري٤مض، دار ـمٞم٦ٌم، 

دار اًمٗمٙمر،  ،ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، د.ط ،حت٘مٞمؼ: ه٤مرون، قمٌد اًمًالم ،اسمـ وم٤مرس، أمحد -32

 م.;9;3- ه;;35

ُمٙمت٦ٌم  ،3ط شمٌٍمة احلٙم٤مم ذم أصقل إىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م إطمٙم٤مم ،، إسمراهٞمؿاسمـ ومرطمقن -33

 م.8:;3- ه3628اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م، 
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 ،دار اعمٜمٝم٤مج، ضمدة: 3ط ،سمداي٦م اعمحت٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ،، أسمقسمٙمراسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم -34

 م.4233 - ه3654

قم٤ممل  ،سمػموت، 3ط ،ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،احل٤مومظ ،حت٘مٞمؼ: ظم٤من ،، أسمقسمٙمراسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم -35

 م.9:;3- ه3629، اًمٙمت٥م

 ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، د.ط،اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع ،، ؿمٛمس اًمديـاسمـ ىمداُم٦م -36

 .د.ت

 م.:8;3- ه::35ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة،  ،اعمٖمٜمل، د.ط ،اسمـ ىمداُم٦م، ُمقومؼ اًمديـ -37

دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م  د.ط، ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ،حمٛمد ،حت٘مٞمؼ: قمٌد اًم٤ٌمىمل ،، حمٛمداسمـ ُم٤مضم٦م -38

 .د.تومٞمّمؾ احلٚمٌل،  -اًمٕمرسمٞم٦م 

 - ه:363اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م  ،3ط ،اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع ،اسمـ ُمٗمٚمح، إسمراهٞمؿ -39

 م.9;;3

 . ه3636سمػموت، دار ص٤مدر،  ،3ط ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد -:3

ُمٙمت٦ٌم  :اإلؾمٙمٜمدري٦م، د.ط، إضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ ذم اعمقاد اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦م ،أمحد ،أسمق اًمقوم٤م -;3

 م.4237اًمقوم٤مء اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، 

، 3ط ،ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل اجلؼمي ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،أسمقاخلػم، أمحد -42

 م.4239- ه:365اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 

دار  ،3ط ،ؾمٜمـ أيب داود ،حمٛمد ،وىمره ،ؿمٕمٞم٥م ،ؤوط٤محت٘مٞمؼ: إرٟمأسمقداود، ؾمٚمٞمامن،  -43

 م.;422- ه3652اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، 

وى ورؾم٤مئؾ ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ ومت٤م ،حمٛمد ،ىم٤مؾمؿسمـ حت٘مٞمؼ:  ،حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ،آل اًمِمٞمخ -44

 ،ُمٓمٌٕم٦م احلٙمقُم٦م ،ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 3ط ،حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ آل اًمِمٞمخ

 . ه;;35

دار اًمٙمت٤مب ، د.ط، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م ،زيمري٤م ،إٟمّم٤مري -45

 .، د.تاإلؾمالُمل
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 .اًمٗمٙمر، د.تدار  ، د.ط،اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ،حمٛمد ،ًم٤ٌمسمريتا -46

 سمػموت، ،ضمدة: دار اخلرازذم، 3طُم٤م صح ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗم٘مف  ،زيمري٤م ،اًم٤ٌميمًت٤مين -47

 م.4222- ه3643 ،دار اسمـ طمزم

دار ـمقق اًمٜمج٤مة،  ،3ط ،اًمٌخ٤مري صحٞمح ،حمٛمد ،حت٘مٞمؼ: اًمٜم٤مس ،حمٛمد اًمٌخ٤مري، -48

 . ه3644

وزارة اًمٕمدل اًمًٕمقدي٦م،  ، اًمري٤مض،3ط ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ اإلىمٜم٤مع ،، ُمٜمّمقرًمٌٝمقيتا -49

 م.4228- ه3649

ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد  ،حمٛمد ،حت٘مٞمؼ: اًمٙمِمٜم٤موي ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد ،ًمٌقصػميا -:4

 . ه3625 ،سمػموت، دار اًمٕمرسمٞم٦م، 4ط ،اسمـ ُم٤مضمف

، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،5ط ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،حمٛمد ،حت٘مٞمؼ: قمٓم٤م ،، أمحدًمٌٞمٝم٘ملا -;4

 م.4225 -  ه3646

، 3ط ،اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،أمحد ،حت٘مٞمؼ: قمٓم٤مر ،امقمٞمؾ، إؾمجلقهريا -52

 م.;9;3- ه;;35 ،سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم

سمػموت، دار ، 3ط ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،ُمّمٓمٗمك ،حت٘مٞمؼ: قمٓم٤م ،، حمٛمدحل٤ميمؿا -53

 م.2;;3- ه3633 ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ، د.ط،اعمًت٘مٜمع ذم اظمتّم٤مر اعم٘مٜمعزاد  ،قمٌد اًمرمحـ ،حت٘مٞمؼ: اًمٕمًٙمر ،، ُمقؾمكحلج٤مويا -54

 .، د.تاًمري٤مض، دار اًمقـمـ

اًم٘م٤مهرة: دار اًمٜمٝمْم٦م ، د.ط، ُم٤ٌمدئ اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ذم ىم٤مٟمقن اعمراومٕم٤مت ،أمحد ،طمِمٞمش -55

 م.4238، اًمٕمرسمٞم٦م

 - ه3634دار اًمٗمٙمر،  ،5ط ،ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،، حمٛمدحلٓم٤مبا -56

 م.4;;3

 م.3;;3- ه3633دار اجلٞمؾ،  ،3ط ،ٚم٦م إطمٙم٤ممدرر احلٙم٤مم ذم ذح جم ،قمكم ،طمٞمدر -57
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اًمري٤مض، ، 7ط ،اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي قمٌد اهلل، ،اخلٜملم -58

 م.4234- ه3655 ،دار اسمـ ومرطمقن

- ه3662،اًمري٤مض، دار اًمّمٛمٞمٕمل، 3ط ،ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي ،اهلل قمٌد ،اخلٜملم -59

 م.;423

 .د.ت دار اًمٗمٙمر، ، د.ط،طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم ،، حمٛمدًمدؾمقىملا -:5

ُمٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ وٟمت٤مئ٩م  ،أمحد ،قمكمو ،أسمق اًمٗمْمؾ ،حت٘مٞمؼ: اًمدُمٞم٤مـمل ،، قمكمًمرضمراضملا -;5

- ه:364دار اسمـ طمزم، ، 3ط ،ًمٓم٤مئػ اًمت٠ْمويؾ ذم ذح اعمدوٟم٦م وطمؾ ُمِمٙمالهت٤م

 م.4229

 ،ودار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت، ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك، د.ط، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ،قمٛمر، رو٤م -62

 .د.ت

- ه3626سمػموت، دار اًمٗمٙمر، ، د.ط، هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج ،، حمٛمدًمرُمكما -63

 م.6:;3

دار اًمؽماث  ، اًمٙمقي٧م:3ط ،شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ،اعمرشم٣م ،ًمزسمٞمديا -64

 م.4222- ه3643اًمٕمريب، 

 . ه;355اعمٓمٌٕم٦م اًمتقٟمًٞم٦م،  ،3ط ،شمقوٞمح إطمٙم٤مم ذح حتٗم٦م احلٙم٤مم ،، قمثامنًمزسمٞمديا -65

 م.4224دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  ،37ط ،إقمالم ،ظمػم اًمديـ ،ًمزريمكما -66

 م.5;;3 -  ه3636 ،سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، د.ط، اعمًٌقط ،حمٛمد ،ًمنظمزا -67

شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم  ،قمٌد اًمرمحـ ،حت٘مٞمؼ: اًمٚمقحيؼ ،، قمٌد اًمرمحـًمًٕمديا -68

 م.4222-  ه3642ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،3ط ،يمالم اعمٜم٤من

- ه3657 ،اًمري٤مض، ُمدار اًمقـمـ ،3ط ،ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ،اًمٕمزيز قمٌد ،اًمِمؼمُمل -69

 م.4236

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،3ط ،ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج ،، حمٛمدًمنمسمٞمٜملا -:6

 م.6;;3- ه3637
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 ،ـ يمثػم، ودار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥مدُمِمؼ وسمػموت، دار اسم، 3ط ،ومتح اًم٘مدير ،، حمٛمدًمِمقيم٤مينا -;6

 . ه3636

دار اًمٗمٙمر و ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرىُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م و ،3ط ،اجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م ،، حمٛمدًمّم٘مكما -72

 م.4235- ه3656ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 

 .، د.تدار احلدي٨م ، د.ط،ؾمٌؾ اًمًالم ،، حمٛمدًمّمٜمٕم٤مينا -73

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  (،4)ط ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،محدي ،حت٘مٞمؼ: اًمًٚمٗمل ،ؾمٚمٞمامن ًمٓمؼماين،ا -74

 م.7:;3- ه3627اًمٕمريب، 

، اعمٕمجؿ إوؾمط ،قمٌد اعمحًـ ،احلًٞمٜملو ،ـم٤مرق ،حت٘مٞمؼ: قمقض اهلل ،ؾمٚمٞمامن ًمٓمؼماين،ا -75

 .د.ت ،دار احلرُملم ،اًم٘م٤مهرةد.ط، 

 م.:9;3، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة، 6ط ،ُم٤ٌمدئ اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،حمٛمد ،اخل٤مًمؼ قمٌد -76

- ه3644دار اسمـ اجلقزي، ، 3ط ،ح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمعاًمنم ،حمٛمد ،اًمٕمثٞمٛملم -77

 . ه:364

- ه;362، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، د.ط، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،حمٛمد ،قمٚمٞمش -78

 م.;:;3

 . ه3638دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،3ط ،اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ ،، حمٛمدًمٖمرٟم٤مـملا -79

اًم٘م٤مهرة: دار  ، د.ط،ديقان إطمٙم٤مم اًمٙمؼمى ،ُمراد ،حت٘مٞمؼ: حيٞمل ،، حمٛمدًمٖمرٟم٤مـملا -:7

 م.4229- ه:364، احلدي٨م

، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،:ط ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،، جمد اًمديـ حمٛمدًمٗمػموزآسم٤مديا -;7

 م.4227 - ه3648

 سمػموت، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د.ط، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ،، أمحدًمٗمٞمقُملا -82

 .د.ت

 م.:6;3( ًمًٜم٦م 353رىمؿ ) اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي -83
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اًمري٤مض، ، 4ط ،اًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي ،حمٛمد ،روم٤مقملو ،ُمٗمٚمح ،اًم٘محٓم٤مين -84

 م. 4242- ه3663 ،دار اإلضم٤مدة

دار ، اًم٘م٤مهرة: 4ط ،اًمتجريد ،قمكم ،حمٛمدو ،حمٛمد، حت٘مٞمؼ: هاج ،، أمحدًم٘مدوريا -85

 م.4228 - ه3649 ،اًمًالم

 م.6;;3سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ، 3ط ،اًمذظمػمة ،، ؿمٝم٤مب اًمديـًم٘مراذما -86

اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ واًمنمح واًمتقضمٞمف واًمتٕمٚمٞمؾ  ،حمٛمد، حت٘مٞمؼ: طمجل ،، حمٛمدًم٘مرـمٌلا -87

 م.::;3 - ه:362، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت،4ط ،عم٤ًمئؾ اعمًتخرضم٦م

 ،دار اًمٗمٙمر ، د.ط، سمػموت،طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة ،، أمحدوقمٛمػمة ،، أمحدىمٚمٞمقيب -88

 .م7;;3- ه3637

( وشم٤مريخ 748اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اًمٕمدل رىمؿ ) -89

 . ه;42/25/365

( وشم٤مريخ 4;:;اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اًمٕمدل رىمؿ ) -:8

 . ه39/26/3656

( 55;;5دل رىمؿ )اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اًمٕم -;8

 . ه27/3657/;3وشم٤مريخ 

 .، د.تدار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة، د.ط، إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ،، قمكمعم٤مورديا -92

احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف  ،قمٌد اعمقضمقد ،وقم٤مدل ،قمكم ،حت٘مٞمؼ: ُمٕمقض ،، قمكمعم٤مورديا -93

 م.;;;3- ه;363، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت،3ط ،ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

 اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمٕمدل. ، ه3656ًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم ا -94

 اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمٕمدل. ، ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  -95

 اًمّم٤مدرة قمـ ديقان اعمٔم٤ممل. ، ه3649جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اإلداري٦م ًمٕم٤مم  -96

 اًمّم٤مدرة قمـ ديقان اعمٔم٤ممل.  ه3654جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اًمتج٤مري٦م ًمٕم٤مم  -97
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اًمّم٤مدرة قمـ ديقان   ه3649-  ه3646إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اًمتج٤مري٦م ًمألقمقام جمٛمققم٦م  -98

 اعمٔم٤ممل.

 ،اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 3ط ،اًمقضمٞمز ذم ىمقاقمد اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي اًمًٕمقدي ،أمحد ،حمٛمقد -99

 م.4238- ه3659

 م.4239- ه:365سمدون ٟم٤مذ، ، 3ط ،ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ،إسمراهٞمؿ ،اعمقضم٤من -:9

، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 3ط ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،طمًـ ،حت٘مٞمؼ: ؿمٚمٌل ،أمحد ًمٜم٤ًمئل،ا -;9

 م.4223 -  ه3643

 . ه3655/:/35( وشم٤مريخ 75ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ -2:

 . ه29/3648/:3( سمت٤مريخ 66ٟمٔم٤مم اًمٓمػمان اعمدين اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ -3:

 . ه44/3/3657( وشم٤مريخ 3اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم  -4:

( ;5ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م اعمخدرات واعم١مصمرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ -5:

 . ه29/3648/:2سمت٤مريخ 

( سمت٤مريخ 43ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م ضمرائؿ اإلره٤مب ومتقيٚمف اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ -6:

 . ه;34/24/365

 /33( سمت٤مريخ 53ؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م همًؾ إُمقال اًمّم٤مدر سم٤معمر -7:

 . ه27/3655

دار  3ط ،ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ذم اًمٗم٘مف ،قمقض ،حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ ،، حيٞمكًمٜمقويا -8:

 م.4227- ه3647اًمٗمٙمر، 

، جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ،طم٤ًمم اًمديـ ،حت٘مٞمؼ: اًم٘مدد ،ٟمقر اًمديـ قمكم ،هلٞمثٛملا -9:

 م.6;;3- ه3636 ،ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد ،اًم٘م٤مهرةد.ط، 

 :اإلؾمٙمٜمدري٦م ، د.ط،اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ذم ىم٤مٟمقن اعمراومٕم٤مت اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦م ،قمكم، هٞمٙمؾ -::

 م.:422 ،دار اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م
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ُمٙمت٦ٌم  اًمري٤مض، ،3ط ،أصقل اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي اجلديد ،حمٛمقد ،واذم -;:

 .م4236- ه3657 ،اًمرؿمد

، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة احلديث٦م ،اًم٘م٤مهرة ،4ط ،اًمتٜمٗمٞمذ ذم اعمقاد اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦م ،ومتحل ،وازم -2;

 م.86;3
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