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1998م ةنسل مقر(6) نوناق  

1991م ةنسل مقر(32) نوناقلا ب يروهمجلا رارقلا داوم ضعب ليدعتب

يراجتلا نوناقلا نأشب

. بعشلا مساب

. ةيروهمجلا سيئر

. ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلع دعباإلطالع

. يراجتلا نوناقلا نأشب 1991م ةنسل مقر(32) نوناقلا ب يروهمجلا رارقلا ىلعو

. باونلا سلجم ةقفاوم دعبو

-: هصن اآليت نوناقلا انردصأ

653،640،634،606،595،588،570،545،528،453،398،370) داوملا لدعت :(1) ةداملا

ىلع (813،811،808،807،805،797،781،775،771،748،735،722،704،669،

يلا:- تلا وحنلا

 

رشاعلا بابلا

كونبلا تايلمع

األلو لصفلا

عادي اإل

-: باسحلا بحاص قوقح ةدام(370):

ىلع ىرخأ تامازتلإ كانه نكت ،اممل نئادلا هديصر يف تقو يأ يف فرصتي نأ باسحلا بحاصل زوجي -1

. كنبلل باسحلا بحاص

دعب ايباتك غلبملا ضفري نأ باسحلا بحاصل زاج باسحلا يف اغلبم باسحلا بحاص ريغ صخش عفد 2-اذإ

نم بلطيو (( تانامأ )) باسح يف ديقي وأ عفادلا ىلإ ادقن داعيف باسحلا نم غلبملا ليزنت بجي ذئنيحو هراعشإ

. باسحلا بحاص ىلع هجح غلبملا اذه ربتعي وال هضبقل روضحلا عفادلا

 

-: ليهستلا ءاغلإ ةدام(398):

دادسل ةلوقعم هلهم هل ددحي نأ ىلع ليمعلل هجوي راعشإب تقو يأ يف ليهستلا ءاغلإ صالةيح كنبلل نوكي -1

. نيدلا
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صقان وأ األءاد ةيلهأ ميدع هرابتعا وأ ةيفصتلل هعاضخإ وأ ليهستلا طبلا ةافوب ليهستلا ىغلي لكحهلا يفو -2

ةقثلا و األةنام بجاوب ليهستلا خإاللطبلا دنع كلذكو ليهستلا طبلا يرابتع اال صخشلا ءاهتنإ وأ األءاد ةيلهأ

دعب اهيمدقمل تدجو نإ تانامضلا عيمج داعتو حونمملا ليهستلا لا معتسا يف هنم رخآ ميسج أطخ يأ رودص وأ

. باسحلا ةيفصت

 

يناثلا لصفلا

هلا يبمكلا ب ءافولا تانامض

األلو عرفلا

ءافولا لباقم

هلا يبمكلا لماح ملسي نأ ًانوناق ددحملا داعيملا ))دعب وتستوربلا )) ضارتع اال لمع ولو بحاسلا ىلع ةدام(453):

مزل بحاسلا سلفأ اذإف ءافولا لباقم ىلع لوصحلل لاالةمز تادنتسملا

. ريخأتلا يف ببستملا ىلع كلذ تافورصم نوكتو ةسيلفتلا ريدم كلذ

 

األلو لصفلا

هلوادتو كيشلا ءاشنإ

األلو عرفلا

كيشلا ءاشنإ

اآلةيت:- تانايبلا ىلع كيشلا لمتشي ةدام(528):

اهب. بتك يتلا ةغللا بو كصلا نتم يف ابوتكم كيش)) ظفل(( -1

. هئاشنإ ناكمو كيشلا مقرو خيرات -2

هيلع). بوحسملا ) ءافولا همزلي نم مسأ -3

نيتداملا يف ءيجيس امل اقفو هرم لوأ هل ءافولا بجي نم مسا -4

.(533،531)

. دوقنلا نم نيعم غلبم ءافوب طرش ىلع قلعم ريغ رمأ -5

. ءافولا ناكم -6

.(( بحاسلا )) كيشلا أشنأ نم عيقوت -7

 

األلو عرفلا
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يطايتح اإل نامضلا و كيشلا لوادت

ريهظتلا ب كيشلا لوادت

ىلع بترتي ال نكلو عوجرلا ماكح أل اقبط ال وئسم رهظملا لعجي هلماحل كيش ىلع بوتكملا ريهظتلا ةدام(545):

ألرم. اكيش ريصي نأ ريهظتلا اذه

 

عبارلا باتكلا

يقاولا حلصلا اإلفالسو

األلو بابلا

هراثآو اإلفالس رهش

األلو لصفلا

اإلفالس رهش

األلو عرفلا

اإلفالس رهشب مكحلا

دعب فإالهس راهشإ زوجي ةيراجتلا هنويد عفد نع فقوت ىتح ةيلا ملا هلا معأ تبرطضا رجات ةدام(570):لك

كلذ. نم دكأتلا

 

نئادلا ىلع مكحت نأ زاج بلطلا ضفرب ةمكحملا تضقو نيدملا فإالس رهش نينئادلا دحأ بلط ةدام(588):اذإ

فحصلا ىدحإب مكحلا رشنيو يرلا فلا ةئام نع ديزت يرلاوال فلا نع(30,000)ثالنيث اللقت همارغب

يف نيدملا قحب مدعاإلخالل عم كلذو ةيراجتلا نيدملا ةعمس ىلإ ةءاس اإل دمعت هنأ اهل نيبت اذإ هتقفن ىلع ةيمسرلا

. ضيوعتلا بلط

 

يناثلا لصفلا

اإلفالس راثآ

األلو عرفلا

( نيدملل ةبسنلا اإلفالسب (راثآ

إ قوقح نم مهلا ءافيتسإ وأ نويد نم هيلع امب ءافولا اإلفالس رهش مكح رودص دعب سلفملل زوجي ةدام(595):ال

. ةسيلفتلا ريدم قيرط نع ال

ريدم ضراع إالاذإ اهقاقحتسا داعيم لولح دنع اهتميقب ءافولا زاج هيراجت ةقرول ماحال سلفملا ناك اذإ كلذ عمو

.(477) ةداملل ًاقفو ةسيلفتلا
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أال طرشب ةسيلفتلا ريدم ةقفاوم دعب كلذو ةسيلفتلا لا ومأ ريغب ةديدج ةراجت سرامي نأ سلفملل زوجي ةدام(606):  

. نينئادلل ررض كلذ ىلع بترتي

اهلا. ومأ نم مهقوقح ءافيتسإ يف ةيولو األ ةراجتلا هذه ةبسانمب مهنويد أشنت    نيذلا نينئادلل نوكيو

 

يناثلا عرفلا

نينئادلل ةبسنلا اإلفالسب راثآ

ثلا ثلا عرفل ا

هرهش لبق ةمربملا دوقعلا ىلإ ةبسنلا اإلفالسب راثآ

يف دعب لخدت مل تناك وأ عئابلا دنع ديزت ال عئاضبلا تناكو نمثلا عفد لبق يرتشملا سلفأ ةدام(634):اذإ

ال كلذ عمو اهتزايحو اهدادرتسا وأ عئاضبلا سبح عئابلل زاج ، اهعيبب رومأملا هليكو نزاخم وأ يرتشملا نزاخم

ةيكلملا ةمئاق بجومب سيلدت ريغب اهلوصو لبق سلفملا هيف فرصت وأ اهتيتاذ عئاضبلا تدقف اذإ دادرتس اال زوجي

. لقنلا ةقيثو وأ

نمثلا عئابلل عفدي نأ طرشب عئاضبلا ميلست بلطي نأ اهيضاق ناذئتسا دعب ةسيلفتلا ريدمل زوجي األوحلا عيمج يفو

كارتش واال ضيوعتلا بلطو خسفلا يف هقحب كسمتي نأ عئابلل زاج كلذ ةسيلفتلا ريدم بلطي مل اذإف هيلع، قفتملا

. ةسيلفتلا يف

اهل، هتيكلم تبثأ اذإ ةيراقعلا و هلوقنملا هلا ومأ األرخ ةسيلفت نم درتسي نأ نيجوزلا نم لكل زوجي ةدام(640):أ-

نم هيعرش ةلا كوب سلفملا فرصت نوكي نأك يعرش هجوب ريغلا اهيلع اهبسك يتلا قوقحلا ب هلمحم األوملا ىقبتو

. ءامرغلا نيب ةوسأ قوقحلا كلت لمحتت يتلا يه سلفملا لا ومأف إوال ةجوز

وبالةي نيلومشملا رصقلا باسحل وأ جوزلا اذه باسحل يرتشت يتلا وأ سلفملا جوز هبـا يرتشي يتلا ب-األوملا

ام لكو كلذ ريغ تبثي اممل مهيلإ ةفاض اإل تناك نم دوقنب تيرتشا دق ربتعت ةراجتلا هفارتحا خيرات نم سلفملا

كلذ. ريغ تبثي اممل هدوقن نم ربتعي سلفأ يذلا هجوز ىلع نويد نم نيجوزلا دحأ هيفوي

 

يناثلا لصفلا

نويدلا قيقحتو ةسيلفتلا تادوجوم ةرادإ

األوملا ةيافك مدعل ةسيلفتلا لا فقإو

األلو عرفلا

ةسيلفتلا تادوجوم ةرادإ

دحأ ةسيلفتلا يضاق بدنيو الهت وقنمو هقاروأو    هرتافدو ، هبتاكمو سلفملا حملا ىلع ماتخ األ عضوت ةدام(653):

ماتخ األ عضوب رضحم ررحيو ماتخ األ عضوب ةمكحملا يفظوم دحأ وأ اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا ءاضعأ

. ةسيلفتلا يضاقل ًاروف ملسيو
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يناثلا عرفلا

نويدلا قيقحت

ميدقتل ةينازيملا يف مهؤامسأ    هديقملا نينئادلا ةيمسرلا فحصلا يف رشنلا قيرطب ةسيلفتلا ريدم وعدي ةدام(669):

هلجسم بتكب مهنيوانع فورعملا نينئادلا ىلإ لسرتو يراجتلا لجسلا ةفيحص يف هوعدلا هذه رشنتو مهتادنتسم

ةرشع خالل نويدلا هذه نع نايبب ةبوحصم مهنويد تادنتسم ميدقت نينئادلا ؤهالء   ىلعو ، لوصو ملعب ةبوحصم

. ةينميلا ةيروهمجلا جراخ نيميقملا نينئادلا ىلإ ةبسنلا ب رهش ىلإ داعيملا اذه دادزيو رشنلا خيرات نم مايأ

 

يناثلا لصفلا

يئاضقلا حلصلا

األىلو عرفلا

هراثآو يئاضقلا حلصلا ماربإ

زوجي ـرااإلفالسال هشإب مكحلا رودص دعب ريغلا ىلإ هنيد نع نيروكذملا نينئادلا دحأ لزانت ةدام(704):اذإ

هيلع. تيوصتلا وأ حلصلا الت وادم يف كارش هيلإاإل لزانتملل

 

يناثلا عرفلا

هخسفو يئاضقلا حلصلا لا طبإ

وال هيلع قيدصتلا ب ةصتخملا ةمكحملا نم هخسف بلط زاج حلصلا طورش ذيفنتب سلفملا مقي مل ةدام(722):اذإ

روضحب ليفكلا اذه فيلكت بجيو هطورش ذيفنت نمضتي يذلا ليفكلا ةمذ ةءارب حلصلا خسف بلط ىلع بترتي

. حلصلا خسف بلط اهيف رظني يتلا ةسلجلا

 

عبارلا لصفلا

نينئادلا داحتإ

يناثلا عرفلا

نينئادلا ىلع جتانلا عيزوتو نيدملا لا ومأ عيب

هرجتمو هتاراقعو سلفملا الت وقنم عيب داحت اال ريدمل زوجي (738) ةداملا ماكحأب مدعاإلخالل ةدام(735):عم

ميكحتلا لوبقو حلصلا هل زوجيو ، هسيلفتلا يضاق ناذئتسا دعب هيأر ذخأ ىلإ هجاح نود قوقح نم امهل ءافيتساو

. ةسيلفتلا يضاق ناذئتسا دعب سلفملا قوقح عيمج يف

 

سماخلا لصفلا

سلفملا رابتعا در
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نم هنويد عيمج ىفو اذإ سلفملا ىلإ رابتع درياال نأ بجي نيتقباسلا نيتداملا ءاجب ام ةاعارم ةدام(748):عم

ءافو إالدعب هرابتعا هيلإ دري ال فإالاهس رهشب مكح ةكرش يف انماضتم اكيرش سلفملا ناك اذإو تافورصمو لصأ

عنتما اذإو صاخ حلص ىلع هينئاد نم روكذملا كيرشلا لصح ولو تافورصمو لصأ نم ةكرشلا نويد عيمج

ا ةداهش موقتو ةمكحملا ةنازخ نيدلا عاديإ زاج هنطوم ةفرعم ترذعت وأ ًابئاغ ناك وأ هنيد ضبق نع نينئادلا دحأ

. صلا ختلا ماقم عادي إل

يناثلا عرفلا

حلصلا بلط قيقحت

يفاألوحلااآلةيت:- حلصلا بلط ضف رب ةمكحملا ىضقت ةدام(771):

ةصقان اهمدق (767،766،765)وأ داوملا يف اهيلع صوصنملا تانايبلا و قئاثولا حلصلا طبلا مدقي مل 1-اذإ

. هحيحص ريغ تناك وأ عورشم غوسم نود

وأ بصنلا وأ ةقرسلا وأ ريوزتلا وأ سيلدتلا اإلفالسب مئارج ىدحإ يف باإلةناد رجاتلا ىلع مكحلا قبس 2-اذإ

. ةماعلا الساألوملا تخا وأ األةنام ةنايخ

رجاتلا فإالس رهشب يضقت نأ اهسفن ءاقلت نم ةمكحمللو رارفلا ىلإ أجل وأ هرجتم قلغأ   وأ ةراجتلا لزتعا 3-اذإ

. كلذل لاالةمز طورشلا ترفاوت اذإ

 

يناثلا لصفلا

حلصلا ىلع قيدصتلا ب مكحلا

األلو عرفلا

حلصلا تاءارجإ

ةرادإ يف حلصلا ءارجإ حاتتفاب مكحلا ديقب نييعتلا ب راطخ اإل خيرات نم مايأ ةسمخ خالل بيقرلا موقي ةدام(775):

ةيموي ةفيحص يف وأ ةيمسرلا ةديرجلا يف عامتج ىلإاال نينئادلا ةوعدب ًابوحصم هصخلم رشنو يراجتلا لجسلا

نينئادلا ىلإ حلصلا تاحرتقم اهب اقفرم    عامتج ىلإاال ةوعدلا روكذملا داعيملا يف لسري نأ هيلعو ، ةيموكح

. لوصو ملعب ةبوحصم ةلجسم بتكب كلذو مهنيوانع ةمولعملا

ب ةنومضملا مهنويدب حلصلا يف تيوصتلا يف كارتش اال ةينيعلا تانيمأتلا باحصأ نينئادلل زوجي ةدام(781):ال

نم ءزج ىلع اروصقم لزانتلا نوكي نأ زوجيو ، امدقم تانيمأتلا هذه نع اولزانت إالاذإ ةروكذملا تانيمأتلا

لزانتلا ب نئادلا حرصي مل اذإو ةسلجلا رضحم يف لزانتلا ركذيو ، نيدلا فصن لباقي امع اللقي نأ طرشب نيمأتلا

األ عيمج يفو ، هعمجأب نيمأتلا نع ال زانتم ربتعأ حلصلا ىلع تيوصتلا يف كرتشأو هضعب وأ هلك هنيمأت نع

هلمش يذلا نيمأتلا داع لطب اذإو ةمكحملا هيلع تقدصو ررقت إالاذإ ايئاهن نيمأتلا نع لزانتلا نوكي ال وحلا

. لوزنلا

 

يناثلا عرفلا

هيلع قيدصتلا و حلصلا عيقوت
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.(783) ةداملل اقفو نييداعلا نينئادلا قح يف   اذفان هلعجي حلصلا ىلع قيدصتلا ةدام(797):

 

سماخلا باتكلا

ةيئازجلا تابوقعلا

لباقم هل نوكي وأ بحسلل ًال باقو مئاق ءافو لباقم هل نوكي ال اكيش هتين ءوس تبثأو ردصأ نم ةدام(805):  لك

ال يقابلا حبصأ ثيحب هضعب وأ ءافولا لباقم كيشلا ءاطعإ دعب هين ءوسب درتسأ نم لكو كيشلا ةميق نم   لقأ ءافو

نع اللقت ةدمل سبحلا ب بقاعي ، هتميق عفد مدعب كيشلا هيلع بوحسملا ةينلا ئيس وهو رمأ وأ كيشلا ةميقب يفي

. كيشلا ةميق نع10%نم اللقت همارغبو هنس

 

دصق ؤسب ضفر هيلع بوحسم لك يرلا فلأ نيسمخ 50,000يرلا لك ديزت ال همارغب بقاعي ةدام(807):

مدعاإلخاللب عم اذهو ةضراعم ةيأ هنأشب مدقت ملو ءافو لباقم هلو هتنازخ ىلع ًايحص ًابحس بوحسم كيش ءافو

ىذأ. نم هنامتئا قحل امعو ءافولا مدع ببسب ررض نم   هباصأ امع بحاسلل قحتسملا ضيوعتلا

 

لباقم دوجوب ملع نع هباتك حرص هيلع بوحسم لك يرلا فلأ نيسمخ نع ديزت ال همارغب بقاعي ةدام(808):

. ىرخأ نيناوق يف اهيلع صوصنم دشأ هبوقع ةيأ عيقوتب مدعاإلخالل عم كلذو هيدل ام لقأ وهو ءافو

 

فإالهس رهش رجات ،لك تاونس سمخ ىلع ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعيو ، سيلدتلا ب اسلفم ربتعي ةدام(811):

  األمعلااآلةيت:- دحأ عفدلا نع هفوقو دعب بكترأ هنأ تبثو يئاهن   مكحب

. اهريغ وأ اهفلتأ وأ هرتافد ىفخأ -1

. هافخأ وأ نممهلا ًاءزج سلتخأ -2

نع عانتم ،وأباال ةينازيملا يف وأ ههافش وأ ةباتك رارق عقواإل ءاوس كلذ ملعي وهو هيلع ةبجاو ريغ نويدب 3-رقأ

. تاحاضيإ وأ قاروأ ميدقت

. سيلدتلا ةقيرطب حلص ىلع لصح -4

. هحيحص ريغ تانايب ميدقت دمعت   وأ اهيريدم وأ ةسيلفتلا يضاق هنم اهبلطي يتلا تانايبلا ميدقت نع عنتما -5

. نينئادلا نع هذهاألوملا ءاصقإ دصقب عفدلا نع هفوقو دعب هلا ومأ يف فرصت -6

نينئادلا ألدح ةصاخ ايازم وأ تانيمأت ررق وأ نييقابلا ب ارارضإ نينئادلا دحأ نيد   عفدلا نع هفوقو دعب ىفو -7

. حلصلا ىلع لوصحلا دصقب كلذ ناك ولو يقابلا ىلع الهل يصفت

وأ حلصلا خسف فإالهسوأ رهش وأ عفدلا نع هفوقو ريخأت دصقب يداعلا اهرعس نم لقأب هتعاضب يف فرصت -8

. هدوقن ىلع لوصحلل ةعورشم ريغ لئاسو ىلإ ضرغلا اذهل اقيقحت أجتلا

 



⑧

مكحب فإالهس رهش رجات لك تاونس ىلعثالث ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعيو ريصقتلا ب اسلفم ةدام(813):دعي

األمعلااآلةيت:- دحأ بكترأ هنأ تبثو يئاهن

. هيلزنم تافورصم وأ ةيصخشلا هتافورصم ىلع ةظهاب بمغلا   قفنأ -1

يلا. ملا هزكرم ةقيقح ىلع فوقولل يفكت هيراجت رتافد كسمي 2-مل

. ةراجتلا لا معأ همزلتست ام ريغ يف ةبراضملا   وأ هرماقملا لا معأ يف هميسج بمغلا قفنأ -3

 

يلا:- تلا وحنلا ىلع يناثلا باتكلا نم عباسلا بابلا ناونع لدعي :(2) ةداملا

.(( نويراجتلا نولثمملا و هيمدخلا و ةيراجتلا ةلا ((كولا

 

األلو لصفلا

هيمدخلا و ةيراجتلا ةلا كولا

نوناقلا نأشب 1991م ةنسل مقر(32) نوناقلا ب يروهمجلا رارقلا (789،608)نم ناتداملا فذحت :(3) ةداملا

. يراجتلا

 

ةيناثلا و رركم (273) مقرب األىلو داوم ثالث هيلإ راشملا نوناقلا ب يروهمجلا رارقلا ىلإ فاضت :(4) ةداملا

يلي:- امك داوملا هذه صنتو رركم (575) مقرب ةثلا وثلا رركم (276) مقرب

 

. لكوملا نم ةجتنملا علسلا ددعتب ةيروهمجلا يف   نيدمتعملا نييراجتلا الء كولا ددعت زوجي : رركم ةدام(273):

 

-مال ناريط ) هيمدخلا ةلا كولا يف يلحملا ريغ لكوملا سفنل نويمدخلا الء كولا ددعت زوجي :ال رركم ةدام(276)

. ةيروهمجلا يف األمدق ليكولا ىلإ لوؤت اهنإف ةلا كولا نع ماعلا عاطقلا ىلخت حةلا يفو ( نحش هح-

 

ةكولمملا الت وقنملا وأ تاراقعلا يف لياحتلا وأ شغلا ىلع دهلا ةمكحملا ىدل نئارق تماق :اذإ رركم ةدام(575):

ةمكحمللف سيلفتلا راهش إل ةقباسلا ثلاالث تاونسلا خالل مهتيكلم ىلإ ةلقتنملا وأألوالهد سلفملا رجاتلا ةجوزل

دكأتلا خالاهل متي رهشأ ةتس ىلع ديزت ال ةرتفل اهيف فرصتلا فقوو الت وقنملا و تاكلتمملا كلت رصح يف قحلا

هذه مضب مكحب يضقت نأ ةمكحمللف كلذ نم ئيش تبث اذإو سيلفتلا ب قلعتي لياحت وأ شغ يأ ثودح مدع نم

. سلفملا رجاتلا لا ومأ ىلإ تاكلتمملا

. ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص خيرات نم نوناقلا اذهب لمعي :(5) ةداملا

 



⑨

ءاعنصب - ةيروهمجلا ةسائرب ردص

/1419ـه رفص /13: خيراتب

/1998م وينوي /8: قفاوملا

صحلا هلل ادبع يلع

ةيروهمجلا سيئر  

 


