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الوتؼلق بتٌظين قضاء القزب وتحذيذ  01.24القاًىى رقن 

 اختصاصاته

 :رـ٤٤شٙ ًٔب رْ

ٖٓ سث٤غ  92ثزبس٣خ  0.01.01اُظبدس ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ  01.01اُوبٕٗٞ سهْ  -

عٔبدٟ  92ثزبس٣خ  1433(؛ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد 9101كجشا٣ش  02) 0341ا٥خش 

 ؛0510(، ص 9101ٓبسط  02) 0341األ٠ُٝ 

     ٖٓ  04ثزبس٣خ  0.09.90شش٣ق سهْ اُ اُظبدس ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش 12.09اُوبٕٗٞ سهْ   -

شٞاٍ  00ثزبس٣خ  1152(؛ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد 9109أؿغطظ  9) 0344سٓؼبٕ 

 .3149(، ص 9109أؿغطظ  41) 0344
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هي رهضاى  21صادر في  2.22.2.2ظهيز شزيف رقن 

 01.24بتٌفيذ القاًىى رقن  (1422أغسطس  21) 2041

وتحذيذ اختصاصاتهالوتؼلق بتٌظين قضاء القزب 
1

 

    

 الحمد هلل وحده،

  

  بداخله : -الطابع الشريف
  (محمد بن يوسف هللا وليه)محمد بن الحسن بن 

  

 ٣ؼِْ ٖٓ ظ٤ٜشٗب اُشش٣ق ٛزا، اعٔبٙ هللا ٝأػض أٓشٙ أٗ٘ب: 

 ٓ٘ٚ؛ 05ٝ  24ث٘بء ػ٠ِ اُذعزٞس ٝالع٤ٔب اُلظ٤ِٖ 

 أطذسٗب أٓشٗب اُشش٣ق ثٔب ٢ِ٣: 

  

أُزؼِن  ٣39.01٘لز ٣ٝ٘شش ثبُغش٣ذح اُشع٤ٔخ، ػوت ظ٤ٜشٗب اُشش٣ق ٛزا، اُوبٕٗٞ سهْ 

ثز٘ظ٤ْ هؼبء اُوشة ٝرؾذ٣ذ اخزظبطبرٚ، ًٔب ٝاكن ػ٤ِٚ ٓغِظ اُ٘ٞاة ٝٓغِظ 

 أُغزشبس٣ٖ.

  

 (2166أؿغطظ 67)6432ٖٓ سٓؼبٕ  66ٝؽشس ثبُذاس اُج٤ؼبء ك٢           

  

 ٝهؼٚ ثبُؼطق:

  

 سئ٤ظ اُؾٌٞٓخ،

    ػباس الفاسياإلٓؼبء : 

                                      

 .4392(، ص 2166عجزٔجش  5) 6432شٞاٍ  6ثزبس٣خ  5975اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد  -1
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 يتؼلق بتٌظين قضاء القزب وتحذيذ اختصاصاته 01.24قاًىى رقن 

 هقتضياث ػاهت

  األولىالوادة 

٣ؾذس هؼبء ُِوشة ثذٝائش ٗلٞر أُؾبًْ االثزذائ٤خ ٣ٞصع اخزظبطٚ اُزشاث٢ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ 

 اُزب٢ُ: 

٣ٝشَٔ اخزظبطٜب اُزشاث٢ اُغٔبػبد  ؛أهغبّ هؼبء اُوشة ثبُٔؾبًْ االثزذائ٤خ -

 أُؾ٤ِخ اُٞاهؼخ ثبُذائشح اُزشاث٤خ ُٜزٙ أُؾبًْ؛

أهغبّ هؼبء اُوشة ثٔشاًض اُوؼبح أُو٤ٔ٤ٖ؛ ٣ٝشَٔ اخزظبطٜب اُزشاث٢ اُغٔبػبد  -

  أُؾ٤ِخ اُٞاهؼخ ثبُذائشح اُزشاث٤خ ُٔشًض اُوبػ٢ أُو٤ْ.

 التأليف: الباب األول

 2الوادة 

 رزأُق أهغبّ هؼبء اُوشة ٖٓ هبع أٝ أًضش ٝأػٞإ ٌُزبثخ اُؼجؾ أٝ اٌُزبثخ.

 رؼوذ اُغِغبد ثوبع ٓ٘لشد ثٔغبػذح ًبرت ُِؼجؾ، ٝثذٕٝ ؽؼٞس ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ.

٣ٌٖٔ ػوذ عِغبد ر٘و٤ِخ ثئؽذٟ اُغٔبػبد اُٞاهؼخ ثذائشح اُ٘لٞر اُزشاث٢ ُوغْ هؼبء 

  .خزظبص هؼبء اُوشةاُوشة ُِ٘ظش ك٢ اُوؼب٣ب اُز٢ رذخَ ػٖٔ ا

 3الوادة 

رغ٘ذ اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ اُجذ ك٢ اُوؼب٣ب اُز٢ ر٘ذسط ػٖٔ هؼبء اُوشة ُِوؼبح 

  اُؼب٤ِٖٓ ثبُٔؾبًْ االثزذائ٤خ ٝٓشاًض اُوؼبح أُو٤ٔ٤ٖ.

 4الوادة 

سئ٤ظ أُؾٌٔخ االثزذائ٤خ، أٝ ٖٓ ٣٘ٞة ػ٘ٚ، هبػ٤ب ٤ُِ٘بثخ ػٖ هبػ٢ اُوشة ك٢  ٣ٌِق

  ؽبُخ ؿ٤بثٚ أٝ ػ٘ذ ظٜٞس ٓبٗغ هب٢ٗٞٗ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ اُجذ ك٢ اُطِت.
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  في االختصاص والوسطزة: الباب الثاًي

  هقتضياث هشتزكت: الفزع األول

 5الوادة 

اُوؼب٣ب أُذ٤ٗخ ٝاُغ٘بئ٤خ أٓبّ  إٕ اُوٞاػذ أُزؼِوخ ثبالخزظبص ٝأُغطشح أُطجوخ ك٢

أهغبّ هؼبء اُوشة، ٢ٛ أُؾذدح ثٔوزؼ٠ ٛزا اُوبٕٗٞ ٓب ُْ ٣٘ض هبٕٗٞ خبص ػ٠ِ خالف 

رُي، ًٔب رطجن ٓوزؼ٤بد هبٕٗٞ أُغطشح أُذ٤ٗخ ٝهبٕٗٞ أُغطشح اُغ٘بئ٤خ ٓب ُْ رٌٖ ٓخبُلخ 

  ألؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ.

 62الوادة 

ٝرٌٕٞ ٓغب٤ٗخ ٝٓؼلبح ٖٓ اُشعّٞ  .ة شل٣ٞخاُوشهؼبء رٌٕٞ أُغطشح أٓبّ هغْ 

  اُوؼبئ٤خ ثخظٞص اُطِجبد أُوذٓخ ٖٓ ؽشف األشخبص اُزار٤٤ٖ.

 7الوادة 

ٝؽجوب  رٌٕٞ عِغبد أهغبّ هؼبء اُوشة ػ٤ِ٘خ، ٝرظذس األؽٌبّ ثبعْ عالُخ أُِي

ُِوبٕٗٞ
3

 ، ٝرؼٖٔ ك٢ عغَ خبص ثزُي، ًٔب رز٣َ ثبُظ٤ـخ اُز٘ل٤ز٣خ.

اُ٘طن ثبألؽٌبّ ٢ٛٝ ٓؾشسح، ٝرغِْ ٗغخخ ٜٓ٘ب إ٠ُ أُؼ٤٤ٖ٘ ثٜب داخَ أعَ  ٣زؼ٤ٖ

 ػششح أ٣بّ أُٞا٤ُخ ُزبس٣خ اُ٘طن ثٜب.

رُي ك٢ ٓؾؼش اُغِغخ، ٣ٝشؼش   إرا طذس اُؾٌْ ثؾؼٞس األؽشاف رْ اُز٘ظ٤ض ػ٠ِ

اُوبػ٢ األؽشاف ثؾوْٜ ك٢ ؽِت اإلُـبء ٝكن اُششٝؽ ٝداخَ ا٥عبٍ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ 

رُي ثٔضبثخ رج٤ِؾ إال إرا رْ رغ٤ِْ ٗغخخ اُؾٌْ ثبُغِغخ ٝرْ  ثؼذٙ ٝال ٣ؼزجش 2ٝ  2أُبدر٤ٖ 

  اُزٞه٤غ ػ٠ِ رُي.

                                      

اُظبدس ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش اُشش٣ق  61.65ثٔوزؼ٠ أُبدح اُلش٣ذح ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ  ،أػالٙ 6رْ رـ٤٤ش أؽٌبّ أُبدح  -2

 28ثزبس٣خ  6344(؛ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد 2165كجشا٣ش  69) 6436ٖٓ سث٤غ ا٥خش  29ثزبس٣خ  6.65.66سهْ 

 .6756(، ص 2165ٓبسط  69) 6436عٔبدٟ األ٠ُٝ 

شش٣ق اُظ٤ٜش اُاُظبدس ثز٘ل٤زٙ  19.62اُوبٕٗٞ سهْ  ح اُلش٣ذح ٖٓثٔوزؼ٠ أُبد ،أػالٙ 7 أُبدحرْ رـ٤٤ش ٝرز٤ْٔ  -3

 66ثزبس٣خ  6178؛ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد (2162أؿغطظ  2) 6433ٖٓ سٓؼبٕ  63ثزبس٣خ  6.62.26سهْ 

 .4632(، ص 2162أؿغطظ  31) 6433شٞاٍ 
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 8الوادة 

٣ٌٖٔ ُِطشف أُزؼشس ٖٓ اُؾٌْ ؽِت إُـبئٚ أٓبّ سئ٤ظ أُؾٌٔخ االثزذائ٤خ داخَ أعَ 

  ثؼذٙ. 2ك٢ أُبدح  صٔب٤ٗخ أ٣بّ ٖٓ ربس٣خ رج٤ِـٚ ثبُؾٌْ، ٝرُي ث٘بء ػ٠ِ اُؾبالد أُؾذدح

 9الوادة 

 ٣ٌٖٔ روذ٣ْ ؽِت إُـبء اُؾٌْ إرا رٞكشد إؽذٟ اُؾبالد اُزب٤ُخ:

 إرا ُْ ٣ؾزشّ هبػ٢ اُوشة اخزظبطٚ اُ٘ٞػ٢ أٝ اُو٢ٔ٤؛ -

 ثؼذٙ؛ 09إرا ُْ ٣غش ٓؾبُٝخ اُظِؼ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح  -

 اُجذ ك٢ أؽذ اُطِجبد؛إرا ثذ ك٤ٔب ُْ ٣طِت ٓ٘ٚ، أٝ ؽٌْ ثأًضش ٓٔب ؽِت، أٝ أؿلَ  -

 إرا ثذ سؿْ إٔ أؽذ األؽشاف هذ عشؽٚ ػٖ ؽن؛ -

 إرا ثذ دٕٝ إٔ ٣زؾون ٓغجوب ٖٓ ٣ٞٛخ األؽشاف؛ -

إرا ؽٌْ ػ٠ِ أُذػ٠ ػ٤ِٚ أٝ أُزْٜ دٕٝ إٔ رٌٕٞ ُٚ اُؾغخ ػ٠ِ أٗٚ رٞطَ ثبُزج٤ِؾ  -

 أٝ االعزذػبء؛

 إرا ٝعذ ر٘بهغ ث٤ٖ أعضاء اُؾٌْ؛ -

  رؾو٤ن اُذػٟٞ. إرا ٝهغ رذ٤ُظ أص٘بء -

٣جذ اُشئ٤ظ ك٢ اُطِت داخَ أعَ خٔغخ ػشش ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ إ٣ذاػٚ، ك٢ ؿ٤جخ 

األؽشاف، ٓب ُْ ٣ش ػشٝسح اعزذػبء أؽذْٛ ُزوذ٣ْ إ٣ؼبؽبد؛ ٝك٢ ع٤ٔغ اُؾبالد ٣جذ داخَ 

 أعَ اُشٜش.

  ال ٣وجَ ٛزا اُؾٌْ أ١ ؽؼٖ.

  االختصاص والوسطزة في القضايا الوذًيت: الفزع الثاًي

 01الوادة 

٣خزض هبػ٢ اُوشة ثبُ٘ظش ك٢ اُذػبٟٝ اُشخظ٤خ ٝأُ٘وُٞخ اُز٢ ال رزغبٝص ه٤ٔزٜب 

ٝاُؼوبس ٝاُوؼب٣ب  خٔغخ آالف دسْٛ، ٝال ٣خزض ك٢ اُ٘ضاػبد أُزؼِوخ ثٔذٝٗخ األعشح 

 االعزٔبػ٤خ ٝاإلكشاؿبد.

جَ ٓ٘ٚ إال إرا ػٔذ أُذػ٢ إ٠ُ رغضئخ ٓغزؾوبرٚ ُالعزلبدح ٓٔب ٣خُٞٚ ٛزا اُوبٕٗٞ ال رو

 أُطبُت األ٤ُٝخ.

إرا هذّ أُذػ٠ ػ٤ِٚ ؽِجب ٓوبثال كئٕ ٛزا اُطِت ال ٣ؼبف إ٠ُ اُطِت األط٢ِ ُزؾذ٣ذ 

 ٓجِؾ اُ٘ضاع ٣ٝجو٠ اُوبػ٢ ٓخزظب ثبُ٘غجخ ُِغ٤ٔغ.

ُخ ٓب إرا رغبٝص اُطِت أُوبثَ االخزظبص اُو٢ٔ٤ ُوؼبء اُوشة أؽ٤َ طبؽجٚ بك٢ ؽ

  ػ٠ِ ٖٓ ُٚ ؽن اُ٘ظش.
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 00الوادة 

رشكغ اُذػٟٞ إ٠ُ هبػ٢ اُوشة إٓب ثٔوبٍ ٌٓزٞة أٝ ثزظش٣ؼ شل١ٞ ٣زِوبٙ ًبرت 

اُؼجؾ ٣ٝذٝٗٚ ك٢ ٓؾؼش ٣زؼٖٔ أُٞػٞع ٝاألعجبة أُضبسح، ٝكن ٗٔٞرط ٓؼذ ُٜزٙ 

 اُـب٣خ، ٣ٝٞهؼٚ ٓغ اُطبُت.

إرا ًبٕ أُذػ٢ ػ٤ِٚ ؽبػشا أٝػؼ ُٚ اُوبػ٢ ٓؼٕٔٞ اُطِت ٝإرا ُْ ٣ؾؼش ثِؾ ُٚ 

ٝ ٗغخخ ٖٓ أُؾؼش ك٢ اُؾبٍ، ٣ٝؾز١ٞ ٛزا اُزج٤ِؾ ػ٠ِ اعزذػبء ُغِغخ ال ٓوبٍ أُذػ٢ أ

  ٣زغبٝص ربس٣خٜب صٔب٤ٗخ أ٣بّ.

 02الوادة 

ؾبُٝخ ُِظِؼ ث٤ٖ اُطشك٤ٖ. كئرا رْ ٣ٔوّٞ هبػ٢ اُوشة ٝعٞثب، هجَ ٓ٘بهشخ اُذػٟٞ، ث

  اُظِؼ ث٤ٜ٘ٔب، ؽشس ثزُي ٓؾؼشا ٝرْ اإلشٜبد ثٚ ٖٓ ؽشكٚ.

 03الوادة 

رؼزس اُظِؼ ث٤ٖ ؽشك٢ اُذػٟٞ، ثذ ك٢ ٓٞػٞػٜب داخَ أعَ صالص٤ٖ ٣ٞٓب ثؾٌْ  إرا

  أػالٙ. 5ؿ٤ش هبثَ أل١ ؽؼٖ ػبد١ أٝ اعزض٘بئ٢، ٓغ ٓشاػبح أؽٌبّ أُبدح 

  االختصاص والوسطزة في الوخالفاث: الفزع الثالث

 04الوادة 

أُ٘ظٞص ٣خزض هبػ٢ اُوشة ثبُجذ ك٢ أُخبُلبد أُشرٌجخ ٖٓ ؽشف اُششذاء 

ػ٤ِٜب ك٢ أُٞاد أُٞا٤ُخ، ٓب ُْ ٣ٌٖ ُٜب ٝطق أشذ إرا اسرٌجذ داخَ اُذائشح اُز٢ ٣شِٜٔب 

  اخزظبطٜب اُزشاث٢ أٝ اُز٢ ٣و٤ْ ثٜب أُوزشف.

 05الوادة 

 دسْٛ ٓشرٌجٞ اُغشائْ اُزب٤ُخ: 111ٝ ٣911ؼبهت ثـشآخ رزشاٝػ ث٤ٖ 

ذ٣ْ ٓغبػذح ًِق ثٜب ثٞعٚ ٖٓ سكغ أٝ رٜبٕٝ ك٢ اُو٤بّ ثأشـبٍ أٝ خذٓخ أٝ رو -

هب٢ٗٞٗ، ًٝبٕ ك٢ اعزطبػزٚ اُو٤بّ ثٜب، ٝرُي ك٢ ؽبُخ ؽبدصخ أٝ اػطشاة أٝ ؿشم أٝ ك٤ؼبٕ 

أٝ ؽش٣ن أٝ أ٣خ ًبسصخ أخشٟ ًٝزا ك٢ ؽبُخ ُظٞط٤خ أٝ ٜٗت أٝ عش٣ٔخ رِجظ أٝ ط٤بػ 

 اُغٜٔٞس ٝر٘ل٤ز هؼبئ٢؛

ش طؾ٤ؼ ػ٘ذ ٓطبُجزٚ ٖٓ سكغ إػطبء اعٔٚ ٝػ٘ٞاٗٚ أٝ أػط٠ اعٔب أٝ ػ٘ٞاٗب ؿ٤ -

 ثزُي ثٞعٚ هب٢ٗٞٗ؛

ٖٓ آز٘غ دٕٝ ػزس ٓوجٍٞ ػٖ اُؾؼٞس ثؼذ اعزذػبء هب٢ٗٞٗ ٝعٜزٚ إ٤ُٚ اُغِطخ  -

 اُؼبٓخ؛

 ٖٓ هبّ ثزش٣ٞش ٣ٔظ ع٤ش اُؼذاُخ ك٢ اُغِغخ أٝ ك٢ أ١ ٌٓبٕ آخش؛ -



 

- 8 -  

ٖٓ سكغ اُغٔبػ ألؽذ سعبٍ اُغِطخ اُؼبٓخ ثذخٍٞ ٓ٘ضُٚ ٓز٠ ًبٕ ٛزا اُذخٍٞ  -

 ثٚ ؽجوب ُِوبٕٗٞ؛ٓأرٝٗب 

أطؾبة أُؤعغبد اُغ٤بؽ٤خ اُز٣ٖ ال ٣وٕٞٓٞ ثزو٤٤ذ أعٔبء ٝطلبد ٝػ٘ب٣ٖٝ ٝربس٣خ  -

دخٍٞ شخض ٗبّ أٝ هؼ٠ ا٤َُِ ًِٚ أٝ ثؼؼٚ ُذ٣ْٜ ثٔغشد دخُٞٚ، ًٝزُي ربس٣خ خشٝعٚ 

ثٔغشد ٓـبدسرٚ ك٢ عغَ ٓٞاكن ُِوبٕٗٞ، دٕٝ رشى أ١ ث٤بع، ًٝزُي ٖٓ ُْ ٣وذّ ْٜٓ٘ ٛزا 

 اُغِطخ أُخزظخ ك٢ أُٞاػذ اُز٢ رؾذدٛب اُ٘ظْ أٝ ػ٘ذ ٓطبُجزٚ ثزُي؛ اُغغَ إ٠ُ

ٖٓ سكغ هجٍٞ اُؼِٔخ اُٞؽ٤٘خ ثبُو٤ٔخ أُوشسح ُزذاُٜٝب هبٗٞٗب ٝرُي ٓب ُْ رٌٖ صائلخ  -

 أٝ ٓـ٤شح.

ٖٓ اعزؼَٔ أٝصاٗب أٝ ٓوب٤٣ظ رخزِق ػٖ رِي اُز٢ أهشٛب اُزشش٣غ اُغبس١ ثٚ اُؼَٔ  -

 ٔوب٤٣ظ؛ٝرؾغض ٛزٙ األٝصإ ٝاُ

ٖٓ عِْ عالؽب إ٠ُ شخض ال خجشح ُٚ ك٤ٚ أٝ ال ٣زٔزغ ثوٞاٙ اُؼو٤ِخ ٓب ُْ ٣٘زظ ػٖ رُي  -

 اسرٌبة كؼَ ػبس؛

ٖٓ ًبٕ رؾذ ؽشاعزٚ ٓغٕ٘ٞ ٝرشًٚ ٤ٜ٣ْ ػ٠ِ ٝعٜٚ ٓب ُْ ٣٘زظ ػٖ رُي أ١ كؼَ  -

 ػبس؛

ٖٓ ُْ ٣زخز االؽز٤بؽبد اُؼشٝس٣خ ُٔ٘غ ؽٞادس أص٘بء إهبٓخ ث٘بء أٝ إطالؽٚ أٝ  -

 ٛذٓٚ؛

 ٖٓ خبُق ؽظش إؽالم اُؾشاه٤بد ك٢ أٓبًٖ ٓؼ٤٘خ؛ -

 ٖٓ ًبٕ ٌِٓلب ثئٗبسح عضء ٖٓ ؽش٣ن ػ٢ٓٞٔ ٝ أَٛٔ إٗبسرٚ؛ -

ٖٓ أَٛٔ ٝػغ إشبسح ػٞئ٤خ ػ٠ِ ٓٞاد رشًٜب أٝ ؽلش أؽذاصٜب ك٢ أصهخ أٝ عبؽبد،  -

 ٓخبُلب ثزُي اُوٞا٤ٖٗ ٝاُؼٞاثؾ؛

 اُز٢ ٣ؼٜذ ك٤ٜب ُِغٌبٕ ثبُو٤بّ ثزُي؛ ٖٓ أَٛٔ ر٘ظ٤ق األصهخ أٝ أُٔشاد ك٢ أُؾالد -

 ٖٓ أُو٠ ثذٕٝ اؽز٤بؽ هبرٝساد ػ٠ِ شخض؛ -

 ٖٓ اؽزشف اُز٘جؤ ثبُـ٤ت أٝ رلغ٤ش األؽالّ؛ -

 ٖٓ رغجت ك٢ ٓٞد أٝ عشػ ؽ٤ٞاٗبد أٝ دٝاة ًِٓٔٞخ ُِـ٤ش ثئؽذٟ اُٞعبئَ ا٥ر٤خ: -

إعبءح ع٤بهزٜب أٝ اُغش أٝ اُؾَٔ أٝ اُشًٞة أٝ   عشػخ اُؼشثبد أٝ اُخ٤ٍٞ أٝ دٝاة -

 اُض٣بدح ك٢ ؽُٔٞزٜب؛

اعزؼٔبٍ أٝ اعزخذاّ عالػ دٕٝ اؽز٤بؽ أٝ ػٖ سػٞٗخ أٝ إُوبء أؽغبس أٝ أش٤بء أخشٟ  -

 طِجخ؛

هذّ أُ٘بصٍ أٝ أُجب٢ٗ أٝ رؼ٤٤جٜب أٝ ػذّ إطالؽٜب أٝ ط٤بٗزٜب أٝ أشـبٍ شبسع أٝ  -

هش٣جخ ٓ٘ٚ دٕٝ ارخبر ٓٔش أٝ عبؽخ أٝ ؽش٣ن ػ٢ٓٞٔ أٝ إؽذاس ؽلش أٝ أ١ أشـبٍ أخشٟ 

 االؽز٤بؽبد ٝاإلشبساد أُؼزبدح أٝ أُوشسح ثٔوزؼ٠ اُؼٞاثؾ أُغ٘ٞٗخ؛
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ٖٓ اسرٌت ػال٤ٗخ هغٞح ػ٠ِ ؽ٤ٞإ ٓغزأٗظ ًبٕ ًِٓٔٞب ُٚ أٝ ال، ًٝزُي ٖٓ أعبء  -

 ٓؼبِٓزٚ ثبُض٣بدح ك٢ ؽُٔٞزٚ؛

 ٖٓ هطق صٔبسا ًِٓٔٞخ ُِـ٤ش ٝأًِٜب ك٢ ػ٤ٖ أٌُبٕ؛ -

أٝ عٔغ ث٤ذ أٝ ثٔشؾ ٓؾظٞال ك٢ أُضاسع اُز٢ ُْ رغشد ٜٗبئ٤ب أٝ ُْ ٖٓ اُزوؾ صٔبسا  -

 رلشؽ إكشاؿب ربٓب ٖٓ ٓؾظُٜٞب؛

ٖٓ ػضش ػ٠ِ داثخ ػبُخ أٝ ِٜٓٔخ ٖٓ دٝاة اُغش أٝ اُؾَٔ أٝ اُشًٞة ُْٝ ٣خطش  -

 ثٜب اُغِطخ أُؾ٤ِخ ك٢ ظشف صالصخ أ٣بّ؛

وشح اُغبُلخ، أٝ ٓش ثٜب أٝ ٖٓ هبد دٝاثب ٓٞعٞدح رؾذ ؽشاعزٚ ٓٔب أش٤ش إ٤ُٚ ك٢ اُل -

رشًٜب رٔش إٓب ك٢ أساػ٢ اُـ٤ش ا٤ُٜٔأح أٝ أُجزٝسح كؼال ٝ ُْ رلشؽ ٖٓ ٓؾظُٜٞب ٝإٓب ك٢ 

 ٓـبسط األشغبس أُضٔشح أٝ ؿ٤شٛب؛

ٖٓ دخَ أٝ ٓش ك٢ أساع أٝ عضء ٖٓ أسع إٓب ٤ٜٓأح ُِجزس أٝ ٓجزٝسح كؼال ٝإٓب ثٜب  -

إٔ ٣ٌٕٞ ٓبٌُب ُٜزٙ األسع ٝال ٓ٘زلؼب ثٜب ٝال  ؽجٞة أٝ صٔبس ٗبػغخ أٝ هش٣جخ اُ٘ؼظ، دٕٝ

ٓغزأعشا ٝال ٓضاسػب ُٜب، ٤ُٝظ ُٚ ػ٤ِٜب ؽن أٝ اسرلبم أٝ ٓشٝس، ٤ُٝظ ربثؼب ٝ ال ًٓٞال 

 ألؽذ ٛؤالء األشخبص؛

ٖٓ أُو٠ أؽغبسا أٝ أش٤بء أخشٟ طِجخ أٝ هبرٝساد ػ٠ِ ٓ٘ضٍ أٝ ٓج٠٘ أٝ عٞس  -

 ُـ٤شٙ أٝ ك٢ ؽذ٣وخ أٝ ٌٓبٕ ٣ؾ٤ؾ ثٚ عٞس؛

ٖٓ هبّ ثأ١ ٝع٤ِخ ًبٗذ دٕٝ سخظخ إداس٣خ ثبٌُزبثخ أٝ ٝػغ ػالٓبد أٝ سعّٞ ػ٠ِ  -

ٓ٘وٍٞ أٝ ػوبس ِٓٔٞى ُِذُٝخ أٝ ُِغٔبػبد أُؾ٤ِخ أٝ ػ٠ِ ٓ٘وٍٞ ٓٞعٞد ك٢ رِي اُؼوبساد 

 ٖٓ أعَ إٗغبص ٓظِؾخ ػ٤ٓٞٔخ أٝ ٌُٞٗٚ ٓٞػٞػب رؾذ رظشف اُغٜٔٞس؛

ٝال ٌٓزش٣ب ُٚ أٝ ُْ ٣ٌٖ ٓشخظب ُٚ ٖٓ ؽشف  ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ٓبٌُب ُؼوبس ٝال ٓ٘زلؼب ٓ٘ٚ -

 أؽذ ٛؤالء، ٝهبّ ثٞع٤ِخ ٖٓ اُٞعبئَ ثٞػغ ًزبثبد أٝ ػالٓبد أٝ سعّٞ ػ٤ِٚ؛

ٖٓ ٝػغ أٝ رشى ك٢ ٓغبس١ ا٤ُٔبٙ أٝ اُؼ٤ٕٞ ٓٞاد أٝ أش٤بء أخشٟ ٣ٌٖٔ إٔ رؼشهَ  -

  ع٤شٛب.

 06الوادة 

 دسْٛ ٓشرٌجٞ اُغشائْ اُزب٤ُخ: 511دسْٛ إ٠ُ  411ث٤ٖ  ٣ؼبهت ثـشآخ رزشاٝػ

 ٓشرٌجٞ أػٔبٍ اُؼ٘ق أٝ اإل٣زاء اُخل٤ق؛ -

 ٓشرٌجٞ اُغت ؿ٤ش اُؼ٢ِ٘؛ -

ٖٓ س٠ٓ هظذا ػ٠ِ شخض أش٤بء طِجخ أٝ هبرٝساد أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ أُٞاد اُز٢ ٖٓ  -

 شأٜٗب رِط٤خ اُض٤بة؛

ٖٓ أُ٘زٞعبد اُ٘بكؼخ اُز٢ ُْ  ٖٓ هبّ ثغشهبد ٜٝٗت ٓؾظٞالد صساػ٤خ أٝ ؿ٤ش رُي -

 رٌٖ هذ كظِذ ٖٓ ٓـبسعٜب هجَ االعزؾٞار ػ٤ِٜب؛

 ٖٓ أكغذ ؽلشح أٝ ع٤بعب أٝ هطغ أؿظبٕ ع٤بط أٝ أصاٍ أػٞادا ٣بثغخ ٓ٘ٚ؛ -
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ٖٓ ش٤ذ ٓظت ٓبء كٞم ؽبؽٞٗخ أٝ ٓؼَٔ أٝ ثؾ٤شح ٓزغبٝصا اُؼِٞ أُؾذد ٖٓ ؽشف  -

 ى اُـ٤ش؛اُغِطخ أُخزظخ كـٔشد ا٤ُٔبٙ اُطشم أٝ أٓال

ٖٓ ػشهَ اُطش٣ن اُؼ٤ٓٞٔخ ثٞػؼٚ أٝ رشًٚ دٕٝ ػشٝسح ٓٞاد أٝ أش٤بء ٤ًلٔب ًبٗذ  -

 رٔ٘غ أٝ روَِ ٖٓ ؽش٣خ أٝ ٖٓ أٖٓ أُشٝس؛

ٖٓ أؿلَ اإلدالء ؽبال ػ٘ذ ؽِت األػٞإ أٌُِل٤ٖ ثششؽخ اُظ٤ذ ثغٞاص اُظ٤ذ  -

 ٝسخظخ اُظ٤ذ ك٢ ؿبثخ اُذُٝخ إٕ اهزؼ٠ اُؾبٍ؛

٤ذ ٝاُؾبِٕٓٞ ُِشخض ٝأُأرٕٝ ُْٜ ٝثظلخ ػبٓخ ع٤ٔغ أٌُزشٕٝ ُوطؼخ ط -

اُظ٤بد٣ٖ اُز٣ٖ ٣ٔز٘ؼٕٞ ٖٓ إؽؼبس هٞاسثْٜ ٝكزؼ ؽغشارْٜ ٝٓغزٞدػبرْٜ ٝع٤بسارْٜ 

ٝدًب٤ًْٜ٘ ٝأٝػ٤زْٜ ٝعالُْٜ ٝشجبًْٜ أٝ ع٤ٞثْٜ اُظبُؾخ ُٞػغ ٝؽلع أٝ ٗوَ اُغٔي 

ب٣٘خ أُخبُلبد اُز٢ هذ رٌٕٞ ػ٘ذٓب ٣طِت ْٜٓ٘ رُي األػٞإ أٌُِلٕٞ ثششؽخ اُظ٤ذ ُـب٣خ ٓؼ

اسرٌجذ ٖٓ ؽشكْٜ ك٢ هؼب٣ب اُظ٤ذ ثذاخَ ا٤ُٔبٙ اإله٤ٔ٤ِخ، ٝرظبدس آالد اُظ٤ذ ك٢ ع٤ٔغ 

 األؽٞاٍ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزٙ اُلوشح؛

ٖٓ ػضش ػ٤ِٚ ٤ُال أٝ ٜٗبسا خبسط اُطشم ٝأُٔشاد اُؼبد٣خ كٞم أسع هبٓذ اإلداسح  -

  ثـشعٜب ثبألشغبس أٝ أؽذصذ ثٜب ٓضسٝػبد أٝ ػِٔذ ػ٠ِ إ٣وبف سٓبُٜب. اُـبث٣ٞخ

 07الوادة 

 دسْٛ ٓشرٌجٞ اُغشائْ اُزب٤ُخ: 0111إ٠ُ  ٣111ؼبهت ثبُـشآخ ٖٓ 

ٖٓ رؼٔذ ػٖ ػِْ إصاُخ أٝ إخلبء أٝ رٔض٣ن إػالٕ ٝػغ ثٔوزؼ٠ أٓش طبدس ػٖ  -

ب، ٣ٝؼبد ٖٓ عذ٣ذ ر٘ل٤ز ٓب رؼٔ٘ٚ اُغِطبد اإلداس٣خ أُخزظخ، عٞاء ًبٕ رُي ٤ًِب أٝ عضئ٤

 األٓش ر٘ل٤زا ًبٓال ػ٠ِ ٗلوخ أُؾٌّٞ ػ٤ِٚ؛

ٖٓ ٤ُظ ُٚ ٓؾَ إهبٓخ ٓؼشٝف، ٝال ٝعبئَ ُِزؼ٤ش ٝال ٣ضاٍٝ ػبدح أ١ ؽشكخ أٝ  -

ٜٓ٘خ سؿْ هذسرٚ ػ٠ِ اُؼَٔ إرا ُغأ إ٠ُ اإلهبٓخ ثبُشبسع اُؼبّ أٝ ثبُغبؽبد أٝ اُؾذائن 

 اُؼ٤ٓٞٔخ؛

ٕٝ ػشٝسح ك٢ ٌٓبٕ ٣ٌِٔٚ أٝ ٣غزأعشٙ أٝ ٣ضسػٚ، داثخ ٖٓ دٝاة ٖٓ هزَ أٝ ثزش ثذ -

اُشًٞة أٝ اُؾَٔ أٝ اُغش أٝ ٖٓ اُجوش أٝ األؿ٘بّ أٝ أُبػض أٝ ؿ٤شٛب ٖٓ أٗٞاع أُبش٤خ، أٝ 

 ًِت ؽشاعخ، أٝ أعٔبًب ك٢ ٓغز٘وغ أٝ رشػخ أٝ ؽٞع ًِٓٔٞخ ُِـ٤ش؛

األسع ُٝٞ ًبٗذ ك٢ ٖٓ عشم ٖٓ اُؾوٍٞ ٓؾبط٤َ أٝ ٓ٘زغبد ٗبكؼخ ٓ٘لظِخ ػٖ  -

ؽضّ أٝ أًٞاّ دٕٝ إٔ ٣وزشٕ كؼِٚ ثظشف ٖٓ اُظشٝف أُشذدح ُغش٣ٔخ اُغشهخ ٝٓز٠ ًبٗذ 

 ه٤ٔخ أُغشٝهبد ص٤ٛذح؛

ٖٓ عشم ٓؾبط٤َ أٝ ٓ٘زغبد ٗبكؼخ ُْ رلظَ ػٖ األسع ثؼذ، ًٝبٕ رُي ثٞاعطخ  -

ص٤ٛذح إٕ ُْ  عالد، أٝ ؽوبئت أٝ ٓب ٣ٔبصِٜب ٖٓ أدٝاد أٝ ثذٝاة اُؾَٔ ٓز٠ ًبٗذ ه٤ٔزٜب

 ٣وزشٕ كؼِٚ ثظشف ٖٓ اُظشٝف أُشذدح؛

ٖٓ ػضش ٓظبدكخ ػ٠ِ ٓ٘وٍٞ، ٝرٌِٔٚ ثذٕٝ إٔ ٣خطش ثٚ ٓبٌُٚ أٝ اُغِطخ أُؾ٤ِخ، أٝ  -

 رِٔي ثغٞء ٤ٗخ ٓ٘وٞال ٝطَ إ٠ُ ؽ٤بصرٚ طذكخ أٝ خطأ؛
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 ٖٓ سًت ع٤بسح أعشح ٝ ٛٞ ٣ؼِْ أٗٚ ٣زؼزس ػ٤ِٚ ٓطِوب إٔ ٣ذكغ ٝاعت ٗوِٚ؛ -

اعزأعش ث٤زب ثل٘ذم أٝ ر٘بٍٝ ٝعجخ ثٔطؼْ، أٝ اعزلبد ٖٓ خذٓخ ثٔو٠ٜ ٝٛٞ ٣ؼِْ إٔ  ٖٓ -

  ٣زؼزس ػ٤ِٚ إٔ ٣ذكغ ٝاعت رُي. 

ثبعزض٘بء اُؾبالد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُج٘ٞد األٍٝ ٝاُضب٢ٗ ٝاُضبُش ال رؾشى 

 إال ث٘بء ػ٠ِ شٌب٣خ ٖٓ أُزؼشس.  أُزبثؼخ

 08الوادة 

 دسْٛ ٓشرٌجٞ اُغشائْ اُزب٤ُخ: 0911دسْٛ إ٠ُ  ٣211ؼبهت ثـشآخ رزشاٝػ ث٤ٖ 

ٖٓ هزَ أٝ ثزش دٕٝ ػشٝسح ؽ٤ٞاٗب ٓغزأٗغب ك٢ ِٓي اُـ٤ش ٝك٢ ٌٓبٕ ٣ٌِٔٚ أٝ  -

 ٣ٌزش٣ٚ أٝ ٣ضسػٚ أٝ ك٢ أ١ ٌٓبٕ آخش؛

ٓبٌُٞ ٝسػبح أُٞاش٢ اُز٣ٖ ٣زشًٜٞٗب رشػ٠ ك٢ أُوبثش، ٝإرا أصجذ اُؾشاط أْٜٗ  -

 ٞهت ٛزا األخ٤ش ث٘لظ اُؼوٞثخ؛اسرٌجٞا رُي ثأٓش ٖٓ أُبُي، ػ

ٖٓ أهبّ أٝ ٝػغ ك٢ األصهخ أٝ اُطشم أٝ اُغبؽبد أٝ األٓبًٖ اُؼ٤ٓٞٔخ ثذٕٝ سخظخ  -

 طؾ٤ؾخ أُؼبة هٔبس أٝ ٣بٗظ٤ت، ٝرؾغض ًَ األدٝاد؛

ٖٓ رشى ؽ٤ٞاٗب ٓؤر٣ب أٝ خط٤شا أٝ ؽشع ؽ٤ٞاٗب ػ٠ِ ٜٓبعٔخ اُـ٤ش أٝ ُْ ٣ٔ٘غ  -

 اُـ٤ش ٓب ُْ ٣زشرت ػٖ رظشكٚ أرٟ ُِـ٤ش؛ ؽ٤ٞاٗب رؾذ ؽشاعزٚ ٖٓ اُٜغّٞ ػ٠ِ

 ٓشرٌجٞ اُؼغ٤ظ أٝ اُؼٞػبء أٝ اُزغٔغ ا٤ُٜٖٔ أٝ ا٢ِ٤ُِ اُز١ ٣وِن ساؽخ اُغٌبٕ؛ -

 ٖٓ ػ٤ت أٝ أرِق ثأ١ ٝع٤ِخ ًبٗذ ؽش٣وب ػ٤ٓٞٔخ أٝ اؿزظت عضءا ٜٓ٘ب؛ -

ن ٖٓ أؽذس هظذا أػشاسا ثأٓٞاٍ ٓ٘وُٞخ ُِـ٤ش ثبعزض٘بء األػشاس اُ٘بشئخ ػٖ اُؾش٣ -

  ٝأُلشهؼبد ٝؿ٤ش رُي ٖٓ أػٔبٍ اُزخش٣ت اُخط٤شح.

 09الوادة 

رؾشى اُذػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ ثٞاعطخ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ اُز٢ رؾ٤َ ػ٠ِ هبػ٢ اُوشة أُؾبػش 

 أُ٘غضح ٖٓ ؽشف اُششؽخ اُوؼبئ٤خ أٝ األػٞإ أٌُِل٤ٖ ثئٗغبصٛب.

ك٢ ٗطبم اُذػٟٞ  ٣ٌٖٔ ُوؼبء اُوشة اُجذ ك٢ أُطبُت أُذ٤ٗخ اُ٘بعٔخ ػٖ األػشاس،

  أُذ٤ٗخ اُزبثؼخ، ك٢ ؽذٝد االخزظبص اُو٢ٔ٤ أُشبس إ٤ُٚ ك٢ أُبدح اُؼبشش أػالٙ.

 21الوادة 

إرا طشػ هبػ٢ اُوشة ثؼذّ اخزظبطٚ ثبُجذ ك٢ اُذػٟٞ اُؼ٤ٓٞٔخ أؽبٍ اُوؼ٤خ كٞسا 

  ػ٠ِ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ.
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  التبليغ والتٌفيذ: الباب الثالث

 20الوادة 

 رٌِق اُغِطخ اإلداس٣خ أُؾ٤ِخ ثزج٤ِؾ ٝر٘ل٤ز أؽٌبّ أهغبّ هؼبء اُوشة.

ؿ٤ش أٗٚ ٣ٌٖٔ، ثطِت ٖٓ أُغزل٤ذ، ر٤ٌِق أُلٞػ٤ٖ اُوؼبئ٤٤ٖ ثزج٤ِؾ ٝر٘ل٤ز أؽٌبّ 

  أهغبّ هؼبء اُوشة.

    أحكام ختاهيت: الباب الزابغ

 22الوادة 

 .ر٘غخ ع٤ٔغ األؽٌبّ أُخبُلخ ُٜزا اُوبٕٗٞ

 ٕٞ ؽ٤ض اُز٘ل٤ز ثؼذ عزخ أشٜش ٖٓ ربس٣خ ٗششٙ ثبُغش٣ذح اُشع٤ٔخ.٣ذخَ ٛزا اُوبٗ

رؾبٍ ػ٠ِ أهغبّ هؼبء اُوشة اثزذاء ٖٓ رُي اُزبس٣خ ثؾٌْ اُوبٕٗٞ ع٤ٔغ اُوؼب٣ب اُز٢ 

 رذخَ ػٖٔ اخزظبطٜب.

  
 0301041523 
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 4 ...................... اخزظبطبرٚ ٝرؾذ٣ذ اُوشة هؼبء ثز٘ظ٤ْ ٣زؼِن 42.61 سهْ هبٕٗٞ

 4 ................................................................................ ػاهت هقتضياث
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 6 ...........................أُذ٤ٗخ اُوؼب٣ب ك٢ ٝأُغطشح االخزظبص: اُضب٢ٗ اُلشع

 7 ................................ أُخبُلبد ك٢ ٝأُغطشح االخزظبص: اُضبُش اُلشع

 62 .............................................................. والتٌفيذ التبليغ: الثالث الباب

 62 ................................................................ ختاهيت أحكام: الزابغ الباب

 63 ............................................................................................ لٜشطاُ

  

 


