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un caractère penal

                                                             

ٙطتخدَ ًصطوح اهتِفٚر ادتٌاعٛ باملقابوٞ هِظاَ اهتِفٚر اهفسدٜ اهرٜ ٙتٍ طبقا هوق٘اد املقسزٝ يف ُظاَ املسافعات اهػسعٚٞ اهطعع٘دٜ   (1)

ّ  )ٓع،20/5/1421بتازٙخ 12/اهصادز باألًس املولٛ زقٍ َ ، حٚعح ٙقعَ٘ اهعدا٢ّ  بعاذتذص عوعٟ  ًع٘اي املعدّٙ        (232إىل196املع٘اد ًع

 . ات املختصٞ الضتٚفا١ حق٘قٕ ًّ مثِٔاٗبٚعٔا ب٘اضطٞ اهطوط

زادع بػأْ ق٘اعد ٗإدسا١ات اهتِفٚر اهقضا٢ٛ ادتربٜ، طوعت دٗٙداز، اهِظسٙٞ اهعاًٞ هوتِفٚر اهقضعا٢ٛ ادتعربٜ ٗفقعا هِظعاَ املسافععات      

 . ٓع، داز حافظ هوِػس ٗاهت٘شٙع ظد1425ٝاهػسعٚٞ يف املٌولٞ اهعسبٚٞ اهطع٘دٙٞ، اهطبعٞ األٗىل

األٗزاق اهتذازٙٞ ٗاإلفالع طبقا هألُظٌعٞ اهقاُُ٘ٚعٞ يف املٌولعٞ اهعسبٚعٞ اهطعع٘دٙٞ،      " تفٚال فٚخصا٢ص ُظاَ اإلفالع، كتابِازادع  (2)

 .ًٗا بعدٓا 329، ص2008ًلتبٞ اهػقسٜ ظدٝ، طبعٞ

 .ٓع1350ستسَ 10بتازٙخ 32ُظاَ احمللٌٞ اهتذازٙٞ اهطع٘دٜ اهصادز باألًس اهطاًٛ زقٍ (3)

 ".تعترب تصسفاتٕ اهفعوٚٞ ٗاهق٘هٚٞ غري افرٝ" ًّ ُظاَ احمللٌٞ اهتذازٙٞ( 110) طبقا هوٌادٝ (4)
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(5)             ٞ                                               زادعع يف تطع٘ز ُظعاَ اإلفعالع تبععا هعت ري غعلى املػعسٗل ٗت عري اهظعسٗة االقتصعادٙ

Georges RIPERT et René ROBLOT, Traite de Droit Commercial, tom2, éd.12, L.G.D.J, 
Paris, 1990,n.2792 et s. 

ستٌع٘د ريعري اهػععسقاٜٗ،   . زادعع حع٘ي فلعسٝ املػععسٗل كأضعاع هوقعاُْ٘ اهتذعازٜ، ٗفععسٗزٝ اهفصعى بعش اهتعادس ٗاهػععسٗل; د           (6)

 .ًٗا بعدٓا 146اهقاُْ٘ اهتذازٜ، ادتص١ األٗي، داز اهِٔضٞ اهعسبٚٞ باهقآسٝ، ص

، ًطبعععععٞ داز ُػععععس اهجقافععععٞ  1951ذععععازٜ املصععععسٜ، ادتععععص١ اهجععععاُٛ اإلفععععالع، اهطبعععععٞ األٗىل  ستطععععّ غععععفٚو، اهقععععاُْ٘ اهت  (7)

 .869باألضلِدزٙٞ،زقٍ

 .24، بدْٗ ضِٞ ُػس،زقٍ(ادتٌعٚٞ اهتعاُٗٚٞ)ستٌد ضاًٛ ًدك٘ز ٗعوٟ حطّ ُٙ٘ظ، اإلفالع، داز اهتعاْٗ هوطبع ٗاهِػس  (8)
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sauvegarder l'entreprise 

maintenir l'emploi 

                                                             

بتعدٙى ق٘اعد ُظاَ اإلفالع مبا باضتٌساز ُػعا  املػعسٗل لعالي اهفعنٝ ًعّ      ٗهوتخفٚف ًّ غدٝ ٓرٖ اآلثاز قاًت عدٙد ًّ اهدٗي ( 9)

، ٗلاصٞ إذا كاْ املػعسٗل قابعى هالضعتٌساز  ٗ إذا كعاْ     (ُٗتعسة باهفنٝ اهتٌٔٚدٙٞ) صدٗز حلٍ اإلفالع حتٟ اهبت يف ًصري اهتفوٚطٞ

ادت٘اُب اهقاُُ٘ٚٞ يف تػع ٚى اعازٝ املفوعظ لعالي فعنٝ      "زادع يف ذهم تفصٚال كتابِا. ًّ املػسٗعات ذات األٌٓٚٞ االقتصادٙٞ هوٌذتٌع

 . ، داز اهِٔضٞ اهعسبٚٞ باهقآس2001ٝ، طبعٞ"اإلدسا١ات اهتٌٔٚدٙٞ

 26مب٘دعب األًعس اهععاهٛ اهصعادز يف      1900ٗهلرا اه سض  لعر املػعسل املصعسٜ بِظعاَ اهصعوح اهع٘اقٛ ًعّ اإلفعالع ًِعر ععاَ            (10)

اهفصعى اهتاضعع املع٘اد    ) ، ثٍ ٗفع ق٘اعدٖ فعٌّ قعاُْ٘ اهتذعازٝ ادتدٙعد    1945هطِٞ  56زقٍ  ًازع، ثٍ  عاد تِظٌٕٚ مب٘دب اهقاُْ٘

اهرٜ ٙطٌح هوتادس حطّ اهِٚٞ ض١ٛ اذتظ اهرٜ افطسبت حاهتٕ املاهٚٞ افطسابا ًعّ غعإُٔ  ْ ٙع دٜ إىل ت٘قفعٕ ععّ      ( 767إىل 725ًّ 

 .ِٚٞ ٗحتت إغساة اهقضا١اهدفع،  ْ ٙطوب ًّ دا٢ِٕٚ صوخا ٗاقٚا ًّ اإلفالع طبقا إلدسا١ات ًع

   ٛ  Françoise PEROCHON et Régine BONHOMME , ENTREPRISES EN زادعع يف اهقعاُْ٘ اهفسُطع

DIFFICULTE et INSTRUMENTS DE CREDIT ET DE PAIEMENT , ed.3, L.G.D.J, Paris1997, 
p.4 et s. 
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apurer le passif

Concordat préventif

                                                             

زادععع  -  )11( 3-Yves GUYON, DROIT DES AFFAIRES, tom2, Entreprises en difficultés, 

Redressement judiciaire- Faillite, éd.2, Économica, Paris, 1989, n.1005. 

 .ًٗا بعدٖ 870ٗ ٙضا ستطّ غفٚو، ًسدع ضابو، زقٍ. 25ستٌد ضاًٛ ًدك٘ز ٗعوٟ حطّ ُٙ٘ظ، ًسدع ضابو، زقٍ (12)
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وح اهع٘دٜ املِصع٘ص عوٚعٕ يف املعادٝ األٗىل ًعّ اهِظعاَ       تتع٘ىل إدعسا١ اهصع   " حٚح ُصت املادٝ األٗىل ًّ اهال٢خٞ اهتِفٚرٙٞ عوٟ  ْ (13)

دتاْ تػلى بقساز ًّ ٗشٙس اهتذازٝ ٗاهصِاعٞ كى دتِٞ ًّ ثالثٞ  عضا١ ٗعض٘ احتٚعاطٛ ٙتع٘ىل  حعدٍٓ ز٢اضعٞ اهوذِعٞ ، ٗٙلعْ٘ هدٙعٕ        

ٗٙلعْ٘ هوذِعٞ  ًعش ضعس هتعازٖ      دزاٙٞ باألحلاَ اهػسعٚٞ، ٗاإلدسا١ات اهِظاًٚٞ ذات اهصوٞ ٗٙلْ٘ ًقسٓا اه سفعٞ اهتذازٙعٞ اهصعِاعٚٞ،    

 ".ز٢ٚطٔا ٙت٘ىل  عٌاهلا اإلدازٙٞ ٗتلْ٘  تعابٔا عوٟ حطاب اهتادس

===  ْ اتٌعع اهوذِععٞ بِععا١  عوعٟ دععع٘ٝ ًعّ ز٢ٚطععٔا ٗال ٙلععْ٘ ادتٌعال اهوذِععٞ صعخٚخا  إال عضعع٘ز  ٚععع       " ٗتعِص املععادٝ اهجاهجعٞ عوععٟ  

سازاتٔعا يف ستافعس ٙ٘قعٔعا ز٢ٚطعٔا ٗ عضعاوٓا، ٗاهتعادس ٗدا٢ِعٖ٘، ٗٙعتعرب          عضا٢ٔا، ٗتصدز قسازاتٔا باألغوبٚعٞ، ٗتجبعت ًعداٗالتٔا ٗق   

 ".عض٘ اهوذِٞ ًطتقٚال  إذا ختوف دْٗ عرز ًقب٘ي عّ حض٘ز ادتٌاعات اهوذِٞ  كجس ًّ ثالخ ًسات
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(14)        ٝ تعادس الدتٌعال   هوذِعٞ دعع٘ٝ اه  ( ج) ًجاي ذهم ًا ُصت عوٕٚ املادٝ اهسابعٞ ًعّ اهال٢خعٞ اهتِفٚرٙعٞ هوِظعاَ ، حٚعح  دعاشت اهفقعس

ٝ . لعاص ملِاقػعتٕ يف طوبععٕ، كٌعا اع٘ش هلععا إهصاًعٕ بتقعدٍٙ املطععتِدات اهعل تعس٠ هصًٗٔععا هوتأكعد ًعّ ددٙععٞ اهطوعب            ( د) ٗ دعاشت اهفقععس

هوذِٞ االُتقاي ملعاِٙٞ  ً٘اي اهتادس، ٗاهضعٌاُات اهعل ٙقعدًٔا، ٗهلعا  ْ تِٚعب  حعد  عضعا٢ٔا إلدعسا١ ذهعم عضع٘ز اهتعادس طاهعب             ==

 .ٖاهصوح ٗإزغاد

ًّ اهال٢خٞ اهتِفٚرٙٞ اع٘ش  ْ ٙتضعٌّ اهصعوح اهع٘دٜ ددٗهعٞ دٙعْ٘ اهتعادس  ٗ تقطعٚطٔا،  ٗ تأدٚعى ً٘اعٚعد           ( ٓع) ٗطبقا هوفقسٝ  (15)

اضتخقاقٔا،  ٗ اإلبسا١ ًّ دص١ ًِٔعا،  ٗ اختعاذ اإلدعسا١ات اهعل ٙتفعو عوٚٔعا األطعساة بػعأْ إدازٝ  عٌعاي طاهعب اهصعوح اهتذازٙعٞ  ٗ             

 .رٖ األً٘ز زتتٌعٞ  ٗ غريٓااإلغساة عوٚٔا،  ٗ ٓ
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األٗزاق ادتازٙععٞ ٗاإلفععالع طبقععا هألُظٌععٞ اهطععع٘دٙٞ، اهطععبو اإلغععازٝ  " زادعع تفصععٚال يف  حلععاَ ٗق٘اعععد ٓععرا اهصععوح، كتابِععا  (16)

 .ًٗا بعدٓا347إهٕٚ،ص
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ٞ   . زادع د (17) ٍ   1983 -ٓعع 1403ضعٚد حيٛ،اه٘دٚص يف اهِظاَ اهتذعازٜ اهطعع٘دٜ، طبعع . ; د110َ، غعسكٞ ًلتبعات علعاق،زق

ٍ 1425محد اهلل ستٌد محد اهلل، اهِظاَ اهتذازٜ اهطع٘دٜ،اهِظاَ اهتذازٜ اهطع٘دٜ ، اغساقات هوِػس ٗاهت٘شٙع، دعدٝ   ; 73، زقع

ٍ . عبد اهعادٜ اه اًدٜ ٗد. د شٙعاد  . ُعاٙف بعّ ضعوطاْ اهػعسٙف ٗد    . ; د111بّ ُٙ٘ظ اذتطٚين، اهقاُْ٘ اهتذازٜ، اهطبعٞ اهجاُٚٞ، زقع

 .    107، ص1428ُْ٘ اهتذازٜ، طبعٞبّ  محد اهقسغٛ، اهقا

محعد اهلل ستٌعد محعد اهلل،    . ًٗعا بععدٓا; د   78ضعٚد حيٛ،اه٘دٚص يف اهِظاَ اهتذازٜ اهطعع٘دٜ،ص . د: زادع تفصٚال يف ذهم (18)

 شٙاد بّ  محعد اهقسغعٛ، اهقعاُْ٘ اهتذعازٜ اهطعع٘دٜ،     . ُاٙف بّ ضوطاْ اهػسٙف ٗد. ًٗا بعدٓا; د 78اهقاُْ٘ اهتذازٜ اهطع٘دٜ، 

 . ًٗا بعدٓا 63بّ ُٙ٘ظ اذتطٚين،اهقاُْ٘ اهتذازٜ اهطع٘دٜ،ص. عبد اهعادٜ اه اًدٜ ٗد. ًٗا بعدٓا; د 77ص
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 . 887; ستطّ غفٚو، ًسدع ضابو، زق31ٍستٌد ضاًٛ ًدك٘ز ٗعوٟ حطّ ُٙ٘ظ، ًسدع ضابو، زقٍ (19)

 .ًّ قاُْ٘ اهتذازٝ ادتدٙد 726املادٝ  (20)

 . 41املسدع اهطابو، زقٍ ستٌد ضاًٛ ًدك٘ز ٗعوٛ حطّ ُٙ٘ظ، (21)
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 . 887ستطّ غفٚو، ًسدع ضابو، زقٍ (22)

ًععّ قععاُْ٘ اهتذععازٝ املصععسٜ ادتدٙععد هو٘زثععٞ  ْ ٙطوبعع٘ا اهصععوح لععالي ثالثععٞ  غععٔس ًععّ تععازٙخ اه٘فععاٝ  إذا قععسزٗا    727اٚععص املععادٝ (23)

 . االضتٌساز يف اهتذازٝ

 .33زادع ًا ضٚوٛ ، زقٍ (24)
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 .37ظ، ًسدع ضابو، زقٍستٌد ضاًٛ ًدك٘ز ٗعوٛ حطّ ُٙ٘ (25)

 .  ٗختتص برهم اهوذاْ امللُ٘ٞ هلرا اه سض باه سة اهتذازٙٞ ٗاهصِاعٚٞ، يف حاهٞ طوب اهصوح اه٘دٜ (26)

 .790ًصطفٟ طٕ ، اهقاُْ٘ اهتذازٜ،ادتص١ اهجاُٛ ص / زادع د (27)
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 . 885ستطّ غفٚو، ًسدع ضابو، زقٍ (28)

 .859اهجاُٛ ، زقٍ ًصطفٟ طٕ، اهقاُْ٘ اهتذازٜ، ادتص١ / زادع د  (29)
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تػلى بقساز ًّ  " ًا طوب اهصوح اه٘دٜ فٚقدَ إىل اهوذِٞ امل٘د٘دٝ باه سفٞ اهتذازٙٞ، ٗطبقا هوٌادٝ األٗىل ًّ اهال٢خٞ اهتِفٚرٙٞ (30)

ٗشٙعس اهتذععازٝ ٗاهصععِاعٞ كعى دتِععٞ ًععّ ثالثععٞ  عضعا١ ٗعضعع٘ احتٚععاطٛ ٙتع٘ىل  حععدٍٓ ز٢اضععٞ اهوذِععٞ ، ٗٙلعْ٘ هدٙععٕ دزاٙععٞ باألحلععاَ       

سعٚٞ، ٗاإلدسا١ات اهِظاًٚٞ ذات اهصوٞ ٗٙلعْ٘ ًقسٓعا اه سفعٞ اهتذازٙعٞ اهصعِاعٚٞ، ٗٙلعْ٘ هوذِعٞ  ًعش ضعس هتعازٖ ز٢ٚطعٔا ٙتع٘ىل             اهػ

 ".  عٌاهلا اإلدازٙٞ ٗتلْ٘  تعابٔا عوٟ حطاب اهتادس

تٌال اهوذِٞ صخٚخا  إال عض٘ز  ٚعع  اتٌع اهوذِٞ بِا١  عوٟ دع٘ٝ ًّ ز٢ٚطٔا ٗال ٙلْ٘ اد "ٗطبقا هوٌادٝ اهجاُٚٞ ًّ اهال٢خٞ اهتِفٚرٙٞ

 عضا٢ٔا، ٗتصدز قسازاتٔا باألغوبٚعٞ، ٗتجبعت ًعداٗالتٔا ٗقسازاتٔعا يف ستافعس ٙ٘قعٔعا ز٢ٚطعٔا ٗ عضعاوٓا، ٗاهتعادس ٗدا٢ِعٖ٘، ٗٙعتعرب            

 ". عض٘ اهوذِٞ ًطتقٚال  إذا ختوف دْٗ عرز ًقب٘ي عّ حض٘ز ادتٌاعات اهوذِٞ  كجس ًّ ثالخ ًسات

طوب إدسا١ اهصوح اه٘دٜ كتابٞ إىل اهوذِعٞ املػعلوٞ باه سفعٞ اهتذازٙعٞ اهصعِاعٚٞ      ( فسدا  كاْ  ٗ غسكٞ)ٙقدَ اهتادس " اهجٞٗطبقا هوٌادٝ اهج

 :اهل ٙقع يف دا٢ستٔا ًسكصٖ اهس٢ٚطٛ ٗٙبش فٕٚ ًا ٙوٛ

إٙضعا   ضعباب افعطساب توعم       ع  ٗفاعٕ املاهٚٞ ًّ ٗاقعع املٚصاُٚعات املعتٌعدٝ ععّ اهطعِتش اهطعابقتش عوعٟ تقعدٍٙ طوعب اهتطع٘ٙٞ ًعع             

 .األٗفال، ٗاهطسٙقٞ املقنحٞ هتط٘ٙٞ دُٕٙ٘

 .ب ع قٌٚٞ اهدْٙ٘ املطتخقٞ يف ذًتٕ ٗ ريا١ دا٢ِٕٚ ٗستاي إقاًتٍٔ

 .ج ع قٌٚٞ اهدْٙ٘ املطتخقٞ هٕ قبى اه ري ٗاإلدسا١ات املتخرٝ هوٌطاهبٞ بٔا

 .د ع اهضٌاُات اهل ٙقدًٔا دتدٙٞ طوبٕ ٗضداد دُٕٙ٘

٠ٗ ٗاملطاهبات ٗإدسا١ات اهتِفٚر املتخرٝ فعدٖ ًٗعا ب بػعأُٔا، كٌعا ٙوتعصَ اهتعادس بعأْ ٙسفعو بطوبعٕ  ٚعع املطعتِدات امل ٙعدٝ             ٓع ع اهدعا 

 ".هوبٚاُات املػاز إهٚٔا

 . زادع املادٝ اهجاُٚٞ ًّ اهِظاَ ٗاملادٝ اهطادضٞ ًّ ال٢ختٕ اهتِفٚرٙٞ (31)
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 . 862زادع ًصطفٟ كٌاي طٕ، ًسدع ضابو، زقٍ (32)

 .  890ستطّ غفٚو، ًسدع ضابو، زقٍ (33)

 :تلْ٘ إدسا١ات اهصوح اه٘دٜ ٗفقا  ملا ٙوٛ" ٗطبقا هوٌادٝ اهسابعٞ ًّ اهال٢خٞ اهتِفٚرٙٞ (34)

  ع حيدد ز٢ٚظ اهوذِٞ ً٘عدا  الدتٌاعٔعا لعالي  ضعب٘عش ًعّ تعازٙخ تقعدٍٙ اهطوعب، ٗٙلعْ٘ ادتٌعال اهوذِعٞ مبقعس اه سفعٞ ٗاع٘ش عِعد                

 .ذِٞ مبلاْ آلس حيددٖ ز٢ٚطٔااذتادٞ عقد ادتٌال اهو

 .ب ع ٙقَ٘  ًش ضس اهوذِٞ بإلطاز اهتادس طاهب اهصوح ٗدا٢ِٕٚ بامل٘عد اهرٜ حتددٖ اهوذِٞ هِظس اهطوب

ًعّ  ==ج ع ا٘ش هوذِٞ دع٘ٝ اهتادس الدتٌال لاص ملِاقػتٕ يف طوبٕ، كٌا ا٘ش هلا إهصإً بتقدٍٙ املطتِدات اهعل تعس٠ هصًٗٔعا هوتأكعد      

د ع اع٘ش هوذِعٞ االُتقعاي ملعاِٙعٞ  ًع٘اي اهتعادس، ٗاهضعٌاُات اهعل ٙقعدًٔا، ٗهلعا  ْ تِٚعب  حعد  عضعا٢ٔا إلدعسا١ ذهعم                  .ددٙٞ اهطوعب 

    ٖ ٓعع ع اع٘ش  ْ ٙتضعٌّ اهصعوح اهعع٘دٜ ددٗهعٞ دٙعْ٘ اهتععادس  ٗ تقطعٚطٔا،  ٗ تأدٚعى ً٘اعٚععد            . عضع٘ز اهتعادس طاهعب اهصععوح ٗإزغعاد
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اذ اإلدعسا١ات اهعل ٙتفعو عوٚٔعا األطعساة بػعأْ إدازٝ  عٌعاي طاهعب اهصعوح اهتذازٙعٞ  ٗ           اضتخقاقٔا،  ٗ اإلبسا١ ًّ دص١ ًِٔعا،  ٗ اختع  

ٗ ع ٙتٍ إثبات ًا اتفو عوٕٚ األطساة بػأْ اهصوح اه٘دٜ، ٗاألضو٘ب اهعرٜ ٙتبعع يف    . اإلغساة عوٚٔا،  ٗ ٓرٖ األً٘ز زتتٌعٞ  ٗ غريٓا

س طاهب اهصوح ٗدا٢ِٖ٘ ٗتلْ٘ ٓرٖ اه٘ثٚقٞ ًوصًعٞ هألطعساة امل٘قععٞ    ٓرا اهػأْ يف ٗثٚقٞ صوح ٙ٘قعٔا ز٢ٚظ اهوذِٞ ٗعض٘آا، ٗاهتاد

ش ع يف حاهٞ عدَ اتفاق األطعساة عوعٟ اهصعوح اهع٘دٜ ٙعتٍ إثبعات ذهعم مبخضعس اهوذِعٞ، ٗ ضعباب            . عوٚٔا ٗٙطوٍ كى طسة ُطخٞ ًِٔا

ّ ارتالة بٍِٚٔ، ٗ ق٘اي كى طسة تفصٚال ، ٗٙ٘قع عوعٟ احملضعس ًعّ ز٢عٚظ اهوذِعٞ ٗعضع٘ٙٔا ٗاألطعسا          ع حيٚعى ز٢عٚظ    . ة اذتافعسٙ

اهوذِٞ  ٗزاق امل٘ف٘ل إىل ٗشازٝ اهتذازٝ ٗاهصِاعٞ لالي  ضب٘عش ًّ تازٙخ اُتٔا١  عٌاي اهوذِٞ، ٗذهم هعسفٔا عوٟ ٗشٙس اهتذعازٝ  

طع٘اي فعنٝ      ع ٙبقعٟ اهتعادس   . ٗاهصِاعٞ، ٗهو٘شٙس إعادٝ األٗزاق إىل اهوذِٞ الختاذ ًعا ٙعساٖ ًعّ إدعسا١ات إلاعاَ اهصعوح بعش األطعساة        

إدسا١ات اهصوح اه٘دٜ قا٢ٌا  عوٟ إدازٝ  ً٘اهٕ، ًٗع ذهم ا٘ش هوذِٞ بِعا١  عوعٟ طوعب  حعد اهعدا٢ِش دعع٘ٝ اهتعادس ملِاقػعتٕ يف بعع           

اهتصسفات اهصادزٝ عِٕ، ٗهلا  ْ تطوب ًِٕ االًتِال عّ  ٜ تصسة ٙضس بدا٢ِٕٚ، فإذا  صس  ٗ اضتٌس عوعٟ اهقٚعاَ بٔعرا اهتصعسة كعاْ      

 .تصدز قسازا  بقفى إدسا١ات اهصوح اه٘دٜهوذِٞ  ْ 

 .ٜ ع ال ٙطسٜ اهصوح اه٘دٜ إال عوٟ اهدا٢ِش اهرّٙ اغنك٘ا يف إدسا١اتٕ ٗٗافق٘ا عوٕٚ

 ".ن ع ا٘ش هوذِٞ بعد ً٘افقٞ ذٜٗ اهػأْ طوب ٗقف إدسا١ات اهتِفٚر املتخرٝ فد اهتادس، ٗذهم ذتش اُتٔا١ إدسا١ات اهصوح اه٘دٜ
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 .28قٍ زادع ًا ٙوٛ ، ز (35)

تعد قا٢ٌٞ بأريا١ اهسقبا١ ًّ قبعى ٗشازٝ اهتذعازٝ ٗاهصعِاعٞ ٗتعتٌعد ًعّ اهع٘شٙس، ٗٙقعدَ        " ًّ اهال٢خٞ اهتِفٚرٙٞ( 11)طبقا هوٌادٝ (36)

 طوب اهقٚد يف ٓرٖ اهقا٢ٌٞ إىل ادتٔٞ املختصٞ ب٘شازٝ اهتذازٝ ٗاهصِاعٞ ًسفقا  بٕ املطعتِدات امل ٙعدٝ هتع٘افس اهػعسٗ  املِصع٘ص عوٚٔعا يف      

ادٝ اهجاُٚٞ عػسٝ ًّ ٓرٖ اهال٢خٞ ٗٙتٍ اهقٚد يف ٓرٖ اهقا٢ٌٞ ٗاهػطب ًِٔا بقساز ًعّ اهع٘شٙس، ٗٙعتٍ اهػعطب يف حاهعٞ ٗفعاٝ اهسقٚعب  ٗ        امل

 ".اعتصاهٕ اهعٌى ألٜ ضبب ًّ األضباب،  ٗ شتاهفٞ ق٘اعد ضو٘ن ٗآداب املِٔٞ ٗ ص٘هلا

 :عوٕٚ يف املادٝ اهجاهجٞ ًّ اهِظاَ اهػسٗ  اهتاهٚٞٙػن  يف اهسقٚب املِص٘ص " ًّ ذات اهال٢خٞ( 12)ٗطبو هوٌادٝ

 . ْ ٙلْ٘ كاًى األٓوٚٞ  -ب. ْ ٙلْ٘ ضع٘دٜ ادتِطٚٞ - 

 ٜ ٗ ْ ٙلْ٘ ًوٌا  باهق٘اعد اهػسعٚٞ ٗاألُظٌٞ اهتذازٙٞ ذات اهصوٞ ٗاهعسة اهتذعازٜ يف  . ج ع  ْ تلْ٘ هدٕٙ لربٝ يف زتاي اهعٌى اهتذاز

 .يف ٓرا اجملاي املٌولٞ ٗٙفضى ًّ هدٕٙ تأٓٚى ًِاضب

 د ع  ْ ٙلْ٘ حطّ اهطريٝ ٗاهطو٘ن ٗمل ٙطبو اذتلٍ عوٕٚ عد غسعٛ  ٗ تعصٙس يف دسميٞ شتوٞ باهػسة  ٗ األًاُٞ  ٗ صدز فدٖ قساز 

 . دٙيب باهفصى ًّ اه٘قٚفٞ  ٗ حلٍ بػٔس إفالضٕ ًا مل ٙلّ قد زد إهٕٚ اعتبازٖ

 ".ٜ ُ٘ل بأٜ ًّ  طساة اهتط٘ٙٞٓع ع  ال تلْ٘ هٕ ًصوخٞ  ٗ تسبطٕ صوٞ  ٗ عالقٞ ًّ  
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ْ  (  /4)ٗٓرا األثس ٙنتب  ٙضا يف حاهٞ افتتا   إدسا١ات اهصوح اه٘دٜ، حٚح ُصت املادٝ (37) ٙبقعٟ   "ًّ اهال٢خٞ اهتِفٚرٙعٞ عوعٟ  

٘ٝ اهتعادس  اهتادس ط٘اي فنٝ إدسا١ات اهصوح اه٘دٜ قا٢ٌا  عوٟ إدازٝ  ً٘اهٕ، ًٗع ذهم ا٘ش هوذِعٞ بِعا١  عوعٟ طوعب  حعد اهعدا٢ِش دعع       

ملِاقػتٕ يف بع  اهتصسفات اهصادزٝ عِٕ، ٗهلا  ْ تطوب ًِٕ االًتِال عّ  ٜ تصعسة ٙضعس بدا٢ِٚعٕ، فعإذا  صعس  ٗ اضعتٌس عوعٟ اهقٚعاَ         

 ".بٔرا اهتصسة كاْ هوذِٞ  ْ تصدز قسازا  بقفى

 . املادٝ ارتاًطٞ ًّ اهِظاَ (38)
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ٝ    ٗٓرا األثس ا٘ش تطبٚقٕ يف حاهٞ افتتا  إدسا١ات اهصعو  (39) ٕ  ( ن/4)ح اهع٘دٜ، حٚعح تصعت املعاد اع٘ش هوذِعٞ بععد ً٘افقعٞ      "عوعٟ  ُع

 ."ذٜٗ اهػأْ طوب ٗقف إدسا١ات اهتِفٚر املتخرٝ فد اهتادس، ٗذهم ذتش اُتٔا١ إدسا١ات اهصوح اه٘دٜ

 .795، ص864زادع ًصطفٟ كٌاي طٕ، ًسدع ضابو، زقٍ (40)
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 .796املسدع اهطابو، ص (41)
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ىل اهدازدٞ إقازبٕ  شٗج املدّٙ ٗ ْ٘ املصسٜ ميِع ًّ اهتص٘ٙت عوٟ اهصوح اه٘اقٛ ًّ اإلفالع  ٙضاًّٗ ادتدٙس باهركس  ْ اهقاُ (42)

 .، ٗذهم ًِعا هت٘اط (ًّ قاُْ٘ اهتذازٝ ادتدٙد 666،667َ)اهجاهجٞ
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 . ًّ اهال٢خٞ اهتِفٚرٙٞ هِظاَ اهتط٘ٙٞ اه٘اقٚٞ ًّ اإلفالع(   /16) املادٝ (43)
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 . 34زادع ًا ضبو، زقٍ (44)

 . 33ادع ًا ضبو، زقٍز (45)
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 .77ستٌد ضاًٛ ًدك٘ز ٗعوٛ حطّ ُٙ٘ظ، ًسدع ضابو، زقٍ (46)

 ُعٕ إذا ٗقعع اهصعوح ًعع      ٗفع هٕ قاُْ٘ اهتذازٝ املصسٜ حلٌا لاص; حٚح قسزُٗظسا هو٘فع ارتاص باهػسٙم املتضاًّ فقد  (47)

َ )د اهصعوح عوعٟ غعري ذهعم     ععععععع عق يفال إذا ُعص  إسكٞ ْ٘ اهػع عععععععععً٘اهلٍ عّ دٙ  ٚع  هْ٘ يف ٗفاد ًّ غسٗطٕ اهػسكا١ املط غسكٞ 

761  /2.)  
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 .28زادع ًا ضبو، زقٍ  (48)
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حٚعح   -ل٘فا ًّ زد٘ل ٓع ال١ اهعدا٢ِش ادتعدد    -ًّ ادتدٙس اهركس  ْ قاُْ٘ اهتذازٝ املصسٜ ادتدٙد قد زاعٟ ًصوخٞ املدّٙ (49)

دّٙ بِا١ عوٟ طوبٕ آداال هو٘فعا١ باهعدْٙ٘ اهعل ال ٙطعسٜ عوٚٔعا      هوٌخلٌٞ اهل صدقت عوٟ اهصوح  ْ اِح امل( 763/1) داشت املادٝ

  .  اهصوح بػس   ال ااٗش اآلداي اهل اِخٔا األدى املقسز هوصوح
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 .  ًّ اهال٢خٞ اهتِفٚرٙٞ هِظاَ اهتط٘ٙٞ اه٘اقٚٞ ًّ اإلفالع(  20) زادع املادٝ  (50)
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