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 ر                                                        تافيرعتلا :ًالوأ                                                            

 ،ةينوناقلا ةيصخشلF عتمتتو ضرغ قيقحتل لقتسم يتاذ نايك اهل رفوتي ،لاومألاو صاخشألا نم ةعومجم :يرابتعالا صخشلا فيرعت -١
 و                                                                                .تاكرشلاو تاسسؤملاو تائيهلا لثم

 ةيحالص يسيسأتلا اهدقع وأ ،ةأشنملا ماظن هلوخ نم صاخلا يونعملا صخشلل يماظنلا لثمملF دصقي :يماظنلا لثمملا فيرعت -٢
 ر .)ذيفنتلا ماظنل ةيذيفنتلا ةحئاللا نم ٧١/١م( يذيفنتلا ريدملا وأ ،ةرادإلا سلجم سيئرك ،ذيفنتلا لحم عوضوملا يف فرصتلا

                               

                                     Dوقعلا :ًاينIيرابتعالا صخشلا( ةكرشلا ىلع عقت يتلا ت(                                             

 ةيصخشلا قتاع ىلع عقت لاومألا لسغ ةميرج بكترم ةبوقع نأ ىلع )٣١(،)٣( :نيتداملا يف لاومألا لسغ ةحفاكم ماظن صن -١

 .ةيعيبطلا ةفصلا يذ صخشلا ةيلوؤسمب لالخإلا نود كلذو ،ةيرابتعالا

 ،ةيرابتعالا ةيصخشلا قتاع ىلع عقت هليومتو باهرإلا مئارج ةبوقع نأ ىلع )٤٩( ةداملا يف هليومتو باهرإلا مئارج ةحفاكم ماظن صن -٢

                         .ةيعيبطلا ةفصلا يذ صخشلا ةيلوؤسمب لالخإلا نود كلذو

 ةيوونلا تامادختسالا مئارج ةبوقع نأ ىلع )٢٩(،)٢٨( :نيتداملا يف ةيعاعشإلاو ةيوونلا تامادختسالا ىلع ةباقرلا ماظن صن -٣
                                          .ةيعيبطلا ةفصلا يذ صخشلا ةيلوؤسمب لالخإلا نود كلذو ،ةيرابتعالا ةيصخشلا قتاع ىلع عقت ةيعاعشإلاو

                                           Dوقعلا :ًاثلIيماظنلا لثمملا ىلع عقت يتلا ت                    

 يف ببستملا وأ صاخلا يونعملا صخشلل يماظنلا لثمملا ىلع عقت يذيفنتلا سبحلا ماكحأ نأ ىلع )٨٦( ةداملا يف ذيفنتلا ماظن صن -١

 سبحلا نوكي نأ ىلع )٨٦( ةداملا دييقتب ه٢٣/٧/١٤٣٩ :خير�و ت/١٠٦٦:مقر ميمعت ردص هنأ الإ ،هيبوسنم نم ذيفنتلا ةقاعإ

 سبحلF ماكحأ نم اهقبس ام ىلع ِراس نوكي اهمكحو ،لعف نع ًاعانتما وأ ًالعف ذيفنتلا لحم نوكب ًاديقم يماظنلا لثمملا ىلع يذيفنتلا
                                                        .يماظنلا لثمملا دض يذيفنتلا

 - )ق/٢٦٢( ةداملا يف طقف صن ،ه١/١٢/١٤٤٣ خير�و )١٣٢/م( مقر يكلملا موسرلF رداصلا تاكرشلا ماظن نم )١٣( بابلا -٢

 وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ وأ تاكرشلا ءاردمك ةعيبط صاخشأ ىلإ ههجوتم يهف تFوقعلا يقF امأ ةكرشلا ةبقاعم ىلع - حيرص لكشب

  .)٢٦٢(،)٢٦١(،)٢٦٠( :ةيلاتلا داوملا يف ماظنلا اهيلع صن دقو تFاسحلا يعجارمو نيفصملا

 
                        و                                                                                                                                       

 ـ;١٧7١٠7١٤٤٨ :خــــ2رات ٣٣٢٦٣:ص*خ)'لا مقر

 

 ؟يماظنلا اهلثمم ىلع مأ ةكرشلل ةيرابتعالا ةيصخشلا ىلع ةبوقعلا عقت له
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  يماظنلا اهلثمم ىلعو ةكرشلل ةيرابتعالا ةيصخشلا ىلع عقت يتلا تIوقعلا :ًاعبار                        ،

 ةلومشم- ةصاخ ةيرابتعا وأ ةيعيبط ةفص تاذ ةيصخش لك ةبقاعم ىلع )٣٦( ةداملا يف ةيصخشلا تoايبلا ةيامح ماظن صن -١

 .حئاوللا وأ ماظنلا ماكحأ نم ��أ تفلاخ -ماظنلا ماكح�

 لامعألا دح� موقي ةيرابتعا وأ ةيعيبط ةفص يذ صخش وأ ،لغشم لك ،ماظنلا ماكحأل اًفلاخم دعي هنأ ىلع تالاصتالا ماظن صن -٢
 .)٣٧( ةداملا يف هيلع صوصنملا

 ةيرابتعالا ةيصخشلا ىلع عقت يتلا تFوقعلا ىلع ،)٧(،)٦(،)٥(،)٤(،)٣( :ةيلاتلا داوملا يف ةيتامولعملا مئارجلا ةحفاكم ماظن صن -٣
  .يماظنلا اهلثمم ىلعو

 ما¨الا هيجوت ىلإ ةيكرمجلا ناجللا نم يأ تهجتا اذإ هنأ ىلع ًاثل¥ ةرقفلا يف ه١٢/٥/١٤٣٣ :خيرxو )٩٩٩( مقر باطخ صن -٤

 ام ذاختا ،صخشلا اذه ىلع مكحلا لبق نيعتيف هتحلصمل وأ هيدل نيلماعلا دحأ اهيف مهتم ةيضقل اهرظن دنع ،)ةكرش( يرابتعا صخش ىلإ
 .هنع بوني نم وأ هل يماظنلا لثمملا عم قيقحتلل مزلي
 

 :ةلاقملا لماك ىلع عالطالل
law.com/ar-https://nafa/ةيرابتعالا-ةيصخشلا-ىلع-ةبوقعلا-عقت-له/ 

 


