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انصمح انؼايح انرٙ  ٓذدذيٍ انعشائى انخطشج انرٙ  انرٙ ذكٌٕ ٔاحذج ظشًٚح انرضٔٚشذُالش ْزِ انٕسلح : الملخص

ًفرشع )انًحشساخ( السذكاب ْزِ ٕٚنٛٓا انُاط إنٗ ٔعائم راخ أًْٛح لظٕٖ، خاطح إرا كاَد ْٙ انؼُظش ان

شثاخ أشاد انمإََٛح يٍ خالل دٔسْا فٙ انعشًٚح، ٔفٙ انٕلد راذّ انٕعٛهح راخ انرًاط انًثاشش تًشاكض األف

حمٕلٓى ٔانرضاياذٓى. إٌ ْزِ انعشًٚح لذ ذمغ ضذ انًحشساخ انشعًٛح ٔطُٛح كاَد أو أظُثٛح يٍ لثم انًٕظف 

لذ ذشذكة ْزِ انعشًٚح ضذ انًحشساخ انؼادٚح انرٙ اٚضا إَغاٌ ػاد٘.  ْا ٔلذ ذحذز تٕاعطحانًؼُٙ ترحشٚش

ٚرٕنٗ انُاط ذُظًٛٓا. ٔفٙ ظًٛغ انحاالخ ٔضغ انًششع انؼشالٙ انؼمٕتح انالصيح انرٙ ذرشأغ تٍٛ انحثظ 

ٔانغعٍ نكم حانح ٔفك َٓط ذًٛض تّ انًششع انؼشالٙ َٕػا يا ػٍ تمٛح انمٕاٍَٛ انؼشتٛح يٍ حٛس انظٛاغح 
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Abstract:  This paper discusses the forgery crime which is a one of the dangerous 

crimes that threaten public confidence which people give to the significant tools, 

especially if they‘re element supposed (documents) of committing this crime, at the 

same time tool which has direct contact with the legal positions of individuals through 

its role in proving their rights and obligations. This crime might be committed against 

official documents whether they are national or foreign by public official who is 

competent in issuing or by normal person. This crime might be committed against 

ordinary documents which the people prepare and organize as well. In all cases, the 

Iraqi legislator has put a necessary punishment which is ranging from detention to 

imprisonment for every case according to approach in which the Iraqi legislator is 

distinct from the other Arabic statutes in terms of the wording, manner and scope. 

 
 

Key words: Forgery, Documents, Crime.  
 

                                                
 
(*)
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 :المقدمة
بادئ ذٟ بد٤ البد َٔ ايكٍٛ إٔ ٖرٙ اؾسمي١ تعد َٔ اؾسا٥ِ اـطري٠ يف سٝا٠ اجملتُع 

ي١ ايجك١ اييت تعد َٔ اؾٛاْب امل١ُٗ عاَالت ايٓاع اي١َٝٛٝ ٚبايرات َطأايبػسٟ خاص١ ٚإْٗا متظ ت

ملا ؼتً٘ َٔ  ٖٛ يتأضٝظ ب١٦ٝ قا١ْْٝٛ ض١ًُٝ. ٚايعاٌَ ايبازش ايرٟ دؾع بٞ إىل اختٝاز ٖرٙ اؾسمي١

 صداز٠ يف تستٝب َطتٜٛات اؾسمي١ يف بًدٟ ايرٟ ٜعد دص٤ َٔ ايٓطٝر ايعاملٞ. 

اييت تعد اسد ايسنا٥ص إٕ أ١ُٖٝ ٖرٙ اؾسمي١ قد ازتبط مبؿّٗٛ ايهتاب١،  ,ٜطاف إىل َا تكدّ 

.ثبات سكٛم األؾساد ٚايتصاَاتِٗ األضاض١ٝ أل

1

تشدٜات صس عٔ َٛاد١ٗ ٖرٙ ايْاٖٝو عٔ إٕ غض ايب 

َس ايجك١ اييت تعتُد عًٝٗا ايٛثا٥ل. نريو اْصساف غساح ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ ايعساقٞ إىل االٖتُاّ ٜٗدد ا

ٜد٠ يف دسا٥ِ ؾٓذد َجال املؤيؿات ايعد ,نإ ع٢ً سطاب دسا٥ِ أخس٣ بأْٛاع َع١ٓٝ َٔ اؾسا٥ِ

خاص١  ٖرٙ اؾسمي١.ايسغِ َٔ أ١ُٖٝ بٕ ؼع٢ ٖرٙ اؾسمي١ بػٞ َٔ ايعٓا١ٜ ايطسق١ ٚايكتٌ دٕٚ أ

ساالت ال تتعد٣ إضاؾ١ زقِ  بعد اإلقباٍ املتصاٜد َٔ قبٌ اجملسَني الزتهابٗا بطبب َػسٜات ازتهابٗا يف

ٕ دسمي١ ايتصٜٚس ٖٞ دسمي١ ٜٚتشكل املساد. ٚيكد قٌٝ ضابكا إ ٚ ن١ًُ ٜتػري بٗا املع٢ٓبطٝط أ

اٜا ض١ٓ بعد أخس٣ ْتٝذ١ سسص املطتكبٌ دٕٚ َٓاشع ٚبسٖٓٛا ع٢ً ذيو بازتؿاع َؤغس ٖرٙ ايكط

املصٚزٜٔ ع٢ً ايهطب ايطسٜع،

2

 ٖٚرا َا اثبت صشت٘ ايٛاقع اؿايٞ. 

 مفكوم جريمة التزوير وفقا للقانون العراقي: المبحث األول
ٕ ايتصٜٚس دسمي١ ١َُٗ ٚخطري٠، ٚتطتُد ٖرٙ األ١ُٖٝ َٔ أ١ُٖٝ ايهتاب١ َاشيٓا ْكٍٛ أ 

إٔ  ايرٟ ٜعٗس زغب١ ايهاتب َٚا أزاد بٛصؿٗا تعبري عٔ اؿل املجبت ٚاجملاٍ ايرٟ تػػً٘ يف سٝا٠ اجملتُع

ٜؿصح عٓ٘ اٚ ٜتؿل عًٝ٘.

3

تجبت اؾاْب  ٗدد ٚدٛد ايدعاَات ايكا١ْْٝٛ اييتَا خطٛزتٗا نْٛٗا تٚأ 

طاقا َع ٖرا االػاٙ اْعكدت تٗدد َسنصٙ ايكاْْٛٞ. ٚاتٚاالجيابٞ يًػدص ايكاْْٛٞ ٚبصٛز٠ ايطًيب 

يف أضًٛب ايعكاب، تبآٜت َهاؾشت٘ايرٟ ع٢ً ؼسِٜ قٍٛ ايتصٜٚس ٚ ايتػسٜعات مجٝع

4

َٚٔ بٝٓٗا  

 :تٞناآلايكإْٛ ايعساقٞ. ٚعًٝ٘ قطُٓا ٖرا املٛضٛع إىل قٛزٜٔ 

  تعريف جريمة التزوير: المطلب األول

ِ دقٝك١ َٚتٓٛع١ ؼتاز يف َعاؾتٗا إىل عٓا١ٜ خاص١ بني تبأٜ إٕ دسا٥ِ ايتصٜٚس دسا٥ 

تصٜٚس ٚتٓٛع احملسزات ٚيتػابٗٗا َع أْٛاع أخس٣ َٔ دسا٥ِ ايهرب نػٗاد٠ ايصٚز، ٚايبالؽ طسا٥ل اي

ٕ ٖٓايو أْٛاع َٔ ايهرب ٚتػٝري اؿكٝك١ يف َعامل اإلطاز يٓصب ٚايػؼ يف املعاَالت، خاص١ ٚأايهاذب ٚا

 ايٓعسٟ ٚايتعسٜؿٞ ايدقٝل هلرا املصطًح َٔ ايٓاس١ٝ ايؿك١ٝٗ ٚايتػسٜع١ٝ.

ٜٚس ع٢ً َطت٣ٛ ايؿك٘ غري َتؿل عًٝ٘ َٔ ْاس١ٝ ايتعسٜـ ٚاملطُٕٛ َٓر ايكدّ ؾشكٝك١ ايتص

بني ابسش ايؿكٗا٤ ايرٜٔ أٚيٛ ٖرا اؾاْب عٓا١ٜ خاص١. ٚضٛا٤ نإ ذيو ع٢ً َطت٣ٛ ايؿك٘ ايػسبٞ ٚا 

ؾرت٠ يٝطت بايكصري٠. صطًح قد َط٢ عًٝ٘ املايعسبٞ. إٕ ٖرا اـالف ايكدِٜ سٍٛ ؼدٜد َؿّٗٛ 

اضتكس  َٚا ٖٛ ايتعسٜـ ايرٟ ّ ٖرا املصطًحإظٗاز َؿٗٛع٢ً ٕ ايدزاض١ ترتنص إ ,ي١طأْاٖٝو عٔ َ

 ٚ ايؿك٘ يف ايعسام.عًٝ٘ ايكإْٛ أ

ؾايتصٜٚس يف َديٛي٘ ايعاّ ٜعين تػٝري اؿكٝك١ أٜا ناْت ٚضًٝت٘ بايكٍٛ اٚ ايهتاب١ ؾٗٛ يف  

دٖٛسٙ نرب، ٚيف َسَاٙ اغتٝاٍ يعكٝد٠ ايػري.

5

ايؿرت٠ املاض١ٝ بأْ٘ تػٝري اؿكٝك١  قد عسؾ٘ ايؿك٘ يفٚ 
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ٕ ٜطبب ضسزا.ْٕٛ تػٝريا َٔ غاْ٘ أيف قسز بكصد ايػؼ ٚبإسد٣ ايطسم اييت ذنسٖا ايكا

6

ٚعسؾ٘  

ٕ ٜطبب ضسزا يًػري إذا سصٌ بكصد دٓا٥ٞ.ٝري اؿكٝك١ يف قسز تػٝريا َٔ غأْ٘ أخس بأْ٘ تػداْب آ

7

 

ٕ أ ْ٘ايػؼ ؾُٝا اعد احملسز ألثبات٘ تػٝريا َٔ غأ بكصدخس بأْ٘ تػٝري يًشكٝك١ بُٝٓا عسؾ٘ اػاٙ آ

ٜطبب ضسزا.

8

ْؿا.املرنٛز آ GARCONغًب غساح ايكإْٛ ايعسب بتعسٜـ ٚقد تأثس أ 

9

  

ٕ ٖرٙ ايتعازٜـ ايٛازد٠ أعالٙ ال ؽًٛا َٔ بعض ايطًبٝات، َٔ سٝح ؼدٜدٖا ٜبدٚ أ 

غرتاط ايطسز ٕ ذنس ٚاأ، نُا س٠ ايتصٜٚس ٚدخٍٛ غريٙ ؾٝ٘يًُشسزات بصٛز٠ متٓع َٔ تٛضع دا٥

ٚ زنٔ ؾسمي١ ايتصٜٚس.ٜؤدٟ إىل إضاؾ١ غسط أ

10

 

ٕ ايتصٜٚس ٖٛ تػٝري ميٌٝ يف داْب َٓ٘ إىل األخر بأ ع٢ً َطت٣ٛ ايؿك٘ ايعساقٞ ايرٟ ْٜ٘ٚبدٚ أ

ثس.كإْٛ بكصد ايػؼ يف قسز صاحل يألثبات ٜٚستب عًٝ٘ ايكإْٛ أيًشكٝك١ بأسد ايطسم املكسز٠ باي
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ؾكد نإ قإْٛ  ,ؾاْب ايتػسٜعٞ ٚبصٛز٠ أدم يف ايتػسٜعات اييت طبكت يف ايعسامٚيف ا 

بني ايتصٜٝـ  -ايرٟ نإ ضازٟ املؿعٍٛ يف ايعسام أبإ اؿهِ ايعجُاْٞ يًعسام  -اؾصا٤ ايعجُاْٞ ميٝص 

، 147د٠ ٚست٢ املا 143ٚايتصٜٚس، ؾدصص ايؿصٌ ايسابع عػس َٓ٘ يتصٜٝـ ايع١ًُ ٚايتعاٌَ بٗا َٔ املاد٠ 

طُٔ تكًٝد أٚاَس ايدٚي١ ٚأختاَٗا ٚتكًٝد ايطٛابع ٚتصٜٚس ٚايؿصٌ اـاَظ عػس يًتصٜٚس سٝح ت

 احملسزات ايسمس١ٝ ٚايعاد١ٜ.

غًبٗا َأخٛذ٠ َٔ قإْٛ ػدادٟ يف َعاؾت٘ يًتصٜٚس بٓصٛص أبُٝٓا دا٤ قإْٛ ايعكٛبات ايب 

َٛشع١ ع٢ً َٛاد بٌ َتؿسق١ ٚ ,عٓٛإ ٚاسد اؾصا٤ ايعجُاْٞ. إال أْٗا مل تهٔ َٛدٛد٠ يف ؾصٌ أٚ ؼت

( َٓ٘. بُٝٓا دا٤ ذنس تصٜٚس األٚزام ايسمس١ٝ 5يف املاد٠ ) تعسٜـ ايتصٜٚس ٚطسق٘ رنسنجري٠ ؾ

ٚايطٓدات املاي١ٝ ٚايتُػات ٚاألختاّ ايع١َُٝٛ ضُٔ ايباب ايتاضع عػس ٚذنس تصٜٚس احملسزات ايعاد١ٜ 

ايتصٜٚس ٚاؾسا٥ِ األخس٣ املتعًك١ بايطٓدات( ٖٚرا ايٓٗر  يف ايباب ايجأَ ٚايعػسٕٚ ؼت عٓٛإ )يف

 ْ٘ جيعٌ َٔ َسادع١ املٛاد أَس ال خيًٛ َٔ ايصعٛب١.ت ايبػدادٟ غري ضًِٝ إذ أيكإْٛ ايعكٛبا

ؾكد أٚىل أسهاّ ايتصٜٚس بٓٛع َٔ  ,1968يط١ٓ  111أَا قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ اؿايٞ زقِ  

بأْ٘ تػري اؿكٝك١  286. ٚقد عسف املػسع ايعساقٞ ايتصٜٚس يف املاد٠ 298ٚست٢  288االٖتُاّ يف املٛاد 

اييت بٝٓٗا ايكإْٛ، تػٝريا خس بأسد ايطسم املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ٚثٝك١ أٚ أٟ قسز آ ٚصد ايػؼ يف ضٓد أبك

 ٚ بػدص َٔ األغداص. َٔ غأْ٘ إسداخ ضسز باملصًش١ ايعا١َ أ

١َُٗ ٖٚٞ َا١ٖٝ ٖرا  ي١ايتعسٜـ مل ٜساعٞ َطأَٔ خالٍ ٖرا ٕ املػسع ايعساقٞ ٜٚبدٚ إ 

ٕ ٜرتى أ ْ٘ أزاد١ الزتهاب ايتصٜٚس ٌٖٚ إٕ تهٕٛ ب٦ٝٝك١ أٚ قسز ميهٔ أٚ ايٛثٝك١ ؾٌٗ نٌ ٚثاحملسز أ

ْ٘ قد ذنس ايطسز ٖٓا باعتبازٙ ٜالسغ أ ,خسَٚٔ داْب آ تٗاد ايؿك٘ ٚايكطا٤ يف ٖرا ايػإٔ.األَس الد

ٜسْا ايػدصٞ ٚيٝظ نأثس قاْْٛٞ ٜرتتب ع٢ً ٖرا ايؿعٌ زنٔ َٔ أزنإ اؾسمي١ سطب تكد

١ تؤخر ع٢ً تعسٜـ املػسع ايعساقٞ يف ٖرا اجملاٍ. شٜاد٠ ع٢ً َا دساَٞ اـطري ٖٚرا عد ذات٘ ضًبٝاإل

ْ٘ يف ْؿظ ١ مل تػٗد ايتطٛزات اؿاي١ٝ إال إٔ ٖرا ايٓص قد صٝؼ يف ؾرتات ش١َٝٓ َاضٝأٟ ْعِ إ ,تكدّ

ٚي١ داد٠ َٔ قبٌ املػسع ايعساقٞ ؿد اآلٕ يف اػاٙ َطاٜس٠ ايتطٛز اؿاصٌ يف ايٛقت مل ًُْظ أٟ قا

 ب١٦ٝ احملسزات ٖٚرا ٜعد قصٛز.

ؾاملتؿل ؾكٗٝا إٕ  ,أَا عٔ طبٝع١ دسمي١ ايتصٜٚس ٚؼت أٟ ؾ١٦ َٔ اؾسا٥ِ ميهٔ ٚضعٗا 

أضاضٗا َٔ طبٝع١ ٖرٙ اؾسمي١ تكع ؼت طا١ً٥ اؾسا٥ِ املاض١ بايجك١ ايعا١َ ٚتٓبع ٖرٙ ايجك١ يف 
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 ااؿٝا٠ يف اجملتُع َٚا دس٣ عًٝ٘ عسف ايٓاع. ع٢ً إٔ ايجك١ ايعا١َ، ٚنُا ٜس٣ داْب َٔ ايؿك٘ بأْٗ

يٝطت َٓاط ايتذسِٜ ٚقٌ اؿُا١ٜ، ؾايتصٜٚس يٝظ غا١ٜ يف ذات٘، ٚيهٔ بايٓطب١ ملستهبٝ٘ ٚض١ًٝ يػا١ٜ، 

ا ٜصٚز ايػدص يهٞ حيكل غا١ٜ أخس٣ ؾًٝظ ٖٓاى َٔ ٜصٚز مبذسد إؿام ايطسز بايجك١ ايعا١َ، إمن

ٕ املصٚز ٜطتٗدف َٓؿع١ خاص١ ي٘ يف املكاّ األٍٚ ٚال أٙ، ٚضس عل يػريٖٚٛ ال ٜبًؼ ٖرٙ ايػا١ٜ إال إذا أ

ُٜٗ٘ بعد ذيو إذا ناْت تطس بايػري أٚ ايدٚي١ أّ ال.

12

  

ٕ ح بأدٗات ْعس كتًؿ١ ؾُٓٗا َا ٜصسٕ ايتػسٜعات املكاز١ْ هلا ٚٚسكٝك١ األَس تبدٚ إ 

ثبات َٚٓٗا َا سا٥ِ املاض١ بأدي١ األبايجك١ ايعا١َ، َٚٓٗا َا ٜعتربٙ َٔ اؾ املد١ً ايتصٜٚس َٔ اؾسا٥ِ

جيعً٘ َٔ اؾسا٥ِ املطس٠ باألَٔ ايعاّ َٚٓٗا َا جيُع ْصٛص ايتصٜٚس َع ْصٛص ايٓصب يف باب 

ْصٛص ايتصٜٚس يف ٚاسد، َٚٓٗا طا٥ؿ١ أخس٣ ال تؿصح عٔ طبٝع١ املصًش١ قٌ اؿُا١ٜ بٌ تطع 

باب جيعٌ عٓٛاْ٘ ايتصٜٚس ؾشطب اٚ اؾسا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً احملسزات، ٜٚٓتُٞ ايتػسٜع املصسٟ إىل ٖرٙ 

ايطا٥ؿ١ األخري٠.

13

 

أَا ؾُٝا ٜتعًل بايكإْٛ ايعساقٞ ؾكد ٚضع ٖرٙ اؾسمي١ ؼت طا١ً٥ ايهتاب ايجاْٞ املتعًل  

َٓ٘ ؼت عٓٛإ اؾسا٥ِ املد١ً بايجك١  يباب اـاَظ١ ايعا١َ ٚباـصٛص يف اباؾسا٥ِ املطس٠ باملصًش

ايعا١َ. ٖٚرا أٜطا ممهٔ اضتدالص٘ َٔ خالٍ ايتعسٜـ ايرٟ ضبل ٚإ ذنسٙ. ٚميهٔ ذنس َالسع١ 

ٕ املػسع ايعساقٞ مل ٜكتصس ع٢ً محا١ٜ املصًش١ ايعا١َ ؾكط بٌ ميهٔ ايكٍٛ َٚٔ إ ,ٖٓا سطب تكدٜسْا

قد مح٢ ٚيف ْؿظ ايٛقت املصًش١ اـاص١ ايطايؿ١ ايرنس خري٠ َٔ ايتعازٜـ خالٍ ايعباز٠ األ

يألغداص ايكا١ْْٝٛ ٚاييت تصب يف ْٗا١ٜ األَس إىل إغاع١ ايجك١ ايعا١َ بني األؾساد يف اضتعُاٍ ٚاضتدداّ 

احملسزات ٚايٛثا٥ل َٔ خالٍ إقسازٙ محا١ٜ األغداص ايكا١ْْٝٛ بهاؾ١ املطتٜٛات ؾٗٛ َساعا٠ َٔ داْب 

 .طب تكدٜسْا يًجك١ ايعا١َ اييت تبدأ َٔ َصًش١ األؾساديعساقٞ ساملػسع ا

 

 المحرر كعنصر مفترض للتزوير لثاني: المطلب ا

ذا نٓا قد ضًُٓا عكٝك١ ٚاضش١ ملؿّٗٛ ايتصٜٚس يف َعٓاٙ ايعاّ ٖٚٛ نرب َهتٛب اٚ تػٝري إ

ٛب١ ٜعد عد ٕ نٌ تػٝري يًشكٝك١ املهتٍ َِٗ ددا، ٌٖ إؤيًشكٝك١ نتابتا ؾٗرا حيٌُ يف طٝات٘ تطا

ٕ تهٕٛ ٔ إٔ نٌ نتاب١ ٖٞ ممهٌٖ إ ,ذات٘ دسمي١ تصٜٚس َعاقب عًٝٗا قاْْٛا. َٚٔ د١ٗ أخس٣

خاص١ إذا قًٓا إ احملسزات ٖٞ اإلطاز ايعًُٞ الزتهاب ٖرٙ اؾسمي١ ٚايب١٦ٝ َٛضٛع الزتهاب ايتصٜٚس ,

ٛ َٔ ايػسح ٚايبٝإ. ٚؾكا ملا ايٛسٝد٠ إلَها١ْٝ تصٛز ٚقٛع ٖرٙ اؾسمي١ ؾٝٗا، أّ إٕ ٖرا ايهالّ ال خيً

  -تٞ:يف ْكطتني ٚناآل ميهٔ اإلداب١ عٔ ٖرٙ األض١ً٦ ٚغريٖا ّتكد

  -تعسٜـ احملسز: -األٚىل:

ثبات ملعاَالت ايدٚي١ سزات باعتبازٖا يف ايػايب ديٌٝ إٔ ٜطؿٞ اؿُا١ٜ ع٢ً احملاملػسع أ يكد أزاد 

ْ٘ تػٝري يًشكا٥ل ايجابت١ يف أٟ ؾعٌ َٔ غأ ٚمتاغٝا َع ٖرٙ اؿه١ُ ؾكد دسّ ٚاألؾساد َٚصاؿِٗ.

إ ثك١ ايٓاع ٖرٙ احملسزات اييت تطبب اإلضساز مبصاحل تًو ايؿ٦ات املػاز إيٝٗا أعالٙ َٚٔ ثِ ؾكد

 ١ُٖٝ يف ؼكٝل تًو ايػا١ٜ ٖٚٞ اضتكساز املعاَالت بِٝٓٗ.بايٛض١ًٝ األنجس أ

دا٤ خًٝا َٔ تعسٜـ ٚاضح  ضـ ايػدٜدايٓاؾر يأل 1968يط١ٓ  111ٕ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ أ

ٚ ايهتاب١. ٚيعٌ َسد ذيو ٚسطب َا ٜساٙ داْب َٔ ايؿك٘ ايعساقٞ ٖٛ دعٌ ْصٛص ايكإْٛ يًُشسز أ



 يشراق ْٔٛة ....انًؼانعح انمإََٛح نعشًٚح انرضٔٚش انرمهٛذ٘ فٙ انمإٌَ انؼشالٙ   80
 

ؾُٝا خيص ايتصٜٚس َس١ْ ملٛاد١ٗ ايتطٛزات املدتًؿ١ يف َعاًَتٗا َٚا حيٝط بٗا َٔ أضايٝب يف ْكٌ 

يتعازٜـ يًؿك٘ أَس َطتشطٔ ٖٚٛ َٔ َٗاّ ايؿك٘ اييت ٕ تسى أَس اهازِٖ ٚتجبٝت َعاًَتِٗ، باعتباز إأؾ

ضٝططًع بٗا.
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عدّ قٝاّ املػسع برنس تعسٜـ قدد يًُشسز أٚ ايهتاب١ إمنا ْكص  ٕإٚسطب اعتكادْا ٖٓا  

ْ٘ يف ٚإٔ ناْت َٔ َٗاّ ايؿك٘ إال أ ي١عًٝ٘ تالؾٝ٘، أٟ ْعِ إٕ ٖرٙ املطأتػسٜعٞ َٔ داْب٘ ٜطتٛدب 

ؾاْب. َٚٔ د١ٗ أخس٣ ًشد َٔ ايتأٜٚالت ٚاالدتٗادات غري املتٛقع١ يف ٖرا اأسٝإ َع١ٓٝ ١َُٗ ددا ي

سذ١ دعٌ ْصٛص ٖرا ايكإْٛ َس١ْ الضتٝعاب املطتذدات َٔ ايتطٛزات يف ٖرا اجملاٍ ٖٛ نالّ إٕ 

ألْ٘ بإَهإ املػسع ايتػًب ع٢ً ٖرٙ ايصعٛب١ َٔ خالٍ إٜساد تعسٜـ َسٕ ذٚ  ,غري دقٝل يف ايػايب

١ يف ٖرا اجملاٍ، ؾاملِٗ ٖٓا ٖٛ ع٢ً األقٌ زضِ اإلطاز اـازدٞ هلرٙ املؿاِٖٝ اييت ؼتٌ َصطًشات عاَ

قدز َٔ األ١ُٖٝ يف أسٝإ َع١ٓٝ يتهٝٝـ ايؿعٌ َٔ سٝح نْٛ٘ دسمي١ تصٜٚس أّ ال. ٚاحملص١ً 

 ًشات.ايٓٗا١ٝ٥ تدؾع ايًذ٤ٛ إىل ايؿك٘ ٚايكٛاْني املكاز١ْ ايعسب١ٝ ؾُٝا أٚزدت٘ َٔ ؼدٜد هلرٙ املصط

إٕ َٔ ابسش ايتعازٜـ ايكدمي١ ْٛعا َا ٖٛ تعسٜـ ايؿكٝ٘ ايؿسْطٞ دازٚ بكٛي٘ )نٌ َططٛز  

ايٓعس إيٝٗا(.ٌ بٗا ايؿهس َٔ غدص إىل أخس مبذسد ٜتطُٔ نتاب١ َه١ْٛ َٔ سسٚف ٜٓتك

15

ٜٚهاد  

ؿسٚف ٕ اغرتاط أَ أ Garconٜٓؿسد دازٚ باغرتاط٘ اؿسٚف يًهتاب١، ٖٚرا غالف َا السع٘ ايؿكٝ٘ 

ٚ زَٛش تتهٕٛ َٔ عالَات إٔ ايهتاب١ ٜصح إٔ زات َٔ ْطام دسمي١ ايتصٜٚس ٜٚس٣ أخيسز بعض احملس

َتؿل عًٝٗا َٚعسٚؾ١ يد٣ ؾ١٦ َع١ٓٝ َٔ اإلؾساد، 

16

احملسز ٖٛ نٌ  ٕأخس َٔ ايؿك٘ ٜٚس٣ داْب آ 

خس،ٜٓتكٌ بكسا٤تٗا ايؿهس إىل َع٢ٓ آ ٚ عالَاتَهتٛب ٜتطُٔ سسٚف أ

17

ْ٘ أإىل  خسػاٙ آإٚذٖب  

خس يد٣ ايٓعس إيٝٗا.ٞ َع٢ٓ َرتابط ٜٓتكٌ َٔ غدص إىل آنٌ َططٛز ٜتطُٔ عالَات تعط

18

 

َتػاب١ٗ يف عد٠ دٛاْب بصٛز٠  ْٗاإ فٌُ ٖرٙ ايتعازٜـع٢ً ٕ َا ميهٔ َالسعت٘ إ 

ٚ زَٛش َا ا ٖٛ إال نتاب١ ضٛا٤ ناْت عسٚف أٚ عالَات أاحملسز َ إٕ ٚاضش١ ٚتسنٝص ظاٖس ع٢ً

خس عباز٠ َكس٠٤ٚ ؼٌُ س مبذسد ايٓعس إيٝٗا، ؾٗٛ مبع٢ٓ آَع٢ٓ َرتابطا ٜٓتكٌ إىل ايؿهداَت ؼٌُ 

زضاي١ إىل ايؿهس ايبػسٟ َٓكٛي١ إيٝ٘ بطسٜك١ غري طسٜك١ ايطُع.

19

 

خسٚز ايعالَات املاد١ٜ اييت تطتعٌُ يف ايعد أسٝاْا َٔ ْطام ٖٛ ايكٍٛ ٖرا ٕ َا ٜرتتب ع٢ً إ 

زنات اييت ٜطتددَٗا بعض ايتذاز يف ايعد ٚاؿطاب، دسمي١ ايتصٜٚس َجٌ ايؿٝؼ ٚاملا

20

ٚنريو  

ٕ ٖرا املؿّٗٛ ضٛف خيسز نٌ ايسَٛش إخس ملا٤ ٚايهٗسبا٤. َٚٔ داْب آايعداد املٝهاْٝهٞ َجٌ عداد ا

ال تعد نتاب١.ٚبايتايٞ ٚايعالَات اييت ال َع٢ٓ هلا إال يف ذٖٔ َٓػ٦ٗا 

21

 

ٕ ايسضّٛ إ, ٚبايتايٞ ؾظ املع٢ٓ ملٔ ٜكسٖإ ؼٌُ ٖرٙ ايسَٛش ٚايعالَات ْؿٖرا ٚجيب أ 

إٔ  ميه٢ًٔ ايعكٌ ايبػسٟ عاطـؿٞ ٚذيو الٕ تأثريٖا ع هٔ اعتبازٖا نتاب١ناألعُاٍ ايؿ١ٝٓ ال مي

ٕ ٜهٕٛ ٚاسد يهٌ َٔ ٜٓعس إيٝٗا.أٚ َؿّٗٛ يٝظ بايطسٚزٟ تٓكٌ ؾهس٠ أ

22

 

ي١ ناتب١ ٚال َطبٛع١ بأ ٚهٕٛ َهتٛب١ غط ايٝد إٔ تب١ اييت ٜتأيـ َٓٗا احملسز ميهٔ أٚايهتا

ٚ َعدٕ أٚ تهٕٛ ايهتاب١ ع٢ً ٚزق١ أ ٕنتب عًٝٗا. ؾٝصح أعرب٠ بايًػ١ اييت نتبت ؾٝٗا ٚال باملاد٠ اييت 

سذس أٚ خػب أٚ دًد.

23

 

ٕ ايكسا٠٤ ٖٞ ايٛض١ًٝ ايٛسٝد٠ يؿِٗ ايهتاب١ أل ذيوٕ تهٕٛ قاب١ً يًكسا٠٤ ٜٚػرتط يف ايهتاب١ أ 

٢ً نتاب١ غري قاب١ً يًكسا٠٤ ٚايؿِٗ.ؾال ميهٔ تصٛز ٚدٛد ايتصٜٚس ع

24
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ٕ ٜؤخر بعني االعتباز َع٢ٓ ايهتاب١ َٚٛضٛعٗا ألدٌ إٔ ٜكسز نْٛٗا جيب أ ,َٔ د١ٗ أخس٣

ٚ ايهتاب١ تهتب نُٓٛذز يًدط أ ٕإتصٜٚس أّ ال، ؾايرٟ حيدخ أسٝاْا قسزا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ قال يً

ٚ أَجاهلا ال حيكل جٌ ٖرٙ ايهتاب١ إٔٛ قسز ؾتشسٜـ َٕ تهايطباع١ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ايكصد َٓٗا أ

دسمي١ ايتصٜٚس. ؾايكإْٛ ال حيُٞ َٔ ايتصٜٚس ايعالَات ٚاؿسٚف اييت يٝظ هلا ق١ُٝ ذات١ٝ ٚال غهٌ 

 إمنا متٓح اؿُا١ٜ ملا تتطُٓ٘ تًو اؿسٚف ٚايعالَات َٔ َعاْٞ تهٕٛ احملسز. ,قسز ٚصٛزت٘

ري ايهتاب١ نايصٛز ٚايعالَات، ؾٌٗ ٜا تس٣ ٚيف أسٝإ َع١ٓٝ قد ؼٟٛ احملسزات أَٛز أخس٣ غ 

 ٜعد ايتػٝري ايرٟ ٜطاٍ ٖرٙ املهْٛات دسمي١ تصٜٚس ٜعاقب عًٝ٘ ايكإْٛ ؟ 

ذٖب داْب َٔ ايؿك٘  

25

إىل اعتباز ايتػٝري ايرٟ حيح يف بعض احملتٜٛات األخس٣ يًُشسز غري  

سغِ َٔ إٔ ٖرا ايؿعٌ قد ضبب ايهتاب١ نايصٛز َجال ال ٜعد تصٜٚسا ٚال ٜعاقب عًٝ٘ ايكإْٛ ع٢ً اي

 تػٝريا يف املع٢ٓ ايهًٞ.

 11ي١ يف قإْٛ ايعكٛبات زقِ قٞ قد سطِ األَس ٖٓا يف ٖرٙ املطأٚيهٔ ٜبدٚ إٔ املػسع ايعسا 

ملادٟ ض طسم ايتصٜٚس اد( عٓد عس -1ؾكس٠ ) 287يف املاد٠ سٝح اعترب َجٌ ٖرا ايؿعٌ تصٜٚسا  1969يط١ٓ 

ٚ ايصٛز أٚ أٚ اؿرف أٚ ايتعدٌٜ أٚ ٜػري نٌ ذيو يف نتاب١ احملسز أٚ األزقاّ أ)إدسا٤ أٟ تػٝري باإلضاؾ١ 

 خس َجبت ؾٝ٘(.ايعالَات أٚ أٟ أَس آ

ـالف بني ٚدٛب ايعٌُ قد تالؾ٢ ايٓكص ايتػسٜعٞ ٚأشاٍ إ املػسع ايعساقٞ بٗرا ٜٚبدٚ أ 

ت قه١ُ ايجٛز٠ يف ٚقتٗا ايعكاب اٚ عدّ ٚدٛب٘ ع٢ً ايؿعٌ يف ساي١ عدّ ايتػٝري ٚايتالعب. ٚقد قط

خس بعد ع صٛزت٘ يف دؾرت ْؿٛع ٜعٛد يػدص آتطبٝكا يريو باعتباز ايٛاقع١ تصٜٚسا قٝاّ اؾاْٞ بٛض

زؾع ايصٛز٠ عٓ٘.
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ٚػدز اإلغاز٠ يف ٖرا اجملاٍ إىل إٕ احملسز ٜتهٕٛ َٔ عٓصسٜٔ ُٖا ايهتاب١ ٚايتٛقٝع ٚبايتايٞ 

سز البد َٔ ايتطسم هلرٜٔ ايعٓصسٜٔ ع٢ً ايسغِ َٔ اـًط ؾإذا َا أزدْا إٜطاح َا ٖٛ املكصٛد باحمل

ٕ ايهتاب١ ٖٞ ذاتٗا احملسز ٖٚرا أَس جيب االْتباٙ إيٝ٘، ٚقد غًب ايؿك٘ ايتكًٝدٟ َٔ أايرٟ ٚقع ؾٝ٘ ا

 ؾطًٓا ٖٓا إٜطاح َؿّٗٛ ايهتاب١ ٚتسنٓا ايتٛقٝع إىل قٌ أخس.

 احملسز نب١٦ٝ صاؿ١ يًتصٜٚس: -:ايجا١ْٝ

تكٌ َعٗا ؾهس٠ ٕ تهٕٛ قاب١ً يًكسا٠٤ َٚؿ١َٛٗ عٝح تٓاييت حيتٜٛٗا احملسز جيب أ يهتاب١ٕ اإ 

قٌ تكدٜس قسز. ٚيهٔ ٖرا ايهالّ يٛسدٙ غري نايف يًكازئ ست٢ ميهٔ إٔ متجٌ ؾُٝا بعد ع٢ً أ

يتُجٌٝ احملسز احملُٞ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ، ؾًٝظ نٌ نتاب١ متجٌ قسز، ؾاحملسز َٔ ايٓعس٠ 

  -:ناآلتٜٞتُٝص بعد٠ َصاٜا متٝصٙ عٔ نٌ نتاب١ ٚددت يف ٚزق١ ٖٞ ايكا١ْْٝٛ 

  -املصدز: -اـاص١ٝ األٚىل:

ٕ ١ْٝ نُشسز تجبت ي٘ اؿُا١ٜ البد أيهٞ تهٕٛ ايهتاب١ املكصٛد٠ يف احملسز هلا ق١ُٝ قاْٛ 

ٗا١ٜ ٕ تهٕٛ َٛقع١ َٔ قبً٘ بصٛز٠ َباغس٠ يف ْب١ َعرب٠ عٔ إزاد٠ صاسبٗا ٚذيو بأتهٕٛ ٖرٙ ايهتا

خس ٜكّٛ غدص آ ٕٜدٜ٘، نأ احملسز ست٢ ٚيٛ مل ٜكّٛ ٖرا ايػدص بهتاب١ احملسز برات٘ ٚغط

ٕ ايكإْٛ ال حيُٞ احملسزات اجملٗٛي١.إٚبايتايٞ ؾ -بايهتاب١ ع٢ً يطاْ٘ َٚٔ ثِ ؽتِ بتٛقٝع٘ عًٝ٘ 
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 ٕ ٜهٕٛ َصدز احملسز ظاٖسا ؾٝ٘، ٖٚٛ ٜهٕٛ نريو َت٢ َا ثبت تٛقٝعجيب أ ْ٘إيرا ؾ 

ٕ ٖرا ايػدص ال ٜطع تٛقعٝ٘ ع٢ً ٖرا احملسز ٚيهٔ ٜعد َعرب عٔ إصاسب٘ ؾٝ٘، ٚيهٔ يف أسٝإ َع١ٓٝ 

تص ٚسني ٜتطُٔ تٛقٝع ذيو إزادت٘ َت٢ َا مت ؼسٜس ٖرا احملسز ؼت ضًط١ ٚإغساف َٛظـ ك

ٚ مبٛدب اختصاصٗا.١ٗ اييت مت احملسز ؼت إغساؾٗا أٚ ختِ اؾاملٛظـ أ

28

ت٘ ٖٚرا َا ميهٔ تطُٝ 

غس٠ ٚيهٔ ْ٘ َعرب عٔ إزاد٠ ايؿسد بصٛز٠ َبـاإعتباز إْا بايصدٚز غري املباغس يًُشسز بسطب اعتكاد

 ختصاص اؾ١ٗ ايسمس١ٝ.بطسٜك١ غري َباغس٠ ٖٚٞ أْ٘ مت ؼت إغساف ٚإ

ٕ قٝاّ غدص بسضِ صٛز٠ ؾ١ٝٓ ْٚطبتٗا إىل ؾٓإ َػٗٛز ٚذيو بٛضع اضِ ٚع٢ً ٖرا ؾإ 

الٕ ٖرٙ ايصٛز٠ براتٗا ال تعين قسز ٚيهٔ ٚضع  اٛز٠ ٜستهب تصٜٚسٚتٛقٝع ذيو ايؿٓإ ع٢ً ايص

ٕ ٖرٙ ايصٛز٠ قد زمست َٔ قبٌ ذيو ايؿٓإ إىل ايؿٓإ املػٗٛز ٜٓكٌ ايرٖٔ إىل أ ايتٛقٝع املصٚز املٓطٛب

ٜٚعطٝٗا ايتٛقٝع َؿّٗٛ احملسز.

29

 

ىل صدٚز احملسز إٜػري  يعساقٞ يف بٝإ ايتصٜٚس ملٕ قإْٛ ايعكٛبات اإٚػدز اإلغاز٠ ٖٓا إىل  

عتباز احملسز صادز عٔ غدص َعني. ٚضٛف ْٛضح َٔ إب٘ ٚسٍٛ ايهٝؿ١ٝ اييت ميهٔ َعٗا عٔ صاس

األضايٝب املعتُد٠ يف إطاز ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايعساقٞ بصٛز٠ عا١َ  ٓا قدز اإلَهإ ٚبصٛز٠ كتصس٠داْب

 ا قاْْٛا َٔ داْب ايتػسٜع ايعساقٞ.ٚاضتدالال مبا ذنس يف قإْٛ اإلثبات ايعساقٞ َٔ طسم َعرتف بٗ

ٚقع٘ ٚاقسٙ بصش١ َا دٕٚ ؾٝ٘ ٚديٌٝ َباغس ع٢ً َا ؾاحملسز ٜهٕٛ صادز عٔ ايػدص َت٢  

سصٍٛ زضا٤ٙ يف إْػا٥٘.

30

سز صادز عٔ صاسب٘ ٖٞ ايتٛقٝع احملٚاألضايٝب اييت ميهٔ َعٗا إٔ ٜهٕٛ  

دت٘ يًتعبري إٔ ايطٓد املٛقع باإلَطا٤ ٖٚٛ ٜهٕٛ اصطالح خطٞ خيتازٙ ايػدص يٓؿط٘ مبشض إزا

صادز َٓ٘ ٜٚدٍ دالي١ ٚاضش١ ع٢ً َٛاؾكت٘ ع٢ً احملسز.

31

ِ ايػدص ٖرا ٚقد ٜتطُٔ ايتٛقٝع اض 

َٔ امس٘ ع٢ً إٔ ٜدٍ ٚ اضِ عا٥ًت٘ ٚقد ٜكتصس ع٢ً األسسف األٚىل بايهاٌَ ٚقد ٜتطُٔ امس٘ أ

طتددّ َٔ قبً٘ يف بك١ٝ املعاَالت.ْٜ٘ إبصٛز٠ ٚاضش١ 

32

  

جاْٞ احملسز صادز عٔ ايػدص بعد تٛقٝع٘ بٛاضط١ بص١ُ اإلبٗاّ ٖٚٛ ايػهٌ اي ٚقد ٜهٕٛ 

ٜهٕٛ إمتاَ٘  ٕثبات اؿايٞ ٚيهٔ بػسط أقإْٛ األعتُدٙ املػسع ايعساقٞ يف إَٔ أغهاٍ ايتٛقٝع ايرٟ 

َاّ غاٖدٜٔ ٜٛقعإ ع٢ً ايطٓد ٚإال ؾال ٜعتد بتًو ايبص١ُ.أَاّ َٛظـ عاّ أٚ أ

33

 

خس ٖٚٛ اـتِ ايرٟ يػدص باحملسز ٚصدٚزٙ عٓ٘ بأضًٛب آٔ زضا اٚقد ٜهٕٛ ايتعبري ع 

( َٔ املاد٠ 2يف ايؿكس٠ ) 2000يط١ٓ  46أداشٙ املػسع ايعساقٞ يف سدٚد َع١ٓٝ مبٛدب ايتعدٌٜ األٍٚ زقِ 

اييت أداشت ترٌٜٝ احملسز باـتِ ايػدصٞ املصدم َٔ ايهاتب ايعدٍ يًُعٛم املصاب بهًتا ٜدٜ٘  42

غدصٝا َع غاٖدٜٔ أَاّ املٛظـ املدتص.ٚعطٛز املعٛم 

34

  

ٜهٕٛ َٔ املًتصّ  ٕب٘ َٓتذا ألثازٙ ايكا١ْْٝٛ البد أٖرا ايتٛقٝع بهاؾ١ أضايٝٚست٢ ٜهٕٛ  

ٕ ٜدٍ بصٛز٠ ٚاضش١ ع٢ً غدص١ٝ َٛقع٘ ٜٚسد ع٢ً ذات احملسز ؾال ق١ُٝ هلرا ايتٛقٝع إذا غدصٝا، ٚأ

ٚدد ع٢ً قسز ثاْٞ.
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ٚ ختِ ايدا٥س٠ است٣ٛ تٛقٝع املٛظـ أ ذاإسز ٜهٕٛ صادز عٔ املٛظـ إٕ احمل ٚػدز اإلغاز٠ إىل 

املع١ٝٓ إذ ال ميهٔ تصٛز ٚقٛع ايتٛقٝع بٛاضط١ ايبص١ُ يف ٖرا اجملاٍ ؾٗٛ ؾسض بعٝد عٔ ايٛاقع ٚال 

 ميهٔ تصٛزٙ.
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 املطُٕٛ: -اـاص١ٝ ايجا١ْٝ:

ذيو ايطٓد ٚاييت ٜساد بٗا َطُٕٛ َٔ املُٝصات اييت متٝص احملسز َٔ ٚد١ٗ ايٓعس ايكا١ْْٝٛ ٖٛ  

دٟ َع٢ٓ إٔ تهٕٛ بني عبازت٘ تسابط ؾهسٟ ٜؤٕ ٜطسد احملسز ٚاقع١ أٚ ٜعرب عٔ إزاد٠، أٚ بعباز٠ أدم، أ

َعكٍٛ ٖٛ اإلخباز بٛاقع١ أٚ ايتعبري عٔ إزاد٠ أٚ زغب١.

36

  

ٕ تطع٘ يف َطت٣ٛ احملسزات ٕٛ يًُشسز تًو األ١ُٖٝ اييت َٔ غأْٗا أخس ست٢ ٜهَٚٔ داْب آ 

ٟ إٔ ٜعًل ايكإْٛ أ١ُٖٝ احملسز أ احمل١ُٝ قاْْٛا، ال بد َٔ ٚدٛد أ١ُٖٝ قا١ْْٝٛ يًٛاقع١ اييت ٜتطُٓٗا

ٟ ري اؿكٝك١ يف قسز يٝظ يًٛاقع١ أع٢ً ْٛع ايٛاقع١ اييت تطُٓٗا احملسز، ؾال ميهٔ إٔ ٜعاقب ع٢ً تػٝ

ل عًكت ب٘ ثك١ األؾساد ٚال تًشا ايكإْٛ مبشسز تأ١ُٖٝ قا١ْْٝٛ. ٚذيو َطتك٢ َٔ اؿُا١ٜ اييت ميٓشٗ

ثس قاْْٛٞ.أبايطسٚز٠ إال مبشسز ٜتطُٔ ٚاقع١ ذات 
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هتطب صؿ١ احملسز ٜهٕٛ احملسز ايرٟ ٚقع ؾٝ٘ ايهرب ًَٜصّ إٔ ال ْ٘ ٚػدز اإلغاز٠ ٖٓا إىل إ 

، ؾكد ٜهٕٛ احملسز َٔ احملسزات اييت تهتطب ٖرٙ ايصؿ١ تبعا يعسٚف السك١ يٛقت َٔ ٚقت إْػا٥٘

ٚمل ٜهٔ هلا سطاب قبٌ ٖرا ايٛقت. ناملساضالت ايربٜد١ٜ املتبادي١ بني غدصني يف ظسٚف  ؼسٜسٖا

ٕ تهتطب ٖرٙ ايصؿ١ يف أ إ نإ ممهٓإٚع٢ ٚقت نتابتٗا إٔ تهٕٛ َطتٓدا عاد١ٜ سٝح إْٗا ال ٜسا

ٚقت السل.
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 : ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ يف اإلثبات:اـاص١ٝ ايجايج١

يف  دسمي١ ايتصٜٚس١ٝ بصٛز٠ ٚاضش١ يف َعسض َعاؾت٘ اصيكد أٚزد املػسع ايعساقٞ ٖرٙ اـ 

تػٝري إقساز أٚيٞ ايػإٔ  -أ -ْصت )ٜكع ايتصٜٚس املعٟٓٛ بأسد ايطسم ايتاي١ٝ:  ( اييت2كس٠)ايؿ (287املاد٠ )

٘ ايعُّٛ ؼسٜـ اؿكٝك١ يف قسز أٚ ٚع٢ً ٚد -ايرٟ نإ ايػسض َٔ ؼسٜس احملسز إدزاد٘ بٗا. ب

.... اييت تٓص ).. 290ثبات٘( ٚنريو َا ٚزد يف املاد٠ ؾُٝا اعد ألساٍ ؼسٜسٙ  إغؿاٍ ذنس بٝإ يف

ٕ تصٜٚس ثبات٘( ٚنريو َا ٚزد بػأاملطتٓد إٔ ٚاقع١ غري صشٝش١ غصٛص أَس َٔ غأ ٚاثباتأ

( سٝح ذنست )......... َٔ ازتهب تصٜٚسا يف قسز 1( ايؿكس٠ )295احملسزات ايعاد١ٜ )ايعسؾ١ٝ( يف املاد٠ )

ثبات اضتعُاي٘ الٟ َٛددا أٚ َجبتا يدٜٔ أٚ تصسف يف َاٍ أٚ إبسا٤ أٚ كايص١ أٚ قسز عادٟ ميهٔ عاد

 سكٛم املًه١ٝ.(. 

١ احملسز بكُٝت٘ ايكا١ْْٝٛ يف محاٜ تقد زبطاييت ٜٚبدٚ إٕ املػسع ايعساقٞ يف ٖرٙ ايٓصٛص  

ثبات، ق١ بني ايتصٜٚس ْٚعس١ٜ األدٛد عالثبات قد دا٤ َتأثسا بٓعس١ٜ ايؿكٝ٘ دازٚ، اييت أغازت إىل ٚاأل

ثبات٘ ٚإدزاد٘ ؾٝ٘ ٚدعٌ ٖرا ايػسط عاَا ٜػٌُ نٌ ال إٔ ٜسد تػٝري اؿكٝك١ يف أَس مما اعد احملسز

غًب ايؿكٗا٤.يف ذيو أٛاع ايتصٜٚس ٚايرٟ أٜدٙ أْ
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س ثبات ٚبني ايتصٜٚس ؾايهرب يف احملسزات ال حيكل ايتصٜٚد زبط دازٚ بني قاب١ًٝ احملسز يأليك 

ٕ ٜعد أصال رتط يف احملسز إْ٘ ال ٜػٚع٢ً إ ثباتاألإال إذا نإ يًُشسز ايكدز٠ ع٢ً اإلقٓاع اٟ ي٘ قاب١ًٝ 

ٕ ٜهٕٛ املع٢ٓ ايٛاضع ايرٟ ميهٔ يًُشسز أثبات ٖٓا ٚؾل ع٢ٓ ايكاْْٛٞ يف بدا١ٜ األَس ؾاألنديٌٝ بامل

اؿكٝك١ بطسٜك١ ا َا غريت ثبات، َٚٔ د١ٗ أخس٣ ؾإذكا يعسٚف َع١ٓٝ دعًت َٓ٘ ديٌٝ يألديٌٝ ٚؾ

ْ٘ ٜعد تصٜٚسا بػض ايٓعس عٔ طبٝع١ احملسز بػسط تٛاؾس غدص١ٝ ايػري ؾإ ْتشاٍٚضع إَطا٤ َصٚز بإ

ايكصد اؾٓا٥ٞ، ٜٚعترب تصٜٚسا تػٝري اؿكٝك١ ايرٟ ٜستهب٘ املٛظـ ٚيٛ مل ٜتعًل عل ايػري ؾال ٚدٛد 

اع.يًتُٝٝص بني املصًش١ اـاص١ يًُصٚز اٚ بػريٙ َٔ ايٓ

40
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ال ٜصًح الؽاذٙ أضاضا ايرٟ ْ٘ ال عكاب ع٢ً ايتصٜٚس ايٛاقع يف احملسز ٚؾكا هلرٙ ايٓعس١ٜ ؾإ 

ايتصٜٚس يف بٝإ مل ٜعد يًُطايب١ عل، نُٔ ٜٓػ٢ ضٓدا عسؾٝا بدٕٚ تٛقٝع، ٚال عكاب ع٢ً َستهب 

يت٘ ايصٚد١ٝ يف عكد ثبات٘ إذا ٚقع يف بٝإ غري دٖٛسٟ يٝظ ي٘ أ١ُٖٝ يف احملسز نُٔ ٜػري سااحملسز ال

بٝع، ٚال عكاب ع٢ً ايتصٜٚس يف قسز صادز َٔ َٛظـ غري كتص أصال بتشسٜسٙ نتصٜٚس يف قطس 

ؼكٝل قاّ بتشسٜسٙ َٛظـ خازز دا٥س٠ اختصاص٘. ٚال عكاب ع٢ً تصٜٚس ع٢ً أٚزام ال تصًح سذ١ 

ع٢ً ايػري بٌ تهٕٛ سذ١ ع٢ً صاسبٗا.

41

 

ايػسض ايرٟ أزٜد هلا يف ؼدٜد ايتصٜٚس املعاقب عًٝ٘  ٕ ٖرٙ ايٓعس١ٜ ناْت ٚال تصاٍ تؤدٟإ 

ىل قٛاْني بعض ايدٍٚ، سٝح دعًت َٓٗا أضاضا يًتصٜٚس املعاقب عًٝ٘ بٓصٛص طسٜكٗا إ أخرتٚبٌ 

 صسحي١ َٚٔ بٝٓٗا قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ نُا ضبل ذنسٙ. 

٘ قطع١ٝ، ؾٓشٔ ٕ تهٕٛ صالسٝتثبات أاملساد بك١ُٝ احملسز يف األْ٘ يٝظ ٚميهٔ ايكٍٛ إ 

ثبات َؤقت١ قاصس٠ ع٢ً ايٛقت دا٠٤ إٔ صالسٝت٘ يًتُطو ب٘ يف األبصدد قسز َصٚز َؿسٚض ؾٝ٘ ب

، ايصالس١ٝ ايرٟ ميطٞ إىل سني انتػاف تصٜٚسٙ. إمنا املساد بدا١ٖ بٗرٙ ايصالس١ٝ يف ٖرا ايطبٌٝ

ال تصًح ٚيٛ يًشع١   ٚزق١ْ٘ ال ٜهٕٛ ٖٓاى تصٜٚس َعاقب عًٝ٘ يفايكطٝع١، ؾإ ٚايٛقت١ٝ ال ايٓٗا١ٝ٥ أ

ثبات. ألدا٤ غسض األ
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ز دعا٤ باحملسٚقت اإل عتبازثبات يًُشسز تأخر يف اإليف األٚػدز اإلغاز٠ إٔ ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ  

ثبات يف بدا١ٜ يف األ ْ٘ يف أسٝإ َع١ٓٝ ال تهٕٛ يًُشسز تًو ايك١ُٝٚيٝظ ٚقت ْػ٤ٛٙ ألْ٘ نُا قًٓا إ

ثبات ٚبايتايٞ ايتػٝري ؾٝ٘ ٜعد ظسٚف َع١ٓٝ ػعٌ َٓ٘ ديٌٝ يف األ ١ ٚؾلْ٘ ٜصبح ي٘ أُْٖٝػ٤ٛٙ إال إ

ٔ ٚقت األدا٤ تصٜٚس َعاقب عًٝ٘. ع٢ً إٔ ٖرٙ ايك١ُٝ ال تهٕٛ قطٝع١ إىل َا ال ْٗا١ٜ بٌ تطتُس ؾكط َ

 ثبات تصٜٚسٙ. يًُشسز نديٌٝ يف األثبات إىل سني ا

 مواجكة تزوير المحررات : المبحث الثاني
ٕ دزاض١ دسمي١ ايتصٜٚس تتطًب بصٛز٠ دقٝك١ بٝإ أْٛاع احملسزات اييت ميهٔ إٔ إ يف اؿكٝك١ 

عتُدٙ املػسع ايعساقٞ يف بٝإ َٛاد١ٗ ايتصٜٚس اؿاصٌ يف احملسزات ، ٚٚؾكا يًطٝام ايرٟ إتطاهلا

 جملإٍ ٖٓاى تػدٜد َٔ سٝح ايعكٛب١ يف ٖرا اٜكع يف احملسزات ايعاد١ٜ. ٜٚبدٚ إايسمس١ٝ ٚذيو ايرٟ 

 -:ناآلتٞ يف َطًبني ي١ٚعًٝ٘ ضٛف ْتٓاٍٚ ٖرٙ املطأ

  تزوير المحررات الردمية: المطلب األول
 , ؾكد ؾطًٓا اضتعساضإلظٗاز ناؾ١ اؾٛاْب املتعًك١ ظسمي١ تصٜٚس احملسزات ٚؾل زؤ١ٜ ؾك١ٝٗ 

قٛع ايتصٜٚس ٚنٝؿ١ٝ ٚ ؟ َا املكصٛد باحملسزات ايسمس١ٝ ٖرٙ اؿاي١ بطسح األض١ً٦ اآلت١ٝ :ايتصٜٚس يف 

 ؟ؾٝٗا 

 َا١ٖٝ احملسزات ايسمس١ٝ ؟ -أٚال:

 يف عد٠ َطا٥ٌ ؾسع١ٝ ٚؾكا يسؤ١ٜ تعهظ إزاد٠ املػسع ايعساقٞ.  األَس ضٛف ٜرتنص ٖرا 

  -تعسٜـ احملسز ايسمسٞ: -أ:
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َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ احملسز ايسمسٞ بكٛهلا)احملسز ايسمسٞ ٖٛ ايرٟ  288عسؾت املاد٠  

أٚ َهًـ غد١َ عا١َ َا مت ع٢ً ٜدٜ٘ أٚ تًكاٙ َٔ ذٟٚ ايػإٔ طبكا يألٚضاع  ٜجبت ؾٝ٘ َٛظـ

ايكا١ْْٝٛ ٚيف سدٚد ضًطت٘ أٚ اختصاص٘ أٚ تدخٌ يف ؼسٜسٙ ع٢ً أٟ صٛز٠ أٚ تدخٌ ألعطاٙ ايصؿ١ 

 ايسمس١ٝ(. 

ايطٓدات  ١ٓ1979 يط 107ثبات ايعساقٞ زقِ َٔ قإْٛ األ 21َٔ املاد٠  1ؿكس٠ بُٝٓا عسؾت اي 

)ٖٞ اييت ٜجبت ؾٝٗا َٛظـ عاّ أٚ غدص َهًـ غد١َ عا١َ طبكا يألٚضاع  ناالتٞمس١ٝ ايس

 ايكا١ْْٝٛ ٚيف سدٚد اختصاص٘ َا مت ع٢ً ٜدٜ٘ أٚ َا أدىل ذٚ ايػإٔ يف سطٛزٙ(. 

اقٞ ٜهٕٛ ٕ ايتعسٜـ ايرٟ بٝٓ٘ قإْٛ ايعكٛبات ايعس, إٜٚبدٚ َٔ خالٍ املكاز١ْ بني ايتعسٜؿني 

ٚ املهًـ غد١َ عا١َ يف ضاؾ١ احملسزات اييت تدخٌ املٛظـ أٚذيو َٔ خالٍ إ بات،ثأٚضع َٔ قإْٛ األ

ؼسٜسٖا أٚ إعطا٥ٗا ايصؿ١ ايسمس١ٝ.
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 د٠ ؾُِٓٗ َٔ عسف احملسز ايسمسٞ بإْ٘ٚقد عسف ايؿك٘ احملسزات ايسمس١ٝ بتعازٜـ َتعد 

خٌ يف ؼسٜسٙ أٚ ايرٟ تصدزٙ ضًط١ كتص١ أٚ حيسزٙ َٛظـ عاّ كتص عٗد إيٝ٘ بهتابت٘ أٚ ٜتد

ايتأغري عًٝ٘ مبكتط٢ أعُاٍ ٚظٝؿت٘ طبكا يًٛا٥ح ٚايكٛاْني.
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ْ٘ احملسز ايصادز َٔ غدص َهًـ غد١َ عا١َ كتص بتشسٜسٙ َٔ خس بإعسؾ٘ داْب آٚ 

سٝح املٛضٛع ٚاملهإ ٚطبكا يألٚضاع املكسز٠ قاْْٛا.
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)احملسز ايسمسٞ ٖٛ  ب ايتصٜٚسسز ايسمسٞ ايٛازد يف باٚحنٔ َع االػاٙ ايرٟ أٜد تعسٜـ احمل 

ايرٟ ٜصدز عٔ َهًـ غد١َ عا١َ كتص بتشسٜسٙ ٚأ تدخٌ ؾٝ٘ أٚ ٜٓطب إيٝ٘ ٜٚعطٞ غهٌ 

احملسزات ايسمس١ٝ(.
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 -غسٚط احملسز ايسمسٞ ٚأْٛاع٘: -ب:

ٕ ٜؿرتض أضاضٝاإ غسط ٓاىَٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ إٕ ٖ 288ٜطتؿاد َٔ ْص املاد٠  

املػسع ظٌ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اييت أٚالٖا ت٢ ميٓح تًو ايصؿ١ ٚاييت تطع٘ يف ٚدٛدُٖا يف احملسز س

 ايعساقٞ هلرٙ احملسزات.

غدص َهًـ غد١َ عا١َ،  ٍٚٚ ٖرٙ ايػسٚط ٖٛ صدزٚٙ عٔ َٛظـ أٚميهٔ ايكٍٛ إٕ أ 

 24َٔ قإْٛ اـد١َ املد١ْٝ ايعساقٞ زقِ  2عتبازٙ َٓاط زمس١ٝ احملسز قد عسؾت٘ املاد٠ ٚاملٛظـ بإ

ـؿني(. بأْ٘ )نٌ غدص عـٗدت إيٝ٘ ٚظـٝؿ١ دا٥ـ١ُ داخـٌ ايـُالى اــاص يًـُٛظ 1960يط١ٓ 

ٕ ٜباغس عٌُ دا٥ِ، ٚبريو خيسز عٔ ايػدص َٛظؿا أ عتبازٜٚطـتؿاد َٔ ٖرا ايتعسٜـ أْ٘ ٜػـرتط إل

ٝؿ١ ٜٚػرتط يف املٛظـ أٜطا إٔ ٜػػٌ ٚظ( َٔ ٜباغس عًُ٘ ع٢ً ٚد٘ ايتأقٝت. ايٛظٝؿ١)ٖرٙ ايصؿ١ 

َٔ ايٛظا٥ـ اـاص١ باملٛظؿني ٚاييت ٖٞ َٔ ضُٔ املالى املكسز هلِ، أٟ ٜػػٌ َٓصب يف َسؾل عاّ 

تدٜسٙ ايدٚي١ ٚذيو ع٢ً ايتؿصٌٝ املكسز يف ايكإْٛ اإلدازٟ.
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( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ 2( ايؿكس٠ )19أَا املهًـ غد١َ عا١َ ٚسطب َا عسؾت٘ املاد٠ ) 

ٌ َٛظـ أٚ َطتددّ أٚ عاٌَ أْٝطت ب٘ ١َُٗ عا١َ يف خد١َ اؿه١َٛ )املهًـ غد١َ عا١َ ن

ٚدٚا٥سٖا ايسمس١ٝ ٚغب٘ ايسمس١ٝ ٚاملصاحل ايتابع١ هلا أٚ املٛضٛع١ ؼت زقابتٗا ٜٚػٌُ ذيو ز٥ٝظ 

ٚاـربا٤ ايٛشزا٤ ْٚٛاب٘ ٚايٛشزا٤ ٚأعطا٤ اجملايظ ايٓٝاب١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚايبًد١ٜ نُا ٜػٌُ احملهُني 
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هٝني( ٚاملصؿني ٚاؿساع ايكطا٥ٝني ٚأعطا٤ فاٍ إداز٠ َٚدٜسٟ ٓني )ايطٓدٜٚٚنال٤ ايدا٥

َٚطتددَٞ املؤضطات ٚايػسنات ٚاؾُعٝات ٚاملٓعُات ٚاملٓػات اييت تطاِٖ اؿه١َٛ أٚ اسد دٚا٥سٖا 

ايسمس١ٝ أٚ غب٘ ايسمس١ٝ يف َاهلا بٓصٝب َا بأٟ صؿ١ ناْت. ٚع٢ً ايعُّٛ نٌ َٔ ٜكّٛ غد١َ 

غري ادس ٚال حيٍٛ دٕٚ تطبٝل أسهاّ ٖرا ايكإْٛ عل املهًـ غد١َ عا١َ اْتٗا٤ عا١َ بادس أٚ 

ايؿكس٠ ٚظٝؿت٘ أٚ خدَت٘ أٚ عًُ٘ َت٢ ٚقع ايؿعٌ أؾسَٞ أثٓا٤ تٛاؾس صؿ١ َٔ ايصؿات املب١ٓٝ يف ٖرٙ 

ْ٘ دا٤ داَعا يٝطِ نٌ َٔ ٜطاِٖ بأعُاٍ نٌ َٔ ايطًط١ ؾٝ٘(. ٜٚتطح َٔ ٖرا ايٓص إ

ٓؿٝر١ٜ ٚايكطا١ٝ٥ يف ايدٚي١ ٚنريو نٌ َٔ ٜػتػٌ يف إداز٠ األغداص املع١ٜٛٓ ايعا١َ ايتػسٜع١ٝ ٚايت

ْ٘ ٜٓطشب إىل األغداص املع١ٜٛٓ اـاص١ أٜطا ٚذيو يف ساي١ ٚاملساؾل ايصٓاع١ٝ ٚايتذاز١ٜ بٌ أ

َطا١ُٖ ايدٚي١ بٓصٝب يف َاهلا.
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املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ اـد١َ  رياد ب٘ ٚؾكا يٓصؾأَا املطتددّ ايرٟ ٚزد يف ْص املاد٠ أعالٙ  

 املد١ْٝ ؾٗٛ )نٌ غدص تطتددَ٘ اؿه١َٛ يف خد١َ داخٌ املالى اـاص باملطتددَني(. 

ٕ احملسز ٜهٕٛ زمسٞ َت٢ َا صدز عٔ املٛظـ أٚ املطتددّ أٚ ايعاٌَ يف ٜطتدًص مما تكدّ إ 

تابع١ يًشه١َٛ أٚ أٟ  غسن١أٚ أٟ دا٥س٠ َٔ دٚا٥س ايدٚي١ ناْت زمس١ٝ أّ غب٘ زمس١ٝ أٚ ١٦ٖٝ 

ع َت٢ َا ضاُٖت بٓصٝب يف زأغسن١ أٚ ١٦ٖٝ عا١َ َٛضٛع١ ؼت زقاب١ ايدٚي١ اٚ غسن١ خاص١ 

َاهلا.
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ٗٛ إٔ ٜهٕٛ صادز عٔ املٛظـ أٚ ؾأَا عٔ ايػسط ايجاْٞ ايرٟ ٜكرتٕ بٛدٛد ايسمس١ٝ يًُشسز  

ٖرا احملسز عٓ٘ طبكا  ٜهٕٛ صدٚزأٟ إٔ  ,ختصاص٘صالسٝت٘ ٚإيملهًـ غد١َ عا١َ ٚؾكا ايػدص ا

ٕ ٜهًؿٛٙ ب٘، إَا إذا مل ٜهٔ َٔ أٚاَس زؤضا٥٘ ؾُٝا هلِ أٚ ٚؾل َا تكسزٙ ايكٛاْني ٚاألْع١ُ  ختصاص٘إل

ساي١ نٕٛ بطالٕ احملسز بطبب زمسٝا إال يف  اختصاص املٛظـ ؼسٜسٙ ؾال ٜعد َا صدز َٓ٘ قسزإ

ختصاص املٛظـ.عدّ إ
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اييت تكع ضُٔ  ١أٟ ايسقع١ اؾػساؾٝ هاَْٞ ختصاصاملٛظـ ٖٓا ٜتطُٔ إ ختصاصٚإ 

ٟ تعًل احملسز برات ْػاط ايطٓدات، ٚإختصاص ْٛعٞ أٚ َٛضٛعٞ أ ختصاص٘ يف تٓعِٝ ٚإصدازإ

املٛظـ أٚ املهًـ غد١َ عا١َ، إذا ال ميهٔ تصٛز قسز زمسٞ يف إطاز َٛضٛع صشٞ َٔ َٛظـ يف 

 دا٥س٠ اإلقا١َ أٚ غريٖا.

  -سزات ايسمس١ٝ، ؾتٓكطِ إىل أزبع١ أْٛاع:أَا ؾُٝا ٜتعًل بأْٛاع احمل 

١ ضٛا٤ نإ َٔ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ أٚ ٖٚٞ َا صدز َٔ ايطًط١ يف ايدٚي -احملسزات ايطٝاض١ٝ: -1

ٖٚٞ احملسزات اييت  -احملسزات اإلداز١ٜ: -2ايتػسٜع١ٝ أٚ ايكطا١ٝ٥ ٖٚٞ ْادز ٚقٛع ايتصٜٚس ؾٝٗا. 

تصدز عٔ كتًـ ايطًطات َجٌ ضذالت ايٓؿٛع ٚايٛثا٥ل املدزض١ٝ ٚايتصٜٚس يف ٖرا ايٓٛع 

 تصدز عٔ ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ أٚ َٔ ٖٚٞ احملسزات اييت -احملسزات ايكطا١ٝ٥: -3نجري ايٛقٛع. 

ٖٚٞ  -احملسزات املد١ْٝ: -4ٜعٌُ ؾٝٗا َجٌ قاضس ايتشكٝل ٚايهػـ ٚايكسازات ايكطا١ٝ٥. 

ا أٚيٞ ايػإٔ ع٢ً ٜد َٛظـ أٚ َهًـ غد١َ عا١َ َجٌ عكٛد ايبٝع يد٣ ٗايعكٛد اييت ْعُ

دا٥س٠ ايتطذٌٝ ايعكازٟ.
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ػا عسؾٝا يف األصٌ ثِ ٜتشٍٛ إىل قسز زمسٞ إٔ احملسز ايسمسٞ قد ٜٓ ,مما ػدز َالسعت٘

عتُاد املعًَٛات املدزد١ أٚ بتٛثٝكٗا أٚ ايتأغري عاّ أٚ املهًـ غد١َ عا١َ ٚذيو بإبتدخٌ املٛظـ اي
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غًب احملسزات املد١ْٝ اييت ٜتدخٌ ايهاتب ، َٚٔ األَج١ً ع٢ً ٖرٙ احملسزات أعًٝٗا مبا ٜؿٝد َسادعتٗا

 ٟ تػٝري يًشكٝك١ يف َجٌ ٖرٙ احملسزات ٜعد تصٜٚسا يفأ ٕٔ ٚايبٝع، يرا ؾإثٝكٗا نعكٛد ايسٖايعدٍ يف تٛ

ايعرب٠  هلا ٚذيو ألٕ نتطاب٘احملسز ايصؿ١ ايسمس١ٝ أّ بعد إ نتطابقسز زمسٞ ضٛا٤ مت ايتػٝري قبٌ إ

ؾُٝا ٜؤٍ إيٝ٘ احملسز أخريا.
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 -ايتصٜٚس يف احملسزات ايسمس١ٝ: -ثاْٝا:

ٕ ايتصٜٚس يف احملسزات ايسمس١ٝ ايٛط١ٝٓ قد تكع َٔ قبٌ س إٜٓبػٞ املالسع١ يف ٖرا األَ 

املٛظـ أٚ املهًـ غد١َ عا١َ ٚقد ٜكع َٔ قبٌ غدص عادٟ ال ٜتُتع بٗرٙ ايصؿ١، ٚقد ٜكع ايتصٜٚس 

 -يف قسزات أدٓب١ٝ ٖٚرا َا ضٓٛضش٘ نُا ٜأتٞ:

 -احملسزات ايسمس١ٝ ايٛط١ٝٓ:تصٜٚس  - أ

ٖٞ اييت ٜجبت ؾٝٗا َٛظـ أٚ َهًـ ايهالّ عٓٗا  بلض احملسزات ايسمس١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا ٕإ 

ضاع ايكا١ْْٝٛ ٚيف سدٚد ضًطات٘ غد١َ عا١َ َا مت ع٢ً ٜدٜ٘ أٚ تًكاٙ َٔ ذٟٚ ايػإٔ طبكا يألٚ

ايصؿ١ ايسمس١ٝ. ٚقد ٜكع ايتصٜٚس  اختصاص٘ أٚ تدخٌ يف ؼسٜسٙ ع٢ً أ١ٜ صٛز٠ أٚ تدخٌ بإعطا٥ٗٚإ

قد ٜكع ايتصٜٚس َٔ قبٌ غدص ًـ غد١َ عا١َ ْؿط٘ ٚظـ أٚ املهضد ٖرٙ احملسزات َٔ قبٌ املٛ

 -عادٟ ال ٜتُتع بأٟ صؿ١ زمس١ٝ ٖٚرا َا ضٛف ْٛضش٘ ناألتٞ:

 -ايتصٜٚس ايرٟ ٜكع َٔ َٛظـ أٚ َهًـ غد١َ عا١َ كتص: -1 

ْ٘ )يف غري اؿاالت اييت ٜٓص ايكإْٛ ؾٝٗا َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ ع٢ً إ 289ْصت املاد٠  

ٜعاقب بايطذٔ َد٠ ال تصٜد مخظ عػس٠ ض١ٓ نٌ َٔ ازتهب تصٜٚسا مبشسز ع٢ً سهِ خاص 

 زمسٞ(. 

َهًـ غد١َ عا١َ بطسٜك١ َع١ٜٛٓ ايتصٜٚس يف احملسزات ايسمس١ٝ قد حيصٌ َٔ َٛظـ أٚ  

بٝاْات أٚ ٚقا٥ع ناذب١. ٚقد حيصٌ  غد١َ عا١َ ايرٟ ٜجبت ٚقت ؼسٜس احملسز املٛظـ أٚ املهًـن

ٕ ٜكّٛ ناتب ضبط احمله١ُ بعد االْتٗا٤ َٔ ؼسٜس احملسز نأ دخ غايبابطسٜك١ َاد١ٜ ٖٚٞ ؼ

بتصٜٚس األٚزام احملؿٛظ١ يف أٚزام ايكط١ٝ. 
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ٖرا ٜٚعترب ايتصٜٚس ٚاقعا يف قسز زمسٞ ٚيٛ دس٣ ايتػٝري يف غري ايبٝاْات اييت ٜجبتٗا املٛظـ  

تص َجاٍ ذيو، تػٝري اؿكٝك١ يف تدخٌ املٛظـ املدو سني تٓطشب ايسمس١ٝ ع٢ً احملسز باملدتص ٚذي

عسٜط١ ايدع٣ٛ ٚيٛ قبٌ إعالْٗا يًدصِ بطسٜك١ شٜاد٠ َبًؼ ايدٜٔ بعد تكدٜس ايسضِ عًٝٗا. 
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َٔ قإْٛ ايعكٛبات  289يكد عاقب املػسع ايعساقٞ ع٢ً مجٝع ٖرٙ األسٛاٍ ٚؾكا يٓص املاد٠  

ْص قإْٛ خاص ٜكطٞ بػري ايعساقٞ بايطذٔ َد٠ ال تصٜد مخظ عػس٠ ض١ٓ يف ساي١ عدّ ٚدٛد 

 ٖرٙ ايعكٛب١.

 -ايتصٜٚس ايرٟ ٜكع َٔ غدص عادٟ: -2 

َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ ٜالسغ إٕ عُّٛ ٖرٙ املاد٠ قد مشٌ  289بايسدٛع إىل ْص املاد٠  

 حملسز أٚ َٔ غدص عادٟ ازتهبايتصٜٚس ايرٟ ٜكع َٔ َٛظـ أٚ َهًـ غد١َ عا١َ كتص بتشسٜس ا

صٛزت٘ املاد١ٜ عٓدَا ٜكّٛ ٖرا ايػدص بايتصٜٚس قسز زمسٞ بأسد ايطسم املاد١ٜ ايتصٜٚس خاص١ يف 
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يًتصٜٚس. ؾإذٕ ميهٔ ايكٍٛ إٕ ايتصٜٚس املادٟ ايرٟ ٜكع َٔ قبٌ غدص ال ٜتُتع بايصؿ١ ايسمس١ٝ 

ي١ بني املٛظـ املدتص اييت مل تؿسم يف ٖرٙ املطأ 289د٠ املدتص١ بتشسٜس احملسز ٜٓدزز ؼت ْص املا

املٛظـ عٓد ٚقٛع ايتصٜٚس بأسد ايطسم املاد١ٜ يًتصٜٚس.  ٚغري
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ٜعاقب ) 290َا ايتصٜٚس املعٟٓٛ ايرٟ حيصٌ َٔ قبٌ ايػدص ايعادٟ ؾكد عاؾت٘ املاد٠ أ

بايطذٔ َد٠ التصٜد ع٢ً مخظ عػس٠ ض١ٓ نٌ َٔ محٌ َٛظؿا أٚ َهًـ غد١َ عا١َ أثٓا٤ تدٜٚٓ٘ 

غدص آخس أٚ باالتصاف بصؿ١ يٝطت ي٘ أٚ بػري ذيو  قسزا َٔ اختصاص ٚظٝؿت٘ أَا باْتشاٍ أضِ

ٖرٙ املاد٠ . (َٔ ايطسم ع٢ً تدٜٚٔ أٚ اثبات ٚاقع١ غري صشٝش١ غصٛص أَس َٔ غإٔ املطتٓد أثبات٘

١ تٛيت تٓعِٝ ايتصٜٚس ايرٟ ٜكع َٔ قبٌ غدص غري املٛظـ أٚ املهًـ غد١َ عا١َ بطسٜك١ َعٜٓٛ

ثبات٘، صشٝش١ غصٛص أَس َٔ ٖرا احملسز أ ٚاقع١ غري ثباتأ ٚٚذيو َٔ خالٍ محً٘ ع٢ً تدٜٚٔ أ

 ؾٗٞ فسد تطبٝل َٔ تطبٝكات ايتصٜٚس ظاْب٘ املعٟٓٛ.

َٚٔ د١ٗ أخس٣ ٚسطب َا السع٘ ايؿك٘ سٍٛ ٖرٙ املاد٠ إٕ املٛظـ أٚ املهًـ غد١َ عا١َ َا  

كاب يهْٛ٘ سطٔ ٕ إعؿا٥٘ َٔ ايعايسمسٞ ؾٗٛ ؾاعٌ اصًٞ يًذسمي١ ٚأ داّ ٖٛ املدتص بتشسٜس احملسز

اي١ٝٓ ال ٜعًِ مبدايؿت٘ َا دٕٚ يف احملسز يًشكٝك١. اَا َطؤٚي١ٝ َٔ أدىل باملعًَٛات دعًت املٛظـ ٜدٕٚ 

غري اؿكٝك١ ؾٝهٕٛ باعتبازٙ ؾاعٌ َعٟٓٛ يًذسمي١.
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ع٢ً  47َٔ املاد٠  3يف ايؿكس٠  ١ٜ ايؿاعٌ املعٟٓٛ يًذسمي١خر بٓعسمبا إٕ املػسع ايعساقٞ قد أ 

ؾاعٌ يًذسمي١ )َٔ دؾع بأٟ ٚض١ًٝ غدص ع٢ً تٓؿٝر ايؿعٌ املهٕٛ يًذسمي١ إذا نإ ٖرا  اْ٘ ٜعد

 ايػدص غري َطؤٍٚ دصا٥ٝا ألٟ ضبب(. 

ٔ حيطس أَاّ ايهاتب ايعدٍ ٜعترب َستهب ؾسمي١ ايتصٜٚس يف قسز زمسٞ َ ,ؾع٢ً ذيو 

ناتب ايعدٍ بٓا٤ا مس٘ ٜٚكّٛ عا٥د يًػدص ايرٟ اْتشٌ ابٝع عكاز خس ٜٚكسز ضِ غدص آَٓتشٌ ا

ع٢ً ذيو بتٛثٝل عكد ايبٝع. ٚنريو َٔ ٜكّٛ باْتشاٍ غدص١ٝ ايػري أَاّ ايكاضٞ ايػسعٞ ٜٚعكد 

قساْ٘ ع٢ً ٖرا األضاع.
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ٕ املػسع ايعساقٞ زبط بني ٚقٛع ايتصٜٚس بأسد ايطسم املع١ٜٛٓ ٚحنٔ ْتؿل َع ايسأٟ ايكا٥ٌ بأ 

ْ٘ ال ؾسم َٔ ْاس١ٝ ٚقٛع ع ؾٝٗا ايتصٜٚس ٚاؿاٍ أ١ اييت ٜكاملرنٛز٠ ؾٝٗا دٕٚ بك١ٝ ايطسم املادٜ

بُٝٓٗا َٔ ْاس١ٝ ٚقٛع ايتصٜٚس ٚؼكك٘ بني ايطسم املاد١ٜ ٚايطسم املع١ٜٛٓ سٝح ضا٣ٚ املػسع 

ايؿاعٌ ٕ املػسع ايعساقٞ قد اخر بٓعس١ٜ ٖٞ شا٥د٠ ذيو أل 290ز٠ يف املاد٠ ٕ ذنس ٖرٙ ايصٛايتصٜٚس. ٚإ

حيٌُ املٛظـ ع٢ً تدٜٚٔ ٚقا٥ع غري صشٝش١ يف احملسز ؾاعال اصًٝا مبٛدبٗا ٜعد َٔ املعٟٓٛ ايرٟ 

.289ٜٚدخٌ ؾعً٘ ضُٔ ْص املاد٠ 
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يف عكٛب١ ايتصٜٚس بهاؾ٘ ا٠ املطاٚنإ األددز باملػسع ايعساقٞ يٛ أْ٘ زغب يف  ْْ٘ٚعتكد أ 

أْٛاع٘ ٚضٛا٤ ٚقع َٔ داْب َٛظـ أٚ َهًـ غد١َ عا١َ أٚ غدص عادٟ إٔ ٜكّٛ بصٝاغ١ ْص 

ْ٘ نإ َٔ ٚأٜطس ي٘ بعٝدا عٔ ايتهساز ْٚس٣ أٛسد ٜطتٛعب مجٝع تًو اؿاالت ٚنإ أؾطٌ َ

)يف غري  -تٞ:يف ْص ٚاسد ٜهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ اآل 290ْٚص ايـُاد٠  289األؾـطٌ صٝاغ١ ْص ايـُاد٠ 

اؿاالت اييت ٜٓص ايكإْٛ ؾٝٗا ع٢ً سهِ خاص ٜعاقب بايطذٔ َد٠ ال تصٜد ع٢ً مخظ عػس٠ ض١ٓ 

غدص قاّ ـ َٛظـ أٚ َهًـ غد١َ عا١َ كتص ازتهب ايتصٜٚس يف قسز زمسٞ. ب  -أ -نٌ:



 51  3102(، 01)4، يعهح األكادًٚٛح األيشٚكٛح انؼشتٛح نهؼهٕو ٔانركُٕنٕظٛا -أماراباك

 

 ثبات ٚاقع١ غري صشٝش١غد١َ عا١َ بأٟ طسٜك١ ناْت ع٢ً أ بايتصٜٚس أٚ محٌ َٛظـ أٚ َهًـ

 ثبات٘(. احملسز ا ٕخيص أَس َٔ غأ

 -تصٜٚس احملسزات ايسمس١ٝ األدٓب١ٝ: -:ب

ٕ ايتصٜٚس اؿاصٌ يف تصٜٚس احملسزات ايسمس١ٝ، َاذا بػأضٛع ايطؤاٍ املِٗ ايرٟ ٜجٛز ٖٓا يف َٛ 

قسزات زمس١ٝ صادز٠ َٔ دٚي١ أدٓب١ٝ أخس٣، ؾٌٗ ٜا تس٣ حنٔ ْهٕٛ أَاّ دسمي١ تصٜٚس يف قسزات 

 زمس١ٝ أض٠ٛ بايتصٜٚس اؿاصٌ يف احملسزات ايسمس١ٝ ايصادز٠ عٔ دٚا٥س ايدٚي١ ايعساق١ٝ ؟ 

ي١ َٚطتُس يف ٖرٙ اؿاي١ َعاؾ١ ٖرٙ املطأ غؿٌايػدٜد قد أ ملػسع ايعساقٞ ٚيألضـٜبدٚ إٔ ا 

ددز باملػسع ايعساقٞ تالؾٝ٘ َٔ خالٍ ايٓص بني ايدٍٚ، ٖٚرا ْكص تػسٜعٞ نإ االزغِ االْؿتاح 

ع٢ً سهِ ٖرٙ احملسزات َٔ سٝح متتعٗا بايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ املٓاضب١ أض٠ٛ مبا ؾعًت بعض ايتػسٜعات 

سٝح أعط٢ ايكإْٛ يف نال  460ٚايكإْٛ ايًبٓاْٞ يف املاد٠  449يف ْص املاد٠  ايعسب١ٝ نايكإْٛ ايطٛزٟ

ايدٚيتني احملسزات ايسمس١ٝ األدٓب١ٝ ق٠ٛ ٚسهِ احملسزات ايسمس١ٝ ايٛط١ٝٓ اييت أدٝص صدٚزٖا يف ٖرٙ 

بصٛز٠ خاص١ ايطٓدات املاي١ٝ.ٚايدٍٚ أٚ دٍٚ أخس٣ 
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ي١ ْٛعا َا باعتُادٙ ْٗر حيُٞ زمس١ٝ احملسز طأيكطا٤ ايعساقٞ قد تدازى ٖرٙ املٜٚبدٚ إٔ ا 

سٝح قطت قه١ُ ايجٛز٠ باعتباز ايتصٜٚس ايٛاقع يف دٛاش ضؿس َصسٟ  ,بػض ايٓعس عٔ اؾٓط١ٝ

تصٜٚسا يف قسز زمسٞ.

60

ٖٚرا اؿاٍ ٜكتطٞ ايسدٛع إىل ايؿك٘ سٍٛ سهِ تصٜٚس احملسزات ايسمس١ٝ  

 األدٓب١ٝ ؟ 

سزات ايعكاب ع٢ً ايتصٜٚس ايٛازد يف احملسزات ايسمس١ٝ أض٠ٛ باحملؾًكد ذٖب اػاٙ يف ايؿك٘ إىل  

ٕ ايكإْٛ حيُٞ زمس١ٝ احملسز بػض ايٓعس عٔ اؾٓط١ٝ َا داّ احملسز ايسمس١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚايطبب ٖٛ أ

خس إٔ ايكإْٛ مل ٜتطًب غسط إضايف ض٣ٛ إٔ َٚٔ داْب آ .ٜهٕٛ زمسٝا ٚؾل يًدٚي١ اييت صدز ؾٝٗا

ٖٛ ٜهٕٛ نريو إذا نإ ٖرا احملسز ٚؾل تًو ايدٚي١ َٔ احملسزات ايسمس١ٝ. ٜهٕٛ احملسز زمسٞ ٚ
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يف سهِ احملسزات ايعاد١ٜ ٚذيو  عتباز احملسزات ايسمس١ٝ األدٓب١ٝخس إىل أبُٝٓا ذٖب اػاٙ آ 

ٕ عدّ إعطا٤ احملسزات ايسمس١ٝ األدٓب١ٝ ٖرا ايٛصـ ٜجري صعٛبات نجري٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ اييت أل

ؾُٝا إذا ناْت زمس١ٝ أّ يسدٛع إىل قٛاْني ْٚعِ تًو ايدٚي١ ملعسؾ١ طبٝع١ ٖرٙ احملسزات تكطٞ با

ايتصٜٚس. َٚٔ خس غري َا َعتُد يف بًد قٌ ايٓصاع أٚ سدٚخ قد تعطٞ ٖرٙ ايدٚي١ ٚصـ آ عاد١ٜ, إذ

يٞ تعبري خس إٔ احملسزات ايسمس١ٝ ٖٞ عد ذاتٗا اْعهاع يه١ًُ ايدٚي١ ْٚعاَٗا ايكاْْٛٞ ٚبايتاداْب آ

ٖٛ إال تعبري عٔ إزاد٠ دٚي١ أدٓب١ٝ ٚيريو  دز ؾٝٗا ٚعًٝ٘ ؾاحملسز األدٓيب َاعٔ إزاد٠ ايدٚي١ اييت ٜص

جيدز اعتبازٙ قسزا عاد١ٜ.
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ب١ٝ تعترب يف األصٌ ٕ احملسزات ايسمس١ٝ األدٜٓطايٞ ايرٟ ٜس٣ بأبُٝٓا ٜؤٜد اػاٙ ايؿك٘ اال 

ات ايسمس١ٝ ايٛط١ٝٓ َت٢ َا َٓشٗا ايكإْٛ ايٛطين سذ١ٝ ٚيهٔ تعاٌَ َعا١ًَ احملسزقسزات عسؾ١ٝ 

تعادٍ سذ١ٝ احملسزات ايسمس١ٝ ايٛط١ٝٓ ؾتأخر عٓد٥ر سهُٗا ؾُٝا ٜتعًل بايعكاب ع٢ً تصٜٚسٖا. 
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ٚحنٔ منٌٝ بدٚزْا اىل ٖرا االػاٙ ٚيهٔ َع بعض ايتػريات، ؾاحملسزات ايسمس١ٝ األدٓب١ٝ 

ط١ٝٓ اذا صسح ايكإْٛ ايٛطين بريو. ٚيهٔ َا اؿهِ إذا دا٤ تهٕٛ هلا ق١ُٝ احملسزات ايسمس١ٝ ايٛ

ايكإْٛ ايٛطين أصال خايٝا َٔ ايٓص ع٢ً سهِ ايتصٜٚس ايٛازد ع٢ً ٖرٙ احملسزات، ؾأْٓا ْس٣ ٚؾل َا 
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ذٖب إيٝ٘ بعض ايؿكٗا٤ ٚاضتٓادا إىل َبدأ املعا١ًَ باملجٌ،
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ايطٓدات ايسمس١ٝ  ايرٟ َٔ َكسزات٘ إٔ متٓح 

يًدٚي١ األدٓب١ٝ يًُشسزات ايسمس١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚعًٝ٘ ؾإذا ١ُ اييت أعطاٖا ايٓعاّ ايكاْْٛٞ كٝاألدٓب١ٝ اي

أعط٢ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ املعتُد يف ٖرٙ ايدٚي١ احملسزات ايسمس١ٝ ايٛط١ٝٓ ايصؿ١ ايسمس١ٝ ؾٗٓا ٜعين 

ٍ ع٢ً ذيو ٖٛ بطط َجا١ ايطٓدات ايسمس١ٝ يتًو ايدٚي١ ٚأباملكابٌ اعتُاد ْؿظ ايٓٗر يدٜٓا يف َعاًَ

 ٚثٝك١ ايطؿس )اؾٛاش(. ٚإال ؾٗٞ يف سهِ احملسزات ايعاد١ٜ.

 تزوير المحررات العادية: المطلب الثاني
ٕ ايتصٜٚس ٜعد أٜطا تٗدٜد ضد احملسزات ايعاد١ٜ. ٚقد عاجل املػسع ايعساقٞ ٖرٙ اؾسمي١ يف إ 

 -سض ايتطسم إىل األَٛز اآلت١ٝ:َٔ قإْٛ ايعكٛبات. ٚاضتعساض ٖرٙ اؾسمي١ ٜؿ 297، 295،296املٛاد 

  -َؿّٗٛ احملسزات ايعاد١ٜ: -أٚال:

يبٝإ املؿّٗٛ ايدقٝل يًُشسزات ايعاد١ٜ اييت قد ٜسد عًٝٗا ايتصٜٚس يف ْطام قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ  

  -:اآلتٞضٛف ْعسض ٖرا يف 

 -تعسٜـ احملسزات ايعاد١ٜ: - أ

عٓد َٛاد١ٗ ٖرٙ اؾسمي١ ايعكٛب١ املكسز٠  َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ 295يكد أٚضشت املاد٠  

 ٚؾسمي١ يف احملسز ايعادٟ املٛدد أٚ املجبت يدٜٔ أٚ تصسف يف َاٍ أٚ إبسا٤ أهلا َت٢ َا ٚزدت ٖرٙ ا

ت ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ ْؿظ املاد٠ ٚبٝٓ ,ثبات سكٛم املًه١ٝالميهٔ اضتعُاي٘  ٚ قسز عادٟكايص١ أ

 ع٢ً احملسزات ايعاد١ٜ األخس٣.  ايعكٛب١ بايٓطب١ يًتصٜٚس ايرٟ ٜسد

ٕ املػسع ايعساقٞ يألضـ ايػدٜد مل ٜٛضح َؿّٗٛ احملسز ايعادٟ ٜعٗس َٔ خالٍ َا تكدّ أ

سزات ايسمس١ٝ، عٓد تعسٜؿ٘ احمل 288بصٛز٠ دقٝك١ ٚإمنا انتؿ٢ بايكٍٛ يف َاد٠ أخس٣ ٖٚٞ املاد٠ 

عتُد ملػسع ايعساقٞ يف ٖرٙ ايٓكط١ قد أا ٣ٕ ذيو ؾٗٞ قسزات عاد١ٜ(. ٜٚبدٚ أَا َا عدبكٛي٘ )....... أ

ع٢ً ايٓصع١ ايطًب١ٝ يف تعسٜـ احملسزات ايعاد١ٜ. 
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ٕ َعٝاز اْتؿا٤ صؿ١ ايسمس١ٝ عٔ احملسز غري ناؾ١ٝ ٖٚرا سطب زأٜٓا ٜبدٚ غري دقٝل أل 

 إلضؿا٤ ايصؿ١ ايعاد١ٜ ع٢ً احملسز.

، ؾكد عسف يف إطاز ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ بأْ٘ مما ٜطتدعٞ ايعٛد٠ اىل ايؿك٘ يف ؼدٜد تعسٜـ احملسز ايعادٟ 

نٌ قسز ال ٜعد ٚؾكا يًكإْٛ قسزا زمسٝا.
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ٕ احملسز ايعادٟ ٖٛ نٌ قسز ٚٚؾكا هلرا ايتعسٜـ ؾإ 

نإ صشٝشا  ٕٖرا ايتعسٜـ ٚإ ٕتٛؾسٖا يًُشسز ايسمسٞ. ٚاؿكٝك١ أؽًؿت عٓ٘ ايػسٚط اييت جيب 

بصٛز٠ ن١ًٝ يف ؼدٜد َؿّٗٛ احملسز ألْ٘ َعٝاز غري دقٝل  ْ٘ ال ميهٔ االضتٓاد إيٝ٘دٛاْب٘ ؾأ غًبيف أ

ٜكصد املػسع محاٜتٗا. يرا ال ري َػُٛي١ بصؿ١ احملسز ايعادٟ زمبا قد ٜدخٌ ضُٔ ْطاق٘ قسزات غ

 ثبات ٖٞ األدم يف ؼدٜد َؿّٗٛ احملسز ايعادٟ.ٜـ ايٛازد يف ْطام ب١٦ٝ قإْٛ األٕ ايتعسْعتكد إ

سز ايرٟ تعازف ايٓاع ع٢ً صٝاغت٘ بعٝدا عٔ اٟ د١ٗ سه١َٝٛ، ٕ احملسز ايعسيف ٖٛ احملإ 

يًٓعاّ ايعاّ ٚاآلداب، ٚاحملسز  ا ٚعٝح ٜهٕٛ سذ١ بني املتعاقدٜٔ ٜٚستب أثازا قا١ْْٝٛ إذا مل ٜهٔ كايؿ

ايعادٟ ال ٜٛيد ثك١ أٚ سذ١ ػاٙ ايػري إال يف سدٚد َع١ٓٝ غالف احملسز ايسمسٞ ايرٟ ٜهٕٛ سذ١ ٚثك١ 

أَاّ اؾُٝع. يف ذات٘
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ثبات َٔ ؼدٜد ملؿّٗٛ احملسز ايعادٟ أنجس ٚضٛسا يًُعامل، َا دا٤ ب٘ قإْٛ األ ٕيرا ؾأ 

ٚ اد ايديٌٝ ع٢ً ٚاقع١ َع١ٓٝ، أؾاحملسز ايعادٟ ٖٛ عباز٠ عٔ نتاب١ ٜٛقعٗا غدص قاصدا بريو إعد

ٕ ٜتدخٌ َٛظـ عاّ يف ؼسٜسٖا.طٓدات اييت تصدز عٔ األؾساد دٕٚ أٖٞ اي
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ؿت٘ ٖرٙ ٜٚصبح زمسٝا بتدخٌ ٕ احملسز قد ٜبدأ عسؾٝا ثِ ٜؿكد صػدز اإلغاز٠ ٖٓا إىل أٚ 

ٕ ٖرٙ ايسمس١ٝ سف ؾٝ٘ طبكا يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚأٚ َهًـ غد١َ عا١َ بايتأغري عًٝ٘ ٚايتصَٛظـ أ

تٓطشب س٦ٓٝر ع٢ً مجٝع اإلدسا٤ات ايطابك١.
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زمسٝا ثِ ٜؿكد صؿت٘  أٚايعهظ قد حيدخ إذ ٜبد 

سز ايسمسٞ نعدّ سد ايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا يف احملقسزا عادٜا خاص١ اذا ؽًـ عٓ٘ ا ٜٚصبحٖرٙ 

ٚ عدّ َساعا٠ األٚضاع ايكا١ْْٝٛ يصدٚزٙ. ؾؿٞ غدص َهًـ غد١َ عا١َ أ ٚصدٚزٙ عٔ َٛظـ أ

 ع٢ً قسز عادٟ. يٛازد عًٝ٘ يف سهِ ايتصٜٚس ايٛاقعَجٌ ٖرٙ اؿاي١ ٜهٕٛ ايتصٜٚس ا

 -عادٟ ٚأْٛاع٘:غسٚط احملسز اي - ب

ٕ احملسزات ايعاد١ٜ ٖٞ األخس٣ تتطًب ٚدٛد ايتعسٜـ ايرٟ ضبل ذنسٙ تبني يٓا أَٔ خالٍ  

ٟ ت ال ٜعين أْٗا تتذسد َٔ إٔ ايصؿ١ ايعسؾ١ٝ هلرٙ احملسزابعض ايػسٚط يهٞ تأخر تًو ايصؿ١، ٚأ

ايعكٛبات َٔ ْصٛص قإْٛ َتطًب بٌ ع٢ً ايعهظ َٔ ذيو، ؾٗٞ ٚسطب َا ميهٔ اضتدالص٘ ضٛا٤ 

ٝع. ؾال ٜػرتط ٚ ْصٛص ايكٛاْني األخس٣ املستبط١، غسطإ ال ثايح هلُا ٖٚٞ ايهتاب١ ٚايتٛقايعساقٞ أ

ٚ يػ١ قدد٠ يًهتاب١ بكدز َا تهٕٛ َجبت١ يًتصسف ايكاْْٛٞ ايرٟ تػٗد عًٝ٘.يف ايهتاب١ طسٜك١ أ

70

 

 يسمس١ٝ.ٚيكد تٓاٚيٓا ٖرا ايػسط عٓد ايهالّ عٔ َؿّٗٛ ايهتاب١ يف احملسزات ا

َا ايتٛقٝع ؾٗٛ غسط ضسٚزٟ يصش١ صدٚز احملسز عٔ ايػدص، ؾٗٛ تصسف إزادٟ ايػـسض أ 

َـٓ٘ إقساز ايـُٛقع بصش١ صـدٚز احملسز عـٓ٘، ٚديـٌٝ َـادٟ َـباغس عًـ٢ زضا٥٘ بإْػا٥٘.
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ٚيكد ضبل  

اؿدٜح عٔ ٖرا ٚاألْٛاع املعتُد٠ يف ايب١٦ٝ ايتػسٜع١ٝ ايعساق١ٝ.
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ٗا ٚال ايعاد١ٜ جيب إ تهٕٛ َٛقع١ إذ أْٗا تؿكد قُٝتٗا دٕٚ ايتٛقٝع عًٝ يف األصٌ ايٛزق١ 

زٖا َٔ ْ٘ ٜصح االضتٓاد ع٢ً ٚزق١ خاي١ٝ َٔ ايتٛقٝع إذا عسف قسأ الٜؤخر مبشسز فٍٗٛ اهل١ٜٛ إ

ٕ تهٕٛ صاؿ١ نُشٌ ثبٛت بايهتاب١. سني ذاى ميهٔ ا إٔ تهٕٛ َبدظاٖس اـط إذا أْٗا تصًح أ

.ؾسمي١ ايتصٜٚس
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أصال ٚقسزات  ثباتتٓكطِ إىل قسزات عاد١ٜ َعد٠ يال ٕ احملسزات ايعاد١ٜٚددٜس بايرنس إ 

 ثبات.عاد١ٜ غري َعد٠ يال

ثبات يال اَعد ناَالسزات اييت تهٕٛ ديٝال ثبات أصال، ٖٞ تًو احملؾاحملسزات ايعاد١ٜ املعد٠ يال

ضايؿ١ ايرنس يًُشسزات ايػسٚط  رٙ احملسزات  ال ؽسز عٔٚتهٕٛ َٛقع١ َٔ ذٟٚ ايػإٔ. ٚغسٚط ٖ

 ايهتاب١ ٚايتٛقٝع ايرٟ ٜعد ايػسط األِٖ ؾٝٗا ألْ٘ ٜٓطب ايهتاب١ اىل صاسب احملسز.ٖٞ ايعاد١ٜ ٚ

عاد٠ تٛقٝع ذٟٚ ايػإٔ غري  ؼٌُثبات، ؾٗٞ تًو احملسزات اييت ال الَا احملسزات ايعاد١ٜ غري املعد٠ يأ 

ٚط خاص١ ْعُٗا ايكإْٛ ٖٚٞ ايسضا٥ٌ ٚايربقٝات، ٚايدؾاتس ثبات ٚؾل يػسق٠ٛ يف األ ٕ ايكإْٛ ٜعطٝٗاأ

 ايتذاز١ٜ، ٚايتأغريات ع٢ً ضٓد ايدٜٔ. 
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 -ايتصٜٚس ايٛازد يف احملسزات ايعاد١ٜ: -ثاْٝا:

يكد مح٢ املػسع ايعساقٞ يف قإْٛ ايعكٛبات احملسزات ايعاد١ٜ ٚعد تػٝري اؿكٝك١ اؿاصٌ 

تصٜٚسا َعاقب عًٝ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ عدّ اغرتاط املػسع ايعساقٞ بهاؾ١ طسم ايتصٜٚس املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ 

 -1َٔ قإْٛ ايعكٛبات ) 295ْصت املاد٠ سٝح يطسٜك١ َع١ٓٝ يًتصٜٚس ايرٟ ٜكع يف إطاز ٖرٙ احملسزات. 

ٚ باؿبظ نٌ َٔ ازتهب تصٜٚسا يف قسز عادٟ يطذٔ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ضبع ضٓٛات أٜعاقب با

ملًه١ٝ. ثبات سكٛم اقسز عادٟ ميهٔ اضتعُاي٘ أل ٚكايط١ أ ٚإبسا٤ أ ٚأ تصسف يف َاٍ ٚأَٛددا يدٜٔ 

 خس(. ازتهب ايتصٜٚس يف قسز عادٟ آ ذاٚتهٕٛ ايعكٛب١ اؿبظ أ -2

ٕ ٖٓاى خالف ؾكٗٞ سٍٛ ايتعبري عٔ إزاد٠ املػسع ايعسقٞ يتشدٜد طبٝع١ اؾسمي١ ٜٚبدٚ أ 

 ٚ دٓش١ ؟١ٜ أسٝح نْٛٗا دٓا اييت تسد ع٢ً احملسزات ايعاد١ٜ َٔ

١ ٕ اؾسمي١ ٚبطبب ايعكٛبتصٜٚس يف اسد احملسزات ايعاد١ٜ ؾأْ٘ إذا ؼكل اييكد زأ٣ ايبعض أ 

ضايؿ١ ايرنس َا ٖٛ إال  295َٔ املاد٠  1ٕ َا ٚزد يف ْص ايؿكس٠ األص١ًٝ ٖٚٞ اؿبظ تهٕٛ دٓش١ ٚأ

ٚقع ذا اؿبظ إ ٚأع٢ً ضبع ضٓٛات ظسف َػدد يًعكٛب١، سٝح دعٌ ايعكٛب١ ايطذٔ ملد٠ ال تصٜد 

أٚ نإ قسز ميهٔ ٚ كايص١ إبسا٤ أ ٚتصسف يف َاٍ أ َٚجبتا يدٜٔ أ ٚايتصٜٚس يف قسز عادٟ َٛددا أ

خر باالعتباز يف ٖرا ايٓص طبٝع١ احملسز َٚا تطُٓ٘ َٔ املػسع أ ٕأ ٟسكٛم املًه١ٝ. أ ثباتاضتعُاي٘ أل

اي١ٝ ٚؿكٛم املًه١ٝ ٚصاْٗا َٔ ايتذاٚش بٝاْات يف دعً٘ ظسف َػدد ٚذيو محا١ٜ َٓ٘ يًُعاَالت امل

ٚاالعتدا٤.
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ٕ ايعكاب ٜهٕٛ َتعٝٓا سٝح ٜكع ايتصٜٚس ظاٖس ٖرا ايٓص ٜدٍ ع٢ً أ ٕإىل أ خسٜٚرٖب زأٟ آ

ٜطاف هلا قسز  ٕا املػسع ايعساقٞ صساس١ ٚال ٜصح أيف احملسزات ايٛازد٠ ع٢ً ضبٌٝ اؿصس، ٚقد مساٖ

هلرا ايٓص بايطذٔ ست٢ ضبع ضٓٛات دسمي١ ايتصٜٚس طبكا ع٢ً خس مل ٜسد ذنسٙ. ٚقد عاقب املػسع آ

عكٛبات تعترب اؾسمي١ دٓا١ٜ باعتباز ايعكٛب١ األغد  23ٚ باؿبظ ست٢ مخظ ضٓٛات، ٚطبكا يًُاد٠ أ

ٕ احمله١ُ املدتص١ قد ؼهِ باؿبظ.يكإْٛ ٖٚٞ ايطذٔ، ع٢ً ايسغِ َٔ أاملكسز٠ هلا يف ا
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 اطبك ٟأ 

ايتصٜٚس ايٛازد٠ ع٢ً ٖرٙ احملسزات ٖٞ دٓا١ٜ اضتٓادا اىل ايعكٛب١ األغد بدالي١ ٕ دسمي١ هلرا ايسأٟ ؾإ

 َٔ قإْٛ ايعكٛبات.  23املاد٠ 

قسز َٛددا  ٟبعض اإلضاؾات، دسمي١ ايتصٜٚس يف أخس حنٔ ْؤٜدٙ َع بُٝٓا عدٖا داْب آ 

سكٛم املًه١ٝ  ثباتأل اضتعُاي٘ٚ اٟ قسز عادٟ ميهٔ كايص١ أ ٚإبسا٤ أ ٚتصسف يف َاٍ أ َٚجبتا أ ٚأ

باؿبظ ٚ يطذٔ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ضبع ضٓٛات أذ قد ؾسض ع٢ً اؾاْٞ عكٛب١ أَ ْٛع اؾٓاٜات، إ

قد ؾسض ع٢ً  تعد َٔ ْٛع اؾٓح إذ خسدسمي١ ايتصٜٚس يف قسز عادٟ آ ٕعكٛبات( ٚأ 1ف \ 295)َاد٠ 

عكٛبات(. 2ف  \295َستهبٗا عكٛب١ اؿبظ )املاد٠ 
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ٜس يف إزاد٠ ْتٝذ١ صشٝش١ يف ايٓٗا١ٜ ٚيهٔ نترب ٗاْا االػاٙ األخري ٚقؿ١، ٖٚٞ إ٤ ٖرٚيٓا إشا 

ْعاّ قاْْٛٞ يف بًد ٜتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ ايكٛاْني ٚايتػسٜعات املرتابط١  أٟ ٕاملػسع ٖٓا ْكٍٛ، إ

ي١ َع١ٓٝ، ٖٚٓا ؾعٓد قٝاّ َٛاد١ٗ َطأ ٚيف ساي١ َعاؾ١ أ ٣األخس ٠ ٌُ ايٛاسدبعطٗا بايبعض ته

 ىلاْتب٘ إ ْ٘ احملسزات ايعاد١ٜ ؾشتُا ٚالبد أػسع ايعساقٞ يف قإْٛ ايعكٛبات مبٛاد١ٗ ايتصٜٚس ايٛازد يفامل

ٚقسزات غري َعد٠  ثباتقسزات عاد١ٜ َعد٠ يأل ىليًُشسزات ايعاد١ٜ إ ثباتايتكطِٝ ايٛازد يف قإْٛ األ

ٕ ـصا٥ص احملسز ايعادٟ املعد بٝاال فسد يٝظ ٖٛ إ 295َٔ املاد٠  1ايؿكس٠  ٕ َا ذنست٘ٚأ ثباتيأل
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ٝع١ احملسز يف نْٛ٘ َعدا أصال َٔ املػسع ايعساقٞ يف قإْٛ ايعكٛبات ع٢ً طب اثبات ٚتأنٝديال

ثبات ٚاىل أ١ُٖٝ ايبٝاْات اييت تطُٓٗا. ٚعًٝ٘ ؾكد عدٖا املػسع ايعساقٞ يف قإْٛ ايعكٛبات دسمي١ يأل

تصسف  ١ٚ املعد٠ أصال يألثبات ٚاييت تٛدد أٚ تجبت دٜٔ أادٜايتصٜٚس دٓا١ٜ اذا ٚزدت ع٢ً احملسزات ايع

ٕ ايعكٛب١ املكسز٠ ٖٓا ٖٞ ايطذٔ ملد٠ ال تصٜد ع٢ً سكٛم املًه١ٝ، ٚذيو أل ٚكايص١ أ ٚإبسا٤ أ ٚيف َاٍ أ

َٔ  23ىل ْص املاد٠ يف ؼدٜد طبٝع١ اؾسمي١ اضتٓادا إيٝٗا ت، ٖٚٞ ايعكٛب١ األغد اييت ٜٓعس إضبع ضٓٛا

دٓاٜات ٚدٓح ٚكايؿات. حيدد ْٛع  -كٛبات )اؾسا٥ِ َٔ سٝح دطاَتٗا ثالخ أْٛاع:قإْٛ ايع

اؾسمي١ بٓٛع ايعكٛب١ األغد املكسز٠ هلا يف ايكإْٛ. ٚإذا ادتُع يف عكٛب١ دسمي١ َا اؿبظ ٚايػسا١َ 

ؾٝشدد ْٛع اؾسمي١ مبكداز عكٛب١ اؿبظ املكسز هلا يف ايكإْٛ(.
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ثبات،ٖا ع٢ً قسزات عاد١ٜ غري َعد٠ يألعد دٓش١ يف ساي١ ٚزٚدبٓا٤ا عًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ ت 
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ازتهب ايتصٜٚس  ٚتهٕٛ ايعكٛب١ اؿبظ إذا -2) 295َٔ املاد٠  2ٖٚرا َا ميهٔ َالسعت٘ َٔ ْص ايؿكس٠ 

اييت ْصت )ٜعاقب باؿبظ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ض١ٓ ٚبػسا١َ ال  296خس( ْٚص املاد٠ يف أٟ قسز عادٟ آ

ٚ أٚزام ايعكٛبتني َٔ نإ َهًـ قاْْٛا بإٔ ميطو دؾاتس أ ٜٓاز اٚ بإسد٣ ٖاتنيتصٜد ع٢ً َا١٥ د

تدٜٚٔ أَٛز صشٝش١ ؾٝٗا ٚنإ غؿٌ عا١َ، ؾدٕٚ ؾٝٗا أَٛز غري صشٝش١ أٚ أخاضع١ يسقاب١ ايطًط١ اي

 ٕ ذيو خدع ايطًطات املرنٛز٠ ٚإٜكاعٗا يف ايػًط(. َٔ غأ

 

 الخاتمة:
ٕ دسمي١ ايتصٜٚس يف إطاز إٜطاح نٝـ ايكإْٛ الت بػأطاؤيكد ساٚيٓا إثاز٠ مج١ً َٔ ايت 

اؾٓا٥ٞ ايعساقٞ عاجل ٖرٙ اؾسمي١، اييت يطاملا ناْت اـطس ايرٟ ٜٗدد ايتعاٌَ باحملسزات، ٚايٓٗر 

ايرٟ ضًه٘ يف إجياد غطا٤ قاْْٛٞ ألغًب اؾٛاْب ايطًب١ٝ اييت قد تٓػا عٔ ٖرٙ اؾسمي١. ؾًِ ٜهٔ 

ايطعٞ طا٥ٌ اييت دؾعت ايؿك٘ ٚايكطا٤ اىل صٝاغ١ اؿًٍٛ ايكا١ْْٝٛ يبعض املاملػسع ايعساقٞ َٛؾكا يف 

 يتٛؾري اؿٌ األْطب هلرٙ املػانٌ. 

ؾًكد نإ ع٢ً املػسع ايعساقٞ ضسٚز٠ َساعا٠ ؼدٜد َؿّٗٛ دقٝل يًُشسز ٚزبط٘ بعذ١ً  

ايتصٜٚس اؿاصٌ يف  ايتطٛز اؿاصٌ يف ٖرا املٝدإ، ٚاألخر بعني االعتباز َٔ داْب ثاْٞ عٓد َٛاد١ٗ

احملسزات )يف قإْٛ ايعكٛبات( َا َٛدٛد َٔ َؿاِٖٝ ؽص احملسزات ٚبايتشدٜد ؾُٝا ٜتعًل بتكطِٝ 

ثبات، ٚنريو ْدعٛ إىل االبتعاد عٔ ايٓٗر ايطًيب يف ؼدٜد بعض سزات ايعاد١ٜ ايٛازد يف قإْٛ األاحمل

 سز ايعادٟ. املؿاِٖٝ ٚاعتُاد األضايٝب ايٛاضش١ نُا سصٌ يف تعسٜـ احمل

املطاٚا٠ يف املٛاد١ٗ ايتػسٜع١ٝ  نإ األددز باملػسع ايعساقٞ يٛ أْ٘ أزاد َٚٔ د١ٗ أخس٣ 

يًتصٜٚس اؿاصٌ َٔ قبٌ املٛظـ أٚ ايػدص ايعادٟ ضد احملسزات ايسمس١ٝ عدّ ذنس ْصٛص املٛاد 

 ٚاالنتؿا٤ بٓص ٚاسد َٓاضب يف ٖرا اإلطاز. 290ٚ 289

ْدعٛ املػسع ايعساقٞ االْتباٙ إىل َا ٜتعًل بايتصٜٚس اؿاصٌ ضد ٜطاف إىل َا تكدّ ؾأْٓا  

ايعامل احملسزات ايسمس١ٝ األدٓب١ٝ ٚٚضع ايٓص ايكاْْٛٞ املال٥ِ هلرٙ اؾسمي١ يف إطاز َعطٝات تٛد٘ 

اـاص١ بايتػٝري ايرٟ ٜطاٍ  287َٔ املاد٠  1 -ٕ َا ٚزد يف ْص ايؿكس٠ دحنٛ أْع١ُ ايعٛمل١. ْٚس٣ أ

  .د قتٜٛات احملسز ٖٞ اسد ايعالَات املُٝص٠ االجياب١ٝ اييت ؼطب يصاحل املػسع ايعساقٞايصٛز٠ نأس
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 .010ْايش طفحح  –يظذس عاتك  –ٕٚعف يحًذ 

44
 .246ص –يظذس عاتك  –يحًٕد إتشاْٛى إعًاػٛم  - 

49
 .313ص –يظذس عاتك  –حغٍٛ انًؤيٍ  - 

46
 .012ص –يظذس عاتك –ػثذ انعثاس ٕٚعف يحًذ  - 

41
 –انطثاػح انحذٚصح داس  –طثؼح انصاَٛح  –انمغى انخاص  -ششغ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ –احًذ سفؼد خفاظٙ  - 
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 0362 –تغيذاد  –يطثؼح انضْشاج  –انُظشٚح انؼايح  –انٕعٛظ فٙ ششغ لإٌَ انؼمٕتاخ  –ػهٙ حغٍٛ خهف  - 

 . 122ص –

91
 .036ص –يظذس عاتك  –ػثذ انعثاس ٕٚعف يحًذ  - 

92
 .031- 036ص –عاتك  يظذس –ػثذ انعثاس ٕٚعف يحًذ  - 

93
 .013ص –يظذس عاتك  –حغٍٛ انًؤيٍ  - 

61
 )غٛش يُشٕس(  0316 \ض \ 212لضٛح سلى – 0316\1\32سئاعح يحكًح انصٕسج  - 

60
 .013ص –يظذس اعثك  –, حغٍٛ انًؤيٍ  293ص –يظذس عاتك  –يحًٕد إتشاْٛى إعًاػٛم  - 

63
داس  -انعييشائى انًضييشج تانًظييهحح انؼايييح  – شييشغ لييإٌَ انؼمٕتيياخ انمغييى انخيياص –يحًييٕد َعٛيية حغييُٙ  - 

كرياب انعيشائى انًضيشج  –انميإٌَ انعُيائٙ انخياص  –, َثٛيم ييذحد انغيانى  221ص – 0313 –انُٓضح انؼشتٛيح 

,  412ص –يظييذس عيياتك  –, ػثييذ انًٓييًٍٛ تكييش  331ص – 0312 –داس َٓضييح انؼشتٛييح  –تانًظيهحح انؼايييح 

 .003ص –يظذس عاتك  –سؤٔف ػثٛذ 

62
 –انًكرثيح انٕطُٛيح  –انعشائى انًخهيح تانصميح انؼاييح فيٙ ليإٌَ انؼمٕتياخ انهٛثيٙ  –أشاس إنّٛ أدٔس غانٙ انذْثٙ  - 

 .029ص–يظذس عاتك  –, ػثذ انعثاس ٕٚعف يحًذ  332ص – 0313 -انطثؼح األٔنٗ  –تُغاص٘ 

64
 .339ص –يظذس عاتك  –, أدٔس غانٙ انذْثٙ  239 –يظذس عاتك  –احًذ فرحٙ عشٔس  - 

69
 .032ص  –يظذس عاتك  –ػثذ انعثاس ٕٚعف يحًذ  - 

66
,  33ص –يظييذس عيياتك  –, احًييذ سفؼييد خفيياظٙ  232ص  –يظييذس عيياتك  –يحًييٕد إتييشاْٛى إعييًاػٛم  - 

 .346 –يظذس عاتك  –ادٔس غانٙ انذْثٙ 

61
 .320ص  –يظذس عاتك  –ػثذ انشحٛى طذلٙ  - 

62
 –انمياْشج  –داس انفكيش انؼشتيٙ  –د انًذَٛيح ٔانرعاسٚيح يٕظض أطٕل اإلشثاخ فٙ انًيٕا –يحًذ شكش٘ عشٔس  - 

 –انصمافيييح انعايؼٛيييح  –لٕاػيييذ اإلشثييياخ فيييٙ انًيييٕاد انًذَٛيييح ٔانرعاسٚيييح  –, ذٕفٛيييك حغيييٍ فيييشض  19ص  – 0326

 .61ص  – 0323 –اإلعكُذسٚح 

63
 .304ص  –يظذس عاتك  –ػًشٔ ػٛغٗ انفمٗ  - 

11
 .013 –يظذس عاتك  –ػظًد ػثذ انًعٛذ تكش  - 

10
 .060ص  –يظذس عاتك  -أحكاو اإلشثاخ  –ػثاط صتٌٕ انؼثٕد٘  - 

13
نى ذكٍ فيٙ  043يٍ انًادج  4فٙ َض انفمشج  0322نغُح  21ُٚثغٙ اإلشاسج انٗ اٌ لإٌَ انُمم انؼشالٙ سلى  - 

ذٔد َفظ االذعاِ انز٘ عاس ػهّٛ لإٌَ اإلشثاخ فٙ ذحذٚذ طٕس انرٕلٛغ فٙ اإليضاج انٛذٔ٘ ٔانثظًح ٔانخرى فٙ حي

 يؼُٛح تم أظاص ذٕلٛغ تخظ انٛذ أ أ٘ طشٚمح أخشٖ يمثٕنح.
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12
 .312 –يظذس عاتك  –ػثذ انعثاس ٕٚعف يحًذ  - 

14
 .312ص  –يظذس عاتك  –, ػثذ انعثاس ٕٚعف يحًذ  63ص –يظذس عاتك  –احًذ سفؼد خفاظٙ  - 

19
 .43ص  –يظذس عاتك  –د. فخش ػثذ انشصاق انحذٚصٙ  - 

16
 –انطثؼييح انصاَٛييح  –شييشغ لييإٌَ انؼمٕتيياخ انمغييى انخيياص  –ييياْش ػثييذ شييٕٚش انييذسج  اَظييش فييٙ ْييزا انًؼُييٗ - 

 .43ص  –تغذاد  –انًكرثح انمإََٛح 

11
 -0 -يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ ػهٗ )انعُاٚح ْٙ انعشًٚح انًؼالة ػهٛٓيا تئحيذٖ انؼمٕتياخ انرانٛيح: 39َظد انًادج  - 

 ٕاخ انٗ خًظ ػششج عُح(. انغعٍ أكصش يٍ خًظ عُ -2انغعٍ انًؤتذ  -3اإلػذاو 

12
 -يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ ػهٗ )انعُحح ْيٙ انعشًٚيح انًؼالية ػهٛٓيا تئحيذٖ انؼميٕترٍٛ انريانٛرٍٛ: 36َظد انًادج  - 

 انغشايح(.  -3انحثظ انشذٚذ أ انثغٛظ أكصش يٍ شالشح اشٓش انٗ خًظ عُٕاخ.  -0

 

********************** 


