
األرش انمبًََٕ  -أٔ ٌُخمم أٔ ٌؼذل أٔ ٌُخًٓ – دٔساً صْٕشٌبً فً انخصشفبث انمبٍََٕت، فبٓب ٌُشأ اإلسادةحهؼب 

ػٍ إسادة  أٔسادحٍٍ  فبث انمبٍََٕت إيب أٌ حصذس ػٍ  إ. ٔانخصشْٕٔ انحك انزي ٌخشحب ػهى انخصشفبث انمبٍََٕت،

انًُفشدة(. ٔانششط األسبسً فً انخصشفبث  اإلسادة)ٔ )انؼمذ( ٍَت بٍٍٔاحذة. ٔػهى رنك ًٍَض فً انخصشفبث انمبَٕ

إحذاد األرش  إنىإحذاد األرش انمبًََٕ انًخشحب ػهٍٓب، فئرا نى حخضّ اإلسادة  إنىانمبٍََٕت ْٕ أٌ حخضّ اإلسادة 

 انمبًََٕ، فال ٌمٕو انخصشف انمبًََٕ.

ببنُسبت نهفؼم انضبس ٔ انفؼم انُبفغ، إر أٌ ٔلٕع أيش  ٔلذ ٌكٌٕ يصذس االنخضاو ٔالؼت لبٍََٕت، كًب ْٕ انحبل

ببإلضبفت إنى انًصبدس اإلسادٌت ) انؼمذ ٔاإلسادة انًُفشدة(، لذ حُشأ انشٔابظ ف ؛1رش لبًََٕأحشحٍب  إنىيؼٍٍ ٌؤدي 

ٔ بذٌٔ انمبٍََٕت انًبنٍت بٍٍ األشخبص يٍ ٔالؼت لبٍََٕت حمغ فخُخش أرشا لبٍََٕب؛ سٕاء ٔلؼج ببخخٍبس انشخض أ

 اخخٍبسِ )يصبدس غٍش إسادٌت(.

ٔاَربس انمبٍََٕت انخً ال ٌكٌٕ نإلسادة دخم فً حشحٍبٓب، إيب أٌ حكٌٕ ٔالؼت ضبسة ٌطهك ػهٍٓب انفؼم  

انضبس؛ أٔ انؼًم غٍش انًششٔع؛ أٔ انًسئٕنٍت انخمصٍشٌت؛ أٔ انًخبنفت انًذٍَت، كًب لذ حكٌٕ َبفؼت ًْٔ يب ٌسًى 

 سب بال سبب؛ أٔ اإلرشاء بال سبب. ببنفؼم انُبفغ؛ أٔ انك

ٔلٕع أيش يؼٍٍ، حٍذ ٌشحب انُض  إنى أٔاإلسادة  إنىٔلذ ٌكٌٕ يصذس االنخضاو ْٕ انمبٌَٕ راحّ دٌٔ انُظش 

 .3، كًب ْٕ انحبل فً فشض انضشائب ٔحمٕق انضٕاس2انمبًََٕ حمٕلبً ٔانخضايبث

غ فً يخبٔفك يب ْٕ انحمٕق انشخصٍت  ٔأيششٔع انمبٌَٕ انًذًَ انفهسطًٍُ يصبدس االنخضاو  لسىٔلذ 

بذأً ببنؼمذ رى انخصشف االَفشادي رى انفؼم انضبس رى انفؼم انُبفغ رى انمبٌَٕ، ْٕٔ بزنك  ؛انخششٌؼبث انًذٍَت انحذٌزت

لسًٓب بذأً ببنؼمذ رى شبّ انؼمذ )اإلسادة  يو كًب ْٕ حبل انًششع انفشَسً انزٌشبّ انخمسٍى انخمهٍذي نًصبدس االنخضا

 .4رى انفؼم انُبفغ رى انمبٌَٕ فؼم انضبسنًُفشدة( انا
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