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   لبنًنب   جبئس" بٍخك " يف انخمثٍم احلكًمً  ةزٌبد
 د. فىد حممد احلبٍنً 
     لبنًن شركبث ياسًاق مبل

 تبخختبذ  تئهزايِتب  ،هالشتخذيبر  اهؼبيج هوِٖئج يّجًِب بتًبنخ اهيبل اشّاق ُٖئج اصدرح

 قبالٌطتت  ، اهنّٖخٕ اهخيّٖل تٖح اشِى ػوٓ زايٕهاال االشخدّاذ ػيوٖج خٌفٖذ اجراءاح
 اهدنّيٕ اهخيذٖل تزٖبدٍ رهالشخذيب اهؼبيج اهِٖئج كرار ػوٓ ّاالشخدّاذ االفصبح ادنبى

 فٕ اهّاردث اهيخدبهفج ّاالطراف اهشٖطرث خؼرٖف قهخدل ، اهخيّٖل تٖح إدارث يجوس فٕ
 . اهيبل أشّاق ُٖئج تلبًٌّ  اهخٌفٖذٖج اهالئدج
ٓ  يلشتيج   اهنّٖخٕ اهخيّٖل تٖح يبل رأس فٕ اهيبهنَ اهدنّيٖج ّاهجِبح  اهِٖئتج  ػوت

 اهؼبيتج  االيبٌتَ  ، % 1..5 اهلصتر  هشئًّ اهؼبيج اهِٖئج ، % 42  هالشخذيبر اهؼبيج

 . % 9.56 االجخيبػٖج هوخبيٌٖبح اهؼبيج اهيؤششج ، % 3.7 هألّكبف
ٕ  االشخدّاذ تئجراء هالشخذيبر اهؼبيج اهِٖئج يً اهيبل اشّاق ُٖئج طوة هنً  ، االهزايت
 اهخيّٖتل  تٖح إدارث يجوس فٕ اهدنّيٕ اهخيذٖل زٖبدٍ الً ، اهلبًٌّ ّصدٖخ ٖخفق ال

  : ذهم ػوٓ ّاالدهج كبًٌٌّب جبئز اهنّٖخٕ

 جااااابئس يف لااااابنًن  االدارةانخمثٍااااام احلكاااااًمً يف  هااااا   ةزٌااااابدايال  : 
 :انشركبث 

  : 8/6182 ركى اهشرنبح كبًٌّ يً 811 اهيبدث خٌص
 يجوس فٕ هَ ييذوًٖ خؼًٖٖ اػختبرٖب أّ طتٖؼٖب شخصًب نبً شّاء يشبُى هنل ٖجّز "

 اإلدارث يجوتس  أػضتبء  ػتدد  ّٖشخٌزل فِٖب، أشِى يً ٖيونَ يب تٌشتج اهشرنج إدارث

 ٖجّز ّال اٌخخبتِى، ٖخى اهذًٖ اإلدارث يجوس أػضبء يجيّع يً اهطرٖلج تِذٍ اهيخخبرًٖ
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ً  اهيشبُيًٖ يغ االشخرام اإلدارث يجوس فٕ ييذوًٖ هِى اهذًٖ هويشبُيًٖ ٕ  اٗخترٖ  فت

ٕ  اهيشتخخديج  اهٌشتتج  ػً زاد يب ددّد فٕ إال اإلدارث، يجوس أػضبء تبكٕ اٌخخبة  فت

 فٖيتب  ٖخدتبهفّا  أً اهيشبُيًٖ يً هيجيّػج ّٖجّز ، اإلدارث يجوس فٕ ييذوَٖ خؼًٖٖ

 ( .... يجخيؼَ يونٖخِى تٌشتج ّذهم اإلدارث يجوس فٕ ػٌِى أنذر أّ ييذل هخؼًٖٖ تٌِٖى
ٕ  اهلبٌٌّٖج اهيرانز ؽوٓ تَ اهؾيل فّر ٖعتق اهجدٖد اهلبًٌّ أً اهيلررث االصّل يً  اهخي

ً  ٌٖيخلص  ّال اٌلظبئِب فٕ أّ ألذبرُب اٌخبجِب فٕ أّ ٌشؤخِب فٕ شّاء ٌفبذث تؾد خخنًّ  يي

 ئؽيباًل ّذهم ، ؽوَٖ شبتلج ؽالكبح اّ ّكبئؼ اهٓ يشخٌدث خنًّ أً اهيرانز ُذا ؽوٓ شرٖبٌَ

 هولبًٌّ اهيتبشر االذر هيتدأ
 ال فاٌَ يٌَ اهيراد ؽوٓ اهدالهج فٕ ضرٖدًب ؽبيًب اهٌص نبً يخٓ اٌَ اهيلررث االصّل يًّ
 هييراد  يغيبٖر  جدٖد هدنى داداشخد يً ذهم فٕ هيب ، خؤّٖوَ أّ خخضٖضَ أّ هخلٖٖدٍ دلي

 ال ّأٌيَ  ، اهّاظدج اهضرٖدج ؽتبراخَ خدخيوَ ال تيب ّاهخؤّٖل اهخفشٖر عرٖق ؽً اهشبرػ
 ؽٌيد  اال ّدّاؽٖيَ  اهخشيرٖؼ  دنيج فٕ اهتدد أّ اهؾتبرث خوم ّظّح يؼ هالجخِبد يجبل

 ، اهخضيرٖخ  يلبتيل  دالهجتبه ؽترٍ ال ئذ ، ؽتبراخَ يفِّى فٕ هتس ّجّد أّ اهٌص غيّط
  . يؾٌبٍ هدلٖلج خشَّٖ أّ اهٌص ؽتبرث ؽوٓ خرّر فَٖ ٖنًّ تؤال يشرّع اهخفشٖر أً نيب

 " يشيبُى  " ّنوييج  ، خيويم  يب تٌشتج هِب ييذوًٖ خؾًٖ أً هودنّيج جٖزخ   511 فبهيبدث
 يؾِب خؾبيوح نيب يلشيج ّهٖشح ، يجخيؾج تيونٖخِب اهدنّيج خؾٌٕ " ؽبى هفغ " فِٖب اهّاردث

 . اهيبل اشّاق ُٖئج
ٕ  ٖتٌ   َوت ظ فٕ اهخيّٖل تٖح ٌشأ اهذٔ .51/569 ركى اهلدٖى اهشرنبح كبًٌّ ّنبً  فت
 : يٌَ 524 اهيبدث

ً  يشرّػ فٕ اجٌتٖج يإششج أّ ؽبيج يإششج اّ ، اهدّهج شبُيح اذا "  اهيشيرّؽبح  يي

   " اشِى يً خيوم يب تٌشتج االدارث يجوس فٕ ؽٌِب ييذوًٖ اٌخداة هِب جبز ، اهخبضج
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ً  فٕ اهّارد اهخنرار خجٌة 5/4.59 ركى اهجدٖد اهشرنبح كبًٌّ فٕ اهيشرع هنً  كيبٌّ

 اهؾبييج  ّاهيإششيبح  اهدّهج ّخشيل أؽى ُّٕ ، يشبُى نويج ؽوٓ ٌّص اهلدٖى اهشرنبح

 . ّاالجٌتٖج
 811 اهييبدث  هيٌص  عتلًب هِب ٖجّز فال االدارث يجوس فٕ هِب ييذوًٖ اهدنّيج ػٌٖح ّإذا

 اهٌشتتج  ددّد فٕ اال ، االؽظبء تبكٕ اٌخخبة فٕ اخرًٖ يشبُيًٖ يؼ االشخرام  شرنبح

   . اهخؼًٖٖ ػً اهزائدث
 هى هّ خيوم يب تٌشتج االٌخخبة دق خيبرس أً هودنّيج ٖجّز ُل ٖذّر: خشبؤل ٌُبم هنً
   ؟ هِب ييذوًٖ تخؼًٖٖ خلى
 ّاجيبزح  ، ٖيويم  ييب  تٌشيتج  اهخؾًٖٖ يشبُى هنل ٖجّز اٌَ ؽوٓ ٌضح 511 اهيبدث إً

 اهدق خؼطٕ ٖجّز فنويج ، هِب ييذوًٖ خؾًٖٖ ؽٌد اهخضّٖح فٕ االشِى فٕ اهزٖبدث اشخخداى

 . ّاالٌخخبة اهخؼًٖٖ تًٖ اهخٖبر اهخؼًٖٖ ٖيوم هيً
 تٌِٖيب فٖيب خخدبهف أً اهنّٖخٕ اهخيّٖل تٖح فٕ اهيبهنج اهدنّيٖج هوجِبح ٖجّز ُل هنً

   ؟ االدارث يجوس أػضبء الخخٖبر اهيشبُيًٖ يً غٖرُب يغ اّ ،
ً  اهخدبهف جّاز ؽوٓ ضرادَ خٌص اهشرنبح كبًٌّ يً 511 اهيبدث إً ً  تيٖ  اهيشيبُيٖ

 أّ اؽختبرٖيج  اشخبضيبً  ٖنٌّّا أً ٖشخّٔ ؛ اهخدبهف ألشخبص خددٖد دًّ يعولج تضّرث

 . يجخيؾج يونٖخِى تٌشتج ؽٌِى ييذوًٖ هخؾًٖٖ عتٖؾٖج اشخبص
ٕ  شتٌدٍ  ّٖجد كبًٌٌّب جبئز اهدنّيٕ اهخيذٖل هزٖبدث تبهخدبهف اهدنّيٖج اهجِبح فلٖبى  فت

 . اهشرنبح كبًٌّ يً 511 دثاهيب
ٕ  اهخٌفٖذٖج اهالئدج فٕ ادنبى يً ّرد يب ذهم يً ٌٖبل ّال  ً  فت   ، اهيتبل  أشتّاق  كتبٌّ

 اهخيذٖتل  زٖبدٍ تشتة االهزايٕ االشخدّاذ تخدلق هولّل اهيبل أشّاق ُٖئج ػوِٖب اشخٌدح

 ؛ اهيتبل  أشّاق ُٖئج كبًٌّ ػوٓ دق ال خب  كبًٌّ اهشرنبح كبًٌّ هنًّ ؛ اهدنّيٕ
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 تأدنبى خأخٕ ال أً ٖجة ّاهخٕ اهيبل أشّاق هلبًٌّ اهخٌفٖذٖج اهالئدج يً اػوٓ درجج ّفٕ

  . اهشرنبح هلبًٌّ يخبهفج
 اييب  ، أؽظيبءٍ  اخخٖبر ّنٖفٖج اهشرنج ئدارث يجوس تخشنٖل اهيؾٌٕ ُّ اهشرنبح ّكبًٌّ

 تبالشخدّاذ هولّل اهِٖئج شٌد نبٌح ّاهخٕ ، اهيبل أشّاق ُٖئج هلبًٌّ اهخٌفٖذٖج الئدجاه أدنبى

 أً ٖجة ، االخر اهلبًٌّ صدّر ّتؼد اهشرنبح كبًٌّ يً أدٌٓ درجج فٕ فِٕ ، االهزايٕ
  . اهشرنبح كبًٌّ يغ اهالئدج ادنبى خّفق
ً  هتى  أدنبى اشخددد 5/4.59 ركى  اهجدٖد اهشرنبح كبًٌّ اً اهٓ اإلشبرث ّخجدر  خنت

 ػً اهزائدث االشِى اشخخداى فأجبز االدارث يجوس ٖخ  فٖيب ، اهشبتق تبهلبًٌّ يّجّدٍ
 أّ دنّيٖتج  جِتبح  شتّاء  ، يطولج تصّرث اهيشبُيًٖ تًٖ اهخدبهف ّاجبز ، اهخؼًٖٖ
ٕ  ٕاهدنّي اهخيذٖل زٖبدث ٖجؼل اهذٔ االير ، طتٖؼٖج اشخب   جتبئز  االدارث يجوتس  فت

 كبًٌٌّب.
 االدارث يجوس فٕ خيوم يب تٌشتج يجخيؼج اهدنّيٖج اهجِبح خؼًٖٖ جّاز ّٖؤٖد 

 : اهخيٖٖز يدنيج تَ كضح يب ،
 يؼ ٖخٌبشة ؽيب ٖلل ال اهشرنج فٕ اهيشبُيج اهجِبح ؽً اهيؾًٌٖٖ االدارث يجوس اؽظبء أً "

ً  يجخيؾيَ  اهجِيبح  خوم خيونَ يب تًٖ خٌبشة ٌُبم نبً عبهيب  اهيبل رأس فٕ يونٖخِب  ّتيٖ

 ، هِب اهييذوًٖ االؽظبء ؽدد يؼ جِج نل دضج خٌبشة تّجّة خلٖد دًّ هِب اهييذوًٖ االؽظبء
 اهلّل اً ذهم ، اهيبل رأس فٕ خيونَ يب يؼ ٖخٌبشة اهجِبح خوم ؽً اهييذوًٖ يّػيج أً عبهيب

 هخشيل يعولج ؽبيج ؽتبراخِب ّردح اهخٕ اهتٖبً شبهفج اهٌضّص هؾيّى خخضٖص فَٖ ذهم تغٖر

  " االدارث يجوس فٕ هِب اهييذوًٖ االؽظبء ؽدد ّتًٖ اهيذنّرث اهجِبح خيونَ يب تًٖ اهخٌبشة
 ( 5666/.57/5 جوشج 5/ إدارٔ  - خجبرْ 67/5619 ركى طؼً )
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 االدارة جملرس  قركارا   عرن  املسرامةة  شرككة  إدارة جملس أعضاء مسئولية كتابنا راجع التفصيل من ملزيد ) 

 (08 اىل 02 ص 0202  سنة الصادر

 االسخحًاذ االنسامً ال ٌنطبك عهى ) اهلٍئت انعبمت نالسخثمبر ( ثبنٍب  : 
  ج: اهؾيرط اّ اهيدبّهيج أّ اهعوية هخيويم نبفيج اشيِى شيرنج يدرجي         ٖلصد تبالشخدّاذ
 .(   1/6181اهيبل  قيً كبًٌّ اشّا 18) اهيبدث                  

ّٖيًب ، يً دضّهَ تضّرث يتبشرث اّ غٖر يتبشيرث ؽويٓ    01ّٖوخزى نل شخص خالل  
 % تخلدٖى ؽرط تبهشراء هنبفج االشِى اهيختلٖج 01يونٖج خزٖد ؽوٓ 

 يً كبًٌّ ُٖئج اشّاق اهيبل ( 17اهيبدث ) 
 خشخوزى ( %.7 ػوٓ خزٖد يونٖج ٌشتج ػوٓ اهدصّل ،  اشِى خيوم ) أػالٍ اهٌصّ  فأهفبظ

ً  االخفبق تشتة ؛ االشِى يونٖج ٌشتج فٕ خغٖر ٖددد أً أٔ اٖجبتٕ فؼل ددّد هخطتٖلِب  تتٖ

 غبهتٖج ٖؼًٖ خجؼوَ اهخٕ هفؼوٖجا اهشٖطرث يً اهجدٖد اهنٖبً ُذا ٖينً ييب ، اهيخدبهفج اهجِبح

 أشتِى  نٖبً ػٌَ ٌخج " اهيونٖج  فٕ خغٖر " جدٖد  ددد ّجّد تيؼٌٓ ، االدارث يجوس أػضبء

 . " اهخدخل اهيبل اشّاق  ُٖئج ػوٓ ّٖجة  جدٖد
 يً % 01 اهٓ خضل ّال كدٖيج هالشِى يونٖخِب اهنّٖخٕ اهخيّٖل تٖح فٕ اهدنّيٖج اهجِبح هنً

 ّاهؾيل ، 6181 اهيبل أشّاق ُٖئج كبًٌّ ضدّر تؾد دخٓ اهٌشتج ُذٍ خخغٖر ّهى ؛ اهيبل رأس

 يؼ تبهخؾبًّ ، االدارث يجوس داخل اهدنّيٕ اهخيذٖل زٖبدٍ ُٕ هالشخذيبر اهؾبيج تَ كبيح اهذٔ

ٕ  ٌُبم ٖنً ّهى ، اهيبل رأس فٕ يونٖخِى هٌشتج ّفلًب األخرْ اهدنّيٖج اهجِبح  هزٖيبدٍ  شيؾ

ً  هالشيخذيبر  اهؾبيج اهِٖئج فؾيل ، االدارث يجوس فٕ اهدنّيٕ اهخيذٖل هزٖبدٍ اهيونٖج ٌشتج  هي

 يونٖيَ  خؾد هالشِى اهدنّيٖج اهيونٖبح أً ؽً فظاًل ، االدارث يجوس ؽوٓ اهشٖعرث اهٓ ٖإدٔ

 . ّاددث
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 . انسٍطرة ياالطراف املخحبنفت ال حسري عهى زٌبدة انخمثٍم احلكًمًثبنثب  : 
ٕ  اهخيّٖل تٖح فٕ هالشِى اهيبهنج اهدنّيٖج اهجِبح بقاخف اؽخترح اهيبل اشّاق ُٖئج  اهنيّٖخ

 ، راتع ٖرتعِب ال  يشخلوَ جِبح تًٖ ٖدضل اهذٔ ُّ ) اهييٌّػ ّاهخدبهف يخدبهفج اعراف
 ، اهخديبهف  ُيذا  يً خبضج يضودج هخدلٖق خشؾٕ ّ ، ّاددث رئبشٖج جِج خدح خنًّ ّال

 . ( اهؾبيج اهجيؾٖج كراراح اّ االدارث يجوس ؽوٓ هوشٖعرث
 اهخيّٖل تٖح ادارث يجوس فٕ اهخيذٖل زٖبدٍ نبً هّ - تَ خلّى ؽيل نل اهدنّيٖج اهجِبح ّ 

 . كبًٌٌّب جبئز ّ  اهؾبيج هويضودج يدللًب ؽياًل ٖؾختر – اهنّٖخٕ
ً  ، هزايٕاال االشخدّاذ هخدلق اهيبل اشّاق ُٖئج هِب اشخٌد اهخٕ اهشٖطرث ايب  ً  فتئ  كتبٌّ

  : اهفؼوٖج اهشٖطرث ػرف اهخؼرٖفبح فٕ اهيبل أشّاق ُٖئج
ٕ  اهخدنى اهٓ خإدٔ ٌشتخِب نبٌح اًٖب دضص اّ ، الشِى يونَٖ أّ اخفبق اّ ،  ّظؼ نل "  في

  " االدارث يجوس اؽظبء اغوتَٖ خؾًٖٖ
 فٕ يونٖخِب تشتة ، االدارث يجوس أؽظبء غبهتٖج خؾًٖٖ خيوم ال يجخيؾج اهدنّيٖج ّاهجِبح

ً  اال خخدليق  ال ّاهشٖعرث . %01 اهٓ خضل ال اهخٕ اهنّٖخٕ اهخيّٖل تٖح يبل رأس  تخؾٖيٖ

 . االدارث يجوس أؽظبء غبهتٖج
 اهجِبح تًٖ اهخدبهف أصتخ 5/4.59 ركى اهشرنبح كبًٌّ صدّر فتؼد ذهم ػً فضاًل

ٓ  هوشتٖطرث  اهيشبُيًٖ تًٖ اهخدبهف أً اهٓ تبإلضبفج ، جبئز اهدنّيٖج  غبهتٖتج  ػوت

 . كبًٌٌّب جبئز االدارث يجوس
 : ةياحد مهكٍت انكًٌخً  انخمًٌم بٍجيف  نألسىم  احلكًمٍتمهكٍت اجلىبث  رابعب  :
  : ػوٓ يٌَ 547 اهيبدث يً اهنّٖخٕ اهدشخّر ٌٖ 

 خٌفٖذُب، ّٖخبتؼ هودنّيج، اهؾبيج اهشٖبشج ّٖرشى اهدّهج، يضبهخ ؽوٓ اهّزراء يجوس ِٖٖيً "

  " اهدنّيٖج اإلداراح فٕ اهؾيل شٖر ؽوٓ ّٖشرف
 : اٌَ 5/5667ديبٖج االيّال اهؼبيج ركى كبًٌّ  يً 4 اهيبدث ّخٌ 
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 : ييوّنب ٖنًّ يب اهلبًٌّ ُذا ادنبى خعتٖق فٕ اهؾبيج تبأليّال ٖلضد
 ال تٌشتج  - اهدنّيج – اهشبتلًٖ تبهتٌدًٖ اهيتٌٖج اهجِبح فِٖب خشبُى اهخٕ ّاهيٌشآح اهشرنبح 

 يٌشآح اّ شرنبح عرٖق ؽً يتبشرث غٖر اّ يتبشرث تضّرث رأشيبهِب يً %60 ؽً خلل

 فٕ اهؾبيج اهيؾٌّٖج االشخبص يً غٖرُب اّ اهؾبيج اهيإششبح اّ اهؾبيج اهِٖئبح اّ اهدّهج خشبُى

 اهخٕ اهدص  تيجيّع اهِٖب اهيشبر اهيبل راس ٌشتج خددٖد فٕ ّٖؼخد ، يب تٌضٖة رأشيبهِب
 .اهِٖب اهيشبر اهشرنبح اّ اهؼبيج اهيؼٌّٖج اهشخصٖج ذاح اهِٖئبح نبفج يً غٖرُب اّ هودّهج
 شنل ؽوٓ يلشيج هِب ٌغرٖ ال ، هالشِى اهيبهنَ  هِب اهخبتؾج اهجِبح خؾدد ًّئ اهدنّيج جفيونٖ

 ، اهؾبييج  اهشٖبشج ؽوٓ ِٖٖيً اهّزراء يجوس هنًّ  ، ّاددث ّددث  اٌِب ؽوٓ تل ، ّدداح
 تيب ّ ،  اهؾبى اهضبهخ هخدلٖق تٌِٖب فٖيب اهخرخٖة اهدنّيٖج هوجِبح ّٖدق ، ّاشرافِب خٌفٖذُب

 تبخخيبذ  اهّزراء يجوس يً كرارًا ٖضدر أً ذهم فٕ ٖشخّٔ ؛ اهدّهج يبهٖج ؽوٓ تبهٌفؼ ٖؾّد

 اً أّ  اهنّٖخٕ اهخيّٖل تٖح فٕ اهيبهنَ اهدنّيٖج اهجِبح أدد يً ذاخٕ كرار أّ ، يؾًٖ أير

 جيبئز  ؽيل ٖؾختر دنّيٖج جِج تَ خلّى ؽيل فنل ، يب كرار ّخخخذ ٖجاهدنّي اهجِبح خجخيؼ

  . اهؾبى اهضبهخ  فَٖ ختخغٕ اٌِب عبهيب كبًٌٌّب
 فٕ اهيلررٍ اهديبٖج فٕ اهنّٖخٕ اهخيّٖل تٖح لادخ اهٓ االيّال ديبٖج كبًٌّ فٕ اهيشرع ّ

 . جيجخيؾ اهيبل أسر يً %60 خجبّزح اهخٕ يٖجنّاهد اهجِبح يونٖج تشتة  ، اهلبًٌّ
ٕ  اهخيّٖل تٖح فٕ اهدنّيج يونٖج تخلشٖى اهيبل أشّاق ُٖئج كٖبى فئً ّػوَٖ  ، اهنتّٖخ
 اهجِتبح  هنتل  االػوٓ اهيرجغ أً إذ ؛ اهلبًٌّ يً شٌد هَ هٖس يلشيج اهِٖب ّاهٌظر
 . اهّزراء يجوس ُّ اهدنّيٖج
 لااااااارار وٍئااااااات سساااااااًاق املااااااابل ببالساااااااخحًاذ االنساماااااااً خبمساااااااب  : 

 (مشريع) غري 
 ّهٖس ، اهلبًٌّ يغ يخفلًب ٖنًّ أً ٖجة ، دنّيٖج جِج اْ فٕ يشئّل ٖصدرٍ كرار أٔ إً

 . اهؼبى اهيبل ػوٓ نوفَ فَٖ
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 - شوفًب ذنرٌب نيب - اهلبًٌّ ّضدٖخ ٖخفق ال االهزايٕ ذتبالشخدّا هالشخذيبر اهؼبيج اهِٖئج ّاهزاى
 ّتٖيدٍ  ويم يٖ ( اهيبل أشّاق ُٖئج ) اهدنّيٕ ّاهيشئّل ، تبُغج اهؾبى اهيبل ؽوٓ خنوفَ فَٖ ئً تل

 . اهؾبى اهيبل ديبٖجه  شئ فؾل اهلبٌٌّٖج ٌخَين فٕ عبهيب ،خشبئر أٔ اهؾبى اهيبل ٖجٌة اهذٔ اهلرار
 خيذٖيل  زٖيبدٍ  اً خرْ نبٌح فاً ، االشخدّاذ ٖخص فٖيب االػفبءاح خيخوم اهيبل أشّاق فِٖئج 

 كٖبيِب فاً ، االهزايٕ االشخدّاذ شرّع يؾَ ٖخدلق اهنّٖخٕ اهخيّٖل تٖح ئدارث يجوس فٕ اهدنّيج

 يؼ ٖخؾبرط ال اهخٌفٖذٖج الئدخِب فٕ – اهدنّيٕ اهخيذٖل زٖبدٍ – االجراء ُذا ٖخص ئؽفبء تّظؼ

 : تبٌِب اهيبل أشّاق كبًٌّ يً االّهٓ اهيبدث فٕ اهيؾرف اهفؾوٖج اهشٖعرٍ يضعوخ
 خؼًٖٖ فٕ اهخدنى اهٓ خؤدٔ ٌشتخِب نبً اًٖب دص  اّ ، الشِى يونَٖ أّ ، اخفبق اّ ، ّضغ نل " 

  " ... االدارث يجوس أغوتَٖ
 اهدنّيج خيونَ يب ٌشتج هنًّ ، االدارث يجوس أؽظبء جاغوتٖ خؾًٖٖ اهٓ ٖضل هً اهدنّيٕ فبهخيذٖل

  . اهيبل رأس يً % 01 اهٓ ضلخ ال جيجخيؾ
 ، اهخٌفٖذٖيج  الئدخِب ي8ً-0-0 يبدث اهخبشؼ اهنخبة فٕ نذٖرث إػفبءاح هدِٖب اهيبل أشّاق ُٖئج ّ

ٓ  خزٖد ٌشتج اهشخص خيوم هّ دخٓ االؽفبءاح؛ خزٖد أً ّخيوم ً 30 %  ؽوي  اهشيرنج  أشيِى  يي

 : االؽفبء دبالح ّيً اهيدرجج،
ً  انذير  ؽوٓ اهدضّل أّ-6. اهيشبُيًٖ تبكٕ ّضبهخ اهؾبيج هويضودج يراؽبث االشخدّاذ-8  يي

 ، االدارث يجويس  ؽوٓ يتبشرث غٖر اّ يتبشرث شّاء شٖعرث ٌُبم ٖنًّ اً دًّ االشِى ي30ً % 
 دلّق ييبرشج تيجرد االؽفبء ُذا ّٖشلع ، اهٌشتج خوم ؽً اهٌبشئج اهخضّٖح دلّق ييبرشج ّدًّ

 اهجِيبح  دضيّل -0. االدارث يدوس ؽوٓ يتبشر غٖر اّ يتبشر تشنل اهشٖعرث اّ ، اهخضّٖح

 ٖيخى  اً تشرع ، اهيشبُيًٖ ّيضبهخ اهؾبيج هويضودج خدلٖلب30 %  ؽوٓ خزٖد ٌشتج ؽوٓ اهدنّيٖج

 االشِى خيوم ؽً اهٌبشئج اهخضّٖح دلّق ييبرشج دًّ اهيخداّهج االشِى يً اهٌشتج ؽوٓ اهدضّل

ٓ  اهدضّل-7. اهخضّٖح دلّق تييبرشج اهدنّيٖج اهجِبح كٖبى تيجرد ءاالؽفب ُذا .ّٖشلع  ؽوي

 اهخٕ االدّال فٕ اّ-0 كظبئٕ دنى اّ اهّضٖج اّ االرد اّ اهدًٖ رشيوج اّ االٌديبر تشتة اهٌشتج
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 اهدبالح-2 االشخدّاذ ؽيوٖج اعراف يً أ هِب خخظؼ اهخٕ اهركبتٖج اهجِبح اددْ فِٖب خؾخرط

 . اهِٖئج خضدرُب اهخٕ ّاهلّاؽد هخؾوٖيبحخلررُبا اهخٕ االخرْ
 اهجِيبح  تَ كبيح اهذٔ ّاهؾيل ، االػفبء دبالح خلدٖر فٕ ّاشؼج شوطج هدِٖب اهيبل اشّاق ُٖئج

ٓ  ّهى ،  كدٖيج اشِى يونٖج تيّجة ، االدارث يجوس فٕ اهدنّيٕ اهخيذٖل زٖبدث ُّ اهدنّيٖج  خشيؾ

ً  يجخيؾج اهدنّيٖج اهجِبح يونٖج اً ؽً الفظ ؛ اهخيذٖل هزٖبدث جدٖدث يونٖبح ؽوٓ خدضل اّ  هي

 هنً ، اهيبل راس يً 50 %  اهٓ خضل ال اهخٕ ٌشتخِب تشتة االدارث يجوس ؽوٓ اهشٖعرث اهٓ خضل

 ! غرٖة اير ُّذا اهؾبى اهيبل ٖنوف تيب ، االهزايٕ االشخدّاذ اهٓ ّذُتح ، ذهم نل خرنح اهِٖئج
 ػجز ظل فٕ خنبهٖف أٔ اهؼبى اهيبل خجٌة اً ّيٖجدن جِج ُّٕ اهيبل اشّاق تِٖئج االجدر فنبً

 اهيٖزاٌٖج
  ؟! انخبرٌخ ٌعٍد نفسهوم ياخريا  : 
ً  خَيونٖ زٖبدث تشتة اهؾبيج هوٌٖبتج هيرنزٔا اهتٌم يدبفغ ادبهح أً اهيبل أشّاق هِٖئج شتق  يي

ٓ  ّكوٌيب  ، اهييبل  رأس زٖيبدٍ  تشيتة   اهنّٖخٕ اهخيّٖل تٖح فٕ االشِى  اهؾرتٖيج  كٌيبث  ؽوي

(8UNXNKYK22B/BE.YOUTU://HTTPS )  ًفٖيَ  ّهيٖس  كبًٌٌّب جبئز اهيدبفغ خضرف أ 

 . اهؾبيج اهٌٖبتج فٕ اهيرنزٔ اهتٌم يدبفغ ظد اهلظٖج دفغ ّخى يخبهفج
 تشيتة  االهزايٕ االشخدّاذ ئجراء هالشخذيبر اهؾبيج اهِٖئج يً اهيبل اشّاق ُٖئج خعوة ّاهّٖى 

 هالشخذيبر اهؾبيج اهِٖئج فؾل أً ٌلّل ٌّدً ، اهخيّٖل تٖح ئدارث يجوس فٕ اهدنّيج خيذٖل ثزٖبد

  . هولبًٌّ يخبهفج فَٖ هٖس اهيبهٖج ّزٖر كرار ؽوٓ تٌبء اهخيّٖل تٖح فٕ اهدنّيج خيذٖل تزٖبدث

https://youtu.be/b22ykKnXn8U

