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 الدور االستراتيجي والخالق للقضاء

 لتحقيق فاعلية التحكيم في التشريع السوري

 ــــــ
 
 
ال شكككن لل ضاء كككاً هاماً لاغكككاً ضا ا ككك   ككك  
هعاى اضتحكك   وكااً  ك  وك م ءاكماًاح اضتحكك   
لا   غككا  تهككن  غككل تككهاة م ازت كك  احاكك  تح  كك  

 عاً اضشككككككككااه اا  اةكككككككك  وككككككككتهال  ككككككككاً  كككككككك  ا
 .اضء ائ  
 

ءل ز ككاً اضهاضكك   ككاهف ا ككائ  اللككها  
غتةا  كك   كك  ع زتككء ةء ككاً اضتحككك   ا تااكك  نضككن 
ةشكل اا ح غكل هك ل تحء كل اض ياض ك  اضء كاى 
ضاتحك   وااً كال األغم  تيال ةاضتحك   كات ال لا 

 .ةاضتحك   كحك  
 

اغككل  اح كك  ةا  كك   ككال ز ككاً اضهاضكك   ككاهف 
ااضغوككاعه   آهككم  تغةككل  كك  تءككه   اضغياا كك هاماً 

ضاتحككك   الككا األغككم اضككنف  تااكك   كك   ككام عككه  
ضيل غكل لةم لكا االعتكما  ضء كاً اضهاضك  ةاتهكان 
ا اككماًاح اضازت كك  ااضتح   كك  كككناضن  ككال ز ككاً 
اضهاضكك   ايككر هاماً مزاة ككاً ء اً حككك  اضتحككك   غككل 

 :ه ل  اع ل غل اضمزاة  
 

 كككن حككك  اضتحكككك   ءن ال مزاةكك  ع كككه ناككر ت    -1
تين  اض     اضت   ن   ضحك  اضتحك   ءال ةيه 
اضتأكه غل تحءل شمان غي       لنا اضحكك  

. 
 
 .اضمزاة  ع ه اضنيل عا  حك  اضتحك  - 2

 
غل  ًاوا   يمض    لن  اضهماو  ةش 

اضت   ل ضةيض  كام تكههل اضء كاً انضكن عاك  
 :اضشكل اضتاض  

 المبحث األول

 ي إجراءات التحكيمدور القضاء ف
 ــــ
 

  ماً ألل اضغحكك  ال  تغتكب ةوكان  ا اةكام 
 ا كء   كنم ءضك  اضااكاً  ,اضت   تغتب ةاا اضءا ك 

ضاء ككاً ةاككه  اضغوككاعه   اةككام اضه ككا  عاكك  
ااال  ككك اق ضءكككماماح  ,ءتغكككا  ا اكككماً اضغناكككار

 .ل ئ  اضتحك  
 

 :ا تحءل نضن غل ه ل اضحاالح اضتاض  
 

 المطلب األول
 القضاء في تشكيل هيئة التحكيم دور

 ـــ
 

غكككل زكككا ال اضتحكككك   11ضءكككه ة   كككح اضغكككاه   
اضوامف اضاه ه حاالح تههل اضء كاً ةوكةر عكه  
ات ككال اضنككم  ل عاكك  اهت ككام اضغحكغكك ل لا عاكك  

 :ك     اازح اهت امل  انضن ا ل اضتاض  
 

اضكككك  تشككككك ل ل ئكككك  اضتحككككك   غككككل غحككككك  ح- 1
توكغ   اضغحكك  ءنا ض   كت  االت كال عاك  :ااحه

غككل زةككل اضنككم  ل  ا ككء  اككر لل  تءككه  لحككه 
نم كك  اضتحككك   ءضكك  اضغحكغكك  ةناككر ضتي كك ل 

 .اضغحك  اضااحه
 
اض  تشك ل ل ئ  اضتحك   غل ة ة  غحكغك ل ح- 2

هل : لا لكةكككم  كككال غحكغككك  االوكككتئ ا  تتكككه 
 كانا ضك   ءك  لحكه ,ةاضغواعه  ضتي  ل اضغحكغ ل

 اضنكككم  ل ةتي ككك ل غحكغكككء   ككككال غكككل حكككل
انضكن  ,حكغ  االوتئ ا  تي  ل لكنا اضغحكك غ
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, ةشمن لل  ءا  لحه اضنم  ل ةتي  ل غحكغكء
ا هنكككم اضنكككم  ارهكككم ة كككمام  تي ككك ل 

ا غم ة ةال  اغكاً غكل تكام س توكا  , غحكغء
, لنا األه م ا هنكام هال لل  يك ل غحكغكء
 الل  تءككككككككككككككككككه  لحككككككككككككككككككه اضنككككككككككككككككككم  ل 

,   ةناككر ضتي كك ل اضغحككك  ارهككمءضكك  اضغحكغكك
اكككر  ءهغكككء اضنكككم  اضكككنف عككك  ل لكككنا اضنا

 .غحكغء
 

اءنا زا  اضنم ال ةتي  ل غحكغاغا  هال لل 
 ت ل لنال اضغحكغكال عاك  اهت كام اضغحكك  اضةاضك  
 ككال اضغحكغكك  تءككا  ةتي كك ل اضغحككك  اضةاضكك  الككا 
اضكككنف  تكككاض  مئاوككك  ل ئككك  اضتحكككك   ا اضغحكغككك  

تي ككككك ل ا, اضغهت ككككك  ةتي ككككك ل اضغحكككككك  اضااحكككككه
اضكك  لا اضغككماح  كك  حاضكك  اضغحكغكك ل ااضغحككك  اضة

, تشك ل ل ئ  اضتحكك   غكل ة ةك  غحكغك ل لا لكةكم
غكككل  \3\لككك  اضغحكغككك  اضغشكككام ءض اكككا  ككك  اضغكككاه  

زككا ال اضتحككك   ا تكك ق  كك   ءمتاككا األاضكك  عاكك  
 كككال اهت ككاق اض  ككم  كك  غوككائل اضتحككك   :"ل ككء

اضتكك   شككغااا لككنا اضءككا ال ءضكك  غحكغكك  االوككتئ ا  
تحككك   غككا ضكك   ت ككل اضتكك   اككمف  ككغل هائمتاككا اض

اضنم ال عا  اهت اق غحكغك  اوكتئ ا  لهكمى 
 ".   وام  
 

اعاكك  اضغحكغكك  اضغهت كك  لل تماعكك  ع ككه 
تي  ل اضغحك  اضشمان اضت   تناةاا لنا اضءكا ال ا 

ا ت كهم زماملكا , تان اضتك  ات كل عا اكا اضنم كال
ةككاضتي  ل عاكك  ااككء اضوككمع   كك  كم كك  اضغككناكم  

 11غككل اضغككاه   \3\ اض ءككم )ةيككه هعككا  اضنككم  ل 
 (.تحك  
 

اكنضن  كال ضاغحكغ  حل اتهان لف ءاماً 
  اكككككر عاككككك  اضنكككككم  ل لا عاككككك  اض  كككككم , ككككككال

 
اضك ككء ضكك   تهككن , اتهككان  ةشككأل اهت ككام اضغحكغكك ل

ةوككةر عككه  ات كككال اضنككم  ل اتهاككك  اض  ككم عكككل 
 ( .تحك    11غل اضغاه   /1/اض ءم  ) اتهان  

 
هم عككل ا  غككا  تياككل ةككاضنيل ةككاضءمام اض ككا

غحكغ  االوكتئ ا   ك  اضحكاالح اضغشكام ءض اكا  كال 
ءةككل   اضءككمام اض ككاهم ا ءككا ألحكككا  لككن  اضغككاه  ال
ا ءةكككل , اضنيكككل ةكككأف نم كككل غكككل نكككمل اضنيكككل 

اضءككمام اض ككاهم ةككمه ناككر اضتي كك ل اضنيككل لغككا  
 اغككاً اضتاض كك  ضتةا كك  33غحكغكك  اضكك ءض هكك ل غككه  

اغا   33اضءمام اتةح اضغحكغ  ةاضنيل ه ل غه  
غككل  /5/اض ءككم  ) ض اككا ءغككل تككام س ا ككال اضغاكك  

 ( .تحك    11اضغاه  
 

اةكنضن  اكه لل اضغشكمق ككال غا ءكا ةا ككب 
 ااةن رض   تي  ل اضغحكغ ل    حال عه  ات كال 
لنككما  اضتحككك   اكككنضن ةاض وككة  ضانيككل ةككاضءمام 
اض اهم عل اضغحكغ  ااضاكه  األواوك  غكل نضكن 

 .  ا ا اضتحك     ر    تحء ل ومع  اضةح    ز
 
 

 المطلب الثاني
 دور القضاء الوطني في رد المحكم

 ـــــ
 

غككل زككا ال اضتحككك    1 / 11تكك ق اضغككاه  
 كككال زةككال اضغحككك  ضغاغتككء كتاةكك  "  :عاكك  ل ككء 

ةتاز يء عا  ات ال اضتحك   لا ةتاز يء عاك  اة ءك  
غوتءا  تةةح زةاضء لا عا  غح م ااو  اضتحكك   

م ككككك  اضتحكككككك   ا ا اكككككر عا كككككء لل    كككككح ضن
ضاغحكغ ل ارهم ل عل ل    ما  غكل شكأ اا لل 
تة م شكاكاً حال اوتء ضء لا ح هتكء وكااً لكا كح 
لن  اض ما  زائغ  ع ه زةاضء ضغاغتء ل  اوكتاهح 

 ......"لة اً ءاماًاح اضتحك   
 
  :ةكككاض ق عاككك  ل كككء 1\11اكككاًح اضغكككاه  ا

 اا  مه اضغحكك  ءال ضسوكةار اضتك   كمه ةاكا  ال "
لا ءنا  ءكككككه لحكككككه شكككككمان  ككككك ح تء , ءا ككككك اض

 .اضغ  اق عا اا    لنا اضءا ال
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 ءه  نار اضمه كتاةك  ءضك  اضغحكغك  اضغيم ك   -1
غككل لككنا اضءككا ال غم ءككاً ةككء  \3\ كك  اضغككاه  

 اغككاً ( 15)األامال اضغا ككه  ضككء هكك ل غككه  
غل تام س عا  ناضر اضمه ةاألوةار اضغةمم  

 .ضامه
 

اضككمه  كك   ت  ككم اضغحكغكك  اضغككنكام  ةناككر -2
ا ت  ل ةء ةءمام غةم  ةيه , كم   اضغناكم 

 .وغاق اضغحك  اضغناار مه 
 

 تمتر عا  تءه   نار اضمه از  ءاكماًاح  -3
 اضتحككككككككككككك   ا تيا ككككككككككككل غهتككككككككككككء ءضكككككككككككك  
حكك ل  ككهام اضءككمام ةككم ض ناككر اضككمه لا 
ءضكككك  حكككك ل زةككككال اضغحككككك  اضةككككه ل غاغتككككء 

 .اضتحك غ  
 

 ءةل نار اضمه غغل وكةل ضكء تءكه   ناكر  ال -1
اضغحككك    وككء  كك  ناح اضتحككك   ا ضاوككةر  مه
 .ناتء

 

ءنا حك  ةمه اضغحك  تمتر عا  نضكن اعتةكام  -5
غككا  كككال زككه تكك  غككل ءاككماًاح ةغككا  كك  نضككن 
حككك  اضتحككك   كككأل ضكك   كككل غككل تككام س ز ككا  

 .وةر اضمه
 

ااضاازب لل مه لحه اضغحكغ ل ا تي  ل ةه ل 
ءعككاه  ءضك  ءعككاه  تشككك ل ل ئك  اضتحككك   ا ضكء  ككاهف
ًاح غل اه ه ا نضن غل لال ت  ك  األةكم ا اما

اضككنف لحهةككء اضغحككك  اضككنف تءككمم مه  عاكك  اازككب 
 .اضء    اضتحك غ  

 
 المطلب الثالث

 دور القضاء الوطني في عزل المحكم
 ـــ
 
غكككككل زكككككا ال اضتحكككككك    23تككككك ق اضغكككككاه  

ءنا  " :عاكك  ل ككء  2331ضيككا   \1\اضوككامف مزكك  
ةحككك   ل ككةح اضغحككك  ك ككم زككاهم ةحككك  اضءككا ال لا

اضاازككب عاكك  لهاً غاغتككء لا تهاكك  لا ا ءنككب عككل 
ااككر ,  اغككاً  33اضء ككا  ةاككا ةيككه زةاضاككا لكةككم غككل 

ا ك  لكن  , عا كء اضت حك  اءال ككال عم ك  ضايك ل
اضحاض   ت  اضي ل ءنا ض   ت كل اضنم كال عاك  ع ضكء 

 \3\ةءمام غةم  غكل اضغحكغك  اضغيم ك   ك  اضغكاه  
ًً غككل لككنا  اضءككا ال تتهككن   كك  كم كك  اضغكك ناكم  ة ككا

 .عا  نار لحه اضنم  ل
 

ا وت اه غل لنا اض ق لل ضاء اً اضوكامف 
هاماً  كك  ء اككاً غاغكك  اضغحككك  اضككنف  تهاكك  عككل 
لهاً غاغتككء  كك  حككاالح عه ككه  غ اككا ز ككا  لوككةار 

, ا اتهان زمام ةاضحام عا ء, زا ا    ك ءه  ضسلا  
لا حمغا كككء غكككل غةاشكككم  اضحءكككال اضغه  ككك  ةوكككةر 

لا , ا ا   لا ا ح  غهاك  ةاضشكم  اضحك  عا ء   
شام ء  وء ا عه  مه اعتةكام  ا زكه  تيكنم عا كء 
االوتغمام     غاغتء ألوكةار اازي ك  غةكل اضا كا  

ازه  غت ب اضغحك  عل لهاً  ...لا اضغمض اضي ال
غاغتككء ةاماهتككء ا نضككن ةككاضتاز  عككل لهاً غاغتككء 

غغككا  تمتككر , لا ة ككام  غتءنيكك , ة ككام  كاغاكك 
 م  ككك  ءاكككماًاح اضتحكككك   غكككل ك كككم عا كككء اضتكككأه

 . غةمم
 

احتكك   توكك   ضاء ككاً اضوككامف غككل هكك ل 
 \3\اضغحكغ  اضغهت   ا اضغشكام ءض اكا  ك  اضغكاه  

غل زا ال اضتحك   ء ااً غاغ  لنا اضحكك  الةكه غكل 
ا لل  تءكه  , عه  ات ال نم   اضتحك   عا  ع ضكء

لحككه اضنككم  ل ةناككر عكك ل اضغحككك  اضغغت ككب ءضكك  
ئ ا  ا اضتكك   اككر لل تتحءككل غككل غحكغكك  االوككت

. تاا م ءحهى اضحاالح اضت   ا   ضاا ع ل اضغحك 
ا اضءمام اضنف   هم زمام غةكم   تهكن  ك  كم ك  

ا ككغل لككنا ا نككام ال ةككه غككل اضت ا ككء . اضغككناكم 
ءضكك  لل اضغشككمق اضوككامف متككر اضغوككااض   عاكك  

 ءككه , اضغحككك  اضككنف  تهاكك  عككل غاغتككء هال غةككمم
غككل زككا ال  11غككل اضغككاه     ككح اض ءككم  اضةا  كك 
ال  اا  ضاغحك  ةيه زةكال  " :اضتحك   عا  اضتاض  

ا ءال كككككال , اضغاغكككك  اضتهاكككك  ع اككككا هال غةككككمم
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غوااالً عغا زه  وةةء غل  كمم ضنم ك  اضتحكك   
 ". لا ألف غ اغا

 
اةاككنا اضكك ق اغتككا  اضغشككمق اضوككامف عككل 
كة م غل اضءكاا  ل اضغغاةاك  ا تءكه م اض كمم  يكاه 

 .ً اضغهتق ءض  اضء ا
 

اءل لكككنا اضككك ق اضكككنف اكككاًح ةكككء اض ءكككم  
 غةكككل عغككك ً ماهعكككاً ضككككل  11اضةا  ككك  غكككل اضغكككاه  

حككاالح اضتهاكك  عككل اضغاغكك  اضتحك غ كك  ةيككه زةاضاككا 
.  ل  ءككا  ةاككا اضغحككك  ةككهال غةككممااضتكك   غكككل ل

اضاككه  غككل كككل نضككن اضحككه غككل عمزاكك  غوكك م  ا
اضكككهعا  اضتحك غ ككك  اا كككب  كككااةن ضاكككا ضتا كككر 

 .غه اضه اغ  اضتحك غ  ءناض  ل
 
 

 المطلب الرابع
 دور القضاء في حال عدم صدور 

 في المدة المحدودة حكم التحكيم
 ـــــ

 
غككككل زككككا ال  \1\ ءككككم   31تكككك ق اضغككككاه  

 :اضتحك   اضوامف عا  اضتاض 
 

عا  ل ئ  اضتحك   ء هام اضحكك  اض ا كل ((
,    اض  اق ه ل اضغه  اضتك  ات كل عا اكا اضنم كال

ااه ات كال ااكر لل   كهم اضحكك  هك ل  انا ض   
 اغاً غل تام س ا يءكاه لال ااوك  ضا ئك   113غه  

 .))اضتحك  
 اااً    اض ءكم  اضةا  ك  غكل ناح اضغكاه  ل كء

 اككا  ضا ئكك  اضتحككك   ءنا تيككنم عا اككا اض  ككل   ((
 كك  اض كك اق  ككغل اراككال اضغككنكام   كك  اض ءككم  

 03غككه لاككل اضتحككك   ضغككه  ال ت  ككه عاكك  ,اضوككاةء 
 .)) اغاً ا ضغم  ااحه 

 
 ل كككء 31اتككك ق اض ءكككم  اضةاضةككك  غكككل اضغكككاه  

ءنا ضكككك    ككككهم حككككك  اضتحككككك   هكككك ل اضغ يككككاه )) 

اضغشام ءض ء    اض ءمت ل غل اضغحكغ  اضغيم ك   ك  
ل ككا  غككل  13غككل لككنا اضءككا ال هكك ل  \3\اضغككاه  

ا تااً لنا اضغ ياه غه لال اضتحك   ضغه  ء كا    ال 
ا    لن  اضحاضك  , ضغم  ااحه  اغاً ا  03تتااا  

 كككت  اضتغه كككه لا ناةكككء لا مه ناةكككء ةءكككمام غةكككم  
ت ككهم  اضغحكغكك   كك  كم كك  اضغككناكم  ةيككه هعككا  

 .((اضه ا 
 

   حكال )) ا  ح اض ءم  اضماةي  عا  ل ء 
ا تاككاً لاككل اضتحككك   ا ككل غككا اككاً  كك  اض ءككماح 

كككككال ألف , اضوككككاةء  هال  ككككهام حككككك  اضتحككككك  
  م ككككب هعككككاا  ءضكككك  نككككم  غككككل نم كككك  اضتحككككك 

اضغحكغ  اضغهت   ل  ً ة  م اض  اق غا ضك   ت كل 
 ((.اضنم  ل عا  اضتحك   غاههاً 

 
ا وكت اه غكل لكنا اضك ق ل كء ءنا ا تاكح غكه  
اضتحك   اضءا ا    لا االت از ك  هال لل   كهم حكك  
غ ككء ضاه ككاغ  كااككا  ا ككء  اككا  ألف غككل نم كك  

ناكر اضتحك   لل  ااكأ ءضك  اضغحكغك  اضغهت ك  ا  
غ اا لل ت كهم زكماماً ةتحه كه غ يكاه ء كا   ضغكه  

 اغككاً ا ضغككم  ااحككه  ا اضءككمام   ككهم غةمغككاً  03
 .   كم   اضغناكم 

 
 31ازه اكاًح اض ءكم  اضهاغوك  غكل اضغكاه  

ضتينكك  اضحككل ضاغت ككمم غككل لنككما  اضتحككك    كك  
غماايكك  اضء ككاً اضغهككتق ضغناضةكك  ل ئكك  اضتحككك   

 ضتحك غ كك  ةككهال ةككاضتيا ض ضيككه  اضةككح ةاضء كك   ا
 

 ))ح     ح لن  اض ءم  عاك  ل كء  , عنم غءةال
ءنا ا ء ككككح آاككككال اضتحككككك   ا ضكككك  ت  ككككل ل ئكككك  

ككككال , اضتحكككك    ككك  اض ككك اق ةكككهال عكككنم غءةكككال
ضاغت ككمم غككل لنككما  اضتحككك   غماايكك  اضء ككاً 

 ((.ضغناضةتاا ةاضتيا ض 
 

ااضاازكككب لل اضحكككل ةكككاضتيا ض ع كككه ةةكككاح 
تاحء اضغشمق اضوامف تء  م ل ئ  اضتحك   اضنف ل
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ضانكككم  اضغت كككمم ا  كككمه   كككء اضءكككا ال اضوكككامف 
 .اع     ء اضيااغل اال ااة   ضاتحك   

 
 المبحث الثاني

 دور القضاء في التدابير المؤقتة
 والحجز االحتياطي

 ــــ
  

زككه تنككمل لة ككاً اض  ككم ةككهعاى ز ككائ   لا 
اتهكككان تكككهاة م ازت ككك  لا  ءضككك اضحااككك  , ةغ اوكككةتاا 
  ةنة يتاا ةناةب اضياا  اال  غك اا تح     تت 

لل ت ت ككم ا تاككاً هعككاى األوككاخ ألاككل اتهانلككا 
  كت  , تحح نائا   ءكهال ل ك   ياض ك  ضحكك  األوكاخ

اضااككاً ءضكك  اضءا كك  اضغهككتق ةككاض  م  كك  لككنا 
اضتكككهة م الكككا عكككاهً  زا ككك  األغكككام اضغوكككتياا  

 .مئ خ هائم  اضت   ن الح ا ا
 

ق ازككككه تءت كككك  نة يكككك  ا ككككما  اض كككك ا
اضغنككككماى عاكككك  ل ئكككك  اضتحككككك   اتهككككان  ةيككككض 
ا اككماًاح اضازت كك  لا اضتح   كك  وككااً لكككال نضككن 
زةككل ا يءككاه ل ئكك  اضتحككك   لا لة ككاً وكك م ه ككاغ  

اغةال لن  ا اماًاح وغاق شكاله عاك  , اضتحك  
لا ة ككب , اشككن اضغككاح لا  ككمض حماوكك  ز ككائ  

 ...األغاال اضءاةا  ضاتا 
 

زا ال اضتحكك    غل/ 31/ازه عاضاح اضغاه  
غا ككب اتهككان اضتككهاة م اضغازتكك  ااضتح   كك  تتوكك  

 (:1)ةاضه ائق اضتاض   
اضنككاةب اضتةيكك  ضاككن  ا اككماًاح ءن ال تااككه  -1

ءال ة كككهه  ككك اق غااكككاه لا وككك ااه حكككال 
اضغا ككاق األ ككا  اضككنف ات ككل ةشككأ ء عاكك  

 .اضتحك  
 
ءاماًاح تتو  ةاضناةب اضازت  اةاضتكاض   اك   -2

لا زانيكككك  نضككككن لل ةءاًلككككا ض وككككح حاوككككغ  
 غتازكك  عاكك  ةءككاً اضه ككاغ  األ ككا   اال

 .تتغتب ةأف حا   لغا  زا   اضغا اق

 
مك  امتةاناكا ةاضكهعاى األ كا   ءال ل اكا ال  -3

تاه  ءض  حل اض  اق غةاشم  ةل تاه  ءضك  
توكككا ل تحءكككل ككككمض اضه كككاغ  األ كككا   
, الا ء هام اضحك  ا كغال ت   كن  غوكتءة ً 

ماًاح ء ككهاملا غهتا كك  عككل اضككنا  ككال ءاكك
ا اككماًاح اضتكك  تككت  لة ككاً   ككم غا ككاق 

 .اض  اق
 

 المطلب األول
 التدابير الوقتية

 ـــ
 

غككل  31تكك ق اض ءككم  اضهاغوكك  غككل اضغككاه  
 اككا  ضا ئكك  اضتحككك   ))  :زككا ال اضتحككك   عاكك  ل ككء

لل ت هم لحكاغاً ازت   لا  ك  اك ً غكل اضناةكاح 
 .((انضن زةل ء هام اضحك  اض اائ 

 
كغا تك ق اض ءكم  اضواهوك  غكل   كخ اضغكاه  

 حكككل ألف غكككل نم ككك  اضتحكككك   ) : (عاككك  ل كككء
غمااي  زا   األغام اضغوتياا  وااً زةل اضةهً 
ةااماًاح اضتحك     لا لة اً و ملا التهان ءاكماً 
تح    ا ءاً ضسحكا  اضغ  اق عا اا  ك  زكا ال 

 ((.ل ال اضغحاكغاح
 

ضكككككازت  اال  اكككككا  اضكككككت ا  غكككككل اضءكككككمام ا
اض اهم غل ل ئك  اضتحكك   عاك   حكا غكا لكا غتةكب 
ةاض وة  ضاءماماح اضازت   اضت  ت هم عكل اضء كاً 
ألل زككا ال اضتحككك   ضكك   كك ق  ككماحً  لا  ككغ اً 
عا  ااا  اضنيل ةاضءمام اض اهم ا ضك   ك ق ءال 
عاككك  اكككاا  م كككب هعكككاى ةكككةن ل حكككك  اضتحكككك   
 ةاعتةام لل حك  اضتحكك   لكا حكك  غ كءخ ضاه كاغ 

 .اتان اضءماماح اضازت   ض وح غ ا   ضاه اغ 
 

اءنا كككال اضغشككمق اضوككامف زككه لاككا   كك  
ضا ئككك  اضتحكككك   لل ت كككهم  \31\اض ءكككم  اضهاغوككك  

لحكاغاً ازت   لا    ا ً غكل اضناةكاح زةكل اضحكك  
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 ككال اضغشككمق  كك  اض ءككم  اضواهوكك  غكك ح , اض اككائ 
اضحل ألف غل نم   اضتحك      غماايك  زا ك  

غوككتياا  ا ةككنضن  ا ككء ةغااككر لككات ل األغككام اض
زككككه تءككككمم  ككككاق غككككل  31اض ءككككمت ل غككككل اضغككككاه  

االهت كككاق اضغشكككتمن ةككك ل اضتحكككك   ا اضء كككاً 
ةشكككأل اضتكككهاة م اضازت ككك  ا اضتح   ككك  اال ةكككه غكككل 
ا شككام  ءضكك  لل اهت ككاق اضء ككاً   حوككم  كك  
اضغوككائل اضغوككتياا  ءنا ات ككل اضنم ككال  كك  ات ككال 

ةتاككن اضغوككائل  اضتحككك   عاكك  ز ككم االهت ككاق
عاككك  اضتحكككك   احكككه  هال اضء كككاً ا ضاكككاً لحكككه 
األنكككككما  ءضككككك  اضء كككككاً ال  كككككاةم عاككككك  وككككك م 
ا اككماًاح اضها كك  ةككاضتحك   اال  يتةككم غ از ككاً 
الت ككككال اضتحككككك   ا تءككككه   اضناككككر ءضكككك  اضوككككان  

ء ائ   التهان ا اماًاح اضازت   ا اضتح   ك  ال اض
 يه ت ا الً عل اضتغون ةكاضتحك   لا   كم اضغحكغك  

 .   لواخ اضغا اق
 

 المطلب الثاني
 الحجز التحفظي

 ــــ
 

غل زا ال اضتحك    6\31ضءه عاضاح اضغاه  
, غوكأض  ا اككماًاح اضتح   كك  كغككا وككةل لل نكم ككا

غكككككام ا حكككككك  مئككككك خ غحكغككككك  اضةها ككككك   ككككك  األ
اضغوككتياا   كك  اضغوككائل اضتكك   هشكك  عا اككا غككل 

غكككل زكككا ال ل كككال  1\11اضغكككاه  ) كككااح اضازكككح 
 (.اضغحاكغاح اضغه   

 
ا احكك  اضءككا ال اضوككامف عككه  ل ككااق غككل 
اضتككهاة م اضازت كك  ا اضتح   كك  اضتكك   ا كك  ضءا كك  
األغام اضغوتياا  لا ضمئ خ هائم  اضت   ن اتهانلكا 

 :كاضتاض الن  األ ااق  غكل تحه هلا 
 

اضتكككهاة م اضتح   ككك  اضتككك  غكككل شكككأ اا ح ككك   -1
األغةا  عا  , اضحءال لا األا اق اضءا ا   

اككمه اضغااككاهاح ا  ككمض اضحماوكك  )نضككن 
اضء ككككائ   ا ة ككككب األغككككاال اضءاةاكككك  ضاتاكككك  

ضتيكككهف اككككنضن اضتكككهاة م ار اككك  ءضككك  ء اضككك  ا
ة ككام  عاغكك  ا....( اضاازككب عاكك  اضحءككال 

 ككك  ح كككال تاكككه  لكككن  اضتكككهاة م ءضككك  ت 
 . مم  اائ  ا ك م زاةل ضاتيا ض

 
اضتككهاة م اضتح   كك  اضتكك  غككل شككأ اا اضح ككا   -2

عاكككك  اوككككائل ا ةةككككاح ا ءضكككك ا  تءككككه غاا 
ةغااككككر لحكككككا  اضءككككا ال اضوككككامف اضككككنف 
 ين  ضءا   األغكام اضغوكتياا   ك ح   
تغك ل لحكه اضغتءا ك ل غكل االوتح كال لا 
اضغحا  كككك  عاكككك  اوككككائل ءةةككككاح  هشكككك  

غككل زككا ال ل ككال  6\11غككاه   كك اعاا  اض
اضغحاكغككاح اضغه  كك  تا كك  ضءا كك  األغككام 
ًً عا  اضنار اضغءه   اضغوتياا  لل  ءمم ة ا
ءض ء ا زةل هعا  اضه ا  ءاماً غيا  ك  لا 
, هةم       ا نضكن  ك  حكال اضيااك  اض ائكه 

غل زا ال اضتحك    ال  3\31ا ا ل اضغاه  
ل ئك  اضتحككك   تماككب ءضك  اضغحكغكك  اضغيم كك  

غكككل لكككنا اضءكككا ال ضاحكككك   \3\ ككك  اضغكككاه  
ةتكا ككك  اض  كككم ةكككاةما  غوكككت ه  ككك  حا تكككء 

 . يتةم  مام اً ضاحك     اض  اق
 

اضتككهاة م اضتح   كك  اضتكك  غككل شككأ اا تاغ ككه  -3
 ا كككك  :األغككككاال تح كككك ماً ضات   ككككن عا اككككا 

ل ككككال  \212\اضغككككاه )اضءككككا ال اضوككككامف 
ضاكككهائ  لل  ازكككب حاككك اً ( غحاكغكككاح غه  ككك 

ا  لغاال غه  ء اضغ ءاضك  ااض  كم احت ان اً ع
غ ءاضكك   كك  اضحاضكك  اضتكك   كككال   اككا اضحككل 

 .غا اق اض  اق غحتغل اضاااه
 

ءنا تيال اض  اق ةحل ع    عاك  عءكام  ءكه  -1
ءنا )اكككاً  ككك  اضءكككا ال اضوكككامف عاككك  ل كككء 

تيال اض  اق ةحكل ع  ك  عاك  عءكام ااكر 
ا ككب ءشككام  اضككهعا  عاكك   ككح    اضيءككام 

  اضغكناكم  اضتك   يءكه ةءمامخ تتهن   ك  كم ك
ضاا االهت اق ا ءاً ضا ءم  األاض  غل لن  

 (.  اضغاه 
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 المبحث الثالث

 دور القضاء في استدعاء الشهود
 واألمر باإلنابة القضائية

 ـــ
 

 :استدعاء الشهود  -أوالا 
 

ضغا كال اضغحك  ال  يها لل  كال    حء ء  
األغككم شه ككاً عاه ككاً ال  غاككن وككان  اضءا كك  غككل 

ام اض  كككم عاككك  اال  ككك اق ءضككك  غكككا تتناةكككء ءاةككك
اضه كككاغ  اضتحك غ ككك  غكككل زااعكككه ءةةكككاح ا غ اكككا 
اوتهعاً شاله ضاح ام ضوغاق شااهتء لغكا  ل ئك  
اضتحكككك   ةاضاوكككائل اضتككك  توكككاعهلا عاككك  ءاةكككام  

ا كككنضن , ضاح ككام لا ع ككه اغت اعككء عككل ا ااةكك 
ءضكك ا  شككهق غككل اض  ككم ةتءككه   غوككت ه غ ككت   كك  

  ا  مامف ضاةح   اا ا غكا زكه اضهعاى اضتحك غ 
 تناةء األغم غل االضتااً ءض  ا  اة  اضء ائ    ك  
ةيككض اضغوككائل اضتكك   تيككنم عاكك  ل ئكك  اضتحككك   

 ءككه زككم  اضغشككمق اضوككامف حككل ل ئكك  . غةاشككمتاا
اضتحككككك    كككك  االضتاككككاً ءضكككك  غحكغكككك  االوككككتئ ا  

 .ضتحء ل غا تءه 
 

غكل زكا ال اضتحكك   عاك   22ات ق اضغاه  
 :اضتاض 

 
ضنم كك  , غككب غماعككا  لحكككا  لككنا اضءككا ال -1

اضتحكككك   االت كككال عاككك  ا اكككماًاح اضتككك  
ةغككا  كك   ءتةاعاككا تيكك ل عاكك  ل ئكك  اضتحككك   

نضككن حءاغككا  كك  ءه ككاق لككن  ا اككماًاح 
ضاءااعككه اض ا ككن   كك  لف غ  غكك  لا غمككك  

 .هائ  ضاتحك      وام ا لا هامااا
 
 انا ضك   ااكه غةكل لكنا االت كال ككال ضا ئك   -2

حك   غب غماعكا  لحككا  لكنا اضءكا ال لل اضت
تهتككككام ءاككككماًاح اضتحككككك   اضتكككك  تمالككككا 

 .غ اوة 

 
 وككككت اه غككككل اضكككك ق اضوككككاةل لل اضغشككككمق 
اضوامف لاكا  ضا ئك  اضتحكك   لل تهتكام ءاكماًاح 

 .اضتحك   اضت  تمالا غ اوة 
 

ا  ككككماً ءضكككك  لل ل ئكككك  اضتحككككك   ال تتغتككككب 
ضء ككاً ةوككان  ا اةككام اا ضكك ا  اضتكك   تغتككب ةاككا ا

 ءه لاا  زا ال اضتحك   اضوامف ضا ئ  اضتحكك   لل 
تااككككأ ءضكككك  اضء ككككاً التهككككان ءاككككماًاح ا ةةككككاح 

اضكككل اغككب لككن  اضوككاناح اضااوككي  اضتكك  .اضغ اوككة 
غ حاككا زككا ال اضتحككك   اضاه ككه ضا ئكك  اضتحككك    كك  

ءال ل كء  ك  غوكأض  22غوائل ا ةةاح عغ ً ةاضغاه  
وكككأض  غكككل اضنيكككل ةكككاضت ا م  ءكككه ايكككل لكككن  اضغ

اهت ككاق اضء ككاً اضوككامف عغكك ً ةأحكككا  اضغككاه  
 :غل زا ال اضتحك   اضت    ح عا  اضتاض   13

 
ءنا عم ككككح هكككك ل ءاككككماًاح اضتحككككك    "

 غوككأض  تهككم  عككل اال كك  ل ئكك  اضتحككك   لا نيككل 
 

ةكككاضت ا م  ككك  اة ءككك  زكككهغح ضاكككا اكككا  ضاكككا ازككك  
ا اكككماًاح ءنا ككككال اض  كككل  ككك  اض ككك اق  تازككك  

 ." ن  اضغوأض  لا ة ح  اضاة ء عا  اضةح ةا
 

اضا ئكككك  اضتحككككك   لل توككككتغب ءضكككك  اضشككككااه 
اةاضتاض   ا ء  اا  , ضاا ال ءض  اضازائب اضحء ء  

 .ضاا اضاااً ءض  اضء اً ض ا   اضشااه ةاضح ام
 

غككل زككا ال اضتحككك    33ازككه   ككح اضغككاه  
تماكككب ل ئككك  اضتحكككك   ءضككك  "اضوكككامف عاككك  ل كككء 

نا اضءكا ال  اككماً غككا غكل لكك \3\اضغحكغك  ةاضغككاه  
 : ا  
اضحككك  عاكك  غككل  تهاكك  غككل اضشككااه عككل - 1

اضح ام لا  تغتب ةهال عنم زكا ا   عكل 
ا ااةكك  ةككاضا اًاح ا اض ماغككاح اضغءككمم  

 ..."زا ا اً 
 

 :اإلنابة القضائية  –ثانياا 
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غحكغك   ،ال  عغل ةغااةء ت اض غحكغ 

لهمى ضاء ا  غكا اا ا ك  هائكم  اهت ا كاا ةأحكه 
ةيكككككض ءاكككككماًاح اضتحء كككككل لا ا اكككككماًاح لا 

اضء كككائ   األهكككمى اضتككك   ءت ككك اا اض  كككل  ككك  
اضكككهعاى اضغم اعككك  لغاغاكككا ااضتككك  تيكككنم عا اكككا 
غةاشمتاا ة  وكاا ةوكةر اضغوكا   لا لف غكا ب لهكم 
كأل  كال اضغال اضغماه غيا  تء    غكال ةي ه عل 

 .غءم اضغحكغ  اضغ  ة 
 

   كال غكل زكا ال اضتحكك  33اعغ ً ةاضغكاه  
ل ئ  اضتحك   ض خ غكل وكانتاا لل ت  كر ع اكا  ك  
اتهكككان ءاكككماً ز كككائ  غيككك ل اضك اكككا تناكككر غكككل 
اضغحكغ  اضغهت   ء كهام األغكم ةا  اةك  ءضك  لف 
غحكغكككك  لهككككمى ضتءكككككا  ةككككا اماً   اةكككك  ع اكككككا 

  \3\ اضغحكغ  اضغهت   ااضغشكام ءض اكا  ك  اضغكاه  
 

  غككل لككنا اضءككا ال لكك  اضغحكغكك  اضغ  ةكك  ااضغحكغكك
 اضتكككك  تااككككء ءض اككككا لغككككم ا  اةكككك  لكككك  اضغحكغكككك 

 .اضغ اة 
 

اال شكككن لل ناكككر ل ئككك  اضتحكككك   ا  اةككك  
اضء ككائ    يكككه  اعكككاً غككل اضغوكككاعه  اضتككك   ءكككهغاا 
اضء اً    اضهاض  ض  ا  اضتحكك   كغكا  اككه للغ ك  

 . اضء اً اضان  
 

اله ماً  ا  كا  نغكح لل  ةءك  لكه  اضء كاً 
ء ككاً اضتحككك   غككل لككا تحء ككل اض ياض كك  اضء ككاى ض

هكك ل هعكك  اضتيككاال ةكك ل ز ككاً اضهاضكك  از ككاً 
اضتحك   كغا لا اضحكال ةاض وكة  التهكان ا اكماًاح 
اضازت كك  ااضتح   كك  غككل زةككل ز ككاً اضهاضكك  ا كك  
اضغوائل اضغت ا  ةتشك ل ل ئ  اضتحك   ال  اً غكل 
ه ل اضمزاة  عا  حك  اضتحك   وااً لككال األغكم 

اضنيكككل ةكككاضةن ل لا  تياكككل ةاضمزاةككك  غكككل هككك ل 
لكا هام لكا  ضاء كاً ,ءكواً اضحك       اضت   كن 

ض ككا كككل اضةءكك   كك  زهمتككء عاكك  ء اككا   ,اضوككامف 
 .ةشكل كاغل

 
 المبحث الرابع

 دور القضاء في إبطال حكم التحكيم
 ـــــ

 
عاكك  لل احككك  ,تت ككل اضكة ككم غككل اضءككاا  ل 

اضتحك   اض اائ  لا غةكم  اك كم زاةكل ألف نم كل 
 \10\ ح   تك ق اضغكاه ,ضنيل اضياه  غل نمل ا

 :غل زا ال اضتحك   اضوامف عا  ا ء 
 
ال تءةككل هعككاى ةنكك ل حككك  اضتحككك   ءال  كك  - 1

 :ض  ااضحاالح اضت
لا كال لنا ,ءنا ض   ااه ات ال تحك غ -  ل

 .االت ال ةان  لا وءن ةا تااً غهتء
ءنا كال لحه نم   ات ال ضتحك   ازكح - ر

  لا  از ككاا ا ءككاً ءةماغككء  ازككه األلا كك
 .ضاءا ال اضنف  حك  للا تء

 
ءنا تيكككنم عاككك  لحكككه نم ككك  اضتحكككك   -  

تءككككه   ه اعككككء ةوككككةر عككككه  ءع  ككككء 
 ككح حاً ةتي كك ل غحككك  لا ةككااماًاح 
اضتحك   لا ألف وةر لهم هكام  عكل 

 .ءماهتء
 
ءنا اوتةيه حك  اضتحك   تنة ل اضءا ال -  ه

اضنف ات ل األنما  عا  تنة ءء عا  
 . اض  اق  غا اق

 
ءنا تكك  تشككك ل ل ئكك  اضتحككك   لا تي كك ل – لـ

ضاكككنا  اضغحكغككك ل عاككك  ااكككء غهكككاض 
 .اضءا ال لا الت ال اضنم  ل

 
ءنا   كككل حكككك  اضتحكككك    ككك  غوكككائل ال  -ا

 شغااا ات كال اضتحكك   لا اكاا  حكهاه 
لغككل   كل  ءنالنا االت ال اغكب نضكن 

لاككككك اً اضحكككككك  اضها ككككك  ةاضغوكككككائل 
لاكككككك اً  اضها ككككككي  ضاتحككككككك   عككككككل 
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اضها كك  ةاضغوككائل ك ككم اضها ككي  ضككء 
 ككك   ءكككب اضكككةن ل ءال عاككك  األاككك اً 

 . األه م  احهلا 
 
 ءناءنا ازب ةن ل  ك  حكك  اضتحكك   لا  –  

اضتحك   ةانا  ةن  كا   ءاماًاحكا ح 
 لةم    اضحك  

 
تء   اضغحكغ  اضت  ت  كم هعكاى اضكةن ل  - 2

غكككل تاءكككاً   وكككاا ةكككةن ل حكككك  اضتحكككك   ءنا 
ت كككككغل غكككككا  هكككككاض  اض  كككككا  اضيكككككا   ككككك  
اضاغاام ككككك  اضيمة ككككك  اضوكككككام   احكككككاالح 

 \53\اضككةن ل غ  ككاق عا اككا  كك  اضغككاه  
, غككل ككككل غكككل اضءكككا ال اضغ كككمف ااضيغكككا  

 غككككككككل زككككككككا ال اضتحككككككككك    \ 10 \ااضغككككككككاه 
 .األمه   

 
ااضه ككاغ  ل ككا غاااككء غككل لحككه نم كك  
اض  اق الا اضنم  اضهاوم ضاهعاى ةشككل كاغكل 

 ئ   كه اضنكم  ارهكم ا وكتاف لل لا ةشكل ا
    اضناعل   وء ةاضغوكتهع  لا ناضكر اضنيكل 

لا   ك  اضنكم  ارهكم ةاضه ك  , لا ك م نضكن 
ةهعاى اضةن ل لا اضغوكتهع   كه  لا ك كم نضكن 

لا   كك  غا ككاق اضككهعاى ةأ ككء اضنيككل ةحككك  , 
اضتحكككك   لا ةن  كككء غكككاها  ل كككء غكككل اضاا كككح لل 

اق عا اكا  ك  لوةار اضنيل ل  األوةار اضغ  
 .اضءا ال 
 

احككككاالح اضنيككككل ةككككاضةن ل لكككك  حككككاالح 
 كك   اككا  اضء ككاخ , غحككهه  عاكك  وككة ل اضح ككم 

عا اا اتةء  هعاى اضةن ل اكائ   حتك  ضكا ات كل 
, نم ا اض  اق زةل  كهام اضحكك  عاك  ك كم نضكن 
لف عا  لل اضحك  اضنف و  كهم لكا حكك  زنيك  

اضغككاه  ) ك ككم زاةككل ألف نم ككل غككل نككمل اضنيككل 
 ( .لمه   53غ مف اعغا   ااضغاه   51

 

اغل ح   غكه  اضنيكل تت كل اضءكاا  ل عاك  
ضانيل ةحك  اضتحك    انا م يح هعاى تحه ه غه  

اضكةن ل ةيكه تاكن اضغككه  تكمه اضكهعاى شكك ً الكك  
 .غوأض  غل اض  ا  اضيا 

 
ا اا  ضاغحكغ  لل تة ملا غل تاءكاً   وكاا 

اضككل  حت  ضا ضك   ة ملكا اضنكم  اضغنيكال  كه 
زككاا  ل لككن  اضككهال تهتاكك  غككل ح كك  تحه ككه غككه  

    حك ل لل اضءكا ال اضوكامف حكهه اضغكه  , اضنيل
 1\51ةة ةككك ل  اغكككاً اضتاض ككك  ضتةا ككك  اضحكككك  اضغكككاه  

اضغكاه  \اح اضتااء نلر اضغشماق األمه ك  ا   ن
  غا   ق كل غل اضءكا ال اضغ كمف  \لمه    53

اغكاً غكل ااضيغا   عا  لل لن  اضغه  ل  تويال  
 . \غ مف اعغا    51اضغاهتال  \نضن اضتام س 

 
اتت كككل زكككاا  ل اضتحكككك    ككك  كاضة ككك  اضكككهال 

 :اضيمة   عا  تءو   لوةار اضةن ل ءض  زوغ ل
 

لوةار الةه لل  ة ملا اضناعل حت  تت كهى   -1
 .ضاا اضغحكغ  

 
لوةار تة ملا اضغحكغ  غكل تاءكاً   وكاا اضكا   -2

 .ض   تغون ةاا اضناعل 
 

ااضغكاه  , غكل اضءكا ال اضوكامف \53\اضغاه  
 ااضغكككاه  , غككل اضءكككا ال اضغ كككمف ااضيغكككا   \53\
 
ا  غا عها حاض  ااحه  , غل اضءا ال األمه   \10\

 ال اغ ب األوكةار تكههل  كغل اضءوك  األال  ك  
 .ح ل تءب لن  اضحاض   غل اضءو  اضةا  

 
الن  اضحاض  ل  غهاض   اض  كا  اضيكا   كههل 

 غا اق اض  اق غل اضغوائل اضتك  ال  غ اا كال
 . اا  اضتحك     اا

 
ا كال اضحل  ك  م كب هعكاى ةنك ل حكك  

 .اضتحك   ضكل نف غ اح  غل نم   اضتحك  



 111 

 
غحكغكككككك  )اوكككككان  اضغحكغكككككك  اضغهت ككككك  

ع ه تهز ءاا ضانيل ةكاضةن ل  ك  حكك  ( االوتئ ا 
اضتحككك     ح ككم هاملككا ءغككا  كك  اضء ككاً ةةن  ككء 

ضحككككاالح اضككككاامه  عاكككك  وككككة ل ءنا غككككا تككككاا مح ا
تحككك   وككامف ااضغككاه   \53\اضح ككم  كك  اضغككاه  

 \10\تحككككك   غ ككككمف اعغككككا   ااضغككككاه   \53\
لا تء كك  ةم ككب هعككاى اضككةن ل , تحككك   لمه كك 

 اضكك خ ضاككا لل تت ككهى ضحككك  اضتحككك   غككل ح كك  
 

اضغا ككاق لا غككل اض اح كك  اضءا ا  كك  انضككن عكككخ 
 ككل اض م وكك  اضككنف  غاككن اضحككل ا تااككء اضء ككاً

غككل زككا ال اضغما يككاح اض م وكك   \1115\اضغككاه  
, اضاه ه غل اضتيمض ضغا اق اض  اق ااضحكك  ةكء
ا ككمى لل لككنا اضتااككء لزككمر ضايهاضكك  أل ككء  حءككل 

ا تا كر ءناضك  لغكه , اضومع     اضةح  ك  اض ك اق
 .اضتءا   ا ا م اض  ءاح

 
ا  غكككا  تياكككل ةكككاألةم اضغتمتكككر عاككك  م كككب 

تحككك   وككامف  \55\هعككاى اضككةن ل  ككال اضغككاه  
ال  تمتككر عاكك  م ككب هعككاى : "   ككح عاكك  ل ككء 

اضةن ل ا ل ت   ن حكك  اضتحكك   اغكب نضكن  اكا  
ضاغحكغ  لل تءمم    كم   اضغكناكم  ا كل اضت   كن 
ضغككه  لز ككالا وككتال  اغككاً ءنا ناككر اضغككهع  نضككن 
 ككك   كككح    اضكككهعاى اككككال  هشككك  غكككل اضت   كككن 
ازككككاق  ككككمم اوكككك    تيككككنم تهامكككككء ا اككككا  

كغككك  لل تاككك   اضغكككهع  ةتءكككه   ك اضككك  غاض ككك  ضاغح
ت ككغل ضه ككغء ل ككمام ازكك  اضت   ككن ءنا ز ككح 

 ."ةمه اضهعاى
 

اتاتء  لن  اضغاه  غكل ح ك  اضغ كغال غكب 
 .تحك   غ مف \51\اضغاه  
 

ات  ل غحكغ  االوتئ ا  ةهعاى اضةن ل 
هكككك ل غككككه  توككككيال  اغككككاً غككككل تككككام س اكتغككككال 

ةاض وكة  ا ,تحكك   وكامف 3\51اضغكاه  ,اضه اغ 

ضاكككاا  اضنيكككل  ككك  اضحكككك  اض كككاهم  ككك  هعكككاى 
 :اضةن ل   ش م ءض  ة   حاالح

 
ءنا ت  اضنيل ةةن ل حك  اضتحكك    :الحالة األولى

اضككككل اضغحكغككك  مهح اضكككهعاى ازكككممح 
اضغ ككاهز  عاكك  اضحككك   ككال اضءككمام حوككر 
اضءكككا ا  ل اضوكككامف ااألمه ككك  لكككا زكككمام 
 زني  ال  ءةل اضنيل انضن ةهك   غكا ءنا
 زككككككككممح اضغحكغكككككككك  زةككككككككال اضككككككككهعاى 

 
اةاضتكككاض  ةنككك ل اضحكككك   ككك  لكككن  اضحاضككك  
 كككال زماملككا زككاة ً ضانيككل لغككا  غحكغكك  
اض ءض ه ل ة ة ل  اغاً غل اض كا  اضتكاض  

 .ضتةا   اضحك 
 

عاكك  ل ككء  1\51ازككه   ككح اضغككاه  
ءنا زكككممح اضغحكغككك  مه هعكككاى اضكككةن ل 
 ككككال زماملككككا  ءككككا  غءككككا  ءكوككككاً حككككك  

 .    اضت   ناضغحكغ ل  
 

غكككل زكككا ال  52كغكككا   كككح اضغكككاه  
 :اضتحك   اضوامف اضاه ه عا  اضتاض 

 

 ءةكككل زكككمام اضغحكغككك  ةاةنكككال حكككك    -1
اضتحك   اضنيل لغكا  غحكغك  اضك ءض 

 كككا  اضتاض ككك  ضتةا ككك   33هككك ل غكككه  
 .اضحك 

 
تةكككح غحكغككك  اضككك ءض ةكككاضنيل  ككك    -2

اضءمام اض اهم ةاةنال حك  اضتحكك   
اغكككاً غكككل تكككام س    03هككك ل غكككه  

 .ا ال غا  اضهعاى ءض اا
 
 

 
ء ء ال  اا  ءكواً حك  اضغحكغك ل  :الحالة الثانية

     اضت   ن ءنا كال حك  اضتحك   غهاض  
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ضا  ككا  اضيككا  لا كككال اضحككك  ضكك   ككت  تةا  ككء 
 . ح حاً ضاغحكا  عا ء 

 
ءنا ككككال اضتحكككك    ككك  اككك ً غ كككء  :الحالةةةة الثالثةةةة

ح ح الغكككل ةككان ً ا كك  اضاكك ً األهككم  كك
  كككل اضاككك ل ل عكككل ةي كككاغا  ككك   ءكككب 
اضككةن ل ءال عاكك  اضاكك ً اضةانككل  كك  حكك ل 

اةت   كن  الكن   ارهكم حك  ة ح  اضاك ً 
اغكككل  -15 -اضحاضككك    كككح عا اكككا اض ءكككم 

غككل زككا ال اضتحككك   اضوككامف  -53-اضغككاه  

غ مف اعغا   ااضغاه  ( ا\1\5ااضغاه  )
لمه   اءنا كال ةا غككال   كل  6\1\10

ل ل ةي كككاغا عكككل ةيكككض  ككك   ءكككب اضاككك 
اضككةن ل ءال عاكك  اضشككل األال غككل اضحككك  
ةح    نةل عا  غهتا  حاالح اضكةن ل 
غت  كال نضن غغك اً لل  كال اضحك  ةان ً 
ةوةر غهاض ك  اض  كا  اضيكا  اضككل اضكةن ل 
غتياككككل ةاكككك ً غككككل اض كككك اق هال اضاكككك ً 

 .األهم
      

 


