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 في شأى ًزع الولكيت واالسخيالء الوؤقج للوٌفعت العاهت وحعديالحه

________________________________________________________ 

  

 ًائب أهير الكويج                                        ًحي جابر األحود الجابر الصباح

 يٍ اندسزٕر . 16ٔ  81ٔ  81ثعد اإلطالع عهٗ انًٕاد 

 . ٔأطدرَبِٜرٙ َظّ ، ٔقد طدقُب عهّٛ ٔافق يجهس األيخ عهٗ انقبٌَٕ ا

 4هادة 

َشع يهكٛخ انعقبراد أٔ األراػٙ ٔاالسزٛالء عهٛٓب يؤقزب ال ٚكوٌٕ الال نهًُععوخ انعبيوخ،    

 ٔيقبثم رعٕٚغ عبدل ٔٔفقب ألحكبو ْذا انقبٌَٕ.

 زع الولكيت للوٌفعت العاهت .ً   -أوال

 * هعدلت 2هادة 

، رُشووإ الدارح يقووزقهخ رهوووق ثووٕسارح انًبنٛووخ ٔرقووًٗ الدارح َووشع انًهكٛووخ نهًُععووخ انعبيووخ  

ٔٚعٍٛ يدٚزْب ثًزسٕو ٔٚكٌٕ يقئٕال أيبو ٔسٚز انًبنٛخ ، ٔٚظودر ثبنٓٛكوم انزُمًٛوٙ    

 نإلدارح قزار يٍ ٔسٚز انًبنٛخ .

 3هادة 

انًهكٛووخ نهًُععووخ انعبيووخ ثبنُقووجخ النووٗ يٕخعٛٓووب ٔيقووز ديٛٓب       ٚكووٌٕ نًوودٚز الدارح َووشع  

 ٔعًبنٓب االخزظبطبد انًقزرح فٙ قبٌَٕ انٕخبئف انعبيخ نٕكٛم انٕسارح .



 4هادة 

ر ووزض الدارح َووشع انًهكٛووخ نهًُععووخ انعبيووخ ثًقووط األراػووٙ انًههووٕة َووشع يهكٛزٓووب      

ءاد َووشع انًهكٛوخ نهًُععووخ  ٔرودٚودْب ، ٔثزُعٛوذ قٕاعوود انزقوٕٚخ انعقبرٚووخ ، ٔار وب  ال وزا     

 انعبيخ كًب ر زض ثزُعٛذ قزاراد االسزٛالء انًؤقذ .  

 ** هعدلت 5هادة 

رشووكم ثووةدارح َووشع انًهكٛووخ نهًُععووخ انعبيووخ نجُووخ رقووًٗي نجُووخ َووشع انًهكٛووخي ثزئبسووخ    

ٔسٚووز انًبنٛووخ ٔعؼووٕٚخ صالصووخ يووٍ أعؼووبء انًجهووس انجهوود٘ ٚووزى اَز ووبثٓى نووذن  نًوودح      

عؼٕٚزٓى ٔيدٚز الدارح َشع انًهكٛخ ٔيدٚز عبو انجهدٚخ ٔانٕكٛم انًقبعد نشئٌٕ أيوال   

 ٔيُدٔة عٍ انجٓخ اإلدارٚخ طبنجخ َشع انًهكٛخ . اندٔنخ ٔيُدٔة عٍ ٔسارح انز هٛط 

ٔر زض انهجُخ ثةطدار قزارْب فٙ شإٌ رقزٚوز انًُععوخ انعبيوخ انًٕ جوخ نُوشع انًهكٛوخ       

 يٍ ْذا انقبٌَٕ .   9ٔفقب ألحكبو انًبدح 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( انًُشووٕر ثبنجزٚوودح انزسووًٛخ ي انكٕٚووذ 2001( نقووُخ  2( ثبنقووبٌَٕ رقووى    9، 1، 1، 6، 2عوودنذ انًووٕاد    -*

  انٛوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووٕو ي ثبنعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودد

 (. 8( انقُخ   انضبنضخ ٔان ًقٌٕ ( ص   212 

هوووق ثووبنًجهس انجهوود٘ ٔرقووًٗ يالدارح َووشع  ( قجووم انزعوودٚم كًووب ٚهووٙ  ي رُشووإ الدارح يقووزقهخ ر  2َظووذ انًووبدح    -* 

 انًهكٛخ نهًُععخ انعبيخي ٔٚعٍٛ يدٚزْب ثًزسٕو ٔٚكٌٕ يقئٕاًل أيبو رئٛس انًجهس انجهد٘.

م ثةدارح َشع انًهكٛخ نهًُععخ انعبيخ نجُخ رقوًٗ ينجُوخ َوشع    ( قجم انزعدٚم كًب ٚهٙ  ي رشك 6 َظذ انًبدح   -* * 

َبئجّ عُد غٛبثّ ٔعؼٕٚخ صوالس يوٍ أعؼوبء انًجهوس انجهود٘ ٔيودٚز الدارح َوشع         انًهكٛخ ي ثزئبسخ رئٛس انجهدٚخ أٔ

ٔيُدٔة عٍ ٔسارح انًبنٛوخ ٔانظوُبعخ ٔيُودٔة عوٍ يجهوس انز هوٛط ٔيُودٔة عوٍ انجٓوخ            ٔ يدٚز انجهدٚخ انًهكٛخ

 اإلدارٚخ طبنجخ َشع انًهكٛخ .

يوٍ ْوذا    9نُشع انًهكٛخ ٔفقب ألحكوبو انًوبدح   ٔر زض انهجُخ ثةطدار قزارْب فٙ شإٌ رقزٚز انًُععخ انعبيخ انًٕ جخ 

 انقبٌَٕ ي.  



 * هعدلت6 * هادة

رشكم ثةدارح َشع انًهكٛخ نهًُععخ انعبيخ  نجُخ رقًٗ ي نجُوخ انزضًوٍٛ ي ٔٚعوٍٛ رئٛقوٓب     

َٔبئجووّ ٔأعؼووبلْب نًوودح عووبيٍٛ ثقووزار يووٍ يجهووس انووٕسراء ثُووبء عهووٗ عووزع ٔسٚووز   

عشوز عؼوٕا ًٚضهوٌٕ خجوزاد فُٛوخ قبََٕٛوخ       انًبنٛخ عهٗ أال ٚزجبٔس عدد أعؼوبئٓب أحود   

ٔعقبرٚخ يٍ  ًٛو  يوبفموبد انكٕٚوذ ٔر وزض ْوذِ انهجُوخ ثزقودٚز انزعوٕٚغ انًقبثوم          

نُشع انًهكٛخ أٔ االسزٛالء انًؤقذ يٓزدٚوخ فوٙ  نو  ثبنقوعز انقوبئد فوٙ انًُهقوخ انكوبئٍ         

قزووب ، ثٓووب انعقووبر أٔ انعقووبراد أٔ األراػووٙ انًُشٔعووخ يهكٛزٓووب أٔ انًقووزٕنٗ عهٛٓووب يؤ   

 ٔكذن  ثإصًبٌ ٔالٚجبر انعقبراد فٙ انًُبطق انًجبٔرح أٔ يضهٓب .  

كًب ر زض ثزقدٚز قًٛخ انعقوبراد انزوٙ رعوزع عهٛٓوب العًوبال ألحكوبو انقوٕاٍَٛ يٓزدٚوخ         

 فٙ  ن  ثبألسس انًشبر النٛٓب. 

 إجراءاث ًزع الولكيت . –ثاًيا 

 (7هادة )

انجٓخ طبنجخ َشع انًهكٛخ نهًُععخ انعبيخ أٌ روٛوم النوٗ الدارح َوشع انًهكٛوخ نهًُععوخ       عهٗ

انعبيوخ يشووزٔع انًُععووخ انعبيووخ انًههوٕة َووشع انًهكٛووخ يووٍ أ هوّ ثًووذكزح ٕٚػووط فٛٓووب    

 رعظٛم انًشزٔع ٔٚزفق ثٓب رسى ر هٛهٙ نهًٕق .

 ** هعدلت8

ار انًُععووخ انعبيووخ أٔ  رجوووش نجُووخ َووشع انًهكٛووخ يشووزٔع انًُععووخ انعبيووخ إلطوودار قووز     

رفؼّ خالل شٓز يٍ ربرٚخ الحبنزّ النٛٓب. ٔنهجُخ أٌ رههت يوب رزٚود يوٍ الٚؼوبحبد أٔ     

ثٛبَبد أٔ رعظٛالد فٙ شإٌ انعقبراد انًههٕة َشع يهكٛزٓب، كًوب نٓوب فوٙ سوجٛم  نو       

الٚعوووبد يُووودٔة عُٓوووب نووودخٕل انعقوووبراد ٔاألراػوووٙ انًههوووٕة َوووشع يهكٛزٓوووب إل وووزاء 

ًقوبحٛخ، ٔنٓوب اسوزدعبء يوٍ روزٖ يُبقشوزّ. ٔال ٚكوٌٕ اَعقوبد انهجُوخ          األعًبل انعُٛوخ ٔان 

طوووٛوب الال ثوؼووٕر انووزئٛس ٔأغهجٛووخ األعؼووبء انووذٍٚ رشووكم يووُٓى انهجُووخ ٔرظوودر      

انقزاراد ثبألغهجٛخ انًههقخ نهوبػزٍٚ ، ٔعُد رقبٔ٘ األطٕاد ٚوز ط انجبَوت انوذ٘    

 فّٛ انزئٛس ٔٚعزجز االيزُبع عٍ انزظٕٚذ رفؼب نهقزار . 



 *** هعدلت 9هادة 

ٚظدر ثُشع انًهكٛخ قزار يٍ ٔسٚز انًبنٛخ ثُبًء عهٗ قزار انًُععخ انعبيوخ انظوبدر يوٍ    

 كم يٍ انًجهس انجهد٘ ٔنجُخ َشع انًهكٛخ.  

  41هادة 

ال ٚظدر قزار ثُشع انًهكٛخ الال فٙ حودٔد انًٛشاَٛوخ انقوُٕٚخ أٔ االعزًوبداد اإلػوبفٛخ      

 .انً ظظخ نذن  

 44هادة 

َووشع انًهكٛووخ فووٙ انجزٚوودح انزسووًٛخ، ٔٚهظووق عهووٗ ثووبة ي زووبر انًُهقووخ     ُٚشووز قووزار

انكبئٍ فوٙ دائزرٓوب انعقوبراد ٔاألراػوٙ انًُشٔعوخ يهكٛزٓوب. ٔرودعٕ انُشوزح أطووبة          

انشإٌ النٗ انزقدو إلصجبد حقٕقٓى أيبو الدارح َشع انًهكٛخ نهًُععخ انعبيخ خوالل شوٓز يوٍ    

 ربرٚخ انُشز فٙ انجزٚدح انزسًٛخ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

ثةدارح َشع انًهكٛخ نهًُععخ انعبيخ نجُخ رقوًٗ ي نجُوخ انزضًوٍٛي    رشكم ( قجم انزعدٚم كًب ٚهٙ  ي 1َظذ انًبدح   -*

جوبٔس عودد أعؼوبئٓب أحود     زرأ٘ انًجهوس انجهود٘ عهوٗ أٌ ال ٚ   ٔٚعٍٛ أعؼبلْب ثقزار يٍ يجهس انٕسراء ثعود أخوذ   

 عشز عؼٕا يعٍُٛٛ يٍ  ًٛ  انًُبطق االَز بثٛخ

ئر زض ْذِ انهجُخ ثزقدٚز انزعٕٚغ انًقبثم نُشع انًهكٛخ أٔ االسزٛالء انًؤقوذ يٓزدٚوخ فوٙ  نو  ثبنقوعز انقوبئد         

عخ يهكٛزٓب أٔ انًقزٕنٗ عهٛٓب يؤقزوب، ٔكوذن  ثإصًوبٌ    فٙ انًُهقخ انكبئٍ ثٓب انعقبر أٔ انعقبراد أٔ األراػٙ انًُشٔ

 ٔالٚجبر انعقبراد فٙ انًُبطق انًجبٔرح أٔ يضهٓب ي.

( قجووم انزعوودٚم كًووب ٚهووٙ ي رجوووش نجُووخ َووشع انًهكٛووخ يشووزٔع انًُععووخ انعبيووخ إلطوودار قووزار  1َظووذ انًووبدح   -**

ٌ رههوت يوب رزٚود يوٍ الٚؼوبحبد أٔ ثٛبَوبد أٔ       انًُععخ انعبيخ أٔ رفؼّ خالل شٓز يٍ ربرٚخ الحبنزّ النٛٓب. ٔنهجُخ أ

رعظٛالد فٙ شإٌ انعقبراد انًههٕثخ َوشع يهكٛزٓوب، كًوب نٓوب فوٙ سوجٛم  نو  الٚعوبد يُودٔة عُٓوب نودخٕل انعقوبراد             

ٔاألراػٙ انًههٕة َشع يهكٛزٓب إل زاء األعًبل انعُٛخ ٔانًقوبحٛخ، ٔنٓوب اسوزدعبء يوٍ روزٖ يُبقشوزّ. ٔال ٚكوٌٕ        

الال ثوؼٕر انزئٛس أٔ َبئجّ ٔ اصٍُٛ عهوٗ األقوم يوٍ أعؼوبء انًجهوس انجهود٘ ٔاصُوٍٛ  خوزٍٚ          اَعقبد انهجُخ طوٛوب

عهٗ األقم يٍ ثبقٙ األعؼبء. ٔرظدر انقزاراد ثبألغهجٛوخ انًههقوخ نهوبػوزٍٚ ، ٔعُود رقوبٔ٘ األطوٕاد ٚوز ط        

 عٍ انزظٕٚذ رفؼب نهقزاري.زُبع انجبَت انذ٘ فّٛ انزئٛس ٔٚعزجز اي

( قجم انزعدٚم كًب ٚهٙ   ي ٚظدر ثُشع انًهكٛخ قزار يٍ رئٛس انًجهس انجهد٘ ثعد الطدار 9َظذ انًبدح   -***

 ( يٍ ْذا انقبٌَٕ ي. 1نجُخ َشع انًهكٛخ قزار انًُععخ انعبيخ ٔفقب ألحكبو انًبدح  



 42هادة 

ثًجزد طدٔر قزار َشع انًهكٛوخ ر هوز الدارح انزقوجٛم انعقوبر٘ ثظوٕرح يُوّ الر وب         

ال زاءاد رقجٛم انعقبر أٔ األرع ثبسى اندٔنوخ ٔرقوٕو نجُوخ انزضًوٍٛ انًشوبر النٛٓوب فوٙ        

 ثزقدٚز قًٛخ انزعٕٚغ انًقبثم نُشع انًهكٛخ.   1انًبدح 

 43هادة 

زار َووشع انًهكٛووخ فووٙ انجزٚوودح   ر هووز الدارح َووشع انًهكٛووخ نهًُععووخ انعبيووخ ثعوود َشووز قوو    

انًووال  ٔأطوووبة انوقووٕه انمووبْزٍٚ ثبنوؼووٕر أيبيٓووب إلثووداء يووب ٚزَٔووّ   –انزسووًٛخ 

 ٔإلصجبد حقٕقٓى خالل شٓز يٍ ربرٚخ اإلخهبر.  

ٔروووزر اإلدارح يوؼووزا رضجووذ فٛووّ أسووًبء يووٍ ٚوؼووز أيبيٓووب يووٍ أطوووبة انشووإٌ         

د، أٔ سووجت ايزُووبعٓى عووٍ  ٔأقووٕانٓى ٔيقووزُدارٓى ٔرٕقٛعووبرٓى عهووٗ طوووخ رهوو  انجٛبَووب   

 انزٕقٛ .

 ٔٚقعم انًوؼز فٙ انٕٛو انزبنٙ نهًدح انًشبر النٛٓب فٙ انعقزح انقبثقخ.  

 44هادة 

ثعود اَزٓوبء انًٓهووخ انًقوزرح نوذٔ٘ انشووإٌ، رعود اإلدارح قوٕائى روظووز فٛٓوب انعقووبراد أٔ        

األراػووٙ انًُشٔعووخ يهكٛزٓووب ٔيقووبحبرٓب ٔحوودٔدْب ٔقًٛووخ انزعووٕٚغ عُٓووب ٔأسووًبء        

نًوال  ٔأطووبة انوقووٕه ٔيووبل القوبيزٓى َٔظووٛت كوم يوُٓى فووٙ انزعوٕٚغ، ٔرعزًوود        ا

 ْذِ انقٕائى يٍ نجُخ انزضًٍٛ.  

 45هادة 

رعووزع قووٕائى انوظووز انًشووبر النٛٓووب فووٙ انًووبدح انقووبثقخ فووٙ يقووز الدارح َووشع انًهكٛووخ      

نهًُععووخ انعبيووخ، نًوودح خًقووخ عشووز ٕٚيووب، يوو  الخهووبر أطوووبة انشووإٌ نٓووذا انًٕعوود.      

ا انعووزع العووالٌ فووٙ انجزٚوودح انزسووًٛخ ٚشووًم انجٛووبٌ اإل ًووبنٙ ٔانًٕاعٛوود  ٔٚقووجق ْووذ

 انًوددح نإلطالع عهٗ انقٕائى .  



ٔٚ هوووز فوووٙ َعوووس انٕقوووذ شوووبغهٕا انعقوووبراد أٔ األراػوووٙ انًههوووٕة َوووشع يهكٛزٓوووب  

ثووبإلخالء فووٙ انًوودح انزووٙ روووددْب اإلدارح نووذن ، عهووٗ أال رقووم عووٍ شووٓز يووٍ رووبرٚخ         

 .اإلخهبر

 46هادة 

ٔأطوبة انوقٕه االعزوزاع عهوٗ يوب ٔرد ثوبنقٕائى ٔخزائهٓوب انًوذكٕرح فوٙ         نهًال 

انًووبدح انقووبثقخ خووالل خًقووخ عشووز ٕٚيووب يووٍ رووبرٚخ اَزٓووبء يوودح انعووزع ٔالال كووبٌ           

 االعززاع غٛز يقجٕل.  

زُداد انًؤٚودح نزهو    ٔرقدو االعززاػبد النوٗ الدارح َوشع انًهكٛوخ كزبثوخ يو  الرفوبه انًقو       

ٔرقووٕو اإلدارح انًووذكٕرح ثزقووجٛم االعززاػووبد فووٙ دفزووز خووبص ثووذن     االعززاػووبد

ٚضجووذ فٛووّ رقووى ٔرووبرٚخ ٔرٔد االعزووزاع ٔيزفقبرووّ ٔرووبرٚخ  هقووخ َمووز االعزووزاع،  

 ٔٚقهى انًعززع الٚظبال ٕٚػط ثّ ْذِ انجٛبَبد.  

ٔال ٚقجووم االعزووزاع يووب نووى ٚكووٍ يجُٛووب ثووّ يوووم القبيووخ طووبحجخ ٔيقووز عًهووّ. ٔرعزجووز       

اإلخهبراد انزٙ رزى عهٗ أ٘ يٍ انًوهٍٛ طوٛوخ قبََٕب ٔيُزجخ نجًٛو   اإلعالَبد أٔ 

  صبرْب حزٗ ٔنٕ نى ٚزقهًٓب انًعززع .  

 47هادة 

رُمووز االعزووزاع نجُووخ رقووًٗي  نجُووخ االعززاػووبدي  ٚظوودر ثزشووكٛهٓب ٔال زاءارٓووب    

 قزار يٍ يجهس انٕسراء عهٗ أٌ رؼى أحد قؼبح انًوكًخ انكهٛخ . 

انًعززع ثبنًٕعد انًودد نُمز اعززاػّ، ٔنّ أٌ ٚوؼز أيوبو انهجُوخ ثُعقوّ     ٔٚ هز

 أٔ أٌ ُٚدة عُّ ٔكٛال.  

 48هادة 

ٚعزجز قزار نجُخ االعززاػبد َٓبئٛب ثبنُقوجخ النوٗ رقودٚز قًٛوخ انزعوٕٚغ انًقبثوم نُوشع        

 انًهكٛخ.

 

 

 



 49هادة 

انًووودح انًووووددح ال ا اسووزًز حوووبئش األرع أٔ انعقوووبر انًُووشٔع يهكٛزوووّ شوووبغال نووّ ثعووود    

إلخالئووّ ٔ ووت عهٛووّ أٌ ٚوودف  ا ووز يضهووّ دٌٔ الخووالل ثوووق اإلدارح فووٙ الخالئووّ فووٙ أ٘   

 ٔقذ ثبنهزٚق اإلدار٘. 

 

 .ثالثا : ًزع هلكيت الوٌاطق واألحياء 

 

 21هادة 

رزى ال زاءاد َشع يهكٛخ األحٛبء أٔ انًُبطق إلعوبدح ر هٛهٓوب أٔ رعًٛزْوب ثبنكٛعٛوخ انًُظوٕص      

 ٌٕ . عُٓب فٙ ْذا انقبَ

ٔٚكٌٕ رقزٚز انًُععخ انعبيخ ٔقزار َشع انًهكٛخ فٙ ْوذِ انوبنوخ ثقوزار يوٍ يجهوس انوٕسراء ثعود        

 أخذ رأ٘ انًجهس انجهد٘. 

 

 24هادة 

رقٕو نجُخ انزضًٍٛ ثزقدٚز انوضًٍ األسبسوٙ نكوم قهعوخ أرع ثعود رُعٛوذ انًشوزٔع يٓزدٚوخ ثبنقوعز          

 يٍ ْذا انقبٌَٕ.  1انقبئد حُٛئذ ٔانكٛعٛخ انًجُٛخ ثبنًبدح 

ٔٚزى ثٛ  ْذِ انقه  ثبنًشاد انعهُٙ ثبنضًٍ األسبسٙ انًشبر النّٛ فٙ انعقوزح انقوبثقخ ثٕاسوهخ نجُوخ     

ٚظدر ثزشكٛهٓب قزار يوٍ ٔسٚوز انًبنٛوخ ٔانظوُبعخ ٔٚجوٍٛ ْوذا انقوزار اخزظبطوبد رهو  انهجُوخ           

 ٔال زاءاد انجٛ  ٔأطوبة انوق فٙ انًشاٚدح . 

 

 22هادة 

ر أٔ األرع انذ٘ َشعذ يهكٛزّ رُعٛذا نٓوذا انقوبٌَٕ انووق فوٙ أفؼوهٛخ انشوزاء       ٚكٌٕ نًبن  انعقب

 ثبنضًٍ األسبسٙ ٔفٙ حدٔد انًقبحخ انزٙ َشعذ يهكٛزٓب يُّ. 

ٔال ا رووشاحى أكضووز يووٍ طووبحت أفؼووهٛخ عهووٗ قهعووخ أرع ٔاحوودح ثٛعووذ ثهزٚقووخ انًووشاد ثووٍٛ          

                   انًزشاحًٍٛ. 

 

 

                                



 23هادة 

ٚجت عهوٗ طبنوت األفؼوهٛخ أٌ ٚجود٘ رغجزوّ فوٙ اسوزعًبل حقوّ فوٙ األفؼوهٛخ قجوم أسوجٕع عهوٗ              

األقوم يوٍ روبرٚخ انجهقووخ انًووددح نهجٛو  ثوبنًشاد انعهُووٙ ٔانًُشوٕر عُٓوب ثبنجزٚودح انزسووًٛخ ٔالال          

انًهكٛووخ نهًُععووخ انعبيووخ ٔعهووٗ  سووقط حقووّ فووٙ األفؼووهٛخ، ٔٚقوودو طهووت األفؼووهٛخ النووٗ الدارح َووشع 

 اإلدارح الصجبد  ن  فٙ دفزز خبص ٚقٛد ثّ اسى ٔعُٕاٌ طبحت انههت ٔربرٚخ رقدٚى طهجّ. 

ٔرُشز طهجبد األفؼهٛخ ثبنجزٚدح انزسوًٛخ ثعود انزإكود يوٍ أحقٛوخ طوبحجٓب ٔٚكوٌٕ نكوم طوبحت          

الال سوقط حقوّ.   يظهوخ فٙ االعززاع أٌ ٚزقدو ثههجّ خالل خًس عشز ٕٚيب يٍ ربرٚخ انُشز ٔ

 ٔرضجذ ْذِ انههجبد فٙ اندفزز ان بص ثذن  ٔثبنكٛعٛخ انًجُٛخ فٙ انعقزح انقبثقخ. 

 

 24هادة 

 ر هز الدارح َشع انًهكٛخ نهًُععخ انعبيخ أطوبة طهجبد األفؼهٛخ ثقجٕل طهجبرٓى أٔ رفؼٓب .  

       ّ خوالل أسوجٕع    ٔفٙ حبنخ قجٕل انههت ٚجت عهٗ طبحت األفؼوهٛخ الٚوداع انوضًٍ انوذ٘ رقوزر انجٛو  ثو

 ٔاحد يٍ ربرٚخ الخهبرِ ٔالال سقط حقّ.  

ٔنكووم يووٍ رفووغ طهجووّ فووٙ األفؼووهٛخ انوووق فووٙ االعزووزاع أيووبو نجُووخ االعززاػووبد انًجُٛووخ ثٓووذا     

 عشز ٕٚيب يٍ ربرٚخ الخهبرِ ثبنزفغ ٔالال اعزجز اعززاػّ غٛز يقجٕل.   خانقبٌَٕ خالل خًق

   ٔقزار نجُخ االعززاػبد َٓبئٙ ٔال ٚجٕس انهعٍ فّٛ.

 

 رابعا: االسخيالء الوؤقج.

 25هادة 

فٙ حبنخ قٛبو ػزٔرح يهوخ، أٔ حبنوخ يقوزعجهخ، ٚجوٕس االسوزٛالء يؤقزوب عهوٗ انعقوبراد ٔاألراػوٙ         

 انالسيخ نًٕا ٓخ ْذِ انوبالد.  

ثبالسوزٛالء انًؤقوذ قوزار يوٍ يجهوس انوٕسراء ثُوبء عهوٗ عوزع انجٓوخ انوكٕيٛوخ طوبحجخ              ٔٚظدر

االسزٛالء. ٔال ًُٚ  االسزٛالء انًؤقذ عهٗ عقبر أٔ أرع يوٍ ار وب  ال وزاءاد َوشع يهكٛزوّ نهًُععوخ       

 انعبيخ .  

 

 

 



                                                

 26هادة 

انووٕسراء الدارح َووشع انًهكٛووخ نهًُععووخ انعبيووخ ثقووزار االسووزٛالء انًؤقووذ   ر هووز األيبَووخ انعبيووخ نًجهووس

 الر ب  ال زاءاد رقدٚز انزعٕٚغ انًقبثم .  

 ٔرقز٘ عهٗ رقدٚز يقبثم االسزٛالء أحكبو رقدٚز انزعٕٚغ عٍ َشع انًهكٛخ نهًُععخ انعبيخ .  

 

 27هادة 

 ِ ٔٚجٕس أٌ ٚكٌٕ انزُعٛذ فٕرٚب.  ٚجت أٌ ٚشًم قزار االسزٛالء عهٗ يدرّ ٔانًٕعد انًودد نزُعٛذ

 

 28هادة 

 ٚجٕس نًجهس انٕسراء رجدٚد يدح االسزٛالء انًؤقذ ال ا  دعذ انؼزٔرح النٗ  ن .  

ٔال ٚجٕس ثوبل أٌ رشٚد يدح االسزٛالء انًؤقوذ عوٍ سوُخ ٔاحودح فوة ا دعوذ انؼوزٔرح النوٗ اسوزًزار          

فوة ا رعوذر انوظوٕل عهوٗ      االسزٛالء ألكضوز يوٍ سوُخ ٔ وت انوظوٕل عهوٗ يٕافقوخ أطووبة انشوإٌ.         

يٕافقخ أطوبة انشإٌ ٔ ت ار ب  ال زاءاد َشع انًهكٛوخ انًُظوٕص عهٛٓوب فوٙ ْوذا انقوبٌَٕ خوالل        

 شٓز عهٗ األكضز يٍ اَزٓبء يدح االسزٛالء انًؤقذ .  

 

 أحكام عاهه.... –خاهسا 

 29هادة 

ال ا َشعذ يهكٛخ  شء يٍ عقبر أٔ أرع نهًُععوخ انعبيوخ ٔثقوٗ يُوّ  وشء غٛوز طوبنط        

نالَزعبع ثوّ فههًبنو  أٌ ٚعوزع عهوٗ انجٓوخ َبسعوخ انًهكٛوخ شوزاء ْوذا انجوشء ٔإلدارح           

َشع انًهكٛخ نهًُععخ انعبيخ يزٗ روقق ندٚٓب أٌ يب رجقوٗ يوٍ انعقوبر أطوجط غٛوز طوبنط       

 ٘ قدر نهعقبر أٔ األراػٙ انًُشٔعخ يهكٛزٓب .  أٌ رقزر شزاء ْذا انجشء ثبنضًٍ انذ

 

 

 

 

 

 



 31هادة 

فووٙ حبنووخ انعوودٔل عووٍ يشووزٔع انًُععووخ انعبيووخ انووذ٘ َشعووذ يهكٛووخ انعقووبر أٔ األرع   

أل هووّ ، ٔكووذن  فووٙ حبنووخ ر هووف  ووشء يووٍ انعقووبر أٔ األرع نووى ٚوودخم ػووًٍ ْووذا         

بحت انشوإٌ ثوذن    انًشزٔع رقٕو الدارح َشع انًهكٛخ نهًُععخ انعبيخ ال ا رأد الخهوبر طو  

، ٔعهٛووّ ال ا رغووت فووٙ اسووززداد  نوو  انعقووبر أٔ األرع أٔ انجووشء انًز هووف أٌ ٚجوود٘    

 رغجزّ خالل صالصٍٛ ٕٚيب يٍ ربرٚخ الخهبرِ ٔالال سقط حقّ فٙ االسززداد . 

ٔٚضجذ طهت االسززداد فوٙ انقوجم انوذ٘ رعودِ الدارح َوشع انًهكٛوخ نهًُععوخ انعبيوخ نوذن           

 ٕاَّ ٔربرٚخ رقدٚى طهجّ.  ٔٚجٍٛ فّٛ اسى انهبنت ٔعُ

ٔال ا قجووم طهووت االسووززداد أخهووز انهبنووت ثبنقًٛووخ انزووٙ ٚقووززد ثٓووب عقووبرِ أٔ انجووشء       

 انًز هف يُّ. ٔٚكٌٕ صًٍ االسززداد ثُعس انضًٍ انقبثق َشع انًهكٛخ ثّ . 

 

 34هادة 

 ال ًُٚ  أ٘ اعززاع أٔ طعٍ يًب  كز فٙ ْذا انقبٌَٕ يٍ َعب  قزار َشع انًهكٛخ.  

 

 

 32هادة 

ال ا أخهووزد الدارح َووشع انًهكٛووخ نهًُععووخ انعبيووخ ثُووشاع قؼووبئٙ عهووٗ أرع أٔ عقووبر      

زعوٕٚغ خشاَوخ انًوكًوخ    أٔ عهٗ قًٛوخ رعٕٚؼوّ ، ٔ وت عهٛٓوب الٚوداع ان      يهكٛزّيُشٔع 

 انعظم فٙ انُشاع . انكهٛخ نوٍٛ

 

 33هادة 

ٖ    انعقو  دعبٖٔ َوشع   انعُٛٛوخ ال رٕقوف ال وزاءاد    خ ٔدعوبٔ٘ االسوزوقبه ٔسوبئز انودعبٔ

 انًهكٛخ ، ُٔٚزقم حق انهبنجٍٛ النٗ قًٛخ انزعٕٚغ عٍ َشع انًهكٛخ .  

 

 

 



 34هادة 

رقووز٘ أحكووبو ْووذا انقووبٌَٕ عهووٗ انعقووبراد ٔاألراػووٙ انزووٙ ركووٌٕ قوود أدخهووذ فووٙ           

 يشزٔعبد نهًُععخ انعبيخ ٔنى ٚزى رقدٚز انزعٕٚغ انُٓبئٙ عُٓب ٔقذ َعب  ْذا انقبٌَٕ.

 

 35هادة 

 ٚهغٗ كم يب ٚزعبرع ي  أحكبو ْذا انقبٌَٕ يٍ أحكبو .  

 

 هادة ثاًيت

عهٗ رئٛس يجهس انٕسراء ٔانٕسراء كم فًٛب ٚ ظّ رُعٛذ أحكوبو ْوذا انقوبٌَٕ ٔٚعًوم     

 ثّ يٍ ربرٚخ َشزِ فٙ انجزٚدح انزسًٛخ.  

 ًائب أهير الكويج

 جابر األحوــــد الجابــر الصبـــاح

  

                             ْـ 8811طعز  29طدر فٙ   

 و 8911ٕٚنٛــٕ  9انًٕافـــق  

 

            (111ح انزسًٛخ  عدد  َشز ثبنجزٚد  


