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                           ادلستخهص
 أد٣ إىل احملُٛي١، اهلٛاتـ أبزسٖا عدت اييت اؿدٜج١، ا٫تضا٫ت ٚصا٥ٌ ظٗٛر إٕ      

 أِٖ َٔ احملُٛي١ اهلٛاتـ خدَات عكد ا٭عداظ، ٜٚعد بني َتعدد٠ ع٬قات قا١ْْٝٛ ْغ٤ٛ

 ػار١ٜ قرتؾ١ عزن١ عهٌ ع٢ً عاد٠ تهٕٛ اييت ا٫تضا٫ت عزن١ بني ٖذٙ ايزٚابط ٜربّ

 عدضًا َا ٜهٕٛ عاد٠ ايذٟ املضتددّ املضتًٗو ٚبني ا٫تضا٫ت، فاٍ َٚتدضض١ يف

ا٫تضا٫ت، ٚمبا إٔ اهلاتـ احملٍُٛ أصبح عزٚر٠ ت٬سّ  ٜٚضتددّ خد١َ ٜضتًٗو طبٝعًٝا
نٛص١ًٝ َٔ ٚصا٥ٌ ا٫تضاٍ، ا٫ْضإ، ٫ٚ ميهٔ ا٫صتػٓا٤ عٓ٘، ٚبات اَت٬ن٘ أَزًا عزٚرًٜا 

(، َٚٔ املؿزٚض إٔ ٜتِ تٛسٜع (SIMعٌُ بٛاصط١ بطاق١ تٖٚذٙ ايٛص١ًٝ نُا ٖٛ َعًّٛ 
صِ َغرتٜٗا، إ٫ اٚبٝع تًو ايبطاقات َٔ قبٌ دٗات َع١ٝٓ َٚزخض١ قاًْْٛا، ٚتضذًٝٗا ب

ا  أْٗا أعشت تباع ٚتغرت٣ يف ايغٛارع ٚع٢ً ا٭رصؿ١، ٚاحمل٬ت غري املزخض١، ٚدٕٚ اؽ
ا٫دزا٤ات اي٬س١َ يتضذًٝٗا، مما سد٣ إىل اَت٬نٗا ٚاصتعُاهلا َٔ قبٌ اعداظ غري 
َض٪ٚيني ٚغري َ٪ًٖني، ٚأصبشت ٚص١ًٝ إلسعاز ايٓاظ ٚاؿام ايغزر بِٗ، ٚتهُٔ أ١ُٖٝ 
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َٛعٛع ايدراص١ ٖٓا سٍٛ ؼدٜد املض٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، ٌٖ تكع املض٪ٚي١ٝ ع٢ً اؿا٥ش يتًو 
ع٢ً عزنات ا٫تضا٫ت اييت تٛسعٗا، أّ ايدٚي١ ٖٞ املض٪ٚي١  ٥ّعٗا، أايبطاقات أّ ع٢ً با

باعتبار أْٗا ٖٞ املع١ٝٓ عؿغ أَٔ اجملتُع ٚص٬َت٘، ٚبٝإ ا٭صاظ ايكاْْٛٞ يًُض٪ٚي١ٝ، 
نُا تتٓاٍٚ ٖذٙ ايدراص١ ؼدٜد طبٝع١ ايتعاٌَ بٗذٙ ايبطاقات، ؾُٝا إ ا نإ ٜعد َٛاؾكًا 

ات تًو ايتعاٌَ، ٚنذيو ٚدٛد ؾزاؽ تغزٜعٞ غضٛظ عدّ يًكإْٛ أّ ٫، ٚؼدٜد َربر
تٓعِٝ أَٛر ايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد، ٚتٓتٗٞ عًٍٛ تًو ا٫عهاي١ٝ يف خامت١ 

 ايدراص١، ْبٝٓٗا سني ا٫ْتٗا٤ َٓٗا.
 ايتعاٌَ. ، طبٝع١ؼٌُ ايتبع١، ايتعضـ، املتضبب، : املباعزايهًُات املؿتاس١ٝ

Abstract 

       The emergence of modern means of communication, 

such as mobile phones, has led to the emergence of multiple 

legal relations between people. One of the most important of 

these relations is the mobile services contract concluded 

between the telecommunications company. It is usually 

achieved in the form of a professional and specialized 

commercial company in the field of communications, and 

the costumer, who is usually a natural person using the 

telecommunications service. However, since the mobile 

phone has become inevitable that people, as it is known, 

works via using SIM card, and those SIM cards are supposed 

to be distributed and sold by specialized and legally licensed 

institutions, and registered in the name of its consumer. 

However, it can be seen that these SIM cards are sold and 

bought illegally. This has led to owning it and using it by un-

liable and unqualified people, and it has become a means to 

annoy and harm others.  The importance of the subject of the 

study lies in determining civil liability. Does the 

responsibility lie with the holder of those cards, or with the 

seller of them? or with the telecommunications companies 

that distribute them? or with the State, as it is responsible for 

maintaining the security of society, and stating the legal 

basis for liability This study also deals with determining the 

nature of dealing with these cards, whether it is following 
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the law or not, and determining the justifications for such 

dealings, as well as the existence of a legislative caps 

regarding the non-regulation of matters dealing with SIM 

cards, and ends with providing solutions to this problem at 

the end of this study. 
Key words: Civil Responsibility, mobile phones, harmful 

use of an unregistered SIM card. 
 حـادلقذي

 ٚتتغُٔ ايٓكاط ايتاي١ٝ:
 َدخٌ تعزٜؿٞ: -أ٫ًٚ

عٗدت اٯ١ْٚ ا٭خري٠ ثٛر٠ تهًٓٛد١ٝ ٖا١ً٥ يف فاٍ ا٫تضا٫ت، ٚخضٛصًا يف ايكزٕ 
ظٗزت ٚاؿادٟ ٚايعغزٜٔ، سٝح غطت ٚصا٥ٌ ا٫تضا٫ت ْٛاسٞ عد٠ َٔ سٝا٠ ا٫ْضإ، 

َٔ سٝا٠ ا٫ْضإ ٫ تؿارق٘، ٚأسد تًو  ًابٛصا٥ٌ ٚمنا ز عضز١ٜ ٚددٜد٠، سٝح غدت دش٤
(، SIM CARDايذن١ٝ، سٝح تغتػٌ بٛاصط١ بطاق١ )ايٛصا٥ٌ ٖٞ اهلٛاتـ احملُٛي١ 

َٚٔ املؿزض إٔ تباع تًو ايبطاقات َٔ قبٌ ايغزنات املدتض١، ٫ٚ متٓح إ٫ بعد تضذًٝٗا 
باصِ َضتددَٝٗا بعد أخذ املعًَٛات ٚاملضتُضهات اييت تجبت ١ٜٖٛ املضتددّ، ٖٚذا ٖٛ 

ٖذٙ ايبطاقات، إ٫ َٔ قبٌ غزا٤ باملتبع يف أغًب دٍٚ ايعامل، سٝح ٫ ٜضُح يًُضتددّ 
عزنات ا٫تضا٫ت ايتابع١ هلا ٖذٙ ايبطاقات، أٚ َٔ َٓاؾذ بٝع َزخض١ رمسًٝا، إ٫ أْ٘ يف 
ايعزام عًَُٛا ٚإقًِٝ نٛردصتإ ايعزام خضٛصًا تباع ٚتغرت٣ ٖذٙ ايبطاقات َٔ قبٌ 
 َٓاؾذ بٝع غري َزخض١، َٚٔ قبٌ أعداظ يف ايغٛارع، ٚق٬ت بٝع املٛبا٬ٜت دٕٚ
تضذًٝٗا باصِ املغرتٟ، سٝح أصبح تداٍٚ ٖذٙ ايبطاقات َٔ ا٭َٛر ايطبٝع١ٝ، ٚيف 

بايبعض إىل  اَتٓاٍٚ نٌ ا٭ؾزاد ست٢ َٔ قبٌ ايذٜٔ مل ٜتذاٚسٚا ايضٔ ايكاْْٛٞ، مما سد
اصتعُاهلا يف اسعاز ايٓاظ، أٚ أصبشت ٚص١ًٝ تٗدٜد ٚأنزاٙ يف بعض ا٭سٝإ، ٚاْتٗاى 

ٌ  يو ٜزدع إىل ايؿزاؽ ايتغزٜعٞ املٛدٛد يف ايعزام غضٛظ سز١َ اؿٝا٠ اـاص١، ٚن
تٓعِٝ أَٛر ايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد، مما أد٣ إىل سدٚخ دزا٥ِ ْٚغ٤ٛ املض٪ٚي١ٝ 

 اؾشا١ٝ٥، ٚاؿام ا٭عزار بايٓاظ، ٚقٝاّ املض٪ٚي١ٝ املد١ْٝ بٗذا اـضٛظ.
 عهاي١ٝ ايدراص١:إ -ثاًْٝا

أصبح ( يًٗٛاتـ احملُٛي١ غري املضذ١ً SIM CARDإٕ ايتعاٌَ ببطاقات )
ٚص١ًٝ إلسعاز ايٓاظ ٚاؿام ايغزر بِٗ، ٚا٫عهاي١ٝ تهُٔ ٖٓا سٍٛ ؼدٜد املض٪ٚي١ٝ 
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َٔ املؿزٚض إٔ  ّع٢ً اؿا٥ش يتًو ايبطاقات، أّ ع٢ً با٥عٗا، أ ؾُٝا إ ا ناْت تكعاملد١ْٝ، 
أٚ ع٢ً ايدٚي١ باعتبارٖا تكع ٖذٙ املض٪ٚي١ٝ ع٢ً عاتل عزنات ا٫تضا٫ت اييت تٛسعٗا؟ 

ايزاع١ٝ ٚاملض٪ٚي١ عٔ سؿغ ا٭َٔ اجملتُعٞ، ٚبٝإ ا٭صاظ ايكاْْٛٞ يًُض٪ٚي١ٝ، نُا 
َٚد٣ َٛاؾك١ ٖذا ايتعاٌَ  تٗدف ٖذٙ ايدراص١ إىل ؼدٜد طبٝع١ ايتعاٌَ بٗذٙ ايبطاقات،

، ٚنذيو ٚدٛد ؾزاؽ تغزٜعٞ غضٛظ عدّ تٓعِٝ  ٘، ٚؼدٜد َربرات يًكإْٛ َٔ عدَ٘
أَٛر ايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد، ٚتٓتٗٞ عًٍٛ يتًو ا٫عهاي١ٝ يف خامت١ ايدراص١، 

 ْبٝٓٗا سني ا٫ْتٗا٤ َٓٗا.
 أ١ُٖٝ ايدراص١: -ثايجًا

ايعزاقٞ  أؾزاد اجملتُعبتزدع أ١ُٖٝ ٖذٙ ايدراص١ يف تٓاٚهلا ملٛعٛع سضاظ ٜتعًل 
ردصتاْٞ، ٚمل ٜتٓاٚي٘ ايباسجٕٛ غ بايتٓعِٝ َٔ قبٌ املغزع ايعزاقٞ ٚايهٛو، ٚمل ناؾ١ 

بايدراص١ َٔ سٝح بٝإ املض٪ٍٚ َدًْٝا عٔ أعزار اصتدداّ بطاقات ايضِٝ ايهارد غري 
املضذ١ً، ٚأصباب تداٚهلا يف َتٓاٍٚ نٌ عدط، سٝح تباع ٚتغرت٣ دٕٚ ٚدٛد رقاب١ 

 ٚص١ًٝ تضتددّ يف أَٛر غري قبذ٠، ٚتجري َغانٌ ادتُاع١ٝ نبري٠.دعًٗا  عًٝٗا مما
 اهلدف َٔ ايدراص١: -رابعًا

ٖذٙ ايدراص١ ٖٞ قاٚي١ أنادمي١ٝ يبٝإ أصباب سدٚخ ظاٖز٠ بٝع ٚعزا٤ بطاقات 
 ايضِٝ ايهارد خارز اطار عزنات ا٫تضا٫ت، ٚاؿد َٓٗا َٔ خ٬ٍ اهاد سٌ قاْْٛٞ هلا.

 تتبع ٖذٙ ايدراص١: َٓٗذ١ٝ ايدراص١: -خاَضًا
ضٛظ ايتغزٜع١ٝ، ٚ يو إلِبزاس َد٣ ١َ٤٬َ سٝح ٜتِ ؼًٌٝ ايٓاملٓٗر ايتشًًٝٞ:  -1

ا٭سهاّ ايعا١َ يًُض٪ٚي١ٝ املد١ْٝ يف ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ َع ايكٛاْني املكار١ْ، 
َٚٔ خ٬ي٘ ؼدٜد َٛاعع ايغعـ، ٚايٓكط يف ايكإْٛ، ٚطزم َعاؾتٗا بايٓضب١ 

 ملٛعٛع ٖذٙ ايدراص١.
 1951( يض١ٓ 40ق١ٝ نايكإْٛ املدْٞ رقِ )املٓٗر املكارٕ: ٚ يو ملكار١ْ ايكٛاْني ايعزا -2

، ٚقإْٛ املعا٬َت املد١ْٝ 1976( يض١ٓ 43ايٓاؾذ، َع ايكإْٛ املدْٞ ا٭ردْٞ رقِ )
 ، ٚايكٛاْني املتعًك١ با٫تضا٫ت عٓد املكتغ1985.٢( يض١ٓ 5ا٫َاراتٞ رقِ )

 ٖٝه١ًٝ ايدراص١: -صادصًا
ٓا يف املبشح ا٭ٍٚ ا٫طار ايتعزٜؿٞ مت تكضِٝ ٖذٙ ايدراص١ إىل َبشجني، سٝح تٓاٚي

يبطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً، ٚقضُٓاٙ إىل َطًبني، تٓاٚيٓا يف املطًب ا٭ٍٚ َؿّٗٛ 
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بطاق١ ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١ ٚخضا٥ضٗا، أَا املطًب ايجاْٞ ؾدضضٓاٙ يطبٝع١ 
بشح ايجاْٞ ؾكد تٓاٚيٓا ؾٝ٘ ايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً َٚربراتٗا؛ أَا امل

املض٪ٚي١ٝ املد١ْٝ املرتتب١ عٔ ا٫صتدداّ ايغار يبطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١، 
ٚقد قضُٓاٙ أٜغا إىل َطًبني، سٝح خضضٓا ايه٬ّ يف املطًب ا٭ٍٚ يتشدٜد املض٪ٍٚ 

ٞ ؾكد بٝٓا عٔ ص٤ٛ اصتدداّ بطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً، أَا يف املطًب ايجاْ
أصاظ املض٪ٚي١ٝ املد١ْٝ عٔ ص٤ٛ اصتدداّ بطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً يًٗٛاتـ 

 احملُٛي١، ثِ اْتٗت ايدراص١ غامت١ تتغُٔ أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ٚاملكرتسات.
 ادلثحث األول

 ( غري ادلسجهحSIM CARDاإلطار انتؼزيفي نثطاقاخ )
بني ايٓاظ، ٚبات اَت٬نٗا أَزًا عزٚرًٜا يهٌ  ًا١ عا٥عُٛيحملأصبح اصتدداّ اهلٛاتـ ا     

 SIMؾزد نٛص١ًٝ ي٬تضا٫ت، ٖٚذٙ ايٛص١ًٝ تعٌُ إلدزا٤ املهاملات بٛاصط١ بطاق١ )

CARDَٔٚ ،)  املؿزٚض إٔ ٜتِ تٛسٜع ٚبٝع تًو ايبطاق١ َٔ قبٌ دٗات َزخض١ ٚفاس٠
رصؿ١ ٚيف ق٬ت غري َزخض١ أصبشت تباع ٚتغرت٣ يف ايغٛارع ٚع٢ً ا٭ اقاًْْٛا، إ٫ أْٗ

ػدت ٖذٙ ؾ َٔ ميتًهٗا رمسًٝا، باصِيذيو، دٕٚ اتباع ا٫دزا٤ات اي٬س١َ يتضذًٝٗا 
يف اسعاز ايٓاظ ٚا٫عزار بِٗ، ٚ٭دٌ ؼدٜد تضتػٌ ٚتضتعٌُ ايبطاقات غري املضذ١ً 

 ا٫طار ايتعزٜؿٞ هلذٙ ايبطاقات ْتٓاٍٚ تعزٜؿٗا، ٚخضا٥ٗا، ٚطبٝع١ ايعٌُ بٗا َٔ خ٬ٍ
 َطًبني نُا ٜأتٞ:

 ادلطهة األول
 ( نههىاتف احملًىنح وخصائصهاSIM CARDيفهىو تطاقح )

يًٗٛاتـ احملُٛي١ ْكّٛ  SIM CARD)يتضًٝط ايغ٤ٛ ع٢ً َؿّٗٛ بطاق١ )     
 بتعزٜؿٗا أ٫ًٚ، َٚٔ ثِ بٝإ خضا٥ضٗا ثاًْٝا، ٚ يو َٔ خ٬ٍ ايؿزعني اٯتٝني.

 انفزع األول
 نههىاتف احملًىنح( SIM CARDتؼزيف تطاقح )

(، ٖٚٞ اختضار SIM CARDإٕ بطاق١ اهلاتـ احملٍُٛ عًَُٛا ٚاملعزٚؾ١ بـ)
(، )بطاق١ ١ٜٖٛ املغرتى(، ٖٚٞ اؿًك١ اييت Subscriber Identity Moduleيـــ )

ه١ٝ، ٖٚٞ عبار٠ عٔ بطاق١ ًتزبط اهلاتـ احملٍُٛ، أٚ احملٍُٛ َع ايغبه١ اـ١ًٜٛ اي٬ص
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اعهاٍ، ا٭ٚىل  ١اهلاتـ احملٍُٛ، ٚيف ايٛقت اؿاعز ٖٞ ع٢ً ث٬ثصػري٠ تدخٌ إىل دٗاس 
( ٖٞMini Simْٝٚميهٔ اؿضٍٛ عًٝٗا ع٢ً اهلٛاتـ ايذن١ٝ ايكدمي١؛ ٚايجا ،)١ 

(Micro Sim ّٖٚذا املعٝار تكبٌ يف مجٝع اهلٛاتـ احملُٛي١ ايذن١ٝ اييت تعٌُ بٓعا ،)
ٛاتـ ايذن١ٝ احملُٛي١، اهل ات(، ٖٚٞ أصػز بطاقNano Card) ١ا٫ْدرٜٚد؛ ٚايجايج

 ٗا َٔ قبٌ عزنات ا٫تضا٫ت.بٚأصبشت ٖٞ املعٍُٛ 
بطاق١، أٚ عزو١  ا( عًَُٛا، بأSIM CARDْٗاهلٛاتـ احملُٛي١ ) ١ٚتعزف بطاق

تِ بٗا خشٕ ايبٝاْات املغرتن١ بعد بٝعٗا َٔ ٜإىل ٚسد٠ َعاؾ١  باإلعاؾ١صػري٠ ٚدقٝك١ 
، ٜٚتِ  يو بعد عزا٥ٗا ٚمتهني (1)زخض١ ببٝعٗاايغزنات املتدضض١، أٚ ا٭َانٔ امل

املغرتى َٔ ا٫ْتؿاع َٔ خدَاتٗا َكابٌ ايدؾع املضبل بعد تعب٦تٗا بزصٝد، ٚباملكابٌ 
ًتشّ ايغزن١ بتكدِٜ خدَاتٗا املتٓٛع١ نإَها١ْٝ ا٫تضاٍ باٯخزٜٔ، ٚارصاٍ ايزصا٥ٌ ت

٫ْرتْت ٚغريٖا َٔ ( ٚاصتكباهلا، ٚخدَات سذب رقِ َعني، ٚخد١َ اSMSايكضري٠ )
، أَا طبٝع١ (2)طايب ايغزن١ بتكدِٜ اـدَات، ٜٚهٕٛ ايتشاَٗا بتشكٝل ْتٝذ١ُتاـدَات، نُا 

، ٖٚذا َا ٬ٜسغ ع٢ً صبٌٝ املجاٍ (3)ا٫يتشاّ بتكدِٜ أؾغٌ اـدَات ٖٛ ايتشاّ ببذٍ عٓا١ٜ
٠ )ثايجًا( بإٔ: ( َٔ ايؿكز1ٓد )يف عزٚط عكد ا٫عرتاى ايُٓٛ دٞ يغزن١ نٛرى تًٝهّٛ يف ايب

)تكّٛ ايغزن١ ببذٍ أقض٢ دٗد يتٛؾري اـد١َ يًُغرتى بعد تٛقٝع٘ عكد طًب اـد١َ، 
ّ َع ٤ت٬ٜٚاملٛاؾك١ ع٢ً ايغزٚط ٚايبٓٛد اـاص١ بذيو، ٚعزٜط١ إٔ ٜهٕٛ دٗاس املغرتى 

 .(4)(اـد١َ املكد١َْعاّ ايغزن١ املضتددّ ٚطبٝع١ 

                                                      

دار ، )ة )الياتف الشقال(( سعج جاد هللا الحيجر، الشغام القانؾني لعقج االتراالت الحجيث5)
  .51ص، م(2052 -ـ ى5311/ ، القاىخةالكتب القانؾنية

( حؾراء عمي حديؽ، التشغيؼ القانؾني لعقج الياتف الشقال، )بحث مشذؾر في مجمة رسالة 2)
(، 2051جامعة كخبالء، العجد األول، الدشة الدابعة/  –الحقؾق، كمية الحقؾق 

  .  153ص
لؾؼ، تكييف حقؾق السذتخك في عقج خجمات الياتف الشقال، )بحث ( بسؾ بخويد خان الج1)

نية وسياسية، يرجرىا مخكد الجراسات القانؾنية والدياسية ؾ مشذؾر في مجمة دراسات قان
(، حديخان/ 4في كمية القانؾن والدياسة، جامعة الدميسانية، الدشة الخامدة، العجد )

  .55(، ص2052
  ك وشخكة كؾرك تميكؾم.بيؽ السذتخ  العقج الشسؾذجي (3)
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قات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١ بأْٗا ٚبذيو ميهٓٓا ايكٍٛ َٔ خ٬ٍ تعزٜـ بطا
عبار٠ عٔ )بطاق١ تتغُٔ صع١ صػري٠ َٔ ايذانز٠، ٚٚسد٠ َعاؾ١ ؼؿغ ؾٝٗا بٝاْات 

، ٫ٚ ٜتِ تؿعًٝٗا إ٫ بعد تضذًٝٗا اَٚعًَٛات عٔ املغرتى بعد ؽضٝط رقِ خاظ بٗ
خدَات ا٫تضاٍ نأصٌ، ٚتعب٦تٗا بزصٝد َكابٌ َبًؼ َايٞ يف َكابٌ ايتشاّ ايغزن١ بتكدِٜ 

 ايضزٜع، ٚارصاٍ ايزصا٥ٌ ايكضري٠، ٚاصتكباهلا ٚخدَات ا٫ْرتْٝت ٚغريٖا َٔ اـدَات(.
أَا بايٓضب١ يبطاق١ ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١ غري املضذ١ً ٖٚٞ قٛر عجٓا، 
ؾٗٞ أٜغًا عبار٠ عٔ )بطاق١ أٚ عزا٥ح تتغُٔ َضاس١ صػري٠ َٔ ايذانز٠، ٚٚسد٠ َعاؾ١ 

تِ ؽضٝضٗا بزقِ َعني َضبكًا دٕٚ ٜؾٝٗا ايبٝاْات، ٚاملعًَٛات عٔ املغرتى، ٚ ٫ ؼؿغ
تِ بٝعٗا يف املٓاؾذ غري املزخض١ عاد٠ خارز إطار ٜتضذًٝٗا خ٬ؾًا يًعاد٠ باصِ املغرتٟ، ٚ

ايغزن١، ٚهلا ْؿط َش١ٜ ايبطاقات املضذ١ً َٔ ا٫تضاٍ ايضزٜع، ٚإرصاٍ ايزصا٥ٌ ايكضري٠، 
داَات ا٭خز٣ بعد تعب٦تٗا بزصٝد بٛاصط١ نارت ايغشٔ بعد إدخاٍ ايهٛد ٚاصتكباهلا، ٚاـ

(PIN) .)اـاظ بٗا 
٬ٜسغ إٔ ٖذٙ ايغزاح ٖٞ ْؿضٗا اييت تباع َٔ عزن١ ا٫تضا٫ت، إ٫ أْ٘ ٫ٜتِ 
تضذًٝٗا باصِ املغرتٟ ٚتباع ع٢ً ايغٛارع ٚا٭رصؿ١ ٚاحمل٬ت غري املزخض١، أٚ َٔ 

ٖا بػض ايٓعز عٔ أًٖٝت٘، ٩ٟ، ٚبإَهإ أٟ عدط عزاخ٬ٍ اعداظ بايتداٍٚ ايٝدٚ
ٚصٓ٘، ٚدٓض٘، ٚدٓضٝت٘، مما ٜغهٌ خطٛر٠ ع٢ً ٖ٪٤٫ ا٭عداظ، ٭ْ٘ قد ٜضتعٌُ 

غري َغزٚع١، ٚغري قا١ْْٝٛ، نإسعاز ايٓاظ، أٚ ايتٗدٜد ٚا٫نزاٙ، أٚ يف عتِ  ٭غزاض
 ٚابتشاس، َٚا إىل  يو.

ٜربّ ٫ٚ ٜٛقع  ملضذ١ً، ؾإٕ املغرتٟ ٫ددٜز بايذنز عٓد عزا٤ تًو ايبطاقات غري ا
ع٢ً ايعكد ايُٓٛ دٞ املٛدٛد داخٌ ايعًب١ اـاص١ بٗا، ٭ٕ ايتٛقٝع ع٢ً ايعكد، ٚايغزٚط 
املٛدٛد٠ عُٓ٘ ٜ٪ثز ع٢ً قٝاّ َض٪ٚي١ٝ ايغزن١، ٖٚذا َا صٓتٓاٚي٘ يف املبشح ايجاْٞ َٔ 

 ٖذا ايبشح.
 انفزع انثاَي

 حملًىنح( نههىاتف اSIM CARDخصائص تطاقح )
(، تبني يٓا أْٗا تٛاؾل ايبطاقات SIM CARDبعد عزض ٚتعزٜـ ايبطاقات )

 صِ املغرتى يف بعض خضا٥ضٗا ٚؽتًـ يف بعغٗا ا٭خز٣.ااييت تضذٌ ب
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بايٓضب١ يًدضا٥ط املغرتن١ بُٝٓٗا، ؾإٕ ايبطاقات املضذ١ً يف ايغزن١، ٚغري 
تضا٫ت ايضزٜع١، ٚايطٛار٨، املضذ١ً ٫ ؽتًؿإ عٔ بعغُٗا ايبعض َٔ سٝح خاص١ٝ ا٫

ٚنذيو خدَات إرصاٍ ايزصا٥ٌ ايكضري٠ ٚاصتكباهلا، ٚنذيو خدَات ا٫ْرتْت املٛدٛد٠ 
ٜع٬ُٕ إ٫ بعد تعب٦تُٗا بايزصٝد بٛاصط١ نارت  ٚاملتٛؾز٠ َٔ قبٌ ايغزن١، نُا أُْٗا ٫

ايتضذٌٝ  ايزصٝد املٗٝأ َضبكًا َٔ قبٌ عزن١ ا٫تضاٍ ْؿضٗا، إ٫ أُْٗا ؽتًؿإ َٔ سٝح
 ٚإَها١ْٝ اؿضٍٛ عًُٝٗا بضٗٛي١.

َٔ سٝح ايتضذٌٝ، ؾإٕ ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ايبطاقات ٫ ىغع إلدزا٤ات ايتضذٌٝ نُا 
ىغع هلا ايٓٛع ا٭ٍٚ، ٚاييت تغرت٣ َٔ ايغزن١ َباعز٠، أٚ َٔ َٓاؾذ ايبٝع املزخض١ َٔ 

نإعطا٤ بطاق١، أٚ قبٌ ايغزن١، سٝح ؽغع يعد٠ إدزا٤ات قبٌ إعطا٤ ايبطاق١ يًُغرتى، 
دّ، ٚإبزاّ ايعكد، ٚايتٛقٝع، ٚأخذ صٛر٠ عدضٝ٘ ي٘ َٔ قبٌ ايغزن١، أَا دت١ٜٖٛ يًُض

بٝع غري املزخض١، ؾإْ٘ ٫ هرب ايايٓٛع ا٭ٍٚ، ٚايذٟ ٜغرت٣ َٔ قبٌ املضتددّ َٔ َٓاؾذ 
مس٘، إ٫ إ ا أراد ٖٛ تضذًٝ٘ ، أٚ عٓد َزادع١ ايغزن١ اع٢ً إبزاّ ايعكد، ٫ٚ ٜضذٌ ب

(، نتٛقؿ٘ عٔ ايعٌُ يعدّ تعب١٦ ايزصٝد ملد٠ SIM CARDصباب تتعًل ببطاق١ )٭
َٔ ايشَٔ، ٚيف ٖذٙ اؿاي١ ؾإٕ سا٥ش ٖذٙ ايبطاقات ٜهٕٛ غري َعزٚف يد٣ عزنات 
ا٫تضا٫ت، إ٫ بعد تعكٝبات َعكد٠، ٚدقٝك١ عٔ طزٜل اإلعار٠، ٚايرتدادت، ٚايذبذبات اييت 

ٟ، أٚ عٔ طزٜل اؿضٍٛ ع٢ً َعًَٛات املغرتٟ، أٚ تتًكاٖا ا٭بزاز َٔ ٖاتـ املغرت
(، Tower Dumpاملغرتى َٔ َغػٌ اـد١َ، ٜٚض٢ُ بتشٌُٝ ناؾ١ َعًَٛات ايربز )

ٚ يو َٔ خ٬ٍ طًب اؾٗات املض٪ٚي١ َٔ َغػٌ اـد١َ اهلاتؿ١ٝ، ٚتشٜٚدٖا بكا١ُ٥ عٔ 
دط ايذٟ قاّ مجٝع املغرتنني ايذٜٔ ٜتٛاددٕٚ يف َٓطك١ َا، ٚيف ٚقت َا ملعزؾ١ ايغ

 .(1)ظزمي١، نايتغٗري ٚايتٗدٜد، أٚ ايذٟ ٜكّٛ بإسعاز اٯخزٜٔ، َٚا إىل  يو
( SIM CARDٚيتذٓب نٌ ٖذٙ ا٫دزا٤ات املعكد٠ ملعزؾ١ َضتددّ ايبطاقات )

غري املضذ١ً، ؾإٕ عزط ايتضذٌٝ املضبل هلذٙ ايبطاقات، أٚ َٔ خ٬ٍ ؾرت٠ س١َٝٓ قضري٠ 
تدبريًا ٚقا٥ًٝا دٝدًا يًكغا٤ ع٢ً املغانٌ اييت ؼدخ  َٔ اصتدداّ تًو ايبطاقات ٜعد

بٛاصط١ تًو ايغزا٥ح، ٜٚأتٞ  يو َٔ خ٬ٍ إيشاّ عزنات ا٫تضا٫ت بذيو، ٭ٕ تًو 
ٖا ٜكَٕٛٛ بتعب١٦ ٛايغزنات تضتُز يف خدَاتٗا يتًو ايبطاقات غري املضذ١ً َاداّ َضتددَ

                                                      

 ( مذاكل اليؾاتف الشقالة، )مقال متؾفخ عمى السؾقع االلكتخوني: 5)
     (www.ssd.eww.org) /51/2/2025، تاريخ الديارة. 
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اييت تباع يف َٓاؾذ بٝع غري  (SIM CARDايزصٝد، يذيو ؾإٕ ايهِ اهلا٥ٌ َٔ بطاقات )
َزخض١ ؼتاز إىل تٓعِٝ َعني َٔ قبٌ ايضًطات املدتض١، صٛا٤ نإ عٔ طزٜل َٓع 
تداٚهلا، أٚ إع٬ّ تًو ايغزنات بعدّ بٝعٗا إ٫ ؾٗات َٛثٛق١ َٚزخض١ َٚعزؾ١ َٔ قبًٗا، 

ضتددّ، ٚإيشاّ املغرتٟ بإبزاّ ايعكد، َٚٔ ثِ تضذٌٝ تًو ايبطاقات باصِ املغرتٟ أٚ امل
مما ٜ٪دٟ  يو إىل ايتكًٌٝ َٔ َغانًٗا، َٚعزؾ١ سا٥شٖا، أٚ َضتددَٝٗا بضٗٛي١ مما ٜضٌٗ 

بتشاس اٯخزٜٔ، أٚ اسعادِٗ، أٚ تٗدٜدِٖ، ٚغريٖا َٔ اا٭َز ملعزؾ١ ايغدط ايذٟ ٜكّٛ ب
 املغانٌ اييت تتعًل غضٛص١ٝ ا٭عداظ.

ٚص١ًٗ اؿضٍٛ عًٝٗا، نذيو َٔ خضا٥ط تًو ايبطاقات غري املضذ١ً، أْٗا َتٛؾز٠ 
ٖا ٚسٝاستٗا َت٢ عا٤، أٚ بٝعٗا َت٢ أراد ٭عداظ دٕٚ اعتبار ٩ٚبإَهإ نٌ عدط عزا

يضٓ٘ ٚأًٖٝت٘، أٚ سايت٘ ايعك١ًٝ ٚايٓؿض١ٝ، ٖٚذٙ اـاص١ٝ تعد خاص١ٝ غري قبذ٠ بػض 
ايٓعز عٔ دٛاْبٗا اإلهاب١ٝ يتًو ايبطاقات، إ٫ إٔ ٖٓاى دٛاْب صًب١ٝ خطري٠ يف ساٍ 

ا٭١ًٖٝ اي٬س١َ، ٚقد  ِتٛؾز ؾٝٗت٬نٗا ٭عداظ غري َ٪ًٖني عكًًٝا، أٚ ْؿضًٝا، أٚ ٫ اَت
ضتددّ ٭غزاض إدزا١َٝ، أٚ إرٖاب١ٝ مما ٜغهٌ صعٛب١ َعزؾ١ َضتددَٝٗا، إ٫ بعد ت

٪دٟ إىل متهٔ اجملزّ َٔ ايؿزار، ٚاهلزب إىل دٗات غري تتعكٝبات، ٚإدزا٤ات َعكد٠ قد 
 َعزٚؾ١.

 ادلطهة انثاَي
 ( غري ادلسجهح ويربراتهاSIM CARDطثيؼح انتؼايم تثطاقاخ )

( يًٗٛاتـ احملُٛي١ بضٛر٠ ٫SIM CARDعو يف إٔ اؿضٍٛ ع٢ً بطاقات )
عا١َ ٜهٕٛ عٔ طزٜل ايتعاٌَ، ٚاتؿام َضبل بني ايبا٥ع ٚاملضتددّ، أٚ َغرتى، ٚاملؿزٚض 

نُا إٔ عزض نٌ تًو  يد٣ املبٝعات اـاص١ بايغزن١، بأمسا٥ِٗضذٌ تًو ايبطاقات تإٔ 
ايبطاقات، ٚبٝعٗا يف َٓاؾذ بٝع غري املزخض١ ي٘ َربرات٘ صٛا٤ نإ قد مت تضذًٝٗا، أّ ٫ ، 
ٚيإلملاّ مبٛعٛع ٖذا املطًب ْتٓاٚي٘ خ٬ٍ ؾزعني، سٝح نضط ايؿزع ا٭ٍٚ يًه٬ّ عٔ 

( غري املضذ١ً يًٗٛاتـ احملُٛي١، SIM CARDَربرات )أصباب( ايتعاٌَ ببطاقات )
 ( غري املضذ١ً.SIM CARD ايؿزع ايجاْٞ ْتٓاٍٚ طبٝع١ ايتعاٌَ ببطاقات )ٚيف
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 انفزع األول
 ( غري ادلسجهحSIM CARDيربراخ )أسثاب( انتؼايم تثطاقاخ )

إٕ عزض ايبطاقات يًٗٛاتـ احملُٛي١ يًتعاٌَ بٗا يف ا٭صٛام ٚايغٛارع َٔ خ٬ٍ 
هٕٛ يػزض تزٜٚر  تقد اييت رات٘، َٓاؾذ بٝع غري َزخض١ َٔ قبٌ عزن١ ا٫تضا٫ت ي٘ َرب

ايبغاع١، أٚ اؿضٍٛ ع٢ً أنرب قدر َٔ ايزبح، أٚ َٓاؾض١ عزن١ اتضا٫ت أخز٣ متارظ 
 عًُٗا يف ْؿط املٓطك١.

ل بني دٗٛد ايبا٥ع يف إقا١َ َٓاؾذ ٜٝكضد بايرتٜٚر ايتٓض (:Promotionأ٫ًٚ: ايرتٜٚر )
، ٚعزؾ٘ آخز بإٔ ايكضد (1)ؾهز٠ َع١ٓٝ يًُعًَٛات، ٚتضٌٗٝ بٝع ايضًع ٚاـدَات، أٚ قبٍٛ

َٔ ايرتٜٚر ٖٛ )ا٫تضاٍ با٭ؾزاد، ٚاجملُٛعات بٗدف تضٌٗٝ تٓاٍٚ املعًَٛات، ٚإقٓاع 
 . (2)اؾُٗٛر بكبٍٛ َٓتذات امل٪صض١(

٬ٜسغ َٔ ايتعزٜؿني أع٬ٙ إٔ اهلدف َٔ ايرتٜٚر بضٛر٠ عا١َ ٖٛ ع١ًُٝ إْغا٤ 
َٔ أدٌ ْغز ٚعٞ سٍٛ َٓتر َعني، يػزض ايتؿٛم  ع٬ق١ ٚاتضاٍ َع ايع٤٬ُ ٚاملضتًٗهني

ع٢ً املٓاؾضني َٔ خ٬ٍ عزض َٓتر ممٝش عٔ ايباقٞ، ٖٚٛ ْغاط تضٜٛكٞ ٜٗدف َٔ 
خ٬ي٘ تٓٛع ٚسٜاد٠ املغرتٜني ٚاملغارنني ايذٜٔ ٜضٌ إيِٝٗ املٓتر، ٚنذيو ميهٔ ايكٍٛ 

٣ٛ ا٫صت٬ٗى، بإٔ اهلدف َٓ٘ سٜاد٠ املبٝعات، أٚ تٓغٝطٗا خضٛصًا عٓد امدار َضت
نذيو يًتذيٌٝ َٔ بعد املٓاؾض١ بني تًو ايغزنات ٚاملضتددّ، ٚفارا٠ ساي١ املٓاؾض١ بني 
أنجز َٔ عزن١ اتضا٫ت ايضا٥د٠ يف ايضٛم، ٚرؾع َضت٣ٛ ايٛعٞ ا٫صت٬ٗنٞ، ٚيهٌ ٖذٙ 
ا٭غزاض تكّٛ عزنات ا٫تضا٫ت بني سني ٚآخز بعزض بطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ 

يًضٛم، ٚبٝعٗا بضٛر٠ اعتباط١ٝ ٚعغٛا١ٝ٥ يكا٤ مثٔ تاؾ٘، أٚ غط َٔ خ٬ٍ  احملُٛي١
َٓاؾذ بٝع غري رمس١ٝ، ٚغري فاس٠ َٔ أدٌ رؾع َضت٣ٛ املبٝعات إىل أع٢ً َزاتبٗا، دٕٚ 

صِ املغرتٟ، أٚ نتاب١ امس٘ ع٢ً ا٭قٌ يف صذٌ، أٚ ااملطايب١ بأ١ٜ إدزا٤ات نتضذًٝٗا ب
زن١ َٔ خ٬ٍ بٝع ايضِٝ ايهارد بتكدِٜ ٖداٜا فا١ْٝ كّٛ ايغتٚصٌ قبض، ٚبعهط  يو 

                                                      

 –دار البازورؼ ، )وعمي دمحم رباعية، التخويج واالعالن التجارؼ  ،( بذيخ عباس العالق5)
  .4م(، ص2002 عسان/

، حدؽ، التخويج التجارؼ لمدمع والخجمات، )دار زىخان لمشذخ والتؾزيع( د. عيدى محسؾد ال2)
  .21م(، ص2050/عسان
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ض٢ُ ٜت٘ بزصٝد فاْٞ ملد٠ َع١ٓٝ، أٚ مببًؼ َعني، ٖٚذا َا ٦يهٌ َٔ ٜغرتٜٗا نتعب
 باهلداٜا ايرتٚه١ٝ.   

ٜكضد بايزبح "ايشا٥د يف رأظ املاٍ ْتٝذ١ تكًٝب٘ يف ا٭ْغط١  (:Profitثاًْٝا: ايزبح )
ر٠ ٚايضٓاع١ ٚغريٖا، بعد تػط١ٝ مجٝع ايتهايٝـ املٓؿك١ ا٫صتجُار١ٜ املغزٚع١، نايتذا

ٚقد ٜهٕٛ ايػزض َٔ عزض بطاقات ايضِٝ ايهارد  ،(1)عًٝ٘ يًشضٍٛ ع٢ً تًو ايشٜاد٠"
بضٛر٠ عغٛا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ َٓاؾذ بٝع غري َزخض١، أٚ غري رمس١ٝ ٖٛ يتشكٝل أنرب قدر 

نٛرى تًٝهّٛ، ٚآصٝا صٌٝ  ممهٔ َٔ ايزبح، ٚهلذا ايػزض ؾإٕ عزنات ا٫تضا٫ت، نغزنات
صعز  ضَٔ خ٬ٍ ؽؿٝ (،Price Strategyٚسٜٔ، تٓتٗر صٝاص١ اصرتاتٝذ١ٝ يًضعز )

ٚسٖٝد، يتغذٝع املضتددَني يغزا٥ٗا  ٘إىل صعز تاؾ بطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١
بٗدف ؼكٝل أنرب قدر َٔ ايزبح َضتكب٬ً، ٚ يو َٔ خ٬ٍ اصتعُاٍ ٖذٙ ايبطاقات، 

ع١ يبطاقات ايضِٝ ٦٥تٗا بزصٝد َٔ خ٬ٍ نزٚت ايغشٔ اييت تبٝعٗا ْؿط ايغزن١ ايباٚتعب
 ايهارد.

كّٛ ب٘ تًو ايغزنات عبار٠ عٔ ع١ًُٝ َغارب١، تٚيعٌ َٔ املؿٝد إٔ ْ٪ند بإٔ َا 
كّٛ ب٘ تًو ايغزنات، ٖٚٞ ت٭ْٗا تضع٢ دا٥ًُا يتشكٝل أنرب قدر ممهٔ َٔ ايزبح، ٚإٔ َا 

، ٖٚذا َا ٜربر (3)عٌُ ٫ ٜكضد ب٘ ص٣ٛ ؼكٝل أنرب قدر َٔ ايزبحَٔ  (2)عزنات ػار١ٜ

                                                      

( د. شسدية دمحم اسساعيل، الخبح في الفقو االسالمي وضؾابظو وتحجيجه في السؤسدات 5)
  .33م(، ص2000/ األردن – السالية السعاصخة، )دار الشقاش

السعجل لدشة  5442( لدشة 25عخاقي رقؼ )( مؽ قانؾن الذخكات ال3الحع  السادة )( 2)
؛ ولالستدادة يخاجع: د. حاتؼ غائب سعيج، السعاييخ القانؾنية لمتسييد بيؽ الذخكات 2003

التجارية والسجنية، )بحث مشذؾر في مجمة الباحث لمعمؾم القانؾنية، جامعة الفمؾجة، 
 وما بعجىا.  12(، ص2054السجمج األول، العجد الثاني، تسؾز/ 

التفاصيل الحع: د. أكخم ياممكي،  ( أحج معاييخ العسل التجارؼ ىي السزاربة، لسديج مؽ1)
والعسميات  ،والعقؾد التجارية ،والتاجخ ،التجارية ةالقانؾن التجارؼ، دراسة مقارنة في العسال

والبيؾع الجولية، )شخكة أبشاء شخيف االنرارؼ لمظباعة والشذخ، الظبعة  ،السرخفية
وعجنان أحسج ولي  ،؛ د. باسؼ دمحم صالح35(، ص2051 -ىـ 5311شان/ لب -الثانية 

 =العداوؼ، القانؾن التجارؼ، الذخكات التجارية، السبادغ العامة، شخكات القظاع الخاص،
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قٝاَٗا بعزض بطاقات ايضِٝ ايهارد يًضٛم ٚبٗذا ايهِ اهلا٥ٌ، ٚبٝعٗا َٔ خ٬ٍ َٓاؾذ بٝع 
 َزخض١، أٚ غري َزخض١.

آخز َٔ أصباب عزض بطاقات  ًايعٌ صبب ثايجًا: املٓاؾض١ ايتذار١ٜ بني عزنات ا٫تضا٫ت:
بٗذٙ ايضٛر٠ ايعغٛا١ٝ٥ يف ا٭صٛام، ٚبٝعٗا َٔ خ٬ٍ َٓاؾذ بٝع غري رمس١ٝ،  ايضِٝ ايهارد

ٚدٛد َٓاؾض١ بني عزنات ا٫تضا٫ت اييت متارظ أعُاهلا يف َٓطك١  ٛٚغري َزخض١، ٖ
ٚاسد٠، ٖٚٞ تزتبط با٭عُاٍ ايتذار١ٜ ارتباطًا ٚثٝكًا، ٭ٕ املٓاؾض١ تعترب ٖٞ ا٭صاظ ايذٟ 

 كّٛ عًٝ٘ ايتذار٠.ت
سز١ٜ ايتذار٠،  ٛ ٜؿٛتٓا إٔ ْٓٛٙ بإٔ ا٭صٌ يف ممارص١ ا٭عُاٍ ايتذار١ٜ ٖيهٔ ٫

ؾهٌ تادز سز يف ممارص١ َا ٜغا٤ َٔ ا٭عُاٍ ايتذار١ٜ سضب ايغزٚط اييت ٜكتغٝٗا 
ايكإْٛ، مما ٜعين سز١ٜ املٓاؾض١ بني ايتذار، ٫ٚعو بإٔ يًُٓاؾض١ ايتذار١ٜ أُٖٝتٗا 

يٛطين، ٚايتذار، سٝح دٚرٖا يف سٜاد٠ اـدَات، ٚدٛد٠ بايٓضب١ يًُضتًٗهني، ٚا٫قتضاد ا
ايضًع، ٚتٓشٌٜ ا٭صعار يهضب ايع٤٬ُ، مما ٜ٪دٟ إىل رٚاز ايتذار٠، ٚتطٛرٖا، ٚتٓتٗٞ 

 .(1)بايؿا٥د٠ ع٢ً ا٫قتضاد ايٛطين، ٚاملضًش١ ايعا١َ
ٚددٜز بايذنز إٔ قٝاّ عزنات ا٫تضا٫ت بعزض خدَاتٗا، ٚبطاقات ايضِٝ ايهارد 

تـ احملُٛي١، ٚبٝعٗا َٔ قبًٗا َباعز٠ إىل املضتددّ، أٚ َٔ خ٬ٍ َٓاؾذ ايبٝع، يًٗٛا
صِ املضتددّ، ٚاييت تعد اكدر ع٦ٌٝ ددًا، َع عزط تضذًٝٗا ببصعارٖا أ ضٚؽؿٝ

َٓاؾض١ َغزٚع١ يف ْطام ايكإْٛ، إ٫ إٔ بٝع بطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١ بٗذٙ 
ع غري َزخض١، ٚغري فاس٠ يف ايغٛارع، ٚع٢ً ا٭رصؿ١، أٚ ايضٛر٠ املٛدٛد٠ يف َٓاؾذ بٝ

احمل٬ت ٫ ٜكضد َٓٗا إ٫ ؼكٝل أنرب قدر َٔ ايزبح، َٚٓاؾض١ باقٞ عزنات ا٫تضا٫ت 
إىل املضًش١، ٜعد خزٚدًا عٔ املٓاؾض١ املغزٚع١،  ٢ًَعٝار ايغزر عؾٝ٘ تؿٛم ٜبغهٌ 

 غزٚع١.املٓاؾض١ غري امل
زٚع١ "بأْٗا اصتدداّ ايغدط يطزم ٚٚصا٥ٌ َٓاؾ١ٝ ٜٚكضد باملٓاؾض١ غري املغ

يًكإْٛ، ٚايعادات، ٚايغزف، ؾإ ا قاّ عدط بعٌُ، ٚمل ٜهٔ كايؿًا يًكإْٛ، ٚايعزف، 
                                                                                                                              

شخكات القظاع االشتخاكي، شخكات القظاع السختمط، )العاتػ لرشاعة الكتب/ دون =
  .13و 2بيخوت(، ص  –سشة الشذخ 

 –دار وىجان لمظباعة والشذخ، الظبعة األولى )السرخؼ، القانؾن التجارؼ، ( د. حدؽ 5)
  .232م(، ص5431-ىـ 5301القاىخة/ 
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ٚأد٣ ٖذا ايعٌُ إىل َٓاؾض١ غريٙ َٔ ايتذار، ٚأعز بِٗ، ؾإْ٘ ٫ ٜعد ع٬ًُ غري َغزٚع، أٟ 
أٚ تضزف ٜٗدف ؾذب أنرب عدد َٔ ، أٚ ٖٞ نٌ عٌُ، (1)٫ ٜعترب ؾاعً٘ َزتهبًا يًدطأ"

ايع٤٬ُ، ٚ يو باتباع أصايٝب غري َغزٚع١، َجاٍ  يو تغًٌٝ ايع٤٬ُ، أٚ تغٜٛ٘ مسع١ 
 .(2)َٓاؾضٝ٘، أٚ اإلصا٠٤ ملٓتذات٘"

ٚبذيو ْضتطٝع ايكٍٛ بإٔ نٌ عٌُ يف ايتذار٠، ٚايضٓاع١، أٚ اـدَات، أٚ غريٖا َٔ 
غزر بغدط، أٚ ؼكٝل َهاصب ع٢ً اجملا٫ت، ٜكّٛ ب٘ عدط َٔ عأْ٘ اؿام اي

كع ت، ٭ٕ تًو املٓاؾض١ (3)تباع ٚصا٥ٌ ميٓعٗا ايكإْٛ تعد َٓاؾض١ غري َغزٚع١اسضاب٘، ب
َٔ تادز ص٤ٞ اي١ٝٓ، قد ٜ٪دٟ تضزؾ٘ إىل صزف ع٤٬ُ عٔ عزن١، أٚ تادز آخز، أٚ قد 
 ٜهٕٛ قاٚي١ صزؾ٘ عُٓٗا، أٚ ٫ ٜكضد ص٣ٛ اإلعزار بُٗا بٛصا٥ٌ تتٓاؾ٢ ٚعزف

كّٛ بعزض بطاقات ايضِٝ ايهارد يف تكّٛ ب٘ عزن١ ا٫تضا٫ت عٓدَا ت، ٖٚذا َا (4)امل١ٓٗ
ايضٛم بضٛر٠ عغٛا١ٝ٥، ٚيف َٓاؾذ بٝع غري َزخض١، أٚ فاس٠، بعٝدًا عٔ ايغهًٝات، 
ٚا٫دزا٤ات اييت ٜضتٛدب اتباعٗا عٓد َزادع١ ايغزن١، سٝح ٫ ٜكضد َٔ  يو إ٫ اإلعزار 

ا٭خز٣ املٓاؾض١ يف َٓطك١ ٚاسد٠، ٚصزف ع٥٬ُٗا، مما ٜعترب ٖذا بغزنات ا٫تضا٫ت 
 ، ٚايكإْٛ، ٚايعادات ايغزٜؿ١، ٜٚعد َٓاؾض١ غري َغزٚع١.يٮخ٬مايؿعٌ تضزؾًا َٓاؾًٝا 

مل ٜعزف املٓاؾض١  1980( يض١ٓ ٬ٜٚ30سغ إٔ قإْٛ ايتذار٠ ايعزاقٞ ايٓاؾذ رقِ )
 2010( يض١ٓ 14ع ا٫ستهار ايعزاقٞ اؾدٜد رقِ )غري املغزٚع١، نُا إٔ قإْٛ املٓاؾض١ َٚٓ

( َٔ 1ٖٛ أٜغًا مل ٜعزف بدٚرٙ املٓاؾض١ غري املغزٚع١، إ٫ أْ٘ عزف املٓاؾض١ يف ايؿكز٠ )
( بإٔ: )املٓاؾض١: اؾٗٛد املبذٚي١ يف صبٌٝ ايتؿٛم ا٫قتضادٟ(، ٜٚكضد بذيو 1املاد٠ )

ات يف صبٌٝ املٓاؾض١، ٚا٫رتكا٤ اؾٗٛد بطزٜك١ َغزٚع١، ٚتتؿل َع ايكإْٛ، ٚايعاد
                                                      

( د. زيشة غانؼ عبجالجبار الرفار، السشافدة غيخ السذخوعة لمسمكية الرشاعية، )دار حامج 5)
 .53م(، ص2002األردن/  –لمشذخ 

الل السخكد السديظخ في العالقات التجارية، ( د. سامي عبجالباقي أبؾ صالح، إساءة استغ2)
  .1م(، ص2001القاىخة/  –)دار الشيزة العخبية 

( د. طعسة الذسخؼ، أحكام السشافدة غيخ السذخوعة في القانؾن الكؾيتي، )بحث مشذؾر 1)
 .52(، ص5441الكؾيت/  -54في مجمة الحقؾق، جامعة الكؾيت، العجد 

(4) Elisabeth COUREAULT, la concurrence déloyale endroit 

international privé communautaire, )thèse en vue de l’ obtention du 

grade de doctorat en droit privé, &è décembre /2004(, p24.   
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قتضادٖا، نُا ٬ٜسغ أْ٘ سدد بعض ا٭عُاٍ اييت تدخٌ ؼت طا١ً٥ املٓاؾض١ غري اب
املغزٚع١، ٚ يو ؼت تض١ُٝ احملعٛرات يف ايؿضٌ ايجايح، ٬ٜٚسغ ع٢ً  يو أْ٘ اتبع 
 املعٝار ايغهًٞ يف ؼدٜد تًو ا٭عُاٍ، عًٝ٘ ْكرتح ع٢ً املغزع ايعزاقٞ إعاؾ١ ْط
ٜتغُٔ تعزٜـ املٓاؾض١ غري املغزٚع١، إىل قإْٛ َٓع املٓاؾض١ ٚا٫ستهار ايكاْْٛٞ يف 
ايؿضٌ ا٭ٍٚ، ٚعُٔ ايتعارٜـ، ٚ يو ناٯتٞ: )املٓاؾض١ غري املغزٚع١: نٌ ؾعٌ ٜكع َٔ 
تادز ص٤ٞ اي١ٝٓ ىايـ ايكإْٛ، ٚايعادات، ٚا٭عزاف ايتذار١ٜ، َٚعطٝاتٗا اييت تٗدف إىل 

تباع أصايٝب غري َغزٚع١، ٜٗدف َٔ خ٬هلا إىل ايتُٜٛ٘ أَ ايع٤٬ُ بدذب أنرب عدد 
ٚتغًٌٝ ايع٤٬ُ، أٚ تغٜٛ٘، أٚ تبغٝع مسع١ َٓاؾضٝ٘، أٚ اإل ٫ٍ ٚاإلصا٠٤ إىل َٓتذات٘، 

 ٚغريٙ َٔ ا٭ؾعاٍ(.
أَا بايٓضب١ يًُغزع ايهٛرصتاْٞ ؾكد عزف املٓاؾض١ يف قإْٛ املٓاؾض١ ٚا٫ستهار 

يف ايؿكز٠ )اـاَض١( َٔ املاد٠ )ا٭ٚىل(، بأْٗا  2013( يض١ٓ 3ايعزام رقِ )نٛردصتإ  إلقًِٝ
اقتضاد١ٜ مبٛدب آيٝات ايضٛم، دٕٚ سدٚخ تأثري، أٚ تكٝد تًو  بأْغط١عبار٠ عٔ: )ايكٝاّ 

اٯيٝات مب٪ثز، أٚ قٝٛد ػاٚس١ٜ بغهٌ تعٗز آثارٖا ايغار٠ ع٢ً ايتذار٠، ٚاسدٖارٖا(، 
تاْٞ نإ أنجز تٛؾٝكًا َٔ املغزع ايعزاقٞ، ٭ْ٘ سدد اؾاْب ٬ٜٚسغ إٔ املغزع ايهٛردص

ايغهًٞ، ٚاملٛعٛعٞ يًُٓاؾض١، نُا ميهٔ ؾِٗ املٓاؾض١ غري املغزٚع١ َٔ خ٬ٍ املؿّٗٛ 
املدايـ هلا، َع  يو ْكرتح ع٢ً املغزع ايهٛردصتاْٞ َا اقرتسٓاٙ بغإٔ تعزٜـ املٓاؾض١ 

 اْْٛ٘ َٓعًا يًتغًٌٝ، ٚػٓبًا يًتؿضري اـاط٧.َاد٠ تعزٜؿ١ٝ إىل ق بإعاؾ١غري املغزٚع١، 
( يًبٝع SIM CARDٚمتاعًٝا َع َا مت  نزٙ، ؾإٕ عزض نٌ تًو ايبطاقات )

عد َٓاؾض١ َغزٚع١، ٚايػزض َٓٗا ٜبضٛر٠ عغٛا١ٝ٥ عرب َٓاؾذ غري َزخض١ أٚ فاس٠، ٫ 
ِ ٭ْ٘ ٚبايٓعز تكدِٜ خدَات يًذُٗٛر، ٚإمنا ؾًب ايع٤٬ُ َٔ َٓاؾضٝٗا، ٚاؿام ايغزر بٗ

إىل ا٭صًٛب املعتُد َٔ قبٌ تًو ايغزنات، ؾإْ٘ ىايـ املعاٜري ايٛادب ا٫عتُاد عًٝٗا يف 
يف  يو إىل ث٬ث١ َذاٖب ر٥ٝض١ٝ، ٖٚٞ  (1)أصًٛب املٓاؾض١، ٚقد اْكضُت آرا٤ ايؿكٗا٤

ف املذٖب ايغهًٞ ايذٟ ٜعٍٛ ع٢ً ايٓط ايكاْْٛٞ، ٚاملذٖب ايٛاقعٞ ايذٟ ٜعتُد ع٢ً ايعز
                                                      

وحدؽ ضعيف حسؾد  ،( لسديج مؽ التفاصيل الحع: د. أحسج عبجالحديؽ كاعؼ الياسخؼ 5)
مؽ السشافدة غيخ السذخوعة، دراسة في القانؾن العخاقي، السعسؾرؼ، الحساية القانؾنية 

)بحث مشذؾر في مجمة السحقق الحمي لمعمؾم القانؾنية والدياسية، كمية القانؾن، جامعة 
 ما بعجىا. 120(، ص2020 (، العجد الثالث/52بابل، الدشة )
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كّٛ تٚايعادات، ٚاملذٖب املجايٞ ايذٟ ٜعتُد ع٢ً اْتٗاى َباد٨ أخ٬ق١ٝ، ٜٚبدٚ يٓا إٔ َا 
 ٓاؾض١ غري َغزٚع١.املٓايف املعاٜري ايج٬ث١، ٜٚدخٌ ؾعً٘ عُٔ ٜب٘ تًو ايغزنات 

 انفزع انثاَي
 ( غري ادلسجهح SIM CARDطثيؼح انتؼايم تثطاقح )

 نههىاتف احملًىنح
( تهٝٝؿٗا ٫SIM CARDتضا٫ت، َٚٔ عُٓٗا بطاق١ )إٕ يعكٛد بٝع خدَات ا

، ٚيف اؿكٝك١ ٖٞ ع٢ً ع٬قتني، (1)اـاظ َٔ خ٬ٍ اعطا٤ ايٛصـ ايكاْْٛٞ ايضًِٝ يًٛاقع١
بطاقات ايضِٝ ايهارد، ٚع٬ق١ ا٭خري َع َضتددّ،  (2)ع٬ق١ عزن١ ا٫تضا٫ت َع َٓؿذ بٝع

 أٚ َغرتٟ بطاق١ ايضِٝ ايهارد.
يػزض تٛعٝح  يو ٫بد  عزن١ ا٫تضا٫ت َع َٓؿذ بٝع ايضِٝ ايهارد: أ٫ًٚ: تهٝٝـ ع٬ق١

بٝع ايضِٝ ايهارد،  َٓاؾذَٔ بٝإ عٌُ تًو ايغزنات، ٖٚٞ بٝع خدَات اهلاتـ احملٍُٛ إىل 
( َٔ قإْٛ ايتذار٠ 5َٚد٣ إَها١ْٝ إدراد٘ عُٔ ا٭عُاٍ ايتذار١ٜ ايٛارد٠ يف املاد٠ )

)تعترب ا٭عُاٍ ايتاي١ٝ أعُا٫ً  ػار١ٜ إ ا ناْت بكضد ؾٝٗا:  ٤ايعزاقٞ ايٓاؾذ، ٚاييت دا
ٚيعٌ  ،٠( ؾكز16ايزبح، ٜٚؿرتض ؾٝٗا ٖذا ايكضد َا مل ٜجبت ايعهط...(، ٖٚٞ ع٢ً )

                                                      

ظبيعة القانؾنية في وال ،( الحع: د. دمحم سميسان األحسج، أىسية الفخق بيؽ التكييف القانؾني5)
الخافجيؽ لمحقؾق، كمية تحجيج نظاق تظبيق القانؾن السختص، بحث مشذؾر في مجمة 

 – 32(، ص2003( آذار/ 1(، )20(، العجد )4)السجمج ) جامعة السؾصل، –الحقؾق 
552 .  

أو شخائح الياتف الشقال مؽ قبل الييئة العامة لتشغيؼ قظاع  ،( عخف مشفح بيع بظاقات2)
 2051مايؾ/  – 1/ 53في  (0, 5االت االماراتي مؽ خالل اإلصجار رقؼ )االتر

)مشافح بيع شخائح  بخرؾص تدجيل مشافح بيع شخائح الياتف الستحخك بأنو يقرج بـ
الياتف الستحخك، ىي مشذأة اقترادية مخخص ليا بسداولة الشذاط االقترادؼ الخاص 

أو محل مخخص  ،جية ةأي لحا فإن(، SIM CARD) ببيع شخائح الياتف الستحخك
أو  ،)أية جية :قانؾنًا يقؾم ببيع شخائح الديؼ الكارد يعتبخ مشفح بيع، ويسكششا  تعخيفو بأنو

أو تجارؼ يقؾم ببيع  ،أو غيخ تجارؼ مخخص يقؾم بشذاط اقترادؼ ،محل تجارؼ 
 بظاقات الديؼ الكارد لميؾاتف السحسؾلة يعج مشفح بيع ليا(.  
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هارد ٖٞ ايؿكز٠ ايا٭قزب إىل ايعكد ايذٟ ٜربَ٘ عزن١ ا٫تضا٫ت َع َٓؿذ بٝع ايضِٝ 
 ٥ع ٚاـدَات(.تٛرٜد  ايبغا -)ايجا١ْٝ(، ٚاييت ْضت ع٢ً أْ٘ )ثاًْٝا

ٚايض٪اٍ ايذٟ ٜجٛر ٖٓا، ٌٖ إٔ تشٜٚد عزن١ ا٫تضا٫ت يتًو املٓاؾذ ببطاقات ايضِٝ 
  ايهارد ٜعد عكد تٛرٜد خدَات أّ ٫ ٜعد  يو؟

ٜعزف عكد ايتٛرٜد بأْ٘: )عكد ًٜتشّ عدط مبكتغاٙ بإٔ ٜكدّ أعٝا٤ بضؿ١ 
٤ بأْ٘: )عكد ًٜتشّ عزؾ٘ أسد ايؿكٗا ، نُا(1)دٚر١ٜ، أٚ َضتُز٠ ملضًش١ عدط آخز(

، ٖٚٓاى داْب (2)مبٛدب٘ عدط بتذٗٝش آخز ببعض ا٭َٛاٍ ع٢ً صبٌٝ ايبٝع، أٚ اإلدار٠(
ٜعزف عكد ايتٛرٜد بأْ٘: )ايتعٗد ايذٟ ًٜتشّ ؾٝ٘ املٛرد بتٛرٜد ايبغا٥ع،  (3)آخز َٔ ايؿكٗا٤

َعني، ٚاـدَات املتؿل ع٢ً تٛرٜدٖا خ٬ٍ َد٠ َع١ٓٝ، أٚ قاب١ً يًتعٝني َكابٌ َبًؼ 
ٚاملجاٍ ع٢ً  يو تٛرٜد ا٭غذ١ٜ، ٚامل٬بط، ٚا٭دٚات املدرص١ٝ، ٚاملضتغؿٝات، أٚ تٛرٜد 
املٛاد ا٭ٚي١ٝ يًُضاْع، ٚايتٛرٜد يًضًع، قد ٜهٕٛ جملزد اصتعُاهلا، ثِ اعادتٗا يًُٛرد، 
نتٛرٜد امل٬بط يًُضزح يتكدِٜ ايعزٚض، ثِ إعادتٗا ثا١ْٝ مبكابٌ آخز، ٚقد ٜتعًل تٛرٜد 

 دَات بضؿ١ دٚر١ٜ نايتعٗد بتٛرٜد ايػاس، أٚ ايهٗزبا٤، أٚ اعرتانات اجمل٬ت، ٚايضشـ(.اـ
ٚبكدر تعًل تًو ايتعارٜـ مبٛعٛع دراصتٓا، ؾإْ٘ ٜؿِٗ عًُٓا َٔ ايتعزٜؿني ا٭ٍٚ 
ٚايجاْٞ، ٚبضٛر٠ صزو١ َٔ ايتعزٜـ ايجايح، بإٔ عكد ايتٛرٜد هٛس إٔ ٜهٕٛ عكد تكدِٜ 

يعكد ٖٛ خاظ باملٓك٫ٛت، نُا ٜتضـ بايتهزار، ٜٚكع بغهٌ دٚرٟ خدَات، نُا إٔ ٖذا ا
َٚٓتعِ، نُا ٜؿِٗ أٜغًا بإٔ ايضًع يٝضت ٖٞ ايٛسٝد٠ اييت تدخٌ سٝش ع١ًُٝ ا٫صت٬ٗى، 

 .(4)إمنا اـدَات أٜغًا هٛس إٔ تهٕٛ ق٬ً يًتعاقد

                                                      

 -، محاضخات في القانؾن التجارؼ والبحخؼ، )مشذأة السعارف ( د. مرظفى كسال طو5)
  .14م(، ص5410اإلسكشجرية/ 

  . 32( د. أكخم ياممكي، القانؾن التجارؼ، مرجر سابق، ص2)
( د. سسيحة القيمؾبي، الؾسيط في شخح قانؾن التجارة السرخؼ، الجدء الثاني، )دار 1)

 . 523، صم(2002القاىخة/  -الشيزة العخبية، الظبعة الثانية 
 ،وما بعجىا؛ أسيل باقخ جاسؼ 32( د. أكخم ياممكي، القانؾن التجارؼ، مرجر سابق، ص3)

وكاعؼ فخخؼ عمي، السفيؾم القانؾني لعقج خجمات الياتف الشقال، )بحث مشذؾر في 
(،  1جامعة بابل، السجمج ) –مجمة السحقق الحمي لمعمؾم القانؾنية والدياسية، كمية القانؾن 

   .133-131(، ص2053حديخان/  –يؾنيؾ  10(،2جد )الع
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ٔ قبٌ ٚيهٔ ٌٖ ميهٔ عد عكد تشٜٚد َٓاؾذ ايبٝع املزخض١ ببطاقات ايضِٝ ايهارد َ
 عزنات ا٫تضا٫ت َٔ عكٛد ايتٛرٜد؟

ٖٓاى عٓاصز َتغاب١ٗ بُٝٓٗا َٔ سٝح اـضا٥ط، باعتبار إٔ نًُٝٗا َٔ ايعكٛد 
ايزعا١ٝ٥ ٚاملًش١َ يًذاْبني، ٚنذيو َٔ عكٛد املعاٚع١، ٚنًُٝٗا َٔ عكٛد املد٠، نذيو نُا 

اـدَات أٜغًا أصًؿٓا إٔ ايضًع يٝضت ايٛسٝد٠ اييت تدخٌ يف ع١ًُٝ ا٫صت٬ّ بٌ إٔ 
بإَهاْٗا إٔ تهٕٛ ق٬ً يعكد ايتٛرٜد، نُا إٔ عكد ايتذٗٝش َا ٖٛ إ٫ عكد تٛرٜد، ٭ٕ عزن١ 

 ًَٔتشّ بتذٗٝش ٚتٛرٜد َٓاؾذ ايبٝع يبطاقات ايضِٝ ايهارد خ٬ٍ َد٠ س١َٝٓ، ٚتا٫تضا٫ت 
تهٕٛ ؾٛر١ٜ ، رغِ إٔ ا٭دا٤ات يف ْطام ايعكد املربّ بُٝٓٗا (1)سني ٯخز يكا٤ َكابٌ َادٟ

، ٖذا (2)ٔ ٜتؿكإ ع٢ً تهزارٖا، ٚتٓؿٝذٖا بضٛر٠ دٚر١ٜ َٚتعاقب١ٜايتٓؿٝذ، إ٫ إٔ املتعاقد
 بايٓضب١ يتشٜٚد عزنات ا٫تضا٫ت ملٓاؾذ ايبٝع املزخض١ ببطاقات ايضِٝ ايهارد.

بٝع غري املزخض١ َٔ ايتعاٌَ َع َٓاؾذ تإ٫ إٔ عزنات ا٫تضا٫ت يف ايٛقت اؿايٞ 
ِٖ بأعداد ٖا١ً٥ َٔ بطاقات ايضِٝ ايهارد يػزض صزؾٗا ٚبٝعٗا يف ايضٛم، خ٬ٍ تشٜٚد

ٚظٗز يٓا  يو َٔ خ٬ٍ َضح َٝداْٞ يف صٛم َد١ٜٓ أربٌٝ، ٚإدزا٤ عدد َٔ املكاب٬ت َع 
با٥عٞ تًو ايبطاقات يف ايغٛارع، ٚا٭رصؿ١، ٚايعزبات املتذٛي١، ٚق٬ت بٝع املٛبا٬ٜت، 

أمسا٥ِٗ ٚاصِ ق٬تِٗ، إ٫ أْٓا تٛصًٓا إىل عد٠ ْتا٥ر َٓٗا  ٚرغِ ؼؿعِٗ ايهبري بعدّ  نز
 ًٜٞ: َا
ٖٓاى اتؿام غري عًين بني عزنات ا٫تضا٫ت َع فُٛع١ َٔ ق٬ت داخٌ صٛم بٝع  .1

املٛبا٬ٜت، سٝح تكّٛ ايغزن١ مبٛدب٘ بتشٜٚد تًو احمل٬ت بأعداد ٖا١ً٥ َٔ بطاقات 
احمل٬ت املضدر املٍُٛ، يٝتِ َٔ خ٬هلا  عترب تًوتايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١، ٚ

ايضزف ٚايتٛسٜع ع٢ً َٓاؾذ بٝع يف ايغٛارع، ٚا٭رصؿ١ ٚايعزبات املتذٛي١، يػزض 
 بٝعٗا يًُٛاطٓني، ٚبأصعار سٖٝد٠.

                                                      

؛ د. 122وكاعؼ فخخؼ عمي، السفيؾم القانؾني، السرجر الدابق، ص ،( أسيل باقخ جاسؼ5)
سالم مشعؼ مذعل، عقؾد تجييد خجمات الياتف السحسؾل، )بحث مشذؾر في مجمة 

  .514، ص(2001(/ 52(، العجد )4الحقؾق، كمية الحقؾق، جامعة الشيخيؽ، السجمج )
( سعج جاد هللا الحيجر، الشغام القانؾني لعقج االتراالت الحجيثة )الياتف الشقال(، )دار 2)

  .35م(، ص2052القاىخة/  –الكتب القانؾنية 
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تتؿاٚت أصعار تًو ايبطاقات سضب ايزقِ املدضط هلا، ؾكد ٜبدأ َٔ ايؿني إىل مخض١  .2
 ع١ قد تتذاٚس عغز٠ آ٫ف د٫ٚر أَزٜهٞ.آ٫ف دٜٓار عزاقٞ، ٚتٓتٗٞ بأصعار َزتؿ

تطًب عزنات ا٫تضا٫ت َٔ تًو احمل٬ت أصعارًا َع١ٓٝ سضب ْٛع ايضِٝ ايهارد،  .3
عٓد بٝعٗا هل٪٤٫ ايباع١، ثِ تكّٛ ٖذٙ  ٚتكّٛ تًو احمل٬ت بإعاؾ١ َبًؼ اعايف عًٝٗا

 هلا.ا٭خري٠ بإعاؾ١ َبًؼ آخز عًٝٗا يػزض بٝعٗا إىل املٛاطٓني، ٚاملضتددَني 
إٕ تًو ايبطاقات ٫ ؽغع يًتضذٌٝ يف عزنات ا٫تضا٫ت ايتابع١ هلا ايبطاق١، ٚتبك٢  .4

، ٚتعب٦تٗا بايزصٝد، ٜٚعد  يو قٛر ابدٕٚ تضذٌٝ َاداّ املضتددّ َضتُز باصتعُاهل
 دراصتٓا، ٚا٫عهايٝات اييت تٓذِ عٓٗا.

يًضٛم، َع با٥عٞ ٚيهٔ َا طبٝع١ ايع٬ق١ بني تًو احمل٬ت، ٖٚٞ املضدر املٍُٛ    
 هارد يًٗٛاتـ احملُٛي١؟ايبطاقات ايضِٝ 

أَا غضٛظ طبٝع١ ايع٬ق١ بني عزن١ ا٫تضا٫ت َٚٓاؾذ ايبٝع غري ايزمس١ٝ: ٫ 
هارد غري املضذ١ً، مبع٢ٓ إٔ ٖذٙ ايبطاقات ايْٓض٢ أْٓا أَاّ ايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ 

ٓاؾذ، ٚإٔ ايكضد َٔ ايتضذٌٝ صِ تًو املاعٓدَا تشٚد ملٓاؾذ بٝع غري رمس١ٝ ٫ تضذٌ ب
ٖٓا يػزض ا٫ثبات، ٚيٝط نزنٔ ي٬ْعكاد، ٚؼٌٜٛ املًه١ٝ، ٭ٕ َٔ أسد ايغزٚط ايٛارد٠ يف 

املٛدٛد داخٌ عًب١ ايبطاق١ ع٢ً صبٌٝ املجاٍ عزن١ نٛرى تًٝهّٛ،  ايعكد ايُٓٛ دٞ
: )يًغزن١ ( بأ6ْ٘ٚبايتشدٜد يف ايؿكز٠ )ايجا١ْٝ( ؼت عٓٛإ تكدِٜ اـدَات يف ايبٓد)

ٚ٭صباب تعٛد يٮَٔ، ٚايض١َ٬ ايعا١َ، أٚ بغزٚط ايزخض١ املُٓٛس١ هلا إٔ تعًل، أٚ 
تٛقـ بضٛر٠ ْٗا١ٝ٥، أٟ َٔ اـدَات املكد١َ َٔ قبٌ ايغزن١ بعد ا٫ع٬ٕ عٓٗا َضبكًا، أٚ 
إٔ تطًب َٔ َغرتنٝٗا عدّ اصتدداّ أٟ خد١َ َٔ خداَتٗا بضٛر٠ َ٪قت١، ٖٚذا ٜدٍ ع٢ً 

ايبطاق١ ٫ تٓتكٌ إىل املغرتى بضٛر٠ ْٗا١ٝ٥، ٚإمنا ايغزن١ ٖٞ ًَش١َ بتكدِٜ  إٔ ًَه١ٝ
اـدَات، إ ا ايتشّ املغرتى ببٓٛد ٚعزٚط ايغزن١، ٚبإَهاْٗا صشب اـد١َ، ٚايبطاق١ َت٢ 
عا٤، إ٫ إٔ ايتعاٌَ بٗا دا٥ش، ٭ٕ بطاق١ ايضِٝ ايهارد ٖٞ عهِ املٓكٍٛ ايذٟ تٓتكٌ 

تًو املٓاؾذ ٜكَٕٛٛ بغزا٤ تًو ايبطاقات َباعز٠ َٔ ايغزن١،  ًَهٝت٘ بايبٝع، ؾأصشاب
مبذزد إبزاّ ايعكد صٛا٤ نإ عؿًٜٛا أٚ ؼزٜزًٜا، َٚٔ ثِ ٜكَٕٛٛ  اٚبايتايٞ تٓتكٌ ًَهٝتٗ

ببٝعٗا إىل َٓاؾذ بٝع )ع٢ً ايغٛارع، ٚا٭رصؿ١، ٚاحمل٬ت ا٭خز٣ اييت يٝضت هلا ع٬ق١ 
ٜبدٚ يٓا إٔ ًَه١ٝ ايبطاق١ )ايزقع١ ايب٬صتٝه١ٝ( تضا٫ت(، َع  يو َباعز٠ َع عزن١ ا٫
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تٓتكٌ بضٛر٠ دا١ُ٥ إىل املغرتٟ، أٚ َٓاؾذ ايبٝع، إ٫ إٔ خدَاتٗا تبك٢ َعًك١ ع٢ً عزط 
 ايتشاّ املضتددّ ببٓٛد، ٚعزٚط ايغزن١.            

 ثاًْٝا: تهٝٝـ ايع٬ق١ بني َٓاؾذ ايبٝع املعتُد٠ َٔ قبٌ عزن١ ا٫تضا٫ت ٚبا٥عٞ تًو
بٝٓا أْ٘ بعد قٝآَا ظٛي١ َٝدا١ْٝ يف صٛم أربٌٝ، ٚاصتؿضارْا َٔ با٥عٞ تًو  ايبطاقات:

ايبطاقات ع٢ً ايغٛارع، ٚا٭رصؿ١، ٚاحمل٬ت ا٭خز٣، تٛصًٓا إىل ْتٝذ١ إٔ ٖ٪٤٫ ايباع١ 
ٜكَٕٛٛ بغزا٤ تًو ايبطاقات َٔ ق٬ت َعتُد٠ غري َزخض١ رمسًٝا داخٌ أصٛام بٝع 

بأعداد ٖا١ً٥ َٔ تًو  ٠َٔ تًو ايغزنات، ٚاييت تشٚد َٔ قبٌ ا٭خرياهلٛاتـ احملُٛي١ 
ايبطاقات، نُا ٫سعٓا بإٔ  ايتعاٌَ ٫ ٜتِ بإبزاّ عكٛد ؼزٜز١ٜ، إمنا ٜتِ باتؿام عؿٟٛ ٜتِ 
ؾٝ٘ عزا٤ تًو ايبطاقات َٔ تًو املٓاؾذ، ٚاحمل٬ت املزخض١ بضٛر٠ غري رمس١ٝ مببًؼ 

 ٖٞ ْؿضٗا ايع٬ق١ ا٭ٚىل آْؿ١ ايذنز. تعا٬ََعني، ٚايتهٝٝـ ايضشٝح يتًو ايت
بٝٓا صابكًا بإٔ بطاقات  ثايجًا: تهٝٝـ ايتعاٌَ بني با٥عٞ بطاقات ايضِٝ ايهارد َٚغرتٜٗا:

ايضِٝ ايهارد تباع يف ايضٛم َٔ قبٌ أعداظ غري ايغزنات، أٚ َٓاؾذ بٝع َزخض١ رمسًٝا 
يهارد يًٗاتـ احملٍُٛ، ٖٛ اؿضٍٛ َٔ قبًٗا، ٫ٚعو يف إٔ اهلدف َٔ عزا٤ بطاق١ ايضِٝ ا

ع٢ً رقِ َعني هلا، غاٜت٘ ٖٛ اؿضٍٛ ع٢ً خدَاتٗا، ٚإٔ عزن١ ا٫تضا٫ت تٛؾز ٖذٙ 
اـدَات هلا، رغِ عدّ ايتعاٌَ َعٗا َباعز٠، ؾايغدط ايذٟ ٜغرتٟ بطاق١ ايضِٝ ايهارد 

، بإَهاْ٘ يف َٓاؾذ بٝع با٥عٝٗا يف ايغٛارع، ٚا٭رصؿ١، ٚق٬ت بٝع اهلٛاتـ احملُٛي١
ا٫ْتؿاع َٔ خدَاتٗا مبذزد عشٓ٘ بايزصٝد، أٚ إٔ بعغًا َٔ تًو ايبطاقات َغش١ْٛ 
َضبكًا، ٚغاٜتٗا تزٚهٗا يًُٛاطٔ، َٚٓاؾض١ باقٞ ايغزنات ا٭خز٣، ٚيهٔ َا ٖٞ طبٝع١ 
ٖذا ايتعاٌَ؟ ٌٖ إٔ َغرتٟ ٖذٙ ايبطاق١ ٜٓغأ ي٘ سل عٝين بعد عزا٥ٗا، أّ سل 

غؿٟٛ املربّ بني َغرتٟ ايضِٝ ايهارد، ٚبا٥ع٘ بٗذٙ ايضٛر٠ عدضٞ؟ ٌٖٚ إٔ ايعكد اي
 ٜهٕٛ صشٝشًا أّ باط٬ً؟

ٜعزف اؿل ايعٝين بأْ٘ صًط١ َباعز٠ ٜعطٝٗا ايكإْٛ يغدط َعني ع٢ً ع٤ٞ 
، ٚعٓدَا ٜغرتٟ عدط بطاق١ ايضِٝ ايهارد، ؾإٕ (1)َعني، ٖٚٛ إَا أصًٞ، أٚ تبعٞ

، (2)ٍ املٓكٛي١، أٟ تٓتكٌ ًَهٝتٗا مبذزد إبزاّ ايعكدعتبارٖا َٔ ا٭َٛااًَهٝتٗا تٓتكٌ إيٝ٘ ب

                                                      

  ( مؽ القانؾن السجني العخاقي الشافح.12( السادة )5)
  خكة كؾرك تميكؾم.( مؽ الفقخة )ثالثًا( مؽ نسؾذج عقج االشتخاك مع ش2الحع: البشج رقؼ ) (2)
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)سل املًه١ٝ( ع٢ً ايبطاق١  اعٝٓٝ ايهٔ ايض٪اٍ ايذٟ ٜجٛر ٖٓا ٌٖ إٔ املضتددّ ميًو سك
 ؟اعدضٝ اأّ سك

بعد دراص١ ايعكد ايُٓٛ دٞ يغزن١ نٛرى تًٝهّٛ تبني يٓا إٔ ٖذٙ ايبطاق١ ٫ ق١ُٝ 
قُٝتٗا تهُٔ يف ايزقِ ايذٟ خضط هلا، ؾبدٕٚ ٖذا  هلا، ؾٗٞ فزد رقع١ ب٬صتٝه١ٝ، إ٫ إٔ

ايزقِ ٫ ميهٔ تؿعًٝٗا، ٚا٫صتؿاد٠ َٔ خدَاتٗا، إ٫ بعد تعبتٗا بزصٝد َايٞ، ٚبعد إداس٠ 
ايغزن١ هلا، ٚرغِ  يو ؾإٕ ًَه١ٝ ٖذٙ ايبطاق١ تبك٢ ؼت رمح١ ايغزن١، سٝح بإَهاْٗا 

ضكط رقِ تا ايغزن١، نُا ول هلا إٔ تعًٝل خداَتٗا بعدّ اصتعُاهلا ؾرت٠ َٔ ايشَٔ ؼددٖ
ايبطاق١، ٚإٔ تتٛقـ عٔ تكدِٜ خدَاتٗا إ ا تٛقـ املضتددّ عٔ إعاد٠ عشٓٗا بزصٝد 

ٗا تَايٞ، َع إعاد٠ تٓغٝطٗا إ ا قاّ املضتددّ بتعب٦تٗا بزصٝد خ٬ٍ املد٠ اييت سدد
ق١ ٫ٚ ٜعاد ، ٚبعد اْكغا٤ املد٠ احملدد٠ يًغزن١ ٜتِ اصكاط تؿعٌٝ ٖذٙ ايبطا(1)ايغزن١

ّٛ صتؿعًٝٗا إ٫ بعد َزادع١ ٖذا املضتددّ هلا، ٚطًب٘ بإعاد٠ تؿعٌٝ ايبطاق١ بعد صدادٙ يًز
احملدد٠ َٔ قبٌ ايغزن١، نُا ول هلا إعطا٤ رقِ بطاق١ ايضِٝ ايهارد يغدط َعني إىل 

ص٬س١ٝ املهاملات خ٬ٍ  ٫ْتٗا٤عدط آخز يف ساي١ اْكغا٤ املد٠ احملدد٠ َٔ ايغزن١ 
، نُا هلا اؿل يف ؾضذ ايعكد دٕٚ إععار املضتددّ بذيو، إ ا أخٌ ببٓٛد (2)َع١َٓٝد٠ 

 .(3)ا٫عرتاى بضٛر٠ عا١َ
 باإلعاؾ١ٓٓا ايكٍٛ بإٔ املضتددّ ٫ ميًو سل املًه١ٝ عًٝٗا، هيهٌ ٖذٙ ا٭صباب مي

إىل  يو ؾإٕ َٔ اـضا٥ط ا٭صاص١ٝ ؿل املًه١ٝ أْ٘ سل دا٥ِ، إ٫ إٔ املضتددّ صشاب 
عًٝٗا، ٭ٕ ايغزن١ نُا بٝٓا آْؿًا  ادا٥ُ ااق١ ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً ٫ ميًو سكبط

ضشب ايزقِ ع٢ً ايبطاق١ نُا دا٤ يف منٛ ز عكٛد عزنات تبإَهاْٗا َت٢ عا٤ إٔ 
، إ٫ إٔ ي٘ سل املًه١ٝ ع٢ً ايزقع١ ايب٬صتٝه١ٝ ؾكط، أَا بايٓضب١ يًشل (4)ا٫تضا٫ت

                                                      

،ب، ت، ث( مؽ نسؾذج عقج االشتخاك لذخكة كؾرك تميكؾم، لسديج مؽ 2الحع: البشج ) (5)
 وما بعجىا. 50التفاصيل يخاجع: د. بسؾ بخويد الجلؾؼ، السرجر الدابق، ص

  ( مؽ الفقخة )ثالثًا( مؽ نسؾذج عقج االشتخاك لذخكة كؾرك تميكؾم.1( الحع: البشج )2)
  ( مؽ الفقخة )ثالثًا( مؽ العقج الشسؾذجي لذخكة كؾرك تميكؾم1بشج )( الحع: ال1)
)ثالثًا( مؽ العقج األنسؾذجي بيؽ شخكة كؾرك تميكؾم والسذتخك  ( مؽ الفقخة1( الحع البشج )3)

لمذخكة الحق في فدخ ىحا العقج، ودون اشعار السذتخك، وذلػ في الحاالت  -1بأنو: )
 =بأؼ بشج مؽ بشؾد االشتخاك، ويذسل ذلػ دون الحرخ عشج إخالل السذتخك -التالية: أ
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مس٘، إ٫ إٔ ايبطاقات غري اإىل سل عدضٞ إ ا ناْت َضذ١ً باملٛدٛد عًٝٗا، ؾإْ٘ أقزب 
املضذ١ً، عٓد عزا٥ٗا َٔ قبٌ عدط خارز ايغزن١، ؾإْ٘ ٫ ٜٗتِ بتضذًٝٗا، ٚايغزن١ تكّٛ 
بتكدِٜ خدَات إيٝ٘، َاداّ املضتددّ ٜكّٛ باصتدداّ ٚتعب١٦ ايبطاق١ بضٛر٠ َٓتع١ُ، 

ٕ يٝط بإَهإ املضتددّ بعد صشب ، ٭اعدضٝ اٜٚبدٚ يٓا أْ٘ ٫ ميًو عًٝٗا ست٢ سك
ايبطاق١ َٔ قبٌ عزن١ ا٫تضا٫ت املطايب١ بايتعٜٛض، يذيو ؾإٕ سل املضتددّ ٖٛ سل 

( َٔ قإْٛ ا٫تضا٫ت ايكطزٟ 35اصتعُاٍ خد١َ مبكابٌ يٝط إ٫، َٚا ٜعشس قٛيٓا املاد٠ )
ًَه١ٝ، أٚ بكٛهلا: )٫ ٜهتضب تٛسٜع، ٚؽضٝط ا٭رقاّ، أٟ سكٛم  2006( يض١ٓ 34رقِ )

سكٛم خاص١ غري سل ا٫صتعُاٍ ملكدّ اـد١َ، أٚ ع٥٬ُ٘ صٛا٤ أنإ ايتٛسٜع، أٚ 
ايتدضٝط مبكابٌ، أٚ بػري َكابٌ، ٚهٛس يٮَا١ْ ايعا١َ عٓد ا٫قتغا٤ إعاد٠ تٛسٜع، 
ٚؽضٝط ا٭رقاّ  ملكدَٞ اـد١َ...(، يذيو ْكرتح ع٢ً املغزع ايعزاقٞ إعاؾ١ ؾكز٠ إىل 

تهٕٛ ناٯتٞ:  (1)2009َٔ َغزٚع قإْٛ ا٫تضا٫ت ٚاملعًَٛات١ٝ يض١ٓ ( 10ْط املاد٠ )
وعز ايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد خارز إطار عزنات ا٫تضا٫ت ايعا١َ ٚاـاص١؛  -1)
٫ ٜهضب تٛسٜع ٚؽضٝط أرقاّ بطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ ايذن١ٝ أٟ َٔ سكٛم  -2

ل اصتعُاٍ َٓؿع١ عًٝٗا، ٚهٛس يًغزن١ عٓد املًه١ٝ، ٚاؿكٛم اـاص١ ا٭خز٣ غري س
 ا٫قتغا٤ صشب ايزقِ، ٚتعطٌٝ خدَات٘، أٚ إعاد٠ تٛسٜع٘ ٚؽضٝض٘(.

أَا غضٛظ طبٝع١ ٖذا ايتعاٌَ ؾُٝا إ  نإ ٜعد باط٬ً َٔ عدَ٘، ساي١ ٚدٛد ْط 
 ٝش بٝع بطاقات ايضِٝ ايهارد خارز ْطام ايغزن١، ؾؿٞ ٖذٙ اؿاي١ػقإْٛ، أٚ تعًُٝات ٫ 

إ ا نإ ٖٓاى ْط قاْْٛٞ ٫ هٝش  يو، ؾإٕ ٖذا ايتعاٌَ ٜعد باط٬ً ٫ ٜعتد ب٘، ٚبعد عجٓا 
قإْٛ قدِٜ، ٚمل  1980( يض١ٓ 159تبني يٓا إٔ قإْٛ ا٫تضا٫ت اي٬صًه١ٝ ايعزاقٞ رقِ )

 2004( يض١ٓ 65هٔ اهلٛاتـ احملُٛي١ َٛدٛد٠ سٝٓٗا، نُا إٔ أَز صًط١ ا٥٫ت٬ف رقِ )ت
                                                                                                                              

محاولة استخجام البظاقة بذكل احتيالي، أو عجم تعبئة الذخيحة، وكسا مذار إليو في =
إذا تبيؽ لمذخكة أن أؼ مؽ  -( أعاله، أو عجم دفع مدتحقات الذخكة، ب2الفقخة )

خجام الياتف إذا تؼ است -عمؾمات السجرجة مؽ قبل السذتخك غيخ صحيحة، جسال
بشاًء عمى طمب مؽ السحكسة، أو أية  -السحسؾل برؾرة غيخ مذخوع، وغيخ قانؾنية، د

  الجيات السخترة(. 
إال أنيا لؼ  ،( تؼ تقجيؼ ىحا السذخوع لسجمذ الشؾاب العخاقي، وتؼ عميو القخاءة األولى5)

  يخزع لمترؾيت عمييا لحج كتابة ىحا البحث. 
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ٜتغُٔ أٟ ْط ميٓع ايتداٍٚ، ٚايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١،  أٜغًا مل
نُا إٔ َغزٚع قإْٛ ا٫تضا٫ت ٚاملعًَٛات١ٝ ايعزاقٞ مل ٜتغُٔ أٟ ْط ميٓع ايتعاٌَ بٗا 
أٜغًا، ٚيف ٖذٙ اؿاي١ ٜضتٛدب عًٝٓا ايزدٛع إىل ايكٛاعد ايعا١َ يف ايكإْٛ املدْٞ، ٚتبني 

ٕ املدْٞ ْعِ أسهاّ ايتعاٌَ با٭عٝا٤ يف ايؿضٌ ايجايح ؼت تض١ُٝ ا٭عٝا٤، يٓا إٔ ايكاْٛ
نٌ ع٤ٞ ٫ ىزز عٔ ايتعاٌَ  -1( َٓ٘ بإٔ: )61ٚا٭َٛاٍ، ٚاؿكٛم، ٚؼدٜدًا يف املاد٠ )

ٚا٭عٝا٤ اييت ؽزز  -2بطبٝعت٘، أٚ عهِ ايكإْٛ ٜضح إٔ ٜهٕٛ ق٬ً يًشكٛم املاي١ٝ؛ 
ٞ اييت ٫ ٜضتطٝع أسد إٔ ٜضتأثز عٝاستٗا، ٚا٭عٝا٤ اييت ؽزز عٔ ايتعاٌَ بطبٝعتٗا، ٖ

عٔ ايتعاٌَ عهِ ايكإْٛ، ٖٞ اييت ٫ هٝش ايكإْٛ إٔ تهٕٛ ق٬ يًشكٛم املاي١ٝ(، نُا 
 ( َٓ٘ بإٔ: )املاٍ ٖٛ نٌ سل ي٘ ق١ُٝ َاد١ٜ(.65تٓط املاد٠ )

ًٗٛاتـ احملُٛي١ دا٥ش ايض٪اٍ ايذٟ ٜجٛر ٖٓا ٌٖ إٔ ايتعاٌَ ببطاق١ ايضِٝ ايهارد ي
 قاًْْٛا خارز إطار عزن١ ا٫تضا٫ت، ٌٖٚ تعد َٔ ا٭َٛاٍ؟

َٔ خ٬ٍ َؿّٗٛ نًتا املادتني أع٬ٙ إٔ املاٍ يف ايكإْٛ ٖٛ اؿل  ٚ ايك١ُٝ املاد١ٜ 
بػض ايٓعز عٔ طبٝعت٘، صٛا٤ أنإ سكا عًٝٓٝا، أّ سكًا عدضًٝا، أّ سكًا َٔ سكٛم 

ٚايضٓاع١ٝ، ؾايغ٤ٞ ٖٛ قٌ ٖذا اؿل صٛا٤ أنإ َادًٜا، أّ غري املًه١ٝ ايؿهز١ٜ، ٚايؿ١ٝٓ، 
َادٟ، ٚيهٞ ٜٗتِ ايكإْٛ با٭عٝا٤ ٜضتٛدب إٔ تهٕٛ ق٬ً يًشكٛم، ٜٚكضد باؿكٛم ٖٓا 

هٕٛ َضدرًا، أٚ ق٬ً تإٔ تهٕٛ  ات ق١ُٝ َاي١ٝ، أٟ  ات ايك١ُٝ ا٫قتضاد١ٜ، ؾا٭عٝا٤ 
ع املتك١َٛ، ٜٚرتتب ع٢ً  يو إٔ َا ٫ ٜعترب ع٦ًٝا يًشكٛم، أَا ا٭َٛاٍ ؾًٝضت ص٣ٛ املٓاؾ

باملع٢ٓ ايكاْْٛٞ، ٫ ٜضح إٔ ٜهٕٛ ق٬ً يًشكٛم بطبٝعت٘، أٚ عهِ ايكإْٛ، ٚإٔ ا٭عٝا٤ 
اييت ميهٔ ا٫ْتؿاع بٗا َٔ قبٌ ايهاؾ١ ناهلٛا٤، ٚاملا٤ اؾارٟ، ٚأعع١ ايغُط، ٚغريٖا، 

و دٕٚ إٔ ٜضتأثز أسد عٝاستٗا، أَا ؾٗذٙ ا٭عٝا٤ ؽزز بطبٝعتٗا عٔ ايتعاٌَ، ٚ ي
ا٭عٝا٤ اييت ؽزز عٔ ايتعاٌَ عهِ ايكإْٛ، ؾٗٞ اييت ٜٓط ايكإْٛ ع٢ً عدّ دٛاس 

ٓع ايتعاٌَ بٗا، ناملددرات، مت، أٟ ٚدٛد ْضٛظ صزو١، أٚ ع١ُٝٓ (1)ايتعاٌَ بٗا
ٌ ببطاقات ايضِٝ ٚاٯثار، ٚا٭َٛاٍ ايعا١َ، ٚا٭َٛاٍ املٛقٛؾ١، َٚٔ ٖذا املٓطًل ؾإٕ ايتعاَ

                                                      

خح القانؾن السجني، الحقؾق العيشية األصمية، )شخكة الخابظة ( د. حدؽ عمي الحنؾن، ش5)
غشي ود. ،وما بعجىا؛ دمحم طو البذيخ 1م(، ص5413بغجاد/  –لمظبيع والشذخ السحجودة 

حدؾن طو، الحقؾق العيشية، القدؼ األول، )شخكة عاتػ لرشاعة الكتب، تؾزيع الكتبة 
  ا.وما بعجى 51ص، م(2053بغجاد/  –القانؾنية، بيخوت 
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ايهارد َٔ قبٌ َٓاؾذ بٝع غري َزخض١، صٛا٤ أناْت بعًِ ايغزن١، أٚ بدْٚٗا دا٥ش، ٚتعترب 
ايعكٛد اييت تربّ بني املضتددّ )املغرتٟ(، َٚٓاؾذ بٝع غري َزخض١ )با٥ع ايضِٝ ايهارد(، 

 عكٛد صشٝش١، ٭ٕ قاهلا َٔ ا٭عٝا٤ اييت هٛس ايتعاٌَ بٗا يٮصباب اٯت١ٝ:
: سضب َضشٓا املٝداْٞ يف ايضٛم اـاظ بايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد يف َد١ْٝ أ٫ٚ

أربٌٝ، ٚبعد اصتؿضارْا َٔ َٓاؾذ بٝعٗا رغِ ؼؿعِٗ ايغدٜد يذنز امسا٥ِٗ، ٚأمسا٤ 
 املضدر املٍُٛ هلِ، ٚ نز املعًَٛات بضٛر٠ صزو١، اصتٓتذٓا ايٓتا٥ر اٯت١ٝ:

تشٜٚد املٓؿذ ا٭ٍٚ، املضدر املٍُٛ يًضٛم إٕ عزن١ ا٫تضا٫ت ٖٞ اييت تكّٛ ب .1
ببطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١، ٖٚٛ ٜتعاٌَ َباعز٠ َع ايغزن١، ثِ ٜكّٛ 

 بتٛسٜعٗا ع٢ً َٓاؾذ أخز٣ يػزض بٝعٗا.
 اإٕ عزنات ا٫تضا٫ت تكّٛ بتٛؾري اـدَات يتًو ايبطاقات َاداّ املضتددّ َضتُز .2

ّ مماْعتٗا َٔ ، ٖٚذا ٜدٍ ع٢ً رع٢ ايغزن١، ٚعدايفباصتعُاهلا ٚعشٓٗا بايزصٝد ايه
 ٖذٙ ايتعا٬َت، ٭ْٗا با٭خري عزنات ػار١ٜ تضع٢ يتشكٝل أنرب قدر َٔ ا٭رباح.

ٖٓاى َربرات دعًت َٔ ايغزن١ تكّٛ بتٛسٜع تًو ايبطاقات ع٢ً َضادر َٚٓاؾذ بٝع  .3
 .(1)صزؾٗا ٚبٝعٗا ضيػز

ِ ايهارد، ؾزغِ ٚدٛد ٖذا ايغزط يف ايعكد : بايٓضب١ ملٛعٛع تضذٌٝ بطاق١ ايضٝثاًْٝا
ايُٓٛ دٞ يًغزن١، ٚاملضتددّ، إ٫ أْٗا بكبٛهلا تٛسٜع ٖذا ايهِ اهلا٥ٌ َٔ بطاقات 

تٓاسٍ عًُٓٝا عٔ ٖذا ايغزط، تايضِٝ ايهارد إىل َٓاؾذ بٝع غري َزخض١ رمسًٝا 
 ، ٚتداٚهلا، ٚايتعاٌَ بٗا.باصتدداَٗاٚأداس يًُغرتى 

ٟ ْط قاْْٛٞ ميٓع َٔ ايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد ٚتداٚهلا، نُا ٫ : يٝط ٖٓاى أثايجًا
 تٗا ايتعاٌَ بٗا َٔ قبٌ أعداظ خارز ايغزن١.عٝٓع عهِ طبتمي

يهٌ َا تكدّ بٝاْ٘، ٚصًٓا إىل ْتٝذ١ َؿادٖا، إٔ ايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد 
 كا١ْْٝٛ.  خارز إطار عزن١ ا٫تضا٫ت دا٥ش، ٫ٚ َغه١ً ؾٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ اي

 
                         

                                                      

واألسباب في الفخع األول مؽ ىحا السظمب، تجشبًا لمتكخار واإلطالة  ،( سبق وبيشا السبخرات5)
  نكتفي بيحا القجر.
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 ادلثحث انثاَي
 ادلسؤونيح ادلذَيح ادلرتتثح ػٍ سىء استخذاو انسيى انكارد 

 نههىاتف احملًىنح
إٕ ٚدٛد ٖذا ايهِ اهلا٥ٌ َٔ بطاقات ايضِٝ ايهارد يف ا٭صٛام، ٚبٝعٗا َٔ َٓاؾذ غري 

تددَني أثار عد٠ َغانٌ، رمس١ٝ، أٚ َٔ عزنات ا٫تضا٫ت، ٚتٛاؾزٖا يف َتٓاٍٚ املض
نإسعاز ايٓاظ، ٚاْتٗاى اـضٛص١ٝ، ٚايتدخٌ يف اؿٝا٠ ايغدض١ٝ، ٚارتهاب اؾزا٥ِ، 
نايتغٗري، ٚايضب، ٚايغتا٥ِ، ٚاإلنزاٙ، َٚا عانٌ  يو َٔ ا٭ؾعاٍ املغ١ٓٝ، مما لِ عٓ٘ 

ٖذٙ ا٭ؾعاٍ  غارى يفَٖٓاى أنجز َٔ  املض٪ٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ بغكٝٗا اؾشا١ٝ٥، ٚاملد١ْٝ، إ٫ إٔ
عٓٗا، أٚ َٓاؾذ  ١ٚاؾزا٥ِ، قد تهٕٛ عزن١ ا٫تضا٫ت ايتابع١ هلا بطاق١ ايضِٝ ايهارد َض٪ٚي

ايبٝع غري املزخض١، أٚ قد ٜهٕٛ املضتددّ ٖٛ ْؿض٘ املض٪ٍٚ، أٚ ايدٚي١ تهٕٛ َض٪ٚي١، 
ٚ٭دٌ بٝإ، ٚؼدٜد املض٪ٍٚ عٔ ا٭عزار اييت قد تٓذِ عٔ تًو ا٭ؾعاٍ، ْكضِ ٖذا 

بشح إىل َطًبني، ْتٓاٍٚ يف املطًب ا٭ٍٚ ؼدٜد املض٪ٍٚ عٔ ص٤ٛ اصتدداّ بطاقات امل
صاظ املض٪ٚي١ٝ ٭ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً، أَا يف املطًب ايجاْٞ ؾٓدضط ايه٬ّ ؾٝ٘ 

 عٔ ص٤ٛ اصتدداّ بطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً.   
 ادلطهة األول

 انسيى انكارد غري ادلسجهححتذيذ ادلسؤول ػٍ سىء استخذاو تطاقاخ 
بٝٓا بإٔ ٖٓاى أنجز َٔ عدط ٜغارى يف بٝع، ٚتٛسٜع بطاقات ايضِٝ ايهارد، ٚميهٔ 
تٛسٜعِٗ إىل طا٥ؿتني، ؾؿٞ  ايطا٥ؿ١ ا٭ٚىل مدد َض٪ٚي١ٝ عزن١ ا٫تضا٫ت، َٚٓاؾذ ايبٝع 

ارد غري ٚايدٚي١ َعًا يطبٝعتِٗ ايٛاسد٠ يف املض٪ٚي١ٝ عٔ ص٤ٛ اصتدداّ بطاقات ايضِٝ ايه
، ٚيف ايطا٥ؿ١ ايجا١ْٝ ْبني َض٪ٚي١ٝ املضتددّ عٔ ص٤ٛ بٛصؿِٗ َتضببني بذيواملضذ١ً 

عتبارٙ َباعزًا يتًو املض٪ٚي١ٝ، ٚ يو َٔ ااصتدداّ بطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً ب
 :خ٬ٍ ايؿزعني اٯتني
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 انفزع األول
ستخذاو يسؤونيح شزكح االتصاالخ ويُافذ انثيغ وانذونح ػٍ سىء ا

 تطاقاخ انسيى انكارد غري ادلسجهح
ٓبع عٓٗا إعهاي١ٝ ايبشح، ٭ْٗا املضدر ايز٥ٝضٞ ت يتتعترب عزن١ ا٫تضا٫ت ايعني اي

املٍُٛ، ٚاملٛسع يبطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً ٚبٝعٗا، ٚعٓدَا تكّٛ عزن١ 
عٔ تًو ايبطاقات، ا٫تضا٫ت بتٛرٜد َٓاؾذ ايبٝع غري املزخض١ رمسًٝا، ؾإٕ أٟ عزر ٜٓذِ 

هٕٛ يتًو ايغزنات ْضٝب َٔ املض٪ٚي١ٝ، ٭ْ٘ ي٫ٛ تٛسٜع تًو ايبطاقات ٚإخزادٗا َٔ ٜ
سٛادخ ايغزر، ٭ٕ ا٭صٌ ٜضتٛدب إٔ ىغع تًو  تإطار َهاتب تًو ايغزنات ملا ٚقع

ايبطاقات يًتضذٌٝ باصِ املضتددّ، بايتايٞ ميارظ ٖذا ايتضذٌٝ دٚرٙ ايٛقا٥ٞ يف عدّ 
زر، يذيو ؾإٕ عزن١ ا٫تضا٫ت تهٕٛ َض٪ٚي١ َدًْٝا عٔ نٌ َا ٜٓذِ عٔ إسداخ ايغ

اصتعُاٍ بطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً، ٫ٚ رٜب إٔ املض٪ٚي١ٝ تهٕٛ تكضري١ٜ يعدّ 
 ٚدٛد أ١ٜ ع٬ق١ عكد١ٜ َباعز٠ تزبطٗا َع املتغزر.

هٌ ٚقد خط املغزع املض٪ٚي١ٝ بأسهاّ خاص١ ؽتًـ عٔ املض٪ٚي١ٝ ايعكد١ٜ، ؾ
، ٚقد أخٌ ايغزن١ (1)إخ٬ٍ بايتشاّ قاْْٛٞ صابل ٜعترب املدٌ َض٪٫ًٚ عٔ تعٜٛض املتغزر

بايتشاّ قاْْٛٞ يف ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ، صشٝح أْ٘ مل ٜبني بضٛر٠ صزو١ َض٪ٚي١ٝ تًو 
( َٓ٘ 204ايغزنات، إ٫ أْ٘ بايزدٛع إىل ايكٛاعد ايعا١َ يف املض٪ٚي١ٝ ٜتبني يٓا بإٔ املاد٠ )

ع٢ً أْ٘: )نٌ تعد ٜضٝب ايػري بأٟ عزر آخز غري َا  نز يف املٛاد ايضابك١  تقد ْض
، ؾٗذٙ املاد٠ تعد ايعُٛد ايؿكزٟ يٓعز١ٜ ايعٌُ غري املغزٚع، (2)ٜضتٛدب ايتعٜٛض(

نُضدر ي٬يتشاّ يف ايكإْٛ املدْٞ، ؾٗٞ تػين عٔ املٛاد ايضابك١ عٓٗا، ؾهٌ ساي١ مل ٜزد 
 أخؿكتإ تػطٝتٗا بٗذٙ املاد٠، ٚبذيو ؾإٕ تًو ايغزنات قد ْط َعني باإلَه ابغأْٗ

                                                      

د. عبجالسجيج الحكيؼ، السؾجد في شخح القانؾن السجني، مرادر االلتدام، الجدء األول،  (5)
 .334، ص325م(، بشج 2002)السكتبة القانؾنية/ 

أنو: )كل  5421( لدشة 31( مؽ القانؾن السجني األردني رقؼ )211)تقابميا السادة  (2)
( مؽ قانؾن 232أضخار بالغيخ يمدم فاعمو ولؾ غيخ مسيد بزسان الزخر(، والسادة )

السعجل أنو: )كل أضخار بالغيخ يمدم  5431( لدشة 1السعامالت السجنية االماراتي رقؼ )
 فاعمو، ولؾ غيخ مسيد بزسان الزخر(.       
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عٓدَا قاَت بتٛرٜد َٓاؾذ ايبٝع غري املزخض١ رمسًٝا ببطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً، 
ا٫عتدا٤ ع٢ً سكٗا يف  مت املض٪ٚي١ٝ، باعتبار أْ٘ قد اتٛدب عًٝٗٚت ١ٚبايتايٞ تعترب كط٦

 َٓتع١ُ، ٚيف ْؿط ايٛقت أْ٘ َدرى بإٔ ؾعً٘ ٖذا تٛسٜع بطاقات ايضِٝ ايهارد بضٛر٠ غري
 كايـ يًكإْٛ، إ٫ أْ٘ ٫ ٜكضد َٓ٘ اإلعزار باٯخزٜٔ.

ُٖا املباعز، ٚاملتضبب، َٔ قدخ ايغزر، بضٛرتني  ضدرٚيهٔ ٖذٙ ا٭عزار قد ت
 ؾٌٗ إٔ عزن١ ا٫تضا٫ت تهٕٛ َباعزًا يف إسداخ ايغزر، أّ َتضببا؟

عزف املتضبب، ٚاملباعز، تايعزاقٞ، ٚايكٛاْني املكار١ْ مل ٬ٜسغ إٔ ايكإْٛ املدْٞ 
( بكٛهلا: )ٖٛ 888َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ، ؾإٕ ف١ً ا٭سهاّ ايعدي١ٝ عزؾت٘ يف املاد٠ ) ٘إ٫ أْ

إٔ ودخ يف ع٤ٞ َا ٜؿغٞ إىل تًـ ع٤ٞ آخز، ٜٚكاٍ يؿاعً٘ َتضبب(، نُا ٬ٜسغ إٔ 
سٓاف أْ٘ "إسداخ ؾعٌ يف قٌ ٜؿغٞ إىل عٓد ا٭اإلص١َٝ٬ عزؾٛا ايضبب، ؾ ؾكٗا٤ ايغزٜع١

تًـ غريٙ عاد٠"، نُا عزؾ٘ املايه١ٝ بأْ٘ "َا وضٌ اهل٬ى عٓدٙ بع١ً أخز٣ إ ا نإ 
، ٚايغاؾع١ٝ أٜغًا عزؾٛا ايتضبب بأْ٘: )َا (1)ايضبب ٖٛ املكتغ٢ يٛقٛع ايؿعٌ بتًو ايع١ً"

 .(2)ٜ٪ثز يف اهل٬ى، ٫ٚ وضً٘(
، ٚدٕٚ إٔ ٜتدًٌ بٝٓ٘ (3)ٟ وضٌ ايغزر بؿعً٘ ب٬ ٚاصط١"ؾٗٛ "ايذأَا املباعز 

 .(4)ٚبني ايغزر ؾعٌ َٔ عدط آخز
ٖٞ اييت تهٕٛ َض٪ٚي١ عٔ ص٤ٛ اصتدداّ بطاقات ايضِٝ ايهارد  (5)عًٝ٘ ؾإٕ ايغزن١

غري املضذ١ً تضببًا يف ٚقٛع ايغزر، ٭ٕ ؾعًٗا بكٝاَٗا بتٛسٜع بطاقات ايضِٝ ايهارد غري 
ايبٝع ا٭ٍٚ ٜعترب ايتضبب ايذٟ ٜؿغٞ إىل ايٓتٝذ١ ٖٚٛ ايغزر، ٭ٕ ؾعًٗا  املضذ١ً إىل َٓؿذ

                                                      

، )مظبعة دار أحياء الكتب العخبية، 3شياب الجيؽ أبؾ العباس القخافي، الفخوق، ج ( 5)
 . 22م(، ص5423بيخوت،  -الظبعة، األولى 

دار الكتب ( عالء الجيؽ أبؾبكخ بؽ مدعؾد الكاساني، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، )2)
  .511م(، ص5431 -ىـ 5301بيخوت/  –العخبي، الظبعة الثانية 

، ( ولبة الدحيمي، نغخية الزسان أو أحكام السدؤولية السجنية والجشائية في الفقو االسالمي1)
  .533م(، 5420 –ىـ 5134بيخوت/  -دار الفكخ، الظبعة األولى )

عمي حيجر، درر األحكام شخح مجمة األحكام، تعخيب السحامي فيسي الحديشي، )دار ( 3)
 . 45م(، ص2001 –ىـ 5321الخياض/  – 5عالؼ الكتب، ج

 والجولة. ،( إن كل ما يقال في ىحا الفخع عؽ شخكة االتراالت يشظبق عمى مشافح البيع1)
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بذات٘ ست٢ ٜ٪دٟ إىل ايٓتٝذ١، بعهض٘ يٛ ؾعًٗا، ٚقاّ بذات٘ ٭د٣ إىل ؼكٝل  ايٝط قا٥ُ
ايٓتٝذ١ املتُج١ً بايغزر، أٟ ؼكل ايغزر بؿعٌ املباعز٠، إ٫ إٔ ؾعٌ ايغزن١ َ٪ثز يف 

، إ٫ إٔ ايغزن١ عٓدَا تكّٛ بتٛرٜد َٓؿذ ايبٝع (1)ا٭صاصٞ هلاايٓتٝذ١، إ٫ أْ٘ يٝط ايضبب 
اصتدداّ تًو ايبطاقات بض٤ٛ ١ْٝ، ٚاؿام ايغزر باٯخزٜٔ،  اٚرا٤ ؾعًَٗٔ كضد تا٭ٍٚ، ٫ 
عزار عد  ات٘ ٜعد ع٬ًُ اصتدداّ تًو ايبطاقات اصتدداًَا عارًا، ٚاإل  ابؿعًٗ تٚإمنا صًٗ

ايغزر، ٚاإلعزار بايتضبب ٫ ٜهؿٞ يٛسدٙ يكٝاّ  اغري َغزٚع، أٟ أْٗا تضبب بؿعًٗ
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ 186عزار، أٚ ايعٌُ غري املغزٚع، ٖٚذا َا ْضت عًٝ٘ املاد٠ )اإل

إ ا أتًـ أسد َاٍ غريٙ، أٚ أْكط َٔ قُٝت٘ َباعز٠، أٚ تضببًا، ٜهٕٛ  -1ايعزاقٞ بأْ٘: )
ٚإ ا ادتُع املباعز،  -2عد٣؛ عآًَا، إ ا نإ يف إسداث٘ ٖذا ايغزر قد تعُد، أٚ ت

ٚاملتضبب، عُٔ املتعُد، أٚ املتعدٟ َُٓٗا، ؾًٛ عُٓا َعًا ناْا َتهاؾًني يف ايغُإ(، 
٬ٜٚسغ ع٢ً ٖذٙ املاد٠ إٔ املغزع ايعزاقٞ اعرتط ايتعدٟ، أٚ ايتعُد  يكٝاّ َض٪ٚي١ٝ 

أٚ ايتعدٟ(، املتضبب، ٖٚٛ عزن١ ا٫تضا٫ت، أٟ أْ٘ ٜهؿٞ تٛاؾز أسد ايغزطني )ايتعُد، 
( َٔ 186يكٝاّ َض٪ٚي١ٝ املتضبب، ٚإٔ ٚدٛد سزف )أٚ( يف ايؿكز٠ )ا٭ٚىل( َٔ املاد٠ )

ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ بني )ايتعدٟ ٚايتعُد( ٜؿٝد ايتدٝري، ٚيٝط اؾُع، ٜٚكضد بايتعدٟ 
، ٚنُا ٜعزف بأْ٘ "ػاٚس ؿدٚد (2)"فاٚس٠ يًشدٚد اييت هب عًٝ٘ ايتشاَ٘ يف صًٛن٘"

، ٚبذيو ؾإٕ اجملاٚس٠ تؿرتض مبذزد ؼكل ايؿعٌ ايغار، (3)غزع، أٚ ايعزف، أٚ ايعاد٠"اي
، ٚبذيو ؾإٕ (4)ٖٚٛ ا٫ػاٙ املٛعٛعٞ ايذٟ ٫ ٜٓعز ؾٝ٘ إىل صًٛى ايؿاعٌ بٌ إىل ؾعً٘

                                                      

( لسديج مؽ التفاصيل يخاجع: دمحم الخظيب الذخبيشي، مغشي السحتاج إلى معخفة الفاظ 5)
مرخ/   – ، مكة السكخمة، )دار الكتب العخبية الكبخػ، الظبعة األولى2السشاىج،ج

؛ رنا ناجح طو الجواس، السدؤولية السجنية لمستدبب، 1م( ، ص5413 - ىـ5123
فمدظيؽ/  –)رسالة الساجدتيخ، كمية الجراسات العميا، جامعة الشجاح الؾطشية، نابمذ 

 وما بعجىا.   51(، ص 2050
( د. عبجالخزاق الدشيؾرؼ، الؾسيط  في شخح القانؾن السجني، نغخية االلتدام بؾجو عام، 2)

  .5033م(، ص 5435-ـ ى5305ر الشيزة العخبية/ ، )دا2ج
( مرظفى عبجالقادر حميمؾ، عشاصخ السدؤولية عؽ الفعل الزار في القانؾن السجني 1)

  .11(، ص5445عسان/  –ساجدتيخ، الجامعة األردنية الاألردني والجدائخؼ، )رسالة 
  .34مرجر سابق، ص السدؤولية، ( رنا ناجح طو دواسي،3)
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( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ يًُتضبب 186ايتعدٟ املغرتط يف ايؿكز٠ )ا٭ٚىل( َٔ املاد٠ )
، (1)ت ٜدخٌ عُٔ َؿّٗٛ ا٫مزاف، ٖٚذا َا اتؿل عًٝ٘ أغًب١ٝ ايباسجنيعزن١ ا٫تضا٫

ٚمٔ بدٚرْا ْ٪ٜدِٖ، إ٫ إٔ اإلعزار بايتضبب ٫ ٜهؿٞ يٛسدٙ يتشكل قٝاّ ا٭عزار، أٚ 
/أ٫ًٚ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ، 186ايعٌُ غري املغزٚع نُا دا٤ يف ْضٛظ املٛاد )

َٔ قإْٛ املعا٬َت  (3)/ثاًْٝا(283دْٞ ا٭ردْٞ، ٚاملاد٠ )َٔ ايكإْٛ امل (2)ًا(ْٝ/ثا257ٚ)
املد١ْٝ ا٫َاراتٞ، ٚايضبب ٜزدع إىل إٔ اإلعزار تضببًا ٫ ٜعد يٛسدٙ ع١ً َضتك١ً يًغزر، 
٭ٕ ايع١ً ٖٞ أخط َٔ ايضبب، ؾٗٞ تغٌُ ايٛصـ املٓاصب يرتتٝب اؿهِ عًٝ٘، بُٝٓا 

ري املٓاصب يف صبٌٝ تزتٝب اؿهِ ايضبب ىتًـ، ؾٝدخٌ عًٝ٘ ايٛصـ املٓاصب، ٚغ
ي٘ عًٝ٘، نُا إٔ يًع١ً أثز يف اؿهِ، ٚؼكل ايٓتٝذ١، بعهضٗا ؾإٕ ايضبب ٫ وكل ايٓتٝذ١، ٚ

ب٘ عزن١ ا٫تضا٫ت بتٛسٜع بطاقات ايضِٝ ايهارد غري  ت، ٚإٔ َا قاَ(4)ع٢ً اؿهِ زأث
، يهٔ ؽًٌ بني أثريٙتاملضذ١ً ع٢ً َٓاؾذ ايبٝع ٜعد تضببًا بؿعٌ إهابٞ، سضٌ ايغزر ب

، ٚايغزر ايؿعٌ احملدخ يًغزر، ٖٚٛ ايغدط ايذٟ اصتددّ ٖذٙ ايبطاق١ غري اؾعًٗ

                                                      

ساجدتيخ، جامعة الؾسى أسعج، ركؽ الخظأ في السدؤولية التقريخية، )رسالة ( أسساء م5)
والتدبب  ،؛ ميا يؾسف خراونة، السباشخة31(، ص2001نابمذ/  –الشجاح  الؾطشية 

ساجدتيخ، جامعة آل الفي اإلضخار غيخ السذخوع في القانؾن السجني األردني، )رسالة 
  . 25(، ص2000األردن/  –البيت 

)فإن كان  :قؾلياب( مؽ القانؾن السجني األردني 212لفقخة )الثانية( مؽ السادة )( تشص ا2)
أو  ،أو التعسج ،فيذتخط التعجؼ ،وال شخط لو، وإذا وقع بالتدبب ،بالسباشخة لدم الزسان

  أن يكؾن الفعل مفزيًا إلى الزخر(.   
جنية االماراتي بقؾليا: ( مؽ قانؾن السعامالت الس231تشص الفقخة )الثانية( مؽ السادة ) (1)

أو  ،فيذتخط التعجؼ ،وال شخط لو، وإذا وقع بالتدبب ،)فإن كان بالسباشخة لدم الزسان
  أو أن يكؾن الفعل مفزيًا إلى الزخر(.    ،التعسج

وتظبيقاتيا عمى  ،في الفقو االسالمي ،( د. عمي دمحم خمف، فكخة الزسان )اإلضخار(3)
يؽ القانؾنيؽ العخاقي واألردني والفقو االسالمي، )بحث الزخر البيئي، دراسة مقارنة ب

جامعة  –مشذؾر في مجمة رسالة الحقؾق، الدشة الدادسة، العجد الثاني، كمية القانؾن 
  .35(، ص2053 -كخبالء 
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املضذ١ً نٛص١ًٝ يإلعزار باٯخزٜٔ، يذيو ؾإٕ عزن١ ا٫تضا٫ت تهٕٛ َض٪ٚي١ تضببًا، 
 .(1)اٚتعد٣ ؾعًٗا ْطام اصتعُاٍ سكٗ

ب٘ اإلعزار بايػري، أَا بايٓضب١ يًتضبب تعُدًا، ؾٝكضد ب٘ "ايؿعٌ ايذٟ ٜكضد 
ؾاملض٪ٍٚ ؾٝ٘ مل ٜزتض، ٚمل ٜتٛقع ايٓتا٥ر ايغار٠ يعًُ٘ ؾشضب، ٚيهٓ٘ صع٢ ٚرا٤ٖا 

، ؾٗٓا ٜكضد (2)أٜغًا، ؾٗٛ يٛ مل ٜزد ا٭ ٣ ملا سدخ ٖذا ا٭ ٣، ٚيذا ؾٗٛ ٜعد َض٪٫ًٚ عٓ٘"
َٔ ؾعً٘ ْتر عزر ٯخز، ٭ٕ ايتعُد ٖٓا ٖٛ تعُد إسداخ  ايغدط ايذٟ ٜكضد باملتضبب

ر ٫ تعُد ايؿعٌ، ؾ٬ بد َٔ تٛاؾز عٓضز اإلدراى ٚايتُٝٝش، ٖٚٛ ايعٓضز ايجاْٞ يًدطأ، ايغز
٫ٚ ميهٔ بدْٚ٘ تٛاؾز ايكضد يد٣ قدخ ايغزر، ؾٝكتغٞ إثبات خطأ ايغزن١، بأْٗا قاَت 
بتٛسٜع تًو ايبطاقات غري املضذ١ً، بكضد اإلعزار باٯخزٜٔ، ٜٚبدٚ يٓا  يو يف غا١ٜ 

ضع٢ َٔ ٚرا٤ تيغزنات بكٝاَٗا بتٛسٜع تًو ايبطاقات دٕٚ تضذًٝٗا ٫ ايضعٛب١، ٭ٕ تًو ا
َٔ أدٌ َٓاؾض١ عزنات  اؾعًٗا إ٫ ؼكٝل أنرب قدر ممهٔ َٔ ا٭رباح، ٚايرتٜٚر يبغا٥عٗ

ا٫تضا٫ت ا٭خز٣ َٓاؾض١ غري َغزٚع١، نُا ٫ ميهٔ تكدٜز ١ْٝ اإلعزار اي٬س١َ بضٛر٠ 
ايؿاعٌ، ٚ٭ٕ ١ْٝ اإلعزار يف ٖذٙ اؿاي١، ٖٞ إٔ  َٛعٛع١ٝ، ٭ْٗا َضأي١ نا١َٓ يف ْؿط

ٜهٕٛ ايعٌُ غري َغزٚع، ٫ٚ ٜ٪ت٢ إ٫ ٭دٌ اإلعزار باٯخزٜٔ، ٜٚهٕٛ ايتشاّ ايغزن١ ٖٓا 
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ، َٚٛاد ايكٛاْني 186بتشكٝل ْتٝذ١، ٖٚذا َا دا٤ت ب٘ املاد٠ )

بذيو أسهاّ ايؿك٘  ١ًتعُد، ٚايتعدٟ، كايؿاملكار١ْ، سٝح اعرتطت يف َض٪ٚي١ٝ املتضبب اي
 .(3)ا٫ص٬َٞ

                                                      

( د. دمحم فؾزؼ فيض هللا، نغخية الزسان في الفقو االسالمي العام، )دار التخاث، الظبعة 5)
  .11م(، ص5431الكؾيت/  –األولى 

االلتدام،  رادرم  ،( دمحم وحيج الجيؽ سؾار، شخح القانؾن السجني )الشغخية العامة لاللتدام(2)
  .31ص ،سؾريا( – 5441 -5441، )مشذؾرات جامعة دمذق، الظبعة األولى/ 5ج

د. عجنان سخحان، السدؤولية السجنية عؽ األضخار البيئية في أحكام الفعل الزار،  (1)
(، 2000/ 2، العجد 1ر في مجمة السشارة، جامعة آل البيت، السجمج )بحث مشذؾ 

تعجد األسباب في السدؤولية السجنية، )بحث  د.دمحم سميسان األحسج، ؛503 – 501ص
جامعة السؾصل، السجمج األول، العجد  –مشذؾر في مجمة الخافجيؽ لمحقؾق، كمية الحقؾق 

 =ميسان األحسج، الخظأ وحكيقة أساسد. دمحم س؛ 15(، ص2001(، الدشة العاشخة/ 23)
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أَا يف ايتضبب تعدًٜا، ؾٝكضد بايتعدٟ ٖٓا اـطأ مبؿَٗٛ٘ املٛعٛعٞ ٫ ايغدضٞ 
ايذٟ ٜزتهش ؾٝٗا اـطأ ع٢ً ايعٓضز املادٟ ؾكط، ٚاملتُجٌ يف فاٚس٠ اؿد َٔ عزنات 

١ً خ٬ؾًا يًعاد٠ اييت تكغٞ ا٫تضا٫ت بتٛسٜع، ٚبٝع بطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ
بتضذٌٝ تًو ايبطاقات باصِ املضتددّ يف ايغزن١ ْؿضٗا، ٚاملعٝار ٖٓا إٔ قدخ ايغزر 
قد خايـ بؿعً٘، أٚ اَتٓاع٘ يًضًٛى املطًٛب َٔ ايزدٌ املعتاد، ٚاملتٛصط يف اجملتُع، 

ٕ ببذٍ عٓا١ٜ، صٛا٤ نإ ٜدرى َا ٜؿعً٘، أٚ ممٝشًا يٓتٝذت٘ أّ ٫، ٚايتشاّ ايغزن١ ٖٓا ٜهٛ
 .      (1)ٚايتعدٟ ؾٝ٘ ٜهٕٛ ٚادب اإلثبات

 انفزع انثاَي
 يسؤونيح ادلستخذو ػٍ سىء استخذاو تطاقاخ انسيى 

 انكارد غري ادلسجهح
املضتددّ ٖٛ ايغدط ايذٟ ٜكّٛ بغزا٤ بطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١ 

يف َهاملات٘ اهلاتؿ١ٝ، أٚ يف خارز اطار ايغزن١ دٕٚ تضذًٝٗا بامس٘، ٜٚضتعًُٗا َباعز٠ 
ٗا ٥أَٛر أخز٣، أٟ ٖٛ ايغدط ايذٟ ٜكّٛ باصتدداّ تًو ايبطاقات، قد ٜكضد َٔ ٚرا

 اؿام ايغزر باٯخزٜٔ، ٚبذيو ٜهٕٛ َض٪٫ًٚ عٔ ؾعً٘ ايغار.
ٚقد تتٓٛع ْتٝذ١ ٖذا ايؿعٌ َٔ سٝح ا٭ثز، ؾكد ٜ٪دٟ إىل اؿام عزر بايٓؿط 

آخز َٔ أْٛاع اإلٜذا٤، ٚبذيو ٜهٕٛ املضتددّ عآًَا بضٛر٠ غري َباعز٠، أٚ أٟ ْٛع 
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ أْ٘: )نٌ 202يتعٜٛض املتغزر، ٖٚذا َا ْضت عًٝ٘ املاد٠ )

                                                                                                                              

السدؤولية السجنية في القانؾن العخاقي، )مكتبة التفديخ لمشذخ واإلعالن، الظبعة األولى =
 .10م(، ص2003أربيل/  –

إن ما بحثشاه في ىحا الفخع مؽ مدؤولية شخكة االتراالت عؽ سؾء استخجام بظاقات  (5)
لشا أن خظأ الجولة والجولة أيزًا، إال أنو يبجو  الديؼ الكارد، يذسل مدؤولية مشافح البيع،

مؽ أخظاء شخكة االتراالت، ومشافح البيع غيخ السخخرة رسسيًا، قج  تاً يكؾن أشج وطئ
يكؾن خظئيا جديسًا، وعشج تؾزيع األعباء، فإن الجولة تأتي في السختبة األولى، ألنيا 

إال أنو لؼ يقؼ بحلػ ىحا مؽ  مدؤولة عؽ حفع األمؽ واالستقخار، والدكيشة االجتساعية،
ناحية، ومؽ ناحية أخخػ أنيا مقرخة في سؽ قانؾن خاص باالتراالت، أو إصجار 

 تعميسات خاصة تشغؼ فييا التعامل ببظاقات الديؼ الكارد.   
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ؾعٌ عار بايٓؿط َٔ قتٌ، أٚ دزح، أٚ عزب، أٚ أٟ ْٛع آخز َٔ أْٛاع اإلٜذا٤ ًٜشّ 
ا٤، ٖٚذا َا  قغت ب٘ املاد٠ بايتعٜٛغات َٔ  أسدخ ايغزر(، أٚ قد ٜهٕٛ ع٢ً عهٌ اعتد

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ أْ٘: )نٌ تعد ٜضٝب ايػري بأٟ عزر آخز غري َا  نز يف 204)
 املٛاد ايضابك١ ٜضتٛدب ايتعٜٛض(.

عًٝ٘ ؾإٕ ايٛصـ ايضًِٝ ايذٟ ٜٓطبل ع٢ً ساي١ املضتددّ عٓد اصتدداَ٘ ايغار 
ُٛي١ ٖٞ املباعز٠، ٜٚٓطبل عًٝ٘ املاد٠ يبطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً يًٗٛاتـ احمل

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ، ٚايضبب ٜزدع إىل أْ٘ يٝط ٖٓاى َا ٜتٛصط بني 186)
َباعز٠ املضتددّ ي٬عتدا٤ ٚايٓتٝذ١، أٟ إٔ ٖٓاى اتضاٍ َباعز بني ؾعٌ املباعز مبشً٘ 

 .(1)دٕٚ إٔ ٜتدًٌ بني ؾعً٘، ٚايغزر أٟ ؾعٌ آخز
ل املباعز٠ كشتتهٞ ٜكّٛ ب٘ املضتددّ ٜعد ؾع٬ً إهابًٝا، يذيو يٚددٜز بايذنز إٔ َا 

هب إٔ ٜضدر َٓ٘ ؾعٌ، ٜٚتدذ ٖذا ايؿعٌ َعٗزًا إهابًٝا دٕٚ إٔ ٜهٕٛ يف َٛقـ صًيب، 
بإٔ املباعز٠ ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ با٫َتٓاع َٔ ايٓاس١ٝ  (2)ْٚتؿل َع داْب َٔ ايباسجني

تًشّ بايغزٚر٠ إٔ ٜضدر َٔ املضتددّ ؾعٌ، ٖٚٛ ايع١ًُٝ، ٭ٕ املباعز٠ عهِ طبٝعتٗا تض
ا٫تضاٍ باٯخزٜٔ ٚإسعادِٗ، أٚ اْتٗاى خضٛصٝتِٗ، أٚ سز١َ اؿٝا٠ اـاص١ هلِ، ٚغريٖا 
َٔ ا٭ؾعاٍ، ٚبذيو ٜهٕٛ َض٪٫ًٚ ٚعآًَا عٔ نٌ عزر ٜٓذِ عٔ  يو صٛا٤ تعُد، أٚ تعد٣ 

هٕٛ املضتددّ املباعز ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ، أٟ يهٞ 186ٜسضب املاد٠ )
َض٪٫ًٚ، ٫بد َٔ إٔ ٜهٕٛ قد تعُد ايؿعٌ، أٟ ٜتٛؾز ؾٝ٘ ص٤ٛ اي١ٝٓ، ٚقضد اإلعزار 

َٔ املض٪ٚي١ٝ، إ٫  ٢باٯخزٜٔ، ٚايتشاَ٘ ٜهٕٛ بايٓتٝذ١، ٖٚٛ عدّ اإلعزار باٯخزٜٔ، ٫ٚ ٜعؿ
اٚسًا ؾٝ٘ سدٚد إ ا أثبت إٔ ٖٓاى صببًا أدٓبًٝا تدخٌ يف  يو، أٚ ٜهٕٛ َتعدًٜا يف ؾعً٘ َتذ

سك٘، صٛا٤ صدر ايؿعٌ عٔ إُٖاٍ، أٚ تكضري، ٭ٕ املباعز٠ ع١ً َضتك١ً، ٜٚعد عٌُ غري 
َغزٚع، ٚتعد صببًا بذات٘ ملضا٤ي١ املباعز، ٚإٔ ايزابط١ ايضبب١ٝ تتشكل إ ا نإ ايغزر 

ٞ ( َٔ ايكإْٛ املد207ْْتٝذ١ طبٝع١ٝ يًعٌُ ايغار غري املغزٚع، ٖٚذا َا اندتٗا املاد٠ )
ايعزاقٞ يف أْ٘: )تكدر احمله١ُ ايتعٜٛض يف مجٝع ا٭سٛاٍ بكدر َا ؿل املتغزر َٔ عزر، 

                                                      

معيج البحؾث والجراسات )الخفيف، الزسان في الفقو االسالمي، القدؼ األول،  د. عمي (5)
؛ د. سميسان دمحم أحسج، ضسان الستمفات في الفقو 223م(، ص2050القاىخة/ –العخبية 

     .202م(، ص5431القاىخة/  –االسالمي، )دار الدعادة، الظبعة األولى 
 . 1مرجر سابق، ص فكخة الزسان، ( د. عمي دمحم خمف،2)
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، ٚاملض٪ٚي١ٝ (1)َٚا ؾات٘ َٔ نضب بغزط إٔ ٜهٕٛ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ يًعٌُ غري املغزٚع(
 تهٕٛ تكضري١ٜ.

٬ٜٚسغ إٔ َٛقـ املغزع ايعزاقٞ بايٓضب١ ملض٪ٚي١ٝ املباعز ىايـ متاًَا َٛقـ 
ْٛني ا٭ردْٞ ٚاإلَاراتٞ، ٭ٕ املغزع ايعزاقٞ أقاّ املض٪ٚي١ٝ ايتكضري١ٜ يًُباعز ن٬ ايكاْ

(، ٭ْ٘ اعرتط ايتعُد ٚايتعدٟ، نُا بٝٓا صابكًا عٓد 186ع٢ً عٓضز اـطأ يف املاد٠ )
 .(2)عزسٓا ملض٪ٚي١ٝ املتضبب

إ أقاَا َض٪ٚي١ٝ املباعز ع٢ً أصاظ ايغزر، ٚنؾٕ ا٭ردْٞ ٚاإلَاراتٞ اأَا املغزع
( َٔ 257( َٔ املاد٠ )2َٛقؿُٗا َٛاؾكًا َع أسهاّ ايؿك٘ اإلص٬َٞ، ٚقد ْضت ايؿكز٠ )

عزط ي٘، ٚإٕ نإ  ؾإٕ نإ باملباعز٠ يشّ ايغُإ ٫ٚ -2ايكإْٛ املدْٞ ا٭ردْٞ أْ٘: )
، ٬ٜٚسغ إٔ ايٓط ا٭ردْٞ َٝش عزط ايتعُد (3)بايتضبب ؾٝغرتط ايتعدٟ أٚ ايتعُد...(

املباعز ٚاملتضبب، ؾكد دعٌ َٔ املباعز َض٪٫ًٚ ٚعآًَا يهٌ ؾعٌ غري  ٚايتعدٟ يف عُإ
َغزٚع ٜضدر َٓ٘، ٫ٚ عزط عًٝ٘، أٟ أْ٘ دعٌ املباعز َض٪٫ًٚ مبذزد صدٚر ؾعٌ غري 
َغزٚع َٓ٘ دٕٚ ايبشح ؾُٝا إ ا نإ قد تعُد أٚ تعد٣ يف ؾعً٘، ٚبذيو ؾإٕ َٛقؿ٘ دا٤ 

عٌ ايغزر أصاصًا ملض٪ٚي١ٝ املباعز املد١ْٝ َطابكًا ٭سهاّ ايؿك٘ ا٫ص٬َٞ، سٝح د
َعتُدًا ايٓعز١ٜ املٛعٛع١ٝ ؾٝٗا دٕٚ ايغدض١ٝ، ٚبٗذا ايٛصـ ؾإٕ ايتعدٟ َٛدٛد نشد 
أد٢ْ عٓد ايتكا٤ ا٭عزار ٚاملباعز٠ َعًا، يذيو ٚرد يف ايٓط ا٭ردْٞ عبار٠ )٫ عزط َع 

املض٪ٚي١ٝ، ٚإٔ ٜتٛقـ املباعز٠(، ٜٚكضد َٔ  يو إٔ ٫ ٜؿهز بغزط آخز يٝشهِ بتشكل 
عٓد ٖذا ايغؿري، ٫ٚ ٜتُاد٣ إىل عزٚط أخز٣، نغزط رابط١ ايضبب١ٝ ٭ٕ اعرتاطٗا َع 

                                                      

( مؽ القانؾن السجني األردني مؽ أنو: )يقجر الزسان في جسيع 211تقابميا السادة ) (5)
ؾال بقجر ما لحق السزخور مؽ ضخر، وما فاتو مؽ كدب بذخط أن يكؾن ذلػ األح

( مؽ قانؾن السعامالت االماراتي مؽ أنو: 242نتيجة طبيعة لمفعل الزار(، والسادة )
)يقجر الزسان في جسيع األحؾال بقجر ما لحق السزخور مؽ ضخر، وما فاتو مؽ 

 (.  كدب، بذخط أن يكؾن ذلػ نتيجة طبيعة لمفعل الزار
 يخاجع الفخع األول مؽ ىحا السظمب. (2)
( مؽ قانؾن السعامالت السجنية 231( مؽ السادة )2( بشفذ السعشى الحع: الفقخة )1)

  االماراتي. 
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، ٚايتعدٟ ٜهٕٛ (1)املباعز٠ املؿغٞ إىل ايغزر ٜهٕٛ ؾعًٓا ٖٛ َٔ باب ا٫يشاّ مبا ٫ ًٜشّ
د  ات٘ عزار عَؿرتعًا يف اؿهِ بايغُإ ع٢ً َباعز٠ ا٭عزار دٕٚ قٝد أٚ عزط، ٭ٕ اإل

 .(2)ٜتغُٔ َع٢ٓ ايتعدٟ
َٚٔ ٖذا املٓطًل، ٚمبٛدب أسهاّ ايكاْْٛني املدْٞ ا٭ردْٞ ٚاملعا٬َت املد١ْٝ 
ا٫َاراتٞ ؾإٕ املضتددّ املباعز يبطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً ٜهٕٛ عآًَا يًغزر 

غ٬ف أْ٘ قد تعد٣ أٚ تعُد،  إلثباتمبذزد صدٚر ايؿعٌ غري املغزٚع َٓ٘، ٫ٚ ساد١ 
َٛقـ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ نُا بٝٓاٙ صًؿًا، ؾإْ٘ ٜطًب َٔ املتغزر َٔ إثبات ايتعدٟ، 

 أٚ ايتعُد يف ؾعٌ املباعز يًُطايب١ بايتعٜٛض عُا ؿك٘ َٔ عزر دزا٤ ؾعً٘.
مما صبل ٜبدٚ يٓا إٔ ايكاْْٛني ا٭ردْٞ ٚاإلَاراتٞ أنجز عُاًْا ْٚؿعًا يًُتغزر َٔ 

٫ إٔ ايكإْٛ ايعزاقٞ وكل ايعداي١ أنجز َُٓٗا، ٭ٕ املباعز ٫ ٜهٕٛ ايكإْٛ ايعزاقٞ، إ
ٚقٛع  يفهٕٛ ٖٓاى سا٫ت نٕٛ املتضبب ٜهٕٛ ايضبب تَض٪٫ًٚ إ٫ إ ا تعُد أٚ تعد٣، ٚقد 

ؾعٌ املباعز٠، عٝح ي٫ٛ ؾعٌ املتضبب ملا ٚقع ؾعٌ املباعز ٚاـطأ، ع٢ً صبٌٝ املجاٍ 
ر٠ اؿُزا٤، ٚقاد َضزعًا مٛ صا٥ل نإ ميغٞ يف اػاٙ صا٥ل َزنب١ مل ٜتٛقـ يف اإلعا

اصطدّ مبزنب١ أخز٣، ٚاؿل عزرا بًٝػًا بٗا، ؾؿٞ ؾإىل تػري َضًه٘   ٙصشٝح، مما اعطز
 ٖذا املجاٍ ي٫ٛ خطأ ٚتعدٟ املتضبب ملا ٚقع ؾعٌ املباعز، ٖٚٛ صا٥ل املزنب١ ايجا١ْٝ.

املباعز ٜهٕٛ َض٪٫ًٚ عٔ  أَا عٔ َٛقـ ايكاْْٛني ا٭ردْٞ ٚا٫َاراتٞ، ؾإٕ
ا٭عزار، ٚقد ٜربر بعض ايؿكٗا٤ َٛقـ ايكإْٛ املدْٞ ا٭ردْٞ َٔ أْ٘ عٓد ادتُاع 
املتضبب َع املباعز، ؾإٕ ؾعٌ املتضبب ٫ ٜعٌُ مبؿزدٙ  يف إسداخ ايغزر، ٫ٚ ٜهٕٛ 

أد٣ بٛدٛد املباعز٠ مما  صببًا ؾٝ٘، إ٫ َع املباعز٠، أٚ إٔ ؾعٌ املتضبب أصبح َػًٛبًا
، ٜٚز٣ آخز بإٔ املباعز أٚىل بتشٌُ تبع١ أؾعاٍ (3)إىل قطع أثز املتضبب يف إسداث٘ يًغزر

املتضبب ٚيٛ نإ َتعدًٜا، ٭ٕ ؾعً٘ قد َشز َع ؾعٌ املتضبب، ؾٝؿغٌ تغُني 

                                                      

( دمحم يحيى عبجالخحسؽ السحاسشة، مجػ االستغشاء بالسباشخة والتدبب في الفعل الزار عؽ 5)
يتؾنة األردنية لمجراسات القانؾنية، السجمج عالقة سببية، )بحث مشذؾر في مجمة جامعة الد 

  . 11 – 11(، ص2025(/ 5(، العجد )2)
  .30م(، ص5433 دمذق/ -( مرظفى الدرقا، الفعل الزار والزسان فيو، دار العمؼ 2)
  .532( مرظفى الدرقا، الفعل الزار، مرجر سابق، ص1)
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، ٚنُا ٜز٣ آخز بإٔ دٚر املتضبب ععٝـ إ ا قضٓاٙ بدٚر املباعز، نُا إٔ (1)املباعز
٣ يًغزر ٚعًت٘، إ٫ أْ٘ ٜبدٚ يٓا إٔ إعاؾ١ اؿهِ إىل املباعز يف املباعز ٖٛ امل٪ثز ا٭قٛ

نٌ ا٭سٛاٍ ٫ وكل ايعداي١ ٫ٚ ٜكبً٘ ايعكٌ ٚاملٓطل ايضًِٝ، ٚنذيو َٔ تطبٝل قاعد٠ 
تكدِٜ املباعز ع٢ً املتضبب، بٌ ايعداي١ تكتغٞ بتشٌُ املتضبب املض٪ٚي١ٝ يٛسدٙ ساٍ 

ي٫ٛ تعدٟ املتضبب ملا ٚقع اؿادخ  ٘ٙ، ٭ْردشاْ٘ َع املباعز نُا يف املجاٍ أع٬
ٚارتطُت املزنبتني، نُا إٔ املباعز٠ َب١ٝٓ ع٢ً ايتضبب، إ٫ إٔ قه١ُ ايتُٝٝش ا٭رد١ْٝ 
هلا رأٟ آخز َتٛاؾل َع َا صكٓاٙ َٔ املجاٍ أع٬ٙ بكٛهلا: )إٕ عدّ صٝطز٠ صا٥ل صٝار٠ 

ْدؾعت اد ايضايٕٛ اـضٛصٞ، ؾداّ ايضٝار٠ ايٛاقؿ١ عٓطصاايغاس١ٓ ع٢ً صٝارت٘ أد٣ إىل 
ايضٝار٠ املضد١َٚ، ؾضدَت صٝار٠ أَاَٗا ْتٝذ١ هلذٙ ايضد١َ، ؾ٬ دٚر يضا٥ل ايضٝار٠ 

٫  ايٛصط٢ يف ٖذا اؿادخ، إ  ٜعترب يف ٖذٙ اؿاي١ أدا٠ صُا٤، بٝد صا٥ل ايغاس١ٓ دش٤ٌ
، ٭ٕ َٔ صٝارت٘، ٫ٚ ٜضأٍ بك١ُٝ ا٭عزار اييت أؿكت بايضٝار٠ اييت صدَٗا أٜتذش

 .(2)املباعز اؿكٝكٞ بإسداخ ا٭عزار ٖٛ صا٥ل ايغاس١ٓ ا٭ٚىل...(
أَا بايٓضب١ يبٝإ َض٪ٚي١ٝ املباعز ٚاملتضبب )املضتددّ املباعز َع املتضببني 

( َٔ 186( َٔ املاد٠ )2عزن١ ا٫تضا٫ت، َٚٓاؾذ ايبٝع، ٚايدٚي١(، ؾكد ْضت ايؿكز٠ )
ادتُع املباعز ٚاملتضبب عُٔ املتعُد أٚ املتعدٟ إ ا  -2ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ أْ٘: )

ٖذٙ ايؿكز٠ )أٟ  يف َُٓٗا، ؾًٛ عُٓا َعًا ناْا َتهاؾًني يف ايغُإ(، ٚقد غاٜز ٚاصتكٌ
ٔ ايؿك٘ ا٫ص٬َٞ: )إ ا ادتُع املباعز ٚاملتضبب ٜغاف اؿهِ إىل عايكاعد٠ ايعا١َ( 

ا٬َت املد١ْٝ ا٫َاراتٞ، ٚاملاد٠ ، َٔ قإْٛ املع(3) (284) ؾُٝا دا٤ت املاد٠املباعز(، 
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ا٭ردْٞ َٛاؾكتني يًؿك٘ ا٫ص٬َٞ، إ٫ أْ٘ ٬ٜسغ ع٢ً ايكإْٛ 258)

                                                      

األردني، )جامعة عسان ( عسخ ىاشؼ الحيارؼ، الزسان بالتدبب في القانؾن السجني 5)
  وما بعجىا. 211م(، ص2001األردن/  –العخبية لمجراسات العميا 

أساس السدؤولية السجنية عؽ العسل غيخ السذخوع بيؽ الخظأ ، د. جبار صابخ طو (2)
مقارنة بيؽ الذخيعة االسالمية والقؾانيؽ الؾضعية، )دار الكتب القانؾنية  والزخر، دراسة

 . 240ص م(،2050القاىخة/  –
)إذا اجتسع السباشخ  :( مؽ قانؾن السعامالت السجنية االماراتي أنو233( تشص السادة )1)

( مؽ القانؾن السجني األردني أنو: 213، والسادة )والستدبب يزاف الحكؼ إلى السباشخ(
 إذا اجتسع السباشخ والستدبب يزاف الحكؼ إلى السباشخ(.)
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ا٤ات ايٛارد٠ ٓاإلَاراتٞ ٚا٭ردْٞ بأُْٗا أعاؾا اؿهِ إىل املباعز بضٛر٠ َطًك١ دٕٚ ا٫صتج
شّ املتعُد أٚ املتعدٟ بايغُإ يف ايؿك٘ ا٫ص٬َٞ، ٭ٕ املغزع ايعزاقٞ يف ٖذٙ ايؿكز٠ اي

صٛا٤ نإ َباعزًا يًؿعٌ ايغار، أٚ َتضببًا يف إسداخ ايغزر، ٚإ ا ادتُع املتضبب 
ٚاملباعز، ٚإٔ املتضبب قد تعد٣ ٚداٚس سدٚدٙ مما اؿل ايغزر باملتغزر، ٚمتهٔ 
 املباعز َٔ إثبات تعدٟ املتضبب، ؾإْ٘ ٜتدًط َٔ املض٪ٚي١ٝ، ٫ٚ ٜهٕٛ َض٪٫ًٚ أَاّ

ُٗا ؾٝهْٛإ َض٪ٚيني ٝاملتغزر، ٚيف ساٍ عدّ متهٔ ؼدٜد ايتعدٟ، أٚ املتعُد يف نً
، ٜٚهٕٛ تكدٜز ايتعٜٛض َٔ قبٌ احمله١ُ، ٚتٛسع بني املض٪ٚيني (1)بايتهاؾٌ أَاّ املتغزر

ع٢ً قدر دضا١َ ايتعدٟ، أٚ ايتعُد، ؾإ ا مل ٜتٝضز  يو ؾتٛسع عًِٝٗ بايتضاٟٚ، مبكتغ٢ 
إ ا تعدد املض٪ٚيٕٛ  -1ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ، ٚاييت ْضت ع٢ً أْ٘: )( َٔ 217املاد٠ )

عٔ عٌُ غري َغزٚع، ناْٛا َتغآَني يف ايتشاَِٗ بتعٜٛض ايغزر، دٕٚ متٝٝش بني ايؿاعٌ 
ٜٚزدع َٔ دؾع ايتعٜٛض بأنًُ٘ ع٢ً نٌ َٔ ايباقني  -2ا٭صًٞ، ٚايغزٜو ٚاملتضبب؛ 

ع٢ً قدر دضا١َ ايتعدٟ ايذٟ ٚقع َٔ نٌ َِٓٗ، بٓضٝب ؼددٙ احمله١ُ عضب ا٭سٛاٍ، ٚ
 .(2)ؾإ مل ٜتٝضز ؼدٜد قضط نٌ َِٓٗ يف املض٪ٚي١ٝ ٜهٕٛ ايتٛسٜع عًِٝٗ بايتضاٟٚ(

 
 
 
 
 
 

                                                      

ودمحم طو البذيخ، الؾجيد في نغخية االلتدام  ،ي البكخؼ وعبجالباق ،( د. عبجالسجيج الحكيؼ5)
 –في القانؾن السجني العخاقي، الجدء األول، مرادر االلتدام، )العاتػ لرشاعة الكتب 

  .220م( ص2050القاىخة/ 
إذا تعجد السدؤولؾن عؽ فعل ( مؽ القانؾن السجني األردني أنو: )211( تقابميا السادة )2)

أو  ،ولمسحكسة أن تقزي بالتداوؼ  ،بشدبة نريبو فيو ؤوالً ضار، كان كل مشيؼ مد
( مؽ قانؾن السعامالت السجنية اإلماراتي 245(، والسادة )والتكافل فيسا بيشيؼ ،بالتزامؽ
 و،في نريبو بشدبة مدئؾالً  مشيؼ كل كان ،ضار فعل عؽ السدئؾلؾن  تعجد إذافي أنو: )
 (.بيشيؼ فييا لتكافلا أو ،بالتزامؽ أو ،بالتداوؼ  يحكؼ أن ولمقاضي
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 ادلطهة انثاَي
 أساس ادلسؤونيح ادلذَيح ػٍ سىء استخذاو تطاقاخ 

 انسيى انكارد غري ادلسجهح
ٞ ا٫دتُاعٞ، ؾهٌ عدط ًَشّ تعد املض٪ٚي١ٝ املد١ْٝ أسد أرنإ ايٓعاّ ايكاْْٛ

عدٚد َع١ٓٝ أَاّ غريٙ، ٚعٓد ػاٚس ٖذا اؿدٚد ٜهٕٛ َض٪٫ًٚ َدًْٝا عٔ ايغزر، 
ٜٚضتٛدب تعٜٛض املتغزر، صٛا٤ نإ ٖذا ايغدط َدرنًا ملا ٜؿعً٘، أٚ غري َدرى، إ٫ 
أْ٘ هب إٔ ٜضتٓد َض٪ٚيٝت٘ ع٢ً أصط، ْٚعزٜات قا١ْْٝٛ ص١ًُٝ، يهٞ ْبني َٔ خ٬هلا 

 ؿضري اؿه١ُ اييت َٔ أدًٗا عزعت ٖذٙ املض٪ٚي١ٝ.ت
ٜٚكضد بأصاظ املض٪ٚي١ٝ "ايضبب ايذٟ َٔ أدً٘ ٜغع ايكإْٛ عب٤ تعٜٛض 

، أٚ ٖٛ "ا٭صباب اييت دعت يف ايغزا٥ع (1)ايغزر اؿاصٌ ع٢ً عاتل عدط َعني"
، عًٝ٘ ماٍٚ داٖدًا بٝإ (2)ايٛعع١ٝ إىل قٝاّ ا٫يتشاّ بتعٜٛض ايغزر ايذٟ ٜضٝب ايػري"

ا٭صاظ ايكاْْٛٞ ايضًِٝ ملض٪ٚي١ٝ املتضببني )عزن١ ا٫تضا٫ت، َٚٓاؾذ ايبٝع، ٚايدٚي١(، 
بٓا٤ ع٢ً ْعز١ٜ ؼٌُ ايتبع١، ٚنذيو املباعز املضتددّ يتًو ايبطاقات بٓا٤ ع٢ً ْعز١ٜ 

 ايتعضـ يف اصتعُاٍ اؿل، ٚ يو نُا ٜأتٞ.
 انفزع األول

 ػهى َظزيح حتًم انتثؼحأساس يسؤونيح ادلت
ً
 سثة تُاء

إٕ ايذٟ وتاز إىل محا١ٜ أنجز ٖٛ املتغزر، ٚإٔ ا٫صتٓاد ع٢ً اـطأ يف تكزٜز 
اؿُا١ٜ ايهاؾ١ٝ، ٚمبا إٔ يهٌ ؾزد إٔ ميارظ   ًُتغزرٜٛؾز ي َض٪ٚي١ٝ قدخ ايغزر ٫

 إٔ ٜتشاع٢ اإلعزار بػريٙ. ٜتٛدب عًٝ٘املٓاؾع، إ٫ أْ٘ ب ٜعٛد عًْٝ٘غاط٘ مبا 

                                                      

( د. دمحم بجر جاسؼ يعقؾب، السدؤولية عؽ استعسال األشياء الخظخة، )السؤسدة الؾطشية 5)
د. صالح ىاشؼ، السدؤولية  ؛512ص ،م(، الظبعة األولى5430األردن/  –لمكتاب 

الجولية عؽ السداس بدالمة البيئة البحخية، )أطخوحة دكتؾراه، كمية الحقؾق، جامعة 
 .32(، ص5432/ القاىخة

( د. محسؾد جسال الجيؽ زكي، الؾجيد في الشغخية العامة لاللتدامات في القانؾن السجني 2)
  .   310م(، ص5432القاىخة/  –السرخؼ، )مظبعة القاىخة، الظبعة الثالثة 
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 ٛاإٕ َٔ سل املتضببني )عزن١ ا٫تضا٫ت، َٚٓاؾذ ايبٝع، ٚايدٚي١( إٔ ميارص
دٚا َٔ ْغاطِٗ ا٫قتضادٟ يف اؿدٚد املزص١َٛ هلِ قاًْْٛا، باملكابٌ ٝؿٜٚضت ْغاطِٗ،

، َٚا ودخ يًػري َٔ إعزار، ٚتكِٝ ٖذٙ ايٓعز١ٜ )ْعز١ٜ ِتبع١ أؾعاهل ٛاإٔ ٜتشًُ ِعًٝٗ
٢ أصاظ إٔ نٌ َٔ ميارظ ْغاطًا ودخ ب٘ كاطز تًشل ؼٌُ ايتبع١( املض٪ٚي١ٝ عً

، ٚبذيو (1)دتُاع١ٝعزرًا باجملتُع، ؾعًٝ٘ إٔ ٜتشٌُ تبع١ أؾعاي٘ اصتٓادًا إىل ؾهز٠ ايعداي١ ا٫
ؾإٕ ٖذٙ ايٓعز١ٜ تكِٝ َض٪ٚي١ٝ املتضبب ع٢ً ؾهز٠ فزد ٚقٛع ايغزر، ٚدٕٚ ساد١ 

، ٭ٕ ايعداي١ تكتغٞ عدّ بكا٤ (2)يًبشح عٔ ٚدٛد اـطأ، أٚ عدّ ٚدٛدٙ َٔ ْاسٝت٘
املتغزر دٕٚ تعٜٛض ٜذنز طاملا إٔ املتضبب اصتطاع إٔ هًب بؿعً٘ ْٚغاط٘ ْؿعًا 

، يذا ؾكد دعًت ٖذٙ (3)يٓؿض٘، ؾُٔ ايعدٍ ٚا٫ْضاف إٔ ٜعٛض باملجٌ ايغزر ايذٟ تضبب٘
٠ ٚايزبح ايٓعز١ٜ َٓاط املض٪ٚي١ٝ، ٖٚٛ ْغاط املتضبب يف اٜكاع ايغزر َكابٌ سضٍٛ ايؿا٥د

دزا٤ ٖذا ايٓغاط أٚ ايؿعٌ، ٚ يو ع٢ً ايعهط متاًَا َٔ ايٓعز١ٜ ايغدض١ٝ اييت دعًت َٔ 
٪ند عًٝ٘ تصًٛى ايؿاعٌ َٓاطًا يًُض٪ٚي١ٝ َٔ سٝح ٚقٛع اـطأ َٔ عدَ٘، ؾا٭َز ايذٟ 

ٖذٙ ايٓعز١ٜ، ٖٛ إٔ َٔ تغزر ٜضتٛدب تعٜٛغ٘ صٛا٤ نإ ايتعٜٛض عٔ عزر َادٟ، أٚ 
 ا نإ ايغزر قد ٚقع ع٢ً َاٍ املتغزر، أٚ يف َضًش١، أٚ سل ي٘، أٚ يف ، ؾُٝا إ(4)أدبٞ

، ٖذا َٔ د١ٗ، (5)ععٛرٙ، أٚ عاطؿت٘، أٚ َزنشٙ املايٞ، أٚ َزنشٙ ا٫دتُاعٞ، أٚ ايضٝاصٞ

                                                      

اإلسكشجرية/  –( د. أنؾر سمظان، السؾجد في مرادر االلتدام، )مظبعة معيج يؾندكؾ 5)
؛  د. دمحم جالل ىسدة، العسل غيخ السذخوع باعتباره 301، ص331م(، بشج 5420

  . 514، ص250م(، فقخة 5431 / مرجرًا لاللتدام، )دون جية الشذخ
 (2) Rene Savatier, Traite de la responsabiliti Civile en droit francais 

Tome 2. , )2nd, ed paris/ 1951(, N. 326. Heri Lalou : Traite 

pratique de la respousablitie Cicile, )6th ed. Paris/ 1962(, p78. 

 .513 – 512د. جبار صابخ طو، اساس السدؤولية، مرجر سابق، ص (1)
عقيل غالب حديؽ البعاج، أساس رجؾع الستبؾع عمى تابعو، )دار الكتب والجراسات  (3)

  .11م(، ص2020القاىخة/  –العخبية 
يتشاول حق التعؾيض الزخر  -5قانؾن السجني العخاقي أنو: )( مؽ ال201تشص السادة ) (1)

األدبي كحلػ، فكل تعج عمى الغيخ في حخيتو، أو في عخضو، أو في شخفو، أو في 
سسعتو، أو في مخكده االجتساعي، أو في اعتباره السالي يجعل الستعجؼ مدؤواًل عؽ 

 =األسخة عسا يريبيؼويجؾز أن يقزي بالتعؾيض لألزواج ولألقخبيؽ مؽ  -2 التعؾيض؛
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َٚٔ د١ٗ أخز٣ ؾإٕ ايكاعٞ ٫ وتاز إىل ؼدٜد ايطابع ايكاْْٛٞ َٔ عدَ٘ يًؿعٌ امل٪دٟ 
ٚدٛد رابط١ صبب١ٝ بني ايع١ً ٢ٚ ٚدٛد عزر ٚاقع يًغزر أنجز َا ٜهٕٛ تزنٝشٙ عً

 ٚاملعًٍٛ، أٟ ؾعٌ ٚقع َٔ َتضبب لِ عٓ٘ عزر ٯخز ٜضتٛدب تعٜٛغ٘.
ضتٛدب تٛاؾز ايعٓضز ايٓؿضٞ حملدخ تٚددٜز بايذنز إٔ أرنإ املض٪ٚي١ٝ ٖٓا ٫ 
كّٛ بتٛسٜع بطاقات ايضِٝ ايهارد غري تايغزر املتضبب، ؾإٕ عزن١ ا٫تضا٫ت عٓدَا 

اصتعُاٍ تًو ايبطاقات بضٛر٠ ص١٦ٝ بعٝد٠ عٔ نٌ صًٛى  اؾعًٗ َٔكضد تضذ١ً، ٫ امل
بتٛسٜعٗا دٕٚ تضذًٝٗا باصِ املضتددّ هعًٗا َض٪ٚي١ عٔ  قٝاَٗاِ، إ٫ إٔ فزد ٜقٛ

َٔ ؾعًتٗا َٓاؾع  تيف آخز املطاف، ٚدٓ تايغزر دزا٤ ا٫صتدداّ ايغار هلا، ٭ْٗا قد تعد
تشٌُ غزَٗا، مبع٢ٓ آخز ٖٞ تضببت يف سدٚخ ايغزر، ٭ْ٘ ي٫ٛ تٚأرباح ٚاؾز٠، ٚعًٝٗا إٔ 

تٛسٜع ٖذٙ ايبطاقات بٗذٙ ايضٛر٠، ٚمساسٗا باصتعُاهلا َٔ قبٌ املضتددّ دٕٚ قٝد أٚ 
 عزط، ٚدٕٚ إٔ تضذٌ بامس٘ ملا ٚقع ايغزر.

أصاظ َٓاصب يكٝاّ  ٛٚيهٌ َا تكدّ ْز٣ إٔ ا٫صتٓاد ع٢ً ْعز١ٜ ؼٌُ ايتبع١ ٖ
تضبب، ٚيٝط أَاّ املتغزر إ٫ إٔ ٜجبت إٔ ايؿعٌ املادٟ قد ٚقع بايؿعٌ َٔ َض٪ٚي١ٝ امل

                                                                                                                              

وال يشتقل التعؾيض عؽ الزخر األدبي إلى  -1مؽ ضخر أدبي بدبب مؾت السراب؛ =
( 212الغيخ، إال إذا تحجدت قيستو بسقتزى اتفاق، أو حكؼ نيائي(؛ كسا تشص السادة )

يتشاول حق الزسان الزخر األدبي كحلػ، فكل  -5مؽ القانؾن  السجني األردني أنو: )
في حخيتو، أو في عخضو، أو في شخفو، أو في سسعتو، أو في مخكده  تعج عمى الغيخ

ويجؾز أن  -2االجتساعي، أو في اعتباره السالي يجعل الستعجؼ مدؤوال عؽ الزسان؛ 
يقزي بالزسان لألزواج ولألقخبيؽ مؽ األسخة عسا يريبيؼ مؽ ضخر أدبي بدبب مؾت 

الغيخ إال إذا تحجدت قيستو وال يشتقل الزسان عؽ الزخر األدبي إلى  -1السراب؛ 
( قانؾن السعامالت السجنية 241بسقتزى اتفاق، أو حكؼ قزائي نيائي(، وكحلػ السادة )

يتشاول حق الزسان الزخر األدبي، ويعتبخ مؽ الزخر األدبي  -5االماراتي في أنو: )
التعجؼ عمى الغيخ في حخيتو، أو في عخضو، أو في شخفو، أو في سسعتو، أو في مخكده 

ويجؾز أن يقزي بالزسان لألزواج ولألقخبيؽ  -2 االجتساعي، أو في اعتباره السالي؛
وال يشتقل الزسان  -1  مؽ األسخة، عسا يريبيؼ مؽ ضخر أدبي بدبب مؾت السراب؛

عؽ الزخر األدبي إلى الغيخ، إال إذا تحجدت قيستو بسقتزى اتفاق، أو حكؼ قزائي 
 نيائي(.



 (32( ، السنة )23( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

66 

املض٪ٍٚ دٕٚ إٔ ٜطًب َٓ٘ اثبات قضدٙ ْٚٛاٜاٙ ايٓؿض١ٝ، ٚإٔ ٖذا ايؿعٌ أسدخ ب٘ عزرًا 
 ٜضتٛدب ايتعٜٛض عٓ٘.

 انفزع انثاَي
 أساس يسؤونيح ادلثاشز نهًستخذو وَظزيح انتؼسف

 يف  استؼًال احلق 

بإٔ يهٌ إِْضإ اؿل يف اـضٛص١ٝ ايغدض١ٝ، ٫ٚ هٛس  (1)ايعزاقٞأقز ايدصتٛر 
ا٫عتدا٤ عًٝٗا، باعتبارٖا سكًا َٔ اؿكٛم اي٬س١َ يًغدط، ٚاييت تجبت ي٘ باعتبارٙ إِْضاًْا 
ي٘ اؿل يف اؿٝا٠، نُا إٔ يهٌ إْضإ إٔ ميارظ سك٘ يف ايتعبري، ٚا٫صتؿاد٠ َٔ ايٛصا٥ٌ 

ٍ دٗاس املٛباٌٜ، ٚإدزا٤ ا٫تضا٫ت باٯخزٜٔ، إ٫ أْ٘ هب إٔ ا٫يهرت١ْٝٚ، َٓٗا اصتعُا
ٜ٪خذ يف ا٫عتبار إٔ ٖذا اؿل يٝط سكا َطًكًا، إمنا ٖٛ َكٝد بعدّ اـزٚز عٔ املباد٨، 
ٚايكِٝ، ٚا٭ٖداف، ٚاملكاصد اييت ٜٓبػٞ ؼكٝكٗا، عًٝ٘ ؾإِ ا َا امزف املز٤ بٗذٙ اؿز١ٜ 

ىزز بٗذا اؿل عٔ  مزاؾًاا١ ٝاد٨، ٚايكِٝ ا٫دتُاععٔ تًو ا٭ٖداف ٚاملكاصد، ٚاملب
اؿدٚد املغزٚع١، ٚاملزص١َٛ ي٘، ًٜٚشل ايغزر بايػري، ؾٝهٕٛ قد ػاٚس سك٘، َٚٔ ثِ ٜعد 
َتعضؿًا يف اصتعُاي٘، َٚض٪٫ًٚ عُا ٜٓغأ بضبب  يو َٔ أعزار، خضٛصًا إ ا اقرتف ٖذا 

، ٚبايٓتٝذ١ ٜ٪دٟ (2)١ٝ اإلعزار بايػريا٫صتعُاٍ بض٤ٛ ١ْٝ، أٟ إ ا تٛاؾزت يد٣ صاسب٘ ْ
  يو إىل اإلعزار باجملتُع، ٚبايجك١ املُٓٛس١، ٜٚ٪ثز يف اصتكزارٙ ٚصهٝٓت٘.

                                                      

أنو: )أواًل:  2001( مؽ الجستؾر العخاقي الفجرالي لدشة 52السادة )تشص الفقخة )أواًل( مؽ  (5)
يتشافى مع حقؾق اآلخخيؽ، واآلداب  لكل فخد الحق في الخرؾصية الذخرية بسا ال

أـ األسخة أساس  :أوالً (( مشو أنو: 24العامة(، وكحلػ البشج )أ( مؽ الفقخة )أواًل( مؽ السادة )
  يا، وقيسيا الجيشية، واألخالقية، والؾطشية(.السجتسع، وتحافع الجولة عمى كيان

اإلسكشجرية/ دون  –د. دمحم حديؽ مشرؾر، نغخية الحق، )دار الجامعة الججيجة لمشذخ  (2)
؛ د. إبخاليؼ إبخاليؼ الرالحي ، ضؾابط االستعسال غيخ السذخوع 313سشة الشذخ(، ص 

الظبعة األولى/ دون سشة  لمحق، وتظبيقاتو في القانؾن السجني، )دار الشيزة العخبية،
؛ د. خالج مرظفى فيسي، حخية الخأؼ والتعبيخ، )دار الفكخ الجامعي 511الشذخ(، ص

 =؛ د. عساد حسجؼ حجازؼ، الحق في الخرؾصية204م(، ص 2052اإلسكشجرية/  –



 -دراسة تحميمية مقارنة-( غيخ السدجمة SIM CARDاالستخجام الزار لبظاقة ) السدؤولية السجنية عؽ

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

077 

ٚقد أخذ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ بٓعز١ٜ عا١َ يًتعضـ يف اصتعُاٍ اؿل، ؾٓضت يف 
دا٥شًا مل  ( َٓ٘ بإٔ: )اؾٛاس ايغزعٞ ٜٓايف ايغُإ، ؾُٔ اصتعٌُ سك٘ اصتعُا6٫ًاملاد٠ )

ٜغُٔ َا ٜٓغأ عٔ  يو َٔ عزر(، ٜٚؿِٗ َٔ ٖذٙ املاد٠ بإٔ ايكإْٛ ايعزاقٞ أقز مببدأ 
تكٝٝد اؿل ْٚضبٝت٘، أٟ ٫ ٜهٕٛ ايغدط َض٪٫ًٚ عٔ ايغزر إِ ا اصتعٌُ سك٘ املغزٚع 

ٗا اصتعُا٫ً دا٥شًا، ٚيف اؿدٚد املزص١َٛ ي٘ قاًْْٛا، ٚإ٫ ٜهٕٛ َض٪٫ًٚ عٔ ا٭عزار اييت ًٜشك
 باٯخزٜٔ ْتٝذ١ تعضؿ٘ يف اصتعُاٍ  يو اؿل.

( 7نُا دا٤ املغزع ايعزاقٞ مبعاٜري عدّ َغزٚع١ٝ اصتعُاٍ اؿل، ٚ يو يف املاد٠ )
ٜٚضبح  -2َٔ اصتعٌُ سك٘ اصتعُا٫ً غري دا٥ش ٚدب عًٝ٘ ايغُإ؛  -1إِ  ْضت بأْ٘: )

ٗذا ا٫صتعُاٍ ص٣ٛ اإلعزار إِ ا مل ٜكضد ب -اصتعُاٍ اؿل غري دا٥ش يف ا٭سٛاٍ اٯت١ٝ: أ
إِ ا ناْت املضاحل اييت ٜزَٞ ٖذا ا٫صتعُاٍ إىل ؼكٝكٗا ق١ًًٝ ا٭١ُٖٝ،  -باٯخزٜٔ؛ ب

إِ ا ناْت املضاحل اييت  -عٝح ٫ تتٓاصب َطًكًا َع َا ٜضٝب ايػري َٔ عزر بضببٗا؛ ز
يكإْٛ املدْٞ ( َٔ ا61ٜزَٞ ٖذا ا٫صتعُاٍ إىل ؼكٝكٗا غري َغزٚع١(، نُا تٓط املاد٠ )

ا٭ردْٞ بإٔ: )اؾٛاس ايغزعٞ ٜٓايف ايغُإ، ؾُٔ اصتعٌُ سك٘ اصتعُا٫ً َغزٚعًا، ٫ 
( َٓ٘ يف إٔ: )إصا٠٤ اصتعُاٍ 66ٜغُٔ َا ٜٓغأ عٔ  يو َٔ عزر(، نُا تٓط املاد٠ )

ٜٚهٕٛ اصتعُاٍ  -2هب ايغُإ ع٢ً َٔ اصتعٌُ سك٘ اصتعُا٫ً غري َغزٚع؛  -1اؿل: 
إ ا ناْت املضًش١ املزد٠ٛ َٔ ايؿعٌ  -إ ا تٛؾز قضد ايتعدٟ؛ ب -ٚع: أاؿل غري َغز

إ ا  -تٓاصب َع َا ٜضٝب ايػري َٔ عزر؛ دتإ ا ناْت املٓؿع١ َٓ٘ ٫  -غري َغزٚع١؛ ز
 .(1)ػاٚس َا دز٣ عًٝ٘ ايعزف ٚايعاد٠(

                                                                                                                              

ومدؤولية الرحفي في ضؾء احكام الذخيعة االسالمية والقانؾن السجني، )دار الفكخ =
 .32م(، ص2003االسكشجرية/  –األولى  الجامعي، الظبعة

( مؽ قانؾن السعامالت السجنية االماراتي مؽ أن: )الجؾاز الذخعي 503( تقابميا السادة )5)
مذخوعًا ال يزسؽ ما يشذأ عؽ ذلػ مؽ  ،ً يشافي الزسان فسؽ استعسل حقو استعساال

ل حقو يجب الزسان عمى مؽ استعس -5) :( مشو مؽ أنو501حلػ السادة )كضخر(، و 
إذا تؾفخ قرج  -أ ويكؾن استعسال الحق غيخ مذخوع: -2 استعسااًل غيخ مذخوع؛

إذا كانت السرالح التي أريج تحكيقيا مؽ ىحا االستعسال مخالفة ألحكام  -ب التعجؼ؛
 =إذا كانت السرالح -ج أو اآلداب؛ ،أو الشغام العام ،أو القانؾن  ،الذخيعة اإلسالمية
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ٜٚبدٚ أْ٘ يٝط ٖٓاى أٟ اخت٬ف بني ايٓط ايعزاقٞ، ٚايٓضني ا٭ردْٞ، ٚا٫َاراتٞ، 
إ٫ يف ساي١ ٚاسد٠، ٖٚٞ إٔ ايٓضٝني ا٭ردْٞ، ٚا٫َاراتٞ تغُٓا ؾكز٠ إعاؾ١ٝ، ٖٚٞ ايؿكز٠ 
)د( اييت اعترب إٔ َٔ اصتعٌُ سك٘ اصتعُا٫ً ىايـ ايعزف، ٚايعاد٠، قد تعضـ يف سك٘، 
مما ٜضتٛدب املضا٤ي١، ٜٚبدٚ يٓا إٔ اػاٙ ايكاْْٛني ا٭ردْٞ، ٚا٫َاراتٞ بٗذا ايغإٔ ٜعد 

صا٥بًا، ٚساٚيٛا ربط اصتعُاٍ اؿل بايٛظٝؿ١ ا٫دتُاع١ٝ بضٛر٠ غري َباعز٠، َٛقؿًا 
ٚمتاعٝا َع َا مت  نزٙ، عٝح تكتغٞ ايغزٚر٠ إٔ ْعزز إىل تٓاٍٚ َٛقـ املغزع 

بٗذا  1980( يض١ٓ 67( َٔ ايكإْٛ املدْٞ رقِ )30ايهٜٛيت، ؾكد ْط يف املاد٠ )
 َغزٚع إ ا امزف ب٘ صاسب٘ عٔ ٜهٕٛ اصتعُاٍ اؿل غري -1اـضٛظ ع٢ً أْ٘: )

إ ا ناْت املضًش١ اييت ترتتب عٓ٘ غري َغزٚع١؛  -ٚظٝؿت٘ ا٫دتُاع١ٝ، ٚبٛد٘ خاظ: أ
إ ا ناْت املضًش١ اييت ترتتب عٓ٘ ٫  -إ ا مل ٜكضد ب٘ ص٣ٛ اإلعزار بايػري؛ ز -ب

ري عزرًا إ ا نإ َٔ عأْ٘ إٔ ًٜشل بايػ -عزار ايذٟ ًٜشل بايػري؛ دتتٓاصب ايبت١ َع اإل
 ؾاسغًا غري َأيٛف(.

٬ٜسغ إٔ ايكإْٛ املدْٞ ايهٜٛيت ايٛسٝد ايذٟ ربط اصتعُاٍ اؿل بايٛظٝؿ١ 
ا٫دتُاع١ٝ بضزٜح ايعبار٠، ٜٚعد  يو ع٬ًُ إهابًٝا، ٚأصاب بذيو اهلدف َٔ اصتعُاٍ 
اؿل، ٚايػزض َٓ٘، ٚوضب  يو يًُغزع ايهٜٛيت، يذيو ْدعٛ املغزع ايعزاقٞ ي٬صتؿاد٠ 

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ع٢ً غزار  يو، ْٚكرتح إٔ ٜهٕٛ 7( َٔ املاد٠ )2َٓ٘، ٚتعدٌٜ ايؿكز٠ )
ٜٚضبح اصتعُاٍ اؿل غري دا٥ش إ ا امزف ب٘ صاسب٘ عٔ ايػزض  -2ايتعدٌٜ ناٯتٞ: )

إ ا مل ٜكضد بٗذا ا٫صتعُاٍ ص٣ٛ اإلعزار  -َٓ٘، أٚ ايٛظٝؿ١ ا٫دتُاع١ٝ، ٚبٛد٘ خاظ: أ
ا ناْت املضاحل اييت ٜزَٞ ٖذا ا٫صتعُاٍ إىل ؼكٝكٗا ق١ًًٝ ا٭١ُٖٝ، إ  -باٯخزٜٔ؛ ب

إ ا ناْت املضاحل اييت  -عٝح ٫ تتٓاصب َطًكًا َع َا ٜضٝب ايػري َٔ عزر بضببٗا؛ ز
ٜزَٞ ٖذا ا٫صتعُاٍ إىل ؼكٝكٗا غري َغزٚع١(، ٚبذيو ٜهٕٛ قد ربطٓا اؿل بايٛظٝؿ١ 

 ا٫دتُاع١ٝ.
ٛاد بإٔ ايغزر ٖٛ َا ؿل املغزٚر َٔ دزا٤ ايتعضـ، نُا ٬ٜسغ ع٢ً ٖذٙ امل

ٚاملضًش١ ٖٞ َا ٜتشكل يضاسب اؿل أثٓا٤ اصتعُاي٘ يًشل، أٚ ايزخض١، ٚقد قضد 
املغزع ردشإ ايغزر ع٢ً املضًش١ ردشاًْا نبريًا، ٚاملعٝار ٖٓا َٛعٛعٞ، ٖٚٛ ايتطبٝل 
                                                                                                                              

إذا تجاوز ما جخػ عميو  -د ا يريب اآلخخيؽ مؽ ضخر؛السخجؾة ال تتشاسب مع م=
 .العخف والعادة(
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يًزدٌ املعتاد(، إ  يٝط َٔ ايؿعاٍ ملعٝار اـطأ املعٍُٛ ب٘ )أٟ َعٝار ايضًٛى املأيٛف 
املعتاد ٚاملأيٛف إٔ ايزدٌ ايعادٟ ٜضتعٌُ سكًا ع٢ً ٚد٘ ٜغز بايػري عزرًا نبريًا، ٫ٚ 

 .(1)ٜهٕٛ ي٘ يف  يو إ٫ِ َضًش١ ق١ًًٝ ا٭١ُٖٝ ٫ تتٓاصب أبدًا َع ٖذا ايغزر
اٍ يذا ميهٔ ايكٍٛ ٚاعُا٫ً يًٓضٛظ ايكا١ْْٝٛ املذنٛر٠ تعد ْعز١ٜ ايتعضـ يف اصتعُ

اؿل أْضب أصاظ يكٝاّ َض٪ٚي١ٝ املضتددّ، ٜٚهٕٛ اصتعُاٍ املضتددّ ؿك٘ تعضؿًا إِ ا 
ناْت املضاحل اييت ٜزَٞ إىل ؼكٝكٗا ق١ًًٝ ا٭١ُٖٝ، عٝح ٫ تتٓاصب َطًكًا َع َا ٜضٝب 
ايػري َٔ عزر بضببٗا، ٫ٚ ٜزَٞ َٔ ٚرا٤  يو ؼكٝل َضًش١ عا١َ، دزا٤ قٝاَ٘ باصتعُاٍ 

ِ ايهارد غري املضذ١ً ٭ٕ َٔ ٜؿعٌ  يو خ٬ؾًا يًضًٛى املأيٛف يًزدٌ ايعادٟ بطاقات ايضٝ
ٜهٕٛ غري َباٍ مبا ٜضٝب ايٓاظ َٔ عزر بًٝؼ يكا٤ َٓؿع١ تاؾ١ٗ ٜضٝبٗا يٓؿض٘، أٚ ع٢ً 
ص٤ٛ َٔ ١ْٝ ٜٛد ؾٝٗا اإلعزار بايػري ؼت صتار َٔ َضًش١ غري دد١ٜ، أٚ قدٚد٠ ا٭١ُٖٝ 

 ا، نُا إٔ اعتبارات ايعداي١ تكغٞ إِقزار ايتٛاسٕ بني اؿل ٚايٛادب.َتعاٖزًا بايضعٞ إلِدرانٗ
 حـاخلامت

 ٚتتغُٔ أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات:
 أ٫ًٚ: ايٓتا٥ر:

طايب بتكدِٜ اـدَات، ٜٚهٕٛ ايتشاَٗا بتشكٝل ْتٝذ١، أَا طبٝع١ ا٫يتشاّ تإٕ ايغزن١  -1
سغ ع٢ً صبٌٝ املجاٍ يف بتكدِٜ أؾغٌ اـدَات ٖٛ ايتشاّ ببذٍ عٓا١ٜ، ٖٚذا َا ٬ٜ

( َٔ ايؿكز٠ )ثايجًا( 1عزٚط عكد ا٫عرتاى ايُٓٛ دٞ يغزن١ نٛرى تًٝهّٛ يف ايبٓد )
بإٔ: )تكّٛ ايغزن١ ببذٍ أقض٢ دٗد يتٛؾري اـد١َ يًُغرتى بعد تٛقٝع٘ عكد طًب 

عزٜط١ إٔ ٜهٕٛ دٗاس اـد١َ، ٚاملٛاؾك١ ع٢ً ايغزٚط ٚايبٓٛد اـاص١ بذيو، ٚ
 َع ْعاّ ايغزن١ املضتددّ، ٚطبٝع١ اـد١َ املكد١َ(. ٤ّاملغرتى تت٬

تٛصًٓا إىل تعزٜـ بطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١ املضذ١ً بأْٗا عبار٠ عٔ:  -2
)بطاق١ تتغُٔ صع١ صػري٠ َٔ ايذانز٠، ٚٚسد٠ َعاؾ١ ؼؿغ ؾٝٗا ايبٝاْات 

ٗا إ٫ بعد ٚاملعًَٛات عٔ املغرتى بعد ؽضٝط رقِ خاظ بٗا، ٫ٚ ٜتِ تؿعًٝ
تضذًٝٗا نأصٌ، ٚتعب٦تٗا بزصٝد مبكابٌ َايٞ، يف َكابٌ ايتشاّ ايغزن١ بتكدِٜ 

                                                      

( إسساعيل العسخؼ، الحق ونغخية التعدف في استعسال الحق في الذخيعة والقانؾن، 5)
 .203م(، الظبعة األولى، ص5433 -ىـ 5303مظبعة الدىخاء الحجيثة/ )السؾصل، 
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خدَات ا٫تضاٍ ايضزٜع، ٚارصاٍ ايزصا٥ٌ ايضػري٠ ٚاصتكباهلا، ٚخدَات ا٫ْرتْٝت 
 ٚغريٖا َٔ اـدَات(.

ٞ بايٓضب١ يبطاق١ ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١ غري املضذ١ً، ٖٚٞ قٛر عجٓا، ؾٗ -3
عبار٠ عٔ: )بطاق١ أٚ عزا٥ح تتغُٔ َضاس١ صػري٠ َٔ ايذانز٠، ٚٚسد٠ َعاؾ١ ٫ 

تِ ؽضٝضٗا بزقِ َعني َضبكًا ٜؼؿغ ؾٝٗا ايبٝاْات، ٚاملعًَٛات عٔ املغرتى، ٚ
تِ بٝعٗا يف املٓاؾذ غري املزخض١ ٜدٕٚ تضذًٝٗا خ٬ؾًا يًعاد٠ باصِ املغرتٟ، ٚ

ايبطاقات املضذ١ً َٔ ا٫تضاٍ ايضزٜع، عاد٠ خارز إطار ايغزن١ هلا ْؿط َش١ٜ 
ٚإرصاٍ ايزصا٥ٌ ايكضري٠ ٚاصتكباهلا ٚاـداَات ا٭خز٣، بعد تعب٦تٗا بزصٝد 

 اـاظ بٗا(. (PINبٛاصط١ نارت ايغشٔ بعد إدخاٍ ايهٛد )
ٜربّ ٫ٚ ٜٛقع ع٢ً ايعكد  عٓد عزا٤ تًو ايبطاقات غري املضذ١ً، ؾإٕ املغرتٟ ٫ -4

ايعًب١ اـاص١ بٗا، ٭ٕ ايتٛقٝع ع٢ً ايعكد ٚايغزٚط  ايُٓٛ دٞ املٛدٛد داخٌ
 املٛدٛد٠ عُٓ٘ ٜ٪ثز ع٢ً قٝاّ َض٪ٚي١ٝ ايغزن١.

إٕ سا٥ش بطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً ٫ ٜهٕٛ َعزٚؾًا يد٣ عزنات ا٫تضا٫ت،  -5
ت ٚايذبذبات اييت تتًكاٖا ادإ٫ بعد تعكٝبات َعكد٠ ٚدقٝك١ عٔ طزٜل اإلعار٠ ٚايرتد

زاز َٔ ٖاتـ املغرتٟ، أٚ عٔ طزٜل اؿضٍٛ ع٢ً َعًَٛات املغرتٟ، أٚ ا٭ب
 Towerاملغرتى َٔ َغػٌ اـد١َ ٜض٢ُ بتشٌُٝ ناؾ١ َعًَٛات ايربز )

Dump يو َٔ خ٬ٍ طًب اؾٗات املض٪ٚي١ َٔ َغػٌ اـد١َ اهلاتؿ١ٝ ٚ ،)
ت َا ٚتشٜٚدٖا بكا١ُ٥ عٔ مجٝع املغرتنني ايذٜٔ ٜتٛاددٕٚ يف َٓطك١ َا، ٚيف ٚق

ملعزؾ١ ايغدط ايذٟ قاّ ظزمي١ نايتغٗري ٚايتٗدٜد، أٚ ايذٟ ٜكّٛ بإسعاز اٯخزٜٔ 
 َٚا عانٌ  يو.

إٕ عزض ايبطاقات يًٗٛاتـ احملُٛي١ يًتعاٌَ بٗا يف ا٭صٛام ٚايغٛارع َٔ خ٬ٍ  -6
َٓاؾذ بٝع غري َزخض١ َٔ قبٌ عزن١ ا٫تضا٫ت ي٘ َربرات٘، قد ٜهٕٛ يػزض تزٜٚر  

قد ٜهٕٛ ٭دٌ اؿضٍٛ ع٢ً أنرب قدر َٔ ايزبح، أٚ قد ٜهٕٛ ايضبب  ايبغاع١، أٚ
 ٖٞ َٓاؾض١ عزن١ اتضا٫ت أخز٣ متارظ عًُٗا يف ْؿط املٓطك١.

ٖٓاى ث٬ث١ َذاٖب ر٥ٝض١ٝ ٫عتبار املٓاؾض١ غري املغزٚع١، ٖٚٞ املذٖب ايغهًٞ ايذٟ  -7
زف ٚايعادات، ٜعٍٛ ع٢ً ايٓط ايكاْْٛٞ، ٚاملذٖب ايٛاقعٞ ايذٟ ٜعتُد ع٢ً ايع

كّٛ ب٘ تٚاملذٖب املجايٞ ايذٟ ٜعتُد ع٢ً اْتٗاى َباد٨ أخ٬ق١ٝ، ٜٚبدٚ يٓا إٔ َا 
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ٓاؾض١ غري املتٓاؾ٢ َع املعاٜري ايج٬ث١، ٜٚدخٌ ؾعً٘ عُٔ ٜتًو ايغزنات 
 املغزٚع١.                    

ٟ أٚ َٓاؾذ إٕ ًَه١ٝ ايبطاق١ )ايزقع١ ايب٬صتٝه١ٝ( تٓتكٌ بضٛر٠ دا١ُ٥ إىل املغرت -8
ايبٝع، إ٫ إٔ خدَاتٗا تبك٢ َعًك١ ع٢ً عزط ايتشاّ املضتددّ ببٓٛد ٚعزٚط 

 ايغزن١.        
عٓد عزا٤ بطاقات غري املضذ١ً َٔ قبٌ عدط خارز عٔ ايغزن١، ؾإْ٘ ٫ ٜٗتِ  -9

بتضذًٝٗا، ٚايغزن١ تكّٛ بتكدِٜ خدَات إيٝ٘، َاداّ املضتددّ ٜكّٛ باصتدداّ 
، اعدضٝ اٛر٠ َٓتع١ُ، ٜٚبدٚ يٓا أْ٘ ٫ ميًو عًٝٗا ست٢ سكٚتعب١٦ ايبطاق١ بض

يٝط بإَهإ املضتددّ بعد صشب ايبطاق١ َٔ قبٌ عزن١ ا٫تضا٫ت املطايب١  ٘٭ْ
 بايتعٜٛض، يذيو ؾإٕ سل املضتددّ ٖٛ سل اصتعُاٍ خد١َ مبكابٌ يٝط إ٫.

رد غري املضذ١ً إٕ ايغزن١ تهٕٛ َض٪ٚي١ عٔ ا٫صتدداّ ايغار يبطاقات ايضِٝ ايها -10
تضببًا يف ٚقٛع ايغزر، ٭ٕ ؾعًٗا بكٝاَٗا بتٛسٜع بطاقات ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً 
إىل َٓؿذ ايبٝع ا٭ٍٚ ٜعترب ايتضبب ايذٟ ٜؿغٞ إىل ايٓتٝذ١ ٖٚٛ ايغزر، ٭ٕ ؾعًٗا 

بذات٘ ست٢ ٜ٪دٟ إىل ايٓتٝذ١، بعهض٘ يٛ ؾعًٗا ٚقاّ بذات٘ ٭د٣ إىل  ايٝط قا٥ُ
 ١ املتُج١ً بايغزر، أٟ ؼكل ايغزر بؿعٌ املباعز٠.ؼكٝل ايٓتٝذ

إٕ ايٛصـ ايضًِٝ ايذٟ ٜٓطبل ع٢ً ساي١ املضتددّ عٓد ص٤ٛ اصتدداَ٘ يبطاقات  -11
ايضِٝ ايهارد غري املضذ١ً يًٗٛاتـ احملُٛي١ ٖٞ املباعز٠، ٜٚٓطبل عًٝ٘ املاد٠ 

ى َا ٜتٛصط بني ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ، ٚايضبب ٜزدع إىل أْ٘ يٝط ٖٓا186)
َباعز٠ املضتددّ ي٬عتدا٤ ٚايٓتٝذ١، أٟ إٔ ٖٓاى اتضاٍ َباعز بني ؾعٌ املباعز 

 مبشً٘ دٕٚ إٔ ٜتدًٌ بني ؾعً٘ ٚايغزر أٟ ؾعٌ آخز.
أصاظ َٓاصب يكٝاّ َض٪ٚي١ٝ املتضبب،  ٛإٕ ا٫صتٓاد ع٢ً ْعز١ٜ ؼٌُ ايتبع١ ٖ -12

ٚقع بايؿعٌ َٔ املض٪ٍٚ دٕٚ إٔ  ٚيٝط أَاّ املتغزر إ٫ إٔ ٜجبت إٔ ؾع٬ً َادًٜا
ٜطًب َٓ٘ إثبات قضدٙ ْٚٛاٜاٙ ايٓؿض١ٝ، ٚإٔ ٖذا ايؿعٌ أسدخ ب٘ عزرًا ٜضتٛدب 

 ايتعٜٛض عٓ٘.
تعد ْعز١ٜ ايتعضـ يف اصتعُاٍ اؿل أْضب أصاظ يكٝاّ َض٪ٚي١ٝ املضتددّ، ٜٚهٕٛ  -13

ٝكٗا ق١ًًٝ اصتعُاٍ املضتددّ ؿك٘ تعضؿًا إِ ا ناْت املضاحل اييت ٜزَٞ إىل ؼك
تتٓاصب َطًكًا َع َا ٜضٝب ايػري َٔ عزر بضببٗا، ٫ٚ ٜزَٞ َٔ  ا٭١ُٖٝ عٝح ٫
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ٚرا٤  يو ؼكٝل َضًش١ عا١َ، دزا٤ قٝاَ٘ باصتعُاٍ بطاقات ايضِٝ ايهارد غري 
 املضذ١ً.

َٔ أخطا٤ عزن١ ا٫تضا٫ت َٚٓاؾذ ايبٝع غري  تًاإٕ خطأ ايدٚي١ ٜهٕٛ أعد ٚط٦ -14
ٖا دضًُٝا، ٚعٓد تٛسٜع ا٭عبا٤ ؾإٕ ايدٚي١ تأتٞ ٪قد ٜهٕٛ خطاملزخض١ رمسًٝا، 

يف املزتب١ ا٭ٚىل ٭ْٗا َض٪ٚي١ عٔ سؿغ ا٭َٔ ٚا٫صتكزار ٚايضه١ٓٝ ا٫دتُاع١ٝ، إ٫ 
أْ٘ مل ٜكِ بذيو ٖذا َٔ ْاس١ٝ، َٚٔ ْاس١ٝ أخز٣ أْٗا َكضز٠ يف صٔ قإْٛ خاظ 

 عاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد.با٫تضا٫ت، أٚ إصدار تعًُٝات خاص١ تٓعِ ؾٝٗا ايت
إٕ أ١ٜ د١ٗ أٚ قٌ َزخط قاًْْٛا ٜكّٛ ببٝع بطاقات ايضِٝ ايهارد ٜعترب َٓؿذ بٝع،  -15

ٚميهٓٓا  تعزٜؿ٘ بأْ٘ )أ١ٜ د١ٗ، أٚ قٌ ػارٟ، أٚ غري ػارٟ َزخط ٜكّٛ 
بٓغاط اقتضادٟ، أٚ ػارٟ كضض١ يبٝع بطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ 

 ذ بٝع هلا(.         احملُٛي١، ٜعد َٓؿ
 ثاًْٝا: ايتٛصٝات ٚاملكرتسات: 

ْدعٛ املغزع ايعزام إصدار قإْٛ، أٚ تعًُٝات غضٛظ تٓعِٝ ايتعاٌَ ببطاقات  -1
(SIM CARDٚتتغُٔ ايبٓٛد ايتاي١ٝ ) :نشد أد٢ْ 
َٓع بٝع بطاقات ايضِٝ ايهارد َٔ َٓاؾذ بٝع غري َزخض١ َٚٓع تداٚهلا، أٚ إع٬ّ  -أ 

 ت بعدّ بٝعٗا إ٫ ؾٗات َٛثٛق١ َٚزخض١ َٚعزٚؾ١ يدٜٗا.تًو ايغزنا
ايعكد ايُٓٛ دٞ املعد َٔ قبٌ ايغزن١، َٚٔ ثِ تضذٌٝ تًو  بإبزاّإيشاّ املغرتٟ  -ب

صِ املغرتٟ أٚ املضتددّ، مما ٜ٪دٟ  يو إىل ايتكًٌٝ َٔ َغانًٗا، اايبطاقات ب
ؾ١ ايغدط ايذٟ ٚ َعزؾ١ سا٥شٖا، أٚ َضتددَٝٗا بضٗٛي١ مما ٜضٌٗ ا٭َز ملعز

َٔ املغانٌ اييت   يو بتشاس اٯخزٜٔ، أٚ اسعادِٗ، أٚ تٗدٜدِٖ ٚغرياٜكّٛ ب
 تتعًل غضٛص١ٝ ا٭عداظ.

إيشاّ ايغزن١، أٚ املزخط بعدّ ؽضٝط، أٚ تضذٌٝ بطاقات ايضِٝ ايهارد  -ز
 (، أٚ عدميٞ ا٭18.١ًٖٝيٮعداظ ايذٜٔ مل ٜبًػٛا ايضٔ ايكاْْٛٞ )

يضِٝ ايهارد َٔ عدط إىل آخز ٚيهٔ بغٛابط ٚعزٚط قدد٠، دٛاس بٝع بطاق١ ا -د
١ٝ أَاّ املٛظـ املدتط يف ايغزن١ ايتابع هلا ايبطاق١، بعد ايتأند هًنتشٌٜٛ امل

َٔ ١ٜٖٛ ايطزؾني، ٚإب٬ؽ اؾٗات املع١ٝٓ بذيو، نايٛسار٠ أٚ اهل٦ٝات املدتض١، 
 سؿاظًا يٮَٔ ٚا٫صتكزار. 
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ايهٛردصتاْٞ بإعاؾ١ ْط ٜتغُٔ تعزٜـ املٓاؾض١ غري ْكرتح ع٢ً املغزع ايعزاقٞ ٚ -2
املغزٚع١ إىل قإْٛ َٓع املٓاؾض١ ٚا٫ستهار ايكاْْٛٞ يف ايؿضٌ ا٭ٍٚ، ٚعُٔ باب 
ايتعارٜـ، ناٯتٞ )املٓاؾض١ غري املغزٚع١ ٖٞ: نٌ ؾعٌ ٜكع َٔ تادز ص٤ٞ اي١ٝٓ 

ٗدف ؾذب أنرب عدد ىايـ ايكإْٛ، ٚايعادات، ٚا٭عزاف ايتذار١ٜ، َٚعطٝاتٗا اييت ت
تباع أصايٝب غري َغزٚع١ ٜٗدف َٔ خ٬هلا متٜٛ٘ ٚتغًٌٝ ايع٤٬ُ، أٚ أَ ايع٤٬ُ ب

، ٚغري  يو َٔ ِتغٜٛ٘، أٚ تبغٝع مسع١ َٓاؾضٝ٘، أٚ اإل ٫ٍ ٚا٫صا٠٤ إىل َٓتذاتٗ
 ا٭ؾعاٍ(.

١ َغزٚع قإْٛ ا٫تضا٫ت ٚاملعًَٛاتٝإىل تضدٜل  باإلصزاعْٓاعد املغزع ايعزاقٞ  -3
 -1(، ٚتهٕٛ ناٯتٞ: )10ْكرتح عًٝ٘ بإعاؾ١ ؾكز٠ إىل ْط املاد٠ )، 2009ٚيض١ٓ 

وعز ايتعاٌَ ببطاقات ايضِٝ ايهارد خارز إطار عزنات ا٫تضا٫ت ايعا١َ ٚاـاص١؛ 
٫ ٜهضب تٛسٜع ٚؽضٝط أرقاّ بطاقات ايضِٝ ايهارد يًٗٛاتـ احملُٛي١، أٟ َٔ  -2

خز٣ غري سل اصتعُاٍ َٓؿع١ عًٝٗا، ٚهٛس سكٛم املًه١ٝ، ٚاؿكٛم اـاص١ ا٭
 يًغزن١ عٓد ا٫قتغا٤ صشب ايزقِ، ٚتعطٌٝ خدَات٘، أٚ إعاد٠ تٛسٜع٘، ٚؽضٝض٘(.

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ، ْٚكرتح 7( َٔ املاد٠ )2تعدٌٜ ايؿكز٠ )إىل ْدعٛ املغزع ايعزاقٞ  -4
امزف ب٘ ٜٚضبح اصتعُاٍ اؿل غري دا٥ش إ ا  -2إٔ ٜهٕٛ ايتعدٌٜ ناٯتٞ: )

إ ا مل ٜكضد بٗذا  -صاسب٘ عٔ ايػزض َٓ٘، أٚ ايٛظٝؿ١ ا٫دتُاع١ٝ، ٚبٛد٘ خاظ: أ
إ ا ناْت املضاحل اييت ٜزَٞ ٖذا ا٫صتعُاٍ  -ا٫صتعُاٍ ص٣ٛ اإلعزار باٯخزٜٔ؛ ب
تتٓاصب َطًكًا َع َا ٜضٝب ايػري َٔ عزر  إىل ؼكٝكٗا ق١ًًٝ ا٭١ُٖٝ عٝح ٫

حل اييت ٜزَٞ ٖذا ا٫صتعُاٍ إىل ؼكٝكٗا غري َغزٚع١(، إ ا ناْت املضا -بضببٗا؛ ز
 هٕٛ قد ربطٓا اؿل بايٛظٝؿ١ ا٫دتُاع١ٝ.ْٚبذيو 

The Authors declare That there is no conflict of interest 

 ادرـادلص
 أ٫ًٚ: ايهتب ايكا١ْْٝٛ:

تـ٘ يف  إبزاِٖٝ إبـزاِٖٝ ايضـاؿٞ ، عـٛابط ا٫صـتعُاٍ غـري املغـزٚع يًشـل، ٚتطبٝكا        .1
 .(دٕٚ ص١ٓ ايٓغزايكاٖز٠/  –، ايطبع١ ا٭ٚىل دار ايٓٗغ١ ايعزب١ٝ)ايكإْٛ املدْٞ، 

إمساعٝــٌ ايعُــزٟ، اؿــل ْٚعزٜــ١ ايتعضـــ يف اصــتعُاٍ اؿــل يف ايغــزٜع١ ٚايكــإْٛ،   .2
 .(1984ّ املٛصٌ/ –، ايطبع١ ا٭ٚىل َطبع١ ايشٖزا٤ اؿدٜج١)
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 ايعُايـ١ ايتذارٜـ١، ٚايتـادز، ٚايعكـٛد     أنزّ ٜاًَهٞ، ايكإْٛ ايتذارٟ، دراص١ َكارْـ١ يف  .3
أبٓـا٤ عـزٜـ ا٫ْضـارٟ يًطباعـ١     )ايتذار١ٜ، ٚايعًُٝات املضـزؾ١ٝ، ٚايبٝـٛع ايدٚيٝـ١،    

 .(2015ّ يبٓإ/ – ٚايٓغز
ــشاّ،     .4 ــادر ا٫يتــ ــٛدش يف َضــ ــًطإ، املــ ــٛر صــ ٛ )أْــ ــه ــد ْٜٛضــ ــ١ َعٗــ  – َطبعــ

 .(1970ّا٫صهٓدر١ٜ/
ايكإْٛ ايتذـارٟ، ايغـزنات ايتذارٜـ١،    باصِ قُد صاحل، ٚعدْإ أمحد ٚيٞ ايعشاٟٚ،  .5

عـزنات ايكطـاع   )املباد٨ ايعا١َ، عزنات ايكطاع اـاظ، عزنات ايكطاع ا٫عـرتانٞ،  
 . (دٕٚ ص١ٓ ايٓغزبريٚت/  – املدتًط، ايعاتو يضٓاع١ ايهتب

ٟ )بغري عباظ ايع٬م، ٚعًٞ قُد رباع١ٝ،  ايرتٜٚر ٚا٫ع٬ٕ ايتذـارٟ،   .6  – دار ايبـاسٚر
 . (2002ّ يبٓإ/

دبار صابز طـ٘، ، أصـاظ املضـ٪ٚي١ٝ املدْٝـ١ عـٔ ايعُـٌ غـري املغـزٚع بـني اـطـأ            .7
 دار ايهتب ايكا١ْْٝٛ)ٚايغزر، دراص١ َكار١ْ بني ايغزٜع١ ا٫ص١َٝ٬ ٚايكٛاْني ايٛعع١ٝ، 

 . (2010ّايكاٖز٠/  –
 –، ايطبعــ١ ا٭ٚىل دار ٖٚــدإ يًطباعــ١ ٚايٓغــز)سضــٔ املضــزٟ، ايكــإْٛ ايتذــارٟ،،  .8

 . (1986ّ/ايكاٖز٠
عـزن١ ايزابطـ١   )سضٔ عًٞ ايذْٕٛ، عزح ايكـإْٛ املـدْٞ، اؿكـٛم ايعٝٓٝـ١ ا٭صـ١ًٝ،       .9

 ّ (.1954 بػداد/ – يًطبٝع ٚايٓغز احملدٚد٠
اإلصــهٓدر١ٜ/  – دار ايؿهــز اؾــاَعٞ)خايــد َضــطؿ٢ ؾُٗــٞ، سزٜــ١ ايــزأٟ ٚايتعــبري،   .10

2012ّ) . 
دار ساَـد  )ًًُهٝـ١ ايضـٓاع١ٝ،   س١ٜٓ غامن عبداؾبار ايضؿار، املٓاؾض١ غري املغـزٚع١ ي  .11

 . (2002ّ ا٭ردٕ/ – يًٓغز
صاَٞ عبدايباقٞ أبٛ صاحل، إصا٠٤ اصـتػ٬ٍ املزنـش املضـٝطز يف ايع٬قـات ايتذارٜـ١،       .12

 . (2005ّ ايكاٖز٠/ – دار ايٓٗغ١ ايعزب١ٝ)
ٍ صعد داد اهلل اؿٝدر، ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يعكد ا٫تضا٫ت اؿدٜجـ١ )اهلـاتـ اي   .13 دار )(، ٓكـا

 (.2012ّ ايكاٖز٠/ – ايكا١ْْٝٛايهتب 
، ايطبعـ١ ا٭ٚىل  دار ايضـعاد٠ )صًُٝإ قُد أمحد، عُإ املتًؿات يف ايؿك٘ ا٫ص٬َٞ،  .14

 .    (1985ّ ايكاٖز٠/ –
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دار ايٓٗغ١ )، اؾش٤ ايجاْٞمسٝش١ ايكًٝٛبٞ، ايٛصٝط يف عزح قإْٛ ايتذار٠ املضزٟ،  .15
 . (2007ّ ايكاٖز٠، ايطبع١ ايجا١ْٝ/ - ايعزب١ٝ

١ٝ قُد امساعٌٝ، ايزبح يف ايؿك٘ ا٫صـ٬َٞ ٚعـٛابط٘ ٚؼدٜـدٙ يف امل٪صضـات     مشض .16
 . (2000ّ ا٭ردٕ/ – دار ايٓكاش)املاي١ٝ املعاصز٠، 

ايطبع١ َطبع١ دار أسٝا٤ ايهتب ايعزب١ٝ، )ايؿزٚم، ، 4زعٗاب ايدٜٔ أبٛ ايعباظ ايكزايف،  .17
 . (1924ّ ا٭ٚىل/

ْعزٜـ١ ا٫يتـشاّ   اؾش٤ ايجاْٞ، ْٕٛ املدْٞ، عبدايزسام ايضٓٗٛرٟ، ايٛصٝط  يف عزح ايكا .18
 .  (1981ّ ايكاٖز٠/ – دار ايٓٗغ١ ايعزب١ٝ)بٛد٘ عاّ، 

َضـادر ا٫يتـشاّ،   اؾـش٤ ا٭ٍٚ،  عبداجملٝد اؿهِٝ، املٛدش يف عـزح ايكـإْٛ املـدْٞ،     .19
 .(2007ّ ايكاٖز٠/ – املهتب١ ايكا١ْْٝٛ)

غري، ايـٛدٝش يف ْعزٜـ١ ا٫يتـشاّ    عبداجملٝد اؿهِٝ، ٚعبدايباقٞ ايبهزٟ، ٚقُد ط٘ ايب .20
 – ايعاتـو يضـٓاع١ ايهتـب   )َضادر ا٫يتـشاّ،  اؾش٤ ا٭ٍٚ، يف ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ، 

 . (2010ّ ايكاٖز٠،
دار ايهتـب ٚايدراصـات   )عكٌٝ غايب سضني ايبعاز، أصاظ ردٛع املتبٛع ع٢ً تابعـ٘،   .21

  .(2020ّايكاٖز٠/ – ايعزب١ٝ
دار ايهتب )هاصاْٞ، بدا٥ع ايضٓا٥ع يف تزتٝب ايغزا٥ع، ع٤٬ ايدٜٔ أبٛبهز بٔ َضعٛد اي .22

 . (1983ّ بريٚت/ –، ايطبع١ ايجا١ْٝ ايعزبٞ
َعٗـد ايبشـٛخ ٚايدراصـات    ) ايكضـِ ا٭ٍٚ،  عًٞ اـؿٝـ، ايغـُإ يف ايؿكـ٘ ا٫صـ٬َٞ،    .23

 . (2010ّايكاٖز٠/ – ايعزب١ٝ

اؿضـٝين،  تعزٜـب احملـاَٞ ؾُٗـٞ    ، 1زعًٞ سٝدر، درر ا٭سهاّ عزح ف١ً ا٭سهاّ،  .24
 .(2003ّ ايزٜاض/ – دار عامل ايهتب)

عُاد محدٟ سذاسٟ، اؿل يف اـضٛص١ٝ َٚض٪ٚي١ٝ ايضشؿٞ يف ع٤ٛ اسهاّ ايغزٜع١  .25
 .(2008ّ اإلصهٓدر١ٜ/ –ايطبع١ ا٭ٚىل  دار ايؿهز اؾاَعٞ،) ا٫ص١َٝ٬ ٚايكإْٛ املدْٞ،

داَعـ١ عُـإ   ) عُز ٖاعـِ اؿٝـارٟ، ايغـُإ بايتضـبب يف ايكـإْٛ املـدْٞ ا٭ردْـٞ،        .26
 . (2006ّ ا٭ردٕ/ – ايعزب١ٝ يًدراصات ايعًٝا

 دار سٖزإ يًٓغـز ٚايتٛسٜـع  )عٝض٢ قُٛد اؿضٔ، ايرتٜٚر ايتذارٟ يًضًع ٚاـدَات،  .27
 . (2010ّعُإ/ –
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دار ايهتـب  )، 2ز قُد اـطٝب ايغزبٝين، َػـين احملتـاز إىل َعزؾـ١ ايؿـاظ املٓـاٖر،      .28
 .(1958ّ ضز/َ –، ايطبع١ ا٭ٚىل ايعزب١ٝ ايهرب٣

امل٪صض١ ايٛط١ٝٓ )قُد بدر داصِ ٜعكٛب، املض٪ٚي١ٝ عٔ اصتعُاٍ ا٭عٝا٤ اـطز٠،  .29
 . (1980ّا٭ردٕ/ –ايطبع١ ا٭ٚىل يًهتاب، 

 /دٕٚ دٗـ١ ايٓغـز  )قُد د٬ٍ ُٖش٠، ايعٌُ غري املغزٚع باعتبارٙ َضـدرًا ي٬يتـشاّ،    .30
1985ّ)  . 

دٕٚ  اإلصـهٓدر١ٜ/  – ؾدٜـد٠ يًٓغـز  دار اؾاَع١ ا)قُد سضني َٓضٛر، ْعز١ٜ اؿل،  .31
 .(ص١ٓ ايٓغز

 قُد صًُٝإ ا٭محد، اـطأ ٚسكٝك١ أصاظ املضـ٪ٚي١ٝ املدْٝـ١ يف ايكـإْٛ ايعزاقـٞ،     .32
 ّ(.2008 أربٌٝ/ –، ايطبع١ ا٭ٚىل َهتب١ ايتؿضري يًٓغز ٚاإلع٬ٕ)

عـزن١ عاتـو   )قُد ط٘ ايبغري، ٚد. غين سضٕٛ ط٘، اؿكٛم ايعٝٓٝـ١، ايكضـِ ا٭ٍٚ،    .33
 .  (2018ّ بػداد/ –بريٚت  ،ٓاع١ ايهتب، تٛسٜع ايهتب١ ايكا١ْْٝٛيض

، ايطبعـ١  دار ايـرتاخ )قُد ؾٛسٟ ؾٝض اهلل، ْعز١ٜ ايغُإ يف ايؿك٘ ا٫صـ٬َٞ ايعـاّ،    .34
 . (1983ّ ايهٜٛت/ –ا٭ٚىل 

 رَضـاد ، 1زايٓعزٜـ١ ايعاَـ١ ي٬يتـشاّ،    ،قُد ٚسٝد ايدٜٔ صٛار، عزح ايكإْٛ املدْٞ  .35
 . (1996 -1995 صٛرٜا/ –، ايطبع١ ا٭ٚىل ٛرات داَع١ دَغلَٓغ)ا٫يتشاّ، 

قُٛد مجـاٍ ايـدٜٔ سنـٞ، ايـٛدٝش يف ايٓعزٜـ١ ايعاَـ١ ي٬يتشاَـات يف ايكـإْٛ املـدْٞ           .36
 .    (1987ّ ايكاٖز٠/ –، ايطبع١ ايجايج١ َطبع١ ايكاٖز٠)املضزٟ، 

 . (1988ّدَغل/  – دار ايعًِ)َضطؿ٢ ايشرقا، ايؿعٌ ايغار ٚايغُإ ؾٝ٘،  .37
 َٓغــأ٠ املعــارف،)َضــطؿ٢ نُــاٍ طــ٘، قاعــزات يف ايكــإْٛ ايتذــارٟ ٚايبشــزٟ،   .38

 .  (1960ّ اإلصهٓدر١ٜ/
ــ٘      .39 ــ١ يف ايؿك ــ١ ٚاؾٓا٥ٝ ــاّ املضــ٪ٚي١ٝ املدْٝ ــ١ ايغــُإ أٚ أسه ــٞ، ْعزٜ ــ١ ايشسًٝ ٖٚب

 . (1970ّبريٚت/ –، ايطبع١ ا٭ٚىل دار ايؿهز) ا٫ص٬َٞ،
 ثاًْٝا: ايزصا٥ٌ اؾاَع١ٝ:

رصاي١ املادضتري، داَع١ )صعد، رنٔ اـطأ يف املض٪ٚي١ٝ ايتكضري١ٜ، أمسا٤ َٛص٢ أ .5
 . (2006 /ْابًط – ايٓذاح  ايٛط١ٝٓ
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َٗا ٜٛصـ خضا١ْٚ، املباعز٠ ٚايتضبب يف ا٫عزار غري املغزٚع يف ايكـإْٛ املـدْٞ    .2
 .  (2000 /ا٭ردٕ - رصاي١ املادضتري، داَع١ آٍ ايبٝت)ا٭ردْٞ، 

رصاي١ املادضتري، ن١ًٝ )٪ٚي١ٝ املد١ْٝ يًُتضبب، رْا ْادح ط٘ ايدٚاظ، املض .1
 .(2010 /ؾًضطني –ايدراصات ايعًٝا، داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ، ْابًط 

أطزٚســ١ )صـ٬ح ٖاعــِ، املضــ٪ٚي١ٝ ايدٚيٝــ١ عــٔ املضــاظ بضــ١َ٬ ايب٦ٝــ١ ايبشزٜــ١،   .3
 .(1987 /دنتٛراٙ، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ ايكاٖز٠

ٚي١ٝ عـٔ ايؿعـٌ ايغـار يف ايكـإْٛ املـدْٞ      َضطؿ٢ عبدايكادر سًًٝٛ، عٓاصز املضـ٪  .1
 . (1991 /عُإ – رصاي١ املادضتري، اؾاَع١ ا٭رد١ْٝ)ا٭ردْٞ ٚاؾشا٥زٟ، 

 ثايجًا: ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ:
أمحد عبداؿضني ناظِ ايٝاصزٟ ٚسضٔ ععٝـ محٛد املعُٛرٟ، اؿُا١ٜ ايكاْْٛٝـ١   .1

عــح َٓغــٛر يف فًــ١ ) َــٔ املٓاؾضــ١ غــري املغــزٚع١، دراصــ١ يف ايكــإْٛ ايعزاقــٞ،
(، 12احملكل اؿًٞ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايضٝاص١ٝ، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَعـ١ بابـٌ، ايضـ١ٓ )   

 .(2020 /ايعدد ايجايح
ٍ أصٌٝ باقز داصِ ٚناظِ ؾدزٟ عًٞ، املؿّٗٛ ايكاْْٛٞ يعكد خدَات اهلـاتـ اي  .2 ، ٓكـا

 –ٝـ١ ايكـإْٛ   عح َٓغٛر يف ف١ً احملكل اؿًـٞ يًعًـّٛ ايكاْْٛٝـ١ ٚايضٝاصـ١ٝ، نً    )
 (.  2014 /سشٜزإ –ْٜٛٝٛ  30(، )2(،  ايعدد )6داَع١ بابٌ، اجملًد )

عح )، ٓكاٍمبٛ بزٜٚش خإ ايديٟٛ، تهٝٝـ سكٛم املغرتى يف عكد خدَات اهلاتـ اي .3
ْٝــ١ ٚصٝاصــ١ٝ، ٜضــدرٖا َزنــش ايدراصــات ايكاْْٛٝــ١  َٛٓغــٛر يف فًــ١ دراصــات قاْ

(، 9داَع١ ايضًُٝا١ْٝ، ايض١ٓ اـاَض١، ايعدد ) ٚايضٝاص١ٝ يف ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايضٝاص١،
 . (2017 /سشٜزإ

عـح  )سامت غا٥ب صعٝد، املعاٜري ايكا١ْْٝٛ يًتُٝٝش بني ايغزنات ايتذار١ٜ ٚاملدْٝـ١،   .4
َٓغٛر يف ف١ً ايباسح يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، داَع١ ايؿًٛد١، اجملًد ا٭ٍٚ، ايعدد ايجاْٞ، 

 . (2019 /متٛس
ٍ عِٝ ايكاْْٛٞ يعكـد اهلـاتـ اي  سٛرا٤ عًٞ سضني، ايتٓ .5 عـح َٓغـٛر يف فًـ١    )، ٓكـا

 .   (2015 /داَع١ نزب٤٬، ايعدد ا٭ٍٚ، ايض١ٓ ايضابع١ –رصاي١ اؿكٛم، ن١ًٝ اؿكٛم 
عح َٓغٛر يف ف١ً )ص٬ّ َٓعِ َغعٌ، عكٛد ػٗٝش خدَات اهلاتـ احملٍُٛ،  .6

 .(2006 /(17(، ايعدد )9اؿكٛم، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ ايٓٗزٜٔ، اجملًد )
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عح َٓغـٛر يف  )طع١ُ ايغُزٟ، اسهاّ املٓاؾض١ غري املغزٚع١ يف ايكإْٛ ايهٜٛيت،  .7
 .(1995 /ايهٜٛت – 19ف١ً اؿكٛم، داَع١ ايهٜٛت، ايعدد 

عح )عدْإ صزسإ، املض٪ٚي١ٝ املد١ْٝ عٔ ا٫عزار ايب١ٝ٦ٝ يف اسهاّ ايؿعٌ ايغار،  .8
 .(2000 /2، ايعدد 5جملًد َٓغٛر يف ف١ً املٓار٠، داَع١ آٍ ايبٝت، ا

عًٞ قُد خًـ، ؾهز٠ ايغُإ )ا٫عزار( يف ايؿك٘ ا٫ص٬َٞ ٚتطبٝكاتٗا ع٢ً ايغزر  .9
عح َٓغٛر )ايب٦ٝٞ، دراص١ َكار١ْ بني ايكاْْٛني ايعزاقٞ ٚا٭ردْٞ ٚايؿك٘ ا٫ص٬َٞ، 

 /٤داَع١ نزب٬ –يف ف١ً رصاي١ اؿكٛم، ايض١ٓ ايضادص١، ايعدد ايجاْٞ، ن١ًٝ ايكإْٛ 
2014) . 

قُد صًُٝإ ا٭محد، أ١ُٖٝ ايؿزم بني ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ٚايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يف  .10
عح َٓغٛر يف ف١ً ايزاؾدٜٔ يًشكٛم، ن١ًٝ )ؼدٜد ْطام تطبٝل ايكإْٛ املدتط، 

 .(2004 /( آ ار3(، )20(، ايعدد )9داَع١ املٛصٌ، اجملًد ) –اؿكٛم 
عـح َٓغـٛر يف فًـ١    )ب يف املض٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، تعدد ا٫صبا قُد صًُٝإ ا٭محد، .11

(، ايضـ١ٓ  24داَع١ املٛصٌ، اجملًد ا٭ٍٚ، ايعدد ) –ايزاؾدٜٔ يًشكٛم، ن١ًٝ اؿكٛم 
 .(2005 /ايعاعز٠

قُد و٢ٝ عبـدايزمحٔ احملاصـ١ٓ، َـد٣ ا٫صـتػٓا٤ باملباعـز٠ ٚايتضـبب يف ايؿعـٌ         .12
شٜتْٛـ١ ا٭ردْٝـ١ يًدراصـات    عح َٓغٛر يف فًـ١ داَعـ١ اي  )ايغار عٔ ع٬ق١ صبب١ٝ، 

 .(2021 /(1(، ايعدد )2ايكا١ْْٝٛ، اجملًد )
 رابعًا: ايكٛاْني:

 .1951(  يض١ٓ 40ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ رقِ ) -1

 .1976( يض١ٓ 43ايكإْٛ املدْٞ ا٭ردْٞ رقِ ) -2

 .1980( يض١ٓ 67ايكإْٛ املدْٞ ايهٜٛيت رقِ ) -3

 .1980 ( يض30١ٓقإْٛ ايتذار٠ ايعزاقٞ ايٓاؾذ رقِ ) -4

 .1980( يض١ٓ 159قإْٛ ا٫تضا٫ت اي٬صًه١ٝ ايعزاقٞ رقِ ) -5
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 .2009َغزٚع قإْٛ ا٫تضا٫ت ٚاملعًَٛات١ٝ ايعزاقٞ يض١ٓ  -8

 .2010( يض١ٓ 14رقِ ) قإْٛ املٓاؾض١ َٚٓع ا٫ستهار ايعزاقٞ اؾدٜد -9
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 :صادصًا: املٛاقع ا٫يهرت١ْٝٚ
 .www.ssd.eww.orgا٫يهرتْٚٞ: املٛقع  -1
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Region of Iraq No. (3) of 2013. 
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Fifth: Foreign Sources: 

1. Elisabeth COUREAULT, la concurrence déloyale endroit 

international privé communautaire, thèse en vue de 

l’obtention du grade de doctorat en droit privé, &è 

décembre 2004. 

2. Rene Savatier, Traite de la responsabilité Civile en droit 

français Tome 2., 2nd, ed paris, 1951, N. 326. 

3. Heri Lalou : Traite pratique de la responsabilité Cécile, 

6th ed. Paris, 1962. 

Sixth: Websites: 

1- Website: www.ssd.eww.org. 

2- The website of the Iraqi Supreme Judicial Council: 

www.hjc.iq. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


