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األرض تعنييا ارعييرض رهييومن و يعيير هنهيين أر ييع هرييير عيير نييو
رنو نسعع و عر أنوءنو يأجرارنو يعن عرير ارزعر ترسيت

ارموجي عير ريعي

رهفه استغالر و

ر ييع

ييا لييع نع ينو

نييو ار
يررير

ارينعض إري نهين أر ييعد رعيرل عررتيع هي اسيتتعورهو أي ايتليور إري

ارعراق ياالررر ينعير أر رونيو هينع عنغهليهر تجيو ارعيورل لههي ارعليير ارعو يه يلير

أهنمو ارهيل – نف ع اهلل – عر ارريع ارعنفتم

تجو ارعورل رهتنيءا عرونو اسيتراتهجهو

رعيعع عييو ارجغ اريييا يريرهييو ي رنهييوعد يعيير سييع

ارلهييورتهر إر ي تننييا يييت االسييتتعور

رييرؤيس األع يياع ارعمهه ي يارعورعه ي يييا ارنهيير ريير ل ار ي االسييتتعورد يارييا عيير هييرين
اررتهي يير عي يير ارعسي ييتتعرهر ار ي ي

تسي ييرهر عني ييور عغره ي ي ألهي ييمو

األ ار ي ييا ره ي ي ار و

ياستغالر و عر عنه ل د يعر هيؤر اري ييا نعيض األمهيور إري ارعنيا نتهي األ ار يا

يها جزء عر ت ار اريلر

يعيو ألهي هياا ارتي ار

نمتع إنعو همويظ ه عهرهي األرض اريلنهي عير جوني

ها ارعهره عر جون

يورعي يي اريا نمير نهيرر
يهسيع رهعسيتتعر نوسيتغالع

آتر رير أر هفرل ن يو عورر يو عير أجيع ارعيوع اي ار رعتير هير

ارعنا اره و ياستغالر و عر اجيع عهيور سهوسيه ريرهي ت ير نعهيهم ارنهير اريلنهي
ياالعته ييوره أي عهي يور هته ييه نعه ييرا يير ه ييرر ارعه يير

االستتعورد يوألعر سير رر هرير سيهور رعوري االرض يمسي

ارعسولم

ن يير تهي يرهعع رل ييونير
نيع ار اجيراء لير

ه ارض عورر و سترر ههع رنمو عستع ار لهه يترة ارعلر يارتيا يورة عيو

د .عمي نصرت االسعدي

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
آذار
جمادي االخرة  1435هـ

228

ترير ته ارعلير ليهه االعر د يأر ريور ننهع يو أي ند يرارهو رالسيتتعور يأن يو سيتعير
ههع نوريارر ارعورا نع ار ارفو رة االعتهوره

ارتا ستعير ههع عير لير ارعسيولم

ستعير ههع نينفس ارفو يرة عين امتفوظيع نعهرهي ار يع اريلنهي ارتعهني د ههيع ييأر عيو

هجعييع هييا األرض تنل ي را عييو رعورر ييو إنعييو هييي إ ييرارهو رالسييتتعور يير لرهييق ليير

ارعسولم رير ارتنيوزع ير عهرهت يو متي ال هفليرهو أي تتسير إري

االهيور ارتنهتي

عيير اال هييور اي عيير لهيير أننييوء ارنهيير يعييو ارتييرهل يييا هيياا ارهيييل

يورعسييولم إنعييو

عهه تأجهر ليهع االعر ريررض رليوء أجير ععيهر يرعيرة ال تزهير هي تالتيهر سين د

نمه ييا هل يييل ه يياا ارعس ييول يارعس ييتأجرع ندعوعي ي عم ييرتو

تر ييير عهر ييو ر ييع يهع ييو نع يير

يهس ييتلهن ارته ييرر ن يياا ارعهي ي يي ييق ع ييو ه ييي عل ييرر عونين ييو يمسي ي

ع ييعير ل يير

ارعسييولم ارييا انرعييع عيين ارعسييول ينييار تنهييأ عهرهتييور يير عهرهي يامييرة يهييي عييو

سيينأتا ه ي تفهييهع هيياا األعيير ارييا عييوزاع لو نييو يير أاهييور اررتهيير عيير اهييمو

االراض يييا االررر يارعيراق اه ييو يعيينه ل رتهيير عيير ارلييونينههر يييا االررر ار رييل هريير
يا ارعراق اه و ياراهر هج هير هاا ارعي ي تعوعو نوررلل عر ارين

ههيع ييا عيتر

ارلونير ارعرنا يار ايتلر إرهع أمرول ارهرهع اإلسالعه نع عن ل عر عنن ار هر و
مسي ي

ع ييو ار ييوء

تلنهله ي ياسييع

ين ييوررلل ع يير اري ي

يف ييا ارعي يراق د ي ييور ر يياا ارعي ييي عس ييوم

يعيين تلييير ارمهييوة ارتجوره ي يارهيينو ه يييا ارعييورل يعن ييو ارع يراق

ياألررر يتوهي ي نع يير تغهه يير ارنظ ييول ارس ييونق ي ييا ارعييراق نمر ييل االم ييتالع يل يير تله يين
اررتهر عر ارعستتعرهر رعو هسي ع هيه ل أ عيور ل ارتجورهي يارهينو ه يمتي ارز ار هي

ير يياا ارغييرض هسييع اررتهيير عيين ل إر ي ارمهيييع ه ي األ ار ييا إلعوع ي عهييورهع ل
هه ييو

عع ييو ههج ييأ أرت ييرهل إري ي هي يراء أ ار ييا ر يياا ارغ ييرض

ي هه ييع س ييهتل نم ييا

عي ييي ارعسييولم نتالت ي عنومييا هت ييعر أير ييو ارتعرهيير نورعسييولم يييا ارل ييانهر

ارعرنهي د يتورت ييو عييو يرر عيير اراء رفل ييوء ارعييااه

االسييالعه ن يياا ارتهييي

تالع ته ارنميا سنتلرق ار عي ي ارعغورس يتعههز ر ارعسوعوة

د يعيير
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رعييو أسييهفنو عيير اريير يير أهعه ي هيياا ارعي ييي ي ههييع يهلت ييا إ لييوء ننيياة

تع هره عتتهرة ر هاا ارعي ي يهعو هتعهق نورتعرهر نع يارليانهر ارتا ت عنتع
ليير ارعسييولم إنعييو هييي اتفييوق نييهر عوري األرض يارغهيير نمهييا هتيييع عوري
األرض هاا ارغهر عر إنهوء ارننه أي عمرتو

أي عنهآ

أترى عر لهر ارعزري و

أي ارغيراس رلييوء أجيير هتفييق ههييع يهعييو نهن عييو يرعييرة عمييريرة ال تتجييويز عييرة ارتعسييهر

سيين يهرييير ر يياا يارغهييرع ارمييق يييا ارتهييرر ن ييا األننهي أي ارعمييرتو
نرع أنييا ارتهيرر عير إييرال رعهرهي هياا ارعميرتو

ههوء عر ارتهريو

ارعلررة رعور ارهياء يارعميرتو

أي ارعنهييآ

يرهن يو يتوجهرهيو اري يريع عيو
يارعنهيآ

األتيرىع رينيع عورريو

ر و رير األرض ينمرير عو هسع نع االتفوق ارعارير يا لر ارعسولم
رليير رييور ارعهيير األررنييا عيير تلي تلييية عتعه يزة يير ارعهيير ارعهيير يييا
عجي ييوع ارعسي ييولم مهي ييا أيرر نهيهي ييو يي ييا ارلي ييونير ارعي ييرنا األررني ييا يهي ييا ارع ي ييار

ي 5224ار
نمت ي
ني

عههي

يسييأر

5222ع عنعد ررر رل أجر ر اا ارعي ي تلنهلو

ع و ه نورلرر ارا

يييا ارعجييوع ارل ييو ا االررنييا نييوررلل عيير أنييا تيير

هي أرض ارياعيين ي هي

ه ي تلنهلييو

رييس عييو هييي عيجييير يييا ارعيراق يورعهيير ارع ارعييا

أه ييو ه ي نفييس ارعي ييي يييا عونينييع ارعييرناد ارع ييار ي 5225ار ي

عنييعد يعيير زتيير ارعمييورل ارعراعهي نورتلنهلييو

5261ع

ارل ييو ه ر يياا رعي ييي يرييور ارعهيير

ارع ارعييا عيير مهيير عي ييي ارعسييولم يييا مليييق ارعسييولم رير ارعغورس ي
تالر عو يرر يا ارتهرهن األررنا ارا تهل نهر ارعسيولم يارعغورسي

هي

نيرعو جعيع

لرس ارغراس عر عنهع ارعسولم يهي عو سهرير عي ي ها ارنميا يريور نعيض

هراح ارلونير ارعراعا عر لفع ر ارتعههز نيهر ميق ارعسيولم ي لير ارعسيولم يهياا

د .عمي نصرت االسعدي

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
آذار
جمادي االخرة  1435هـ

230

ارتهل يرر رار يا ع ار ار عمرعي ارتعههيز نيع يارهينس اريا يرر ييا عيونير ارتسيجهع

ارعلييور رعييل ي32ع رسيين ي5865ع زار يييا األعيير عتوه ي أتييرى رهعييوعههر يييا عجييوع
ارليونير

يهييي عييو سييأجن ارهييع رنمييا رييع تهي ارعيا ييهن رهيهيييع إري ارنتييو

تؤر إر ترع االستتعور يا ارعراق ياألررر

ارتييا

عر تل ارععيع ارتورهي رهلهين ههيع

ارعهيير هر ارع ارعييا ياألررنييا يلهييرهل يييا ارييريع ارعرنهي رتننييا هيياا ارعي ييي نورهييرع
ار ييا س ييهتل تفه ييههع يا ل ييوء األهعهي ي اررويهي ي توهي ي يار عي ييي االس ييتتعور ي ييا
ارنهرهر ارعاريرهر أهن عر ايريهو

ارتنعه االعتهوره

كان المشرع األردني قد تطرق الى ىذا الموضوع لكنو -:
5ع ري ييل هفي ييرق ني ييهر لي يير ارعسي ييولم يارمي ييق ارنوه ي ي
ارعسولم

2ع جعييع عهه ي ارغي يراس عيير

ني ييع ياري ييا هسي ييع نمي ييق

ييعر عههي ي ارعسييولم يهيياا ع ييو هييؤر إريي أر

ارعهر األررنا عر تهل نهر عف ييل لير ارعغورسي – اريا أييرر ريع نهيهيو

توه نع -ينهر لر ارعسولم
رليير ييرض هيياا ارلييونير عي ييي ارعسييولم يأسييعو ينمييق ارسييلمه ع ينفييس
ارتهل ارا يرر يا عي ي ارغراس يارعسولم يا ارلونير األررنيا يرر ييا ارليونير

ارسير د يرل هرر يا ارعاررة اإله ومه رهليونير ارعيرنا األررنيا أ إهيورة تنيهر ريير
ارلونير ارسير هي ارعرجن ر اا ارعي ي رعو يعيع ارعهير ارع ارعيا مهيا إنيع اعتينس

هيياا ارعي ييي عيير ارلييونير ارسييير رريير عيين ارتفرهييق نييهر عي ييي ا مييق ارعغورس ي

يمق ارسلمه

ي5ع

يعر أرمق ارلونير ارسير هاا ارعي ي نمليق االرتفوق

ي2ع

 -1انظر الدكتور شاكر ناصر حٌدر  /شرح الحقوق العٌنٌة األصلٌة  /القانون المدنً العراقً
جـ  – 2مطبعة المعارف بغداد/العراق  ، 1953ص .37
 -2الدكتور محمد وحٌد الدٌن سوار  /شرح الحقوق العٌنٌة األصٌلة نشر دار الثقافة  /عمان –
األردن ،طبعة  ، 1994ص .401
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نييوررلل عيير اعتنييوس ارعهيير ارع ارعييا ر يياا ارعي ييي عيير ارلييونير ارسييير ررنييع
عهز نهر ارعسولم يارعغورس يرل هتهل نهن عو رعيو يعيع ارعهير األررنيا يارسيير

يرريير عييو اهي

إرهييع ارعهيير ارع ارعيياد يار رييور عيير يهييع نييهر عف يييل مييق ارعسييولم

نر نهع ه يجي تسجهع مق ارعسولم

يعف يل لر ارعسولم ررنع رل هي

يعواا سهرير عههر لر ارعسولم د هاا عر نومه يعر نومه أتيرىد نيرعو هير

ع ييونير ارتس ييجهع ارعل ييور رع ييل ي32ع رس يين  5865يل يير ته ييل ارعه يير ارع ارع ييا ن ييهر
عف يل ارعسولم ارا ال هرير إال ييا األ ار يا لهير ارعيعييي ينيهر ارعسيولم ييا

األ ار ييا ارعيعييي ي يعف ييو ه ييمهمو رير األ ار ييا ارعيعييي ي يعف ييو له يير ه ييمه ير ييور
ارعلت

نع أر هن

ه

أعو ارفلع يارل يوء

ههع يهي عو سنأتا ه تفهههع

رس عو ن

ي ععيو ارتيرار ريل هريير أهيو عين ل عييليو ييا تنظيهل هياا

ارعي ي يسنلهن ه ار عر تالع آراء ارهراح يع ار ار ارل وء ارعراعا

رييل هعييرر ارلييونير ارعهيير هيياا ارعي ييي نييع يرييل هتلييرق إرهييع نيير تعييرار

ارملييييق ارعهنه ي ي ارعتفر ي ي

ييير ميييق ارعهره ي ي د يعييير ته ي ي

ارعهر عر ارتلرق ر اا ارعي ي د يرهسن

ارعهيير

يير نمتييعد يأعييو عييو يرر يييا رتييو

ارعي ي ييي هي يياا – ني يير هي ييرمع نهي ييي
ارعهر يلر تهل نيهر عف ييل ني

مق ارعسولم

ي1ع

يار ييا يرر ي ييا ني ي

ارعي ي

نه ييي

ارلي ييونير ارع ييرنا

نفسع يلر أ رض هيراح ارليونير ارعيرنا
ارييررتير ن ير ارعيينعل يييرة ارهييرة يير

ارلي ييونير ارعي ييرنا ارهنني ييونا يارلي ييونير ارعي ييرنا

ارعيورة ي822ع عير ارليونير ارعهير ينيهر عف ييل

يعر هرير هرمع هاا عستنرا إر عهيري ارليونير ارعيرنا ارعهير
ارع ييورة ي5268ع عن ييع عي ييي ارعس ييولم د رهرتي ي

ارمه ييوة ر يياا

نر تهرهن ارلونير ارعرنا ارا ت عر ي5538ع عورة عونينه يلل

 - 1الدددكتور عبدددالمنعج فددرة الصدددو  /الحقددوق العٌنٌددة األصددلٌة  /دراسددة فددً القددانون اللبنددانً
والمصري ،طبعة  1982بٌروت/لبنان – دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ،ص.1067
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هت ي عيير تييالع هيياا ارعييرض ارعتتهيير جييرا يير نعييض ارل ييانهر ارعرنه ي

يارعراعا /األررنا  /ارسير  /ارعهر ع نأن و ريل ترير عييلي ريع ارتييهيق ييا إ ليوء
هيياا ارعي ييي ملييع نييع اريينعض عن ييو عيير تجوههييع ياريينعض ارتيير رييل هريير عييلييو يييا
ته يرهعع رنهيهييع نييع يييا تلنهلوتييع ارل ييو ه اي يييا هييرمع عيير عنييع ه يراح ارلييونير
يعواا س أر هرير هياا ارميق د يعنيع اريرتيع ييا هياا ارعي يي أير أر

ارعرنا

أنهر عي ن هاا ارمق هي عسل عر أعسول ارمق

ارمي ييق يييي ييق عي ييو يرر يي ييا ارل ي ييانهر ارعرنه ي ي يعن ي ييو ارلي ييونير ارعي ييرنا األررني ييا

يل56-ع عنييع يتعوته ييو نورعلونييع ارعييورة ي55ع عيير ارلييونير ارعييرنا ارع ارعييا يرييل هنييهر
ارليونير ارعهيير عتهييع رتلسييهل ارمليييق رعييو يرر يييا ارلييونينهر ارع ارعييا ياألررنييا مهييا
عسل ارلونير األررنا ينن

ارعورة ي56ع عنعد ارمق إر تالت أعسول يها 9

أع ارمق ارهتها
ع ارمق ارعهنا

ةع ارمق ارععني

يعر أيرر ارلونير ارعراعا يا ارعورة ي55ع عنيع تعرهفيو رهملييق ارعورهي يعسيع و

إر عسعهر يها 9
أع ارمق ارعهنا

ع ارمق ارهتها
كما أورد في المادة ( )07منو تعريفاً لألموال المعنوية حيث عرفيا :

5ع ها ارتا ترر ه هاء لهر ور رمليق ارعؤرر يارعتتر يارفنونع
2ع يهتنين ييا ملييق ارعيؤرفهر يارعتتير هر يارفنييونهر ي العيو
األعياع ارععنيه أمرول ارليانهر ارتوه

يع عيو روني

ارتلسيهعو

ارتجيورة ينميي اري عيير

د يييدر اريا ه عنييو هيي عي ييي ارملييق ارعهنهي يارتيا ههييرع

مق ارعسولم جزءا عن و يتعههز ر ارمق ارهتها
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ههييع يييا ارلييانهر ارعرنهي – إنعييو هييي رانلي عونينهي نييهر را يير

نعلت ييوهو ار ييرا ر عرهن ييع ننل ييع م ييق هن ييا أي ارله ييول نعع ييع عع ييهر أي

ر عع

ي1ع

ههع يا ارليانهر ارعرنه – رار هي سهل عنوهرة ه هاء

ه عو ن

ععهر هعله و ارلونير رهت
يع ي يير أيرر

ععهر يهرير إعو أهها أي تنعا

ي2ع

ارع ي ييورة ي61ع ق ل أررن ي ييا يارع ي ييورة ي57ع ق ل ارع ي ييا أني ي ييا

ارمليق ارعهنه األههه يها 9

أ ع مق ارعهره

ع مق ارتهرر

ةع مليق ارعنفع ياالستععوع يارسرر
رع مق ارعسولم

هيع مق االرتفو

ار

ين ييار هت ي ي رن ييو أر م ييق ارعس ييولم ه ييي ن ييي ع يير أني ييا ارمل يييق ارعهنهي ي

األهييهه يرييهس عيير ارمليييق ارهتهييه د ألر ارتييور ارتييا تترت ي
تتتهر ر ارتا تترت

ه ي ارمييق ارعهنييا

ه ارمق ارهتها يهي عو سنأتا ه تفهههع

 - 1انظر المادو ( )68ق.ج أردنً وكذلك نص المادو ( )69ق.ج عراقً وانظدر كدذلك السدنهوري
 /الوسٌط فً شرح القانون المدنً  /نظرٌة االلتزاج – مصادر االلتزاج  /المجلد األول  ،طبعة
ثالثة  ،1998منشورات الحلبً الحقوقٌة  /بٌروت – لبنان  ،1998ص .115
 - 2انظدددر المدددادو ( )69ق .ج .أردندددً وندددص المدددادو ( )67ق.ج .عراقدددً وكدددذلك السدددنهوري –
المرجع السابق ،ص .115

د .عمي نصرت االسعدي

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
آذار
جمادي االخرة  1435هـ

234

 عـقـد المساطحة هتتهر ر لر اإلهجورد أيال عر مها أمروعع يتونهو عر مهياآتور ي ي ال هت ن ألمريول لير اإلهجيور رعيو ي عيع ارينعض يهتتهير نيع عير مهيا

ارتهيهه ارتا ترتنر هاا ارعلر يهي أه و عو سنأتا ه ارر
يرار

لر ارعسولم هتتهر ر لر ارعغورس د ينوررلل عير إهيرار ارعهير

األررنييا نهيهييو توهي نأمرييول ليير ارعغورسي ررنييع ييور يارتييع ارغييرس عيير
لر ارعسولم يار تهل رهعف يعهر يهي عو سنوتا ه تفهههع

ييعر

وعقد المساطحة هتتهر ر مق ارعسولم ألر األيع هي األهع يارتونا هي ارفر
يألر ميق ارعسيولم هنهيأ يير لير ارعسيولم ي ههيع يييدر نليالر ميق ارعسييولم ال
هعنييا نلييالر ليير ارعسييولم ألر ارلييونير رييل هيين

ه ي ار ي عيير نومه ي يالتييتالر

األعير نيهر االتنييهر عير نومهي أتيرى يهييي ارهينس اريا يعيين يهيع هيراح ارملييق ارعهنهي
يا ارلونير ارعراعا نع يع وء عمرع تعههز ارعراق نيع يارعهير ارع ارعيا يهعيو هتي

عي ي ارعسولم
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ري ييور رهفلي ييع اإلسي ييالعا ارتي ييأتهر اررنهي يير ه ي ي ارعهي يير األررني ييا ني يير ي ي ييعع
ارلي ييونير ارعي ييرنا األررني ييا ياري ييا ت ي ييعر يي ييا لهوتي ييع نهي ييي

يارعسولم

يعر ني

يرون

ارعغورس ي ي

رعجه األمرول ارعرره ارعتعونه األتر ارنور يا ار

عهيري ارليونير ارعيرنا االررنيا ييا يارعييار  5224يعيو نعيرهوع

هي ي عي ييي ارعس ييولم يأله ييق هه ييع – إ ييوي رعن ييورة ارعس ييولم – ن ييورة يم ييق

ارل يرارعد يم ييق ارل يرار ال هعل ييا رهييوم

ارعه ييي ارتهييرر نورس ييفع – يه ييي األرض –

يهاا أيع اتتالر نهر مق ارلرار يمق ارعسولم يسنفهه و يهعو نعر

أعييو ارعيياررة اإله ييومه رعهييري ارلييونير ارعييرنا يارتييا سيينق اإلهييورة إره ييو –

ي ي ييا رورع ي ييورة – ر ي ييل تت ي ييعر األس ي يينو
ارعسييولم نييع ارتفي

ارعيجني ي ي رتهي ي يرهن نه ي ييي

إري تريرار عييو يرر يييا نهييي

نر تلرع و رته ارنهي

عي ي ييار عي ي ييي

ارعييار نفسي و نييع يأ ييوي

–

– اإلهورة إر ارعورة ي5158ع عر ارلونير نفسع ارعتعهل

نعي ييي نل ييوق م ييق ارعهرهي ي يه ييي أع يير ال هتف ييق يم ييق ارعس ييولم د ألر ع يير هعهي ي
األرض هعهي عييو ييع ييو يعييو تمت ييو -مسي
ارعسولم إنعو هعه ارعمرتو

ني

ارعييورة  -5158يار عيير هعهي مييق

رير األرض ي يي أعير هتتهير ير ارتير يلير ريور

مرهو نورهجن أر ترير رعهل يا هاا ارعي ي يار رمراتتع نورنسن رهتهرهن األررنيا
نع يارتهرهن ارعرنا نهرع ولد هاا عر نومه يعر نومه أترى يدر ارعهر األررنا

ته ي

ارع ييار ي637-636ع عيير ارلييونير ارعييرنا األررنييا رعي ييي ارعغورس ي يهييل

هعير يهزة عي ي ارعغورس يا عي ي ارعسيولم اريا تهي

عر ارفهع ارتونا رهنو

ارتونا عير اررتيو

ر يو ارفير ارتوريا

ارتوريا عير ارليونير ارعيرنا عين االتيتالر

نيييهر ارعي ي ييي هر ني ييوههرل ي يير ارتهي ييل اري ييا يرر يي ييا عي ي ييي ارعغورس ي ي يارعسي ييوعوة

يارعزار يارا هعتر نرير إر عي ي ارعسولم
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يعو سي أر هريير ميق ارعسيولم ا يعيو هيا لنهعتيع ا يعيو هيي عهيرر ا

يعو ها أمروعع ا رهتتهر ر ارعغورس يارعزار يارعسوعوة

تعريف المساطحة في القانون المدني االردني :
يرر تعرهيير ارعسييولم نيين

مها نه

أرض ارغهر"

ارعييورة ي5224ع عيير ارلييونير ارعييرنا األررنييا

ه أن و "مق هنا هعلا هومنع ارمق يا إعوع ننوء أي لراس ه

ما يالحظ عمى ىذا التعريف ما يمي :
عوههي هياا ارميق ارعهنيا هيع

5ع أر ارعسولم مق هنا يريل هنيهر هياا ارين
هي لور عر رعع

2ع أر ارعسييولم تعنييا ييييق هيياا ارتعرهيير  9إعوع ي ننييوء أي ل يراس ه ي أرض
ارغهر

من ىذه الفقرة تتضح مسألتين :
ارتهييل ارييارر نييهر عي ييي ارعغورسي يارعسييولم

ارعغورس هر و يعونينو يعواا هعنا ار يعو هترت

يعيير أي ييمنو سييونلو عف يييل

ههع د يعر يجرنو أن و عستله

ر

عي ي ارعسولم د نرعو أيرر ر و ارعهر األررنا ارعيار ي637-636ع عر ارلونير

ارعرنا يأيرار رهعسولم ارعيار ي5222-5224ع عر عونينع ارعرناد ي عو عي ي ور

عتتهفيور عير مهيا ارتنظييهل ارليونينا ر عيو أيال يعير مهييا أمروع عيو تونهيود يعيو ارتهييل
اريارر يا ها ارنهي

إال رعو يرر

يا نهي

نفس ارتهل اريارر يا ارلونير ارعرنا ارسير

ي2ع

ارلونير ارعرنا ارفرنسا

يعو سنأتا ه تفهههع

ي1ع

يهيي

 - 1أنظر المواد ( )552وما بعدها من القانون المدنً الفرنسً طبعة . Litec 2000
 - 2د .محمد وحٌد الدٌن سوار  /الحقوق العٌنٌة األصلٌة  /جـ ، 2نشر مكتبة دار الثقافة ،عمان –
األردن ، 1994 ،ص.104
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يرعي ييو أسي ييهفنو ع يير اري يير يي ييدر

ارعسولم ييق ارعفوههل ارياررة يه و يمهرت و ييا أرض اريعير يريل

ارعه يير األررن ييا هي ي ني هي ي عهره ي ه ييا األرض يارتفي ي نعن ييورة ي هي ي أرض

ارغهرع رهفرق نهر األرض ارتا هعهر و ارعسول – يداا أعول هه يو عميرتو

أي ليراس

يييال تعتنيير عسييولم ألن ييو أر ييع – ينييهر األرض ارتييا ترييير رهغهيير يهنييو تنهييأ عهرهي
ارعسول رهعمرتو

يعهره هوم

األرض رررض

ينورتنهه

عر عنع ارعهير

األررنا ه عي ي "ارمرر" ييا ارعييار ي5261-5238ع عير عونينيع ارعيرنا هريير

عر أي

أر أرض ارغهر تعنا األرض لهر ارعيعيي

ععيو تيل ارير يععيو يرر ييا ارتعرهير ارييارر ييا ارعيورة ي5224ع

ي ههع هت

ارنف ارارر يدر مق ارعسولم إنعو هي 9
"اتفوق نهر هوم

أرض ينهر ارغهرد نعيجنع هعرر هيوم

عيير ي يين ارهيير ه ي هييا األرض رهلييهل هه ييو ارعمييرتو

األرضد ارغهير

ارتييا ترييير عي ييي مييق

ارعسييولم رهنتفيين نييع يتهييرر ن ييو نروي ي أيجييع االنتفييو يارتهييرر ييييا مييرير ارعييرة

ارعلييررة رييار رلييوء أجيرة هييريع و ارغهيير رهييوم

األرض" يهييي عييو سييننهنع يييا عي ييي

لنهع مق ارعسولم يا ارفلرة ارتوره عر هاا ارعله
عيير تييالع ن ي

ارعييورة ي5224ع عيير ارلييونير األررنييا يعييو نعييرهو هت ي أر

مييق ارعسييولم إنعييو هييي مييق هنييا لييور عهييتق عيير مييق ارعهرهي د هتيييع هييومنع
إعوع ي ننييوء أي ل يراس ه ي أرض ارغهيير يرعييو عهنييو يييييق هيياا اريين

هتنييهر أر ليير

ارعس ييولم إنع ييو ه ييي اتف ييوق ن ييهر عوري ي األرض يارغه يير نعيجن ييع ه ييتعرر ارغه يير "يه ييي

ارعسول " االنتفو نأرض هت
يارغيراس يارعمييرتو

آتر رهعرة ارعمررة يا لر ارعسولم يرع األننه

ارتييا أعوع يو هي تهي األرض يهياا عييو جعييع ميق ارعسييول ملييو

هنهييو رييع يهعريير ار ي ارمييق عيير ارنلييوء ياالسييتعرار لهه ي عييرة ارعليير عييو رييهس رهمييق
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ارهتها ارا هعلهع ارلونير رهعستأجر استنورا رعلر اإلهجور ينعنورة أترى هي تعه

رهعييهر عي ييي عمييع ليير ارعسييولم يرييهس تعه ي ارعنفع ي يلييل ألر ارعنتفيين نورعلييور
رهس رع مق ارتهرر نيورعهر عي يي االنتفيو ييا اريعي

اريا هريير رهعسيول ميق

ارتهرر نته ارعهر نرع أنيا ارتهرر ينهن/إهجور/رهر /ار ع يهي عو هتتهر ر
ليير ارعغورس ي ارييا ا تنيير ارعهيير

هه ييو يييا

ليير عيير لييير اإلهجييور ارعنهييي

ارلييونير ارعييرنا يمييق ارعسييولم مييق عييو ل نااتييع هعتيير ه ييا رعييو هعتيير علييو يتم ي
س ي ييل األرضع رع ي ييو هعت ي يير أيله ي ييو يني ي يين ارعس ي ييول ه ي يير

هي ي ي األرض يي ي ييق ل ي يير

ارعسولم يدنع هعتنن ه عور األرض أ تهرر هؤر رهعسوس نمليق ارعسول

هي ي تهيي األرضد يال هع ييير رعوري ي األرض ارته ييرر ال نس ييل األرض يال ننولن ييو

ألن ييو أهيينم

تم ي

تهييرر ارعسييول إال إاا ن ي

االتفييوق ه ي لهيير ار ي

يعيير

جون

آتر يدر ميق ارعسيولم ريهس نميق يسيل نيهر ميق ارمرير يميق اإلهجيور رعيو

ته ي

رييع ارعهيير أمروعييو نييع ي1عد رعييو أنييع رييهس عيير ارمليييق ارتييا تييرر هي سييل

أهييور نعييض األسييوتاة األيو ييع  /عيير ه يراح ارلييونير ارعييرناد رييير هيياا ارم يق إنعييو
ارننييوء ألر ار ي هييرتع يييا عي يين مييق ارعهييي يارسييفع أي أر ترييير عيير عنهييع مليييق

االرتفوق أي عر مليق ارعهره ارعهترر

أعييو عيير عييوع نييأر مييق ارعسييولم رييهس مييق رعهره ي ارعمييرتو

يليير أتلييأ

ي2ع

يرييور ارعلت ي ارييتععر يهعييو هرييير هيياا ارمييق يرهيير ترييير ععورسييتع يعت ي ا يعييواا
هلهر نورعمرتو

يعت تترير ا

يجياننو ه ار هي 9

أر مييق ارعسييولم ارييا هنهييأ يير ليير ارعسييولم إنعييو ال هترييير يعههييو إال نعيير

إنهييوء ارعمييرتو

يرلورعييو مييق ارعسييول مييق هنييا رعييو ريتييع ارعييورة ي5224ع عيير

ارلييونير ارعييرنا األررنييا يييورمق ارعهنييا هيياا إنعييو هييي هي ارعمييرتو

نفسي و يعتي عييو

 - 1أنظر د .علً العبٌدي – شرح الحقوق العٌنٌة فً القانون المدنً األردنً– طبع دار الثقافة،
عمان /األردن -الطبعة األولى ،ص .226
 - 2أنظر د .علً العبٌدي – المرجع السابق ،ص.267
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سيهرير رهيومنع يارعسيول ع ارتهيرر نيع

يهي عو سنأتا ه تفهههع الملو

ي ههع يدر مق ارعسولم رع لنهع توه هنفرر ن و ر ارمليق ارهتهيه

نمرييل ارلييونير يلنهع ي هيياا ارمييق يورعليير ارعنه ي ر يياا ارمييق إنعييو هييي ليير اسييتتعور

األرضد ينع هرير رهعسول إعو أر هنتفن ن اا ارمق ياعو هتنيوزع ير اري إري ارغهير
نعيو هتفييق ي ليير ارعسييولم أي أر هييرهر أي ه ي

أي هيهييا نييع رعيير ههييوء أي أر هرتييع

يرتتييع عيير نعيير يرييار نعييو ال هتييورر ننييير ل ير ارعسييولم ارييا هييي عهييرر مييق
ارعسولم يارا سنفههع يا ارفلرة ارتوره
مق ارعسولم – يرعو أهرنو – أنع مق هنا عتفر

ر ميق ارعهرهي د ياةهي

هييااد أر عيييرر هيياا ارمييق هييي ارفيير ارتورييا رهفهييع ارتييونا عيير ارنييو

ارتييونا رهرتييو

ارتورا رهلونير ارعرنا األررنا يعهرر – رعو عهنو – إنعو هي لر ارعسولم د يارعلر
ه عيو هيي ععيرر ييا ارعيورة ي76ع عير ارليونير ارعيرنا األررنياد إر هيي إال ارتنيول

اإلهجو

ارهيورر عير أمير ارعتعوعيرهر نلنييع ارليرر ارتير يتيايل يو هي يجيع هتني

أتر يا ارععلير ههعد يهترت

ههع ارتيزال ريع عن عيو نعيو يجي

ههيع ر.تير ينورعلير

تنتلع ارعهره يا ارعنليع يارعلور عن ع ار وة ارهيرهه ارعليررة عونينيو إر تلهي

ار

رهت

يرلورعو هاا ارمق هعتنر هنهو لورهو

ه ي ي عي ييو يرر تعرهفي ييع يي ييا ارعي ييورة ي58ع ق ل أررني ييا هي ييي ""سي ييهل عنوه ي يرة
ه

يهر ععهني " يهيي ميق ليور اري رعهي اسيتلرار اسيتل ار ار تونتيو اسيتنورا

رهتعرهر اريارر يا ارعورة ي47ع ق ل أررنا يارتا تن
"رع هاء عسيتلر نمهيز توني
لور

ارليونير

ار "

9

يهيع ال هعرير نلهيع عير رير تهير أي تغههير هه تيعد ي يي
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يمهييا أر مييق ارعس ييولم – ارمييق ارعهن ييا ارعلييور – إنع ييو هييا ارعم ييرتو

ارعتفق ه إعوعت و – نهر لريا ارعلر – يا األرض – ارععليير هه يو – يارتيا هيا
عمع ارتزال عور األرض ارنوجل ر ارعلرد يرعه أر هاا ارمق إنعو هي ليور – ييليو

رهيين

ه ي يجييير تسييجهع هيياا

أ ييال  -يليير رييور ارعلت ي نورعهيير األررنييا اريين

ارمييق رييرى را يرة تسييجهع األ ار ييا أسييية نعلييير ارعغورس ي ياإلهجييور ارعنهييي
يجي تسجهه و ييق ن

هي

ارعورة ي55ع عر عيونير تسييه األ ار يا يارعهيو رعيل ي31ع

رسن  5842يتعرهالتع يارتا نه

ه أر9

" لييير ارعغورس ي ي لييير اإلهجييور ارعتعهلي نييأرض تعي

يه ييو ارتسيييه نعيج ي

هاا ارلونير تسجع يا ريا ير ارتسيجهعد يريع لير نظيل تالييو رعيو جيوء ييا هيا ارفليرة

ال تسعن ارر يى نع يا ارعمورل
رليير هييعع هيياا اريين

هاا عو يرر يا نراه ارن

نييي هر عيير ارعلييير يهعييو ليير ارعغورسي ي ليير اإلهجييور-
ه هعيع رع لر

د يأعو عو يرر يا ن وهتع – يلر ن

يال نعرر عواا رور هلهير ارعهيري نعنيورة ييريع ليرع ي يع ريور هلهير جعهين ارعليير

ارياررة ه األ ار ا أي يلل ارعلير اريارر اررهو يا ارن
نجه

ه ار نفلرتهر يهعو9

ا

5ع ن أرهييا أنييع رييل ههييعع ارعلييير اريياررة هي األ ار ييا رويي نييع مهييرهو يلييل يييا
ليير ارعغورسي ياإلهجييورد ي ليير ارعسييولم رييهس نعليير عغورسي – يار ني

يييا عييار

هي ارعغورسي أيييرر رييع ارعهيير نهيهييو توهي نييع يعيير أي ييمنو

اري سييهفو – ي ههييع يييدر ليير ارعسييولم رييهس نعليير إهجييور ريينفس ارعهي ارنفي

ارارر مها إر ارعهير أييرر رعليير اإلهجيور نهيهيو توهي ن يو يار اهيتنع
لر ارعسولم نعلر اإلهجور نعض ارهاء

2ع أعو ارعي ي ارتر ي ي رعو هها 9

مق ارعسولم إنعو هنهأ ر لر ارعسولم يهي رعو أسهفنو أنيع ميق هنيا

لييور يال هعريير رهييومنع ارتهييرر نييع ينهعييو أي رهنييو أي ار ي ع إال نعيير أر
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تل ييول ارعم ييرتو
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أه ييو ر ييور ني ييو يع يير ت ييل ه ييتل تس ييجهع تهي ي ارعم ييرتو

نوس ييل

ارعسول رههن عوررو يعر تل هرير ريع ارتهيرر ن يو رعيو تيل تمرهير عونينيو
ياتفوعو

ي ههع يدر تسيجهع لير ارعسيولم ال هعنيا تسيجهع ارميق ارنوهي

نيع ينورتييورا يهييهس رهعسيول أر هتهييرر نييورمق ارعهنيا يعمييع ارعسييولم ع

ألنع رل هنهأ نعر يهي عو سنأتا ه تفهههع نر اريترهل ير ارعسيولم ييا
ارلونير ارعراعا

 -5أيرر ارررتير نرارعنعل يرة ارهرة هرمو ر مق ارسلمه يعفور 9
"ارلو ييرة أر ه ييوم

األرض هعتن يير عوررييو رع ييو هل ييول هه ييو ع يير عنه ييآ

يع ييو

هغييرس يه ييو عيير أل يراسد يرريير هجيييز – هي تييالر هييا ارلو ييرة – أر هرييير رغهيير
هيوم

األرض ارميق ييا إعوعي أننهي أي عنهيآ

يه ييو يتعهر ييو يل 252عهرهي
يا يريض عتتهف

أتيرى هه يود أي ليراس اي اليراس

لورهي ي 822عييرنا عهيير ع يهعريير أر هتملييق اري

عر ار أر هتيع ارعؤجر يا لير اإلهجيور ارعسيتأجر ارميق ييا

إعوعي أننهي ييا ارعيهر ارعيأجيرة يهريير ارعسييتأجر عورريو ر يا األننهي ليياع عيرة ارعليير
يعر ار أر هتيع عور اررعن يا لير عنهي رميق انتفيو ارعنتفيند ارميق ييا إعوعي

أننه

ه األرض ارعنتفن ن ود يهرير ارعنتفن عورريو ر يا األننهي تيالع عيرة االنتفيو

يعيير ار ي أه ييو أر هتيييع هييوم
إعوع أننه أي عنهآ

األرض نعلت ي

لييرد هتهييو آتيير ارمييق يييا

أترى ه األرض أي لرس لراس يه ود يهنهيأ ر ياا ارهيت

مق هنا ههتعع يا أملهتع إلعوع هيا األننهي أي ارعنهيآ

يرتعهر ود يهاا هي مق ييارسلمه عع ارا يرر تعرهفع يا ارن

 -2رعو أيرر ارررتير نرارعنعل يا نفس ارعي ي عو هها 9
هنه

أي رغيرس هيا األليراس
"

"يهاا ارمق هنهع نمق ارمرر يمق اإلجورة ارعهنهي د يريع هيا ارملييق ملييق

لورهي تتليرر يورة رعيرة ليههي

يررير ارسيلمه هتتهير ير ارمليهر ارتيرهر

يا اريظهف د يمق ارمرر يمق اإلجورة ارعهنهي هؤرهيور يظهفي اعتهيوره د مهيا هريير

ارغرض عن و إ ورة إهالح لور ُعتر أي ع عع نمها هرير نموج إر اإلهالح
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أي ج يير رنهيير يييا االسييتغالع أعييو مييق ارسييلمه يهييؤر يظهف ي اجتعو ه ي رعهييهم

ارعور ارا هعجز ر استغالع عهرع أي ال تعرنع ظرييع عر هاا االستغالع"
نليع جيانو ه عو يرر آنفو 9

أر ارلونير ارعهر رل هعرر عي ي ارعسولم يرل هين

ارعييرناد ررنييع رييور عيير ني

ي1ع

ههيع ييا عونينيع

رييع ارمهييوة نيير

ههييع يييا عهييري هيياا ارلييونيرد يرييل هرتي

إعرار ارلونير ارعرنا ارعهر هاا يأعو ارعورة ي822ع ق عرنا عهر يدن و تعهل
نعي ييي االرتهييوق نورعلييور يهييا ارعييورة عيير نظعي

أههيري هييا ارعمييرتو

نعيير انت ييوء

ارعليير ارييا رييور سييننو يييا إنهييو و يرييل تعييل ارمييق رعنهييأهو نتعهر ييو يارتهييرر ن ييو
لر ارعسولم يا ارليانهر األترى

ي نهعو أي رهنو أي ار ع رعو يرر يا نهي

يرل هفرق األستوا ارفو ع نهر لير اإلهجور ارعنهي

ارعييرنا نفهييع تييو

اري عهر تهنه رعتلهنو
نهرع تو

هه و ييا ارليونير

ن ييو ينييهر ليير ارعسييولم هيياا ارعليير ارييا ترجي

ارتلرل ارم ر يارععرانا نهيرع يول يعتلهنيو

نييع ارل ييانهر
االسيتتعور

ي نرع األمياع إنعو هؤر يظهف اعتهيوره أل نهير عير مهيا اسيتتعور

األ ار ييا ارف ييوء يجه ي

األع يياع رهنهيير أي اسييتتعورهو عيير عنييع عسييتتعر ارنه ير نفسييع

ير ييهس رع ييو ع ييوع ار ييررتير ن ييرارعنعل "أن ييع م ييق ارعس ييولم ه ييؤر يظهفي ي اجتعو هي ي

رعه ييهم ارعوري ي اري ييا هعج ييز ي يير اس ييتغالع أر ي ييع أي ال تعرن ييع ظريي ييع ع يير هييياا
االستغالع يلل
يرون ي ي

ارع ي ييار ي637 – 636ع عي يير ارلي ييونير ارعي ييرنا األررني ييا عي يير ت ي ييعن

عي ي ارعغورس نيع يأت ين ارعهير األررنيا أمريول ارعغورسي ألمريول ارعسيوعوة نعيو

ال هتعييورض عيين لنهع ي ارعغورس ي نييع ين ي
ارعغورس ي ي
ارنهييي

ه ي ت ييي أمرييول ارعسييوعوة المرييول

نعي ييو ال هتعي ييورض يلنهع ي ي امري ييول ارعسي ييوعوة

هعنييا سيرهور أمرييول ارعسييوعوة يارعزار ي

ي2ع

يعي ييو هسي ييتنت عي يير هي ييا

هي ارعسييولم دينييوررلل عيير رييع

 - 1د .عبدددالمنعج فددرة الصدددو – الحقددوق العٌنٌددة األصددلٌة –طبددع دار النهضددة العربٌددة ،بٌددروت-
لبنان ،1982 ،ص.1068-1067
 - 2انظر المواد ( )748و ( )746من القانون المدنً األردنً.
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أمريول ارعسيولم ين ياا

يعو س أر ترير ارعغورس ا

يعييو سي أر ترييير ارعسييولم رهجعييع ارعهيير ارعي ييي هر

ييعر عي ييي

يامر نوررلل عر إيرار رعي ي ارعغورس نهيهو توه ن و يرار رهعسولم ا
رإلجون

يع ييو يرر

ارعرنا

ه ها األس ه هلت ا ننيو تي يه ارعغورسي يريي نهيرع علت ي

ع يير أمر ييول اارفل ييع االس ييالعا نه ييون و يع ييو نهي ي

 - 1انظر المواد ( 225إلى  )1230من القانون المدنً األردنً.

هه ييع نه ييي

ارل ييونير
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ر ييل تت ييعر أمر ييول ارهي يرهع اإلس ييالعه عي ييي ارعس ييولم نعف يع ييو ارل ييونينا
ارمورا ررن و ت يعن

نفيس ارعي يي

هي أرض اريعير أي ارمرير

ي1ع

يار تهيونع عين

عي ييي ارعسييولم يييدر ارعسييولم تليين ه ي األ ار ييا األتييرى عيير لهيير اريعيير أي
عي ي ارمرر

 ررر عو أير اإلهورة إرهيع هنيو هيي عي يي ميق ارتعهيا يميق ارعهيي يارسيفعع اريياررارر ررى يل وء ارهرهع اإلسالعه ي نر ارعااه

اإلسالعه

 رلر تلرق ارررتير – يهنع ارزمهها – إر عي ي مق ارتعها ي ريع" هي ييي مي ييق ارل ي يرار اري ييرا ل أي االسي ييتنور رهي ييوم

ارلنل ي ي ارعههي ييو ه ي ي ارلنل ي ي

ارسييفه د ياالنتفييو نسييليي و عتييع ارعهره ي ارعهييترر رهليانييق ارمييرها يهيياا مييق را ييل
رهوم

ارعهي يمق ارنلوء يارلرار ه ارسفع رير أر هتعه سيلفع – نير ارمنفهي –

يال هزيع ارمق ن رل أي ان رال ارسفع أي هعو ععو يهظع هاا ارمق عو عيو يهجير يهيع
ارتييارا" ي2ع إااد يعييواا سي أر هرييير مييق ارعسييولم علورني ينمييق ارليرارع أي مييق
ارعهي يارسفع اريارر ارر نر يل وء ارهرهع اإلسالعه
يعر هاا ارتعرهر نجر عهلهمو

يرر

يهع ينتي همو

ارعسييو ع ارتييا تجعييع هيياا ارمييق هتتهيير يير مييق ارعسييولم

نلر ه نعيض

يهييا ارعهييلهمو

أي

ارعنو ار ها 9

5ع مق ارتعها يارا ألهق ههع مق ارلرار
2ع مق ارعهي يارسفع

 - 1حاشددددٌة رد المحتددددار  /المجلددددد الرابددددع  ،الطبعددددة الثانٌددددة1966 ،ج1386/هددددـ ،دار الفكددددر
1399هـ1979/ج ،ص.302
 - 2الدكتور وهبه الزحٌلً  /المصدر السابق ،ة ،5ص.609-608
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2ع ارعهره ي ارعهييترر يعيير عتييع ارهييورح ارسييفع يارعهييي ن يياا ارمييق ي مييق ارعهره ي
ارعهترر ع

3ع ارسلر يعر أهور ارهورح إر أر هاا ارجزء ال هجيز تعهرع نر ارمنفه
يرتي ييه عييو يرر أ ييال ننييرأ نعي ييي ارسييلر نيير ارعييااه

األتييرى يعييواا

هعنيا اري يييا ارهيرهع اإلسيالعه ي رمييق ع يريار ييا عي ييي ارعسيولم يارعهرهي

ارعهترر

يسنعلا تي ه عيجز ر ار

يلر ا تنريا ارسلر ارا نهر ارلونلهر رهوم

ان رالد يرهوم

ارعهي ارجهيس ههع

يلر ا تنيريا أر ارسيلر عهيتر نيهر هيوم
الهييترار عو نوالنتفييو نييعد يدنييع سييتر رهييوم

ارسفع ي ههيع إهيالمع يننيوؤ أر

ارعهييل يارسيفع رورجيرار نيهر عهريهرد
ارسييفع يأر ييع رهييوم

ارعهييي ارييا رييع

م ييق االس ييتنور هه ييع ير ييهس ألم ييرهعو رق أي ي ييت ر ييية ينم ييي عع ييو ه ييوهق إال ن ييدار
ارتيير يرهييوم

ارعهييي االنتفييو نورس ييلر نمس ي

ارعييورةد يااا ان ييرل ارعهييتر ن ييهر

اتنهر رهس ألمرهعو اجنور ارتر ه ارععورةد ألر ار رر ال هزاع نور رر يارععتنن

هت رر ترههر ارععورة

يع يير عجع ييي آراء ارفل ييوء اري ييارر اررهي يو ي ييدر عي ييي ارس ييلر إنع ييو ن ييهر رن ييو

عي ي مق ارلرار رهوم

ارعهي ه هوم

ارسفع أ هرير رهوم

ارعهيي ميق

االستلرار ارسفع يهعتنر ار ارسلر عهتررو – ييق عو تل ارر – نيهر هيوم
يهوم

ارعهيي

ارسفع

ينورنتهج ي ارتييا نهييع إره ييو أر عي يين مييق ارتعهييا أي مييق ارعهييي يارسييفع أي

مق ارلرار رعو تل ارر إنعو هي عي ي هتتهر ر ميق ارعسيولم هياا ارميق اريا
ال هعرير ا تنيور عهرهي عهيترر عتيع ميق هيوم

ارعهيي يهيوم

ارسيفع نورسييلر أي
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ارعهي مق ارتعها هي ارسيفع أي أر هريير عهرهي عهيترر نهن عيو-

ي ي رهس نمق ارلرار مس

ارعف يل اريارر مس

أر ارفل وء ارعسهعهر

رعيو عهنييو أر ارهيرهع اإلسييالعه ييل و ييو ريل هعريييا ميق ارعسييولم نعف يع ييو

ارل ييونينا ارم ييورا ن ييع إر ه يياا ارم ييق ال ه ييرر يي ييق أمر ييول ارهي يرهع

ارعيعيي أي ارععرة رهمرر

هي ي األرض له يير

رلر أجهز – ييلو رهفلع االسالعا – عي ي إمراا ننوء أي ليراس ييا أرض

ارغهيير يعيير ري ي

اريعر رير لهرهو

هييا ارععهه ي مس ي
ي1ع

أمرييول اره يرهع يارفلييع اإلسييالعا ه ي أرض

يتاله ارليع أر أمرول ارهرهع اإلسالعه مرهتو ييل و إر رون

عر ريي

مق ارتعها ييألهق ههع اسل ميق ارليرارع يهيي ميق ارعهيي هي ارسيفع يعيو هنهيأ ير
اري عير أجيزاء عهيترر إنعيو هييرتع ييا نيو

ارعهرهي ارعهيترر إر هي ارتعنهيير ألر

عي ييي ارعهرهي ارعهييترر إنعييو هييي عي ييي أيسيين نرتهيير يير عي ييي ارعهييي يارسييفع
ألر ارعهره ي ارعهييترر ال هنهييرر عف يع ييو إر ي عهره ي ارلنلييو

يارسييلر يمس ي

نييع

هعتير إري أرتيير عير اري رههييعع األننهي األيلهي يهييا األتهيرة هتيرة عن ييو عف ييل ارعهيي

يارسفع نعو تت عنع ارعهره ارعهيترر األيلهي عير تفوهيهع – ريل هتليرق إره يو ارعهير
األررنا

ينعيير هيياا ارتفهييهع يهييا ارتاله ي ارتييا تيهييهنو أر أمرييول اره يرهع يارفلييع

اإلسالعا رل هعرر مق ارعسولم ييق ارعف يل ارلونينا ارمرها عر جون

ارتا ها عمع لر ارعسولم عر جون

آتر

ياألرض
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عيير تييالع عييو تلييرل ات ي ار يل ييوء اره يرهع االسييالعه رييل هفرع ييا نييهر ليير
ارعسولم

اريياررة ييا عي يي ميق ارعهيي يارسيفع

يمق ارعسولم نع ار ارنهي

انعييو تتتهيير يير ارعسييولم نييوههرل يير ار هيراح ارلييونير يععييا يييا ارتهييل نييهر عييو
ارهع امرول ارفلع االسالعا ينهر عو نه

اهن

ار نعييض ارته يرهعو

ارعرنه ي رون ي

عيير تهل ي

ههع ارليانهر اري عه

نييهر ارعغورس ي يارعسييوعوة يارعزار ي

يارعسييولم يرعييو اهيرنو ارهييع يييا نمتنييو هيياا اعهييهر ار ههفي
ييل وء

ا وي اري

اري انتنييو هيراح ارلييونير

ياهلل عر يراء ارلهر

نستنتج ععو تلرل نمتع يارر يلر نته

رهليع ه ار 99

5ع ارعسييتتعر ه ييلر يتجورهييو رييور أي رييور هيينو هو اي مت ي ز ار هييوع إر ي رييين
عنييور لو هي رهيراء عتييع تهي األ ار ييا رجعه ييو عنلل ي رتنفهييا عهييورهعع هه ييو
تاليييو رعييو هفر ييع ههييع ليير ارعسييولم عيير هييريل تمفييظ ن ييو اررير ي رهييور

ار ي ي و يسي ييهورت و هه ي ييو ععي ييو عي يير هي ييؤتر سي ييهنو ه ي ي نرني ييوع عهي ييري ع الر
ارعستتعر لهر عنورا رعو عر ههه

االرض اريلنه عر تسو ر نسين

االستتعور ارا هرير هريع عهيري ع يمسي

عر تسو ر

2ع يلرار عور األرض ألر ع نسن

لهير عنورهيو رعيو ههيه

اري

االرض

موجتع رهعيوع أي رإلليراء ارعيورا ارعليرل ريع

عيير عن يع ارعسييتتعر رنهيين عهرييع ظنييو عنييع ار هيياا ارعييوع سهسيير موجتييع نييع يعيير
هرييير رهتفرهيير نورتجييورة أي أل عهييري تجييور هييغهر اتيير رييع عيير هنت ييا نييع

االعر ار ارتسورة نعر تسورتع ال ر ع

2ع يلييرار ارنهيير أل ار ييا اريييلر ارتييا عيير تتسيير ألهيير تنهت ي تعنييا ن ييو ه ي
عييرى ارعسييتلنع ععييو عيير تسييتغع

يير نفييس ارنهيير ه ي أسييوس أن ييو عه ي رعيير

هعتهر و نهرع هتتهر ر عهره انر ارنهر الر ع
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3ع االهييل عيير رييع عييو اريير انفييو انعييو هييا عييانهر االسييتتعور يتعييرهالت و ارعتالملي
ارتا انوم

رهعستتعر  -رو نو عر هرير – رهمهيع ه ارنهر عجونو يتمي

معوه ي ارعهيير ينوسييل عييونير االسييتتعورد هيياا االعيير ارييا ارى ار ي تس يره
رتهر عر ا ار ا اريلر ار االهور ارنتن تم

عجعي

هو ه عر االسعوء

يارعنييويهر ارن ارعي ارتييا تلهييق هي تهي ارعهييورهن يهييا هفييية رنهيرة نييع تليرة
رهتفرهل ارجور نأرض اريلر
ه ييا ع يير أه ييل ارس ييهنهو

ارت ييا ع يير تن ييت

يير نه يين األ ار ييا إري ي ارغه يير يتوهي ي

االجننييا ألل يراض االسييتتعور ارهيينو ا أي ارتجييور ار رييور يييا ارع يراق اي ارععهر ي
االررنهي ي اي ا نه يير ات يير هت ي ي رن ييو ع يير ت ييالع عيع يير ارعه يير األررن ييا ع يير ل يير
ارعس ييولم يرع ييو ت ييل ار يير يير عيعف ييع ع يير ل يير ارعغورسي ي د أر ل يير ارعس ييولم

ل يير

عستلع نلنهعتع يأمروعع ر لر ارعغورس د نوههرل ر أر عو هرتنيع لير ارعسيولم

لهيير عييو هرتنييع ليير ارعغورس ي د يرييار انييع عي ييي هتتهيير يير مييق ارتعهييا يمييق

ارلي يرارع ار ييا تل ييرق إره ييع ارررتيرييهني ي ارزمهه يياع يرع ييو أس ييهفنو ع يير ار يير رع ييو رعل يير
ارعسولم عر تهيهه عونينه هتعهز ن و ر نوعا ارعلير نع األره عر ار أر
نعيض ارهيراح ريل هفيرق نيهر ميق عهرهي ارعميرتو

يعهرهي األرض يأ تنير اريينعض أر

مي ييق ارعسي ييولم عيجي ييير عي يير عني ييع إعوع ي ي ارعمي ييرتو د ني ييع يا تني يير اري يينعض أر لي يير
ارعسييولم هييي ليير إهجييور يرييل هفييرق نييهر عييو هترت ي

ارعسولم يار ارليانهر عر يرع

رعليير اإلهجييور عييو هترت ي

رعليير

نهر االتنهر ينهرع جها أعو عر مهيا تسيجهع هياا

ارعليير يليير رأهنييو أر ارلييونير األررنييا رييل هيين

هي اري يييا نهييي

ليير ارعسييولم

يرييل هتلييرق إري اري ارتسييجهع إر رييور رمييق ارعسييولم أي رعليير ارعسييولم يرييل هيييرر

ن

ن اا ارهأر يا ارلونير رعل ي31ع رسن 5842
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االرتيزال  /ارعجهيير األيع د لنعي تورتي د عنهييي ار ارمهنييا ارمليعهي  /نهييري
– رننور 5887

 2ارررتير هورر نوهر مهرر  /هرح ارمليق ارعهنه األههه  /ارلونير ارعرنا
ارعراعا جي  – 2علنع ارععورر نغرار/ارعراق 5842

2

نراررمعر ارجزنير  /ارفليع هي ارعيااه

األرنعي  /ارلنعي ارسورسي  /رار

إمهوء ارتراا ارعرنا /نهري د علنع االستلوع نورلوهرة

 3ارررتير نرارعنعل يرة ارهرة  /ارمليق ارعهنه األههه  /رراس يا ارلونير
ارهنني ييونا يارعهي يير د رار ارن
5872

ي ي ارعرنه ي ي رهلنو ي ي يارنهي ييرد نهري /رنني ييور

 4ارييررتير هييا ارعنهيير – هييرح ارمليييق ارعهنهي يييا ارلييونير ارعييرنا األررنييا–
لنن رار ارتلوي د عور /األررر -ارلنع األير

 5ارييررتير عمعيير يمهيير ارييرهر س ييار  /هييرح ارمليييق ارعهنه ي األهييهه  /جي ي 2د
نهر رار ارتلوي  /عور – األرررد لنع 5883

 6موه ي ي ي ييه رر ارعمتي ي ي ي ييور  /ارعجه ي ي ي يير ار ارنيي ي ي يين د ارلنعي ي ي ي ي ارتونه ي ي ي ي ي د رار ارفري ي ي ي يير
5288هي5868/ل

 5ارلونير ارعرنا ارعهر رعل  525رسن 5837

 2ارلونير ارعرنا ارعراعا رعل  31رسن  5845ارععرع
 2ارلونير ارعرنا األررنا رعل  32رسن  5865ارععرع
 3ارلونير ارعرنا ارفرنسا لنع Litec 2111

