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باطــتُشاس َٚــٔ ٖٓــا ةٗــشت احلاجــ١
ْظــــاّ قــــاْ ْٞٛيــــاه ٜهفــــٌ

ٚدــع
اٜــــٖ ١ــــزٙ

ايتصاَ ِٝالطُٝا َٔ يكٍ حتذٜذ األفعـاٍ أٚ

ًَخــص:
تعـــــــذ ايتصـــــــاَ ِٝايؼـــــــهً ١ٝيًـــــــذٚا٥ش
املتهاًَ ١عٓصشا َٔ عٓاصش حكـٛم املًهٝـ١
ايصـــٓاع ١ٝاملظـــتخذيتٚ ١ايـــي ةٗـــشت ْت ٝـــ١
ايتطــــــٛس ايهــــــبل ج دلــــــاٍ تهٓٛيٛجٝــــــا
املعًَٛــــــــات ٚاالتصــــــــاٍ ،فهــــــــٌ تطــــــــٛس
تهٓٛيــــٛج ٞأ ٚتكــــا ٜهــــاد ال

تصــٓٝعٗا ٜتطًــت ٚقتــا جــٜٛك ٚجٗــذا نــبلا

ًــــَ ٛــــٔ

تصُ ِٝػهً.ٞ
ٚمبـــــا إٔ ايتصـــــاَ ِٝايؼـــــهً ١ٝيًـــــذٚا٥ش
* -ا ُمل َؤ ِيف املُشاطٌ.
technology.
In
fact,
every
technological
or
technical
advancecan hardly standwithout a
formal design.
Since the formal designs of
integrated
circuits
are
very
technical elements, manufacturing

املُاسطـــات ايـــي تؼـــهٌ اْتٗانـــا يًخكـــٛم
االطت٦ثاس ١ٜملايو ايتصُ ِٝايؼـهًٚ ٞحتذٜـذ
األسنـــإ املؼـــهً ١جلشيـــ ١تكًٝـــذ تصـــُِٝ
ػـــهً ٞيـــذا٥شَ ٠تهاًَـــَ ١ـــٔ أجـــٌ حتذٜـــذ
املظــؤٚي ١ٝاجلضاٝ٥ــٚ ١بايتــاي ٞصٜــاد ٠ايضــُاْات
ألصــخاا ايتصــاََ ِٝــٔ أجــٌ تؼـ ٝعِٗ عًــ٢
االطتثُاس ج اجملاٍ االقتصاد.ٟ
ايهًُات املفتاح :١ٝايتصاَ ِٝايؼـهً١ٝ
اجلشا ِ٥ايذٚا٥ش املتهاًَْ ١ظخ تصُ.ِٝ
Abstract:
The formal designs of integrated
circuits are an element of the newly
created property rights, which
emerged as a result of the great
development in the field of
information and communication
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design’s owner, and identifying the
elements that regard imitating a
formal design of an integrated
circuit as a crime. All for the sake of
determining the penal liability; and
thus, increasing the guarantees for
the design owners to encourage
them to invest in the economic field.
Keywords:
Formal
;designs
Crimes; integrated Circuits; Copy a
design.

them requires a long time and great
effort; besides, it comes atvery high
costs. On the other hand, the
process of copying or replicating
them is very simple and inexpensive,
which had exposed them to constant
attacks. Hence, the need to develop
a specific legal system emerged.The
latter aims to guarantee the
protection
of
these
;designs
especially by identifying acts or
practices that constitute a violation
of the exclusive rights of the formal

َكذَــ:١
ج ةــٌ ايتكــذّ ايصــٓاعٚ ٞايتطــٛس ايتهٓٛيــٛج ٞاحلــذٜل الطــُٝا ج دلــاٍ اإلعــكّ
ٚاالتصاٍ ،ػهًت ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ ١أحذ أِٖ انتؼافات ايكـشٕ
ايعؼش ،ٜٔحٝـل ٜشجـع يٗٝـا ايفضـٌ ج تطـٛس صـٓاع ١ايهُبٝـٛتش نُـا أْٗـا تـذيٌ ج
ػـــت ٢دلـــاالت ايصـــٓاع ١تكشٜبـــا فـــك ْهـــاد زلـــذ جٗـــاصا أ ٚيـــ ١ال ٚناْـــت ايـــذٚا٥ش
املتهاًَ ١جض٤ا سٝ٥ظٝا ج تهٜٗٓٛا.
ٚتعترب ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ ١أحذ عٓاصـش حكـٛم املًهٝـ ١ايصـٓاع١ٝ
املظــتخذيت ١فبتضاٜــذ أُٖٝتٗــا االقتصــاد ١ٜتضاٜــذت أُٖٝتٗــا ايكاْْٝٛــ ١أٜضــا ،ر إٔ ايــذٍٚ
املتكذَـــ ١املتُهٓـــَ ١ـــٔ ٖـــز ٙايتهٓٛيٛجٝـــا ناْـــت ٚال تـــضاٍ تظـــع ٢ي طـــت٦ثاس بٗـــا
ٚاطـــتةكلا يضٜـــاد ٠تطٛسٖـــا ايصـــٓاعٚ ٞاالقتصـــادٚ ٟج املكابـــٌ تظـــع ٢ايـــذ ٍٚايٓاَٝـــ١
يًخص ٍٛعًٗٝا عًٗا تًخـل بشنـت ايتطـٛسَٚ ،ـٔ ٖٓـا بـشصت أُٖٝـ ١نـاد ْظـاّ قـاْْٞٛ
يــاه بايتصــاَ ِٝايؼــهً ١ٝيًــذٚا٥ش املتهاًَــَ ١ــٔ أجــٌ
املًه ١ٝايفهش ١ٜاملتعاسف عًٗٝا ٚريو بايٓظش

اٜتٗــا بعٝــذا عــٔ قــٛاْ

يصٛصٝتٗا.

ٚأ ٍٚقاْٚ ٕٛدع حلُا ١ٜايتصـاَ ِٝايؼـهً ١ٝصـذس عـاّ  4<;7ج ايٛالٜـات املتخـذ٠
األَشٜه ١ٝتًتٗا عذ ٠قٛاْ ج ايذ ٍٚاملتكذَ ،١أَا عً ٢ايصـعٝذ ايـذٚي ٞفـ  ٍٚاتفاقٝـ١
أبش َت بٗزا اخلصـٛه أجًـل عًٗٝـا طـِ هَعاٖـذٚ ٠اػـٓطٔ يًـذٚا٥ش املتهاًَـٜ ١بـو ه
ٚنــإ ريــو بتــاسٜخ َ 59ــا 4<;< ٜٛال إٔ ٖــز ٙاالتفاقٝــ ١خ تــذيٌ حٝــض ايتٓفٝــز َٓــز
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بشاَٗــا يعــذّ ايتصــذٜل عًٗٝــا بظــبت اعتكــاد ايــذ ٍٚاملتكذَــ ،١ج َكــذَتٗا ايٛالٜــات
َظت ٣ٛاحلُا ١ٜايز ٟتطُح ي٘ٝ

املتخذٚ ٠ايٝابإ ،إٔ أحهاّ ٖز ٙاملعاٖذ ٠ال تشق٢

ٖــز ٙايــذ ٍٚيًتصــُُٝات ايتخطٝطٝــ ١يًــذٚا٥ش املتهاًَــٚ ،١ةًــت ٖــز ٙاالتفاقٝــ ١حبٝظــ١
األدساج

بعــت األحهــاّ املٓتكــاَٗٓ ٠ــا

إٔ جــا٤ت اتفاقٝــ ١تــشٜبع ايــي أحايــت
()1

جاْت األحهاّ ايي تضُٓتٗا اتفاق ١ٝتشٜبع راتٗا .
أَــا املؼ ـشع اجلضا٥ــش ٟفش بــَٓ ١ــ٘ ج َٛانبــ ١أحــذ املظــت ذات عُــذ

صــذاس

قــاْ ٕٛيــاه ةُاٜــ ١ايتصــاَ ِٝايؼــهً ١ٝيًــذٚا٥ش املتهاًَــ ١ألَ ٍٚــشٚ ٠ريــو مبٛجــت
األَش  3;-36املؤسخ ج < 4ج.)2(5336 ١ًٜٝٛ
ٕ ٚدـــع ايتصـــاَ ِٝايؼـــهًٚ ١ٝصـــٓاع ١ايـــذٚا٥ش املتهاًَـــٜ ١تطًـــت جٗـــذا نـــبلا
ٚتهــايٝف باٖضــٜٚ ١ظــتةشم ٚقتــا جــٜٛك َــٔ ايبخــل ٚايتطــٜٛش ٚج املكابــٌ ف ـ ٕ عًُٝــ١
االطتٓظاخ ل املؼشٚع لز ٙايتصاَٚ ِٝايذٚا٥ش جذ طًٗٚ ١ال تتطًت ال اجلٗذ ٚال ايٛقت
ايهـبلٚ ٜٔال ايتهــايٝف ايباٖضــٖٚ ١ــزا َــا جعـٌ ايــذ ٍٚتــذسى دــشٚس ٠تــٛفل احلُاٜــ١
ايكاْ ١ْٝٛلز ٙايتصاَٚ ِٝريو َٔ أجٌ احلذ َٔ املُاسطـات ـل ايؼـشع ١ٝايـي تؼـهٌ
اْتٗانــا حلكــٛم املايــوٖٚ ،ــزا َــا نعــٌ اػــهايٖ ١ٝــز ٙايذساطــ ١تتُثــٌ جَ :ــا ٖــٞ
املُاسطـــات أ ٚاألفعـــاٍ ايـــي اعتربٖـــا املؼـــشع اجلضا٥ـــش ٟتؼـــهٌ َظاطـــا بـــاحلكٛم
اإلطت٦ثاس ١ٜملايو ايتصُ ِٝايؼهً ٞيًذا٥ش ٠املتهاًَ١؟
ٚي جاب ١عًٖ ٢ـز ٙاإلػـهاي ١ٝطـٓعتُذ املـٓٗا ايٛصـف ٞبةـشض تٛدـٝح َـا املكصـٛد
بايتصــاَ ِٝايؼــهً ١ٝيًــذٚا٥ش املتهاًَــ ١الطــُٝا ٚإٔ ٖــز ٙاملصــطًخات جذٜــذْ ٠ظــبٝا
ٚتتُتع بطبٝع ١تكٓٚ ١ٝفٓ ١ٝياصـ ١بعٝـذ ٠بعـت ايؼـ ٤ٞعـٔ اجلاْـت ايكـاْ ،ْٞٛباإلدـاف١
املــٓٗا ايتخًًٝــَ ٞــٔ أجــٌ ايتٛصــٌ

ايهؼــف عــٔ األفعــاٍ ايــي َــٔ ػــ ْٗا إٔ

تؼهٌ جشا ِ٥متع ةكٛم َايو ايتصُ ِٝايؼهً.ٞ
يزيو طٝتِ تكظٖ ِٝز ٙايذساط١

قظُ  ،ةٝل طٓتٓا ٍٚج احملـٛس األَ ٍٚفٗـّٛ

ايتصــاَ ِٝايؼــهً ١ٝيًــذٚا٥ش املتهاًَــ ،١أَــا ج احملــٛس ايثــاْ ٞفظــٓتٓا ٍٚصــٛس ايتعــذٟ
عً ٢ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَٚ ١ايعكٛبات املكشس ٠يزيو.
احملٛس األَ :ٍٚفٗ ّٛايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ١
ٖٓاى ايعذٜذ َٔ ايتظـُٝات ايـي تطًـل عًـ ٢ايتصـاَ ِٝايؼـهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـ١
2823
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َٓٗــا سقــا٥ل أػــٝا ٤املٛاصــكت ،ايشقــا٥ل أ ٚايؼــشا٥ح اإليهةْٝٚــ ،)3(١تصــاَ ِٝايــذٚا٥ش
املتهاًَــ ١ايٓصــف ايٓاقًــ ،١ايشقــا٥ل ايٓصــف ايٓاقًــ ،١جب ٛشافٝــا َٓتٛجــات ايٓصــف
ايٓاقً ،١جب ٛشافٝـا ايـذٚا٥ش املتهاًَـ ٚ )4(١لٖـا َـٔ ايتظـُٝات ٚايـي متثـٌ ج حكٝكـ١
األَـــش تكٓٝـــ ١أَٓ ٚتـــٛج ٚاحـــذٚ ،يتٛدـــٝح َعٓـــٖ ٢ـــزا املٓتـــٛج طـــٓتطشم بذاٜـــ ١يتعشٜـــف
ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ َٔٚ ١يتِ ػشٚط

اٜتٗا.

أٚال -تعشٜف ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ:١
ْظشا يًطابع ايتكا ايز ٟتتُٝض ب٘ ايتصُُٝات ايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَـٚ ١جـت ج
ايبــذ ٤ايتطــشم يتعشٜفٗــا َــٔ ايٓاحٝــ ١ايتكٓٝــَٚ ،)1( ١ــٔ يتــِ االْتكــاٍ يًتعشٜــف ايكــاْْٞٛ
لا (.)2
 -2ايتعشٜــف ايــتكا :ايــذا٥ش ٠املتهاًَــ :١هعبــاس ٠عــٔ بًــٛس ٠صــةلَ ٠ــٔ ايظــًٝهٕٛ
» «siliconéتذع ٢سقاق ،«chip» ١حٝـل تشنـت ٖـز ٙايـذا٥ش ٠عًـَ ٢عـذٕ أ ٚصـٓذٚم
بكطــتٝه ٞبٛاطــطَ ١ثبتــات ياسجٝــ ١تظــُ ٢باألسجــٌ »َ «exteralpinsهْٛــ ١بــزيو
دا٥شَ ٠تهاًَ ١يتابت١ه(.)5
نُــا تعــشف ب ْٗــا :ه عبــاس ٠عــٔ دلُٛعــ ١عٓاصــش يهةْٝٚــٚ ١املتهْٛــَ ١ــٔ أحــذ
ايعٓاصـــش ايفعايـــَ ١ـــا  TRANSISTORأ DIODE ٚتشْضٜظـــتٛس ،أ ٚصـــُاّ يتٓـــاٞ٥
ايكطت ٚعٓاصش يتاْ١ٜٛ

ل فعايٚ ١ايي متثٌ ج دلًُٗا عٓصشا ٚاحذاه(.)6

 -0ايتعشٜــف ايكــاْ ٕ :ْٞٛأ ٍٚقــاْ ٕٛصــذس ج ٖــزا اجملــاٍ ٖــ ٛايكــاْ ٕٛاألَشٜهــٞ
حلُا ١ٜتصاَ ِٝايذٚا٥ش املتهاًَ ١يظٓٚ 4<;7 ١املعشٚف بـ ٚ ، SCPAيكذ عشف ٖـزا
ايكـــاْ ٕٛايـــذا٥ش ٠املتهاًَـــ ١ب ْٗـــا :ه ايؼـــهٌ ايٓٗـــا ٞ٥أ ٚايٛطـــط ٞألَٓ ٟـــتا ٜتضـــُٔ
جبكت أ ٚأنثش َٔ ايعٓاصش املعذْ ١ٝأ ٚايعاصي ١أ ٚػـب٘ املٛصـًَ ،١ثبتـ ١أَٛ ٚدـٛع ١أٚ
َٓخٛت ١ج قطعَ َٔ ١اد ٠ػب٘ َٛصـًٚ ،١ريـو ٚفكـا يُٓـٛرج َٛدـٛع َظـبكا ٜٚـشاد َٓٗـا
ت دٚ ١ٜةٝف ١ايهة ١ْٝٚذلذد٠ه(.)7
نُا عشف تصاَ ِٝايذٚا٥ش املتهاًَ ١ب ْٗـا :ه طًظـًَ ١ـٔ ايصـٛس املتعًكـ ١ببعضـٗا،
َثبتــ ١أَ ٚؼــفش ،٠تتضــُٔ أ ٚمتثــٌ تصــُُٝا يتكيتــ ٞاألبعــاد َعــذ َظــبكا ملــٛاد َعذْٝــ ١أٚ
عاصي ١أ ٚػب٘ َٛصـًٖٚ ،١ـز ٙايصـٛس َـ يٛرَ ٠ـٔ ايطبكـات املهْٛـ ١يـذا٥شَ ٠تهاًَـ،١
ٚايعكقــ ١بــ ٖــز ٙايظًظــَ ١ــٔ ايصــٛس ٖــ ٞإٔ نــٌ صــٛس ٠تتضــُٔ ػــهٌ ايظــطح
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اخلاسج ٞيشقاق ١ايهة ١ْٝٚػب٘ َٛصً١ه(.)8
نزيو عشفت َعاٖذٚ ٠اػٓطٔ يًذٚا٥ش املتهاًَ ١ج َادتٗا ايثاْٝـ ١ايـذا٥ش ٠املذدلـ١
ب ْٗا :ه نٌ تشتٝت ج ػهً٘ ايٓٗـا ٞ٥أ ٚايٛطـطٜ ٞتضـُٔ عٓاصـشا أحـذٖا عًـ ٢األقـٌ
ْؼطٚ ،بعت ايٛصـكت أ ٚنًـٗا جـض ٤ال ٜت ـضأ َـٔ قطعـَ ١ـٔ املـاد ٠أ ٚأ ًبٗـاٚ ،ايـي
ٜه ٕٛايةشض َٓٗا أداٚ ٤ةٝف ١ايهة١ْٝٚه(.)9
ٚعشفت رات املعاٖذ ٠ايتصـُ ِٝايتخطٝطـ ٞايطبـ ٛشاج ب ْـ٘ :ه نـٌ تشتٝـت يتكيتـٞ
األبعاد يًعٓاصش ،عً ٢إٔ ٜه ٕٛأحـذ ٖـز ٙايعٓاصـش عًـ ٢األقـٌ عٓصـشا ْؼـطا ٚيـبعت
ايٛصــكت أ ٚنًــٗا يــذا٥شَ ٠ذدلــ ،١أٖ ٚــ ٛريــو ايةتٝــت يتكيتــ ٞاألبعــاد املعــذ يــذا٥ش٠
َذدل ١بةشض ايتصٓٝعه(.)10
أَــا املؼــشع اجلضا٥ــش ٟفكــذ عــشف ايتصــاَ ِٝايؼــهً ١ٝيًــذٚا٥ش املتهاًَــ ١مبكتضــ٢
املاد ٠ايثاْ َٔ ١ٝاألَش  3;/36عً ٢ايٓخ ٛايتاي :ٞه ايذا٥ش ٠املتهآًََ :١تـٛج ج ػـهً٘
ايٓٗـــا ٞ٥أ ٚج ػـــهً٘ االْتكـــايٜ ،ٞهـــ ٕٛأحـــذ عٓاصـــش ٙعًـــ ٢األقـــٌ ْؼـــٝطاٚ ،نـــٌ
االستباجــات أ ٚجــضَٗٓ ٤ــا ٖــ ٛجــضَ ٤تهاَــٌ َــٔ جظــِ /ٚأ ٚطــطح يكطعــَ ١ــٔ َــاد،٠
ٜٚه ٕٛرلصصا ألداٚ ٤ةٝف ١ايهة.١ْٝٚ
ايتصُ ِٝايؼهًْ ٞظل ايطٛب ٛشافٝـاٖ :ـ ٛنـٌ تشتٝـت يتكيتـ ٞاألبعـاد َُٗـا ناْـت
ايصــٝة ١ايــي تظٗــش فٗٝــا يعٓاصــش ٜهــ ٕٛأحــذٖا عًــ ٢األقــٌ عٓصــشا ْؼــٝطاٚ ،يهــٌ
ٚصكت دا٥شَ ٠تهاًَ ١أ ٚيًبعت َٓٗا أ ٚملثٌ ريو ايةتٝت ايثكيت ٞاألبعـاد املعـذ يـذا٥ش٠
َتهاًَ ١بةشض ايتصٓٝعه(.)11
ٚاملكحـــل عًـــٖ ٢ـــزا ايتعشٜـــف إٔ املؼـــشع اجلضا٥ـــش ٟفصـــٌ بــ تعشٜـــف ايتصـــاَِٝ
ايؼــهًٚ ١ٝتعشٜــف ايــذٚا٥ش املتهاًَــٚ ١ن ُْٗــا َٓفصــكٕ عــٔ بعضــُٗا ج حــ إٔ
ايذٚا٥ش املتهاًَ ١ج حذ راتٗا تته َٔ ٕٛايتصاََ ِٝشط ١َٛعً ٢ػهٌ يتكيت ٞاألبعاد
َشبٛجــَ ١ــع بعضــٗا ايــبعت يتهــ ٕٛدلُٛعــ ١عٓاصــش ايهةْٝٚــ ١تعُــٌ بٓظــاّ أػــباٙ
املٛصكت(.)12
َٚــٔ جٗــ ١أيــشٖ ٣ــزا ايتعشٜــف ال

تًــف نــثلا عــٔ ايتعشٜــف ايــٛاسد ج اتفاقٝــ١

ٚاػــٓطٔ حلُاٜــ ١ايــذٚا٥ش املتهاًَــ ١أ ٚتعشٜــف ايكــاْ ٕٛاألَشٜهــٖٚ ،ٞــ ٛتعشٜــف تكــا
بعٝذ نٌ ايبعذ عٔ ايتعشٜف ايكاْ ْٞٛايزٜ ٟتخذد ب٘ َٛدٛع احلُاٚ ١ٜسمبا ٜشجـع ريـو
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يه ٕٛايتصاَ ِٝايؼهًٚ ١ٝايذٚا٥ش املتهاًَ ١أَشإ عًُٝإ تكٓٝإ يتابتـإ ـل قـابكٕ
يًخكف بؼ ُْٗا.
ٚمبا إٔ ايذٚا٥ش املتهاًَ ١ج تطٛس ٚتةـل َظـتُش ف ْـ٘ َـٔ األفضـٌ إٔ ٜبتعـذ املؼـشع
قذس اإلَهإ عٔ ٜشاد ايتعشٜفات ج ايكاْٚ ٕٛإٔ ٜةى ريو يًفك٘.
 -0ايتعشٜف ايفكٗ :ٞعشف بعت ايفكٗا ٤ايذا٥ش ٠املتهاًَـ ١ب ْٗـا :ه املٓـتا ايٓٗـا ٞ٥أٚ
ايٛطٝط ٚايزٜ ٟتضُٔ عٓاصـش ٜهـ ٕٛأحـذٖا عًـ ٢األقـٌ عٓصـشا ْؼـٝطا فعـاال ٚيـٝع
يـــاَكٖٚ ،ـــز ٙايعٓاصـــش تهـــ ٕٛج دلُٛعٗـــا باإلدـــاف١

بعـــت ايٛصـــكت نٝاْـــا

ٚٚجٛدا َظتكك ٜصًح يتخكٝل ٚةٝف ١ايهةَ ١ْٝٚع١ٓٝه ،أَا ايتصُ ِٝايتخطٝط ٞفٗـ:ٛ
ه نــٌ تشتٝــت يتكيتــ ٞاألبع ـاد ٜهــ ٕٛأحــذ عٓاصــش ٖــز ٙاألبعــاد ْؼــطا

صــص يــذا٥ش٠

َتهاًَ ١تظتخذّ يًتصٓٝعه(.)13
يتاْٝا -ػشٚط

ا ١ٜايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ:١

يتتُتــع ايتصــاَ ِٝايؼــهً ١ٝيًــذٚا٥ش املتهاًَــ ١باحلُاٜــ ١ايكاْْٝٛــ ١البــذ َــٔ اطــتٝفا٤
مجً َٔ ١ايؼشٚط املٛدٛعٚ ١ٝاإلجشا٤ات ايؼهً.١ٝ
 -2ايؼــشٚط املٛدــٛع ١ٝحلُاٜــ ١ايتصــاَ ِٝايؼــهً ١ٝيًــذٚا٥ش املتهاًَــ :١اػــةط
املؼشع اجلضا٥ش ٟج ايتصُ ِٝايؼهً ٞيًذا٥ش ٠املتهاًَ ١يٝتُتع ةل احلُا ١ٜايكاْْٝٛـ١
إٔ ٜه ٕٛأصٝك ل َتذاٚ ٍٚقابك يًتطبٝل ايصٓاع.ٞ
أ -ػشط األصايْ :١ص املؼشع اجلضا٥ش ٟعً ٢ػشط األصاي ١ج املاد ٠ايثايث َٔ ١األَش
ٚ 3;-36ايي جا ٤فٗٝا ه يهٔ مبٛجت ٖزا األَش

ا ١ٜايتصـاَ ِٝايؼـهً ١ٝيًـذٚا٥ش

املتهاًَــ ١األصــٜٚ ،١ًٝعتــرب ايتصــُ ِٝايؼــهً ٞأصــًٝا را نــإ رــش ٠جٗــذ فهــشٟ
ملبتهــشٚ ،ٙخ ٜهــٔ َتــذاٚال يــذَ ٣بتهــش ٟايتصــاَ ِٝايؼــهًٚ ١ٝصــاْع ٞايــذٚا٥ش
املتهاًَ...١ه.
ٚاملكصٛد باألصـاي ١ج ايتصـاَ ِٝايؼـهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـٖ ١ـ ٞاألصـاي ١بـاملفّٗٛ
املٛدٛع ،ٞأ ٟنـت إٔ ٜهـ ٕٛايتصـُ ِٝجذٜـذا ج دا٥ـ٘ ايـٛةٝفَ ٞكاسْـ ١بايتصـاَِٝ
ايظابكٚ ١إٔ ٜه ٕٛل َظتٓظخ َٔ تصُ ِٝيش( ،)14أ ٚتكًٝذا عٔ لٚ ٙإٔ ال ٜهٕٛ
َتذاٚال يذَ ٣بتهش ٟايتصاَ ِٝايؼهًٚ ١ٝصاْع ٞايذٚا٥ش املتهاًَ.١
ٜٚعذ ايتصُ ِٝايؼهً ٞجذٜذا َت ٢نإ ْتاج جٗذ فهش ٟبزي٘ صاحب٘ ٚخ ٜهٔ
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َٔ ب املعاسف ايعاَ ١ايؼا٥ع ١يذ ٣أسباا ايفٔ ايصٓاع ٞاملعا(.)15
ٚاألصاي ١تعـذ َظـ يَٛ ١دـٛع ١ٝفٗـَ ٞـٔ ايتصـاه قادـ ٞاملٛدـٛع ايـي ال

ضـع

فٗٝا يشقاب ١احملهُ ١ايعًٝا.
ا -ػـشط ايكابًٝـ ١يًتطبٝـل ايصــٓاع :ٞأػـاس املؼـشع اجلضا٥ــش ٟلـزا ايؼـشط بصــٛس٠
صشحي ١عٓذ تطشق٘

تعشٜف ايتصـاَ ِٝايؼـهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـ ١ج املـاد ٠ايثاْٝـ١

َٔ األَش ٚ 39-36ايي جا ٤فٗٝا ه ...املعذ يذا٥شَ ٠تهاًَ ١بةشض ايتصـٓٝعهٚ ،ايتطبٝـل
ايصــٓاعٖ ٞــ ٛيــشاج ايتصــُ ِٝيًؼــهٌ املًُــٛغ بصــفٜ ١ظــتفاد َٓــ٘ ٚالــذف َــٔ ٖــزا
ايؼــشط ٖــ ٛعــذّ فــتح اجملــاٍ يًتصــُُٝات ايــي ال تتضــُٔ أ ٟفا٥ــذٚ ٠ال حتكــل ْفعــا
اقتصادٜا.
يتاْٝا -ايؼشٚط ايؼهً ١ٝحلُا ١ٜايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ:١
تتُثــٌ ٖــز ٙايؼــشٚط ج مجًــ ١اإلجــشا٤ات ايــي حــذدٖا األَــش ٚ 3;/36فصــٌ فٗٝــا
املشطـــ ّٛايتٓفٝـــز ٟسقـــِ  5:9/38ايـــز ٟحيـــذد نٝفٝـــات ٜـــذاع ايتصـــاَ ِٝايؼـــهً١ٝ
يًذٚا٥ش املتهاًَٚ ١تظ ًٗٝا.
فبايٓظــب ١يًُؼــشع اجلضا٥ــش ٟفـ ٕ حكــٛم املًهٝــ ١ايصــٓاع ١ٝبصــف ١عاَــٚ ١ايتصــاَِٝ
ايؼــهً ١ٝيًــذٚا٥ش املتهاًَــ ١بصــف ١ياصــ ١ال تتُتــع باحلُاٜــ ١ايكاْْٝٛــ ١ال بعــذ

ــار

اإلجشا٤ات ايؼهً ١ٝاملتُثً ١فُٝا :ًٜٞ
أٜ -ذاع ايطًتٜٚ :عا ريو تكذ ِٜجًت تظ  ٌٝايتصُ ِٝنتابٝـا
اجلضا٥ـــش ٟيًًُهٝـــ ١ايصـــٓاعٜٚ ،١ٝعـــٛد احلـــل ج ٜـــذاع ايطًـــت

املعٗـذ ايـٛجا
َبـــذع ايتصـــُِٝ

ايؼــهً ٞأ ٚر ٟٚحكٛقــ٘ ٚ ،را نــإ ايتصــُ ِٝايؼــهًَ ٞؼــةنا ب ـ ػخص ـ أٚ
أنثش ف ٕ احلل ج ٜذاع٘ ٜعٛد ي ِٗٝمجٝعا(.)16
أَا را مت زلاص تصُ ِٝػهً ٞج جاس أدا ٤عكذ َؤطظ ١أ ٚعكذ عٌُ ،فـ ٕ احلـل
ج اإلٜـــذاع ٜعـــٛد

صـــاحت املؼـــشٚع أ ٚال٦ٝـــ ١املظـــتخذَ ١ال را ْـــص ايعكـــذ ايـــزٟ

ٜشبطُٗا عً ٢عهع ريو(.)17
ٜٚتِ تكذ ِٜجًت تظـ  ٌٝايتصـُ ِٝايؼـهًٞ

املعٗـذ ايـٛجا اجلضا٥ـش ٟيًًُهٝـ١

ايصٓاعَ ١ٝباػـش ،٠نُـا يهـٔ إٔ ٜشطـٌ ايطًـت عـٔ جشٜـل ايربٜـذ َـع ػـعاس بٛصـٌ
االطــتكّ أ ٚب ٜــٚ ١طــ ١ًٝأيــشَٓ ٣اطــب ١تثبــت االطــتكّٜٚ ،ؼــةط ج جًــت ايتظـ  ٌٝإٔ
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ٜتضُٔ ٜٝاْات ذلذدٚ ٠إٔ ٜهَ ٕٛشفٛقا جبًُ َٔ ١ايٛيتا٥ل(.)18
ا -ايتظــ ٚ ٌٝايٓؼـــش :بعـــذ اطـــتكّ املصـــًخ ١املختصـــ ١باملعٗـــذ ايـــٛجا اجلضا٥ـــشٟ
يًًُه ١ٝايصـٓاع ١ٝجًـت تظـ  ٌٝايتصـُ ِٝايؼـهًٜ ٞـتِ ايت نـذ َـٔ اطـتٝفا ٤ايطًـت
يًؼشٚط ايؼهً ١ٝاملطًٛب ١فكط ،د ٕٚفخص األصاي ١أ ٚحل املٛدع ج احلُا ١ٜأ ٚصخ١
ايبٝاْات املزنٛس ٠ج ايطًـت فُشاقبـ ١ايؼـشٚط املٛدـٛع ١ٝحلُاٜـ ١ايتصـُ ِٝايؼـهًٞ
تبك َٔ ٢يتصاه ايكضاٚ ،٤تك ّٛبعذٖا بتظً ِٝػٗاد ٠ايتظ  ٌٝيًُٛدع ٚب متاّ عًُ١ٝ
ايتظ ٜ ٌٝتِ ْؼش تظ  ٌٝايتصُ ِٝايؼـهً ٞج ايٓؼـش ٠ايشةٝـ ١يًًُهٝـ ١ايصـٓاع،١ٝ
ٚيهــــٔ أل ٟػــــخص اإلجــــكع عًــــ ٢طــ ـ ٌ ايتصــــاَ ِٝايؼــــهًٚ ١ٝاحلصــــ ٍٛعًــــ٢
َظتخشجات َٓ٘ َكابٌ تظذٜذ سطِ(.)19
احملٛس ايثاْ :ٞصٛس ايتعذ ٟعً ٢ايتصـاَ ِٝايؼـهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـٚ ١ايعكٛبـات
املكشس ٠لا
ٖٓاى بعت األفعاٍ ايي ٜعذ استهابٗـا تعـذٜا عًـ ٢حكـٛم َايـو ايتصـُ ِٝايؼـهًٞ
يًــذا٥ش ٠املتهاًَــ ،١يــزيو قــاّ املؼــشع اجلضا٥ــش ٟمبٛجــت األَــش  3;-36ةضــش ٖــزٙ
األفعآٍَٚ ،ح صاحت احلل ٚطا ٌ٥قاْ َٔ ١ْٝٛػ ْٗا إٔ حتُ ٞحك٘ ٖزا.
أٚال -صٛس ايتعذ ٟعً ٢ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ:١
يكذ عذد املؼشع اجلضا٥ش ٟاألفعاٍ ايي َـٔ ػـ ْٗا املظـاغ ةكـٛم صـاحت احلـل ج
ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَٚ ١ايي ٜعذ اتٝاْٗا اعتذا ٤عً ٢حكٛم املايـو ٚريـو
َٔ يكٍ ْص املاد ٠اخلاَظ َٔ ١األَش  3;-36ايي جا ٤فٗٝا هتعطـ ٞاحلُاٜـ ١املُٓٛحـ١
مبٛجت ٖزا األَش ،يصاحبٗا حل َٓع ايةل َٔ ايكٝاّ باألعُاٍ ايتاي ١ٝد ٕٚسدا:ٙ
ْ -4ظــخ ايتصــُ ِٝايؼــهً ٞاحملُــ ٞيًــذا٥ش ٠املتهاًَــ ١بؼــهٌ جض٥ــ ٞأ ٚنًــ،ٞ
باإلدَاج ج دا٥شَ ٠تهاًَ ١أ ٚبطشٜك ١أيش ،٣ال را تعًل األَش بٓظـخ جـض ٤ال ٜظـت ٝت
يؼشٚط األصاي ١نُا ٖ ٞذلذد ٠ج املاد 6 ٠أعك.ٙ
 -5اطتلاد ،أ ٚبٝع أ ٚتٛصٜـع ،بـ  ٟػـهٌ يـش ،أل ـشاض ااسٜـ ،١تصـُ ِٝػـهًٞ
ذلُ ٞأ ٚدا٥شَ ٠تهاًَٜ ١ه ٕٛتصُُٗٝا ايؼهً ٞاحملُٜ ٞتضُٔ ٖز ٙايذا٥ش ٠ةٝل
ٜظٌ حيت ٟٛعً ٢ايتصُ ِٝايؼهً ٞاملٓظٛخ بطشٜك ١ل ػشع١ٝه.
 -2جشيْ ١ظخ تصُ ِٝػهً ٞذلُْ ٕ :ٞظخ تصـُ ِٝػـهً ٞأ ٚدا٥ـشَ ٠تهاًَـ١
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ٜعذ عُك ل َؼشٚع ٜٚكصذ بايٓظخ ايٓكٌ ايهاٌَ يًتصُ ِٝب نًُـ٘ أ ٚجـضَٓ ٤ـ٘ ٚال
عــرب ٠بطشٜكــ ١ايٓكــٌ طــٛا ٤ناْــت بٓظــخ ايتصــُْ ِٝفظــ٘ أ ٚبذدلــ٘ َباػــش ٠ج َٓــتا
ايهة.)20(ْٞٚ
ٜٚؼةط يكٝاّ جشيْ ١ظخ تصُ ِٝػهً ٞيذا٥شَ ٠تهاًَ ١إٔ ٜهٖ ٕٛزا ايتصُِٝ
ذلُٝا أ ٟإٔ ٜهَ ٕٛظ ك يذ ٣املعٗذ ايـٛجا يًًُهٝـ ١ايصـٓاعٚ ،١ٝنـزيو إٔ ٜـتِ
ايٓظــخ د ٕٚرٕ أَٛ ٚافكــ ١صــاحت ايتصــُ ِٝايؼــهً ٞحتــٜ ٢عــذ ريــو َظاطــا ةكٛقــ٘
االطت٦ثاس.١ٜ
ٚيكذ جشّ املؼشع ْظخ ايتصُ ِٝايؼهً ٞب نًُ٘ ٚنزيو ْظخ جضْ َ٘ٓ ٤ظـشا ألٕ
أ ٟابتهاس ال ٜٓؼـ َـٔ ايعـذّ  ٚبـا بـ٘ عٓاصـش قذيـ ١تٛصـٌ يٗٝـا ايظـابكٚ ٕٛعٓاصـش
جذٜذ ٠تٛصٌ يٗٝا املبتهش ٚايعٓاصش اجلذٜذَٓ ٖٞ ٠اط احلُا ١ٜايكاْ ،١ْٝٛيـزيو فـ ٕ
ْظخ أ ٟعٓصش َٔ ٖز ٙايعٓاصش اجلذٜذٜ ٠عذ اعتـذا ٤عًـ ٢جـٖٛش االبتهـاس ،نُـا إٔ
اجلذ ٖٞ ٠ايؼشط األطاط ٞحلُا ١ٜايتصـُُٝات ايؼـهً ١ٝطـٛا ٤متثًـت ٖـز ٙاجلـذ ٠ج
بتهاس جذٜذ خ ٜهٔ َعشٚفا َـٔ قبـٌ يـذ ٣أسبـاا ايفـٔ ايصـٓاع ٞاملعـا ،أ ٚناْـت
اجلذ ٠عباس ٠عٔ اُٝع جذٜذ يعٓاصش َعشٚف ،١أَا را نإ ايٓظخ جلضَ ٤تعاسف عًٝـ٘
َٔ قبٌ فك ٜعذ جشي ١بٌ ٖ ٛحل اطتعُاٍ املعاسف ايعاَ ١أ ٚاملتعاسف عًٗٝا(.)21
ٚتعترب جشيْ ١ظخ تصُ ِٝػهً ٞذلُ َٔ ٞاجلـشا ِ٥ايؼـهً ،١ٝر ٜهفـ ٞايكٝـاّ
بايفعــٌ اجملــشّ املتُثــٌ ج ْظــخ تصــُ ِٝػــهً ٞذلُــ ٞأ ٚجــضَٓ ٤ــ٘ د ٕٚسدــا صــاحت
احلل يتك ّٛاجلشي ١د ٕٚاػةاط حـذ ٚايضـشس ،نُـا ٜؼـةط إٔ تت ـ٘ ساد ٠اجلـاْٞ
إلتٝإ ٖزا ايظًٛى بايش ِ َٔ عًُ٘ أْ٘ دلشّ.
ٚاملكحــــل إٔ املؼــــشع اجلضا٥ــــش ٟأٚسد اطــــتثٓا٤ات نصــــٛه اــــش ِٜعًُٝــــْ ١ظــــخ
ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـ ١بةـشض ايتؼـ ٝع عًـ ٢اإلبتهـاس ج ٖـزا اجملـاٍ
ملٛانب ١ايتطٛس االيهةٚ ،ْٞٚريو ج احلاالت ايتاي:١ٝ
أْ -ظخ ايتصُ ِٝايؼهً ٞاحملُ ٞأل شاض ياص ١أ ٚأل ـشاض ةتـٖ ١ـذفٗا ايتكٝـِٝ
أ ٚايتخً ٌٝأ ٚايبخل أ ٚايتعً.)22(ِٝ
ا -را مت اطتٓظـــاخ تصـــُ ِٝػـــهً ٞذلُـــ ٞأ ٚدا٥ـــشَ ٠تهاًَـــ ١تتضـــُٔ تصـــُُٝا
ػهًٝا ٜضع٘ ج ايظٛم صاحت احلل أٜٛ ٚدع فٗٝا بشدا.)23(ٙ
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ج -را قاّ جشف يش ب ناد تصُ ِٝػهً ٞجذٜذ َتُٝض  ٕ ٚاعتُـذ عًـ ٢اطتٓظـاخ
ايتصــُ ِٝاأل ،ٍٚأ ٚجــضَٓ ٤ــ٘ ،ف ـ ٕ ايتصــُ ِٝايثــاْ ٞال ٜعــذ اْتٗانــا حلكــٛم صــاحت
ايتصُ ِٝاألٜٚ ٍٚه ٕٛملبتهش ايتصُ ِٝاجلذٜذ احلل ج

اٜت٘(.)24

د -را خ ٜهٔ ايؼخص ايز ٟقاّ أ ٚأَش بايكٝاّ بفعـٌ َـٔ األفعـاٍ املٓصـٛه عًٗٝـا
ج املاد ٠اخلاَظ َٔ ١األَش  3;-36عً ٢عًـِ أ ٚخ ٜهـٔ يذٜـ٘ األطـباا املعكٛيـ ١يـٝعًِ
عٓذ ػشاٖ ٤ز ٙايذٚا٥ش املتهاًَ ١أ ٚاملاد ٠املتضَُٓ ١ثٌ ٖز ٙايذٚا٥ش ،ب ْٗا حتت ٟٛعًـ٢
تصُ ِٝأ ٚتصُُٝات ػهًَٓ ١ٝظٛي ١بطشٜك ١ل ػشع.)25(١ٝ
ٖـــ -ال حيــل يصــاحت احلــل ج ايتصــُ ِٝايتخطٝطــ ٞإٔ يــاسغ حــل
عٓذَا ٜتعًل األَش بتصُِٝ

اٜــ ١تصــُُ٘ٝ
()26

طٝط ٞيـش تٛصـٌ يٝـ٘ ايةـل جبٗـٛد ٙاملظـتكً١

ٜتٛصــٌ ػــخص جبٗــٛد ٙاملظــتكً١

 ،فكـذ

ابتهــاس تصــُ ِٝػــهًٜ ٞتظــِ باألصــاي ١ال أْــ٘

ٜهــَ ٕٛطابكــا يتصــُ ِٝذلُــ ٞيــش ،فٗــزا ايعُــٌ ال ٜعــذ اعتــذا ٤عًــ ٢حكــٛم َايــو
ايتصُ ِٝاحملَُ ٞا داّ بتهاس ايتصُ ِٝايثاْ ٞجاْ ٤ت ١ ٝعُـٌ َظـتكٌ يًُبتهـش دٕٚ
االعتُــاد عًــ ٢اجلٗــٛد املبزٚيــ ١البتهــاس ايتصــُ ِٝاأل ،ٍٚمبعٓــ ٢إٔ ٜــتِ ايتٛصــٌ
ايتصُ ِٝايثاْ ٞةظٔ ْ ١ٝفاالبتهاس يٝع حهشا عً ٢أحذ(.)27
 -0جشي ١اطتلاد ،أ ٚبٝع أ ٚتٛصٜع أل شاض ااس ١ٜتصُ ِٝػهً ٞذلُ:ٞ
ٚاملكصــٛد باالطــتلاد ٖٓــا ٖــ ٛعبــٛس املٓت ــات املكًــذ ٠عــرب احلــذٚد ايظٝاطــ ١ٝإلقًــِٝ
ايذٚي.١
أَا ايبٝـع فٗـ ٛعكـذ بًتـضّ بـ٘ ايبـا٥ع بـ ٕ ٜٓكـٌ ًَهٝـ ١ػـ ٤ٞأ ٚأ ٟحـل َـاي ٞيـش ج
َكابٌ رـٔ ْكـذَ ٟـع األيـز بعـ االعتبـاس إٔ املؼـشع خ ٜؼـةط إٔ ٜهـٖ ٕٛـزا ايعكـذ
َهتٛبا(.)28
ٚايتٛصٜع ٖٚ ٛج٘ َٔ أٚج٘ تشٜٚا ايظًعٚ ١تذاٚلا(.)29
ٚقذ اػةط املؼشع اجلضا٥ش ٟإٔ ته ٕٛأفعـاٍ االطـتلاد ،ايبٝـع أ ٚايتٛصٜـع أل ـشاض
ااس ١ٜأ ٟإٔ ٜه ٕٛالذف َٓٗا ٖ ٛحتكٝـل ايـشبح أَـا َتـ ٢نـإ ايةـشض َٓٗـا عًُٝـا
َثك ف ٕ اجلشي ١ال تتخكل ٚال ٜةتت عً ٢ريو أَ ٟظؤٚي ١ٝقاْ.١ْٝٛ
ٖٚز ٙاجلشي ١أٜضا نظابكتٗا ٜؼةط فٗٝا إٔ ٜتِ االطتلاد أ ٚايبٝع أ ٚايتٛصٜـع دٕٚ
رٕ أَٛ ٚافك ١صاحت ايتصُ ،ِٝداف١

ااـا ٙساد ٠اجلـاْٞ

تٝـإ ٖـزا ايظـًٛى
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بــايش ِ َــٔ عًُــ٘ أْــ٘ دلــشّ قاْْٛــاٚ ،ال ٜؼــةط إٔ ًٜخــل صــاحت احلــل أ ٟدــشس فٗــٞ
بذٚسٖا جشي ١ػهً.١ٝ
يتاْٝا -عكٛب ١ايتعذ ٟعً ٢ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ:١
يكـــذ ٚدـــع املؼـــشع اجلضا٥ـــش ٟج حايـــ ١ايتعـــذ ٟعًـــ ٢ايتصـــاَ ِٝايؼـــهً ١ٝيًـــذٚا٥ش
املتهاًَ ١عكٛبات أصًٚ ١ٝأيش ٣تبعٚ ١ٝريو مبٛجـت ْصـ ٞاملـادت َ 6:ٚ 69ـٔ األَـش
 3;-36املتعًل ةُا ١ٜايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ.١
 -2ايعكٛبات األصً :١ٝج حايـَ ١ـا را قـاّ أ ٟػـخص بٓظـخ تصـُ ِٝػـهً ٞذلُـٞ
يذا٥شَ ٠تهاًَ ١طٛا ٤بؼـهٌ نًـ ٞأ ٚجض٥ـ ٞد ٕٚرٕ أَٛ ٚافكـ ١صـاحت ايتصـُ ِٝأٚ
ج حايَ ١ا ي ٛقاّ باطـتلاد أ ٚبٝـع أ ٚتٛصٜـع أل ـشاض ااسٜـ ١تصـُ ِٝػـهً ٞذلُـ ٞأٚ
دا٥شَ ٠تهاًَ ١تتضُٔ تصُُٝا ػهًٝا ذلُٝا دَٛ ٕٚافك ١أ ٚرٕ صاحت احلل ،ف ْـ٘
تتِ َتابعت٘ قضاٝ٥ا عٔ جشّ تكًٝـذ تصـُ ِٝػـهً ٞيـذا٥شَ ٠تهاًَـَٚ ١تـ ٢مت ايت نـذ
َٔ استهاب٘ األفعاٍ املٓظٛب ١يٝـ٘ بـايش ِ َـٔ عًُـ٘ أْٗـا أفعـاٍ دلشَـ ١قاْْٛـا أ ٟتـٛفش
ايكصذ اجلٓا ٞ٥ف ٕ ايكادٜ ٞكض ٞبعذ داْت٘ ب حذ ٣ايعكٛبت ايتايٝنت:
أ -عكٛب ١احلبعٚ :احلبع ٖ ٛعكٛبَ ١كشس ٠ج َاد ٠اجلٓح نعكٛب ١أصً ١ٝتك ّٛعً٢
طًت احلش ١ٜيًُخه ّٛعًٝـ٘(ٜٚ ،)30كصـذ بٗـا ٜـذاع احملهـ ّٛعًٝـ٘ حـذ ٣املؤطظـات
ايعكاب ١ٝيًُـذ ٠املكـشس ٠ج احلهـِٚ ،يكـذ ْـص األَـش  3;-36املتعًـل ةُاٜـ ١ايتصـاَِٝ
ايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ ١عً ٢إٔ نٌ َٔ قاّ باملظاغ عُذا ةكٛم َايو ايتصـُِٝ
ايؼهًٜ ٞعاقت باحلبع َٔ طت 9 ١أػٗش

طٓت

.)31( 5

ا -ايةشاَ ١املايٜٚ :١ٝكصذ بٗـا يـضاّ احملهـ ّٛعًٝـ٘ بـ ٕ ٜـذفع يًخضٜٓـ ١ايعاَـَ ١بًـ
َــايَ ٞع ـ  ،فٝعاقــت نــٌ َــٔ قــاّ باملظــاغ عُــذا ةكــٛم َايــو ايتصــُ ِٝايؼــهًٞ
بةشاَ ١تةاٚح َاب ًَٚ ْٛٝمخظـُا ١٥أيـف دٜٓـاس جضا٥ـش 508330333 ٟدج ٚعؼـش٠
َك ٜدٜٓاس جضا٥ش 4303330333 ٟدج (.)32
يكذ َٓح املؼشع اجلضا٥ش ٟايكاد ٞج حاي ١داْت٘ يؼخص َـا جبشيـ ١تكًٝـذ تصـُِٝ
ػهً ٞيذا٥شَ ٠تهاًَ ١احلل ج تكشٜش عكٛب ١احلبع ٚحـذٖا أ ٚعكٛبـ ١ايةشاَـ ١املايٝـ١
فكط نُا يهٓ٘ إٔ ٜكض ٞبايعكٛبت َعاَٚ ،ظ ي ١تكذٜش ايعكٛبـَ ١ظـ يَٛ ١دـٛع١ٝ
ضع يًظًط ١ايتكذٜش ١ٜيًكادٚ ٞال
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تكذٜشٖا َٔ يكٍ يطٛس ٠األفعاٍ املشتهب ،١صف ١اجلاْ ،ٞةشٚف ستهاا اجلشي،١
ايضشس ايز ٟحلل نٌ َٔ صاحت احلل ٚمجٗٛس املظتًٗه ٚنزيو َٔ يكٍ ٚجٛد
حاي ١ايعٛد َٔ عذَٗا.
 -0ايعكٛبــات ايتبعٝــ :١ايعكٛبــات ايتهًُٝٝــٖ ١ــ ٞعكٛبــات جٛاصٜــٚ ،١ج جشيــ ١تكًٝــذ
ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَـْ ١ـص املؼـشع اجلضا٥ـش ٟعًـ ٢عكٛبـات تهًُٝٝـ١
ْٖ ٞؼش احلهِ ايصادس باإلداْ ،١تكف املٓتٛجات ذلٌ اجلشيٚ ،١املصادس.٠
أْ -ؼش احلهـِْ :صـت املـادَ 69 ٠ـٔ األَـش  3;-36عًـَ ٢ـا ًٜـ ٞه يهـٔ إٔ تـ َش
احملهُـ ١صٜــاد ٠عًــ ٢ريـو ،بتعًٝــل احلهــِ ج األَــانٔ ايـي تشاٖــا َٓاطــبٚ ،١تٓؼــشٙ
ناَك أًَ ٚخصا َٓ٘ ج اجلشا٥ذ ايي تعٗٓٝا ٚريو عً ٢حظاا احمله ّٛعً٘ٝه.
ٚايةشض َٔ ٖز ٙايعكٛب ١بايذسج ١األ ٖٛ ٚعكّ مجٗٛس املظتًٗه َٔ أجٌ عـذّ
االخنذاع ج املٓت ات املكًذ ،٠نُا أْـ٘ ٜعتـرب مبثابـ ١تعـٜٛت َعٓـ ٟٛيصـاحت ايتصـُِٝ
ايؼهً ٞاملعتذ ٣عً.٘ٝ
نــزيو فـ ٕ ْؼــش احلهــِ عًــ ٢املــض َــٔ ػـ ْ٘ اإلدــشاس بظــُعَ ١كــةف اجلشيــ،١
ياصــ ٕ ١نــإ تــاجشا ،فــزيو طــٝه ٕٛيــ٘ ٚيةــل ٙسادعــا يعــذّ ستهــاا اجلشيــ ١أٚ
ايعٛد ٠الستهابٗا حظت األحٛاٍ(.)33
ٚاملكحل عًـ ٢عكٛبـ ١ايٓؼـش إٔ املؼـشع اجلضا٥ـش ٟتـشى يًكادـ ٞحشٜـ ١تكشٜـش َـا را
نإ ايٓؼش طٝه ٕٛيًخهِ ناَك أ ٚجلض َ٘ٓ ٤فكـط ،نُـا تـشى يـ٘ حشٜـ ١حتذٜـذ
األَانٔ ايي طٝتِ فٗٝا ايٓؼش حظت َا ٜـشآَ ٙاطـباٚ ،أٜضـا خ حيـذد عـذد اجلشا٥ـذ
ايي يهٔ ايٓؼش فٗٝا ٚخ ٜؼةط إٔ تهـٖ ٕٛـز ٙاجلشا٥ـذ بايًةـ ١ايعشبٝـ ١أ ٚاألجٓبٝـ١
ٚخ ٜؼةط حت ٢إٔ ته.١َٜٝٛ ٕٛ
ٚايٓؼــش ٜهــ ٕٛعًــْ ٢فكــ ١احملهــ ّٛعًٝــ٘ بعــذ إٔ ٜصــبح احلهــِ ْٗاٝ٥ــا َٚظــتٓفزا
يهٌ جشم ايطعٔ ايكاْ.١ْٝٛ
ا -تكف املٓتٛجات ذلٌ اجلشيْ :١صت عًـٖ ٢ـز ٙايعكٛبـ ١ج املـادَ 6: ٠ـٔ األَـش
 39-36ايــي جــا ٤فٗٝــا َــا ًٜــٞه يهــٔ إٔ ت ـ َش احملهُــ ١ج حايــ ١اإلداْــ ،١ب ـ تكف
املٓتٛجات ذلٌ اجلشي ١أ ٚبٛدعٗا ياسج ايتذا ٍٚايت اسٟه.
ٕ عكٛب ١اإلتكف تؤيتش عً ٢ايزَ ١املايٝـ ١يً ـاْٚ ٞبايتـاي ٞتظـاعذ عًـ ٢حتكٝـل ايـشدع
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ْظشا ألٕ الـذف َـٔ جـشا ِ٥املًهٝـ ١ايفهشٜـ ١ج ايةايـت ٖـ ٛحتكٝـل ايـشبح املـاي،)34(ٞ
نُا إٔ ريو ٜؼهٌ

ا ١ٜيًُظتًٗو مبٓع اَهاْ١ٝاخنذاع٘ بٗز ٙاملٓتٛجات املكًذ.٠

جَ -صــادس ٠أدٚات اجلشيــ :١املصــادسٖ ٠ــ ٞجــشا ٤مبكتضــا ٙتٓكــٌ ايذٚيــ١

جاْبٗــا

ًَهٝــ ١األػــٝا ٤ايــي حتصــًت َــٔ اجلشيــ ١أ ٚايــي اطــتعًُت أ ٚنــإ َــٔ ػ ـ ْٗا إٔ
تظتعٌُ فٗٝا(ٖٚ ،)35ز ٙايعكٛب ١تكًـٌ َـٔ احتُـاالت عـٛد ٠اجلـاْٞ

تهـشاس اجلشيـ١

ٚريو ب صاي ١ايٛطا ٌ٥ايي طاعذت عً ٢استهابٗا نُا إٔ ريو َٔ ػ ْ٘ حلـام ايضـشس
بايزَ ١املاي ١ٝيً اْٚ ٞتهبٝذ ٙيظاسَ ٠ايَ ،١ٝا قذ ٜؼهٌ سادعا ي٘ ج املظتكبٌ.
دً -ــل املؤطظــٚ :١تتُثــٌ ٖــز ٙايعكٛبــ ١ج األَشبةًــل املؤطظــ ١ايــي استهبــت فٗٝــا
اجلشي ١أ ٚايي أطظت يصٝصا ملُاسط ١أفعاٍ ايتكًٝذ اجملشَٚ ،١بـايشجٛع يضَـش -36
; 3املتعًل ةُا ١ٜايتصـاَ ِٝايؼـهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـ ١زلـذ أْـ٘ خ ٜـٓص عًـٖ ٢ـزٙ
ايعكٛب ،١ال أْ٘ يهٔ يًكاد ٞج حاي ١اإلداْ ١جبشّ تكًٝـذ تصـُ ِٝػـهً ٞإٔ بكضـٞ
بٗز ٙايعكٛب ١را سأ ٣دشٚس ٠يزيوٚ ،ريو بايشجٛع

األحهاّ ايعاَ ١املٓصٛه عًٗٝا

ج قاْ ٕٛايعكٛبات.
باإلداف١

ايعكٛبات ايظابكٖٓ ١اى تذبل حتفظـْ ٞصـت عًٝـ٘ املـادَ 6< ٠ـٔ األَـش

ٜ 3;-36تُثٌ ج ح ض ايتكًٝـذ حٝـل جـا ٤فٗٝـا أْـ٘ ه يهـٔ إٔ ٜكـ ّٛايطـشف املتضـشس
ٚحت ٢قبٌ ػـٗاس ايتظـ  ٌٝبٛاطـط ١ذلضـش قضـا ،ٞ٥بٛصـف َفصـٌ بـاحل ض أ ٚبعـذّ
احل ض يضػـٝا ٤أ ٚاألدٚات ذلـٌ اجلشيـ ،١مبٛجـت أَـش َـٔ س٥ـٝع احملهُـ ١املختصـ١
بٓا ٤عً ٢عشٜضٚ ١تكذ ِٜػٗاد ٠تظ ٌٝه.
ال إٔ ايً  ٤ٛحل ض ايتكًٝذ ال ٜه ٕٛتًكاٝ٥ـا بـٌ ٜهـ ٕٛبٓـا ٤عًـ ٢جًـت املتضـشس َـٔ
جشي ١ايتكًٝذ ٖٛٚ ،ال ٜعذ أَشا ٚجٛبٝا بٌ ٖ ٛجشا ٤ايتٝاسٜ ٟظـتٗذف بايذسجـ ١األٚ
َعا ١ٜٓاجلشيٚ ١احلص ٍٛعً ٢دي ٌٝيتبات َٔ أجٌ اطتعُاي٘ ج ايذع ٣ٛايكضـا ١ٝ٥ايـي
طةفع الحكاٚ ،قذ ٜـؤد ٟأٜضـا

ح ـض ايظـًع املؼـتب٘ ج نْٗٛـا َكًـذ ٠حتفظٝـا

ا ١ٜيتبٛت جشي ١ايتكًٝذ  ٚداَْ ١شتهبٗا فٝتِ عٓذ٥ز تثبٝت احل ض.
يامتـــ:١
ٕ األُٖ ١ٝاالقتصاد ١ٜايي تتُتع بٗا ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ ،١الطُٝا
ج دلاٍ تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت جعًت َٓٗا عشد ١ألعُـاٍ ايتعـذ ٟاملختًفـ١
2833

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -85العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

اجلرائم الواقعة على التصامٍم الشكلٍة للدوائر املتكاملة وفق األمر  _ 85-80صواحلً حنان ـ بسكري رفٍقة

ياصٚ ١إٔ عاد ٠اطتٓظايٗا يٝع باألَش ايصعت أ ٚاملعكذ ،يزيو ف ٕ املؼشع اجلضا٥شٟ
طع ٢يٛدع قاْ ٕٛياه حلُاٖ ١ٜز ٙايتصاَ ِٝعً ٢شاس َعظِ تؼـشٜعات د ٍٚايعـاخ،
حشه ف ٘ٝعًـ ٢حتذٜـذ األفعـاٍ ايـي تؼـهٌ تعـذٜا عًـ ٢احلكـٛم االطـت٦ثاس ١ٜيصـاحت
ايتصُٚ ِٝج املكابٌ ٚدع جضا٤ات سادع ١يهٌ َٔ تظ ٍٛي٘ ْفظ٘ اإلتٝـإ بٗـز ٙاألفعـاٍ
ل املؼشٚع.١
 -ايٓتا٥ا َٔ :يكٍ ٖز ٙايذساط ١مت ايتٛصٌ

ايٓتا٥ا ايتاي:١ٝ

 قــاّ املؼــشع اجلضا٥ــش ٟبتعشٜــف ايتصــُ ِٝايؼــهًٚ ٞايــذا٥ش ٠املتهاًَــ ١عًــ ٢أُْٗــاعٓصشَٓ ٜٔفصً ٚرلتًف عـٔ بعضـُٗا َتـ يتشا بـايتعشٜف ايـٛاسد ج اتفاقٝـٚ ١اػـٓطٔ
يًذٚا٥ش املتهاًَ ،١ال أْ٘ ج حكٝك ١األَش ف ٕ ايتصُ ِٝايؼهً ٖٛ ٞجـض ٤أطاطـَ ٞـٔ
أ ٟدا٥شَ ٠تهاًَ.١
 أٜضا َا ٜؤيـز عًـ ٢املؼـشع اجلضا٥ـش ٟأْـ٘ قـاّ بـ دساج تعشٜـف ايتصـاَ ِٝايؼـهً١ٝيًــــذٚا٥ش املتهاًَــــ ١ج األَــــش  3;-36املتعًــــل ةُاٜــــ ١ايتصــــاَ ِٝايؼــــهً ١ٝيًــــذٚا٥ش
املتهاًَٚ ١ايز ٖٛ ٟج األطاغ تعشٜـف تكـا ٚعًُـ ،ٞنُـا إٔ ايتصـُ ِٝايؼـهً ٞأٚ
ايذا٥ش ٠املتهآًََ ٖٞ ١ت ات تكٓ ١ٝيهٔ إٔ تتطـٛس ٚإٔ تـتةل ج ةـٌ ايتطـٛس ايعًُـٞ
ٚاالقتصاد ٟايظشٜع ايزٜ ٟؼٗذ ٙايعاخ ،مما نعٌ َٔ َظ ي ١دساج تعشٜفٗا ج ايكإْٛ
اخلاه ٜٗا أَش ل عًُ.ٞ
 يكذ ٚدع املؼشع ػشٚجا حلُا ١ٜايتصُُٝات ايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ ١تتُثٌ جػــشٚط َٛدـــٛعٚ ١ٝأيـــش ٣ػـــهً ،١ٝفايؼـــشٚط املٛدـــٛع ١ٝتتُثـــٌ ج األصـــايٚ ١عـــذّ
ايتذاٚ ٍٚايكابً ١ٝيًتصٓٝع ،أَا ايؼشٚط ايؼهً ١ٝفٗ ٞتتُثٌ ج مجً ١اإلجشا٤ات املتبع١
َٔ قبٌ صاحت احلل أَاّ املعٗذ ايٛجا اجلضا٥ش ٟيًًُه ١ٝايصٓاع َٔ ١ٝأجٌ تظ ٌٝ
تصــُ ُ٘ٝايؼــهًٚ ،ٞبعــذّ تــٛفش ٖــز ٙايؼــشٚط دلتُعــ ١ال تتخكــل احلُاٜــ ١ايكاْْٝٛــ١
يًتصُ ِٝايؼهً.ٞ
 نُا إٔ احلُاٜـ ١ايكاْْٝٛـ ١يًتصـُُٝات ايؼـهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـ ١ال تتخكـل البعذ متاّ جشا٤ات اإلٜذاع ٚايتظ ٚ ٌٝايٓؼش ،فاالعتذا ٤عً ٢ايتصاَ ِٝيٝع دلشَا ال
را مت عًــ ٢تصــُ ِٝػــهً ٞذلُــ ٞبــذ ٕٚعًــِ أ ٚسدــا صــاحت احلــل عًــ ٢إٔ ٜهــٕٛ
َشتهت اإلعتذا ٤عاملا ب ٕ ايفعٌ ايز ٟأتا ٙل َؼشٚع قاْْٛاٚ ،تتُثٌ األفعـاٍ اجملشَـ١
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مبٛجــت األَــش  3;-36ج ْظــخ تصــُ ِٝػــهً ٞذلُــ ٞنًٝــا أ ٚجضٝ٥ــا عًــ ٢إٔ ٜتــٛفش
ػشط األصـاي ،١أ ٚاطـتلاد أ ٚبٝـع أ ٚتٛصٜـع تصـُ ِٝػـهً ٞذلُـ ٞأ ٚدا٥ـشَ ٠تهاًَـ١
تضِ تصُُٝا ػهًٝا ذلُٝا أل شاض ااس.١ٜ
أَــا ايعكٛبــات املكــشس ٠جلــشّ تكًٝــذ ايتصــاَ ِٝايؼــهً ١ٝيًــذٚا٥ش املتهاًَــ ١فٗــ ٞال
تتٓاطت َع جظاَ ١األدشاس ايي قذ تٓ ِ عٔ ايتعذ ٟعًٖ ٢ز ٙاملٓت ات األَش ايزَٔ ٟ
ػ ْ٘ ايتـ يتل طـًبا عًـ ٢جًـت االطـتثُاسات األجٓبٝـٚ ١ايتؼـ ٝع عًـ ٢االبـذاع ٚاالبتهـاس
ايعًُ.ٞ
 -االقةاحاتٖٚ :ز ٙايٓتا٥ا تكٛدْا

اقةاح َا:ًٜٞ

 تشى َظ ي ١تعشٜف ايتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـ ١يًفكـ٘ ٚعـذّ دساجـ٘ جْص قاْٚ ،ْٞٛريو جلعٌ ايكاْ ٕٛاملتعًـل باحلُاٜـٜ ١تٓاطـت َـع ايـتةلات ايـي قـذ تطـشأ
عًٖ ٢ز ٙاملٓتٛجات.
 دشٚس ٠اش ِٜأفعاٍ االطتلاد ،ايبٝعٚ ،ايتٛصٜع ٚ ،لٖا َٔ األفعاٍ ايي قذ تطاٍتصُ ِٝػهً ٞأ ٚدا٥شَ ٠تهاًََ ١كًذ ٠أ ٚمت ْظخٗاٚ ،ريو بٓص ٚادح ٚصشٜح.
 ٜتعنب عً ٢املؼشع اجلضا٥ش ٟإٔ ٜؼذد َٔ عكٛب ١االعتذا ٤عً ٢ايتصـاَ ِٝايؼـهً١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ ١حتكٝكا يًةا ١ٜاملشجَٗٓ ٠ٛا ٚايي ٖ ٞايشدع.
 أٜضا ٜتع عًٝـ٘ تـذعٖ ِٝـزا ايٓظـاّ ايكـاْ ْٞٛب يٝـات فعايـ ١تضـُٔ تهـشٜع ٖـزٙاحلُا.١ٜ
الــٛاَـــؽ ٚاملشاجــع:
(-)1

ٝــذ ذلُــذ عًــ ٞايًــٗة :احلُاٜــ ١ايكاْْٝٛــ ١حلكــٛم املًهٝــ ١ايفهشٜــ ١ج جــاس َٓظُــ ١ايت ــاس٠

ايعامل ،١ٝاملشنض ايك َٞٛيكصذاسات ايكاَْ ،١ْٝٛصش ،ايطبع ١ايثاْ ،5349 ،١ٝه .696
( -)2األَش سقـِ َ ،3;-36ـؤسخ ج < 4جًٜٝٛـٜ ،5336 ١تعًـل بايتصـاَ ِٝايؼـهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـ،١
ج س عذد َ ،77ؤسي ١ج ٜٛ 56ي.5336 ٛٝ
( -)3فادــً ٞادسٜــع :املًهٝــ ١ايصــٓاع ١ٝج ايكــاْ ٕٛاجلضا٥ــش ،ٟدٜــٛإ املطبٛعــات اجلاَعٝــ ،١اجلضا٥ــش،
ايطبع ١ايثاْ ،5346 ،١ٝه .54:
( -)4طٗ ١ًٝمجاٍ دٚناس:ٟ

ا ١ٜتصاَ ِٝايذٚا٥ش املتهاًَ ،١املشنـض ايكـ َٞٛي صـذاسات ايكاْْٝٛـ،١

ايكاٖش ،٠ايطبع ١األ ،5348 ، ٚه .56 ،55

2835

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -85العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

اجلرائم الواقعة على التصامٍم الشكلٍة للدوائر املتكاملة وفق األمر  _ 85-80صواحلً حنان ـ بسكري رفٍقة

(ْٛ -)5اس ٠حظ  :املًه ١ٝايصٓاع ١ٝج ايكـاْ ٕٛاجلضا٥ـش ،ٟاألَـٌ يًطباعـٚ ١ايٓؼـش ٚايتٛصٜـع ،اجلضا٥ـش،
ه .:5
( -)6طٗ ١ًٝمجاٍ دٚناس :ٟاملشجع ايظابل ،ه ;.5
( -)7سٜباص يٛسػٝذ ذلُذ :احلُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًتصـاَ ِٝايطٛب ٛشافٝـ ١يًـذٚا٥ش املتهاًَـ ١دساطـ ١قاْْٝٛـ١
َكاسْ ،١داس ايهتت ايكاْٚ ١ْٝٛداس ػتات يًٓؼش ٚايربدلٝاتَ ،صش ،5344 ،ه .58
( -)8املشجع ْفظ٘ ،املٛدع ْفظ٘.
(-)9

ٝذ ذلُذ عً ٞايًٗة :املشجع ايظابل ،ه .699

( -)10املشجع ْفظ٘ ،ه .59:
( -)11املــاد :5 ٠األَــش سقــِ َ ،3;-36ــؤسخ ج < 4جًٜٝٛــٜ ،5336 ١تعًــل بايتصــاَ ِٝايؼــهً ١ٝيًــذٚا٥ش
املتهاًَ ،١ج س عذد َ ،77ؤسي ١ج ٜٛ 56ي ،5336 ٛٝه .69
(ْٛ -)12اس ٠حظ  :ايٓظاّ ايكاْ ْٞٛيًتصاَ ِٝايؼهً ١ٝيًذٚا٥ش املتهاًَ ١يًُظتثُش األجٓة ج ايتؼشٜع
اجلضا٥ــش ،ٟدلًــ ١جاَعــ ١اإلطــشا ٤يًعًــ ّٛاإلْظــاْ ،١ٝجاَعــ ١اإلطــشا ٤يًعًــ ّٛاإلْظــاْ ،١ٝايعــذد ايظــابع،
< ،534ه <.6
( -)13ذلُــذ أَ ـ ايشَٚــ :ٞاملًهٝــ ١ايفهشٜــ ١دساطــَ ١كاسْــ ،-١داس ايفهــش اجلــاَع ،ٞاالطــهٓذس،١ٜ
ايطبع ١األ ،534; ، ٚه .495 ،493
(ْٛ -)14اس ٠حظ  :املًه ١ٝايصٓاع ١ٝج ايكاْ ٕٛاجلضا٥ش ٟاملشجع ايظابل ،ه <.:
(ٜ -)15اطــــش باطــــِ رْــــ ،ٕٛصــــ ٕٛنــــٌ عضٜــــض عبــــذ ايهــــش :ِٜايٓظــــاّ ايكــــاْ ْٞٛيتصــــاَ ِٝايــــذا٥ش٠
املتهاًَ١دساطَ ١كاسْ ،١دلً ١ايشافذ ٜٔيًخكٛم ،ايعشام ،دلًذ < ،عذد  ،67طٓ ،533: ١ه<.8
( -)16املاد َٔ 3< ٠األَش  3;-36املتعًـل بايتصـاَ ِٝايؼـهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـ ،١املشجـع ايظـابل ،ه
.6:
( -)17املاد َٔ 43 ٠األَش  3;-36املتعًـل بايتصـاَ ِٝايؼـهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَـ ،١املشجـع ايظـابل ،ه
.6:
( -)18أْظش املٛاد  َٔ 7ٚ 6 ،5املشط ّٛسقِ  5:9-38املـؤسخ ج  35أٚت  ،5338حيـذد نٝفٝـات ٜـذاع
ايتصـاَ ِٝايؼــهً ١ٝيًـذٚا٥ش املتهاًَــٚ ١تظـ ًٗٝا ،ج س عــذد َ ،87ؤسيــ ١ج  3:أٚت  ،5338ه <،
.43
( -)19أْظـــش املـــٛاد َ 4<ٚ 4; ،4: ،49 ،48ـــٔ األَـــش  3;-36املتعًـــل بايتصـــاَ ِٝايؼـــهً ١ٝيًـــذٚا٥ش
املتهاًَ ،١ه .6; ،6:
( -)20سٜباص يٛسػٝذ ذلُذ ،املشجع ايظابل ،ه <.54
( -)21طً ٣ٛمج ٌٝأ

ذ حظٔ :احلُا ١ٜاجلٓا ١ٝ٥يًًُه ١ٝايفهشٜـَ ،١شنـض ايذساطـات ايعشبٝـ ١يًٓؼـش

ٚايتٛصٜعَ ،صش ،ايطبع ١األ ،5349 ، ٚه .669
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اجلرائم الواقعة على التصامٍم الشكلٍة للدوائر املتكاملة وفق األمر  _ 85-80صواحلً حنان ـ بسكري رفٍقة

( -)22فكش َٔ 4 ٠املاد َٔ 9 ٠األَش  ،39-36املشجع ايظابل ،ه .69
( -)23ايفكش َٔ 6 ٠املاد َٔ 9 ٠األَش  ،3;-36املشجع ايظابل ،ه .6:
(-)24

ٝذ ذلُذ عً ٞايًٗة ،املشجع ايظابل ،ه ٚ ،6:6ايفكش َٔ 5 ٠املـادَ 39 ٠ـٔ األَـش ،3;-36

املشجع ايظابل ،ه .6:
( -)25فادً ٞادسٜع ،املشجع ايظابل ،ه ٚ ،55:ايفكش َٔ 7 ٠األَش  ،3;-36املشجع ايظابل ،ه.6:
( -)26ايفكش َٔ 8 ٠املاد َٔ 9 ٠األَش  ،3;-36املشجع ايظابل ،ه .6:
( -)27حظــ عبــذ اد عبــذ ايشدــا ،سػــا دلٝــذ

ٝــذ :احلُاٜــ ١ايكاْْٝٛــ ١املذْٝــ ١يتصــاَ ِٝايــذٚا٥ش

املتهاًَ ١دساطَ ١كاسْ ،١دلً ١جاَع ١األْبـاس يًعًـ ّٛايكاْْٝٛـٚ ١ايظٝاطـ ،١ٝايعـذد ايثـاْ ٞعؼـش ،اجملًـذ
األ ،534: ،ٍٚه .447
( -)28طً ٣ٛمج ٌٝأ

ذ حظٔ ،املشجع ايظابل ،ه .673

( -)29املشجع ْفظ٘ ،ه .674
( -)30عبـذ اد طــًُٝإ :ػـشح قــاْ ٕٛايعكٛبــات اجلضا٥ـش -ٟايكظــِ ايعــاّ ،-دٜـٛإ املطبٛعــات اجلاَعٝــ،١
اجلضا٥ش ،5335 ،اجلض ٤ايثاْ ،ٞه .77:
( -)31املاد َٔ 69 ٠األَش  ،3;-36املشجع ايظابل ،ه <.6
( -)32املاد َٔ 69 ٠األَش  ،3;-36املشجع ْفظ٘ ،املٛدع ْفظ٘.
( -)33طً ٣ٛمج ٌٝأ

ذ حظٔ :املشجع ايظابل ،ه .648

( -)34املشجع ْفظ٘ ،ه .98:
( -)35املشجع ْفظ٘ ،ه .647
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