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 ياٌدضء ا٤ٚ

 زضاَِظبدس ا٨ٌ

ح٫ُظِحّ ٍحرطش هخ٤ٗٞٗش ر٤ٖ ىحثٖ ٝٓي٣ٖ ٣ِظِّ رٔوظ٠خٛخ حُٔي٣ٖ رؤٕ ٣٘وَ كوخً ػ٤٘٤خً )ٗوَ : رؼش٠ف ا٨ٌزضاَ

ْٕ ٣ٔظ٘غ ػٖ ػَٔ. ْٕ ٣وّٞ رؼَٔ أٝ ح  ٤ٌِٓش( أٝ أ

 :أٔٛاع ا٨ٌزضاِبد

 ػ٣َٜٖ٘ ٛخ٤ٖٓ: ا٨ٌزضاَ اٌّذٟٔ: ٣ظ٠ٖٔ ا٨ٌزضاَ اٌّذٟٔ ٚا٨ٌزضاَ اٌطج١ؼٟ. 1

 ٤ٗٞ٣ش: ٝٛٞ حٗ٘ـخٍ ًٓش حُٔي٣ٖ رلن ٥هَ.ػَٜ٘ حُٔي -أ

 ػَٜ٘ حُٔٔئ٤ُٝش: ٝرٔوظ٠خٙ ٣ٌٕٞ ُِيحثٖ اؿزخٍ حُٔي٣ٖ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ. -د

ك٤ظٞحكَ ك٤ٚ ٟٓٞ ػَٜ٘ حُٔي٤ٗٞ٣ش كو٢ ىٕٝ ػَٜ٘ حُٔٔئ٤ُٝش، ٝٓؼخُٚ حُٔي٣ٖ ح١ٌُ  ا٨ٌزضاَ اٌطج١ؼٟأٓخ 

 ٓيس ى٣٘ٚ ٓيس حُظوخىّ.

 :ا٨ٌزضاَ اٌغٍجٟ ٚا٠٦دبثٟ. 2

ٓلِٚ ىحثٔخً ح٫ٓظ٘خع ػٖ ػَٔ ٝٓؼخُٚ حُظِحّ رخثغ حُٔلَ حُظـخ١ٍ رخ٫ٓظ٘خع ػٖ حُٔ٘خكٔش  ا٤ٌزضاَ اٌغٍجٟ

 كٔلِٚ ٗوَ كن ػ٢٘٤ أٝ حُو٤خّ رؼَٔ ًخُظِحّ حُٔوخٍٝ رز٘خء ىحٍ.ا٨ٌزضاَ ا٠٨دبثٟ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝػش، أٓخ 

 :ا٨ٌزضاَ اٌفٛسٞ ٚاٌّغزّش. 3

ا٨ٌزضاَ اٌّغزّش  ػ٠ِ حُلٍٞ ىكؼش ٝحكيس، ًخُظِحّ حُزخثغ رظ٤ِْٔ حُٔز٤غ، أٓخ ٓخ ٣ٌٕٞ ط٘ل٤ٌٙ ا٨ٌزضاَ اٌفٛسٞ

 كٜٞ ح١ٌُ ٣ٔظـَم ط٘ل٤ٌٙ ٓيس ٖٓ حُِٖٓ ًخُظِحّ حٍُٔٞى ك٢ ػوي حُظ٣ٍٞي.

 (:ػٕب٠خ)رٌٍ  ا٨ٌزضاَ ثٛع١ٍخ( ٝغب٠خ)طلو٤ن  ا٨ٌزضاَ ثٕز١دخ. 4

٫ٝ طزَأ ًٓظٚ ا٫ رظلو٤وٜخ، ًخُظِحّ حُٔوخٍٝ رز٘خء ٣ِظِّ ك٤ٚ حُٔي٣ٖ رظلو٤ن ٗظ٤ـش ٓؼ٤٘ش،  ا٨ٌزضاَ ثٕز١دخ

َّٕ ًٓش حُٔي٣ٖ طزَأ رٔـَى إٔ ٣زٌٍ هيٍحً ٓؼ٤٘خً ٖٓ حُؼ٘خ٣ش، رـٞ حُ٘ظَ ػٖ  ا٨ٌزضاَ ثٛع١ٍخىحٍ، أٓخ ك٢  كخ

طلو٤ن حُ٘ظ٤ـش حُٔ٘٘ٞىس ٖٓ ٍٝحء رٌٍ حُؼ٘خ٣ش حًٌٍُٔٞس ًخُظِحّ حُٔلخ٢ٓ هزَ حًَُٔٞ ٝحُظِحّ حُطز٤ذ هزَ 

 .ح٣َُٔٞ

  ِظـبدس ا٨ٌزـضاَ:  

 . (أكٌخّ ح٫ُظِحّ –ٜٓخىٍ ح٫ُظِحّ )حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ٬ُُظِحّ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ط٘ؤْ ه٤ٖٔٔ: 

حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ ٓٔظٔي ٖٓ ٓـِش ح٧كٌخّ حُؼي٤ُش حُٔٔظٔيس ٖٓ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٫ش، ٝح٣َُ٘ؼش ٢ٛ 

َّٕ ح٫ٗٔخٕ هِن ُ ِؼزخىس، ٝػ٤ِٚ حٕ ٣ِظِّ رؤٝحَٓ حَُٔ٘ع ٝٗٞح٤ٛٚ, ح٫ٓخّ ٝحُٜٔيٍ ُٚ, ػ٠ِ أٓخّ أ

ٝح٫ٝحَٓ ٢ٛ ططز٤ن ح٣َُ٘ؼش ٝحُ٘ٞح٢ٛ ٢ٛ حؿظ٘خد ٓخ٣ؼخٍٝ ح٣َُ٘ؼش، ٬ُُٝظِحّ هٔٔش ٜٓخىٍ، حػ٘خٕ 

)حُؼَٔ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع + حٌُٔذ ىٕٝ ٓزذ + ٗٚ  غ١ش إساد٠خ)حُؼوي + ح٫ٍ حىس حُٔ٘لَىس( ٝػ٬ػش  إساد٠خ

 ٢:حُوخٕٗٞ(، كخُٜٔخىٍ حُؤٔش ٛ
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 حُظَٜف حُوخ٢ٗٞٗ ح١ٌُ طظـٚ اٍحىس ١َك٤ٖ ٗلٞ اكيحػٚ. اٌؼمـذ( 1

 حُظَٜف حُوخ٢ٗٞٗ ح١ٌُ طظـٚ اٍحىس ١َف ٝحكي ا٠ُ أكيحػٚ. ا٦سادح إٌّفشدح( 2

 )أٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ حُلؼَ ح٠ُخٍ(. اٌؼًّ غ١ش اٌّششٚع( 3

 )أٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ ح٫ػَحء ىٕٝ ٓزذ(. اٌىغت دْٚ عجت( 4

 .اٌمبْٔٛ ( 5ٚٗ

 ا٤ٚي فظًاٌ

 )اٌؼمـــذ( 

حطلخم ر٤ٖ ١َك٤ٖ أٝ أًؼَ ٣ظؼٜي ك٤ٚ ًَ ْٜٓ٘ رخُظِحٓخص أٝ ٝػٞى ٓظزخىُش ٣٘لٌٛخ ٝكوخً ُِوخٕٗٞ. ٣ٝوّٞ  اٌؼمذ:

". ٝاًح طْ ح٩ه٬ٍ رخُؼوي كبٕ حُوخٕٗٞ ٣ويّ ٓخ ٣ؼَف اٌؼمذ شش٠ؼخ اٌّزؼبلذ٠ٓهخٕٗٞ حُؼوٞى ػ٠ِ هخػيس "

ي، ٗوّٞ ًِ٘خ رؼَٔ ػوٞى ًَ ٣ّٞ، ٝأك٤خٗخ طٌٕٞ حُؼوٞى ( ُِظؼخَٓ ٓغ Remediesًُ) ثبٌزذاث١ش اٌمؼبئ١خ

ٌٓظٞرش ٓؼِٔخ حُلخٍ ػ٘ي َٗحء أٝ ا٣ـخٍ ٍِٓ٘، ا٫ إٔ حُ٘ٔزش حُـخُزش ٖٓ حُؼوٞى طٌٕٞ ٗل٣ٞش، ٓؼِٔخ حُلخٍ 

ػ٘ي َٗحء ًظخد أٝ ك٘ـخٕ ٖٓ حُوٜٞس، ٣ٝ٘يٍؽ هخٕٗٞ حُؼوٞى طلض حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ًـِء ٖٓ حُوخٕٗٞ حُؼخّ 

 ٬ُُظِحٓخص.

 أٔـٛاع اٌؼمـٛد:

 ػ١ٕٟ(: -شىٍٟ  –ِٓ ز١ث اٌزى٠ٛٓ )سػبئٟ . 1

 : ٝٛٞ ح١ٌُ ٣٘ؼوي رٔـَى حُظَح٢ٟ ر٤ٖ ١َك٤ٚ.اٌشػبئٟحُؼوي  -أ

ر٤غ ؼوي : ٝٛٞ ح١ٌُ ٫ ٣٘ؼوي ا٫ رخطوخً ٍٟخ حُؼخهي٣ٖ ٤ٌِٗش ٓؼ٤٘ش ٣ليىٛخ حُوخٕٗٞ ًاٌشىٍٟحُؼوي  -د

ىحثَس حُٔوظٜش )٢ٛٝ يحثَس ح٫ُ ٣٘ؼوي ا٫ رخُظٔـ٤َ ك٢ ك٢ حُؼَحم، ح١ٌُ أٝحًَُٔزخص أٝ حٌُٔخثٖ حُؼوخٍ 

ك٢ َٜٓ[ رخُ٘ٔزش ُِؼوخٍ ٝىحثَس حٍَُٔٝ رخُ٘ٔزش ًَُِٔزخص ٝىحثَس  حَُٜ٘ حُؼوخ١ٍ]حُظٔـ٤َ حُؼوخ١ٍ 

 ( حُٔوظٜش.حٌُخطذ رخُؼيٍ رخُ٘ٔزش ٌُِٔخثٖ

 حُٞى٣ؼش ٝحُوَٝ.: ٝٛٞ ح١ٌُ ٫ ٣٘ؼوي ا٠ُ رظ٤ِْٔ حُٔؼوٞى ػ٤ِٚ )حُٔلَ( ًؼوي اٌؼ١ٕٟحُؼوي  -ؽ

 : ٍِضَ ٌٍدبٔج١ٓ( –ِٓ ز١ث ا٤ثش )ٍِضَ ٌدبٔت ٚازذ . 2

 : ٝٛٞ ح١ٌُ ٣َطذ حُظِحٓخص ٓظزخىُش ػ٠ِ ػخطن ١َك٤ٚ، ًؼوي حُز٤غ.ٍِضَ ٌٍدبٔج١ٓ -أ

 : ٝٛٞح١ٌُ ٣َطذ حُظِحٓخص ػ٠ِ ػخطن أكي حُطَك٤ٖ ىٕٝ ح٧هَ ًؼوي حُٞى٣ؼش.ٍِضَ ٌدبٔت ٚازذ -د

  ػمذ اٌزجشع(: -ٌّؼبٚػخ ِٓ ز١ث اٌّمبثً )ػمذ ا. 3

 : ٝك٤ٚ ٣ؤهٌ ًَ ٖٓ حُطَك٤ٖ ٓوخر٬ً ُٔخ أػطخٙ ُِطَف ح٧هَ ًخُز٤غ.اٌّؼبٚػخػوي  -أ

 : ٝك٤ٚ ٣ؤهٌ أكي حُطَك٤ٖ ٖٓ ح٥هَ ىٕٝ ٓوخرَ ًؼوي حُٜزش.اٌزجشعػوي  -د
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  (:ٟػمذ اززّبٌ -ِٓ ز١ث اٌطج١ؼخ )ػمذ ِسذد . 4

ٓويحٍ ٓخ  -ٝهض حرَحّ حُؼوي-ٖٓ حُٔظؼخهي٣ٖ إٔ ٣ليى ٝحكي  : ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ ك٤ٚ ًَاٌؼمذ اٌّسذد -أ

 ٤ٓؤهٌ ٝٓخ ٤ٓؼط٢ ًخُز٤غ رؼٖٔ ٓؼ٤ٖ.

: ٝك٤ٚ ٫ ٣ٔظط٤غ أ١ ٖٓ حُطَك٤ٖ إٔ ٣ليى ٓويحٍ حُظِحٓخطٚ ٝهض حرَحّ حُؼوي ًخُز٤غ ٟاٌؼمذ ا٨ززّبٌ -د

 رؼٖٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٌَٗ ا٣َحى َٓطذ ٓيٟ ك٤خس حُزخثغ.

 ػمذ ِغزّش(:  -سٞ ِٓ ز١ث اٌزٕف١ز )ػمذ فٛ. 5

 : ٛٞ ح١ٌُ ٣َطذ حُظِحٓخص ك٣ٍٞش ًخُز٤غ.اٌؼمذ اٌفٛسٞ -أ

 : ٝٛٞ ح١ٌُ ٣َطذ حُظِحٓخص ٓٔظَٔس ًخ٣٩ـخٍ.اٌؼمذ اٌّغزّش -د

 

 اٌغجت( –اٌّسً  –أسوبْ اٌؼمذ )اٌزشاػٟ 

 .حُٔزذ( ٣٘ؼوي حُؼوي -حُٔلَ  –ػ٘ي طٞحكَ أًٍخٕ حُؼوي حُؼ٬ػش ٢ٛٝ: )حُظَح٢ٟ 

 ٌٟزشاػاٌشوٓ ا٤ٚي: ا

ُٙ ك٢ حُٔؼوٞى ػ٤ِٚ، أٝ  َُ ٛٞ حهظَحٕ ح٣٫ـخد حُٜخىٍ ٖٓ أكي حُٔظؼخهي٣ٖ روزٍٞ ح٥هَ ػ٠ِ ٝؿٚ ٣ؼزُض أػ

 رظؼز٤َ حُلوٜخء ح٤ُِٖٔٔٔ: )ػ٠ِ ٝؿٚ ٣ُؼظيُّ رٚ َٗػخً(.

 .٣ـذ إٔ ٣ٜيٍ حَُٟخ ٖٓ حُٔظؼخهي٣ٖ أٗلْٜٔ )ٓغ ٝؿٞى أكٌخّ هخٛش ٤ُِ٘خرش ك٢ حُؼوي( -

 .حُوزٍٞ ٝح٣٩ـخد ًي٤َُ ػ٠ِ حَُٟخًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ظطخرن  -

-  ً ٝػ٤ٞد حَُٟخ ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ ٢ٛ: حُـ٢ِ  ،ٝاًح ٝؿي ػ٤ذ ك٢ حَُٟخ ًخٕ ٓؼيٝٓخً أٝ ٓؼ٤زخ

 .حُظـ٣ََ ٓغ حُـزٖ  -ح٩ًَحٙ  –ح٫ٓظـ٬ٍ  -

١َٝ : ٛٞ حُظؼز٤َ حُزخص ػٖ اٍحىس ٗوٚ ٣ظـٚ رٚ ا٠ُ آهَ ٣ؼَٝ ػ٤ِٚ حُظؼخهي ػ٠ِ أْٓ أٝ ٗا٠٦دبة

 :)ٌْ ٌّ ٝ هخث  ٓؼ٤٘ش ٝٛٞ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ )ِِٓ

: ٝك٤ٚ ٣ليى حُٔٞؿذ ٤ٓؼخىحً ُِوزٍٞ رل٤غ ٣زو٠ ِٓظِٓخً رب٣ـخرٚ كظ٠ أٗو٠خء ٌٛح ح٤ُٔؼخى، اٌٍّضَح٣٩ـخد  -أ

 ٜٝٓيٍ حُظِحٓٚ اٍحىطٚ حُٔ٘لَىس.

ً ٣َٝ٘ٔ ح٣٩ـخد حُٜخىٍ ك٢ اٌمبئُح٣٩ـخد  -د  اٌؼمذ ِدٍظ: هي ٣وّٞ ح٣٩ـخد ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ِِٓٓخ

 كخ٫ص:  ػ٬ع ر٤ٖ ؿخثز٤ٖ، ٣ٝٔو٢ ٌٛح ح٣٩ـخد ك٢ غ١ش ِسذد اٌّذحًٌُٝي ح٣٩ـخد 

 ح٠ُٝ٧: اًح ػيٍ ػ٘ٚ حُٔٞؿذ هزَ حٗو٠خء حُٔـِْ.

 ٛيٍ هٍٞ أٝ كؼَ ٖٓ أكي حُطَك٤ٖ ٣يٍ ػ٠ِ ح٩ػَحٝ ػ٘ٚ.اًح حُؼخ٤ٗش: 
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 ىٕٝ حهظَحٕ ح٣٩ـخد رخُوزٍٞ.حُؼوي ٓـِْ  ٠حٗو٠اًح حُؼخُؼش: 

 ٛٞ حُظؼز٤َ حُزخص ػٖ اٍحىس حُطَف ح١ٌُ ٝؿٚ ا٤ُٚ ح٣٩ـخد. ي:اٌمجـٛ

 . إٔ ٣ٜيٍ ٝح٣٩ـخد ٓخُحٍ هخثٔخً.1: ششٚؽـٗ

 . إٔ ٣ؤط٢ ٓطخروخً ُ٪٣ـخد ٓطخروش طخٓش.2            

 : زـب٨د اٌغىـٛد ا٩ٌّثظ

٤ُْ هز٫ًٞ، ا٫  ٚ ح٣٫ـخد٤ِٓز٢ ٫ ٣ؼي طؼز٤َحً ػٖ ح٩ٍحىس، ٝرخُظب٠ُ كٌٔٞص ٖٓ ٝؿٚ اُ حٌُٔٞص ٓٞهقٌ 

 أٗٚ ٣ؼي هز٫ًٞ ك٢ كخ٫ص هخٛش ٠ٔٔ٣ حٌُٔٞص ك٤ٜخ )حٌُٔٞص ح٬ُٔرْ(، ٢ٛٝ: 

 ٚ.٤اًح أٗطٟٞ ح٣٩ـخد ػ٠ِ ٓ٘لؼش ٖٓ ٝؿٚ اُ -أ

 ٝؿي طؼخَٓ ٓخرن ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ٝحطَٜ ح٣٩ـخد رٌٜح حُظؼخَٓ. اًح -د

 .حٌُٔٞص هز٫ًٞ  ٖٓ اًح ًخٗض ١ز٤ؼش حُٔؼخِٓش أٝ حُؼَف حُظـخ١ٍ طـؼَ -ؽ

 

 : ػمـٛد ا٦رػـبْ

٢ٛ ػوٞى ٣ِِّْٔ ك٤ٜخ حُوخرَ ر١َٝ٘ ٓؼِ٘ش ُِـٍٜٔٞ ٟٝؼٜخ حُٔٞؿذ ِٓلخً، ٫ٝ ٣وزَ ٓ٘خه٘ظٜخ؛ ٌُٞٗٚ 

٣لظٌَ هيٓش أٝ ِٓؼش ٓؼ٤٘ش، ٝهي ٓ٘ق حُوخٕٗٞ ُِوخ٢ٟ ِٓطش طوي٣َ ح١َُٝ٘ حُظؼٔل٤ش حُٞحٍىس ك٢ طِي 

 حُؼوٞى، ِٝٓطش طؼي٣ِٜخ أٝ اػلخء حُطَف ح٠ُؼ٤ق ٜٓ٘خ.

 لزــشاْ ا٠٦دبة ثبٌمجٛي:ا

: ٣ٌٕٞ ػ٘يٓخ ٠٣ْ حُطَكخٕ حُٔظؼخهيحٕ ٓـِْ ػوي ٝحكي )كو٤وش أٝ كٌٔخً ًٔخ اٌزؼبلذ ث١ٓ زبػش٠ٓأ٫ًٝ: 

ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُؼوٞى حُظ٢ طزَّ رخُطَم ح٫ٌُظ٤َٗٝش حُلي٣ؼش ػزَ ٗزٌش ح٫ٗظَٗض ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ٝٓخثَ 

٢ ٌٓخٕ ٝحكي ٝر٤ٜ٘ٔخ حطٜخٍ ٓزخَٗ، رل٤غ اًح ػزَ أكيٛٔخ (، أ١ ٣ـظٔؼخٕ كح٫طٜخٍ حُل١ٍٞ حُلي٣ؼش

٣ٖ رٔـَى ٛيٍٝ حُوزٍٞ. ََ  ػٖ اٍحىطٚ، كبٕ ٌٛح حُظؼز٤َ ٣٘ظؾ أػَٙ ك٢ حُلخٍ، ٝػ٤ِٚ ٣٘ؼوي حُؼوي ر٤ٖ كخٟ

و٤وش أٝ كٌٔخً( ٓـِْ ػوي ٝحكي، ٝهي ك: ٣ٌٕٞ ر٤ٖ ٗو٤ٜٖ ٫ ٣ـٔؼٜخ )اٌزؼبلذ ث١ٓ غبئج١ٓػـخ٤ٗــخً: 

 ك٢ كخُش حُظؼخهي ر٤ٖ ؿخثز٤ٖ: ٌزسذ٠ذ ٌسظخ أؼمبد اٌؼمذص ػَٟض أٍرغ ٗظ٣َخ

 : ٝرٜخ ٣٘ؼوي حُؼوي ػ٘ي اػ٬ٕ حُوزٍٞ.أػ٩ْ اٌمجٛي. ٗظ٣َش 1

 : ٝرٜخ ٣٘ؼوي حُؼوي ػ٘ي طٜي٣َ حُوزٍٞ أ١ آٍخُٚ رؤ١ ٣َ١وش ُِطَف ح٥هَ.رظذ٠ش اٌمجٛي. ٗظ٣َوش 2

 ٍٞ ا٠ُ ٓلَ حُطَف ح٥هَ.: ٝرٜخ ٣٘ؼوي حُؼوي ػ٘ي ٍٝٛٞ حُوزٚطٛي اٌمجٛي. ٗظ٣َش 3

 : ٝرٜخ ٣٘ؼوي حُؼوي ػ٘ي ػِْ حُٔٞؿذ رخُوزٍٞ حُٜخىٍ ٖٓ حُطَف ح٥هَ.اٌؼٍُ ثبٌمجٛي. ٗظ٣َش 4
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ٝهي أهٌ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ رخُ٘ظ٣َش حُؼخُؼش اً ػيَّ ُلظش ٍٝٛٞ حُوزٍٞ ٢ٛ ُلظش حرَحّ حُؼوي، 

 ِْ حُٔٞؿذ، ٓخ ُْ ٣ظْ اػزخص ػٌْ ًُي.ٟٝٝغ ه٣َ٘ش ػ٠ِ حُؼِْ رخُوزٍٞ ٢ٛ )ٍٝٛٞ حُوزٍٞ( ا٠ُ ػ

: ٛٞ ػوي ٣ِظِّ ك٤ٚ أكي حُطَك٤ٖ )ٝػي ِِّٓ ُـخٗذ ٝحكي( أٝ ٬ًٛٔخ )ٝػي ِِّٓ ُـخٗز٤ٖ( اٌٛػـذ ثبٌزؼبلـذ

 ربرَحّ ػوي ك٢ حُٔٔظوزَ، اًح أظَٜ حُٔٞػٞى ُٚ ٍؿزش ك٢ ارَحّ حُؼوي ه٬ٍ ٓيس طليى ك٢ حُٞػي.

 ششٚؽــٗ: 

ٍٝ ٝٓلَ ٝٓزذ. حٓظ٤لخء أًٍخٕ حُؼوٞى 1  .ػٔٞٓخً ٖٓ طَح

 . ح٫طلخم ػ٠ِ حُٔٔخثَ حُـ٣َٛٞش حُٔظؼِوش رخُؼوي حُٔٞػٞى ربرَحٓٚ.2

). طلي٣ي حُٔيس حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣زي١ حُٔٞػٞى ُٚ ٍؿزظٚ ك٢ ارَحّ حُؼوي ه٬ُٜخ.3
1

) 

                                                           
 المراد للعمد الجوهرٌة المسائل فٌه حددت اذا صحٌحا ٌكون االبتدائً االتفاق عمد بإبرام التعهد -لمبدأ -((1

 خاللها ٌبرم ان ٌجب التً والمدة ابرامه
 

 0202/  اولى مدنٌة/94 – المرار رلم

 

 00/0/0202 – المرار تارٌخ

 

 المرار واصدرت 00/0/0202 بتارٌخ العراق كوردستان اللٌم تمٌٌز لمحكمة االولى المدنٌة الهٌئة تشكلت

 :االتً
 

 .س.م.م – المدعً – الممٌز
 

 لوظٌفته اضافة/  عنكاوة بلدٌة رئٌس – علٌه المدعى – علٌه الممٌز
 

 مجلس رئاسة كتاب بموجب له خصص وان سبك بانه عنكاوة بداءة محكمة لدى وكٌله بواسطة دعًالم ادعى

 فً 575 المرلمة المطعة االراضً توزٌع لجنة/  الدٌوان رئاسة/  العراق كوردستان الللٌم الوزراء

 علٌه دعىالم دعوة فطلب المرار ٌنفذ ولم الكتاب اهمل لوظٌفته اضافة علٌه المدعى ان اال 07/0/0222

 الحضورٌة المرافعة ولجرٌان المصارٌف وتحمٌله االرض لطعة بتخصٌص بالزامه الحكم ثم ومن للمرافعة
 وتحمٌله المدعً دعوى برد حكما 0224/ب/09 وبعدد 7/3/0224 بتارٌخ المذكورة المحكمة اصدرت العلنٌة

 لها% 32 بالنسبة دٌنار الف ثالثون هلدر مبلغا لوظٌفته اضافة علٌه المدعى ممثلة محاماة واتعاب المصارٌف

 المذكور بالمرار المدعً لناعة ولعدم .االللٌم لخزٌنة اٌرادا% 52 و دائرتها فً الحمولٌٌن للموظفٌن% 02و

 بتارٌخ الرسم عنها المدفوع التمٌٌزٌة الئحته فً الواردة لالسباب المحكمة هذه لدى تمٌٌزا فٌه طعن

 .والمداولة التدلٌك ٌدل وضعت ورودها ولدى 00/02/0224

 
 : المرار

 
 النظر عطف ولدى شكال لبوله تمرر المانونٌة المدة ضمن ممدم التمٌٌزي الطعن ان وجد والمداولة التدلٌك لدى
 الجهات لبل من للمدعً سكنٌة ارض لطعة تخصٌص الن للمانون وموافك صحٌح انه وجد الممٌز الحكم على

 او المتعالدٌن كال بموجبه ٌتعهد الذي االبتدائً االتفاق لبٌل من ٌعتبر فاصٌلهات ذكر ودون تسجٌلها لبل التنفٌذٌة
 المراد للعمد الجوهرٌة المسائل حددت اذا صحٌحا االتفاق هذا وٌكون المستمبل فً معٌن عمد بابرام احدهما

 ذهاب ان وحٌث ًالمدن المانون من 40 المادة احكام بذلن تمضً كما فٌها ٌبرم ان ٌجب التً والمدة ابرامه

 رسم الممٌز وتحمٌل تصدٌمه لرر لذا المذكورة المادة واحكام ٌتفك الدعوى ردها عند عنكاوة بداءة محكمة

 .07/0/0202 فً باالتفاق المرار وصدر التمٌٌز
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 آثبس اٌٛػـذ ثبٌزؼبلـذ: 

ػٞى ُٚ ٍؿزظٚ ك٢ ًُي ه٬ٍ ٓيس . حُظِحّ حُٞحػي ربرَحّ حُؼوي حُٔٞػٞى ربرَحٓٚ رٔـَى إٔ ٣ُظَٜ ح1ُٞٔ

 ٓليىس.

. ٣زو٠ حُٞحػي ك٢ حُٞػي رخُز٤غ ٓخٌُخً ٢ُِ٘ء حُٔٞػٞى رز٤ؼٚ كٔظ٠ ٓخ طَٜف رٚ ٫ ٣ٌٕٞ أٓخّ حُٔٞػٞى ُٚ 2

 إٔ أظَٜ ٍؿزظٚ ك٢ حَُ٘حء ٟٓٞ حَُؿٞع ػ٠ِ حُٞحػي رخُظؼ٣ٞٞ.

 ّ حُؼوي ُِي٫ُش ػ٠ِ أكي أ٣َٖٓ: ٛٞ ٓزِؾ ٖٓ حُ٘وٞى ٣يكؼٚ أكي حُٔظؼخهي٣ٖ ٦ُهَ ػ٘ي ارَح: اٌؼـشثــْٛ 

٫ ٣ـُٞ حُؼيٍٝ ػ٘ٚ ٓخ ُْ ٣ظلن حُطَكخٕ ػ٠ِ ه٬ف ًُي ٝرٌٜٙ حُي٫ُش أهي  اٌؼمذ أطجر ثبرب  إٔ  -أ

 حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢.

ػٖ حُؼوي ٓوخرَ هٔخٍس ٓزِؾ حُؼَرٕٞ ٝرٌٜٙ حُي٫ُش أهٌ حُوخٕٗٞ  ٌىً ِٓ اٌطشف١ٓ زك اٌؼذٚيإٔ  -د

 ٓخ ُْ ٣ظلن حُطَكخٕ ػ٠ِ ه٬ف ًُي. حُٔي٢ٗ ح١َُٜٔ ٌٛح

 : ا١ٌٕبثـخ فـٟ اٌزؼبلـذ

 ٢ٛ: كٍِٞ اٍحىس حُ٘خثذ ٓلَ اٍحىس ح٤ٛ٧َ ك٢ ارَحّ طَٜف هخ٢ٗٞٗ ٣٘ظؾ آػخٍٙ ك٢ ًٓش ح٤ٛ٧َ.

 أٔٛاػٙـب: 

 ٜٓيٍٛخ حطلخم حُطَك٤ٖ. ،ػوي حًُٞخُشٓؼَ ا٨رفبل١خ . ح٤ُ٘خرش 1

 ش ح٧د ػ٠ِ حر٘ٚ.ٜٓيٍٛخ حُوخٕٗٞ ٣٫ًٞ اٌمب١ٔٛٔخ. ح٤ُ٘خرش 2

 .، ٜٓيٍٛخ حُوَحٍ حُو٠خث٢ًٞٛخ٣ش ح٢ُٛٞ ػ٠ِ حُوخَٛاٌمؼبئ١خ . ح٤ُ٘خرش 3

 ششٚؽ اٌزؼبلذ فٟ ا١ٌٕبثخ: 

 . إٔ ٣ؼزَ حُ٘خثذ ػٖ أٍحىطٚ ٛٞ ٫ ػٖ اٍحىس ح٤ٛ٧َ.1

ٝا٫ كبٕ آػخٍ حُظَٜف طَٜ٘ف ا٠ُ ًٓظٚ ٛٞ ٫ ا٠ُ ًٓش  ،. إٔ ٣ظؼخهي حُ٘خثذ رؤْٓ ح٤ٛ٧َ ٫ رخ2ٚٔٓ

٤َٛ، رخٓظؼ٘خء إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ طؼخهي ٓغ حُ٘خثذ ػخُٔخً رٞؿٞى ح٤ُ٘خرش أٝ ًخٕ ٣ٔظ١ٞ ُي٣ٚ إٔ ٣ظؼخَٓ ٓغ ح٧

 حُ٘خثذ أٝ ح٤ٛ٧َ.

ٝا٫ كبٕ آػخٍ حُؼوي ٫ طَٜ٘ف ح٠ُ ح٤ٛ٧َ ا٫ اًح  ،. إٔ ٣ظؼخهي ح٤ًَُٞ ك٢ كيٝى حُِٔطخص حُٔوُٞش 3ُٚ

ً رخٟ طَحٍٙ حُوَٝؽ ػ٠ِ كيٝى حًُٞخُش، ًٝخٗض ًخٕ ٖٓ حُٔٔظل٤َ ػ٠ِ ح٤ًَُٞ اهطخٍ ًِٓٞٚ ِٓلخ

 حُظَٝف ٣ـِذ ٓؼٜخ حُظٖ رؤٕ حًَُٔٞ ٓخ ًخٕ ا٫ ٤ُٞحكن ػ٠ِ ٌٛح حُظَٜف.

  ػـٛاسع ا١ٍ٘٤ـخ:

هيٍس حُظ٤٤ِٔ ػ٘يٙ ٓٔخ ٣ئػَ ػ٠ِ ٬ٓٓش اٍحىطٚ ًٝٔخٍ أ٤ِٛظٚ،  ٠كخ٫ص طؼَٝ ُِ٘وٚ كظئػَ ػ٢ِٛ 

 حُـلِش(. -حُٔلٚ  –حُؼظٚ  –٢ٛٝ أٍرؼش )حُـٕ٘ٞ 
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: ٣ؼزض حُـٕ٘ٞ رظو٣ََ ٖٓ أَٛ إثجبرٗآكش ط٤ٜذ حُؼوَ كظٌٛذ رٚ ٤ًِخً ٓٔخ ٣لويٙ ح٩ىٍحى ٝحُظ٤٤ِٔ.  ٌدْٕٛ:ا

 حُوزَس ْٝٛ ٛ٘خ ح١٧زخء.

: ٣لوي حُٔـٕ٘ٞ اىٍحًٚ ٝط٤٤ِٔٙ كظ٘ؼيّ اٍحىطٚ ٣ٝؼي ًؼي٣ْ ح٤ِٛ٧ش ٝطوغ ؿ٤ٔغ طَٜكخطٚ زىُ رظشفبرٗ 

 رخ١ِش.

 :اٌّدْٕٛ ششؽ ثط٩ْ رظشفبد 

ػ٤ِٚ، ٝهي حػظزَ حَُٔ٘ع حُٔـٕ٘ٞ ٌٓ٘ ٛـَٙ ٝهزَ  زطَ طَٜكخص حُٔـٕ٘ٞ ا٫ اًح ًخٕ ٓلـٍٞحً ٫ ط -

 ،رٔؼ٢٘ حٗٚ ٫ ٣٘ظ١َ  ُزط٬ٕ طَٜكخطٚ ٛيٍٝ هَحٍ ه٠خث٢ رخُلـَ ػ٤ِٚ ،ٍٗيٙ ٓلـٍٞح ػ٤ِٚ ٌُحطٚ

 كظٔظي ح٣٫ُٞش ػ٤ِٚ رؼي رِٞؿٚ حَُٗي. 

ٞؿٚ حَُٗي ك٬ طـزطـَ طَٜكـخطٚ ا٫ اًح ٍكؼض ػ٠ِ أٓخ اًح ظَٜ حُـٕ٘ٞ ػ٠ِ حُ٘وٚ ٧ٍٝ َٓس رؼـي رِ -

  .حُٔـٕ٘ٞ ىػٟٞ كـَ ٝأٛيٍ حُوخ٢ٟ هَحٍح رخُلـَ ػ٤ِٚ

هَِ ػو٢ِ أهَ ٖٓ حُـٕ٘ٞ ٤ٜ٣ذ حُ٘وٚ ك٤ٌٛذ ربىٍحًٚ ٣ٝلويٙ حُظ٤٤ِٔ، ٝحُٔؼظٞٙ ٣وظِق ػٖ  اٌؼزٗ:

  حُٔـٕ٘ٞ ك٢ ٓظَٜٙ حُٜخىة ؿ٤َ حُؼ٤٘ق.

 هٜخث٤٤ٖ.: رظو٣ََ أَٛ حُوزَس ٖٓ ح٧ إثجبرٗ

 : كٌْ طَٜكخص حُٔـٕ٘ٞ.زىُ رظشفبرٗ 

 ػ٤ذ ٤ٜ٣ذ حُِٔٞى حُٔخ٠ُ ُِ٘وٚ ك٤ـؼِٚ ٣زٌٍ أٓٞحُٚ ػ٠ِ ؿ٤َ ٓخ ٣و٢٠ رٚ حَُ٘ع ٝحُؼوَ. اٌغفٗ:

: حُوخ٢ٟ ٛٞ ح١ٌُ ٣ويٍ ٓخ اًح ًخٕ حُ٘وٚ ٓل٤ٜخ ٖٓ ػيٓٚ ك٢ ٟٞء طَٜكخطٚ حُٔخ٤ُش، ًَِٓٙ إثجبرٗ 

 ح٫ؿظٔخػ٢، ًَِٓٙ حُٔخ٠ُ. 

، ٫ٝ ٣ظلون ًُي ا٫ رٜيٍٝ هَحٍ ٖٓ حُوخ٢ٟ كو٢ : حُٔلٚ ٫ ٣ؼيّ حُظ٤٤ِٔ ٝاٗٔخ ٣٘ظوٚ ٓ٘ٚرٗزىُ رظشفب

 رخُلـَ ػ٠ِ حُٔل٤ٚ.

كظؼي طَٜكخص ٛل٤لش ٝٗخكٌس ا٫ أًح ٝهؼض ٗظ٤ـش طٞح١ئ  لجً اٌسدش ػ١ٌٍُٗح ٗلَم ر٤ٖ ٓؼخ٬ٓص حُٔل٤ٚ  

ُي٣ٚ، ٝك٢ ٌٛٙ حُلظَس ٣ؼخَٓ حُٔل٤ٚ  أ١ رؼي ػزٞص حُٔلٚ ثؼذ اٌسدش ػ١ٍٗأٝ حٓظـ٬ٍ، ٝر٤ٖ طَٜكخطٚ 

 ٓؼخِٓش ٗخهٚ ح٤ِٛ٧ش. 

 ػ٤ذ ك٢ ٌِٓش حُظوي٣َ ػ٘ي حُ٘وٚ، ٣ـؼِٚ ٣ـزٖ ؿز٘خ كخك٘خ ك٢ طَٜكخطٚ.  اٌغفٍخ:

حُوخ٢ٟ ٛٞ ح١ٌُ ٣ويٍ ٝؿٞى ؿلِش ُي١ حُ٘وٚ ٖٓ ػيٓٚ رَٔحؿؼش طَٜكخطٚ حُظ٢ ٣طؼٖ ك٤ٜخ  إثجبرٗ:

 ٤ٚ. أٛلخد حُ٘ؤٕ ٣ٝطِزٕٞ ٖٓ حُوخ٢ٟ حُلـَ ػِ

: ًحص كٌْ طَٜكخص حُٔل٤ٚ، ٧ٕ حُـلِش طٔخٓخ ًخُٔلٚ ٫ طؼيّ ح٩ٍحىس أٝ حُظ٤٤ِٔ ٝاٗٔخ زىُ رظشفبرٗ

 .ط٘ظوٚ ٜٓ٘ٔخ كو٢
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  ِٛأغ ا١ٍ٘٤خ:

حُظٔظغ رٜخ ٍؿْ ٝؿٞىٛخ ًخِٓش ؿ٤َ ٓ٘وٞٛش.  ٠كخ٫ص طلٍٞ ر٤ٖ حُ٘وٚ ٝر٤ٖ أ٤ِٛظٚ ك٬ ٣ٌٕٞ هخىٍحً ػِ

 ٢ٛٝ ػ٬ع كجخص ٖٓ حُٔٞحٗغ :

: ٢ٛ كخ٫ص حُؼـِ حُـٔٔخ٢ٗ حُ٘ي٣ي ٗظ٤ـش ح٩ٛخرش رؼخٛظ٤ٖ ٓؼخً ٖٓ ػ٬ػش : حُْٜٔ اٌّٛأغ اٌزار١خ -أ٫ٝ

ٝ حُزٌْ ٝحُؼ٠ٔ، كٔؼَ ٌٛٙ حُؼخٛش حُِٔىٝؿش طؼ٤ن حُ٘وٚ ػٖ حُظؼز٤َ ػٖ اٍحىطٚ رٌَ٘ ٤ِْٓ، ك٤ٜ٘ذ 

ح٢ُٛٞ ٫ ٣ِٔي ح٫ٗلَحى حُوخ٢ٟ ػ٤ِٚ ٤ٛٝخً )٠ٔٔ٣ ك٢ َٜٓ ٓٔخػيحً ه٠خث٤خً( ٣ظ٠ُٞ اىحٍس ٗئٝٗٚ، ٌٛح 

 ربط٤خٕ حُظَٜف ري٫ ٖٓ حُ٘وٚ ًٝ حُؼخٛظ٤ٖ، ىٕٝ ٓٞحكوش ىحثَس ٍػخ٣ش حُوخ٣َٖٛ.

٢ٛ ظَٝف ٓخى٣ش طلٍٞ ىٕٝ ٓزخَٗس حُ٘وٚ حُظَٜف ك٢ أٓٞحُٚ ًلخُش حُـ٤زش  اٌّٛأغ اٌّبد٠خ: –ػخ٤ٗخ 

ٛٞ ٖٓ  اٌّفمٛدٓظِٜش، ٝ ٛٞ ٖٓ ٣٘وطغ ػٖ ١ٞٓ٘ٚ ٌُٖٝ طظَ ك٤خطٚ ٓؼِٞٓش ٝأهزخٍٙ اٌغبئتٝحُلويحٕ، ٝ

٣٘وطغ ػٖ ١ٞٓ٘ٚ ٝط٘وطغ أهزخٍٙ ك٬ طؼَف ك٤خطٚ ٖٓ ٓٔخطٚ، كٜخطخٕ حُلخُظخٕ طل٫ٕٞ ىٕٝ ٓزخَٗس 

حُ٘وٚ حُظَٜف ك٢ أٓٞحُٚ، ٝطؼي حُوٞس حُوخَٛس حُظ٢ طلٍٞ ىٕٝ ٍؿٞع ٛئ٫ء ح٧ٗوخٙ ا٠ُ ٓٞح١ْٜ٘ 

ٞس حُوخَٛس إٔ طؼ٤ٖ ٬٤ًٝ ػ٠ِ أٓٞحٍ حُـخثذ ٓخٗؼخً ٓخى٣خً ٖٓ ٓٞحٗغ ح٤ِٛ٧ش، ٣ٝـُٞ ُِٔلٌٔش ك٢ كخُش حُو

 ٝحُٔلوٞى ٩ىحٍطٜخ إ ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٖٓ ٣ٔؼِٚ ك٢ ًُي. 

: ٢ٛ كخ٫ص طلٍٞ ر٤ٖ حُ٘وٚ ٝحٓظؼٔخٍ أٍحىطٚ ًلخُش حُٔـٖ. ٣ٝـُٞ اٌّٛأغ اٌمب١ٔٛٔخ –ػخُؼخ 

حُٔلٌٔش ه٤ٔخً ػ٤ِٚ ُِٔلٌٔش إٔ طؼ٤ٖ ُِٔـ٤ٖ ه٤ٔخً ٩ىحٍس أٓٞحُٚ إ ٍكٞ ٛٞ حهظ٤خٍ ه٤ٔخً. ٝٓخ ُْ طؼ٤ٖ 

طزطَ ؿ٤ٔغ طَٜكخص حُٔـ٤ٖ، رخٓظؼ٘خء ح٤ُٛٞش ٝحُٞهق،  ٓخ ُْ ٣لَٜ ػ٠ِ إً ٓخرن ٖٓ حُٔلٌٔش 

 .٩رَحٓٚ

 (:١خ( ٚ )اٌزٌِٛٛخ( ٚ )اٌم١ ِّّب٠خ( ٚ )اٌٛط٠خاٌز١١ّض ث١ٓ )ا٨ٌٛ

ٔخ أٝ حُوخ٢ٟ كو٢. ٝطٌٕٞ ػ٠ِ حُٜـ٤َ كَٜحً، اٌٌٟٛ ٝٛٞ ٫ : ٛٞ ح٧د أٝ حُـي حُٜل٤ق أٝ ٤ُّٜٛٝ

٣لظخؽ ا٠ُ هَحٍ ٖٓ حُٔلٌٔش رخ٣٫ُٞش ًٞٗٚ ٢ُٝ ٓـزَ ُٝٚ حُظَٜف رل٣َش ك٢ أٓٞحٍ حُوخَٛ ُٝٞ رـزٖ 

.َ٤ٔ٣ 

 ِّ  ٟ : ٣ٌٕٞ ػ٠ِ حُٜـ٤َ ]ٓؼَ ح٣٫ُٞش[، ٌُٖ كو٢ ك٢ كخُش ٝكخس ح٧د، ٣ٌٕٝٞ أٓخ )٢ٛٝ ٓوظخٍ(: اٌٛط

ْٕ ٣وظخٍ  ٣وظخٍٙ ح٧د ٧ىحٍس ٗئٕٝ ُٝيٙ حُٜـ٤َ رؼي ٝكخطٚ، أٝ )٢ٛٝ حُو٠خء( ػ٘يٓخ ٣ظٞك٠ ح٧د ىٕٝ أ

ػ٠ِ ؿ٤َٛخ، ٫ٝ  -ػ٘ي ٝؿٞىٛخ–٤ٛٝخً ػ٠ِ حر٘ٚ، ٣ٝلظخؽ ا٠ُ هَحٍ ٖٓ حُٔلٌٔش رخُٞٛخ٣ش، ٝطويّ ح٧ّ 

 ٣ٔظط٤غ ح٢ُٛٞ حُظَٜف رؤٓٞحٍ حُوخَٛ ىٕٝ إً حُٔلٌٔش )ىحثَس ٍػخ٣ش حُوخ٣َٖٛ(.

ْٖ ٣ظ٠ُٞ اىحٍس ٗئٕٝ حُوخَٛ ُٔزذ ؿ٤َ حُٜـَ، ًخُـاٌم١ُ ٕ٘ٞ ٝحُٔلٚ ٝحُـلِش ٝحُؼظٚ ٝحُـ٤زش : ٛٞ ٓ

ْٕ ٣ٌٕٞ أ١ ٗوٚ ه٣َزخً ٖٓ حُوخَٛ رٔخ  ٝحُٔـٖ، ٣ٝلظخؽ ا٠ُ هَحٍ ٖٓ حُٔلٌٔش رظ٤ٜ٘ذ حُو٤ْ، ٣ٌٖٝٔ أ

 ك٤ٚ ح٧د، ٌُٖ ٤ُْ ُٚ حُظَٜف رؤٓٞحٍ حُوخَٛ ا٫ّ رخًٕ حُٔلٌٔش )ىحثَس ٍػخ٣ش حُوخ٣َٖٛ(.

ُٞحهق ٝػ٠ِ ٝكن ح٧كٌخّ حَُ٘ػ٤ش ٝحُوٞح٤ٖٗ : ٛٞ حُٔٔئٍٝ ػٖ حىحٍس حُٞهق رٔٞؿذ ١َٗ حاٌّزٌٟٛ

[، ٝحُٞهق ػ٬ػش أٗٞحع ١ًٍُ طٞهق ٓ٘خكؼٚ ػ٠ِ 1970ُٔ٘ش  46ٖٓ ٗظخّ حُٔظ٤ُٖٞ ٍهْ  4ٝح٧ٗظٔش. ]ّ 

٣ًٍش حُٞحهق، ٝه١َ٤ طٞهق ٓ٘خكؼٚ ػ٠ِ أٝؿٚ حُزَ ٝحُو٤َ حُٔوظِلش كٔذ ١َٗ حُٞحهق، ٝٓ٘ظَى 

 حُزَ حُظ٢ ٣ليىٛخ رخ١َُٝ٘ ٝحُ٘ٔذ حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ.طٞهق ٓ٘خكؼٚ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣ًٍش حُٞحهق ٝأٝؿٚ 
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 ػ١ـٛة اٌشػـب )ػ١ٛة ا٦سادح(

  أ٨ٚ : ا٦وشاٖ:

 ٛٞ ٟـ٢ ؿ٤َ َٓ٘ٝع ػ٠ِ اٍحىس ٗوٚ ٣زؼغ ك٢ ٗلٔٚ ٍٛزش طلِٔٚ ػ٠ِ حُظؼخهي.

 ػٕبطـش ا٦وـشاٖ: 

ًخُظٜي٣ي ٠ٛخ اٌّؼًٕخ٠َُد ٝحُظؼ٣ٌذ ٝحُٞٓخثَ  اٌّبد٠خ: ٣ٝظٔؼَ رٞٓخثَ ح٩ًَحٙ اٌؼٕظش اٌّٛػٛػٟ. 1

 رخُوطق حُْٜٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٗؤٕ ٝٓخثَ ح٩ًَحٙ اكخ١ش حٌَُٔٙ روطَ ؿ٤ْٔ ٓليم.

 )حُ٘ل٢ٔ(: ٣ؼ٢٘ )حَُٛزش( حُظ٢ طزؼغ ك٢ ٗلْ حٌَُٔٙ ٝحُظ٢ طلِٔٚ ػ٠ِ ارَحّ حُؼوي. اٌؼٕظش اٌّؼٕٛٞ. 2

ػ٤زخً ك٢ حَُٟخ،  ٬ٓكظـش: اًح ُْ ٣ٜيٍ ح٩ًَحٙ ٖٓ حُٔظؼخهي ح٥هَ أ١ ٛيٍ ٖٓ حُـ٤َ ٣٘زـ٢ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ

 إٔ ٣ٌٕٞ حُطَف ح٥هَ ٖٓ حُؼوي ػخُٔخً رخ٩ًَحٙ أٝ ًخٕ ٣لظَٝ إٔ ٣ؼِْ رٚ.

  ثب١ٔب : اٌغٍـــؾ:

ٌْ ٣وّٞ ك٢ ًٖٛ حُ٘وٚ ٣لِٔٚ ػ٠ِ ارَحّ ػوي ٓخ ًخٕ ٣زَٓٚ ُٞ ػِْ كو٤وش ح٧َٓ. ٛٝ ٞٛٝ 

 ششٚؽــٗ: 

 ٫ُٞ ٝهٞػٚ ك٢ حُـ٢ِ.. إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٣َٛٞخً أ١ ؿ٤ٔٔخً رل٤غ ٓخًخٕ حُٔظؼخهي ٣زَّ حُؼوي 1

. إٔ ٣ظَٜ رؼِْ حُٔظؼخهي ح٧هَ ًُٝي رٞهٞػٚ ك٢ ًحص حُـ٢ِ، أٝ ًخٕ ػ٠ِ ػِْ رٚ، أٝ ًخٕ ٖٓ حَُٜٔ 2 

 ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼِْ رٚ.

  أٔـٛاع اٌغٍـؾ:

 ك٢ ح٢ُ٘ء ًٖٔ ٣٘ظ١َ طٔؼخ٫ً ٓؼظويحً أٗٚ أػ١َ ٝاًح رٚ طٔؼخٍ كي٣غ. فٟ طفخ خٛ٘ش٠خ. حُـ٢ِ 1

 ًُٝي ػ٘يٓخ طٌٕٞ ٗو٤ٜش حُٔظؼخهي ٓلَ حػظزخٍ ك٢ حُؼوي. لذفٟ شخض اٌّزؼب. حُـ٢ِ 2

 ًٖٔ ٣ز٤غ ُٞكش ٣ُظ٤ش رؼٖٔ روْ ؿخ٬ًٛ ه٤ٔظٜخ حُلو٤و٤ش. فٟ اٌم١ّخ. حُـ٢ِ 3

 ثبٌثب : اٌغجـٓ ِغ اٌزغش٠ش

 :اٌزغش٠ش

ط٤ٛٞق حُٔز٤غ ُِٔ٘ظ١َ رـ٤َ ٝٛلٚ حُلو٤و٢، ٣ٝٔظؼَٔ  ٚاطط٩زب :: حُويحع. ٌغخ: اٌزؼش٠ف ثبٌزغش٠ش -

٣ٝؼ٢٘ اهلخء ػ٤ذ ك٢  اٌزذ١ٌظحُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ ا٠ُ ؿخٗذ ٜٓطِق حُظـ٣ََ رٔؼ٘خٙ حُٔخرن ٜٓطِق  ك٢

 حكي حُؼ٤ٟٖٞ ك٢ ػوٞى حُٔؼخٟٝش.

( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ حُظـ٣ََ ٌُٜ٘خ أٗخٍص اُىٚ، روُٜٞخ: 121: ُْ طؼَف حُٔخىس )لبٔٛٔب  حُظـ٣ََ  -

حٕ ك٢ حُؼوي ؿز٘خً كخك٘خً ًخٕ حُؼوي ٓٞهٞكخً ػ٠ِ حؿخُس حُؼخهي حًح ؿٍَ حكي حُٔظؼخهي٣ٖ رخ٥هَ ٝطلون  –1)

ٝ:٣ؼيّ طـ٣ََحً ػيّ حُز٤خٕ ك٢ ػوٞى  –2حُٔـزٕٞ، كبًح ٓخص ٖٓ ؿٍَ رـزٖ ط٘ظوَ ىػٟٞ حُظـ٣ََ ُٞحٍػٚ. 
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، ح٫ٓخٗش حُظ٢ ٣ـذ حُظلَُ ك٤ٜخ ػٖ حُٜ٘زش رخُز٤خٕ ًخُو٤خٗش ك٢ حَُٔحرلش ٝحُظ٤ُٞش ٝح٫َٗحى ٝح٤ُٟٞؼش(

: حُِـٞء ح٠ُ ٝٓخثَ ١َٝم أكظ٤بُىش طٞهغ حُٔظؼخهي ك٢ ؿ٢ِ ٣يكؼٚ ا٠ُ حُظؼخهي رؤٗٚ حُظـ٣ََ طؼ٣َق ٣ٌٖٝٔ

رل٤غ ٤ٜ٣زٚ حُـ٤ٖ حُلخكٖ ؿَحء ًُي، ٝٓويحٍ حُـ٤ٖ حُلخكٖ ٛٞ ٓخ ٫ ٣يهَ طلض طوي٣َ حُٔو٤ٖٓٞ ٖٓ 

 أَٛ حُوزَس.

ٟش ؿ٤َ ٓظؼخىٍ ٓغ ح٥هَ, رؤٕ ٝكوٜخ: ًٕٞ أكي حُؼ٤ٟٖٞ ك٢ ػوي حُٔؼخٝ ،: ُـش حُ٘وٚاٌزؼش٠ف ثبٌغجٓ

 ٣ٌٕٞ أهَ ٖٓ ه٤ٔظٚ أٝ أًؼَ ٜٓ٘خ )ٝهي ٣ٌٕٞ ك٢ ؿخٗذ حُزخثغ ًٔخ هي ٣ٌٕٞ ك٢ ؿخٗذ حُٔ٘ظ١َ(.

 ػذَ رؼبدي ِبدٞٝػيّ حُظؼخىٍ أٝ ػيّ حُظٔخ١ٝ ك٢ ح٫ُظِحٓخص حُٔظوخرِش ر٤ٖ ١َك٢ حُؼوي هي ٣ٌٕٞ  -

٠ حٓظـ٫٬(. ٝرؼٞ حُظ٣َ٘ؼخص طؼظي رخُـزٖ أٝ ٗل٢ٔ )٣ٝٔٔ ػذَ رؼبدي ِؼٕٛٞ)٠ٔٔ٣ٝ ؿزٖ( ٝهي ٣ٌٕٞ 

 ٝطؼظزَٙ ٖٓ ػ٤ٞد حَُٟخ ٝرؼ٠ٜخ ٣ؼظي رخ٫ٓظـ٬ٍ ٣ٝؼيّٙ ٖٓ ػ٤ٞد حَُٟخ.

٣٘ظَ ك٤ٚ ُو٤ٔش حُؼٞٝ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔخى٣ش ٝكوخ ُوخٕٗٞ  اٌغجٓ: إٔ  ٚاٌفشق ث١ٓ اٌغجٓ ٚا٨عزغ٩ي -

ٛخ ُِوخ٢ٟ ٝكوخ ٌَُ كخُش ػ٠ِ كيس( حُؼَٝ ٝحُطِذ رل٤غ اًح هِض ه٤ٔظٚ رٍٜٞس ٓؼ٤٘ش )ٓظَٝى طوي٣َ

 ً ٣٘ظَ ك٤ٚ ُو٤ٔش ح٢ُ٘ء ٖٓ حُ٘خك٤ش حُ٘و٤ٜش ك٬ ٣ظلون ا٫ اًح أػط٢  ا٨عزغ٩ي, ك٢ ك٤ٖ إٔ حػظزَ ؿز٘خ

حُ٘وٚ ٓؼ٬ ػٔ٘خ حًزَ ٖٓ ه٤ٔش ح٢ُ٘ء حُ٘و٤ٜش ٗظ٤ـش ُلخؿظٚ أٝ ٤١٘ٚ أٝ ػيّ هزَطٚ حُظ٢ حٓظـِٜخ 

 حُطَف ح٧هَ.

 :ػٕبطش اٌزغش٠ش أٚ اٌزذ١ٌظ

 إٔ طٌٕٞ حُل٤ِش ٓئػَس( –٤ٗش حُظ٤ِ٠َ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ؿَٝ ؿ٤َ َٓ٘ٝع  –)حٓظؼٔخٍ ١َم حكظ٤بُىش  

 :اٌؼٕظش ا٤ٚي: اعزؼّبي ؽشق ازز١ئٌىخ

ٝحُل٤ِش ُٜخ ٍٛٞ ٓظؼيىس طوظِق رخهظ٬ف كخُش حُؼخهي حُٔيُْ ػ٤ِٚ، ٌُٝح كٔؼ٤خٍٛخ ًحط٢ )أ١ حُ٘ظَ ا٠ُ  

ٓخ طٌٕٞ حُل٤ِش ح٣ـخر٤ش ًخٛط٘خع ٓٔظ٘يحص ٍِٓٝس أٝ حطوخً  حُل٤ِش ك٢ ًحطٜخ ٝٓي١ طؤػ٤َٛخ(، ٝػخىس

 ٓظخَٛ ًخًرش ُلَٔ حُٔظؼخهي ػ٠ِ حُظؼخهي.

: ح٧َٛ إٔ حٌٌُد حُٔـَى ٝكيٙ ٫ ٣ٌل٢ ُِوٍٞ رٞؿٞى طي٤ُْ، ٝاٗٔخ ٣ـذ إٔ ٣يػْ رٔظخَٛ اٌىزة -

ٔظؼخهي رل٤غ ٓخ ًخٕ ٤ُظؼخهي هخٍؿ٤ش حكظ٤بُىش، ا٫ أٗٚ ٣ؼيّ طي٤ُٔخ اًح حٜٗذ ػ٠ِ ٝحهؼش ُٜخ أ٤ٔٛظٜخ ػ٘ي حُ

٫ُٞ حُظؤ٤ًيحص ؿ٤َ حُٜل٤لش حُظ٢ ٛيٍص ك٢ ٗؤٜٗخ، ًٔخ ُٞ أػط٠ ٗوٚ ر٤خٗخص ؿ٤َ ٛل٤لش ًَُ٘ش 

طخ٤ٖٓ ٩هلخء كو٤وش ح٧هطخٍ حُظ٢ ٣ظؼَٝ ُٜخ ٝحُظ٢ ط٣ِي ٖٓ طزؼخص حًَُ٘ش، أٝ ًٔخ ُٞ أى٠ُ ٗوٚ 

 رز٤خٗخص ًخًرش ػٖ ًلخءطٚ ٝهزَطٚ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٝظ٤لش.

: ٣ؼيّ طـ٣ََحً ٧ٗٚ حُٞؿٚ حُِٔز٢ ٌٌُِد، كبًح ٌٓض حُٔظؼخهي ػٖ ٝحهؼش ٣ـذ زّبْ أٚ اٌغىٛداٌى -

ً ٓخ ىحّ إٔ  ح٩كٜخف ػٜ٘خ رلٌْ حُوخٕٗٞ أٝ ح٫طلخم أٝ ١ز٤ؼش حُؼوي ٝظَٝكٚ ٬ٓٝرٔخطٚ، حػظزَ طي٤ُٔخ

ظٚ رَٔٝ هط٤َ حُٔـٍَٝ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؼَف كو٤وش ح٧َٓ، ًٔخ ُٞ ًظْ حُٔئٖٓ ػ٠ِ ك٤خطٚ ٝحهؼش أٛخر

هزَ حُظؤ٤ٖٓ، أٝ ًظْ ػٖ ًَٗش حُظؤ٤ٖٓ إٔ ٣ٌَٗٚ ًخٕ هي طٞػيٙ رلَم ٓظـَٙ أٓخّ ٜٗٞى هزَ حُظؤ٤ٖٓ ُٔخ 

 ٌُُي ٖٓ طؤػ٤َ ك٢ طوي٣َ طزؼش حًَُ٘ش.
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: ٣ؼيّ طؼٔي حُوي٣ؼش ٖٓ ؿخٗذ حُوخَٛ ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٘وٚ ثٕمض ا١ٍ٘٤خ حُظي٤ُْ أٝ حُظـ٣ََ حُٔظؼِن  -

ٝع، ا٫ أٗٚ اًح حهظَٜ ح٧َٓ ػ٠ِ ٓـَى حٌٌُد أٝ حٌُظٔخٕ ىٕٝ ٓظخَٛ هخٍؿ٤ش أ٤ِٛظٚ ػ٬ٔ ؿ٤َ َٓ٘

 طيػٔٚ ك٬ ٣ٌل٢ ٫ػظزخٍٙ طي٤ُٔخ، ٝاٗٔخ ٫ريَّ ٖٓ ُـٞءٙ ا٠ُ ٝٓخثَ حكظ٤بُىش ًظوي٣ْ ٜٗخىس ٬٤ٓى ٍِٓٝس.

 ١ٔخ اٌزؼ١ًٍ ٌٍٛطٛي إٌٝ غشع غ١ش ِششٚع: :اٌؼٕظش اٌثبٟٔ

٤ش حُويحع ٝحُظ٤ِ٠َ ٍُِٞٛٞ ا٠ُ ؿَٝ ؿ٤َ َٓ٘ٝع, كبًح ٣ـذ إٔ طٜلذ حُل٤ِش ك٢ حُظي٤ُْ، ٗ 

حٗظلض ٌٛٙ ح٤ُ٘ش ك٬ طي٤ُْ ٫ٝ طـ٣ََ, ًٔخ ُٞ ٗؼض حُظخؿَ ِٓؼظٚ رؤكٖٔ ح٧ٝٛخف أٝ رخُؾ ك٢ ٝٛلٜخ 

 ُظ٣َٝـٜخ, ا٫ اًح طَطذ ػ٠ِ ًُي ؿ٢ِ حػََّ ك٢ حُٔظؼخهي كِٚ حُطؼٖ ك٢ حُؼوي ُِـ٢ِ ٤ُْٝ ُِظـ٣ََ.

َ رـَٝ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ؿَٝ ؿ٤َ َٓ٘ٝع ٝا٫ ك٬ طي٤ُْ، ًٔخ ُٞ حٓظؼَٔ ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٤ِ٠

 حُٔٞىع ١َهخ حكظ٤بُىش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ اهَحٍ رٞى٣ؼظٚ ٖٓ حُٔٞىع ُي٣ٚ ح١ٌُ طز٤ٖ ػيّ أٓخٗظٚ.

  اٌؼٕظش اٌثبٌث: أْ رىْٛ اٌس١ٍخ ِؤثشح:

ً ُِٔظؼخهي ػ٠ِ حُظؼخهي, ٝٓؼ٤خٍ ؿٔخٓش حُل٤ِش ٗو٢ٜ أ١ ًحط٢  أ١ إٔ طزِؾ ٖٓ حُـٔخٓش كيحً ٣ؼيّ ىحكؼخ

 ٓظؼِن ر٘وٚ حُٔظؼخهي ٝٓيٟ حٗويحػٚ رٜخ.

اًح ٛيٍ حُظـ٣ََ ٖٓ ؿ٤َ حُٔظؼخهي٣ٖ ٝحػزض حُٔـٍَٝ إٔ  اٌزذ١ٌظ اٌظبدس ِٓ أخٕجٟ ػٓ اٌؼمذ: -

 ٓي٢ٗ ػَحه٢(.  122حُٔظؼخهي ح٧هَ ٣ؼِْ رخُظـ٣ََ ٝهض حُؼوي ؿخُ ُٚ كٔوٚ )ّ 

ً ُٚ )رخُٔؼ٢٘ كبًح ًخٕ ح٧َٛ إٔ حُظـ٣ََ حُٔؼظي رٚ ٣ـ ذ إٔ ٣ٜيٍ ٖٓٔ ًخٕ ١َكخ ك٢ حُؼوي أٝ ٗخثزخ

حُٞحٓغ ٌُِٔش حُ٘خثذ حُظ٢ طَ٘ٔ ٤ُْ كو٢ حُ٘خثذ ك٢ حُؼوي ٤ٗخرش هخ٤ٗٞٗش، ٝاٗٔخ ٣َ٘ٔ أ٠٣خ ح٢ُٛٞ ػ٠ِ 

حُ٘وٚ حُٜٔخد رؼخٛظ٤ٖ أٝ ٓخ ٠ٔٔ٣ حُٔٔخػي حُو٠خث٢ ك٢ حُوخٕٗٞ ح١َُٜٔ، ٝحُظخرغ( ا٫ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ 

ُٜخىٍ ٖٓ حُـ٤َ ٓظ٠ حػزض حُٔـٍَٝ إٔ حُٔظؼخهي ح٧هَ ٣ؼِْ رخُظـ٣ََ ٝهض حرَحّ حُؼوي، أٝ ٣ؼظي رخُظـ٣ََ ح

ْٕ ٣ؼِْ رٚ، كبًح ػـِ ػٖ ح٩ػزخص ك٬ ٓٔخّ رخُؼوي ػ٬ٔ رٔزيأ ح٫ٓظوَحٍ ك٢  ًخٕ ٖٓ حَُٜٔ ػ٤ِٚ أ

 حُٔؼخ٬ٓص.

ٓغ حُٔظؼخهي ح١ٌُ ٣ٔظل٤ي ٝهي طؼَٝ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ ُِظـ٣ََ حُٜخىٍ ٖٓ حُـ٤َ ٓظ٠ ًخٕ حُـ٤َ ٓظٞح١جخ 

ٖٓ حُظـ٣ََ ك٤ٔخ ٢ٔٔ٣ ر٤غ حُ٘ـٖ, ٝٛٞ ح٣ُِخىس ك٢ ه٤ٔش حُِٔؼش كظ٠ طزخع رؤًؼَ ٖٓ ػٜٔ٘خ، ٠ٔٔ٣ٝ 

ً -حُٔـٍَ ]رخٌَُٔ[ حُ٘خؿٖ، ٖٝٓ ًُي   حُظي٤ُْ حُٜخىٍ ٖٓ حُي٫ٍ. -أ٠٣خ

ْ حُٔو٤ٖٓٞ أ١ : حُـزٖ اُى٤َٔ ٛٞ ٓخ ًخٕ ىحه٬ طلض طوي٣َ أٝ طو٣ٞاٌغجٓ ا١ٌغ١ش ٚاٌغجٓ اٌفبزش -

حُوزَحء, كبًح ر٤غ ٢ٗء رظٔؼ٤ٖ ٣ٍخ٫ ٝهٞٓٚ حكي حُوزَحء رظٔؼ٤ٖ ٝح٧هَ رؼٔخ٤ٖٗ ٝػخُغ رٔخثش ًخٕ حُـزٖ 

 ٤ٔ٣َح. ٝحُـزٖ حُلخكٖ, ٛٞ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ىحه٬ طلض طوي٣َ حُٔو٤ٖٓٞ.

 اثش اٌغجٓ:

ُٜؼذ ح٫كظَحُ ٓ٘ٚ : ٫ ٣ئػَ ك٢ ٍٟخ حُٔظؼخهي, ٧ٗٚ هِٔخ ٣وِٞ ٖٓ ػوي )كٖٔ حاثش اٌغجٓ ا١ٌغ١ش -

 ٝطـ٘زٚ( ًٔخ إٔ ػخىس حُ٘خّ هي ؿَص ػ٠ِ اؿلخُٚ.

: ٫ ٣لٔن رٚ حُؼوي ا٫ اًح ًخٕ ٜٓلٞرخ رخُظـ٣ََ)أ١ حُويحع ٝحٓظؼٔخٍ ٝٓخثَ اثش اٌغجٓ اٌفبزش -

 ح٫كظ٤خٍ حُو٤ُٞش أٝ حُلؼ٤ِش( ا٫ ك٢ ٓخٍ حُٔلـٍٞ ػ٤ِٚ ٝٓخٍ حُٞهق ٝأٓٞحٍ حُيُٝش.
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: اًح ؿٍَ حكي حُٔظؼخهي٣ٖ رخ٧هَ ًٝخٕ ك٢ حُؼوي ؿزٖ كخكٖ ًخٕ ُِٔظؼخهي زغش٠شأثش اخزّبع اٌغجٓ ِغ اٌ -

 ح٧هَ إٔ ٣لٔن حُؼوي.

 عمٛؽ اٌسك فٟ اٌفغخ: 

 :٣ٔو٢ حُلن ك٢ حُلٔن ُِظـ٣ََ ٝحُـزٖ حُلخكٖ ك٢ كخ٫ص

 .ك٬ ٣٘ظوَ حُلن ا٠ُ ٍٝػظٚ ِٛد اٌّغشٚس. 1

 .حُظ٢ طوّٞ ٓوخّ ح٩ؿخُس ح٣َُٜلش ا٦خبصح اٌؼ١ّٕخ .2

ًٔخ ُٞ ِٛي ح٢ُ٘ء ٓلَ ك٢ ٣ي حُٔـٍَٝ روٞس  ،ا٠ُ ٓخ ًخٗض ػ٤ِٚ هزَ حُظؼخهي اعزسبٌخ إػبدح اٌسبٌخ. 3

 .هخَٛس أٝ رظو٤َٜ ٓ٘ٚ أٝ حٓظؼَٔ ح٢ُ٘ء كِٜي رخٓظؼٔخُٚ ًٔخ ُٞ ًخٕ ١ؼخّ ٓؼ٬ً 

أٝ  ،ٓ٘ٞحص ٖٓ ٝهض حًظ٘خكٚ ىٕٝ حُٔطخُزش رخُلٔن (3)اً ٣ٔو٢ حُلن ك٢ حُلٔن ر٢٠ٔ ِؼٟ اٌّذح . 4

 ٓ٘ش ٖٓ ٝهض طٔخّ حُؼوي. (15)ر٢٠ٔ 

  ا٨عزغـ٩ي:ساثؼب : 

اًح حٓظـَ أكي حُطَك٤ٖ ٟؼق ك٢ ٗلْ حُطَف ح٥هَ كؤٛخرٚ ؿزٖ كخكٖ ؿَحء ًُي ًخٕ ُِطَف 

ٓ٘ٚ إٔ ٣طِذ ٗوٞ  رجشػب  أٓخ اًح ًخٕ  ِؼبٚػخحُٔـزٕٞ إٔ ٣طِذ ٍكغ حُـزٖ حُٞحهغ ػ٤ِٚ إ ًخٕ حُؼوي 

 خُظ٤ٖ.حُؼوي ًُٝي ه٬ٍ ٓ٘ش ك٢ حُل

 

 اٌشوٓ اٌثبٟٔ ِٓ أسوبْ اٌؼمذ: اٌّسً

ٍَ ٖٓ حُؼوي ٝح٫ُظِحّ ٓلَ ٓوظِق،  ِسً اٌؼمذ: ٛٞ ٓخ  فّسً ا٨ٌزضاَأ١ ٟٓٞٞع حُؼوي, ٝحُٜل٤ق إٔ ٌُ

٣ظؼٜي رٚ حُٔي٣ٖ ٝٛٞ آخ ح٫ُظِحّ ربػطخء ٢ٗء أٝ ح٫ُظِحّ رخُو٤خّ رؼَٔ أٝ ح٫ُظِحّ رخ٫ٓظ٘خع ػٖ ػَٔ، أٓخ 

 ٤ِٔش حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ٣َحى طلو٤وٜخ ٖٓ ٍٝحء حُؼوي. كٜٞ حُؼ ِسً اٌؼمذ

٣ٝظَطذ ػ٠ِ حُظلَهش ر٤ٖ ٓلَ ح٫ُظِحّ ٝٓلَ حُؼوي، إٔ ح٧كٌخّ حُظ٢ ٣و٠غ ُٜخ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٓظـخ٣َس، ٫ٝ 

أىٍ ػ٠ِ ًُي ٖٓ إٔ ٓلَ ح٫ُظِحّ هي ٣ٌٕٞ ٛل٤لخً ك٢ ًحطٚ ٌُٖٝ ٓلَ حُؼوي هي ٣وغ رخ٬١ ٧ٕ حُؼ٤ِٔش 

٢ ا٤ُٜخ حُؼوي ٣لَٜٓخ حُوخٕٗٞ ًظل٣َْ حُظؼخَٓ ك٢ حُظًَش حُٔٔظوز٤ِش ُ٘وٚ ػ٠ِ ه٤ي حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ٣َٓ

 حُل٤خس.

 :٠شزشؽ فٟ ِسً اٌؼمذ

 إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؿٞىح أٝ ٌٓٔ٘خً. -1 

 إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤٘خً أٝ هخر٬ ُِظؼ٤٤ٖ. -2

 إٔ ٣ٌٕٞ هخر٬ ُظؼخَٓ ك٤ٚ أ١ َٓ٘ٝػخً. -3 
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 :أْ ٠ىْٛ ِٛخٛدا أٚ ِّىٓ اٌٛخٛد اٌششؽ ا٤ٚي:

٫ ٣ٜق إٔ ٣ٌٕٞ ٓل٬ ٬ُُظِحّ، ًٖٔ رخع ٤ٜٗزٚ ك٢  فغ١ش اٌّٛخٛد ٓلَ ح٫ُظِحّ اػطخء ٢ٗءاًح ًخٕ  

٣ـُٞ ك٤ٚ ح٫ُظِحّ اًح حٗظل٠ حُـٍَ، ٖٝٓ ٛ٘خ طؤط٢ هخػيس  ِٚسزًّ اٌٛخٛدطًَش ػْ طز٤ٖ ُٚ حٗٚ ؿ٤َ ٝحٍع، 

حُظؼخَٓ حُٔٔظوز٢ِ ك٢ حُظًَخص كخُظؼخَٓ ؿٞحُ حُظؼخَٓ ك٢ ح٤ٗ٧خء حُٔٔظوزِش ا٫ حٗٚ ٣ٔظؼ٠٘ ٖٓ ٌٛٙ حُوخػيس 

 ك٤ٜخ ٣وغ رخ٬١ً رط٬ٗخً ٓطِوخً.

، كخُٔلَ حُٔٔظل٤َ ٣ـؼَ ح٫ُظِحّ رخىحء ػَٔ أٝ رخ٫ٓظ٘خع ػٖ ػَٔهي ٣ٌٕٞ ٓلَ ح٫ُظِحّ ٌٓٔ٘خ اًح ًخٕ 

حُٔطِوش اًح ًخٕ حُؼوي ٓٔظل٬٤ ك٢ ًحطٚ، ٝاًح ًخٗض ح٫ٓظلخُش  ِطٍمخحُؼوي رخ٬١ً، ٝح٫ٓظلخُش هي طٌٕٞ 

٣وغ ح٫ُظِحّ ٧ٗٚ ًخٕ ٌٓٔ٘خ ػْ ٣٘و٢٠ رٔزذ  ٨زمخػ٠ِ حُظؼخهي ُْ ٣وْ ح٫ُظِحّ أ٬ٛ، ٝاًح ًخٗض  عبثمخ

ًُٝي اًح ًخٕ ح٫ُظِحّ ٓٔظل٬٤ً ػ٠ِ حُٔي٣ٖ ىٕٝ ؿ٤َٙ، ًٔخ ُٞ  ٔغج١خح٫ٓظلخُش، ًٔخ هي طٌٕٞ ح٫ٓظلخُش 

ًٔخ ُٞ ١ِذ ٓ٘ٚ ط٤ْٜٔ ٍْٓ ٓؼ٤ٖ ٝٛٞ ٫ ًخٕ ٣ظطِذ ًلخءس أٝ ٓويٍس ٓؼ٤٘ش ؿ٤َ ٓظٞكَس ك٢ حُٔي٣ٖ 

٣ؼَف كٖ حَُْٓ، ٫ٝ حػَ ٬ُٓظلخُش حُ٘ٔز٤ش ػ٠ِ ٗ٘ئ ح٫ُظِحّ ٝحٗؼوخى حُؼوي، ا٫ حٗٚ ُٔخ ًخٕ حُظ٘ل٤ٌ 

ٓٔظل٬٤ ك٬ ٣ٌٕٞ أٓخّ حُيحثٖ ا٫ حُٔطخُزش رظ٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ ػ٠ِ ٗلوش حُٔي٣ٖ، أ١ إٔ ٣٘لٌ حُٔي٣ٖ ح٫ُظِحّ 

زش رخُظؼ٣ٞٞ، أ١ ٣٘لٌ ٛٞ ح٫ُظِحّ ٣ٝلَٜ ػ٠ِ حُظؼ٣ٞٞ أٝ ٣طخُذ رلٔن حُؼوي ٓغ ػ٠ِ ٗلوظٚ، أٝ حُٔطخُ

 حُظؼ٣ٞٞ اًح ًخٕ ٛ٘خى ٓلَ ٌُُي.

 :لب١ٔٛٔخٝهي طٌٕٞ  ؽج١ؼ١خٝح٫ٓظلخُش حُٔطِوش هي طٌٕٞ 

ح٫ٓظلخُش حُٔطِوش طٌٕٞ ١ز٤ؼ٤ش ػ٘يٓخ طَؿغ ا٠ُ ١ز٤ؼش ح٫ُظِحّ ًحطٚ، ٝهي طَؿغ ا٠ُ ٓزذ هخ٢ٗٞٗ ٓؼَ  

ٜي ر٘ظ٤ـش ٓزن طل٤ِٜٜخ، أٝ ح٫ٓظ٘خع ػٖ ػَٔ ٓزن ٝهٞػٚ. ٌٝٛٙ ح٫ٓظلخُش حُٔطِوش ١ز٤ؼ٤ش ًخٗض أّ حُظؼ

ُِظؼخهي ٣ٝظَطذ ػ٤ِٜخ عبثمخ أٚ ِؼبطشح  ٓٞحء ًخٗض ٚثط٩ْ اٌؼمذهخ٤ٗٞٗش ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ ػيّ ه٤خّ ح٫ُظِحّ 

 ػ٠ِ حُظؼخهي. ٨زمخاًح ًخٗض  أمؼبء ا٨ٌزضاَ

 :ٌّسً ِؼ١ٕب أٚ لبث٩ ٌٍزؼ١١ٓأْ ٠ىْٛ ا اٌششؽ اٌثبٟٔ:

 أ١ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼَٝكخً رؼ٤٘ٚ أٝ رٌحطٚ. ،ٝطؼ٤٤ٖ ٓلَ حُؼوي ٣ؼ٢٘ طؼ٣َلٚ رظ٤٤ِٔٙ ٝطلي٣يٙ ػٖ ؿ٤َٙ

 : و١ف١خ رؼ١١ٓ أٚ رسذ٠ذ اٌّسً

ػ٠ِ ٢ٗء )ًلن  ٔمً زك ػ١ٕٟ: اًح ًخٕ ٓلَ ح٫ُظِحّ اػطخء ٢ٗء أ١ ثأداء فٟ ا٨ٌزضاَطؼ٤٤ٖ حُٔلَ  -أ

 ع( كبٕ طؼ٤٤ٖ حُٔلَ ٣وظِق طزؼخ ُٔخ اًح ًخٕ ٖٓ حُٔؼِؼخص أّ ٖٓ حُو٤ٔ٤خص.ح٤ٌُِٔش ٝح٫ٗظلخ

أ١ حُظ٢ ٫ طويٍ رُٕٞ أٝ ػيى أٝ ٤ًَ ٫ٝ ٣وّٞ رؼ٠ٜخ ٓوخّ رؼٞ ك٢ حُٞكخء، كبٕ  اٌم١ّ١بدكبًح ًخٕ ٖٓ  -

طؼ٤٤ٜ٘خ ٣ٌٕٞ رظ٤٤ِٔٛخ ػٖ ؿ٤َٛخ ٝٛٞ ٓخ ٣ظٞهق ػ٠ِ ١ز٤ؼش ح٢ُ٘ء ًز٤خٕ ٓٞهغ ح٧ٍٝ حٍُِحػ٤ش 

 ٝٗٞع حُـَّ ٝؿ٘ٔٚ ُٝٞٗٚ ٤ِٔٓٝحطٚ. -ٓٞهغ حُيحٍ ٝٓٔخكظٚ ٝكيٝىٙ -خكظٜخ ٝكيٝىٛخٝٓٔ

٢ٛٝ ح٤ٗ٧خء حُظ٢ طويٍ رُٕٞ أٝ ػيى أٝ ٤ًَ ٣ٝوّٞ رؼ٠ٜخ ٓوخّ رؼٞ ك٢  اٌّث١ٍبدأٓخ اًح ًخٕ ٖٓ  -

 ٢٘٤.حُٞكخء، كبٕ طؼ٤٤ٜ٘خ ٣ٌٕٞ رز٤خٕ ؿٜ٘ٔخ ٝٗٞػٜخ ٝٓويحٍٛخ ًٔخثش ١ٖ ك٘طش أٝ هٔق ٣خرخ٢ٗ أٝ ٍُ كِز

 ح٢ُ٘ء ٝؿذ ط٤ِْٔ ٢ٗء ٖٓ حُيٍؿش حُٔظٞٓطش. دسخخ خٛدحٝاًح ُْ طًٌَ  -
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ٝؿذ إٔ ٣ٌٕٞ هخر٬ ُِظلي٣ي، ًز٤غ حُٔٔخى ح٬ُُّ ُظ٤ٔٔي ػَ٘س أ٣خّ، أٝ ر٤غ حُطؼخّ  ٌُ ٠سذد اٌّمذاسٝاًح  -

 ح٬ُُّ ١٩ؼخّ ٓيٍٓش ٓؼِّٞ ػيى ٬١رٜخ ُٔيس ػَ٘س أ٣خّ.

حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢، ح٩ٗخٍس اُىٚ اًح ًخٕ ٓٞؿٞىح ك٢ ٓـِْ حُؼوي أٝ ٖٓ ١َم طؼ٤٤ٖ حُٔلَ ك٢ حُوخٕٗٞ  -

 ا٠ُ ٌٓخٗٚ اًح ُْ ٣ٌٖ ٓٞؿٞىحً ٌٝٛٙ ٖٓ حُطَم حُزي٤ٜ٣ش ك٢ حُظؼ٤٤ٖ.

: ًخُظِحّ ٓوخٍٝ رز٘خء ٓيٍٓش، كبٕ طؼ٤٤ٖ حُٔلَ ا٨ِزٕبع ػٓ ػًّأٝ  ا٨ٌزضاَ ثؼًّطؼ٤٤ٖ حُٔلَ ك٢  -د

 حُز٘خء ٣َ١ٝوظٚ ٤ًٝل٤ظٚ ٝػيى حُٜلٞف ٝٓؼظٜخ...حُن.٣ٌٕٞ ٝكوخ ُظَٝف حُؼوي ًظلي٣ي ٓٞٛلخص 

 .اٌؼمذ ثبؽ٩ًخٕ  اٌفبزشخ : اًح ُْ ٣ؼ٤ٖ حُٔلَ طؼ٤٤٘خ ٗخك٤خ ُِـٜخُشزىُ ػذَ رؼ١١ٓ اٌّسً -

ٝطٌٕٞ حُـٜخُش كخك٘ش اًح طَطذ ػ٤ِٜخ ؿٜخُش ؿْ٘ ٓلَ حُؼوي ًٖٔ ٣ز٤غ ىحرش ٥هَ ىٕٝ ر٤خٕ ؿٜ٘ٔخ،  -

ٗ٘ؤ ػٜ٘خ طلخٝص كخكٖ ك٢ ه٤ٔش حُٔز٤غ ًٖٔ ٣ز٤غ ٥هَ ىحٍحً ٖٓ ىٍٝٙ  ًٌُٝي طٌٕٞ حُـٜخُش كخك٘ش اًح

ك٬ طلٍٞ ىٕٝ  ا١ٌغ١شحروُٞٚ )رؼظي أكي ى١ٍٝ حُؼ٬ػش رٌٌح ى٣٘خٍ( ُٔخ ك٢ ًُي ٖٓ ؿٍَ، أٓخ حُـٜخُش 

ٛلش حُؼوي، ٢ٛٝ حُظ٢ ٣ٌٕٞ ٓؼٜخ ؿْ٘ حُٔز٤غ ٓؼِٞٓخً، ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى طلخٝص كخكٖ ك٢ ه٤ٔش 

 حُٔز٤غ.

 :١ٓ اٌّسً ثّؼشفخ ازذ اٌّزؼبلذ٠ٓ أٚ ثّؼشفخ اٌغ١شرؼ١ -

: ًظَى طؼ٤٤ٖ حُؼٖٔ ك٢ ػوي حُز٤غ ا٠ُ حُزخثغ أٝ ا٠ُ ثّؼشفخ ازذ اٌّزؼبلذ٣ٓ٠ـُٞ طؼ٤٤ٖ حُٔلَ  -

َّٕ حُوخػيس حُؼخٓش أٗٚ ٫ ٣ـُٞ طَى طؼ٤٤ٖ حُٔلَ ا٠ُ ٓلٞ اٍحىس حُيحثٖ أٝ حُٔي٣ٖ، ا٫  حُٔ٘ظ١َ، ٝٓغ أ

 ػ٘خَٛ أٝ ٟٞحر٢ حُظؼ٤٤ٖ ٓظٞحكَس رل٤غ ٣٘ظ٢ٜ حُظلٌْ. حٗٚ ٣ـُٞ ًُي اًح ًخٗض

ً ٝحكيحً أٝ ػيس أٗوخٙ، ثّؼشفخ اٌغ١شطؼ٤٤ٖ ٓلَ ح٫ُظِحّ  - : حُـ٤َ ْٛ أَٛ حُوزَس ٝهي ٣ٌٕٞ ٗوٜخ

ٝح٧َٛ إٔ ٣ظْ طؼ٤٤ٖ ٌٛح حُـ٤َ ك٢ حُؼوي حُٔزَّ ًحطٚ أٝ ك٢ ػوي ٫كن، كبًح ُْ ٣ؼ٤ٖ ك٢ حُؼوي كَٜ ٣ـُٞ 

طؼ٤٤ٖ أَٛ حُوزَس؟ حُزؼٞ ٣َٟ ػيّ ؿٞحُ ًُي ٧ٗٚ ٤ُْ ُِٔلٌٔش إٔ طظيهَ ك٢  طل٣ٞٞ حُٔلٌٔش ك٢

ط٣ٌٖٞ حُؼوي ا٫ إٔ حَُأ١ حَُحؿق ٣َٟ ؿٞحُ ًُي؛ ٧ٕ طؼ٤٤ٖ حُٔل٤ٟٖٞ ٝإ ُْ ٣ٌٖ ٗظ٤ـش ٩ٍحىس 

 حُٔظؼخهي٣ٖ حُٔزخَٗس ا٫ أٗٚ ٗظ٤ـش ٩ٍحىس حُٔظؼخهي٣ٖ ؿ٤َ حُٔزخَٗس.

: اًح ًخٕ ٓلَ ح٫ُظِحّ ٖٓ حُ٘وٞى ٝؿذ طؼ٤٤٘ٚ ر٘ٞػٚ ٝٓويحٍٙ ٓ إٌمٛدرؼ١١ٓ ِسً ا٨ٌزضاَ إرا وبْ ِ -

٢ٗٞ٤ًِٔ ى٣٘خٍ ػَحه٢، ٣ٌٕٝٞ حُٞكخء ٝكوخ ُِو٤ٔش ح٤ٔٓ٫ش ُِ٘وٞى، ٫ٝ ٣ٌٕٞ ُظـ٤َ ه٤ٔش حُ٘وٞى ر٤ٖ ٝهض 

 ٗ٘ٞء ح٫ُظِحّ ٝٝهض حُٞكخء رٚ، أ١ حػَ ػ٠ِ ٓويحٍ ٓلَ ح٫ُظِحّ.

 ٘ظ١َ إٔ ٣ٔظٞك٢ كوٚ ًٛزخً أٝ رٔخ ٣ؼخىٍ ه٤ٔش حٌُٛذ؟: َٛ ٣ـُٞ ُِيحثٖ إٔ ٣ششؽ اٌز٘ت -

ؽ/ ح٧َٛ إٔ حُؼِٔش حٍُٞه٤ش طوّٞ ٓوخّ حُؼِٔش حُٔؼي٤ٗش )حٌُٛذ(، ا٫ أٗٚ اًح طوٍَ ُِؼِٔش حٍُٞه٤ش ٓؼَ 

اُِح٢ٓ رٔزذ طيٍٛٞ ه٤ٔظٜخ ٝكٍٜٞ ط٠وْ حهظٜخى١ ]حُظ٠وْ: ٣ُخىس ٤ًٔش حُ٘وي حُٔيكٞع ٓوخرَ ِٓؼش 

ٍ كٍٞ ؿٞحُ حٗظَح١ حُيحثٖ إٔ ٣ٔظٞك٢ كوٚ ًٛزخ أٝ رٔخ ٣ؼخىٍ ه٤ٔش حٌُٛذ؟ ًٛذ ػخرظش[، كخُٔئحٍ ٣ؼٞ

ٝؿخُز٤ش حَُ٘حف ا٠ُ ػيّ ؿٞحُ ًُي ك٢ حُٔؼخ٬ٓص حُيحه٤ِش ٝٛلظٚ ك٢ حُؼخ٬ٓص  اٌمؼبء اٌفشٔغٟ

ح١ٌُ هٍَ  1935ُٔ٘ش  45ًخٕ ٛ٘خى ه٬ف ُْ ٣٘ظ٢ٜ ا٫ رٜيٍٝ حَُّٔٓٞ  ِظشحُوخٍؿ٤ش. ٝك٢ 

حٌُٛذ ك٢ حُٔؼخ٬ٓص حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش ػ٠ِ كي ٓٞحء، ٝٛٞ ٓخ ٣ظؼ٤ٖ حُوٍٞ رٚ  َٛحكش رط٬ٕ ١َٗ

 ٓ٘ؼخ ُِظلخ٣َ ػ٠ِ كٌٔٚ، ٝكٔخ٣ش ُو٤ٔش حُؼِٔش حُؼَحه٤ش. اٌؼشالٟك٢ حُوخٕٗٞ 
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 اٌششؽ اٌثبٌث: أْ ٠ىْٛ لبث٩ ٌٍزؼبًِ ف١ٗ )أْ ٠ىْٛ ِششٚػب (

ي٢ٗ ػَحه٢ ٢ٛ ًَ ٢ٗء ٫ ٣وَؽ ػٖ حُظؼخَٓ ( 61ٓح٤ٗ٧خء حُظ٢ ٣ـُٞ حُظؼخَٓ ك٤ٜخ: ٝكوخ ُِٔخىس ) -

رطز٤ؼظٚ حٝ رلٌْ حُوخٕٗٞ،  ٣ٝـُٞ رخُظب٠ُ حُظؼخَٓ ك٤ٜخ ًٜٞٗخ "أٓٞحٍ"؛ اً ح٢ُ٘ء هي ٣ٌٕٞ ٓخ٫ ٝهي ٫ 

٣ٌٕٞ ٓخ٫، ٢ٌُٝ ٣ؼيُّ ح٢ُ٘ء ٓخ٫ً ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ حٌُٖٔٔ ك٤خُطٚ ٝاكَحُٙ ٝح٫ٗظلخع رٚ حٗظلخػخ 

 َٓ٘ٝػخ ٝىحهَ ىحثَس حُظؼخَٓ.

 : ا٤ش١بء اٌخبسخخ ػٓ اٌزؼبًِ ٔٛػبْ

٢ٛٝ ح٤ٗ٧خء حُظ٢ ٫ ٣ٔظط٤غ حكي إٔ ٣ٔظؤػَ رل٤خُطٜخ  ثطج١ؼزٙب،ح٤ٗخء هخٍؿش ػٖ ىحثَس حُظؼخَٓ  ا٤ٚي: 

ًؤٗؼش حُْ٘ٔ ٝحُٜٞحء ٝح٤ُٔخٙ ك٢ حُزلخٍ، ٢ٛٝ ح٤ٗخء ٣٘ظلغ رٜخ ؿ٤ٔغ حُ٘خّ رـ٤َ إٔ ٣لٍٞ حٗظلخع 

٢ٛٝ أ٤ٗخء ٣ٔظل٤َ ك٢ حُٞحهغ ح٫ٓظجؼخٍ رٜخ، كبًح ُحُض ح٫ٓظلخُش رؼ٠ْٜ رٜخ ىٕٝ حٗظلخع حُزؼٞ ح٧هَ، 

 أٌٖٓ حُظؼخَٓ ك٤ٜخ ًٔخ اًح ك٤ِ حُٔخء أٝ حُٜٞحء.

ٓؼَ ح٧ٓٞحٍ حُؼخٓش ٝح٧ٓٞحٍ حُٔوٜٜش ُٔ٘لؼش  ثسىُ اٌمبْٔٛح٤ٗخء هخٍؿش ػٖ ىحثَس حُظؼخَٓ  اٌثبٟٔ:

َّٕ ػيّ حُوخر٤ِش ُِظؼخَٓ ٫ طظ٘خٍٝ ؿ٤ٔغ ح ُظَٜكخص ٝاٗٔخ رؼ٠ٜخ كو٢، كٔؼ٬ اًح ًخٕ ٖٓ ؿ٤َ حُؼخٓش )ا٫ أ

َّٕ ٖٓ حُـخثِ طؤؿ٤َٙ(، ٝٓؼخُٜخ أ٠٣خ ح٤ٗ٧خء حُوخٍؿش ػٖ حُظؼخَٓ رٜ٘ٞٙ  حُـخثِ ر٤غ حُِٔي حُؼخّ، كخ

هخٛش ٓؼَ حُٔويٍحص ٝحُٔؤ٫ًٞص ٝحَُٔ٘ٝرخص حُٔـ٘ٞٗش ٝحُلوٞم ك٢ حُظًَخص حُٔٔظوزِش، ٝؿ٤ٔغ 

ً ُلٌَس حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝح٥ىحد، ك٤ِِّ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ طـَّ حُظؼخَٓ ك٢ رؼ ٞ ح٤ٗ٧خء اٗٔخ ؿخءص ططز٤وخ

 حُظؼَف ػ٠ِ كٌَط٢ حُ٘ظخّ حُؼخّ ٝح٥ىحد حُؼخٓش:

 :إٌظبَ اٌؼبَ

ُْ ٣وظِق حَُ٘حف كٍٞ طؼ٣َق كٌَس ٓخ، هيٍ حهظ٬كْٜ ك٢ طؼ٣َق كٌَس حُ٘ظخّ حُؼخّ، اً ٢ٛ كٌَس هٞحٜٓخ  

خػ٤ش أّ أىر٤ش، ٝطوظِق ٖٓ ُٖٓ ا٠ُ ُٖٓ ٖٝٓ رِي ا٠ُ أهَ، حُِٜٔلش حُؼخٓش أ٣خ ًخٗض، ٤ٓخ٤ٓش أّ حؿظٔ

 ٓؼَ ارخكش حُط٬م ٝطل٣َْ حُِٝحؽ حُؼخ٢ٗ ك٢ حُيٍٝ حُـَر٤ش ٝحُؼَر٤ش.

 –: ٤ُْ ُٜخ كَٜ ٝاٗٔخ ًَ ٓخ ٣وخُق هٞح٤ٖٗ حُيُٝش حُؼخٓش )حُيٓظ١ٍٞ رطج١مبرٗ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼبَ -

ًٌُي ًَ ٓخ ٣ظؼِن رخُل٣َخص حُؼخٓش ٝٓخ ٣ظلَع ػٜ٘خ حُ٘ٞحك٢ حُٔخُىش( ٝ –حُؼِٔش  –ح٧ٖٓ  –ح٩ىح١ٍ 

 ًل٣َش ح٩هخٓش ٝحُؼو٤يس ٝحُِٝحؽ ٝحُؼَٔ ٝحُظـخٍس.

حُ٘و٤ٜش ك٢ ؿ٤ٔغ  ٠: ٍٝحر٢ ح٧كٞحٍ حُ٘و٤ٜش، ٝٓ٘غ ح٫ػظيحء ػِرطج١مبرٗ فٟ اٌمبْٔٛ اٌخبص -

 ٤َس حُـز٣َش.ؿٞحٗزٜخ، ٝكوٞم ٝٝؿزخص حُِٝؿ٤ٖ، ٝحُظَٜف ك٢ أٓٞحٍ حُٔلـٍٞ ػ٤ِٚ ٝهٞح٤ٖٗ حُظٔؼ

 :  ا٢داة اٌؼبِخ

٢ٛ كٌَس ك٠لخٟش ٝٗٔز٤ش ًلٌَس حُ٘ظخّ حُؼخّ، ٣ٝٔظ٘ي اُىٜخ حُو٠خء ًؼ٤َح ٩رطخٍ حُؼوٞى حُٔ٘خك٤ش 

 ٦ٍُٛٞ ح٧ه٬ه٤ش حُظ٢ ٣لظَٜٓخ حُٔـظٔغ.

 حُٔوخَٓس. –ٝر٤ٞص حُيػخٍس  –: ٓخ ٣وٚ حُؼ٬هخص حُـ٤ٔ٘ش رطج١مبرٙب ٖٝٓ 
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 : اٌغجـتِٓ أسوبْ اٌؼمذ اٌشوٓ اٌثبٌث

طؤهٌ رخُٔزذ حُٔزخَٗ، كل٢ حُؼوٞى حُِِٔٓش ُِـخٗز٤ٖ ٓزذ حُظِحّ ًَ ١َف إٌظش٠خ اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اٌغجت: 

 ٛٞ ٓخ حُظِّ رٚ حُطَف ح٥هَ، ٝك٢ حُظزَػخص ٗـي إٔ حُٔزذ ٛٞ ٤ٗش حُظزَع.

كخص طؤهٌ رخُٔزذ ؿ٤َ حُٔزخَٗ، أ١ حُزخػغ حُيحكغ ا٠ُ حٗ٘خء حُظَٜإٌظش٠خ اٌسذ٠ثخ فٟ اٌغجت: 

حُوخ٤ٗٞٗش، كخُٔزذ ك٢ ػوٞى حُظزَع )كٔذ حُ٘ظ٣َش حُظو٤ِي٣ش( ٛٞ ٤ٗش حُظزَع ٌُُي كٜٞ َٓ٘ٝع ىحثٔخً، أٓخ 

َّٕ ٓزذ حُظزَع  ٣وظِق ٖٓ ٗوٚ ٥هَ، ٝهي ٣ٌٕٞ ؿ٤َ  ك٢ حُ٘ظ٣َش حُلي٣ؼش ٝرخػظزخٍٙ حُزخػغ حُيحكغ، كخ

 ٜخ.َٓ٘ٝع ًٖٔ ٣ظزَع ٧َٓأس رٔخٍ هخٛيحً حٗ٘خء ػ٬هش ؿ٤َ َٓ٘ٝػش ٓؼ

َّٕ ٌَُ حُظِحّ ٓززخً ٓٞؿٞىحً َٝٓ٘ٝػخً ُٝٞ ُْ  حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ ؿٔغ ر٤ٖ حُ٘ظ٣َظ٤ٖ، كٜٞ ٣لظَٝ أ

 ُْ ٣وْ حُي٤َُ ػ٠ِ ػٌْ ًُي.  ٣ًٌَ ٌٛح حُٔزذ ك٢ حُؼوي، ٓخ

 ِشارت أؼمبد اٌؼمذ

 ٤ٓؤط٢ حُلي٣غ ػ٘ٚ: أ١ َٓحطذ حُؼوي حُٔ٘ؼوي، أٓخ ؿ٤َ حُٔ٘ؼوي كٜٞ رخ١َ ٝٛٞ ٗٞع آهَ 

 .َٓحطذ حُؼوي ك٢ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ -1

 .٢ٟٞؼحُ خَٕٗٞٓحطذ حُؼوي ك٢ حُو -2

 : اٌفمٗ ا٦ع٩َِٟٓحطذ حُؼوي ك٢  -1

َّٕ  : ٣َٟ ؿٍٜٔٞسأٞ اٌدّٙٛس ؿ٤َ  –)ٓ٘ؼويس  ٕ ٖٓ حُؼوٞىخٛ٘خى ٗٞػ كوٜخء ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش أ

 :ٓ٘ؼويس(

 .اٌجبؽٍخ٢ٛ  غ١ش إٌّؼمذحٝ فبعذحٝآخ  طس١سخآخ  إٌّؼمذححُؼوٞى  -

 فبعذح(: -اٌؼمٛد إٌّؼمذح )طس١سخ 

ػوٞى ٣وَٛخ حَُ٘ع ٣َٝطذ ػ٤ِٜخ آػخٍٛخ، ٢ٛٝ حُؼوٞى حُظ٢ ِٓٔض أًٍخٜٗخ ٝأٝٛخكٜخ : اٌؼمٛد اٌظس١سخ -

ً  ًخٕ ٓخ ٛٞ: حُٜل٤ق ٝحُؼوي ،ُْٝ ٣َى ٢ٜٗ ػٜ٘خ ٖٓ حَُ٘ع  ًخٕ ٓخ ٛٞ أٝ آػخٍٙ، ػ٤ِٚ طظَطذ ٢ٌُ ٛخُلخ

 ً  .ٝأٝٛخكٚ رؤِٛٚ َٓ٘ٝػخ

 : ٢ٛ ١َٝٗ ُٝٚ ٝرٞٛلٚ، رٌحطٚ َٓ٘ٝع ػوي كٜٞ

 .ح٤ِٛ٧ش ًخَٓ حُؼخهي ٣ٌٕٞ إٔ. 1

ً  حُٔلَ ٣ٌٕٞ إٔ. 2  .َٓ٘ٝػخ

 .َٓ٘ٝع ٓزذ ُِؼوي ٣ٌٕٞ إٔ. 3

 .حُوَِ ٖٓ ٓخُٔش أٝٛخكٚ طٌٕٞ إٔ. 4

ً  ح٫ُظِحّ ٓلَ ًخٕ كبًح ً  حُؼوي حٗؼوي كبًح ٓطِوش، حٓظلخُش ٓٔظل٬٤ً  ٣ٌٕٞ ٫ إٔ ٝؿذ رؼَٔ ه٤خٓخ  ٛل٤لخ

 .حُلخٍ ك٢ آػخٍٙ طَطزض ٗخكٌحً ٝ
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هَِ ك٢ ٝٛق ٖٓ  خٗخرٜ خا٫ أٜٗ سٓ٘ؼوي ٢، كٜخك٢ ٝٛق ٖٓ أٝٛخكٜ شٓوظِ ضٓخ ًخٗ: اٌفبعذح ؼمٛداٌ -

ػوي ٢ٓٝ ر٤ٖ حُؼوي حُٜل٤ق ٝٛٞ ٓخ ِٓٔض أًٍخٗٚ  فبٌؼمذ اٌفبعذ خ،، ٫ ك٢ ًٍٖ ٖٓ أًٍخٜٗخأٝٛخكٜ

ٓؼخٍ ، ًٖٝ ٖٓ أًٍخٗٚ كٌِح ٫ ٣ؼيّ ػويحً ٓ٘ؼويحً أ٬ًٛ ٝأٝٛخكٚ، ٝر٤ٖ حُؼوي حُزخ١َ ٝٛٞ ٓخ ٗخرٚ هَِ ك٢ ٍ

حُؼوي حُلخٓي: حُز٤غ رؼٖٔ ٓئؿَ ا٠ُ حؿَ ٓـٍٜٞ ؿٜخُش طئى١ ا٠ُ حُِ٘حع، أٝ حُز٤غ رؼٖٔ ؿ٤َ ٓظوّٞ ) 

 ًخُؤَ ٝحُو٣َِ٘(.

 اٌؼمٛد غ١ش إٌّؼمذح )اٌجبؽٍخ(:

أ١ أػَ،  -ا٤طًك٢ –ٗٞٗخً ٫ ٣َطذ َٔ٘ٝع رؤِٛٚ ٝرٞٛلٚ ٝٛٞ ٓ٘ؼيّ هخحُٛٞحُؼوي ؿ٤َ اٌؼمـذ اٌجبؽـً: 

ً ٖٓ ، كخُؼوي حُزخ١َ ؿذ اػخىس حُٔظؼخهي٣ٖ ا٠ُ حُلخُش حُظ٢ ًخٗخ ػ٤ِٜخ ػ٘ي ارَحّ حُؼوي٣ٝٞ ػوي كوي ًٍ٘خ

أًٍخٗٚ )حُظَح٢ٟ أٝ حُٔلَ أٝ حُٔزذ( ًٔخ ُٞ ًخٕ حَُٟخ ٓؼيٝٓخً، أٝ ًخٕ حُٔلَ ٓٔظل٬٤ً أٝ ؿ٤َ ٓؼ٤ٖ 

 ،ػ٠ِ حٍطٌخد ؿ٣َٔش أٝ ًخٕ ٓزذ ح٫ُظِحّ ٓظوِلخ أٝ ؿ٤َ َٓ٘ٝعأٝ ؿ٤َ َٓ٘ٝع، ًٖٔ ٣ظلن ٓغ آهَ 

، ٤ٓظْ طل٤ِٜٜخ ػ٤َٟشٝأ٤ِٛش  ٗٞػخٕ ٖٓ ح٥ػخٍ -اعزثٕبء  - حُؼوـي حُزخ١ـَ ػ٠ِ ٍٝؿْ رط٬ٗٚ طظَطذ

  ٫كوخً. 

 ِٚٛلٛف(:  –٠ٕٚمغُ اٌؼمذ اٌظس١ر ِٓ ز١ث إٌفبر ٠ٕمغُ إٌٝ )ٔبفز  

خَٓ ح٤ِٛ٧ش ُٝٚ ٣٫ٝش اٛيحٍٙ ٓٞحء ًخٗض ٣٫ٝش أ٤ِٛش أٝ : ٛٞ ٓخ ٛيٍ ػٖ ٗوٚ ًاٌؼمذ إٌبفز -

٤ٗخر٤ش، ًخُؼوي حُٜخىٍ ٖٓ حُ٘وٚ ك٢ ٓخٍ ٖٓ أٓٞحُٚ أٝ حُٜخىٍ ٖٓ ح٤ًَُٞ ط٬٤ًًٞ ٛل٤لخً )ٝٛٞ ػوي 

 ٫ُّ ٝؿ٤َ ٫ُّ: ،ه٤ٖٔٔريٍٝٙ ٝحُؼوي حُ٘خكٌ ٣٘ؤْ  ،اؿخُس حكي ٣٠َطذ آػخٍٙ ىٕٝ طٞهق ػِ

ٌٝٛح ، ُ٘خكٌ ح١ٌُ ٫ ٣ٔظط٤غ أ١ ٖٓ أ١َحكٚ كٔوٚ أٝ ارطخُٚ أٝ حُظلَِ ٓ٘ٚٛٞ حُؼوي حا٩ٌصَ: حُؼوي  -

ٝحُط٬م ) ،٫ ٣٘لٔن رؤ١ كخٍ ًخُِٝحؽ ك٬ ٣ِٔي أ١ ٖٓ أ١َحكٚ كٔوٚ ُِطَك٤ٖ حُ٘ٞع، ٓ٘ٚ ٓخ ٛٞ ٫ُّ

 .(، ٝٓ٘ٚ ٓخ ٛٞ ٫ُّ ُطَف ٝحكي٤ُْ كٔوخ ُِؼوي

ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ أكي ١َك٤ٚ أٝ ٬ًٛٔخ كٔوٚ رٔزذ أٝ حُـخثِ ًٔخ ٤ٔٔ٣ٚ حُلوٜخء: ٛٞ  غ١ش ا٩ٌصَحُؼوي  -

١ز٤ؼش حُؼوي، ًؼوي حًُٞخُش أٝ رٔزذ ٝؿٞى ه٤خٍ ك٢ حُؼوي ٣ـ٤ِ ٧كي حُطَك٤ٖ أٝ ٬ًٛٔخ كٔن حُؼوي ًو٤خٍ 

 حَُإ٣خ.

: ٝٛٞ حُؼوي حُٜخىٍ ٖٓ ٗوٚ ُٚ أ٤ِٛش ك٢ حُظؼخهي ىٕٝ إٔ طٌٕٞ ُٚ ٣٫ٝش ك٢ اٛيحٍٙ اٌؼمذ اٌّٛلٛف -

حُل٢ُٞ٠ أٝ ٖٓ حُٜـ٤َ ك٢ حُز٤غ أٝ ح٩ؿخٍس ) ٝٛٞ ػوي ٫ ٣َطذ آػخٍٙ ا٫ ربؿخُس ٖٓ ًخُؼوي حُٜخىٍ ٖٓ 

 .٣ِٔي اؿخُطٚ اؿخُس ٛل٤لش(

 ٔٞهٞف ػوي ٛل٤ق ا٫ إٔ آػخٍٙ ٓظٞهلش ػٖ ح٣َُٔخٕ ٧كي ح٧ٓزخد ح٥ط٤ش: حُٝحُؼوي 

 أ. ٗوٚ أ٤ِٛش أكي حُؼخهي٣ٖ.

 ٣ٖ.د. ٝؿٞى ػ٤ذ ٖٓ ػ٤ٞد ح٩ٍحىس أٛخد ٍٟخ أكي حُؼخهي

 ؽ. حُظَٜف ك٢ ِٓي حُـ٤َ )طَٜف حُل٢ُٞ٠(.
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 رظشف اٌفؼٌٟٛ

. ٣٘ؼوي طَٜف حُل٢ُٞ٠ ٓٞهٞكخً ػ٠ِ اؿخُس حُٔخُي اًح أؿخُٙ، ٣ٝؼي حُؼوي ٗخكٌحً ٖٓ طؤ٣ٍن ٛيٍٝٙ، ٝإٔ 1

 ٗو٠ٚ ٝهغ رخ٬١ً ًٝؤٗٚ ُْ ٣ٌٖ.

ٔو٢ كوٚ ك٢ ًُي ػ٘ي . ك٢ كخُش ٗوٞ حُؼوي ًخٕ ُِٔظؼخهي ح٥هَ حَُؿٞع ػ٠ِ حُل٢ُٞ٠ رخُزيٍ، ٌُٖٝ 2٣

 ٬ٛى حُزيٍ طلض ٣ي حُل٢ُٞ٠ ريٕٝ طؼٍي ٓ٘ٚ، ًٝخٕ حُؼخهي ح٥هَ ٣ؼِْ رؤٕ ٖٓ طؼخهي ٓؼٚ ك٢ُٞ٠.

. ُِٔخُي حَُؿٞع ػ٠ِ حُل٢ُٞ٠ رخُٔؼوٞى ػ٤ِٚ ٝاًح ًخٕ حُل٢ُٞ٠ هي ِٓٔٚ ُِؼخهي ح٥هَ ِٝٛي طلض ٣ي 3

 هَ.ح٧ه٤َ ًخٕ ُِٔخُي حُو٤خٍ ر٤ٖ ط٤ٔ٠ٖ حُل٢ُٞ٠ أٝ حُؼخهي ح٥

 خ١ـبس ا٦خـبصح أٚ إٌمـغ

. اًح حٗؼوي حُؼوي ٓٞهٞكخً كٌٜح ٣ؼ٢٘ ٝؿٞى ه٤خٍ ر٤ٖ اؿخُس حُؼوي أٝ ٗو٠ٚ ر٤ي ٗوٚ ٓؼ٤ٖ طٞهق حُؼوي 1

ُِٜٔلظٚ، كل٢ كخُش ح٩ًَحٙ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُو٤خٍ ر٤ي حٌَُٔٙ )ح١ٌُ ٝهغ ح٫ًَحٙ ػ٠ِ حٍحىطٚ( ٝك٢ كخُش ٗوٚ 

 ٤ي ح٢ُُٞ أٝ ح٢ُٛٞ.أ٤ِٛش أكي حُؼخهي٣ٖ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُو٤خٍ ر

. ٓيس حٓظؼٔخٍ ٌٛح حُو٤خٍ ػ٬ػش أَٜٗ طزيأ ٖٓ طخ٣ٍن حٍطلخع ح٩ًَحٙ، أٝ حًظ٘خف حُـ٢ِ، أٝ ػِْ ح٢ُُٞ أٝ 2

 ح٢ُٛٞ رٜيٍٝ حُظَٜف ٖٓ حُوخَٛ.

. ك٢ كخُش ٢٠ٓ حُٔيس أػ٬ٙ ىٕٝ حٓظؼٔخٍ حُو٤خٍ حًٌٍُٔٞ، ٣ؼيّ ٌٓٞص ٛخكذ حُو٤خٍ اؿخُس ٤ٟ٘ٔش 3

 ُِؼوي.

 :سأٞ اٌسٕف١خ

رخ١ِش، ٝحُزخ١ِش  آخ: كخُؼوٞى ػ٘ي ؿ٤َ حُل٘ل٤ش أٓخ ٛل٤لش ٝر١ّض اٌفمٗ اٌسٕفٟ ثّشرجخ اٌؼمذ اٌفبعذ -

طٔخ١ٝ حُلخٓيس, أٓخ ػ٘ي حُل٘ل٤ش كٜ٘خى كَم ر٤ٖ حُلخٓي ٝحُزخ١َ ٌٝٛح حُلَم أٝ حُظ٤٤ِٔ ُٚ ٓزٍَٙ حُٔ٘طو٢ 

 ٝحُؼ٢ِٔ.

حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حَٛ حُؼوي ٝٝٛلٚ ٝحَٛ حُؼوي ًٍ٘ٚ  : ٧ٕ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُؼوي٣ٖ ٣وّٞ ػ٠ِاٌّجشس إٌّطمٟ -

ٖٝٓ حُٔ٘طن إٔ ٣ٌٕٞ ؿِحء طوِق ح٧َٛ حٗي  ،َٝٗحثطٚ، أٓخ ٝٛلٚ كٜٞ ٓخ ٣َؿغ ا٠ُ حُٔلَ

 )حُزط٬ٕ( ٖٓ طوِق حُٞٛق ) حُلٔخى(.

 : إٔ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُؼوي٣ٖ ٣وَِ ٖٓ كخ٫ص حُزط٬ٕ ٣ٝلظق حُزخد ُظٜل٤ق حُؼوي رؼي كٔخىٙاٌّجشس اٌؼٍّٟ -

 )ًظل٣َٞ حُؼوي ا٠ُ ػوي آهَ ٝحٗظوخٙ ح٫ُظِحّ حُٔظَطذ ػ٠ِ حُؼوي(.

 حُزط٬ٕ حُ٘ٔز٢( -حُزط٬ٕ حُٔطِن  - )حُٜلش اٌمبْٔٛ اٌٛػؼِٟشارت اٌؼمذ فٟ  -2

: ٝٛٞ ح١ٌُ طٞحكَص ؿ٤ٔغ أًٍخٗٚ ٖٓ ٍٟخء ٝٓلَ ٝٓزذ اٌؼمذ اٌظس١رحَُٔطزش ح٢ُٝ٧: حُٜلش أٝ  -

ش، ٝحُظ٤ِْٔ اًح ًخٕ ٖٓ حُؼوٞى حُؼ٤٘٤ش، ٝطٞحكَ ك٢ ًَ ًٍٖ ح١َُٝ٘ حُظ٢ ٌَٝٗ، اًح ًخٕ ٖٓ حُؼوٞى ح٤ٌُِ٘

 ٣ظطِزٜخ حُوخٕٗٞ.

أٝ كخُش حُزط٬ٕ حُٔطِن ٢ٛٝ ػ٘يٓخ ٣٘وٚ ك٢ حُؼوي ًٍٖ  اٌؼمذ اٌجبؽً ثط٩ٔب  ِطٍمب  حَُٔطزش حُؼخ٤ٗش:  -

ً أٝ ًخٕ حُٔلَ ٓٔظل٬٤ً أٝ ؿ٤َ ٓ ؼ٤ٖ أٝ ؿ٤َ َٓ٘ٝع، ٖٓ أًٍخٕ حٗؼوخىٙ، ًٔخ ُٞ ًخٕ حَُٟخ ٓؼيٝٓخ
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ًٖٔ ٣ظلن ٓغ آهَ ػ٠ِ حٍطٌخد ؿ٣َٔش، أٝ ًخٕ ٓزذ ح٫ُظِحّ ٓظوِلخ أٝ ؿ٤َ َٓ٘ٝع، أٝ ًخٗض ح٤ٌُِ٘ش 

 ؿ٤َ ٓظٞحكَس ك٤غ ٣ظطِزٜخ حُوخٕٗٞ، أٝ ُْ ٣ظْ حُظ٤ِْٔ ك٢ حُؼوٞى حُؼ٤٘٤ش.

حٗظوٞ ١َٗ ٖٓ ١َٝٗ  ًُٝي اًح اٌؼمذ اٌجبؽً ثط٩ٔب  ٔغج١ب  حَُٔطزش حُؼخُؼش كخُش حُزط٬ٕ حُ٘ٔز٢ أٝ  -

ؼ٤ذ ٖٓ ػ٤ٞد حَُٟخ رحُٜلش ك٢ حُؼوي رؤٕ ًخٕ حكي حُٔظؼخهي٣ٖ ٗخهٚ ح٤ِٛ٧ش أٝ ًخٗض اٍحىطٚ ٓؼ٤زش 

 ٝح٩ًَحٙ ٝح٫ٓظـ٬ٍ( [حُظي٤ُْ])٢ٛٝ ك٢ حُوخٕٗٞ حُؼَحه٢ حُـ٢ِ ٝحُـزٖ ٓغ حُظـ٣ََ 

 اٌجط٩ْ اٌّطٍك ٚا٨ٔؼذاَ: اٌز١١ّض ث١ٓ -

حُزط٬ٕ طلَم ر٤ٖ حُزط٬ٕ حُٔطِن ٝح٫ٗؼيحّ رٔ٘خٓزش ػوي حُِٝحؽ، ؿ٤َ أٗٚ ًخٗض حُ٘ظ٣َش حُظو٤ِي٣ش ك٢  

 ك٢ حُلو٤وش ٫ كَم ر٤ٖ حُزط٬ٕ حُٔطِن ٝح٫ٗؼيحّ اً حٗٚ ك٢ حُلخُظ٤ٖ ٫ ٣َطذ حُؼوي أ١ حػَ هخ٢ٗٞٗ.

 اٌجط٩ْ ٚػذَ إٌفبر:اٌز١١ّض ث١ٓ  -

حُـِحء ٣ظٔؼَ ك٢ ػيّ حُظِحّ حُؼخهي  حُزط٬ٕ ٛٞ ؿِحء ػيّ طٞحكَ أًٍخٕ حُؼوي أٝ ١َٝٗ ٛلظٚ ٌٝٛح 

رآػخٍ حُؼوي حُظ٢ ٖٓ حُٔلَٝٝ إٔ ٣َطزٜخ ػ٤ِٜخ، أٓخ ػيّ حُ٘لخً ك٤ؼ٢٘ ػيّ ؿٞحُ ح٫كظـخؽ رخُؼوي ُٝٞ ًخٕ 

ً ك٢ ٓٞحؿٜش حُـ٤َ ُؼيّ ٣َٓخٕ حُؼوي ك٢ كن حُـ٤َ، ًٔخ ُٞ حؿلَ اؿَحءحص َٜٗ حُؼوي، ٝػيّ  ٛل٤لخ

 طلغ رخ٩ؿخُس، أٓخ ػيّ حُ٘لخً ك٤َطلغ ػٖ ٣َ١ن اهَحٍ حُـ٤َ ُِؼوي.طٔـ٤َ ػوي ر٤غ حُؼوخٍ، ٝحُزط٬ٕ ٣َ

 : اٌجط٩ْ ٚاٌفغخاٌز١١ّض ث١ٓ  -

ٖٓ ك٤غ حُؼِش ٌَُ ٜٓ٘ٔخ ك٢  ٠خزٍفبْك٢ ح٧ػَ حُٔظَطذ ػ٤ِٜٔخ ٝٛٞ حٗؼيحّ حَُحرطش حُظؼخهي٣ش، ٝ ٠زفمبْ

أٓخ حُلٔن كٜٞ ؿِحء ػيّ حُلوٚ حُـَر٢: كخُزط٬ٕ ٛٞ ؿِحء ػيّ طٞحكَ ًٍٖ أٝ ١َٗ ٛلش ك٢ حُؼوي، 

 ط٘ل٤ٌ حكي حُٔظؼخهي٣ٖ ٫ُظِحّ ٓخ ك٢ حُؼوي، ٫ٝ ٣ٌٕٞ ا٫ ك٢ حُؼوٞى حُظزخى٤ُش.

ً أٝ ٗٔز٤خً(، ٌُٝح ٣ـذ ىٍحٓش  حُوخٕٗٞ حُٟٞؼ٢حُؼوي ك٢ ُٝٔخ ًخٕ  ً ٓطِوخ آخ ٛل٤ق ٝآخ رخ١َ )رط٬ٗخ

 :ُزط٬ٕٗظ٣َش حُزط٬ٕ ٖٓ ك٤غ طو٣ََ حُزط٬ٕ ٝح٥ػخٍ حُٔظَطزش ػ٠ِ ٗٞػ٢ ح

 )أ١ اػ٬ٕ حُزط٬ٕ أٝ ٤ًل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ حُزط٬ٕ أٝ حُظٔٔي رٚ(: أ٨ٚ: رمش٠ش اٌجط٩ْ 

 اخز٩ف ٔٛػٟ اٌجط٩ْ )اٌّطٍك ٚإٌغجٟ( -

 :ٌُٝح كٜٞ ،: ٤ُْ ُٚ ٝؿٞى هخ٢ٗٞٗ كٜٞ ك٢ كٌْ حُؼيّاٌجبؽً ثط٩ٔب  ِطٍمب  حُؼوي -

 ٫ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ أ١ حػَ.  -1 

 ٫ طِلوٚ ح٩ؿخُس. -2

 ٫ ٣َى ػ٤ِٚ حُظوخىّ.  -3 

 ٌَُ ١ً ِٜٓلش إٔ ٣ظٔٔي رٚ. -4
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)ُِٔلٌٔش إٔ طو٢٠ رٚ ٖٓ طِوخء ٗلٜٔخ. -5 
2

) 

                                                           

2
٣٘ؼوي ٫ٝ حُؼوي ح١ٌُ ٫طَحػ٠ ك٤ٚ ح٤ٌُِ٘ش حُوخ٤ٗٞٗش ٣ؼي ػويح رخ٬١ ٝحُؼوي حُزخ١َ ٫.. .حُؼوي حُزخ١َ –حُٔزيأ  -((

 ٣ل٤ي حُلٌْ ح٬ٛ

 2010/ٓي٤ٗش ح183/٠ُٝ –ٍهْ حُوَحٍ 

 29/3/2010 –طخ٣ٍن حُوَحٍ 

 ٝحٛيٍص حُوَحٍ ح٫ط٢ : 29/3/2010طٌِ٘ض حُٜزجش حُٔي٤ٗش ح٠ُٝ٫ ُٔلٌٔش ط٤٤ِٔ حه٤ِْ ًٍٞىٓظخٕ حُؼَحم رظخ٣ٍن 

 ّ.أ.ع. –حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ  –ح٤ُِٔٔ 

 ٙ.ع.ٍ. –حُٔيػ٤ش  –ح٤ُِٔٔ ػ٤ِٜخ 

 186/17َ حُٔيػ٤ش ُيٟ ٓلٌٔش ريحءس ح٤ُِٔٔخ٤ٗش رخٕ ًِٓٞظٚ ٣ٌَٗش ٓغ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ حُِٔي حَُٔهْ حىػ٠ ٤ًٝ

ك٢ حُِٔي حُٔ٘خٍ ح٤ُٚ ُوخء ريٍ  2( 50َّٛٞٓ ٣ًَٞ ٝحٕ ٍثخٓش رِي٣ش ح٤ُِٔٔخ٤ٗش هخٓض رخٓظ٬ٔى ) 2ّ

كخٗٚ ٟٝغ ٣يٙ ػ٠ِ طٔخّ  ( ى٣٘خٍ ٝرٔخ حٕ حُـِء حُٔٔظِٔي ًخٕ ٣وغ طلض طَٜف حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ٌُح27750000)

ريٍ ح٫ٓظ٬ٔى ٝكَّ حُٔيػ٤ش ٖٓ كٜظٜخ ٌُح ١ِذ ىػٞس حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ َُِٔحكؼش ٖٝٓ ػْ حُلٌْ رخُِحّ حُٔيػ٠ 

( ٝحرظيحءح ُٝـَٝ حَُْٓ ١ِذ حُلٌْ ُٚ 138750000ػ٤ِٚ رظؤى٣ظٚ ُِٔيػ٤ش كٜظٜخ ٖٓ ريٍ ح٫ٓظ٬ٔى حُزخُؾ )

٫كظلخظ ًُِٔٞظٚ رلن حُٔطخُزش رخُٔظزو٢ ريػٟٞ حهَٟ كخىػش ( ى٣٘خٍ ٖٓ حَٛ حُٔزِؾ ٓغ ح150000رٔزِؾ )

٠٘ٓٔش حٝ ٓٔظوِش ٝطل٤ِٔٚ حُٜٔخ٣ٍق ٝر٘ظ٤ـش حَُٔحكؼش حُل٣ٍٞ٠ش حُؼ٤ِ٘ش حٛيٍص ٓلٌٔش ريحءس ح٤ُِٔٔخ٤ٗش 

كٌٔخ ك٣ٍٞ٠خ رلن حُطَك٤ٖ هخر٬ ٬ُٓظج٘خف ٝحُظ٤٤ِٔ ٣و٢٠  2009/د/2978ٝرؼيى  14/2/2010رظخ٣ٍن 

( ى٣٘خٍ ٝطل٤ِٔٚ حُٜٔخ٣ٍق ٝحطؼخد حُٔلخٓخس ٤ًَُٞ ٤150000ٚ رظؤى٣ظٚ ُِٔيػ٤ش ٓزِـخ هيٍٙ )رخُِحّ حُٔيػ٠ ػِ

( ى٣٘خٍ ٓغ ح٫كظلخظ ُٚ رلن حُٔطخُزش رزخه٢ حُٔزِؾ ريػٟٞ حهَٟ ٓٔظوِش حٕ ٗخء ًُي 15000حُٔيػ٤ش ٓزِـخ هيٍٙ )

ك٢ ٫ثلظٚ حُظ٣ِ٤٤ٔش حُٔيكٞع ػٜ٘خ ُٝؼي ه٘خػش حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ رخُلٌْ حًٌٍُٔٞ ١ؼٖ ك٤ٚ ط٤٤ِٔح ٬ُٓزخد حُٞحٍىس 

 .ُٝيٟ ٍٝٝىٛخ ٟٝؼض ه٤ي حُظيه٤ن ٝحُٔيحُٝش 22/2/2010حَُْٓ رظخ٣ٍن 

 حُوَحٍ :

ُيٟ حُظيه٤ن ٝحُٔيحُٝش ٝؿي حٕ حُطؼٖ حُظ١ِ٤٤ٔ ٓويّ ٟٖٔ حُٔيس حُوخ٤ٗٞٗش طوٍَ هزُٞٚ ٬ٌٗ ُٝيٟ ػطق حُ٘ظَ 

طلخم حُٔزَّ ر٤ٖ ١َك٢ حُيػٟٞ ٣ظؼِن رظ٘خٍُ ح٤ُِٔٔ ػ٠ِ حُلٌْ ح٤ُِٔٔ ٝؿي حٗٚ ٛل٤ق ٝٓٞحكن ُِوخٕٗٞ ٫ٕ ح٫

َٛٞٓ ٣ًَٞ حُٔ٘خع ر٤ٜ٘ٔخ ُوخء ط٘خٍُ ح٤ُِٔٔ ػ٤ِٜخ ػٖ كٜظٜخ  3ّ 186/17ػٖ ؿِء ٖٓ ٓٔخكش حُؼوخٍ حَُٔهْ 

ك٢ حُِٔي حُٔ٘خع حطلخم رخ١َ ُؼيّ َٓحػخس ح٤ٌُِ٘ش حُوخ٤ٗٞٗش حُٔظٔؼِش رظٔـ٤ِٚ ك٢ ٓـ٬ص ىحثَس حُظٔـ٤َ حُؼوخ١ٍ 

ٜش ٝحُؼوي حُزخ١َ ٣٫٘ؼوي ٫ٝ ٣ل٤ي حُلٌْ ٝحًح رطَ حُؼوي ٣ؼخى حُٔظؼخهيحٕ ح٠ُ حُلخُش حُظ٢ ًخٗخ ػ٤ِٜخ هزَ حُؼوي حُٔوظ

ٝك٤غ حٕ حُٔلٌٔش ٓخٍص رٌٜح ح٫طـخٙ ٌُح طوٍَ طٜي٣ن حُلٌْ ح٤ُِٔٔ ٍٝى حُطؼٖ حُظ١ِ٤٤ٔ ٝطل٤َٔ ح٤ُِٔٔ ٍْٓ 

 .29/3/2010حُظ٤٤ِٔ ٝٛيٍ حُوَحٍ رخ٫طلخم ك٢ 
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 ٌُٝح:، ُٚ ٝؿٞىٙ حُوخ٢ٗٞٗ ،)أٝ حُوخرَ ُ٪رطخٍ( اٌجبؽً ثط٩ٔب  ٔغج١ب  حُؼوي  -

 طظَطذ ػ٤ِٚ آػخٍٙ ا٠ُ إٔ ٣ظوٍَ ارطخُٚ. -1 

 طِلوٚ ح٩ؿخُس. -2 

 ٣َى ػ٤ِٚ حُظوخىّ. -3 

٫ ٣ظٔٔي رٚ ا٫ ٛخكزٚ )ك٬ ٣ـُٞ ٌَُ ٗوٚ ٛخكذ ِٜٓلش ك٢ حُؼوي إٔ ٣ظٔٔي رٚ ٝاٗٔخ ٖٓ  -4 

 طوٍَ حُزط٬ٕ ُٚ كو٢ ٝٛٞ ٖٓ ُٚ كن ح٩ؿخُس(.

 ٫ ٣ـُٞ ُِٔلٌٔش إٔ طو٢٠ رٚ ٖٓ طِوخء ٗلٜٔخ ٝاٗٔخ ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ حُوّٜٞ. -5 

 حُظوخىّ. –ح٩ؿخُس  –٤ًل٤ش طو٣ََٙ  –ٝٗلَٜ ٌٛٙ ح٧ٝؿٚ ٓغ ح٫هظ٬ف ك٢ حُظَط٤ذ: حُظٔٔي رخُزط٬ٕ 

 : اٌزّغه ثبٌجط٩ْ -1

)ًيحثٖ حُٔظؼخهي أٝ هِلٚ حُؼخّ أٝ حُوخٙ(،  : ٌَُ ١ً ِٜٓلش إٔ ٣ظٔٔي رٚاٌجبؽً ثط٩ٔب  ِطٍمب  حُؼوي  -أ

 ُِٝٔلٌٔش إٔ طو٢٠ رٚ ٖٓ طِوخء ٗلٜٔخ، ٫ٝ طِلوٚ ح٩ؿخُس.

٣ظٔٔي رٚ ا٫ ٛخكزٚ كبًح ؿؼَ حُوخٕٗٞ ٧كي حُٔظؼخهي٣ٖ كوخ  أٝ حُوخرَ ُ٪رطخٍ: ٫ اٌجبؽً ثط٩ٔب  ٔغج١ب   -د

هَ إٔ ٣ظٔٔي رٌٜح حُلن، ًٔخ ُٞ ًخٕ حُٔظؼخهي ٗخهٚ ح٤ِٛ٧ش، أٝ ٣ٞؿي ػ٤ذ ك٢ ارطخٍ حُؼوي ك٬ ٣ـُٞ ٦ُ

 ك٢ ٍٟخٙ ك٬ ٣ـُٞ ُـ٤َٙ إٔ ٣ظٔٔي رخُزط٬ٕ.

 : و١ف١خ رمش٠ش اٌجط٩ْ -2

وي ٓؼيّٝ، ٫ٝ كخؿش ُٜيٍٝ كٌْ رٌُي، ٝٓخ ػ٠ِ ٛخكزٚ ا٫ : ح٧َٛ إٔ ٌٛح حُؼاٌؼمذ اٌجبؽًك٢  -أ

حُظَٜف ػ٠ِ أٓخّ إٔ ٌٛح حُؼوي رخ١َ، ؿ٤َ إٔ ٛ٘خى ًؼ٤َحً ٖٓ ح٫ػظزخٍحص حُؼ٤ِٔش طيػٞ ا٠ُ ح٫ُظـخء 

ُِو٠خء ُظو٣ََ حُزط٬ٕ ٓٞحء ك٢ ٍٛٞس ىكغ ٝٛٞ حُـخُذ، أّ ك٢ ٍٛٞس ىػٟٞ، كٔؼ٬ اًح ًخٕ ػوي حُز٤غ 

ظ١َ حُزخثغ رظ٤ِْٔ حُٔز٤غ أٝ ١خُذ حُزخثغ حُٔ٘ظ١َ رخٓظَىحى حُٔز٤غ، ٝؿذ ٍكغ ىػٟٞ رخ٬١ً ١ٝخُذ حُٔ٘

 رط٬ٕ، ٓغ ٬ٓكظش إٔ حُلٌْ ك٢ ٌٛٙ حُيػٟٞ ٛٞ كٌْ ًخٗق ُِزط٬ٕ ٫ ٓ٘٘ؤً ُٚ.

: ٣ٝ٘ظ١َ ك٢ كخُش حُظَح٢ٟ إٔ طظٞحكَ ثبٌزمبػٟأٝ  ثبٌزشاػٟ: ٣ظوٍَ حُزط٬ٕ اٌمبثً ٧ٌثطبيحُؼوي  -د

ًَ ٖٓ حُٔظؼخهي٣ٖ، كبًح ُْ ٣ظْ حُظَح٢ٟ ك٬ ٣ـُٞ ُٖٔ ُٚ حُلن ك٤ٚ إٔ ٣٘لَى ربػ٬ٗٚ، رَ ٣ـذ ح٤ِٛ٧ش ك٢ 

 ػ٤ِٚ حُِـٞء ا٠ُ حُو٠خء ُِلٍٜٞ ػ٠ِ كٌْ ربرطخٍ حُؼوي ٌٝٛح حُلٌْ ٓ٘٘ت ُِزط٬ٕ ٫ ًخٗلخً ُٚ.

 

                                                                                                                                                                      

 ح٬ٛ حُلٌْ ٣ل٤ي ٫ٝ ٣٫٘ؼوي حُزخ١َ ٝحُؼوي رخ٬١ ػويح ٣ؼي حُوخ٤ٗٞٗش ح٤ٌُِ٘ش ك٤ٚ ٫طَحػ٠ ح١ٌُ حُؼوييأ: حُٔز

 

 2010/ح٠ُٝ ٓي٤ٗش/183 – حُوَحٍ ٍهْ

 

 29/3/2010 – حُوَحٍ طخ٣ٍن

 

 .29/3/2010 رظخ٣ٍن حُؼَحم ًٍٞىٓظخٕ حه٤ِْ ط٤٤ِٔ ُٔلٌٔش ح٠ُٝ٫ حُٔي٤ٗش حُٜزجش طٌِ٘ض
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 ثب١ٔب: اثش رمش٠ش اٌجط٩ْ:

 : ف١ّب ث١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓحػَ طو٣ََ حُزط٬ٕ  -1

حُٟٞغ ًٔخ ٛٞ  رو٢حُؼوي ًؤٕ ُْ ٣ٌٖ، كبًح ُْ ٣ظْ ط٘ل٤ٌٙ  ٣ؼيُّ حُؼوي رخ٬١ً رط٬ٗخً ٓطِوخً أّ ٗٔز٤خً ٓٞحء ًخٕ 

ػ٤ِٚ أ١ ًٔخ ًخٕ هزَ حُؼوي ك٬ ىحثٖ ٫ٝ ٓي٣ٖ، ٝاًح ًخٕ هي طْ ط٘ل٤ٌٙ ٝؿذ ٍىُّ حُلخٍ ا٠ُ ٓخ ًخٗض ػ٤ِٚ، 

حُو٠خث٤ش، ٝاًح ًخٕ حَُى ٓٔظل٬٤ً رٔزذ  حُٔز٤غ ٓغ ػٔخٍٙ ٝحُؼٖٔ ٓغ كٞحثيٙ ٖٓ ٝهض حُٔطخُزش ك٤ـذ ٍىُّ 

 ٬ٛى حُؼ٤ٖ، أٝ ٧ٕ حُؼوي ٖٓ ػوٞى حُؼَٔ أٝ ٖٓ ػوٞى حُٔيس ًخ٣٩ـخٍ ٝؿذ حُلٌْ رظؼ٣ٞٞ ػخىٍ. 

 ِٓ لبػذح ٚخٛة سد اٌّزؼبلذ٠ٓ إٌٝ زبٌزّٙب لجً اٌزؼبلذ زبٌزبْ: ٝغزث٠ٕ

ؿذ ػ٠ِ حُٔ٘ظ١َ ٍى حُٔز٤غ، أٓخ حُزخثغ : كبًح أرطَ ػوي حُز٤غ ُ٘وٚ أ٤ِٛش حُزخثغ ٝٔمض ا١ٍ٘٤خكخُش  -أ 

ٗخهٚ ح٤ِٛ٧ش ك٬ ٣ِِّ رَى حُؼٖٔ، رَ ٣ِِّ رٔخ ػخى ػ٤ِٚ ٖٓ ٓ٘لؼش رٔزذ هزٞ ٌٛح حُؼٖٔ، ٓؼَ حُؼوخٍ 

ح١ٌُ حٗظَحٙ ٖٓ ٌٛح حُٔخٍ أٝ ه٤ٔش حُظؼ٤ِْ ح١ٌُ طؼِٔٚ ٖٓ ٌٛح حُٔخٍ، ٝحُؼِش ك٢ ًُي إٔ حُوخَٛ ٗخهٚ 

٫ ١خثَ ٓ٘ٚ ٓؼَ حُؤخٍ، ك٬ ٣ِِّ رَى حُؼٖٔ ٧ٕ ٓؼ٢٘ ًُي طؼـ٤ِٙ ػٖ  ح٤ِٛ٧ش هي ٣ٌٕٞ ريى حُؼٖٔ ك٤ٔخ

١ِذ ح٩رطخٍ، ٝرٌُي طٌٕٞ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ُٚ، ٝحُٔظٔؼِش ك٢ كوٚ ك٢ ١ِذ ح٩رطخٍ, كٔخ٣ش ٣ٍٞٛش، 

 ١َٔ٣ٝ ٌٛح حُلٌْ ٓٞحء ًخٕ حُوخَٛ كٖٔ ح٤ُ٘ش أّ ٢ٓء ح٤ُ٘ش.

كؼٚ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ر٤ٞص حُيػخٍس ٝٓخ ٣يكغ ًَٗٞس ك٬ ٣ـُٞ : ٓؼَ ٓخ ٣يِخبٌفخ ا٨ٌزضاَ ٣ٌداةكخُش  -د

ُ٘وٚ إٔ ٣ِـؤ ُِو٠خء ُطِذ ٍى ٓخ ىكغ ط٘ل٤ٌح ٫ُظِحّ ٓوخُق ٦ُىحد ٌٝٛح ٓخ أهٌص رٚ رؼٞ 

حُظ٣َ٘ؼخص حُلي٣ؼش ًخ٧ُٔخ٢ٗ ٝح٣٩طب٠ُ ٝح١َٔ٣ُٞٔ، ٝط٤َٔ ػ٤ِٚ حُٔلخًْ ك٢ ًَ ٖٓ َٜٓ ٝكَٗٔخ، 

 ٍىَّ ٓخ ىكغ رخُٔوخُلش ٦ُىحد ًخَُٗٞس، ٧ٕ حُؼوي رخ١َ. ٬٣ٝكع إٔ ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش طـ٤ِ

 : ثبٌٕغجخ ٌٍغ١شحػَ طو٣ََ حُزط٬ٕ  -2

حُـ٤َ ٛ٘خ ٛٞ ًَ ٖٓ طوٍَ ُٚ كن ػ٠ِ حُؼ٤ٖ ٓلَ ح٫ُظِحّ ح١ٌُ طوٍَ رط٬ٗٚ، ًٔخ ُٞ طَٜف حُٔ٘ظ١َ 

حً ػ٠ِ رط٬ٕ ػوي حُز٤غ، ك٢ حُؼ٤ٖ حُٔز٤ؼش رخُز٤غ أٝ حَُٖٛ، ك٤ـذ ارطخٍ حُؼوي حُٜخىٍ ٖٓ حُٔ٘ظ١َ ر٘خء

كبًح ُحٍ كوٚ ُحُض كوٞم حُـ٤َ حُٔظَطزش ػ٤ِٚ، ٧ٕ كخهي ح٢ُ٘ء ٫ ٣ؼط٤ٚ، ا٫ أٗٚ ٣ـذ حكظَحّ حُوٞحػي 

حُوخٛش رلٔخ٣ش حُـ٤َ كٖٔ ح٤ُ٘ش، كبًح طؼِن كن حُـ٤َ رٔ٘وٍٞ، أٌٖٓ ح٫ٓظلخىس ٖٓ هخػيس ك٤خُس حُٔ٘وٍٞ 

ٗٚ ٣ظؼ٤ٖ كٔخ٣ش حُـ٤َ اًح ُْ طٔـَ ىػٟٞ حُزط٬ٕ أٝ ُْ ٣ظْ رلٖٔ ٤ٗش ٓ٘ي ح٤ٌُِٔش، ٝاًح طؼِن رؼوخٍ كب

حُظؤ٤َٗ رٜخ ػ٠ِ ٛخٖٓ حُٔلٍَ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، اً ٣ٞؿذ حُوخٕٗٞ طٔـ٤َ ىػٟٞ حُزط٬ٕ أٝ حُظؤ٤َٗ رٜخ 

 ػ٠ِ ٛخٖٓ حُٔلٍَ حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ.

 ثبٌثب: ا٦خبصح:

 ح٩ؿخُس ٢ٛ ٍِٗٝ حُٔظؼخهي ػٖ كوٚ ك٢ ١ِذ ارطخٍ حُؼوي.

  طِلن حُؼوي حُزخ١َ:٫ ا٦خبصح -1

ً ٓطِوخً، ػوي ٓؼيّٝ، ك٬ ٣َطذ أ١ أػَحً، ٫ٝ ٣ـُٞ طٜل٤لٚ، ُِٝٔلٌٔش إٔ  ٧ٕ حُؼوي حُزخ١َ رط٬ٗخ

طو٢٠ رٚ ٖٓ طِوخء ٗلٜٔخ، ١٧ٝ ٛخكذ ِٜٓلش إٔ ٣طخُذ رظو٣ََٙ، ٌُٖ ح٩ؿخُس ٫ طٌٕٞ ا٫ ك٢ حُؼوي 
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خٍٙ، كظ٠ ٣ظوٍَ رط٬ٗٚ كظٍِٝ آػخٍٙ رؤػَ حُوخرَ ُ٪رطخٍ؛ ٧ٗٚ ػوي ُٚ ٝؿٞى هخ٢ٗٞٗ، ٣َٝطذ ًَ آػ

 ٍؿؼ٢.

 :ششٚؽ ا٦خبصح -2

إٔ ٣ٌٕٞ حُؼوي ٖٓ حُؼوٞى حُوخرِش ُ٪رطخٍ ُ٘وٚ ح٤ِٛ٧ش أٝ ُؼ٤ذ ك٢ حَُٟخ أٝ ٖٓ حُؼوٞى حُظ٢ طوٍَ ُٜخ  -

 رط٬ٗخً ٗٔز٤خً ُؼِش أهَٟ ًز٤غ ِٓي حُـ٤َ.

-  ً  رخُؼ٤ذ ٍٝحؿزخً ك٢ طٜل٤لٚ. إٔ ٣ٌٕٞ حُٔـ٤ِ ػخُٔخ

طوغ ح٩ؿخُس )٧ٜٗخ ٖٓ حُٔظؼخهي( ك٢ ٝهض ٣ٌٕٞ ك٤ٚ حُؼ٤ذ ح١ٌُ ُلن حُؼوي هي ُحٍ ًخ٩رطخٍ ُ٘وٚ  إٔ -

 .َٛ ٖٓ حَُٗيخح٤ِٛ٧ش ك٬ طٜق ح٩ؿخُس ا٫ رؼي رِٞؽ حُو

 )٣َٛلش ٤ٟ٘ٔٝش( طٛس ا٦خبصح: -3

 كن رخُؼوي.: ٢ٛ ًَ طؼز٤َ ػٖ ح٩ٍحىس ٣وٜي رٚ حُٔـ٤ِ ٓزخَٗس طٜل٤ق حُؼ٤ذ ح٬ُا٨خبصح اٌظش٠سخ -

رؼي  : طٔظلخى ٖٓ ٝهخثغ طيٍ رٟٞٞف ػ٠ِ ٤ٗش حُؼخهي ك٢ ح٩ؿخُس ًٔخ ُٞ ٗلٌ حُؼوي ٓوظخٍحً ا٨خبصح اٌؼ١ّٕخ -

 .ػِٔٚ رخُؼ٤ذ ًٔخ ُٞ رخع حُوخَٛ حُؼوخٍ ح١ٌُ حٗظَحٙ رؼي رِٞؿٚ ٖٓ حَُٗي

خىّ، ٣ٝوغ ػذء ٫ٝ ٣ؼيّ حٌُٔٞص ػٖ ١ِذ حُزط٬ٕ اؿخُس ٜٓٔخ ١خُض ٓيطٚ ا٫ اًح ٓو٢ حُلن رخُظو -

 .٣ٝؼزظٚ رٌخكش حُطَم ،اػزخص ٛيٍٝ ح٩ؿخُس ػ٠ِ حُطَف ح١ٌُ ُٚ ِٜٓلش ك٢ حُظٔٔي رٚ

 آثبس ا٦خبصح: -4

ً  ،٣ظَطذ ػ٠ِ ح٩ؿخُس ُٝحٍ كن حُٔظؼخهي ك٢ ١ِذ ارطخٍ حُؼوي ٖٓ ٝهض  ٝحػظزخٍ حُظَٜف ٛل٤لخ

لَم ك٢ آػخٍ ٗٔي٢ٗ حُؼَحه٢، ٝحُ حُوخٕٗٞ( ٖٓ 135ٛيٍٝ حُؼوي ٫ ٖٓ ٝهض اؿخُطٚ ًُٝي ٝكوخ ُِٔخىس )

 ح٩ؿخُس ر٤ٖ ح٩ؿخُس ك٢ كن حُٔظؼخهي٣ٖ ٝك٢ كن حُـ٤َ:

 : ٣ٌٕٞ ُ٪ؿخُس أػَ ٍؿؼ٢ أ١ إٔ حُؼوي ٣ؼيّ ٛل٤لخ ٖٓ ٝهض حٗؼوخىٙ.ٌٍّزؼبلذ٠ٓكزخُ٘ٔزش  -

 )ٝٛٞ ًَ ٛخكذ كن ػ٢٘٤ ػ٠ِ ح٢ُ٘ء ٓلَ حُؼوي(: ٌٍغ١شرخُ٘ٔزش  -

ٍ ُٚ كخٍ ٗوٚ أ٤ِٛظٚ ػْ رؼي رِٞؿٚ حَُٗي ٝهزَ اؿخُس حُز٤غ ٍٖٛ ك٤ِْ ُٜخ حػَ ٍؿؼ٢ كِٞ رخع هخَٛ ػوخ

 َّٕ  ٌٛٙ ح٩ؿخُس ٫ ط٠َ رلن حُيحثٖ حَُٔطٜٖ، رَ ٣زو٠ حُؼوخٍ ُِٔ٘ظ١َ ٌُٖٝ ٓؼو٬ رلن حَُٖٛ. حُؼوخٍ، كخ

ٝح٩ؿخُس ٫ طظ٘خٍٝ ا٫ حُؼ٤ذ ح١ٌُ هٜي حُؼخهي طٜل٤لٚ )ا٫ اًح هٜي طٜل٤ق ًَ حُؼ٤ٞد(، كبًح  -

ؼ٤ٞد ٝأؿخُ ػ٤زخ ؿخُ ١ِذ ح٩رطخٍ ُؼ٤ذ آهَ، ٤ُْٝ ٖٓ حُٞحؿذ َٜٗ ح٩ؿخُس ُٝٞ ًخٕ حُؼوي طؼيىص حُ

 ٖٓ حُؼوٞى ٝحؿزش حَُٜ٘.

 ساثؼب: اٌزمبدَ:

ً رٍَٔٝ هٔٔش ػَ٘ ٓ٘ش ٖٓ ٝهض حُؼوي، ٝحُيكغ  ً ٓطِوخ ىػٟٞ حُزط٬ٕ: طظوخىّ ك٢ حُؼوي حُزخ١َ رط٬ٗخ

( ٓ٘ش، أٓخ حُيكغ كٜٞ كن ُِٔيػ٢ 15ٔيػ٢ ٣ٔظؼِٔٚ ه٬ٍ )رخُزط٬ٕ ٫ ٣ٔو٢ رخُظوخىّ ٧ٕ حُيػٟٞ كن ُِ

ػ٤ِٚ، ٫ٝ ٣ٔظط٤غ حٓظؼٔخُٚ ا٫ اًح ٍكؼض ػ٤ِٚ ىػٟٞ، كل٢ ػوي حُز٤غ حُزخ١َ ٓطِوخ اًح ُْ ٣ٌٖ حُزخثغ هي 



 
 

25 

( ٓ٘ش ك٬ ٣ٔظط٤غ ٍكغ حُيػٟٞ رؼي ًُي، ٌُٖٝ اًح ٍكغ ػ٤ِٚ 15ٗلٌ حُظِحٓٚ رظ٤ِْٔ حُٔز٤غ ٠ٓٝض )

غ إٔ ٣يكغ رخُظوخىّ، ٝرٍَٔٝ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ك٢ حُؼوي حُوخرَ ُ٪رطخٍ، ٝك٢ كخُش ٤طحُٔ٘ظ١َ ىػٟٞ ك٤ٔظ

ّٞ ح١ٌُ ح٤ُٗوٚ ح٤ِٛ٧ش ط١َٔ حُٔيس ٖٓ ا٤ُّٞ ح١ٌُ ٣ٍِٝ ك٤ٚ ٓزذ ٗوٚ ح٤ِٛ٧ش، ٝك٢ حُظي٤ُْ ٖٓ 

 ( ٓ٘ش.٣15ٌظ٘ق ك٤ٚ، ٝك٢ ح٩ًَحٙ ٖٓ ٣ّٞ حٗوطخػٚ، ٝك٢ ًَ ح٧كٞحٍ ٫ ٣ـُٞ حُظٔٔي رٚ رؼي ٍَٓٝ )

 ػشػ١خ( -بس اٌؼمـذ اٌجبؽـً: )أط١ٍخ آث

َّٕ حُؼوي حُزخ١َ ٓؼيّٝ ٫ ٣َطذ أػَحً، ٌُٖ هي ٣ظَطذ ػ٠ِ حُؼوي حُزخ١َ  ا٤طً ٗٞػخٕ ٖٓ ح٥ػخٍ  اعزثٕبء  أ

 )أ٤ِٛش أٝ ػ٤َٟش(:  

: ٣٫َطذ حُؼوي حُزخ١َ آػخٍٙ ح٤ِٛ٧ش ح٫ ك٢ أكٞحٍ ٗخىٍس ٜٝٓ٘خ حًَُ٘ش حُلؼ٤ِش، اً ٣ٌٕٞ ا٢ثبس ا٨ط١ٍخ

 ي حَُ٘حًش رخ٬١ً ٝٓغ ًُي ٣ٔٔق حَُٔ٘ع رظ٣ُٞغ ح٧ٍرخف ٝحُؤخٍس ػ٠ِ حًَُ٘خء.ػو

  .. طلٍٞ حُؼوي2. . حٗظوخٙ حُؼوي1: ٝطظٔؼَ رخ٫ط٢: ا٢ثبس اٌؼشػ١خ

 ٔظش٠خ رسٛي اٌؼمذ

 ٘زٖ إٌظش٠خ: ِفَٙٛ -1

ا٫ أٗٚ ٤ُْ ػٔش ٓخ  ٚ ُٞ ًخٕ ٛل٤لخ,٤إٔ حُؼوي حُزخ١َ ٝإ ُْ ٣َطذ أ١ حػَ ٖٓ ح٥ػخٍ حُظ٢ ًخٗض طز٠٘ ػِ 

 أهَٟ ػ٤َٟش طوظِق ػٖ ح٥ػخٍ ح٤ِٛ٧ش. ٣ٔ٘غ ٖٓ إٔ ٣٘ظؾ ٌٛح حُؼوي رخػظزخٍٙ ٝحهؼش هخ٤ٗٞٗش آػخٍحً 

٣ٝظلون ًُي اًح ط٠ٖٔ حُؼوي حُزخ١َ أًٍخٕ ػوي آهَ ًخٕ ٣وزَ رٚ حُٔظؼخهيحٕ اًح طز٤ٖ ُٜٔخ رط٬ٕ حُؼوي -

 ح٢ِٛ٧.

ا٠ُ  حٌُٔز٤خُش حُظـخ٣ٍش ٚ ١َٝٗك٤طظٞحكَ  ١ ٫ٌٌُٔز٤خُش حُحٓ٘ي ٖٝٓ ٍٛٞ طلٍٞ حُؼوي حُزخ١َ: طلٍٞ  -

 .ٓ٘ي ػخى١ اًح حٓظٞك٢ ١َٝٗٚ

ٜٝٓ٘خ ٛيٍٝ ٤ٛٝش ٫كوش ٤ُٛٞش ٓخروش كبًح ًخٗض ح٤ُٛٞش ح٬ُكوش رخ١ِش كبٜٗخ طظلٍٞ ا٠ُ ػيٍٝ  -

ٛل٤ق ػٖ ح٤ُٛٞش حُٔخروش )طٞؿي ٤ٛٝظخٕ ح٢ُٝ٧ ٓخروش ٛل٤لش ًٖٔ ٢ٛٞ٣ ر٢٘ء ِٓٔٞى ُٚ ٧هَ, 

حُؼخ٤ٗش ٫كوش رخ١ِش ًٔخ ُٞ أ٢ٛٝ ر٢٘ء ٤ُْ ٌِٓٚ ٌُحص حُ٘وٚ كؼ٠ِ حَُؿْ ٖٓ رط٬ٕ ح٬ُكوش ا٫ ٝ

ػٖ ح٠ُٝ٧ ٧ٕ ح٤ُٛٞش ٫ طٌٕٞ ا٫ ٝحكيس( كخ٤ُٛٞش حُؼخ٤ٗش حُزخ١ِش طلُٞض ا٠ُ اُـخء أٝ  أٜٗخ طؼظزَ ػي٫ًٝ 

 .ػيٍٝ ػٖ ح٠ُٝ٧

خى١ ٛل٤ق )ًُي إٔ ػوي حُوَٝ حُزل١َ ٜٝٓ٘خ طلٍٞ ػوي حُوَٝ حُزل١َ حُزخ١َ ا٠ُ ػوي هَٝ ػ -

 .٣ظطِذ حٌُظخرش اًح ُْ طظٞحكَ طلٍٞ ا٠ُ ػوي هَٝ ػخى١(

 اٌششٚؽ اٌٛاخت رٛافش٘ب ٌزسٛي اٌؼمذ ث٩ثخ: -2

 ثط٩ْ اٌؼمذ ا٤طٍٟ: -أ

ُٞ ًخٕ كظ٠  ،٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ رخ٬١ ٧ٗٚ ُٞ ًخٕ ٛل٤لخ ُٔخ طلٍٞ ُٝٞ ًخٕ ٣ظ٠ٖٔ أًٍخٕ ػوي آهَ

 كخُٜزش حُٜل٤لش ٫ طظلٍٞ ا٠ُ ٤ٛٝش ُٝٞ ًخٕ حُٔظؼخهيحٕ ٣ل٬٠ٜٗخ ػ٠ِ حُٜزش. ،حُٔظؼخهيحٕ ٣ل٬٠ٗٚ
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٫ ٣ظلٍٞ  ،ًٌُي ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼوي رخ٬١ رؤًِٔٚ ٧ٗٚ ُٞ ًخٕ رخ٬١ ك٢ ؿِء ٓ٘ٚ ًٝخٕ هخر٬ ٬ُٗؤخّ 

 ٣٘ظوٚ رزظَ ؿِثٚ حُزخ١َ. رَ

 اعزدّبع اٌؼمذ ا٤طٍٟ ػٕبطش ػمذ آخش طس١ر: -ة

كبًح حٓظـٔغ رؼٞ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ  –ُؼوي حُزخ١َ ًخكش ػ٘خَٛ حُؼوي ح٥هَ حُٜل٤ق ٣ـذ إٔ ٣ٔظـٔغ ح

كظل٣َٞ حُؼوي ٣ؼ٢٘ حٓظزيحُٚ  -ٝٛ٘خ ٣وظِق طٜل٤ق حُؼوي ػٖ طل٣ِٞٚ -ىٕٝ حُزؼٞ ح٥هَ ك٬ ٣ظلٍٞ حُؼوي

وي رؼوي ؿي٣ي ٛل٤ق ريٕٝ اٟخكش أ٣ش ػ٘خَٛ ؿي٣يس, أٓخ طٜل٤ق حُؼوي ك٤ؼ٢٘ اُحُش حُؼ٤ذ ح١ٌُ ُلن رخُؼ

ًٔخ ك٢ كخُش رط٬ٕ حُؼوي ُِـ٢ِ اً ٣زو٢ ٓيػ٢ حُـ٢ِ ِِٓٓخ رخُؼوي ُٞ حظَٜ حُطَف ح٥هَ حٓظؼيحىٙ 

ُظٜل٤ق حُـ٢ِ. ًٔخ ُٞ ٝهغ حُـ٢ِ ػ٠ِ حُٔز٤غ ٝحظَٜ حُطَف ح٥هَ ٤ٗظٚ ك٢ ط٤ِْٔ ح٢ُ٘ء ح١ٌُ حَٜٗكض 

 اُىٚ ٤ٗش ٓيػ٢ حُـ٢ِ.

 ظس١ر:ج ـ أظشاف إسادح اٌّزؼبلذ٠ٓ اٌّسزٍّخ إٌٝ اٌؼمذ اٌ

كظلٍٞ حُؼوي ٣ظْ ٣٘خء ػ٠ِ ح٩ٍحىس حُٔلظِٔش ُِٔظؼخهي٣ٖ ٤ُْٝ ح٩ٍحىس حُلو٤و٤ش ٧ٕ ح٩ٍحىس حُلو٤وش هي 

 .كخُؼوي حُزخ١َ ٣ظَطذ أػَح ػ٤َٟخ رخػظزخٍٙ ٝحهؼش ٓخى٣ش ،حَٜٗكض ا٠ُ حُؼوي ح٢ِٛ٧ حُزخ١َ

 :اٌفشق ث١ٓ رسٛي اٌؼمذ ٚأزمبطٗ -3

ك٤ؼ٢٘ روخء حُؼوي حُوي٣ْ ٓغ رظَ  ا٨ٔزمبصأٓخ  ،رخ١َ رؼوي ؿي٣ي ٛل٤قٛٞ حٓظزيحٍ ػوي هي٣ْ  رسٛي اٌؼمذ -

 ًخٕ حُؼوي هخر٬ ٫ٗظوخٙ. ٠ؿِثٚ حُٔؼ٤ذ ًُٝي ٓظ

 .ك٤ٌٕٞ ك٢ حُؼوي حُزخ١َ ك٢ ؿِء ٓ٘ٚ ا٨ٔزمبص٣ٌٕٞ ك٢ حُؼوي حُزخ١َ رؤًِٔٚ أٓخ  اٌزسٛي -

 ن حُٔظؼخهيحٕ ػ٠ِ ٓؼَ أػ٠ِ ٓ٘ٚ.ٖٝٓ ٍٛٞ ح٫ٗظوخٙ طول٤ٞ ٓؼَ حُلخثيس ا٠ُ حُٔؼَ حُوخ٢ٗٞٗ اًح حطل

 اٌششٚؽ اٌٛاخت رٛافش٘ب ٨ٔزمبص اٌؼمذ: -4

ً ٌُٖٝ ٣ظلٍٞ اًح ًخٕ ًُي ٌٓٔ٘ ،كو٢ كبًح رطَ ًِٚ ك٬ ٣٘ظوٚ فٟ خضء ِٕٗإٔ ٣ٌٕٞ حُؼوي رخ٬١  -أ رخٕ  خ

 .طٞحكَص ١َٝٗ حُظلٍٞ

ًٔخ  ،اًح طٞحكَص ١َٝٗ حُظلٍٞٝا٫ ًخٕ حُؼوي رخ٬١ ًِٚ ٝطلٍٞ حُؼوي  لبث٩ ٩ٌٔمغبَإٔ ٣ٌٕٞ حُؼوي  -د

كبٕ حُؼوي ٣٘ظوٚ ٣ٝزطَ ، ُٞ ًخٕ حُؼوي ٛزش ٓوظَٗش ر١َ٘ ؿ٤َ َٓ٘ٝع ٤ُْ ٛٞ حُزخػغ ػ٠ِ حُؼوي

أٓخ اًح ًخٕ ٌٛح ح١َُ٘ ٛٞ حُزخػغ ػ٠ِ حُٜزش رطَ حُؼوي ًِٚ ٝطلٍٞ ا٠ُ ػوي آهَ اًح طٞحكَص  ،ح١َُ٘

.ٚ١َٝٗ 
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 ٔطبق اٌؼمذ أٚ ٔغج١خ اثش اٌؼمذ

 : زىُ اٌؼمذ ػٍٝ ػبلذ٠ٗلظٛس  -1

هخػيس  ٠ٌُٖٝ ٓخ ٓؼ٘، رٔخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ ٖٓ أكٌخِِّّٓ  -ىٕٝ ؿ٤َٙ-كٜٞ  ،ُ٘لٖٔٚٝٓ رخَٗ حُؼوي ر٘لٔٚ 

َٛ ٣وٜي رٜخ إٔ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ١َكخ ك٢ حُؼوي ٫ ٠٣خٍ ٓ٘ٚ ٫ٝ ٣ٔظل٤ي, أّ  ػخهي٣ٚ؟ ٠هٍٜٞ كٌْ حُؼوي ػِ

كظش إٔ ػيّ حُ٘لخً ٫ ٣ؼ٢٘ طـخَٛ حُـ٤َ ُِؼوي هخٛش )ٓغ ٬ٓ ،وٜي رٜخ ػيّ ٗلخً حُؼوي ك٢ ٓٞحؿٜش حُـ٣َ٤

اًح ًخٕ ٖٓ حُؼوٞى حُ٘خهِش ٤ٌُِِٔش أٝ حُٔ٘٘جش ُِلوٞم حُؼ٤٘٤ش ح٧هَٟ ٧ٕ حُؼوي ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣لظؾ رٚ ٖٓ 

ً ، َٛ حُـ٤َ رٜٔطِق حُٔوٜٞىٓخ ، ٝٓٞحؿٜظٚ( ك٢ طَف حُ ٓؼ٠٘ٓخ ؟ ٝك٢ حُؼوي ٛٞ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ١َكخ

.. ٌٛح ٓخ ٗظؼَف ػ٠ِ .؟حُوخٙ ٝأإٔ ٣َٜ٘ف ا٠ُ هِلٚ حُؼخّ ىٕٝ ُؼخهي ٗلٔٚ َٛ ٣وٜي رٚ ح ؟حُؼوي

 ح٫ؿخرش ػ٘ٚ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 آثبس اٌؼمذ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبلذ٠ٓ: -2

 ٠رٔـَى حٗؼوخى حُؼوي ىٕٝ طٞهق ػِ ،ريُٚك٢ ٝ ػ٤ِٚ طظٔؼَ ٌٛٙ ح٥ػخٍ ك٢ ػزٞص كٌْ حُؼوي ك٢ حُٔؼوٞى 

 ًُي. هزٞ أٝ أ١ ٢ٗء آهَ ٓخ ُْ ٣٘ٚ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ

كؼوي حُٔؼخٟٝش حُٞحٍى ػ٠ِ ح٧ػ٤خٕ اًح حٓظٞك٠ ١َٝٗ ٛلظٚ ٣و٢٠ رؼزٞص حُِٔي ٌَُ ٝحكي ٖٓ  -

 .حُٔظؼخهي٣ٖ ك٢ ريٍ ٌِٓٚ ٝحُظِحّ ًَ ٜٓ٘ٔخ رظ٤ِْٔ ٌِٓٚ حُٔؼوٞى ػ٤ِٚ ٨ُهَ

-  ً ١َٝٗ ٛلظٚ ٣ٔظٞؿذ حُظِحّ حُٔظَٜف ك٢  ٝػوي حُٔؼخٟٝش حُٞحٍى ػ٠ِ ٓ٘خكغ ح٧ػ٤خٕ ٓٔظٞك٤خ

 ٤ِٜٔٔخ ُِٔ٘ظلغ ٝط٤ِْٔ حُٔ٘ظلغ ريٍ حُٔ٘لؼش ُٜخكذ حُؼ٤ٖ.حُؼ٤ٖ رظ

 ٣ٝـذ ػ٠ِ ًَ ٖٓ حُٔظؼخهي٣ٖ حُٞكخء رٔخ أٝؿزٚ ػ٤ِٚ حُؼوي ٖٓ كوٞم. -

 آثبس اٌؼمذ ثبٌٕغجخ ٌٍخٍف اٌؼبَ ٚاٌخٍف اٌخبص: -3

  اٌخٍف اٌؼبَ: -

أٝ ح٠ُٛٞٔ ُٚ رلٜش ٛٞ ٖٓ ٣وِق حُِٔق ك٢ ًٓظٚ حُٔخ٤ُش ًِٜخ ٝٛٞ حُٞحٍع ٌَُ حُظًَش أٝ ؿِء ٜٓ٘خ 

 حُوِق حُؼخّ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ك٢ كخُش ٝكخس حُِٔق.ٝ  ،ٖٓ حُظًَش

: ٣َٜ٘ف حػَ حُؼوي ا٠ُ حُٔظؼخهي٣ٖ ٝحُوِق حُؼخّ اٌمبػذح اٌؼبِخ فٟ أظشاف اثش اٌؼمذ إٌٝ اٌخٍف اٌؼبَ -

ٗٚ حُوخٕٗٞ إٔ  ٖٓ ٝىٕٝ اه٬ٍ رخُوٞحػي حُٔظؼِوش رخ٤َُٔحع ٓخ ُْ ٣ظز٤ٖ ٖٓ حُؼوي أٝ ٖٓ ١ز٤ؼش حُظؼخَٓ أ

 ٌٛح ح٧ػَ ٫ ٣َٜ٘ف ا٠ُ حُوِق حُؼخّ.

ك٢ ًَ حُلوٞم ٝح٫ُظِحٓخص  خش أٝ ك٢ كٜش ٤ٜ٘ٓإٔ حُوِق حُؼخّ ٣وِق حُِٔق ك٢ ًٓظٚ حُٔخُ فب٤طً -

ٕ ٗو٤ٜش حُٞحٍع حٓظيحى ُ٘و٤ٜش حٍُٔٞع, أٓخ ًٌٞٛٙ ٢ٛ حُوخػيس ك٢ حُوخٕٗٞ حُل٢َٔٗ أٓخّ )ٝ

ح٣َُ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخ٤َُٔحع ك٢  سٔوٍَحُ حُوخػيس  ك٢ٜ ه٢ؼَححُي٢ٗ ٔوخٕٗٞ حُك٢ حُأٓخٜٓخ 

كخُظِحٓخص حٍُٔٞع طزو٢ ك٢ طًَظٚ ٫ٝ ٣٘ظوَ ٜٓ٘خ ا٠ُ  [،٫ طًَش ا٫ رؼي ٓيحى حُي٣ٕٞ]حٗٚ حُٔظٔؼِش ك٢ 

 .(حُٞحٍع ا٫ ٓخ رو٢ رؼي ٓيحى حُي٣ٕٞ
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ح٫كظـخؽ ك٢ ٓٞحؿٜش حُوِق حُؼخّ ٖٝٓ ٗؤٕ هخػيس حَٜٗحف حػَ ػوي حُِٔق ا٠ُ حُوِق حُؼخّ ؿٞحُ  -

 ً  .رخُظَٜف حُلو٤و٢ حُٔؼوٞى ك٢ كخُش ح٣ٍُٜٞش ٝرخُظخ٣ٍن ح١ٌُ ٣لِٔٚ حُؼوي ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ػخرظخ

 :ا٨عزثٕبءاد اٌٛاسدح ػٍٝ اٌمبػذح -

ًٔخ ُٞ حطلوخ ػ٠ِ حٗو٠خء ػوي ، اًح حطلن حُٔظؼخهيحٕ ػ٠ِ إٔ آػخٍ حُؼوي ٫ طوظَٜ ػ٤ِٜٔخ ىٕٝ حٍُٞػش -1

 خُز٤غ ك٢ كخُش ٝكخس أكيٛٔخ.رحُٞػي 

 ،اًح ًخٗض ١ز٤ؼش حُؼوي ٫ طظلن ٝحٗظوخٍ آػخٍٙ ا٠ُ حُوِق حُؼخّ ًخ٣٩َحى حَُٔطذ ٓيٟ حُل٤خس -2

ًخُظِحٓخص حُٜٔ٘يّ ٝحُطز٤ذ ٝحُٔلخ٢ٓ ك٤ٔخ ٣وٚ  ،ٝح٫ُظِحٓخص حُظ٢ طَحػ٠ ك٤ٜخ ٗو٤ٜش حُٔظؼخهي

 أػٔخٍ ٜٓ٘ظٚ.

 و٠خء حُؼوي رٞكخس حُؼخهي ًخٗظٜخء كن ح٫ٗظلخع رٔٞص حُٔ٘ظلغ.اًح ًخٕ ٛ٘خى ٗٚ ك٢ حُوخٕٗٞ ٣و٢٠ رخٗ -3

 ّ: ٓظ٠ ٣ؤهٌ حُوِق حُؼخّ كٌْ حُـ٤َ رخُ٘ٔزش ُظَٜكخص حُِٔق؟ 

)أ١ حُوِق( ؽ/ ٣ؤهٌ حُوِق حُؼخّ كٌْ حُـ٤َ رخُ٘ٔزش ُظَٜكخص ِٓلٚ ػ٘يٓخ طظ٘خٍٝ ٌٛٙ حُظَٜكخص كوٚ 

 ٤ٚ:ٝػِ ،ٕ أكٌخّ ح٤َُٔحع ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخًّٞك٢ حُظًَش 

٫ ٣ـُٞ ٍُِٔٞع إٔ ٢ٛٞ٣ ُٞحٍع )٫ ٤ٛٝش ُٞحٍع( ٝاًح كؼَ كظظٞهق ػ٠ِ اؿخُس حٍُٞػش )كْٜ  -1 

حى ػ٠ِ حُؼِغ ا٫ اًح أؿخُٛخ حٍُٞػش أ١ ُٛ٘خ ٤ُٔٞح ًٍٔٞػْٜ رَ ًخُـ٤َ( ًٔخ ٫ ط٘لٌ ح٤ُٛٞش ٧ؿ٘ز٢ ك٤ٔخ 

 حُوِق حُؼخّ.

ك٬  ،أٝ ٧ؿ٘ز٢ كٌْ ح٤ُٛٞش آهَ حٍعاػطخء حُز٤غ حُٜخىٍ ٖٓ حٍُٔٞع ك٢ كخُش َٓٝ حُٔٞص ُٞ -2 

٫ٝ ٣٘لٌ ك٢ كن ح٧ؿ٘ز٢ اًح ُحى حُؼٖٔ ػ٠ِ ػِغ حُظًَش ا٫  ،٣٘لٌ ك٢ كن حُٞحٍع ا٫ ربؿخُس رخه٢ حٍُٞػش

 ربؿخُس حٍُٞػش.

 اٌخٍف اٌخبص: 

٢ٗء ٓؼ٤ٖ أٝ ك٢ ٤ٌِٓش ٢ٗء ٓؼ٤ٖ ًخُٔ٘ظ١َ  ٠ٛٞ ٖٓ ٣وِق حُؼخهي ك٢ كن ػ٢٘٤ ػِ اٌخٍف اٌخبص:

ٚ ٝح٢ُٛٞٔ ُٚ ر٢٘ء ٓؼ٤ٖ ٝحُيحثٖ حَُٔطٜٖ )أٓخ حُيحثٖ حُؼخى١ ك٤ِْ ٖٓ حُوِق حُوخٙ رَ ٝحُٔٞٛٞد ُ

 ٛٞ ىحثٖ ًٔخ ك٢ ػ٬هش حُٔئؿَ رخُٔٔظؤؿَ(.

 : إٔ آػخٍ حُظَٜكخص حُظ٢ ٣ـ٣َٜخ حُِٔق ٫ ط١َٔ رلن هِلٚ حُوخٙ.ا٤طً

 ا٨عزثٕبءاد: 

ٚ ل( كبٜٗخ ط٘ظوَ ح٠ُ هِِىٍّخ ٌٍشٟء٢ أ١ ). اًح ًخٗض حُلوٞم حُظ٢ ٍطزٜخ حُِٔق طؼي ٖٓ ٓٔظِِٓخص ح1ُ٘

حُوخٙ، ٓؼخٍ ٖٓ ٣ئٖٓ ػ٠ِ ىحٍٙ ٟي هطَ حُل٣َن ٣ٝز٤ؼٜخ كبٕ حُلن ك٢ طوخ٢ٟ ٓزِؾ حُظؤ٤ٖٓ ٣٘ظوَ 

 ا٠ُ حُٔ٘ظ١َ رؤػظزخٍ ٌٛح حُلن ٬ًٌٔٓ ٢ُِ٘ء أ١ ٖٓ طٞحرؼٚ.

( ِسذدح ٌٗٓخص ح٢ُ٘ء ). اًح ًخٗض ح٫ُظِحٓخص حُظ٢ ٍطزٜخ حُِٔق أٝ ًخٗض ٓلَٟٝش ػ٤ِٚ طؼي ٖٓ ٓٔظ2ِِ

كل٢ ٌٛٙ حُلخُش ط٘ظوَ ا٠ُ حُوِق حُوخٙ ر١َ٘ ػِٔٚ رٜخ ػ٘ي طِو٤ٚ ٤ٌِٓش ح٢ُ٘ء، ٓؼَ حُٔ٘ظ١َ ح١ٌُ 

ً ُطَحُ ٓؼ٤ٖ ك٢ ٟٞء حُوٞح٤ٖٗ حُ٘خكٌس ً رز٘خثٜخ ٝكوخ )ٓؼَ ر٘خء ىحٍ  حٗظَٟ هطؼش أٍٝ ًخٕ ِٓلٚ ِِٓٓخ
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٣زو٠ ِٓظِٓخً ر٘لْ  ٠ ٓؼخُٜٔخ ط٘ـ٤ؼخً ٤ُِٔخكش(ػ٠ِ ١َحُ أػ١َ ك٢ ٓ٘طوش أػ٣َش طَّٝ حُيُٝش حُللخظ ػِ

 حُظِحّ ِٓلٚ.

 اٌزؼٙذ ػٓ اٌغ١ش: 

ْٕ ٣ُِِّ ح٫ٗٔخٕ ٗلٔٚ، ٫ حُظؼٜي ػٖ حُـ٤َ ططز٤ن ُوخػيس هٍٜٞ كٌْ حُؼوي ػ٠ِ ػخهي٣ٚ,  - َّٕ ح٧َٛ أ ٧

ً ٓؼ٤ٖ كبًح ٝػي ٗوٚ ؿ٤َٙ رؤٕ ٣لَٔ ػخُغ ػ٠ِ ح٫ُظِحّ رؤَٓ ؿ٤َٙ،  ًخٕ  ،رٌُي ٜٝٗذ ٗلٔٚ ُػ٤ٔخ

 .ػ٠ِ ح٫ُظِحّ ُـ٤َحُٔظؼٜي طـخٙ حُٔظؼٜي ُٚ رلَٔ حّ ظِإٔ ٣ِحُظؼٜي ٖٓ حػَ ًُي 

ٝحُظؼٜي ػٖ حُـ٤َ ٣وٜي رٚ ػ٬ؽ كخُش ٫ ٣ٌٖٔ ٓؼٜخ ح٫ٗظظخٍ كظ٠ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٍٟخ ٛخكذ حُ٘ؤٕ  -

 ًٔخ ُٞ ػَٝ ٗوٚ ػ٠ِ حًَُ٘خء حُٔ٘ظخػ٤ٖ َٗحء حُؼ٤ٖ حُ٘خثؼش رؼٖٔ َٓطلغ ُْٝ ٣ٌٖ حكيْٛ كخَٟح

كو٤٘ش ٤ٟخع حُلَٛش ٣وزَ حًَُ٘خء حُٔ٘ظخػٕٞ حُظؼخهي ػٖ أٗلْٜٔ حُظؼخهي ػٖ أٗلْٜٔ ٝحُظؼٜي ػٖ 

 ٣ٌَْٜٗ حُـخثذ روزٍٞ حُز٤غ ػ٘ي ك٠ٍٞٙ.

 ث٩ثخ: ششٚؽ اٌزؼٙذ ػٓ اٌغ١ش:

كخُظؼٜي ػ٬هش ًحص  ،ح١ٌُ ٣ظَ أؿ٘ز٤خ ػٖ حُؼوي طٔخٓخ : أْ ٠زؼبلذ اٌّزؼٙذ ثبعّٗ ٘ٛ ٨ ثبعُ اٌغ١ش -1

ٝٛٞ ك٢ ٌٛح ٣وظِق ػٖ ح٫ٗظَح١ ُِٜٔلش حُـ٤َ اً إٔ ك٤ٚ ػ٬ػش أ١َحف )حُٔ٘ظ١َ ٝحُٔظؼٜي  ١َك٤ٖ

 .ٝحُٔ٘ظلغ(

كبًح ُْ ٣وَٙ ك٬ ٣ٌٕٞ ، كخُـ٤َ ٫ ٣ِظِّ ا٫ اًح حهَ حُظؼٜي :أْ ٠ىْٛ اٌغشع ِٓ اٌزؼٙذ اٌزضاِٗ شخظ١ب   -2

 حُٔظؼٜي رخُظؼ٣ٞٞ ٠أٓخّ حُٔظؼخهي ٓغ حُٔظؼٜي ا٫ حَُؿٞع ػِ

 :ٝحُظِحّ حُٔظؼٜي ٣ظ٤ِٔ رؤ٣َٖٓ، ٝٛٞ كَٔ حُـ٤َ ػ٠ِ هزٍٞ حُظؼٜي :ْ ٠ىْٛ ِسً اٌزضاِٗ اٌم١بَ ثؼًّأ -3

 .حٗٚ ِٓظِّ رظلو٤ن ٗظ٤ـش ٤ُْٝ رٔـَى رٌٍ ػ٘خ٣ش ح٧َٓ ح٧ٍٝ.

 .أٗٚ اًح هزَ حُـ٤َ حُظؼٜي حٗو٢٠ حُظِحّ حُٔظؼٜيح٧َٓ حُؼخ٢ٗ: 

 أٚػبعث١ٓ اٌزؼٙذ ػٓ اٌغ١ش ِٚب لذ ٠شجٙٗ ِٓ  ١١ّضاٌز

أٓخ حٌُل٤َ  -: حُٔظؼٜي ٠٣ٖٔ أٝ ٣ٌلَ ه٤خّ حُظِحّ ُْ ٣ٞؿي رؼي ك٢ ًٓش حُـ٤َاٌزؼٙذ ػٓ اٌغ١ش ٚاٌىفبٌخ -1

 .ك٤ٌلَ ط٘ل٤ٌ حُظِحّ ٓٞؿٞى

 .أٓخ ح٤ًَُٞ ك٤ظؼخهي رخْٓ ح٤ٛ٧َ –: حُٔظؼٜي ٣ظؼخهي رخٓٔٚ اٌزؼٙذ ػٓ اٌغ١ش ٚاٌٛوبٌخ -2

 .أٓخ ح٤ًَُٞ ك٤ظؼخهي رخْٓ ٍد حُؼَٔ –هي رخٓٔٚ : حُٔظؼٜي ٣ظؼخاٌزؼٙذ ػٓ اٌغ١ش ٚاٌفؼٌٟٛ -3

 (رخُ٘ٔزش ُِـ٤َ - ك٤ٔخ ر٤ٖ حُٔظؼخهي٣ٖ)  أزىبَ اٌزؼٙذ ػٓ اٌغ١ش

 :أ٨ٚ: آثبس اٌزؼٙذ ػٓ اٌغ١ش ف١ّب ث١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ

كبٕ كون ٌٛٙ  ،اً ٣ِظِّ رظلو٤ن هزٍٞ حُـ٤َ ُِظؼٜي ،ِِّ ا٫ حُٔظؼٜي: إٔ حُظؼٜي ٫ ٣ُ اٌمبػذح اٌؼبِخ -1

حُٔظؼٜي ٓوَٜح ك٢ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ٝط٘٘ؤ  ك٤ؼيُّ إ ٍكٞ حُـ٤َ حُظؼٜي ، أٓخ حٗو٢٠ حُظِحٓٚ حُ٘ظ٤ـش

 ػٖ ًُي.حُٔي٤ٗش ٓٔئ٤ُٝظٚ 
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 : ِغؤ١ٌٚخ اٌّزؼٙذ -2

٫ٝ طَطلغ ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُٝش ا٫ اًح ٝؿي ٓزذ  ،حُٔظؼٜيهزٍٞ ٠ٕٓٔٞ حُظؼٜي، طوّٞ ٓٔئ٤ُٝش  اًح ٍكٞ حُـ٤َ

ٝح٫ٍُُِ ٝحُؼٞحٛق  ٣نحُلَٓؼَ ًخُوٞس حُوخَٛس أٝ حُلخىع حُلـخث٢ ) ،أؿ٘ز٢ ٣ٔ٘غ ٖٓ ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ

ٓغ ٬ٓكظش إٔ حٓظ٘خع حُـ٤َ ػٖ هزٍٞ  ،أٝ كؼَ حُٔظ٠ٍَ ،ٝأ١ ٢ٗء ٫ ٣ٌٖٔ طٞهؼٚ ٫ٝ ٣ٌٖٔ ىكؼٚ

 ً  (.حُظؼٜي ٫ ٣ؼي ٓززخ أؿ٘ز٤خ

هَ ؿَحء حُظِحٓٚ رخُظؼ٣ٞٞ أ١ طؼ٣ٞٞ ح٠ٍَُ ح١ٌُ أٛخد حُٔظؼخهي ح٥ ،ٝؿِحء ٓٔئ٤ُٝش حُٔظؼٜي

 ٍكٞ حُـ٤َ ُِظؼٜي.

رظ٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ ح١ٌُ طؼٜي رٚ ٗو٤ٜخً ا٫ أٗٚ ٣ـُٞ ُِٔظؼٜي ٓغ ًُي إٔ ٣ظوِٚ ٖٓ حُظؼ٣ٞٞ رؤٕ ٣وّٞ ٛٞ 

)ًٔخ ُٞ ًخٕ  ،ٕ ح٫ُظِحّ ؿ٤َ ٓظَٜ ر٘وٚ حُـ٣ٌَٞ٤رؤٕ  ،ٌُيطٔٔق رًخٗض ١ز٤ؼش ح٫ُظِحّ  ٓظ٠

 .ًؤ١ ػَٔ ك٢٘ ٣ظطِذ ٗوٚ ٓؼ٤٘خ ًح هزَس( [٤َحُـ]ح٫ُظِحّ رؼَٔ ٓؼ٤ٖ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣وّٞ رٚ ؿ٤َ 

 ثب١ٔب: آثبس اٌزؼٙذ ثبٌٕغجخ ٌٍغ١ش:

 : زش٠خ اٌغ١ش فٟ لجٛي اٌزؼٙذ أٚ فٟ سفؼٗ -1

، ٧َّٗٚ ُْ ٣ٜيٍ ػ٘ٚ ُِـ٤َ ٓطِن حُل٣َش ك٢ حُوزٍٞ أٝ حَُكٞ ُِظؼٜي ٫ٝ ٣ظَطذ ػ٠ِ ٍك٠ٚ أ٣ش ٓٔئ٤ُٝش

 حُظِحّ.

  اثش لجٛي اٌغ١ش ٌٍزؼٙذ: -2

حُـ٤َ حُظؼٜي حٗو٢٠ حُظِحّ حُٔظؼٜي رٔـَى حُوزٍٞ, ح١ٌُ ٣ؼيّ هز٫ٞ ُ٪٣ـخد حُٔظ٠ٖٔ رخُؼوي حُٔزَّ اًح هزَ 

 .ٝػ٠ِ ٌٛٙ حُوزٍٞ ٣٘٘ؤ ػوي ؿي٣ي ر٤ٖ حُـ٤َ ٝحُٔظؼخهي ح٥هَ ،ر٤ٖ حُٔظؼٜي ٝحُٔظؼخهي ح٥هَ

ٛٞ حُو٤خّ ٣ؼَٔ  زؼٙذسً اٌزضاَ اٌّّف ؛ٝٓلَ حُظِحّ حُٔظؼٜي ٣وظِق ػٖ ٓلَ حُظِحّ هخرَ حُظؼٜي )حُـ٤َ(

هي ٣ٌٕٞ حُو٤خّ رؼَٔ أٝ  ً اٌزضاَ اٌغ١شسِك٢ ك٤ٖ إٔ  ،ٓؼ٤ٖ )ٝٛٞ كَٔ حُـ٤َ ػ٠ِ هزٍٞ ح٫ُظِحّ(

 ح٫ٓظ٘خع ػٖ ػَٔ أٝ اػطخء ٢ٗء.

 ٣ٝٔظ٘ي طخ٣ٍن حُؼوي حُـي٣ي ا٠ُ ٝهض ٛيٍٝ حُوزٍٞ.

 :اٌزؼٙذ شىً لجٛي

َٛحكش أٝ ٟٔ٘خ أٝ ٓٔظلخىح ٖٓ حٌُٔٞص  ٣ـُٞ إٔ ٣ٌٕٞاً  خً،ٓؼ٤٘ ٬ًٌٗ  يٜوزٍٞ حُظؼ٫ ٣٘ظ١َ ُ 

ًخَُٖٛ حُظؤ٢٘٤ٓ اً ٫ ٣٘ؼوي ٌٛح حُؼوي ا٫ رظٔـ٤ِٚ ٝٛ٘خ  ،٫ٝ ٣ٔظؼ٢٘ ٖٓ ًُي ا٫ حُؼوٞى ح٤َُٔٓش ،ح٬ُٔرْ

 ٣ظؼ٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ حُوزٍٞ ٣َٛلخ.
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 ا٨شزشاؽ ٌّظٍسخ اٌغ١ش

ٚ ٧ٕ حُٔ٘ظلغ حًظٔذ كوخ ٖٓ ح٫ٗظَح١ ُِٜٔلش حُـ٤َ ٛٞ هَٝؽ ػ٠ِ هخػيس هٍٜٞ كٌْ حُؼوي ػ٠ِ ػخهي٣

ف رؤٗػوي ُْ ٣ٌٖ ١َكخ ك٤ٚ ََّ ٚ: حطلخم ٣زَّ ر٤ٖ ٗو٤ٜٖ ٣٘ظ١َ ك٤ٚ أكيٛٔخ ػ٠ِ ح٥هَ كوخً ُ٘وٚ ، ٣ٝؼ

 ًٖٔ ٣ئٖٓ ػ٠ِ ك٤خطٚ ُِٜٔلش ُٝؿظٚ. ،ػخُغ ٣ظِوخٙ ػٖ حُؼوي ٓزخَٗسً 

 ٜٓ٘خ: سططز٤وخص ػي ُٚ حُـ٤َ ُِٜٔلش ح٫ٗظَح١: رطج١مبد ٌمبػذح ا٨شزشاؽ ٌّظٍسخ اٌغ١ش

  .إٔ ٣ٜذ ٗوٚ ٧هَ ػوخٍح ٣ٝ٘ظ١َ ػ٤ِٚ أىحء َٓطذ ١َٜٗ ٧هَ -

 .ر٤غ حُؼوخٍ حُٔلَٔ رَٖٛ ٓغ حٗظَح١ أىحء حُٔ٘ظ١َ َُِٖٛ -

إٔ طٔ٘ق ًَٗش أٝ ٗوٚ ١ز٤ؼ٢ حكظٌخٍح َُٔكن ػخّ )ٌٓش كي٣ي٣ش أٝ ٗوَ ػخّ أٝ ٣َ٣ي أٝ ٓٔظ٘ل٢(  -

 .ٓؼ٤٘ش ُِٜٔلش حُـٍٜٔٞ ش٣ٝ٘ظ١َ ػ٤ِٚ طوي٣ْ هيٓ

  .كٍٜٞ ٝحٍع حُٔئٖٓ ػ٠ِ ٓزِؾ حُظؤ٤ٖٓك٤ٚ ػوي حُظؤ٤ٖٓ ػ٠ِ حُل٤خس ح١ٌُ ٣٘ظ١َ  -

 ششٚؽ ا٨شزشاؽ ٌّظٍسخ اٌغ١ش ٚؽج١ؼزٗ:

 أ٨ٚ: رؼش٠ف ا٨شزشاؽ ٌّظٍسخ اٌغ١ش:  

رؤٕ ٣وّٞ رؤىحء ، ٠ٔٔ٣ حُٔظؼٜي  ٘ظ١َ ك٤ٚ ٗوٚ ٠ٔٔ٣ حُٔ٘ظ١َ ػ٠ِ ٗوٚ آهَػَٔ هخ٢ٗٞٗ ٣َ ٛٞ: 

 ٠ٔٔ٣ حُٔ٘ظلغ. ٢ٗء ٓؼ٤ٖ ُِٜٔلش ٗوٚ ػخُغ

 : ا٨شزشاؽ ٌّظٍسخ اٌغ١ش ثب١ٔب: رسذ٠ذ ششٚؽ

ُّٚ  ٛ٘خى ١َٝٗ  ُّٚ ١َٝٗ ط، ٝاٍحىس حُٔظؼخهي٣ٖ طو ُّٚ ١َٝٗٝ ط ،ٗوٚ حُٔ٘ظلغ و ِٜٓلش حُٔ٘ظ١َ و

 ك٢ ح٫ٗظَح١.

 اٌششٚؽ اٌّزؼٍمخ ثئسادح اٌّزؼبلذ٠ٓ: -1

كبًح ُْ طظـٚ اٍحىطٜٔخ  ،زخَٗ ُِٔ٘ظلغا٠ُ اٗ٘خء كن ٓ ٣ـذ إٔ طظـٚ اٍحىس حُٔظؼخهي٣ٖ )حُٔ٘ظ١َ ٝحُٔظؼٜي(

ٝهي طٞٓغ  ،ػ١ّٕخٝهي طٌٕٞ  طش٠سخٝح٩ٍحىس حُٔظـٜش ٩ٗ٘خء ٌٛح حُلن هي طٌٕٞ  ،ا٠ُ ًُي ك٬ حٗظَح١

َّٕ ٓلٌٔش حُ٘وٞ حُو٠خء حُل٢َٔٗ ك٢ ط٣َٜٞ ح٩ٍحىس ح٤٘ٔ٠ُش ا٠ُ كي حكظَحٟٜخ اً حػظزَص  حُٔٔخكَ ك٢  أ

 ٠ك٤لن ُْٜ حَُؿٞع ػِ ،ِلش أ٫ٝىٙ اًح أ٤ٛذ ك٢ كخىع ٤ٔٓضطؼخهيٙ ٓغ ًَٗش ٗوَ ٣ؼيّ ٓ٘ظ١َخ ُٜٔ

ح٫كظَحٝ أٝ  ػ٠ِ ْٓٓئ ًٖٞٗٚٓ حُ٘وي ٌٛح حُظٞؿٚ ُْٝ ٣ِْٔ  ،ًَٗش حُ٘وَ ػ٠ِ أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش

 .حُل٤ِش

 اٌششٚؽ اٌّزؼٍمخ ثشخض إٌّزفغ: -2

 رو٢ٝ ،ٞؿٞىح رطَ ح٫ٗظَح١كبٕ ُْ ٣ٌٖ ٓ ،ٝهض إٔ ٣َطذ ح٫ٗظَح١ أػَٙ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔ٘ظلغ ٓٞؿٞىحً 

طٚ خك٤ ًٖٔ ٣ئٖٓ ػ٠ِ ،أٝ ا٠ُ ٍٝػظٚ]٫ حُٔٔظل٤ي[ حُؼوي ٛل٤لخ ٝحٗظوِض كخثيس ح٫ٗظَح١ ا٠ُ حُٔ٘ظ١َ 

 ُِٜٔلش ُٝي ُٚ ك٤ٔٞص ىٕٝ ُٝي ك٤٘ظوَ حُلن ك٢ حُظؤ٤ٖٓ ا٠ُ ٍٝػظٚ.
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 :اٌششٚؽ اٌّزؼٍمخ ثّظٍسخ اٌّشزشؽ فٟ ا٨شزشاؽ -3

كبٕ حٗظلض حُِٜٔلش رطَ ح٫ٗظَح١ ىٕٝ ، ٤ٜش ك٢ ح٫ٗظَح١ ُـ٣َٙ٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔ٘ظ١َ ِٜٓلش ٗو

ٓخ ُٞ ًخٕ ح٫ٗظَح١ ٓوخرَ ى٣ٖ ُِٔ٘ظلغ  اٌّظٍسخ اٌّبد٠خٓؼخٍ ٝ، ٝحُِٜٔلش هي طٌٕٞ ٓخى٣ش أٝ أىر٤ش ،حُؼوي

ً ًَ ِٜٓلش طلون ٗلؼ ا٤دث١خاٌّظٍسخ ٓؼخٍ ٝ، ػٖ حُٔ٘ظ١َ أٝ ٓوخرَ كٍٜٞ حُٔ٘ظ١َ ػ٠ِ ٓزِؾ ٓؼ٤ٖ  خ

ً ٓؼ٣ٞ٘  ِٔ٘ظ١َ.ُ خ

 آثبس ا٨شزشاؽ ٌّظٍسخ اٌغ١ش

٣ظَطذ ػ٠ِ ح٫ٗظَح١ ُِٜٔلش حُـ٤َ ه٤خّ ػ٬ع : اٌؼ٩لبد اٌّزشرجخ ػٍٝ ا٨شزشاؽ ٌّظٍسخ اٌغ١ش -

 :ػ٬هخص

 ػ٩لخ اٌّشزشؽ ثبٌّزؼٙذ: -1

 ًٝؼوي طخ٤ٖٓ ٓلَٔ ،ًٜزش ٓلِٔش رظ٤ٌِق ُِٜٔلش حُٔ٘ظلغ ،٣لٌْ ٌٛٙ حُؼ٬هش حُؼوي ح١ٌُ طْ ر٤ٖ ح٫ػ٤ٖ٘ -أ

 .حُٔ٘ظ١َ ٛٞ حُٔئٖٓ ٝحُٔظؼٜي ٛٞ ًَٗش حُظخ٤ٖٓ ٝحُٔ٘ظلغ ٓٔظلن ٓزِؾ حُظؤ٤ٖٓ ،ر١َ٘ ُِٜٔلش حُٔ٘ظلغ

إٔ حُٔطخُزش  ،رَ هي ٣ٔظلخى ٖٓ ػوي ح٫ٗظَح١ ،ُِٝٔ٘ظ١َ َٓحهزش ط٘ل٤ٌ حُٔظؼٜي ٫ُظِحٓٚ طـخٙ حُٔ٘ظلغ -د

ُ٘و٤ٞ أ١ إٔ حُٔ٘ظلغ ٝكيٙ ٛٞ ح١ٌُ ٝهي ٣ٔظلخى ح ،رظ٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ هخَٛس ػ٠ِ حُٔ٘ظ١َ ٝكيٙ ىٕٝ حُٔ٘ظلغ

كؼوٞى ح٫ٗظَح١ ر٤ٖ  ،ٌٝٛح ٣ظٞهق ػ٠ِ ١ز٤ؼش حُؼوي ٜٝٗٞٛٚ ،ُٚ كن حُٔطخُزش رخُظ٘ل٤ٌ ىٕٝ حُٔ٘ظ١َ

حُلٌٞٓش ًَٝٗخص ح٫كظٌخٍ ٝحُظ٢ ٣٘ظ١َ ك٤ٜخ ١َٝٗخ ُلٔخ٣ش حُـٍٜٔٞ ٣وظَٜ كن حُٔطخُزش ك٤ٜخ ػ٠ِ 

 حُٔ٘ظ١َ ٝكيٙ.

 ش حُٔظؼٜي رخُظ٘ل٤ٌ كن ٓطخُزظٚ رخُظؼ٣ٞٞ.كن ٓطخُز ك٬٠ً ػُِٖٔ٘ظ١َ  –ؽ 

 ػ٩لخ اٌّشزشؽ ثبٌّٕزفغ: -2

 أٝ اٗ٘خء ػ٬هش ٓؼخٟٝش ر٤ٜ٘ٔخ. ،أٝ اٜٗخء ،طظليى ٌٛٙ حُؼ٬هش رخُيحكغ ا٠ُ ح٫ٗظَح١ كوي ٣ٌٕٞ حُظزَع -أ

حُظ٢  ،ًخٕ ٛزش ٓٔظظَس طو٠غ ١َُٝ٘ حُٜزش حُٟٔٞٞػ٤ش اٌزجشعكبًح ًخٕ حُٔوٜٞى ٖٓ ح٫ٗظَح١  -د

 .ِ حُطؼٖ ك٤ٜخ رؼيّ حُ٘لخً ٖٓ ؿخٗذ حُيحث٤ٖ٤٘ـطٝ ،أ٤ِٛش حُظزَع ِذطظط

 كبٕ حُؼ٬هش ٣ليىٛخ ػوي حُٔؼخٟٝش حُٔٞؿٞى ر٤ٜ٘ٔخ. ،ٌٖ حُٔوٜٞى حُظزَع٣أٓخ اًح ُْ  -ؽ

ا٫ اًح  ،ٝحْٛ ٓخ ٣ظؼِن رخُؼ٬هش ر٤ٖ حُٔ٘ظ١َ ٝحُٔ٘ظلغ ٛٞ ؿٞحُ ٗوٞ حُٔ٘خ١ٍش ٖٓ هزَ حُٔ٘ظ١َ -ى

ٓغ ٬ٓكظش حٗٚ ٣ـُٞ  ،اً ٣٘و٢٠ كن حُٔ٘ظ١َ ك٢ ٗوٞ حُٔ٘خ١ٍش ،لغ ح٫ٗظَح١أٝ هزَ حُٔ٘ظ ،طٞك٢

 ً  ا٫ اًح هخّ ٓخٗغ ٖٓ حَُؿٞع ك٤ٚ. ٗوٞ ح٫ٗظَح١, كظ٠ رؼي هزٍٞ حُٔ٘ظلغ, اًح ًخٕ ح٫ٗظَح١ طزَػخ

 ػ٩لخ اٌّزؼٙذ ثبٌّٕزفغ: -3

ٓطخُزظٚ رخُظ٘ل٤ٌ ٝحُظؼ٣ٞٞ  ٣لن ُٚ، ٣ٌظٔذ حُٔ٘ظلغ كوخ ٓزخَٗح ُيٟ حُٔظؼٜي ك٤ٜزق ىحث٘خ ٗو٤ٜخ ُٚ -أ

 .ك٢ كخُش حٓظ٘خػٚ

 ٤ُْ ُِٔ٘ظلغ إٔ ٣طخُذ رلٔن ػوي ح٫ٗظَح١ ٧ٗٚ ُْ ٣ٌٖ ١َكخ ك٤ٚ. -د
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٣ـُٞ ُِٔظؼٜي إٔ ٣ظٔٔي ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔ٘ظلغ رخُيكٞع حُظ٢ ط٘٘ؤ ػٖ حُؼوي, ًخُيكغ رؼيّ ط٘ل٤ٌ حُٔ٘ظ١َ  -ؽ

ّ ح١ٌُ حٓظ٘غ ػ٘ٚ حُٔ٘ظ١َ كظ٠ ٣لَٔ حُٔظؼٜي ػ٠ِ ٫ُظِحٓٚ ٣ٝـُٞ ُِٔ٘ظلغ إٔ روّٞ ر٘لٔٚ رظ٘ل٤ٌ ح٫ُظِح

ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ًٔخ ُٞ ًخٕ ح٫ٗظَح١ ػوي طؤ٤ٖٓ ٝحٓظ٘غ حُٔ٘ظ١َ ػٖ ٓيحى ه٢ٔ ٖٓ أهٔخ١ٚ ٝطٔٔي حُٔظؼٜي 

رخُيكغ رؼيّ حُظ٘ل٤ٌ ٫ٓظ٘خع حُٔ٘ظ١َ ػٖ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ؿخُ ُِٔ٘ظلغ إٔ ٣ٔيى ٛٞ ٌٛح حُو٢ٔ كظ٠ ٣ـَى 

 ّ حُظ٘ل٤ٌ.حُٔظؼٜي ٖٓ حُيكغ رؼي

 ٔظش٠ـخ اٌظشٚف اٌطبسئـخ

 ١َٜٝٗخ: 

 . إٔ ٣ٌٕٞ حُؼوي ٓٔظَٔ حُظ٘ل٤ٌ أٝ ك١ٍٞ حُظ٘ل٤ٌ ًٝخٕ ط٘ل٤ٌٙ ٓئؿ٬ً.1

. إٔ ططَأ أػ٘خء ط٘ل٤ٌ حُؼوي ظَٝف حٓظؼ٘خث٤ش ػخٓش، ؿ٤َ ٓظٞهؼش ػ٘ي ارَحّ حُؼوي، ٝإٔ ٫ ٣ٌٕٞ رخ٩ٌٓخٕ 2

 ىكؼٜخ.

ً ُِٔي٣ٖ ٫ ٓٔظل٬٤ً . إٔ طئى١ حُظَٝف حُطخٍثش ا٠ُ ؿؼَ ط٘ل٤ٌ 3  طظ٤ِٔح٧َٓ  ٌٜحٝر ،ح٫ُظِحّ َٓٛوخ

 ػٖ حُوٞس حُوخَٛس.حُظَٝف حُطخٍثش ٗظ٣َش 

اًح طٞحكَص ١َٝٗ ططز٤ن حُ٘ظ٣َش أػ٬ٙ ُِوخ٢ٟ إٔ ٣ظيهَ ر٣ِخىس حُظِحٓخص أكي حُطَك٤ٖ ٝحٗوخٙ 

 حُظِحٓخص حُطَف ح٥هَ ٩ػخىس حُظٞحُٕ ح٫هظٜخى١ ا٠ُ حُؼوي.

 اٌزؼبلذ٠خ() اٌّغؤ١ٌٚخ اٌؼمذ٠خ

 . ٣لظَٝ رخُٔي٣ٖ إٔ ٣٘لٌ حُظِحٓٚ ١ٞػخً ٝحهظ٤خٍحً.1

ً كِِيحثٖ أؿزخٍٙ ػ٠ِ حُظ٘ل٤ٌ )حُظ٘ل٤ٌ 2 ً ٝحهظ٤خٍحً ًٝخٕ ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ ٫ ٣ِحٍ ٌٓٔ٘خ . ٝاًح ُْ ٣٘لٌٙ ١ٞػخ

 حُؼ٢٘٤ حُـز١َ(.

رخػظزخٍٙ ؿِحء ٓخ ٠ٔٔ٣  ،٣ٞكِِيحثٖ حُٔطخُزش رخُظؼٞ ،. أٓخ اًح حٓظلخٍ ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ ػ٤٘خً روطؤ حُٔي3ٖ٣

 رخُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش.

 حُؼ٬هش حُٔزز٤ش ر٤ٜ٘ٔخ( –ح٠ٍَُ  –:  ػ٬ػش )حُوطؤ أسوـبْ اٌّغؤ١ٌٚـخ اٌؼمذ٠ـخ

اًح ًخٕ حُظِحّ حُٔي٣ٖ رظلو٤ن ٗظ٤ـش كخُوطؤ ٣ظٔؼَ رؼيّ طلو٤ن طِي حُ٘ظ٤ـش أٓخ اًح ًخٕ رزٌٍ  اٌخطـأ:. 1

 طِٞرش ُظ٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ.ػ٘خ٣ش كخُوطؤ ٛٞ ػيّ رٌٍ حُؼ٘خ٣ش حُٔ

ٛٞ أًٟ ٤ٜ٣ذ حُ٘وٚ ك٢ كن ٓخ٢ُ أٝ ِٜٓلش ٓخ٤ُش َٓ٘ٝػش ٝك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش ٫  اٌؼشس:. 2

 )حُٔخى١، حُٔزخَٗ، حُٔظٞهغ(.ح١ٌُ ٣ظٜق رؼ٬ع ٛلخص ٓـظٔؼش: ٣ـط٢ حُظؼ٣ٞٞ ح٫ ح٠ٍَُ 

ِٔخً إٔ ٌٛٙ حُؼ٬هش ط٘وطغ ٝطؼ٢٘ إٔ ح٠ٍَُ ٗخؿْ ػٖ حُوطؤ ػ اٌؼ٩لخ اٌغجج١خ ث١ٓ اٌخطأ ٚاٌؼشس:. 3

رخُٔزذ ح٧ؿ٘ز٢ )ٍٛٞ حُٔزذ ح٧ؿ٘ز٢ ػ٬ػش: حُوٞس حُوخَٛس، هطؤ حُٔظ٠ٍَ، هطؤ حُـ٤َ(، ٝرٌُي ط٘ظل٢ 

 حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش.
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 رؼذ٠ً أزىبَ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌؼمذ٠خ: 

٤ُش حُٔي٣ٖ ًٔخ ُٞ أطلن حُطَكخٕ ػ٠ِ ػزٞص ٓٔئٝثبٌزشذ٠ذ ُطَك٢ حُؼوي طؼي٣َ أكٌخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش: 

ٜٓ٘خ ًٔخ ُٞ حٗظ١َ حُزخثغ ػيّ  ا٦ػفبءأٝ كظ٠  رخف١فٙبٍؿْ حُٔزذ ح٧ؿ٘ز٢ أٝ إٔ ٣ظْ ح٫طلخم ػ٠ِ 

ً أٝ هطؤً  ٓٔئ٤ُٝظٚ ػٖ حُؼ٤ٞد حُول٤ش حُظ٢ طظَٜ ك٢ حُٔز٤غ رؼي حُظ٤ِْٔ ٌٛح ٓخ ُْ ٣َطٌذ حُٔي٣ٖ ؿ٘خ

ٜزق ػي٣ْ ح٧ػَ ك٢ كخُش حٍطٌخد حُٔي٣ٖ ؿ٤ٔٔخً؛ اً إٔ ح٫طلخم ػ٠ِ طول٤ق حُٔٔئ٤ُٝش أٝ ح٫ػلخء ٜٓ٘خ ٣

 حُـٖ أٝ حُوطؤ حُـ٤ْٔ.

 فغـخ اٌؼمـذ

 ١َٝٗـٚ: 

ً ُـخٗز٤ٖ اً طظَطذ حُظِحٓخص ٓظوخرِش ػ٠ِ ػخطن حُطَك1ٖ٤ ٝػ٤ِٚ كبٕ اه٬ٍ  ،. إٔ ٣ٌٕٞ حُؼوي ِِٓٓخ

 أكيٛٔخ رظ٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ٣زٍَ ١ِذ حُلٔن ٖٓ هزَ حُطَف ح٥هَ.

ً حُظِحٓٚ ػ٠ِ إٔ ٫ ٣ٌٕٞ ٌٛح ح٩ه٬ٍ ٗخٗ . اه٬ٍ أكي حُطَك٤ٖ رظ٘ل2ٌ٤ ػٖ ٓزذ أؿ٘ز٢ ٫ اٍحىس ُِٔي٣ٖ  جخ

.ٚ٘ٓ 

 . حٓظؼيحى ١خُذ حُلٔن ُظ٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ٓغ هيٍطٚ ػ٠ِ اػخىس حُلخٍ ا٠ُ ٓخ ًخٗض ػ٤ِٚ.3

 هخ٢ٗٞٗ( -حطلخه٢  –: ػ٬ػش )ه٠خث٢ أٔٛاع اٌفغخ

طٚ حُظؼخهي٣ش، ٍٝكغ ىػٟٞ رخُلٔن، ٝطٌٕٞ : ٣ٌٕٞ رؼي اػٌحٍ حُٔي٣ٖ ُظ٘ل٤ٌ حُظِحٓخاٌفغخ اٌمؼبئٟ. 1

ُِوخ٢ٟ ِٓطش طوي٣َ٣ش ك٢ حُلٌْ رخُلٔن ٖٓ ػيٓٚ، رلٔذ ظَٝف ٬ٓٝرٔخص حُيػٟٞ، كوي ٫ ٣لٌْ 

حُوخ٢ٟ رخُلٔن اًح ٝؿي إٔ حُٔي٣ٖ هي ٗلٌ حُظِحٓٚ ك٢ ؿِء ًز٤َ ٓ٘ٚ أٝ ًخٗض حُظَٝف حُٔل٤طش رٚ ٢ٛ 

 حُظ٢ طلٍٞ ىٕٝ ط٘ل٤ٌٙ ٫ُظِحٓٚ.

ح١ٌُ ٣ظلن ك٤ٚ حُطَكخٕ رخٍحىطٜٔخ ػ٠ِ كٔن حُؼوي ٍٟخث٤خً ػ٘ي طلون ٓزذ أٝ ظَف  رفبلٟ:اٌفغخ ا٨. 2

 ٓؼ٤ٖ.

)ح٫ٗلٔخم(: اًح حٓظلخٍ ػ٠ِ حُٔي٣ٖ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ُٔزذ أؿ٘ز٢ حٗو٠٠ حُظِحٓٚ  اٌفغخ ثسىُ اٌمبْٔٛ. 3

 روٞس حُوخٕٗٞ. ٝحٗو٠٠ طزؼخً ٌُُي حُظِحّ حُطَف ح٥هَ، ٝرٌُي طٌٕٞ حَُحرطش حُؼوي٣ش هي أٗلِض

 آثبس اٌفغخ: 

ى حُٔظؼخهيحٕ ا٠ُ حُلخُش حُظ٢ ًخٗخ ػ٤ِٜخ هزَ ؼخ. ُٝحٍ آػخٍ حُؼوي رؤػَ ٍؿؼ٢ ا٠ُ ك٤ٖ ارَحّ حُؼوي رل٤غ 1٣

 ارَحّ حُؼوي.

 . ٍى حُؼٔخٍ حُٔوزٟٞش رٔٞء ٤ٗش )٢ٛٝ حُٔوزٟٞش رؼي ٍكغ ىػٟٞ حُلٔن(.2

 . حُلٌْ رخُظؼ٣ٞٞ إ ًخٕ ُِظؼ٣ٞٞ ٓوظ٠٠.3

 حُلوٞم حُظ٢ ًخٕ هي ٍطزٜخ حُوخرٞ ُِـ٤َ ػ٠ِ ح٢ُ٘ء هزَ حُلٔن رخٓظؼ٘خء كخُظ٤ٖ: . ُٝحٍ 4

 ًؼوي ح٣٩ـخٍ(.)ػوٞى ح٩ىحٍس حُٔزَٓش رلٖٔ ٤ٗش  -أ
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ٍَ  ػ٘يٓخ -د ٍٕ  ٣ٌٕٞ حُٔ٘ظ١َ هي طَٜف رخُٔز٤غ ُٔ٘ظ كؼ٘يثٌ ٫ ٣ٍِٝ كن  ،٣٘لٔن ػوي حُز٤غ ح٧ٍٝٝ ،ػخ

  حُٔ٘ظ١َ حُؼخ٢ٗ اًح ًخٕ كٖٔ ح٤ُ٘ش.

 ظبدس غ١ش ا٦ساد٠خ ٌٍسكاٌّ

 حُوخٕٗٞ( -[حُلؼَ حُ٘خكغ] ح٩ػَحء ر٬ ٓزذ -[حُلؼَ ح٠ُخٍ] )حُؼَٔ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع٢ٛٝ ػ٬ػش ٜٓخىٍ:

 أ٨ٚ: اٌفؼً اٌؼبس أٚ اٌؼًّ غ١ش اٌّششٚع

ٛٞ ر٘لٔٚ أٝ أكي  حُظِحّ ٗوٚ رظؼ٣ٞٞ ح٠ٍَُ ح١ٌُ ٓززٚ -ػخّ ٚرٞؿ-٢ٛ  اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ: -

٢ٛٝ  ػمذ٠خٝحُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش هي طٌٕٞ ، ٗوٚ آهَا٠ُ  حُٔٔئٍٝ ٛٞ ػْٜ٘، ح٧ٗوخٙ أٝ ح٤ٗ٧خء

٢ٛٝ حُظ٢ ػخُـٜخ رمظ١ش٠خ ٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش حُٝهي طٌٕٞ   ،ح٫ُظِحٓخص حُ٘خٗجش ػٖ حُؼوي ٠ِحُٔظَطزش ػ

 حُؼَٔ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع ٝٛٞ ح٫ٛط٬ف حُٔٔظؼَٔ ك٢ حُظ٣َ٘ؼخص حُلي٣ؼش. ٠حَُٔ٘ع حُؼَحه٢ طلض ٓٔٔ

 :اٌّغؤ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خٔطبق  -1

 ،حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٝحُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤شحُٔٔئ٤ُٝش حُظو٣َ٤ٜش،  طلي٣ي ٗطخم٣ٔظٞؿذ  -

 حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش ٝحُٔٔئ٤ُٝش حُظو٣َ٤ٜش.ًٌُي ٝ

 :)اٌدضائ١خ( اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٚاٌّغؤ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ -أ

 : اخزّبع اٌّغؤ١ٌٚز١ٓ -

خُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش, رحُوخٕٗٞ حُـ٘خث٢  ٘ظ٣ْ ، ك٢ ك٤ٖحُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗشأكٌخّ ٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُوخ ٘ظ٣ْ

 :وظِلخٕ ٖٓ ك٤غ ح٧ٓخّ ٖٝٓ ك٤غ حُـِحءطٝحُٔٔئ٤ُٝظ٤ٖ 

 : فّٓ ز١ث ا٤عبط -

 َّٕ ح٧هطخء ٝ (حُوطؤ حُٔي٢ٗـ)ح٫ػظيحء ػ٠ِ كن حُـ٤َ ٝح١ٌُ ٢ٔٔ٣ رٛٞ أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش كؤ

أٓخ أٓخّ حُٔٔئ٤ُٝش ، رَ ٢ٛ ًَ هطؤ ٣ٔزذ ُِـ٤َ ٍَٟحً، وغ طلض كَٜط٫ ٔض ٓليىس ٤ُٝ حُٔي٤ٗش

ػ٠ِ ٓز٤َ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ حُؼوخر٤ش حُٞحٍىس  كؼَ ح٧كؼخٍ ، رخٍطٌخدحُـ٘خث٤ش كٜٞ ح٫ػظيحء ػ٠ِ كن حُٔـظٔغ

َّٕ ك ُيٌُ(، ٫ٝ ؿ٣َٔش ٫ٝ ػوٞرش ا٫ ر٘ٚحُوخػيس ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُـِحث٤ش )اً ٝحُظلي٣ي، حُلَٜ  خ

 حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش أٝٓغ ٗطخهخ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش.

 : ِٓ ز١ث اٌدضاءاد -

ٝٛٞ ح١ٌُ  اٌّزؼشسٝٛخكذ حُلن ٛٞ .، أ١ ح٠ُٔخٕ اٌزؼ٠ٛغ٤ش ٣ظٔؼَ ك٢ ٗحُٔيحُـِحء ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش 

 ٝاًح ٓخص حُٔٔئٍٝ ؿخُ ٓطخُزش ٍٝػظٚ رخُظؼ٣ٞٞ. ، ٣ِٔي ٍكغ حُيػٟٞ ٝحُظ٘خٍُ ػٜ٘خ ٝحُِٜق ك٤ٜخ

، ٝحُؼوٞرش ٗو٤ٜش، ػٖ ٣َ١ن طٞه٤غ حُؼوٞرش اٌشدعٓخ حُـِحء ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش ك٤ظٔؼَ ك٢ أ

ِٔي حُِٜق أٝ حُظ٘خٍُ ػٖ حُيػٟٞ ا٫ ك٢ ٫٣  ٌُ٘ٚ ،ِٔي حُٔطخُزش رظٞه٤ؼٜخ٣حُظ٢  ٞحُؼخّ ٛ ىػخءٝح٫

 كخ٫ص ٓؼ٤٘ش.
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٧ٕ حُـَحثْ حُـ٘خث٤ش ػخىس ٓخ طٌٕٞ  ؛شإٔ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش طوّٞ ًِٔخ هخٓض حُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ ا٤طًٝ -

 .ؿَحثْ ٓي٤ٗش ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ؿَحثْ ح٫ػظيحء ػ٠ِ حُ٘لْ أٝ حُٔخٍ

ا٫ إٔ ٌٛٙ حُوخػيس ٤ُٔض ٓطِوش كوي طوّٞ حُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش ىٕٝ حُٔي٤ٗش ك٢ كخ٫ص ٓؼ٤٘ش آخ ٫ٗظلخء  -

٬ٔف ٝحُظَ٘ى ٝح٫ٗظزخٙ ٝٓوخُلخص ح٠ٍَُ أٝ ُٜؼٞرش طوي٣َٙ ًٔخ ٛٞ حُلخٍ رخُ٘ٔزش ُـَحثْ كَٔ حُ

 حٍَُٔٝ ٝح٫طلخم حُـ٘خث٢ ٝرؼٞ ؿَحثْ حَُ٘ٝع.

 ًٔخ هي طوّٞ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ىٕٝ حُـ٘خث٤ش ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ كٞحىع حُؼَٔ ٝحُٔ٘خكٔش ؿ٤َ حَُٔ٘ٝػش. -

  اٌّذ١ٔخ:اٌّغؤ١ٌٚخ رأث١ش اٌّغؤ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ ػٍٝ  -

 ٖ طلظلع ًَ ٜٓ٘ٔخ رطخرؼٜخ حُوخٙ.أٗٚ ػ٘ي حؿظٔخع حُٔٔئ٤ُٝظ٤ ا٤طً -

طؤػَ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش رخُٔٔئ٤ُٝش حُـ٘خث٤ش, ٣ٝظَٜ ٌٛح حُظؤػ٤َ ك٢ ػيس ٛٞ  ،ٌٛٙ حُوخػيس ػ٠ِ عزثٕبء٨ا -

 ٗٞحف ٜٓ٘خ:

: ػيّ طوخىّ حُيػٟٞ حُـِحث٤ش ٣ظَطذ ػ٤ِٚ ػيّ ٓو١ٞ حُيػٟٞ حُٔي٤ٗش, ٝحُؼٌْ ؿ٤َ ِٓ ز١ث اٌزمبدَ -

 ٤ٗش ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ طوخىّ حُـِحث٤ش.ٛل٤ق, كؼيّ طوخىّ حُٔي

: حُيػٟٞ حُٔي٤ٗش طخرؼش ُِيػٟٞ حُـِحث٤ش, ك٤ـُٞ ٍكؼٜخ أٓخّ حُو٠خء حُـ٘خث٢ ِٓ ز١ث ا٨خزظبص -

 لَٜ ك٤ٜٔخ ٓؼخ رخُظؼ٣ٞٞ ك٢ حُٔي٤ٗش ٝرخُؼوٞرش ك٢ حُـِحث٤ش.٣ٝ

ٍ ك٢ ًُي, ٝٛ٘خ ٣ظؼ٤ٖ ا٫ إٔ ٌٛح ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ ٍكغ حُيػٟٞ حُٔي٤ٗش أٓخّ حُو٠خء حُٔي٢ٗ, كخُٔيػ٢ رخُو٤خ -

حُـ٘خث٢ ، حٓظ٘خىحً ُوخػيس: )حُـ٘خث٤ش حُيػٟٞ ُل٤ٖ حُلَٜ ك٢ ٟ حُٔي٤ٗشػ٠ِ حُوخ٢ٟ حُٔي٢ٗ ٝهق حُيػٞ

 (.٣ٞهق حُٔي٢ٗ

٣ظو٤ي حُوخ٢ٟ حُٔي٢ٗ  :)كـ٤ش حُلٌْ حُـ٘خث٢ أٓخّ حُو٠خء حُٔي٢ٗ( ِٓ ز١ث لٛح اٌشٟء اٌّمؼٟ ثٗ -

كبًح ، ٝحُلٌْ حُـ٘خث٢ هي ٣ٜيٍ رخُزَحءس ٝهي ٣ٜيٍ رخ٩ىحٗش، شحُلٌْ حُٜخىٍ ك٢ حُيػٟٞ حُـ٘خث٤٘ظ٤ـش ر

  ،كظظو٤ي حُٔلٌٔش حُٔي٤ٗش رٚ ٝطلٌْ رخُظؼ٣ٞٞ ٫ٝ ٣ٌٕٞ ُٜخ ِٓطش ا٫ ك٢ طوي٣َ حُظؼ٣ٞٞ :ثب٦دأخٛيٍ 

اًح ًخٕ ٓزذ حُزَحءس ػيّ ٗٔزش حُلؼَ ُِلخػَ ك٤ظو٤ي رٚ حُوخ٢ٟ حُٔي٢ٗ ٤ِٔ٘ ر٤ٖ : كثبٌجشاءح اًح ٛيٍأٓخ 

اًح ًخٕ ٓزذ حُزَحءس إٔ حُلؼَ ٫ ٣ؼي ؿ٣َٔش ؿ٘خث٤ش أٓخ ٝ، ٣لٌْ رخُظؼ٣ٞٞ كظ٠ ٫ ٣ظ٘خهٞ حُلٌٔخٕ ٫ٝ

 أٝ ُٞؿٞى ٓخٗغ ٓٔئ٤ُٝش أٝ ٓخٗغ ػوخد أٝ ُٔو١ٞ حُيػٟٞ ؿخُ ُِوخ٢ٟ حُٔي٢ٗ إٔ ٣لٌْ رخُظؼ٣ٞٞ.

 اٌّغؤ١ٌٚخ اٌؼمذ٠خ ٚاٌّغؤ١ٌٚخ اٌزمظ١ش٠خ:  -د

 :ٔطبق وً ِٓ اٌّغؤ١ٌٚز١ٓ -

ػ٠ِ ٝؿٚ ٓؼ٤ذ حُلن ٌُٖ أٝ ٗلٌٙ  ،حُؼوي٣ش اًح حٓظ٘غ حُٔي٣ٖ ػٖ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ حُؼوي١حُٔٔئ٤ُٝش طظلون  

حُظو٣َ٤ٜش كظظلون اًح حهَ ٗوٚ رٔخ كَٟٚ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ ٖٓ ٝحؿذ ػيّ حُٔٔئ٤ُٝش أٓخ ، ٍَٟح رخُيحثٖ

 .ح٩َٟحٍ رخُـ٤َ

 ٕ:خ: ١َٗششٚؽ رسمك اٌّغؤ١ٌٚخ اٌؼمذ٠خ -

 .حُيحثٖ ٝحُٔي٣ٖ ٝؿٞى ػوي ٛل٤ق ر٤ٖ -1 
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 إٔ ٣ٌٕٞ ح٠ٍَُ ح١ٌُ أٛخد حُيحثٖ ٍحؿؼخ ا٠ُ ػيّ ط٘ل٤ٌ ٌٛح حُؼوي. -2 

 : اٌؼمذ٠خ ٚاٌزمظ١ش٠خ فبئذح اٌز١١ّض ث١ٓ اٌّغؤ١ٌٚز١ٓ -

إٔ حُلخثيس ٗظ٣َش طظٔؼَ ك٢ ىٍحٓش حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش ػ٘ي ىٍحٓش آػخٍ ح٫ُظِحّ حَُ٘حف: رؼٞ  ٣َٟ

 ىٍحٓش ٜٓخىٍ ح٫ُظِحّ. ٝىٍحٓش حُٔٔئ٤ُٝش حُظو٣َ٤ٜش ػ٘ي

حُزؼٞ ح٥هَ إٔ حُلخثيس ػ٤ِٔش كو٢ طظٔؼَ ك٢ ٖٓ ٣ظلَٔ ػذء ح٩ػزخص َٛ ٛٞ حُيحثٖ أٝ ك٢ ك٤ٖ ٣َٟ 

 حُٔي٣ٖ.

 :ػذح ٔٛاذٍ لب١ٔٛٔخ، أّ٘ٙب أْ فبئذح اٌزفشلخ رّثً فٟ شازحٚاٌ

حُظو٣َ٤ٜش طٞحكَ ٤ُش حُٔٔئ٣ٌٝل٢ ك٢ ، ك٢ ك٤ٖ : ك٤ـذ ُو٤خّ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش طٔخّ ح٤ِٛ٧شا١ٍ٘٤خ -1

 أ٤ِٛش حُظ٤٤ِٔ كو٢.

حُٔٔئُٝٔش : ًوخػيس ػخٓش ح٩ػٌحٍ ١َٗ ُو٤خّ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش ك٢ ك٤ٖ حٗٚ ٫ كخؿش ُٚ ك٢ ا٦ػزاس -2

 حُظو٣َ٤ٜش.

: ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش ٣ٌٕٞ ح٠ُٔخٕ ػٖ ح٠ٍَُ حُٔزخَٗ حُٔظٞهغ ٝك٢ حُٔٔئ٤ُٝش ِذٜ اٌؼّبْ -3

 ػٖ ح٠ٍَُ حُٔزخَٗ حُٔظٞهغ ٝؿ٤َ حُٔظٞهغ. [١ حُظؼ٣ٞٞأ]حُظو٣َ٤ٜش ٣ٌٕٞ ح٠ُٔخٕ 

ك٢ ك٤ٖ حٗٚ ػخرض  ،: حُظ٠خٖٓ ك٢ كخُش طؼيى حُٔٔئ٤ُٖٝ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش ٫ ٣لظَٝاٌزؼبِٓ -4

 هخٗٞٗخ ك٢ حُٔٔئ٤ُٝش حُظو٣َ٤ٜش رو٤ٞى ٓؼ٤٘ش.

 ُؼوي٣ش ػ٠ِ ه٬ف: ٣ـُٞ ح٫طلخم ػ٠ِ ح٩ػلخء ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش حا٦ػفبء ا٨رفبلٟ ِٓ اٌّغؤ١ٌٚخ -5

٫ٝ ٣ـُٞ ح٫طلخم ػ٠ِ ح٩ػلخء ٖٓ أ١  ،ح١َُٜٔٝ حُوخ٤ٖٗٞٗ حُٔي٤٤ٖٗ حُؼَحه٢ حُظو٣َ٤ٜش ك٢حُٔٔئ٤ُٝش 

 ح٧ٍى٢ٗ.حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝظ٤ٖ ك٢ 

 :اٌدّغ ٚاٌخ١شح ث١ٓ اٌّغؤ١ٌٚز١ٓ -

ٖ ػ٘خَٛ حُٔٔئ٤ُٝظ٤ٖ ُٝٞ ٫ ٣ـُٞ حُـٔغ ر٤ٖ حُٔٔئ٤ُٝظ٤ٖ ك٬ ٣ـُٞ حُٔطخُزش رظؼ٤٠٣ٖٞ, ٫ٝ حُـٔغ ر٤ 

 ١خُذ رظؼ٣ٞٞ ٝحكي.

ٝحُـخُذ ك٢ حُلوٚ ، ٝحُو٤َس ر٤ٖ حُٔٔئ٤ُٝظ٤ٖ ٓلَ ه٬ف: كخُزؼٞ ١َ٣ ؿٞحُ ح٫هظ٤خٍ ٖٓ هزَ حُيحثٖ

 إٔ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش طـذ حُٔٔئ٤ُٝش حُظو٣َ٤ٜش. ٣ٌٛذ ا٠ُ

 اٌّغؤ١ٌٚخ ػٓ فؼً اٌغ١ش

 اٌمبػذح فٟ اٌفمٗ ا٦ع٩ِٟ: -1

ٝهُٞٚ  َٟ"ه٣ٔؤٍ ٗوٚ ػٖ ٍَٟ أكيػٚ ؿ٤َٙ ُوُٞٚ طؼخ٠ُ "٫ٝ طٍِ ٝحٍُس ٍُٝ أ أٗٚ ٫ ٣ـُٞ إٔ 

ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ "ًَ ٗلْ رٔخ ًٔزض  "٫ ٣ٌِق هللا ٗلٔخ ا٫ ٝٓؼٜخ ُٜخ ٓخ ًٔزض ٝػ٤ِٜخ ٓخ حًظٔزض" طؼخ٠ُ

 .ٓٔج٫ًٞ  [رخٌَُٔ]٤ٍٛ٘ش", ا٫ اًح ًخٕ ح٩ٗٔخٕ ٌَٓٛخ اًَحٛخ ِٓـجخ كؼ٘يثٌ ٣ٌٕٞ حٌَُٔٙ 

 ٫ ٣ؤهٌ حُلوٚ ح٢ٓ٬ٓ٩ رٔزيأ حكظَحٝ حُوطؤ.ًٌُي  -
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 :ؼشالٟاٌمبػذح فٟ اٌمبْٔٛ اٌ -2

ْٕ ٫ ٣ُٔؤٍ ح٫ٗٔخٕ ا٫َّ  فب٤طً ،ح٢ٓ٬ٓ٩حُٔوٍَس ك٢ حُلوٚ حُوخػيس ًحص  ٣ظ٠ٖٔ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ ح

إٔ طِِّ ؿ٤َ  اًح ٍأص ٓزٍَحً  ،ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ حُٔظ٠ٍَ ،أٗٚ ٣ـُٞ ُِٔلٌٔش ٚا٨عزثٕبءػٖ حكؼخُٚ ٛٞ، 

 .كخُش ٓظ٢ُٞ حَُهخرش -حُلخػَ رؤىحء ح٠ُٔخٕ حُٔلٌّٞ رٚ ك٢ كخُظ٤ٖ: 

 ٝكخُش حُٔظزٞع رخُ٘ٔزش ٧كؼخٍ حُظخرغ. -

ّ  أ٨ٚ:   : سلبثزٗ رسذٓ ُ٘ ِغؤ١ٌٚخ ِزٌٟٛ اٌشلبثخ ػ

 : ١َٗخٕ: ششٚؽ رسمك ِغؤ١ٌٚخ ِزٌٟٛ اٌشلبثخ -1

 .آهَ ٗوٚ إٔ ٣ظ٠ُٞ حَُهخرش ٗوٚ ػ٠ِ -أ

َّٔ ٛيٍٝ كؼ -د  .ٖ ٛٞ طلض حَُهخرشَ ٟخٍ ٓ

 : أْ ٠زٌٛٝ اٌشلبثخ شخض ػٍٝ آخش /أ

ًٔخ ٛٞ حُلخٍ رخُ٘ٔزش َُهخرش ح٧د  اٌمبٌْٔٛٝٛح ح٫ُظِحّ ٜٓيٍٙ آخ  ،ٚخٛد اٌزضاَ ثبٌشلبثخك٬ري ٖٓ  -

, ٠ًٔخ ٛٞ حُلخٍ رخُ٘ٔزش ُٔٔئ٤ُٝش ٓي٣َ ٓٔظ٘ل٢ ح٧َٓحٝ حُؼو٤ِش ػٖ حَُٟٔ ا٨رفبقػ٠ِ أر٘ٚ, ٝآخ 

 .ٓـَى حَُهخرش حُلؼ٤ِش ك٬ طٌل٢أٓخ 

ٌٝٛح ح٧َٓ آخ إٔ ٣َؿغ ُلخُش حُوَٜ ٝآخ ا٠ُ كخُش  ٚخٛد أشخبص فٟ زبخخ ٌٍشلبثخًٔخ ٫ري ٖٓ  -

 .حُ٘وٚ حُؼو٤ِش ٝحُـ٤ٔٔش

 : اٌمبطش ٚاٌشلبثخ ػٍٝ -

َٜ ٝهي ط٘ظوَ ٬ُّ ُِٝٔؼِْ ك٢ حُل (،ح٧د أٝ حُـي أٝ حُؼْ أٝ ؿ٤َْٛ)٢ُُٞ حُ٘لْ  َٛك٢ ح٧طٌٕٞ 

ُٝٔي٣َ حُٔيٍٓش أٝ ٓؼِْ حُلَكش ك٢ حُلظَس حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُوخَٛ ك٢ ٌٛٙ حُٔيٍٓش أٝ حُلَكش ػْ طؼٞى 

ٝط٘ظوَ ٍهخرش حُز٘ض ا٠ُ ُٝؿٜخ أٝ ا٠ُ ٓظ٢ُٞ حَُهخرش ػ٠ِ ُٝؿٜخ اًح ًخٕ ُٝؿٜخ  ،ا٠ُ حُوخثْ ػ٠ِ حَُهخرش

ً ٗلٔٚ هخٟؼ  .َُِهخرش خ

 :خاٌشلبثخ ثغجت اٌسبٌخ اٌدغ١ّخ أٚ اٌؼم١ٍ -

 ،أٝ حػظِض ٛلظٚ ،ا٫ اًح أٛخرٚ ؿٕ٘ٞ أٝ ػظٚ أٝ ؿلِش ،٣ظلٍَ حُ٘وٚ ٖٓ حَُهخرش رزِٞؿٚ ٖٓ حَُٗي 

ٛخكذ ح٣٫ُٞش ػ٠ِ حُ٘لْ أٝ حُِٝؽ أٝ ٠ ُاكظؼٞى ػ٤ِٚ حَُهخرش ) هخٗٞٗخ(  ،أٝ أٛخرٚ َٓٝ ًخَُٜع

 أٝ)حطلخهخ( ُٔي٣َ حُٔٔظ٘ل٢ أٝ حُطز٤ذ أٝ حَُٔٔٝ أٝ ؿ٤َْٛ. ،حُِٝؿش

  ؼً ػبس ِّٓ ٘ٛ رسذ اٌشلبثخ:طذٚس ف /ة

رخٕ ٣ٜيٍ ػ٘ٚ كؼَ ٟخٍ  ،٫ٝري ُو٤خّ ٓٔئ٤ُٝش ٓظ٢ُٞ حَُهخرش إٔ طظلون ٓٔئ٤ُٝش ٖٓ ٛٞ طلض حَُهخرش

ٓٔئ٤ُٝش ٓظ٢ُٞ حَُهخرش ػ٠ِ أٓخّ ح٩ٛٔخٍ أٝ ٓٞء ٛ٘خ ظوّٞ ك ،أ١ ػَٔ ؿ٤َ َٓ٘ٝع ٠٣َ رخُـ٤َ

 حُظؤى٣ذ ٝحُظَر٤ش.
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٘ٚ حُؼَٔ ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع أٝ حُلؼَ ػَُِهخرش ٛٞ ٖٓ ٛيٍ  ٌٝٛٙ حُلخُش طلظَٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُوخٟغ -

أٓخ اًح ًخٕ ك٢ ًَِٓ حُٔظ٠ٍَ ك٬ طوّٞ ٓٔئ٤ُٝش ٓظ٢ُٞ حَُهخرش ٝكوخ ٌُٜٙ حُلخُش )ٓٔئ٤ُٝش  ،ح٠ُخٍ

 ٖٓ اػزخص طو٤َٜٙ.  ٝاٗٔخ ػ٠ِ أٓخّ حُوٞحػي حُؼخٓش ك٬ريَّ  ،ٓظ٢ُٞ حَُهخرش(

 حَُهخرش أٝ ٓٞء حُظَر٤ش ٝحُظؤى٣ذ.: ٛٞ حُظو٤َٜ ك٢ أعبط ِغؤ١ٌٚخ ِزٌٟٛ اٌشلبثخ

 و١ف١خ دفغ ِغؤ١ٌٚخ ِزٌٟٛ اٌشلبثخ: -

ر٘ل٢ حُظو٤َٜ ٖٓ ؿخٗزٚ أٝ ر٘ل٢ ػ٬هش حُٔزز٤ش ر٤ٖ حُظو٤َٜ ٣ٔظط٤غ ٓظ٢ُٞ حَُهزش ىكغ ٓٔئ٤ُٝظٚ  -

 حُٔلظَٝ ٝر٤ٖ ح٠ٍَُ ح١ٌُ ُلن حُٔظ٠ٍَ.

كظ٤خ١خص حُٔؼوُٞش ُظـ٤٘ذ حُـ٤َ حُلؼَ : ربػزخص حٗٚ هخّ رٞحؿزٚ ك٢ حَُهخرش ٝحٗٚ حطوٌ ح٫ٔفٟ اٌزمظ١ش -

 .ٖ حٍُٔ٘ٔٞ رخَُهخرشحُٜخىٍ ػح٠ُخٍ 

٣ٌٕٞ ربهخٓش حُي٤َُ ػ٠ِ إٔ ح٠ٍَُ ًخٕ ٤ٓوغ ٫ ٓلخُش كظ٠ ُٝٞ هخّ  )حُٔلظَٟش(ٔفٟ ػ٩لخ اٌغجج١خ ٝ -

٠ٍَ رٞحؿزٚ ك٢ حَُهخرش أ١ ٣ؼزض ه٤خّ حُلؼَ حُٔزذ ح٧ؿ٘ز٢ )حُوٞس حُوخَٛس أٝ كؼَ حُٔظٓظ٢ُٞ حَُهخرش 

 .ٗلٔٚ(

 : اٌّشّٛي ثبٌشلبثخ سخٛع ِزٌٟٛ اٌشلبثخ ػٍٝ -

حٍُٔ٘ٔٞ رخَُهخرش  ٠اًح طَطزض ٓٔئ٤ُٝش ٓظ٢ُٞ حَُهخرش ٟٖٝٔ ه٤ٔش ح٠ٍَُ كِٚ إٔ ٣َؿغ رٌٜٙ حُو٤ٔش ػِ

 ك٢ ٓخُٚ ُٝٞ ًخٕ ؿ٤َ ٤ِٔٓ.

- ٝ ً كٌْ ٝحكي ٓظ٢ُٞ حَُهخرش ٝحٍُٔ٘ٔٞ رخَُهخرش كظ٠ ٣ٜيٍ  ٣َكغ حُٔظ٠ٍَ ىػٟٞ ٝحكيس ػ٠ِ خٓ ؿخُزخ

 ػ٤ِٜٔخ ٓؼخ.

 :١ٗي ربثؼبفؼأِغؤ١ٌٚخ اٌّزجٛع ػٓ ثب١ٔب : 

 : ١َٗخٕششٚؽب رسمك ِغؤ١ٌٚخ اٌّزجٛع ػٓ فؼً اٌزبثغ -

 .أ٫ٝ: ػ٬هش حُظزؼ٤ش 

 ػخ٤ٗخ: ٝهٞع حُلؼَ ح٠ُخٍ ٖٓ حُظخرغ كخٍ طؤى٣ظٚ ٝظ٤لظٚ أٝ رٔززٜخ. 

  ػ٩لخ اٌزجؼ١خ:أ٫ٝ: 

 ًُي ٓخ ٢ِ٣: ٠ٞؿ٤ٚ ٝحَُهخرش ػ٠ِ حُظخرغ: ٣ٝظَطذ ػِإٔ ٣ٌٕٞ ُِٔظزٞع ِٓطش كؼ٤ِش ك٢ حُظ -1

 .٫ ٣٘ظ١َ ُظٞحكَ ػ٬هش حُظزؼ٤ش ٝؿٞى ػوي: كظظٞحكَ طِي حُؼ٬هش رخُ٘ٔزش ُِِٝؿش ٝح٫رٖ ك٢ كَٗٔخ -

ٝاًح ًخٕ ٣ٌل٢ طٞحكَ حُِٔطش حُلؼ٤ِش ا٫ إٔ ٌٛٙ حُؼ٬هش ػخىس ٓخ طلظَٝ ٝؿٞى ػوي ػَٔ ر٤ٖ حُٔظزٞع  - 

 لخٍ رخُ٘ٔزش ُِؼخَٓ ٝحُوخىّ ٝحُٔخثن ٝحُٔٔظويّ ٝحُٔٞظق. ٝحُظخرغ ًٔخ ٛٞ حُ

-  ً  .٫ٝ ٣٘ظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼوي ٛل٤لخ
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طؼ٤ْٜ٘ حُلٌٞٓش  ٣ًٌٖٔخ ٫ ٣٘ظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔظزٞع كَح ك٢ حهظ٤خٍ حُظخرغ )كٔٞظل٢ حُٔـخُْ حُزِي٣ش حُ -

 .طٔؤٍ ػْٜ٘ ٌٛٙ حُٔـخُْ ٝإ ُْ ٣ٌٖ ُْ حهظ٤خٍ ك٢ طؼ٤ْٜ٘(

 .ػٖ ػِٔٚ َٓ أؿَحً خإٔ ٣ظِو٠ حُؼًٔخ ٫ ٣٘ظ١َ  -

٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ ُِظخرغ ِٓطش كؼ٤ِش ػ٠ِ حُٔظزٞع ٢ٛٝ ٓخ ٣ٔظٞؿذ حَُهخرش ٝحُظٞؿ٤ٚ ك٢ ػَٔ ٓؼ٤ٖ,  -

ػ٠ِ ه٬ف ٓظ٢ُٞ حَُهخرش ح١ٌُ ُٚ ِٓطش كؼ٤ِش ػخٓش ٫ طوظٚ رؼَٔ ٓؼ٤ٖ, كبًح ُْ ٣ٞؿي ًُي حٗؼيٓض 

 ٠ أٓخّ حُلؼَ حُ٘و٢ٜ. ٓٔئ٤ُٝش حُٔظزٞع ػٖ كؼَ حُظخرغ ٣ٌٖٝٔ إٔ طوّٞ ػِ

ػٖ أكؼخُٚ ا٫  ٛي٣وٚ, ظَ ٓٔج٫ًٞ ٠ ٗو٤وٚ أٝ ُاثوٚ ٤ٓٝخٍطٚ خٓخػخٍس ٝاًح أػخٍ حُٔظزٞع حُظخرغ ُـ٤َٙ, ً –

 اًح حٗظوِض ِٓطش حَُهخرش ٝحُظٞؿ٤ٚ ا٠ُ حُٔٔظؼ٤َ.

حُ٘خك٤ش رَ ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌِٜٔخ ٖٓ  ،ػ٠ِ حَُهخرش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُل٤٘ش ٫ٝ ٣٘ظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔظزٞع هخىٍحً  -

 ٢ُخًٜخكذ ح٤ُٔخٍس ح١ٌُ ٫ ٣ؼَف حُو٤خىس ٫ ٣ٔ٘ؼٚ ًُي ٖٓ كوٚ ك٢ حَُهخرش ٝحُظٞؿ٤ٚ ٝرخُظ ،ح٩ىح٣ٍش

 حُٔٔئ٤ُٝش.

 :ثب١ٔب: ٚلٛع اٌفؼً اٌؼبس ِٓ اٌزبثغ زبي رأد٠زٗ ٚظ١فزٗ أٚ ثغججٙب

  رسمك ِغؤ١ٌٚخ اٌزبثغ: -1

 -َٓ٘ٝع ٣ظَطذ ػ٤ِٚ ٍَٟ ُِـ٣َ٤ـذ إٔ طوّٞ حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ كن حُظخرغ أ١ إٔ ٣َطٌذ كؼَ ؿ٤َ 

ٝحُٔظ٠ٍَ ٛٞ حُٔٔئٍٝ ػٖ اػزخص ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُٝش ا٫ اًح ًخٗض ٓلظَٟٚ ًٔٔئ٤ُٝش حُٔيٍٓش ػٖ كؼَ 

 حُٔيٍّ

 :ٚلٛع اٌفؼً اٌؼبس ِٓ اٌزبثغ زبي رأد٠زٗ ٚظ١فزٗ أٚ ثغججٙب -2

ؼِٔٚ أّ رـ٤َ ر ،زٞع أّ ٫: أ١ اًح ٝهغ حُلؼَ أػ٘خء طؤى٣ش حُٞظ٤ل٤ش ٓٞحء ًخٕ رؤَٓ ٖٓ حُٔظزبي اٌٛظ١فخ -أ

ٝح٧ٓؼِش حُو٠خث٤ش ًؼ٤َس: ًٔٔئ٤ُٝش حُيُٝش ػٔخ ٣ليػٚ هخثي  ،ُـَٝ ٗو٢ٜ أٝ ُويٓش حُٔظزٞع ،ػِٔٚ

 ٢١َ٘ حُول٤َٝٓٔئ٤ُٝش حُيُٝش ػٖ ح٧ػ٤َس حُ٘خ٣ٍش حُظ٢ ٣طِوٜخ حُ ،ح٤ُٔخٍس حُؼ٣ٌَٔش ٖٓ أَٟحٍ

 ً  ٓخ. كظ٤ٜذ ٗوٜخ

٣ٝ٘ظ١َ ٌُُي إٔ طٌٕٞ  ،حُلؼَ أػ٘خء حُٞظ٤ل٤ش ٌُٖٝ رٔززٜخ : هي ٫ ٣وغت اٌٛظ١فخجثغٝهٞع حُلؼَ  -د

ح٣ٌُٖ هظَ  ٢١ًَ٘خُ ،ٛ٘خى ػ٬هش ٓزز٤ش ٓزخَٗس ر٤ٖ حُلؼَ ٝحُٞظ٤لش رل٤غ ٣ٌٕٞ ٫ُٞٛخ ُٔخ ٝهغ حُلؼَ

ً ٤َك٤ٛ َّٞ  ي٣٘شح١َُٗٔش ًِق رلَحٓظٚ رؤَٓ ٖٓ  خ ٍ طوّٞ خكل٢ ٌٛٙ حُٔؼ ،هظِٚٝػ٤ِٚ ك٢ حُط٣َن  كخٗو

 ]ح٢١َُ٘[. ػٖ كؼَ حُظخرغ [أ١ حُلٌٞٓش]ٓٔئ٤ُٝش حُٔظزٞع 

ا٠ُ إٔ حُؼ٬هش ر٤ٖ حُٞظ٤ل٤ش ٝحُلؼَ ح٠ُخٍ طؼظزَ هخثٔش اًح  ؼخَٛ ]ك٢ َٜٓ ٓؼ٬ً[ًٝٛذ حُو٠خء حُٔ -

ًخُوخىّ ح١ٌُ ٣ظيهَ ك٢ ٓ٘خؿَس ر٤ٖ  ،ًخٗض حُٞظ٤ل٤ش ٢ٛ حُٔزذ ح١ٌُ أى١ ا٠ُ حُظل٤ٌَ ك٢ حٍطٌخد حُلؼَ

خ أى١ ا٠ُ َٟرٚ َٟرخ أك٢٠ ا٠ُ ٓٞص )كؼِٔٚ ٛٞ ح١ٌُ ؿؼِٚ ٣لٌَ ٓويٝٓٚ ٝأهَ ٓيكٞػخ رؼِٔٚ ُي٣ٚ ٓٔ

 ٠ًَد ٓٞظق ػخّ ُ٘وٚ ٓخ حكظٔخء رٞظ٤لظٚ. ،ك٢ ًُي حُلؼَ ح٠ُخٍ(
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اًح حهظَٜص حُٞظ٤ل٤ش ػ٠ِ ط٤ٔ٤َ حٍطٌخد حُلؼَ أٝ  ٝهٞع حُلؼَ رٔ٘خٓزش حُٞظ٤ل٤شحُو٠خء ٔظزؼي ٌُٖ ٣ -

ًٝخُوخىّ ح١ٌُ  ،ٍَٓٝ هٜٔٚ ك٢ حُط٣َن ك٤ٜيٓٚ ًٔخثن ح٤ُٔخٍس ح١ٌُ ٣٘ظِٜ ،حُٔٔخػيس ك٢ حٍطٌخرٚ

 .٣ٔظويّ ٤ٌٓ٘خ ُٔويٝٓٚ ك٢ ٓ٘خؿَس ٓغ حُـ٤َ

ْٕ ٣ ٠ُٝح٧كٖٔ رخد  ،ش ٓٔظزؼيحً ٞظ٤لاً ح ًخٕ حُلؼَ حُٞحهغ رٔ٘خٓزش حُٝ - ٔظزؼي حُلؼَ ح٧ؿ٘ز٢ ػٖ أ

حُيٝحّ ك٬ ًٔخ ُٞ ٝهغ كخىع ح٠َُد هخٍؽ حُٜٔ٘غ ح١ٌُ ٣ؼَٔ ك٤ٚ حُٔؼظي١ ٝهخٍؽ أٝهخص ، حُٞظ٤ل٤ش

 ٣ٜق حػظزخٍٙ أػ٘خء طؤى٣ش حُٞظ٤لش.

 : أعبط ِغؤ١ٌٚخ اٌّزجٛع -

ٗو٤ٜش حُٔظزٞع ٓلَ كٍِٞ ٢ٛ ٝه٤َ  ،٤ٗخرش هخ٤ٗٞٗش٢ٛ كو٤َ ك٢ أٓخّ ٓٔئ٤ُٝش حُٔظزٞع: حهظِق حُلوٚ 

أ١ إٔ  ،ح٠ُٔخ٢ٕٛ َ ٤ٝه ،ٗو٤ٜش حُظخرغ٢ أ١ حٓظيحى ٗو٤ٜش حُٔظزٞع ٝكُِٜٞخ كٗو٤ٜش حُظخرغ، 

هخٓض ٓٔئ٤ُٝش حُٔظزٞع رظٞحكَ  ، ٝأ٣خً ًخٕ أٓخّ ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُٝش، كخٗٚ ٓظ٠ٖ أٝ ًل٤َ ُِظخرغحُٔظزٞع ٟخٓ

ََّ حُو٠خء  حُٔزذ ح٧ؿ٘ز٢ ٖٓ ه٬ٍ حػزخص١َٜٝٗخ حُٔخروش ك٬ ٣ـُٞ ٗل٤ٜخ ا٫ ر٘ل٢ ٓٔئ٤ُٝش حُظخرغ  )حٓظو

 .ٍَ(هطؤ حُٔظ٠ –هطؤ حُـ٤َ  –حُٔؼخَٛ ػ٠ِ ػ٬ع ٍٛٞ ُِٔزذ ح٧ؿ٘ز٢: حُوٞس حُوخَٛس 

 .ٝحهظِق حُلوٚ ك٢ ١ز٤ؼش ٓٔئ٤ُٝش حُٔظزٞع: ه٤َ ٗو٤ٜش ٝه٤َ ٓٔئ٤ُٝش ػٖ كؼَ حُـ٤َ ٝٛٞ حُٜل٤ق -

حُظخرغ  يحُٔظزٞع ٝحُظخرغ ٣َٗٝ ٠٠ٍَ إٔ ٣َكغ حُيػٟٞ ػِظ: ٣ـُٞ ُِٔاٌزبثغ ٝسخٛع اٌّزؼشس ػٍ -

رٔخ  ٚطخرؼ ػ٠َُِؿٞع ححُٔظزٞع  ، ٝرخٌٓخٕحُٔظزٞع ٫كظَحٝ ٣ٔخٍٙ ٠ؿ٤َ إٔ حُـخُذ أٗٚ ٣َكغ حُيػٟٞ ػِ

)ىكؼٚ ٟٔخٗخ ُٚ.
3

) 

 ّٔبرج ِٓ ا٤عئٍخ ا٨ِزسب١ٔخ اٌؼ١ٍّخ

رخٗٚ حٓظؤؿَ حُؼَٛش حُؼخثيس ُِٔيػ٢ ػ٤ِٚ ٓي٣َ  .....حىػ٠ حُٔيػ٢ ع.ف.ّ ُيٟ ٓلٌٔش ريحءس ّ/

٫طوخًٛخ ٓخكش ُٞهٞف ح٤ُٔخٍحص ُٔيس ػ٬ػش ٓ٘ٞحص  ......ك٢ 399/ 52حٟخكش ُٞظ٤لظٚ طَِٔٔ  .....رِي٣ش

ؼي حٓظ٬ٓٚ حُٔخكش ٝحُزيء رظ٤٤ٔـٜخ ٝحهخٓش ٤٘ٓيحص حهَٟ ػ٤ِٜخ هخّ حُٔيػ٢ ػ٤ِٚ رٔلذ حُؼَٛش ٓ٘ٚ ٝر

                                                           
3
حٕ ٓٔئ٤ُٝش  .ٓٔئ٤ُٝش حُٔظزٞع ػٖ طخرؼٚ) :26-2-2014ك٢ :59 ٌٔش حُظ٤٤ِٔ حُؼَحه٤ش حَُٔهْهَحٍ ٓل -((

حُٔظزٞع ػٖ طخرؼٚ طظلون حًح ٓخ طلووض ٓٔئ٤ُٝش حُظخرغ حٝ ٫ رظٞحكَ حًٍخٜٗخ ٖٓ هطؤ ٍَٟٝ ٝػ٬هش ٓزز٤ٚ ٝحُحء 

ٔخ هخ٤ٗٞٗخ ُِٔيػ٢ ٝك٤غ ُْ طَحع ػزٞص ٓخ طويّ كخٕ حُٔيػ٢ ػ٤ِٚ ٣َُٝ حُيكخع حٟخكش ُٞظ٤لظٚ ٣ِٜق حٕ ٣ٌٕٞ هٜ

ُيٟ حُظيه٤ن ٝحُٔيحُٝش ٖٓ هزَ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ك٢ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ  .ُ(حُٔلٌٔش ًُي ٓٔخ حهَ رٜلش كٌٜٔخ ح٢ُٔٔ

ح٫طلخى٣ش ٝؿي حٕ حُطؼٖ حُظ١ِ٤٤ٔ ٓويّ ٟٖٔ حُٔيس حُوخ٤ٗٞٗش ٝٓ٘ظ٬ٔ ػ٠ِ حٓزخرٚ كوٍَ هزُٞٚ ٬ٌٗ ُٝيٟ ػطق 

٣ٚ طز٤ٖ حٗٚ ؿ٤َ ٛل٤ق ُٔوخُلظٚ حكٌخّ حُوخٕٗٞ ًُي حٕ حُٔيػ٢ حهخّ ىػٞحٙ ٓيػ٤خ حٗٚ حُ٘ظَ ػ٠ِ حُلٌْ حُٔطؼٕٞ 

طْ حػظوخُٚ ٖٓ هزَ ٓلَُس ػ٣ٌَٔش طخرؼش ُو٤خىس ػ٤ِٔخص حُزَٜس ُْٝ طؼَٝ حٍٝحهٚ ػ٠ِ  13/4/2008رظخ٣ٍن 

يكخع/حٟخكش ١ِٝذ ىػٟٞ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ٣َُٝ حُ 9/6/2008هخ٢ٟ حُظلو٤ن حُٔوظٚ ُظو٣ََ ٤َٜٓٙ ح٫ رظخ٣ٍن 

ُٞظ٤لظٚ ٝحٛيحٍ حُلٌْ رخُِحٓٚ رخُٔزِؾ حُٔيػ٠ رٚ ػٖ ح٫َٟحٍ حُٔخى٣ش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش حُظ٢ حٛخرظٚ ٗظ٤ـش طَٜف 

حُٔلَُس حُؼ٣ٌَٔش حُٔوخُق ُِوخٕٗٞ ٝهي حٓظ٘ي ك٢ حهخٓظٚ ُِيػٟٞ ح٠ُ حكٌخّ ٓٔئ٤ُٝش حُٔظزٞع ػٖ حػٔخٍ طخرؼش 

رظٞحكَ حًٍخٜٗخ ٖٓ هطؤ ٍَٟٝ ٝػ٬هش ٓزز٤ٚ ٝحُحء ػزٞص ٓخ طويّ ٝحُظ٢ طظلون حًح ٓخ طلووض ٓٔئ٤ُٝش حُظخرغ ح٫ٝ 

كخٕ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ٣َُٝ حُيكخع/حٟخكٞ ُٞظ٤لظٚ ٣ِٜق حٕ ٣ٌٕٞ هٜٔخ هخ٤ٗٞٗخ ُِٔيػ٢ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش 

ٝحٛيحٍ حُلٌْ حُٔ٘خٓذ ك٢ ٟٞء حُ٘ظخثؾ حُظ٢ ٣ظْ حُظَٞٛ ح٤ُٜخ ػ٠ِ حٕ ٣زو٠ ٍْٓ حُظ٤٤ِٔ طخرؼخ ُِ٘ظ٤ـش ٝٛيٍ 

 .26/2/2014ّٛـ حُٔٞحكن  1435ٍر٤غ حُؼخ٢ٗ/  /26حُوَحٍ رخ٫طلخم ك٢ 
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ٝحػطخثٜخ ح٠ُ حٗوخٙ حه٣َٖ ٝرٌُي كَٓٚ ٖٓ ح٫ٗظلخع ٜٓ٘خ. ٌُح ١ِذ ىػٞطٚ ح٠ُ حَُٔحكؼش ٝحُِحٓٚ 

ٝػَٕ٘ٝ  ،ٓ٘ٞحص هٕٔٔٞ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ػٖ كٞحص حُٔ٘لؼش ُؼ٬ع ، ٜٓ٘خرظؤى٣ظٚ ٓزِؾ ٓزؼٕٞ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ

رظخ٣ٍن  زيحءسكخٛيٍص ٓلٌٔش حُ .٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ػٖ ه٤ٔش ح٤ُ٘ٔيحص حُظ٢ حكيػٜخ ٝطل٤ِٔٚ حُٜٔخ٣ٍق

كٌٔخ ك٣ٍٞ٠خ ٣و٢٠ رلٔن ػوي ح٣٫ـخٍ حُٞحهغ ػ٠ِ حُؼوخٍ  2008/ د /  820ٝرؼيى  31/12/2008

٤َٔ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ .... حُؼخثي ُِٔيػ٠ ػ٤ِٚ ٍٝى ىػٟٞ حُٔيػ٢ رخُظؼ٣ٞٞ ٝطل.ك٢ 399/  52طَِٔٔ 

/  1/ 4حَُّٓٞ ٝحُٜٔخ٣ٍق حُ٘ٔز٤ش. حٓظؤٗق ٤ًَٝ حُٔيػ٢ حُلٌْ حًٌٍُٔٞ ١خُزخ كٔوٚ ر٬ثلظٚ حُٔئٍهش 

كٌٔخ  2009/ّ/ 21ٝرؼيى  2009/  4/  2..... ح٫طلخى٣ش رظخ٣ٍن .حٛيٍص ٓلٌٔش حٓظج٘خف 2009

ُٔيػ٢ ٍٝى ح٬ُثلش ح٫ٓظج٘خك٤ش ك٣ٍٞ٠خ ٣و٢٠ رلٔن حُلٌْ حُزيحث٢ حُٔٔظؤٗق طؼي٬٣ ٝحُلٌْ رَى ىػٟٞ ح

ً ٗو٠ٚ ر٬ثلظٚ .ٝطل٤َٔ حُٔٔظؤٗق حُٜٔخ٣ٍق. ٤ِٓ ٤ًَٝ حُٔٔظؤٗق حُٔلخ٢ٓ .... حُلٌْ حًٌٍُٔٞ ١خُزخ

 .2009/ 4/ 26حُٔئٍهش 

حٕ ح٤ُِٔٔ / حُٔٔظؤٗق / حُٔيػ٢ ٝرؼ٠٣َش حُيػٟٞ ٣طِذ حُِحّ ح٤ُِٔٔ ػ٤ِٚ/ ؽ/ ك٢ ٌٛٙ حُيػٟٞ  ٗـي 

٤ِٚ/ حٟخكش ُٞظ٤لظٚ رظؤى٣ظٚ ٓزِؾ ٓويحٍٙ هٕٔٔٞ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ػٖ كٞحص حُٔ٘لؼش حُٔٔظؤٗق ػ٤ِٚ/ حُٔيػ٠ ػ

ُؼ٬ع ٓ٘ٞحص ًٌُٝي ػَٕ٘ٝ ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ ػٖ حه٤خّ حُٔ٘٘آص حُظ٢ هخّ رخكيحػٜخ ػ٠ِ حُٔؤؿٍٞ رٔٞؿذ 

َّٕ  .2006/ 17/6ػوي ح٣٫ـخٍ حُٔزَّ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ رظخ٣ٍن   ٖٓ (177حُوخػيس حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس ) ٝك٤غ ح

ََّ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ أٗٚ  حُؼوي ك٢ حكي حُطَك٤ٖ رٔخ ٝؿذ ػ٤ِٚ  ك٢ حُؼوٞى حُِِٔٓش ُِـخٗز٤ٖ حًح حه

ٝحًح ؿٜذ حُٔؤؿٍٞ ُْٝ ٣ظٌٖٔ حُٔٔظؤؿَ  ،ؿخُ ُِؼخهي ح٫هَ رؼي ح٫ٌٗحٍ حٕ ٣طِذ حُلٔن ٓغ حُظؼ٣ٞٞ

ػ٤ِٚ ًخٕ ػ٠ِ  ،/ ٓي٢ٗ( 1/ 755ٖٓ ٍكغ ٣ي حُـخٛذ ؿخُ ُٚ حٕ ٣طِذ كٔن حُؼوي حٝ حٗوخٙ ح٫ؿَس )ّ 

ح٤ُِٔٔ حٕ ٣طِذ كٔن ػوي ح٣٫ـخٍ هزَ حُٔطخُزش رلٞحص حُٔ٘لؼش ٝحه٤خّ ح٤ُ٘ٔيحص ٝرٌُي طٌٕٞ حُيػٟٞ 

ً ٓٞؿزش َُِى ٝك٤غ حٕ حُلٌْ ح٤ُِٔٔ ه٠٠ رَى حُيػٟٞ ٫ٓزخد حهَٟ ػ٤ِٚ  ٖٓ ك٤غ  ٣ٌٕٞ ٛل٤لخ

ػ٠ِ ): ٛٞ حُٔزيأ حُو٠خث٢ك٤ٌٕٞ  .طل٤َٔ ح٤ُِٔٔ ٍْٓ حُظ٤٤ٍِٔٝى حُطؼٖ حُظ١ِ٤٤ٔ ك٤ـذ حُ٘ظ٤ـش 

 .(ح٤ُ٘ٔيحص شحُٔٔظؤؿَ حٕ ٣طِذ كٔن حُؼوي هزَ حُٔطخُزش رلٞحص حُٔ٘لؼش ٝه٤ٔ

هي  ( ًخٕى .ؽ .ع)رؤٕ حُٔيػ٢ ػ٤ِٚ .....  .ُيٟ ٓلٌٔش ريحءس (ع ٝر٘خطٜخ .ؽ .ّ) خصىػض حُٔيػ٤ح ّ/

٘وَ ح٤ٌُِٔش ك٢ ىحثَس حُظٔـ٤َ ا٠ُ ٍٓٞػٜٖ ُْٝ ٣وْ ر ٤ِشؼحُز 18ٓوخ١ؼش  12/  3رخع حُؼوخٍ حَُٔهْ 

ػ٤ِٚ رؤىحثٚ ُٜٖ ٓزِؾ حُظؼ٣ٞٞ )ح١ٌُ هٍَطٚ ُٚ  يػ٠ىػٞحٖٛ رٔطخُزش حُٔ ض حُٔيػ٤خصحٓٔ حُؼوخ١ٍ، ٝهي

ك٢  730828رٔٞؿذ هَحٍٛخ  .... .ٓلخكظش٤ٛجش كَ ِٗحػخص ح٤ٌُِٔش حُؼوخ١ٍ/حُِـ٘ش حُو٠خث٤ش / كَع 

ػ٠ِ  ،رٔزذ أػخىس ٤ٌِٓش حُؼوخٍ ح٠ُ ٓخٌُٚ حُٔخرن( ى٣٘خٍ حُزخُؾ ٓخثش ٝحٍرؼٕٞ ٤ِٕٓٞ 2006/  12/ 11

 ،ٝحٕ ٌٛح حُظؼٜي ُْ ٣ٔـَ ك٢ حُٔـَ حُؼوخ١ٍ ،ػ٤ِٚ يػ٠طؼٜي ر٘وَ ٤ٌِٓش حُؼوخٍ ٓزَّ ر٤ٖ ٍٓٞػٜٖ ٝحُٔ

َّٕ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ هي ٝ ً  حٓظِْ ٖٓ ُٝحٍس حُٔخ٤ُش ك٤غ أ ً ٗوي٣خ ١ِزٖ ىػٞطٚ ح٠ُ حَُٔحكؼش  ،ًظؼ٣ٞٞٓزِـخ

ؾ حُظؼ٣ٞٞ ح١ٌُ أٓظِٔٚ ٝطل٤ِٔٚ حُٜٔخ٣ٍق كؤٛيٍص حُٔلٌٔش حًٌٍُٔٞس رظخ٣ٍن ٝحُلٌْ رؤُِحٓٚ رٔزِ

كٌٔخ ك٣ٍٞ٠خ ٣و٢٠ رَى ىػٟٞ حُٔيػ٤خص ٝطل٤ِٜٖٔ حَُّٓٞ  2008/د/77ٝرؼيى ، 2008 /3/7

 7/  17ف ٤ًَٝ حُٔيػ٤خص حُلٌْ حًٌٍُٔٞ ١خُزخ كٔوٚ ر٬ثلظٚ حُٔئٍهش خ٘جحٓظُٝيٟ  .ٝحُٜٔخ٣ٍق

ً  2008/ّ/ 75ٝرؼيى  2008/ 9/11رظخ٣ٍن  .... .ج٘خفأٛيٍص ٓلٌٔش حٓظ ،2008/  كٌٔخ ك٣ٍٞ٠خ

٤ي حُلٌْ حُزيحث٢ ٍٝى ح٫ػظَحٟخص ح٫ٓظج٘خك٤ش ٝطل٤َٔ حُٔٔظؤٗلخص حُٜٔخ٣ٍق. ٤ِٓ ٤ًَٝ ٣٣و٢٠ رظؤ

 .23/11/2008حُلٌْ حًٌٍُٔٞ ١خُزخ ٗو٠ٚ ر٬ثلظٚ حُٔئٍهش  ......حُٔٔظؤٗلخص حُٔلخ٢ٓ

ًُي حٕ ح٤ُِٔٔحص/ حُٔيػ٤خص هي حٖٓٔ ىػٞحٖٛ  ؛ـي أٗٚ ٛل٤قٗ ٠ًٌٍُٞ حُلٌْ حُٔاحُ٘ظَ  ٘يػ ؽ/

ح١ٌُ هٍَطٚ ُٚ ٤ٛجش كَ ِٗحػخص ح٤ٌُِٔش حُؼوخ١ٍ/حُِـ٘ش ، ػ٤ِٚ رؤىحثٚ ُٜٖ ٓزِؾ حُظؼ٣ٞٞ يػ٠رٔطخُزش حُٔ
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 ،ػخىس ٤ٌِٓش حُؼوخٍ ح٠ُ ٓخٌُٚ حُٔخرناحُزخُؾ ٓخثش ٝحٍرؼٕٞ ٤ِٕٓٞ رٔزذ ..... .ٓلخكظشحُو٠خث٤ش / كَع 

٢ٌُ ٣ٌٕٞ ًح ه٤ٔش هخ٤ٗٞٗش ٝحٕ ٌٛح حُظؼٜي  ،ٜي ر٘وَ ٤ٌِٓش حُؼوخٍ ٓزَّ ر٤ٖ ٍٓٞػٜٖ ٝح٤ُِٔٔ ػ٤ِٚػ٠ِ طؼ

َّٕ حُؼوي حُٞحٍى ػ٠ِ حُؼوخٍ أٝ كن ػ٢٘٤ ػوخ١ٍ ٣ؼيُّ ك٢ حُؼَحم ػويحً حُٔـَ حُؼوخ١ٍ  ك٢ ٣ـذ طٔـ٤ِٚ ٧

ٓٔظ٘يس ا٠ُ ؿ٤َ حُٔيػ٤خص  ٟكؤٕ ىػ٠ٞ ًُي ٝر٘خء ػ٤ٌِِٗخً ٫ ٣٘ؼوي ٓخ ُْ ٣ٔـَ ك٢ حُيحثَس حُٔوظٜش، 

ٜخىٍ ٝك٤غ إٔ حُلٌْ حُ ،حُٔـَ حُؼوخ١ٍك٢ ؿ٤َ ٓٔـَ ٧ٗٚ ػ٠ِ طؼٜي رخ١َ  ٤ضرًٜ٘ٞٗخ  ٓ٘ي هخ٢ٗٞٗ،

]٬ٓكظش:  حُيػٟٞ ك٤ٌٕٞ هَحٍحً ٛخثزخً ٝٓٞكوخً ُٜل٤ق حُوخٕٗٞ.ٍى هٍَ هي حُظِّ رٔخ طويّ ٝ ك٢ حُيػٟٞ

ف ٤ٌِٗش حُؼوي حُٞحهغ ػ٠ِ حُؼوخٍ ك٢ حُظ٣َ٘غ ٌٛح حُـٞحد حُٔوظَٜ، ٌُٖ ٣ل٠َ ٛ٘خ حُظٞٓغ ك٢ َٗ

 .حُؼَحه٢[
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 اٌدضء اٌثبٟٔ

 ازىبَ ا٨ٌزضاَ 

ْٕ حٗظ٠ٜ رؼي ح٫ُظِحّ، ُ٘ظ٣َش حُؼخ٢ٗ أكٌخّ ح٫ُظِحّ ك٢ حُـِءٗظْ حَُٔ٘ع حُؼَحه٢   طل٤َٜ ٜٓخىٍ ٖٓ أ

 ىٕٝ حٌُٔذ,  حَُٔ٘ٝع ؿ٤َ )حُؼَٔ ٍحى٣شحُٔ٘لَىس( ٝؿ٤َ ح٫ ح٩ٍحىس, )حُؼوي ح٫ٍحى٣ش حُؤٔش، ح٫ُظِحّ

ح٫ُظِحّ  حكٌخّ ٝىٍحٓش, ح٫ُظِحّ ٗ٘ٞء ٢ٛٝ ٝحكيس ٗظ٤ـش ا٠ُ طئى١ حُٜٔخىٍؿ٤ٔؼخ ٌٛٙ. حُوخٕٗٞ(, ٓزذ

 .ٗ٘ٞءٙ ٜٓيٍ ػٖ ٓـَىحً  ًحطٚ ك٢ ح٫ُظِحّ طظ٘خٍٝ

 حُظل٤َٜ ذكٔ حُٔي٢ٗ، حُوخٕٗٞ ٖٓ (505- 246) حُٔٞحى ك٢ ح٫ُظِحّ أكٌخّ حُؼَحه٢ حَُٔ٘ع ط٘خٍٝ

 :ح٧ط٢

 .ٓي٢ٗ (284 حُٔخىس ُـخ٣ش 246) ٖٓ حُٔٞحى ك٢ ح٫ُظِحّ ط٘ل٤ٌ -1

 ٓي٢ٗ. (338 حُٔخىس ُـخ٣ش -285ك٢ حُٔٞحى ) ح٫ُظِحّ أٝٛخف -2

 ٓي٢ٗ. (374 حُٔخىس ُـخ٣ش 339ك٢ حُٔٞحى ) ح٫ُظِحّ حٗظوخٍ -3

 .ٓي٢ٗ (443ُـخ٣ش حُٔخىس  375)حُٔٞحى ك٢  حٗو٠خء ح٫ُظِحّ -4

حُؼَحه٢ هخٕٗٞ ح٩ػزخص  ٜيٍٝرٌٛٙ حُٔٞحى هي أُـ٤ض ٓي٢ٗ، ٝ (505 – 444)حُٔٞحى ك٢ زخص ح٫ُظِحّ أػ -5

 حُٔؼيٍ. 1979ُٔ٘ش  107ٍهْ 

 

 :رٕف١ز ا٨ٌزضاَ أ٨ٚ :

ْٕ ر ٣ؤهٌ ٣َ١وٚ ُِظ٘ل٤ٌ, ه٤ٔش ٓخ ٬ُُْظِحّ ُ ٤ُْ ٝط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ أٓخ إٔ  ،ٓخ أُظِّ رُِٚيحثٖ ٣ئى١ حُٔي٣ٖ  ؤ

 خ ٝحٓخ إٔ ٣ٌٕٞ ؿز٣َخ. ٣ٌٕٞ أهظ٤خ٣ٍ

ً  :ٌزٕف١ز ا٨خز١بسٞا ٌُُي ٠ٔٔ٣ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ  ،رؤهظ٤خٍٙ ٛٞ إٔ ٣ئى١ حُٔي٣ٖ ٓخ حُظِّ رٚ ُِيحثٖ ١ٞػخ

 .(اٌٛفبء) ٚ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٣ٝٔٔ٤٢ ،(اٌشػبئٟ اٌزٕف١ز) حُظ٘ل٤ٌ

ٛٞ ط٘ل٤ٌ حُٔي٣ٖ ُٔخ حُظِّ ٢ طز٤ؼحُكخُٟٞغ  ،ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظ٘ل٤ٌ ٫ طٞؿي ٌِٓ٘ش ر٤ٖ حُيحثٖ ٝحُٔي٣ٖ

٤ُْٝ  ،(398-375ٗو٠خء ح٫ُظِحّ ك٢ حُٔٞحى )ححُٞكخء ٟٖٔ رخد  حُؼَحه٢حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ػخُؾ ٌح ُٜ رٚ،

ُّْ حُِـٞء  ٌُٖ حٌُِٔ٘ش طؼٍٟٖٞٔ رخد ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ.  ػ٘ي ػيّ ط٘ل٤ٌ حُٔي٣ٖ ٫ُظِحٓٚ رٌَ٘ ١ٞػ٢، اً ٤ٓظ

 . ؿزَحً ػ٠ِ حُٔي٫ٖ٣ُظِحّ ح٠ُ ط٘ل٤ٌ ا

حُظ٘ل٤ٌ ٝ .رٌٓظٚ ُِيحثٖ ػ٤٘خ أٝ رٔوخرَ أىحء ٓخٝـزَ حُٔي٣ٖ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ : ٛٞ إٔ ٣ُ اٌزٕف١ز اٌدجشٞ

 .ثّمبثً أٝ ػ١ٕ١ب  حُـز١َ حٓخ إٔ ٣ٌٕٞ 

ً خؿزٛٞ ا :اٌؼ١ٕٟاٌدجشٞ اٌزٕف١ز  أ١ أىحء ًحص ٓخ حُظِّ رٚ ٫ ٤ٗجخ  ٍ حُٔي٣ٖ ػ٠ِ أىحء ٓخ رٌٓظٚ ُِيحثٖ ػ٤٘خ

٣ٝؼي حُظ٘ل٤ٌ  (،ُٔي٣ٖ ِٓظِٓخ رظ٤ِْٔ ٤ٓخٍس كؼ٤ِٚ ط٤ِْٔ ًحص ح٤ُٔخٍس ٫ ٤ٗجخ أهَ ري٫ ػٜ٘خ كبًح ًخٕ ح)أهَ

 َّٕ حُٔخىس  صأٗخٍٝهي  ،رٚ طظلون ٍؿزش حُيحثٖٝ ،رٚ ٣لَٜ حُيحثٖ ػ٠ِ ٓخ أٍحىٙ ػ٤٘خ حُؼ٢٘٤ ٛٞ ح٧َٛ ٫
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ػ٤٘٤خ  ٓظ٠ ًخٕ ًُي  ٣ـزَ حُٔي٣ٖ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ط٘ل٤ٌح) ٠ُ ًُي روُٜٞخ:ٓي٢ٗ ػَحه٢ ا (246/1)

 .ٌٓٔ٘خ(

 ششٚؽ اٌزٕف١ز اٌؼ١ٕٟ اٌدجشٞ:

 -:٢ٛ ١َٝٗهٔٔش ٣٘ظ١َ ُلٍٜٞ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ حُـز١َ طٞكَ 

1-  ً   .إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ٌٓٔ٘خ

ً  إٔ ٣٫ٌٕٞ ك٤ٚ اٍٛخم ُِٔي٣ٖ, أٝ ك٤ٚ اٍٛخم ٌُٖٝ ك٢ حُؼيٍٝ ػ٘ٚ ٍَٟحً -2   .٤ٜ٣ذ حُيحثٖ ؿ٤ٔٔخ

 .حُؼ٢٘٤ ل٤ٌإٔ ٣طِذ حُيحثٖ حُظ٘ -3

4-  ً  .إٔ ٣ٌٕٞ ر٤ي حُيحثٖ ٓ٘يح ط٘ل٣ٌ٤خ

5-  ً  .إٔ ٣٫ٌٕٞ حٓظ٘خع حُٔي٣ٖ ػٖ حُظ٘ل٤ٌ َٓ٘ٝػخ

 :ِّىٕب   اٌؼ١ٕٟ اٌزٕف١ز ٠ىْٛ أْ -1

ً  ح٫ُظِحّ ٣٘لٌ ٢ٌُ  ٓزذ ٓؼَكش ك٤٘زـ٢, ٓٔظل٬٤ً  أٛزق اًح ٧ٗٚ ٌٓٔ٘خ؛ ٫ ٣ِحٍ ط٘ل٤ٌٙ ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘زـ٢ ػ٤٘خ

ً  أٝ حُٔي٣ٖ ؤهط ًخٕ إٔ ك٤ٔخ ح٫ٓظلخُش،  أؿ٘ز٤خً. ٓززخ

 ط٘ل٤ٌ ػٖ ٫ٝ ػ٢٘٤ ط٘ل٤ٌ ٫ػٖ ٗظٌِْ ك٬ حُظ٘ل٤ٌ ٫ٓظلخُش ح٫ُظِحّ : ٣٘و٢٠أخٕج١ب   ا٨عزسبٌخ عجت إرا وبْ

-  أٛزق ٧ٗٚ رخُظؼ٣ٞٞ؛ ػ٤ِٚ ك٤لٌْ اٌّذ٠ٓ خطأ ا٨عزسبٌخ عجت وبْ إرا أٓخ ،(أٝ طؼ٣ٞٞ)رٔوخرَ 

خ ٓٔئ٫ًٝ  -رٔزذ هطؤٙ َّٔ  )ًٔخ .ػ٤٘خ ٤ُْٝ رٔوخرَ ٗلٌ هي حُظِحٓٚ ٣ٌٕٝٞ ٍَٟ، ٖٓ ح٧هَ حُٔظؼخهي ُلن ػ

 ح٫ُظِحّ ٓلَ ًخٕ أٝ, ُِيحثٖ ر٘وِٚ حُٔي٣ٖ ٣وْ ُْٝ ػوخٍ ػ٠ِ ٝحٍى ػ٢٘٤ كن ٗوَ ُظِحّ ح٫ ٓلَ ًُٞخٕ

 ً  .رخُؼَٔ( ٣وْ ُْٝ أػظزخٍ ٓلَ حُٔي٣ٖ ٗو٤ٜش ًٝخٗض رؼَٔ ه٤خٓخ

 ٠ظ١ت ػشس خغ١ُ ػٕٗ اٌؼذٚي فٟ ٌىٓ اس٘بق أٚ ف١ٗ ٌٍّذ٠ٓ، اس٘بق اٌؼ١ٕٟ اٌزٕف١ز فٟ ٠٨ىْٛ أْ -2

 :اٌذائٓ

ً  ٫ رؤٕ ا٤ُٚ ٓو٤ي حُِـٞء ٌُٖ ح٧َٛ ٛٞ حُؼ٢٘٤ حُظ٘ل٤ٌ  اؿَحء حُوخ٢ٟ ػ٠ِ ٣ٝ٘زـ٢ ُِٔي٣ٖ، ٣ٌٕٞ َٓٛوخ

َّٕ حُظ٘ل٤ٌ كبًح حُٔي٣ٖ، ِٜٝٓلش حُيحثٖ ِٜٓلش ر٤ٖ ٓٞحُٗش )ٓؼ٠٘ حَُٔٛن  ُِٔي٣ٖ َٓٛوخ حُؼ٢٘٤ طز٤ٖ ُٚ أ

 ٤ٜ٣ذ ؿ٤ْٔ ٍَٟ ا٠ُ حُظؼ٣ٞٞ ػ٘ٚ حُؼيٍٝ ك٢ ٣ٌٖ ٓلووش(، ُْٝ ؿ٤ٔٔش هٔخٍس ُٚ أٗٚ ٣ٔزذُِٔي٣ٖ: 

 .حُؼ٢٘٤ حُظ٘ل٤ٌ ٖٓ حُ٘وي١ ري٫ً  ا٠ُ حُظؼ٣ٞٞ ُِوخ٢ٟ حُِـٞء ؿخُ حُيحثٖ،

 اٌؼ١ٕٟ: أْ ٠طٍت اٌذائٓ اٌزٕف١ز-3

اؿَحءٙ ٖٓ طِوخء ٗلٔٚ ٝح٫  ك٤ِْ ُِوخ٢ٟ إٔ ٣وٍَ ،ُِظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ح٫ حًح ١ِذ حُيحثٖ ًُي ٣ـُٞ حُِـٞء ٫

٣ٌٕٞ هي حٍطٌذ هطؤ ؿ٣َٛٞخ ٣ٌٕٝٞ كٌٔٚ ػَٟش ُِطؼٖ, ٌٝٛح ح١َُ٘ ؿ٤َ ٜٓ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ٟٖٔ 

١َٝٗ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ حُـز١َ ٝأٗٔخ ٛٞ ٓٔظ٘ظؾ ٖٓ ١ز٤ؼش ػَٔ حُو٠خء حُٔي٢ٗ ح١ٌُ ٣ٞٛق رؤٗٚ ه٠خء 

 حُو٠خء حُـ٘خث٢.ٔخ ٛٞ ٓطِٞد ٤ُْٝ طِوخث٢ حُظلَى ً
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 :رٕف١ز٠ب   )ؽبٌت اٌزٕف١ز( عٕذا   ١ذ اٌذائٓأْ ٠ىْٛ ث -4

ً ٣ظطِذ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤  حُِـٞء ا٠ُ ٓلٍَ ك٢  إٔ ٣ٌٕٞ كن حُيحثٖ ػ٠ِ ىٍؿش ٖٓ حُوٞس رؤٕ ٣ٌٕٞ ػخرظخ

ح٫كٌخّ حُو٠خث٤ش ٝحُٔلٍَحص  :حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٢ٛٝ )حُٔلٍَحص( ط٘ل١ٌ٤, ٝهي كيى هخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ حُٔ٘يحص )ٓ٘ي(

ٕٞ هٞس حُظ٘ل٤ٌ ك٢ ىٝحثَ حُظ٘ل٤ٌ حُٔوظٜش ٓؼَ هَحٍ حُ٘لوش حُٔئهظش، ٝح٧ٍٝحم ٓ٘لٜخ حُوخٗحُظ٘ل٣ٌ٤ش حُظ٢ 

 ..حُن..حُظـخ٣ٍش حُظ٢ ُٜخ هٞس حُٔلٍَ حُظ٘ل١ٌ٤ ًخ٤ُ٘ي ٝحٌُٔز٤خُش

 :أ٨ ٠ىْٛ أِزٕبع اٌّذ٠ٓ ػٓ اٌزٕف١ز ِششٚػب   -5

 ً ط٘ل٤ٌٙ, كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ حًح ك٬ ٣لن ُِيحثٖ حُِحٓٚ ػ٠ِ  حًح ًخٕ أٓظ٘خع حُٔي٣ٖ ػٖ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ َٓ٘ٝػخ

 ً  ُْ ٣وْ حُٔ٘ظ١َ ريكغ حُؼٖٔ ك٤ِْ ُٚ ١ِذ حُِحّ حُزخثغ رظ٤ِْٔ حُٔز٤غ ٫ٕ حٓظ٘خع حُزخثغ ػٖ حُظ٤ِْٔ َٓ٘ٝػخ

حُِِٔٓش  ٛٞ ططز٤ن ُلٌَس حُيكغ رؼيّ حُظ٘ل٤ٌ حُٔؼَٝكش ك٢ حُؼوٞىٝ ،ٝٓززٚ ػيّ ىكغ حُٔ٘ظ١َ ُِؼٖٔ

 وٞى حُٔٔخٝٓش.)حُظزخى٤ُش( ٝحُظ٢ طؼَف رؼ ُِـخٗز٤ٖ

 اٌغٍطخ اٌّخزظخ ثبٌزٕف١ز ٚو١ف١خ اخشاءٖثب١ٔب : 

 اٌغٍطخ اٌّخزظخ ثبٌزٕف١ز:

، ٖٓ ِٓطش ط٘ل٤ٌٛخر٤ٖ ٝ)حُو٠خء(، حُلَٜ ر٤ٖ ِٓطش حٛيحٍ ح٫كٌخّ ح٤ُّٞ  ش حُٔؼخَٛسحُيُٝ طلخٍٝ

ْٓ ٖٓ أْٛ ح٫ ًٝخٕ ،1980ُٔ٘ش  45حُؼَحم ٛيٍ هخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ ٍهْ ه٬ٍ ط٣َ٘ؼخص ٓظوٜٜش، كل٢ 

ح٧كٌخّ ٝحُوَحٍحص ط٘ل٤ٌ ٜٓٔظٜخ ٖٓ ه٬ٍ حٓظليحع ط٬٤ٌ٘ص  ،حُلَٜ ر٤ٖ حُِٔطظ٤ٖ ،ّ ػ٤ِٜخخحُظ٢ ه

 حثَ حُظ٘ل٤ٌ. ٝى حُو٠خث٤ش، ط٠ٔٔ

ٝطٔخٍّ  ،ٖٓ أؿِٜس ُٝحٍس حُؼيٍ ٢ٛٝ ،رـيحى ٓوَٛخ ،ك٢ حُؼَحمكو٢ ٝحكيس ىحثَس ٢ٛ  :دائشح اٌزٕف١ز

حُلؼ٢ِ، حُِٔطش حُٔوظٜش رخُظ٘ل٤ٌ ٢ٛ  :اٌزٕف١ز ِذ٠ش٠خٝ ٤ٌ،ٓي٣َ٣خص حُظ٘لٜٓٔش ح٫َٗحف ٝحُظٞؿ٤ٚ ػ٠ِ 

ٓي٣َ٣ش ٣َأّ ٝ، ٖٓ هخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ (6)حٓظ٘خىح ُ٘ٚ حُٔخىس  ،ح٣٘ٔخ ٝؿيص ٓلٌٔش ريحءسك٢ حُؼَحم ٝطٞؿي 

ُل٤ٖ طؼ٤٤ٖ  ػي٫ً  حً ٓ٘لٌ ح٧ٍٝ ٝك٢ كخُش ػيّ ٝؿٞىٙ ٣ٌٕٞ هخ٢ٟ حُزيحءس ،هخٙ رٜخ ِٕفز ػذيحُظ٘ل٤ٌ 

 .رٔي٣َ٣ش حُظ٘ل٤ٌٓ٘لٌ ػيٍ هخٙ 

 و١ف١خ اخشاء اٌزٕف١ز اٌؼ١ٕٟ:

٣وظِق حِٓٞد حؿَحء حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ رلٔذ ٓخ حًح ًخٕ ٓلَ ح٫ُظِحّ حَُٔحى ط٘ل٤ٌٙ ٗوَ كن ػ٢٘٤ أٝه٤خّ 

 رؼَٔ أٝ حٓظ٘خع ػٖ ػَٔ ٝكٔذ حُظل٤َٜ ح٫ط٢:

 .ح٫ُظِحّ ر٘وَ كن ػ٢٘٤ ٝحٍى ػ٠ِ ػوخٍ -1

 .ٓ٘وٍٞ ه٢ٔ٤ح٫ُظِحّ ر٘وَ كن ػ٢٘٤ ٝحٍى ػ٠ِ  -2

 .ح٫ُظِحّ ر٘وَ كن ػ٢٘٤ ٝحٍى ػ٠ِ ٓ٘وٍٞ ٓؼ٢ِ -3

 .ح٫ُظِحّ ريكغ ٓزِؾ ٖٓ حُ٘وٞى -4

 .ح٫ُظِحّ رخُظ٤ِْٔ -5
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   .ح٫ُظِحّ رزٌٍ ػ٘خ٣ش -6

 .ح٫ُظِحّ رؤٗـخُ ػَٔ ٓؼ٤ٖ رخٌُحص -7

 ح٫ُظِحّ رخ٫ٓظ٘خع ػٖ ػَٔ. -8

 ا٨ٌزضاَ ثٕمً زك ػ١ٕٟ ٚاسد ػٍٝ ػمبس  -1

ً حُٔ٘٘ت ُٚ طَٜكحُوخ٢ٗٞٗ حُظَٜف أٝ كن ػ٢٘٤ ػوخ١ٍ، ًخٕ ن حُؼ٢٘٤ ػ٠ِ ػوخٍ حًح ٍٝى حُل  خً،٤ٌِٗ خ

( ٖٓ هخٕٗٞ حُظٔـ٤َ 3ُ٘ٚ حُٔخىس ) حٓظ٘خىحً  حُٔوظٜش ظٔـ٤ِٚ ُيٟ ىحثَس حُظٔـ٤َ حُؼوخ١ٍر٫ ٣٘ؼوي ح٫ 

ٗؤٗٚ  حُظَٜف حُؼوخ١ٍ ٛٞ ًَ طَٜف ٖٓ -1حُٔؼيٍ ٝحُظ٢ ط٘ٚ ) 1971ُٔ٘ش43ٍهْ حُؼَحه٢ حُؼوخ١ٍ

حٗ٘خء كن ٖٓ حُلوٞم حُؼ٤٘٤ش ح٤ِٛ٫ش ٝحُظزؼ٤ش أٝ ٗوِٚ أٝ طـ٤٤َٙ أٝ ُٝحُٚ ًَٝ طَٜف ٓوٍَ ُلن ٖٓ 

 .٣٫٘ؼوي حُظَٜف حُؼوخ١ٍ ح٫ رخُظٔـ٤َ ك٢ ىحثَس حُظٔـ٤َ حُؼوخ١ٍ( -2حُلوٞم حًٌٍُٔٞس.

ص حُظٔـ٤َ ُيٟ ىحثَس ُْ ٣ظخرغ حؿَحءح حُؼوخ١ٍ ٓو٬ً رخُظِحٓٚ اًحر٘وَ حُلن حُؼ٢٘٤ ٣ؼي حُٔي٣ٖ ٝػ٤ِٚ 

أ١ إٔ  ،٣لٌْ ػ٤ِٚ رخُظؼ٣ٌُٞٞٝح  ٙ،روطؤ ٣ٜٝزق حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ٓٔظل٬٤ً حُٔوظٜش،  حُظٔـ٤َ حُؼوخ١ٍ

ً  ط٘ل٤ٌحً  ٫رٔوخرَ  ٌٕٞح٫ُظِحّ ٣ط٘ل٤ٌ  :  حُظ٢ ٜٗضػَحه٢ ٓي٢ٗ  (1127), حٓظ٘خىح ُ٘ٚ حُٔخىس ػ٤٘٤خ َّٕ ػ٠ِ أ

ََّ  حًح ّ رخُظؼ٣ٞٞ,٣وظَٜ ػ٠ِ ح٫ُظِح )حُظؼٜي ر٘وَ ٤ٌِٓش ػوخٍ أكي حُطَك٤ٖ رظؼٜيٙ ٓٞحء حٗظ١َ  أه

 حُظؼ٣ٞٞ ك٢ حُظؼٜي أّ ُْ ٣٘ظ١َ(.

 ا٨ٌزضاَ ثٕمً زك ػ١ٕٟ ٚاسد ػٍٝ ِٕمٛي ل١ّٟ: -2

حُو٢ٔ٤ ط٘ظوَ رٔـَى  ٢ء, ك٤ٌِٔش حُ٘ظٚٗظوخٍ ٤ٌِٓححُٔؼ٢ِ ٖٓ ك٤غ ٝهض  ٢ءحُو٢ٔ٤ ػٖ حُ٘ ٢ء٣وظِق حُ٘

: حُظ٢ ط٘ٚ ػَحه٢ ٓي٢ٗ ( 247)ُٔخىس حُؼوي ٝروٞس حُوخٕٗٞ أٓظ٘خىح ُ٘ٚ ح َّٕ )ح٫ُظِحّ ر٘وَ ح٤ٌُِٔش أٝ ػ٠ِ أ

أ١ كن ػ٢٘٤ أه٣َ٘وَ ٖٝٓ طِوخء ٗلٔٚ ٌٛح حُلن حًح ًخٕ ٓلَ ح٫ُظِحّ ٤ٗجخ ٓؼ٤٘خ رخٌُحص ٣ٌِٔٚ 

 حُِٔظِّ.ًُٝي ىٕٝ حه٬ٍ رخُوٞحػي حُٔظؼِوش رخُظٔـ٤َ(.

ٝ أ١ كن ػ٢٘٤ ط٘ظوَ روٞس حُوخٕٗٞ ك٬ كخؿش كٌٜح حُ٘ٚ ٤٘٣َ َٛحكش ح٠ُ إٔ ٤ٌِٓش ح٢ُ٘ء حُو٢ٔ٤ أ

 ً  ٫ٗٚ ٓ٘لٌ روٞس حُوخٕٗٞ. ٬ٌُِّ ػٖ ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ ط٘ل٤ٌح ػ٤٘٤خ

 ٌُٖ ً ً  ٣ٌٖٔ ح٬ٌُّ ػٖ ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ رظ٤ِْٔ ح٢ُ٘ء حُو٢ٔ٤ ػ٤٘خ كخًح ًخٕ  ,حًح ُْ ٣وْ حُٔي٣ٖ رظ٤ِٔٔٚ ١ٞػخ

 ُي٣ٚ, ٠خء ٣ِِّ حُٔي٣ٖ رظ٤ِٔٔٚ ٓخ ىحّ ٓٞؿٞىحً ح٢ُ٘ء ٓٞؿٞىح ُي٣ٚ ؿخُ ُِيحثٖ إٔ ٣ٔظٜيٍ كٌٔخ ٖٓ حُو

ٝحًح ًخٕ ؿ٤َ ٓٞؿٞى ُي٣ٚ رؤٕ ٣ٌٕٞ هي حٓظٌِٜٚ حٝ ٟخع ٓ٘ٚ أٝطَٜف رٚ ُِـ٤َ كٖٔ ح٤ُ٘ش ًٝخٕ 

ك٤ٜخٍ ح٠ُ حُلٌْ رخُظؼ٣ٞٞ ُظؼٌٍ حُظ٘ل٤ٌ  (حُل٤خُس ك٢ حُٔ٘وٍٞ ٓ٘ي ح٤ٌُِٔش)رؤٓظطخػظٚ إٔ ٣ظٔٔي روخػيس 

 حُؼ٢٘٤ روطؤ ٖٓ حُٔي٣ٖ.

  :٨ٌزضاَ ثٕمً زك ػ١ٕٟ ٚاسد ػٍٝ ِٕمٛي ِثٍٟا -3

ػ٠ِ أٗٚ:  ٓي٢ٗ حُظ٢ ٜٗض (1/ 248)رخ٫كَحُ ٝحُظؼ٤٤ٖ أٓظ٘خىح ُ٘ٚ حُٔخىس  حُٔؼ٤ِخص ػٔٞٓخط٘ظوَ ٤ٌِٓش 

)حًح ٍٝى ح٫ُظِحّ ر٘وَ ح٤ٌُِٔش أٝ أ١ كن ػ٢٘٤ أهَ ػ٠ِ ٢ٗء ُْ ٣ؼ٤ٖ ح٫ ر٘ٞػٚ ك٬ ٣٘وَ حُـن ح٫ 

َّٕ  خصٔؼ٤ِٖٓ حُ ًح ًخٕ ٓلَ ح٫ُظِحّ ٗوَ كن ػ٢٘٤ ٝحٍى ػ٠ِ ٓ٘وٍٞخكرظؼ٤٤ٖ ح٢ُ٘ء رخٌُحص(.  حُٔي٣ٖ  كخ

 .هخّ رخ٫كَحُ ٝحُظؼ٤٤ٖ ٓظ٠ ٣ٚؼي ٓ٘لٌح ٫ُظِحٓ
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ٕٚ٘ب ٠دت ، ػ٤ِٚ ١ـزَحٌُ ٤٘ل، ٣ٌٖٝٔ اؿَحء حُظرخُظِحٓٚ ٤ؼي ٓو٬ً ك ح٫كَحُػٖ حُٔي٣ٖ حًح أٓظ٘غ أٓخ  

 -:اٌز١١ّض ث١ٓ زبٌز١ٓ

كن ُِيحثٖ إٔ ٣طِذ ٖٓ حُو٠خء ط٤ٌِق هز٤َ  ,اٌّذ٠ٓ ِث١ٍبد ِٓ ٔفظ إٌٛعارا وبٔذ ٌذٜ  -ح٠ُٝ٫

 .٤ُظ٠ُٞ حُظؼ٤٤ٖ ٝح٫كَحُ ٖٝٓ طِي حُِلظش ٣ٌٕٞ ح٫ُظِحّ هي ٗلٌ ط٘ل٤ٌح ػ٤٘٤خ

, ؿخُ ُِيحثٖ إٔ ٣لَٜ ٖٓ حُٔٞم ػ٠ِ ٢ٗء ٖٓ ارا ٌُ رىٓ ٌذٜ اٌّذ٠ٓ ِث١ٍبد ِٓ ٔفظ إٌٛع -حُؼخ٤ٗش

ٔلٌٔش ك٢ حُلخ٫ص ؿ٤َ حُٔٔظؼـِش أٝ ريٕٝ ح٫ٓظجٌحٕ ك٢ حُلخ٫ص حُٔٔظؼـِش ٗلْ حُ٘ٞع رؼي أٓظجٌحٕ حُ

ٝػ٠ِ ٗلوش حُٔي٣ٖ ٝػ٘يثٌ ٣ٌٕٞ ح٫ُظِحّ هي ٗلٌ ط٘ل٤ٌح ػ٤٘٤خ , ٫ٕ حُظ٘ل٤ٌ ػ٠ِ حُ٘لوش ٛٞ ط٘ل٤ٌ ػ٢٘٤ ٌُٖٝ 

 ح١ٌُ هخّ رٚ حُيحثٖ ٤ُْٝ حُٔي٣ٖ ٝػ٠ِ ٗلوش ح٫ه٤َ.

 :ا٨ٌزضاَ ثذفغ ِجٍغ ِٓ إٌمٛد -4

 ٌُٜ٘خ طوظِق ػٜ٘خ ك٢ ٗخك٤ظ٤ٖ : ،ٖٓ حُٔؼ٤ِخص -ك٢ حُـخُذ-٘وٞى حُ

 .ٝأٗٔخ ط٘ظوَ رخُوزًٞلخٍ ٓخثَ حُٔؼ٤ِخص، إٔ ٤ٌِٓش حُ٘وٞى ٫ط٘ظوَ رخ٫كَحُ ٝحُظؼ٤٤ٖ  -ا٨ٌٚٝ

ً حٕ ح٫ُظِحّ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ٓلِٚ ٓزِـ -اٌثب١ٔخ  ٓٔظل٬٤ً ط٘ل٤ٌٙ ٣ٌٕٞ  ٬ك ،ٖٓ حُ٘وٞى ٣وزَ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ىحثٔخ خ

حً ٣ٜخٍ ح٠ُ حُلـِ ػ٠ِ أٓٞحُٚ حُوخرِش ُِلـِ ط٤ٜٔيح ُز٤ؼٜخ  ،كظ٠ ٝإٔ ُْ ٣ٌٖ ُيٟ حُٔي٣ٖ ٗوٞىحً  أريحً،

كظطزن  ،ٌُٜٝ٘خ ؿ٤َ هخرِش ُِلـِ أٝ ًخٗض ُي٣ٚ، ٝحًح ُْ طٌٖ ُيٟ حُٔي٣ٖ أٓٞحٍ ,ٜخٝحٓظ٤لخء حُي٣ٖ ٖٓ ػٔ٘

ْٕ  :هخػيس  .(ح٠ُ ٤َٓٔس سٌ ََ ك٘ظِ  ًخٕ ًٝ ػَٔسٍ )كب

 :ثبٌزغ١ٍُا٨ٌزضاَ -5

ط٘ل٤ٌٙ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ٓخ حًح ًخٕ ٌٛح ح٫ُظِحّ  ٌُٝح ٣ٔظِِّ ،ؼَٔخُو٤خّ رح٫ُظِحّ رخُظ٤ِْٔ ٍٛٞس ٖٓ ح٫ُظِحّ ر

 ً ً  أ٤ِٛخ  ,أّ طزؼ٤خ

ُيٟ حُٔي٣ٖ  حً أ١ ٗ٘ؤ ٌُحطٚ ك٤٘لٌ ًٔخ ٣٘لٌ أ١ أُظِحّ أهَ كخًح ًخٕ حُٔطِٞد ط٤ِٔٔٚ ٓٞؿٞى فبرا وبْ أط١ٍب -

ُي٣ٚ ُْٝ ٣ٌٖ ٓؼ٤ِخ ك٤لٌْ ػ٤ِٚ رخُظؼ٣ٞٞ أ١ إٔ ح٫ُظِحّ ٣٘لٌ  غ١ش ِٛخٛدًخٕ ٣ـزَ ػ٠ِ حُظ٤ِْٔ ٝحًح 

 .رٔوخرَ ٤ُْٝ ػ٤٘خ

كؤًح ٗلٌ  ،كؤٕ ٗ٘ٞءٙ ٝط٘ل٤ٌٙ َٓٛٞٗخ ر٘٘ٞء ٝط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ ح٢ِٛ٫ ارا وبْ ا٨ٌزضاَ ثبٌزغ١ٍُ رجؼ١بحٓخ  -

                حُظزؼ٢ ًٔخ ٣٘لٌ أ١ أُظِحّ أهَ.ح٫ُظِحّ ح٢ِٛ٫ ٣٘لٌ ح٫ُظِحّ 

 :ا٨ٌزضاَ ثجزي ػٕب٠خ -6

ك٢ ح٫ُظِحّ رؼَٔ اًح ًخٕ حُٔطِٞد ػَحه٢، أٗٚ  ٓي٢ٗ (251)َ حُٔخىس ٤٘ط ٣ؼ٢٘ ح٫ُظِحّ رزٌٍ ػ٘خ٣ش ًٔخ

ٖٓ حُٔي٣ٖ إٔ ٣لخكع ػ٠ِ ح٢ُ٘ء أٝ إ ٣ظ٠ُٞ اىحٍطٚ حٝ إٔ ٣زٌٍ هيٍح ٖٓ حُل٤طش ٝحُؼ٘خ٣ش ك٢ ط٘ل٤ٌ 

كظ٠ ُٝٞ ُْ ٣ظلون  اٌشخض اٌّؼزبدرٌٍ ٖٓ حُؼ٘خ٣ش ك٢ ط٘ل٤ٌٙ ٓخ ٣زٌُٚ  حُظِحٓٚ ٣ٌٕٞ هي ٗلٌ حُظِحٓٚ اًح

ً  يُّ حُـَٝ حُٔوٜٞى, ٝػ٤ِٚ ٣ؼ ً  حُٔي٣ٖ ٓو٬ رؤُظِحٓٚ اًح ُْ ٣زٌٍ حُؼ٘خ٣ش حُٔطِٞرش ٓ٘ٚ هخٗٞٗخ  ،أٝ حطلخهخ

 ً ُظِحّ روطؤ حُٔي٣ٖ ك٤ٜخٍ ا٠ُ حُلٌْ ػ٤ِٚ رخُظؼ٣ٞٞ أ١ ٣٘لٌ ح٫ ٓٔظل٬٤ً  ٣ٜٝزق ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ ػ٤٘خ

ُْ ٣زٌٍ حُؼ٘خ٣ش حُظ٢ ٣ٔظِِٜٓخ  ْٕ ؤر ،ك٢ ٓؼخُـش ح٣َُٔٞح١ٌُ ٣وَٜ كخُطز٤ذ ، رٔوخرَ ٤ُْٝ ط٘ل٤ٌح ػ٤٘٤خ
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ك٬ ٣زو٠ أٓخّ ٣ًٝٚ ٟٓٞ حُٔطخُزش رخُظؼ٣ٞٞ ػٔخ أٛخرْٜ ٖٓ ٍَٟ رٔزذ  ،ػِْ حُطذ, كٔخص ح٣َُٔٞ

 .                      ظل٬٤ً ٓٔ أَٓحً ٣ؼيُّ  ،ٝٛٞ اػخىس حُل٤خس ُٖٔ ٓخص ،٫ٕ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ؛ٓٞطٚ

  :ا٨ٌزضاَ ثبٔدبص ػًّ ِؼ١ٓ ثبٌزاد -7

اًح حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ٬ُُظِحّ ؿ٤َ ٌٖٓٔ أٝ ؿ٤َ  ػَحه٢، ٓي٢ٗ (249)َ حُٔخىس ٤ً٘ٔخ ط ،ك٢ ح٫ُظِحّ رؼَٔ

ً ٬ٓثْ ا٫ اًح هخّ حُٔي٣ٖ  ٌٖ ٖٓ أٓخ اًح ُْ ٣ ،رظ٘ل٤ٌٙ ؿخُ ُِيحثٖ إٔ ٣َكٞ حُٞكخء ٖٓ ؿ٤َ حُٔي٣ٖ ٗو٤ٜخ

ح١ٍَٝ٠ُ إٔ ٣وّٞ حُٔي٣ٖ ر٘لٔٚ ك٢ ط٘ل٤ٌ أُظِحٓٚ ؿخُ ُِيحثٖ إٔ ٣ٔظؤًٕ ٖٓ حُٔلٌٔش حُظ٘ل٤ٌ ػ٠ِ ٗلوش 

 .( ٓي٢ٗ ػَحه250٢، ًٔخ أٗخٍص حُٔخىس )حُٔي٣ٖ

ؼَكش ٤ًل٤ش ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ رخٗـخُ ُٔ ٣٘زـ٢ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ كخُظ٤ٖ(، 250، 249خىط٤ٖ )ُٔحٖٝٓ ه٬ٍ ٢ٜٗ 

 ػَٔ ٓؼ٤ٖ رخٌُحص:

ػزض ُِيحثٖ اكيٟ  ،ك٢ حُظ٘ل٤ٌ, ُْٝ ٣وْ رظ٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ شخظ١خ اٌّذ٠ٓ ِسً اػزجبسًخٗض  حًح ٝ:ا٤ٌٌٚسبٌخ ا

 ٣ٖ:ه٤خٍ

ٜخ, ٫ٝ ٣وَ زكخٕ هخّ رخُظ٘ل٤ٌ ك ُلِٔٚ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ, خثغشاِخ رٙذ٠ذ١٠ِذ حُلٌْ ػ٠ِ حُٔي٣ٖ أٓخ  -1

ٝرٌُي ٣ـظٔغ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ٓغ حُظؼ٣ٞٞ  ،حُظ٘ل٤ًٌُي رلن حُيحثٖ ك٢ حُٔطخُزش رخُظؼ٣ٞٞ ػٖ حُظؤهَ ك٢ 

 ًٔخ َٟٓ٘. ٖٓ ًُيهخ٢ٗٞٗ ٫ٝ ٓلٌٍٝ  ،ػٖ حُظؤهَ ك٢ حُظ٘ل٤ٌ

٫ٕ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ٬ُُظِحّ  ؛ىٕٝ حُِـٞء ُِـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ١ِذ حُلٌْ ػ٠ِ حُٔي٣ٖ رخُظؼ٣ٞٞ كٍٞحً أٝ  -2

 .أٛزق ٓٔظل٬٤ روطؤ ٖٓ حُٔي٣ٖ

َّٕ ٬٣كع  َّٕ ؛ أك٠َ ُِيحثٖ ٖٓ حُو٤خٍ حُؼخ٢ٗحُو٤خٍ ح٫ٍٝ  أ حُظؼ٣ٞٞ ح١ٌُ ٤ٓلَٜ ػ٤ِٚ أًؼَ ٓٔخ ُٞ  ٫

ً ُٚ  ،٠ٍَُ ح١ٌُ أٛخرٚح زٔٞؿذ حُو٤خٍ ح٫ٍٝ ٣لٌْ ُِيحثٖ رظؼ٣ٞٞ ٣َ٘ٔك ِٓي حُو٤خٍحُؼخ٢ٗ, ٠ٓخكخ

 حُٔي٣ٖ. أظَٜٙٓيٟ حُظؼ٘ض ح١ٌُ 

ٕ ٣وّٞ رخُظ٘ل٤ٌ ػ٠ِ ٗلوش حُٔي٣ٖ رؼي ؿخُ ُِيحثٖ ح حًح ُْ طٌٖ ٗو٤ٜش حُٔي٣ٖ ٓلَ أػظزخٍ, :اٌسبٌخ اٌثب١ٔخ

أٓظجٌحٕ حُٔلٌٔش ك٢ حُلخ٫ص ؿ٤َ حُٔٔظؼـِش أٝ ريٕٝ ح٫ٓظجٌحٕ ك٢ حُلخ٫ص حُٔٔظؼـِش, ٝحُظ٘ل٤ٌ ػ٠ِ 

 حُيحثٖ ٤ُْٝ حُٔي٣ٖ. ٛٞ ٌُٖٝ ح١ٌُ هخّ رٚ ،ٗلوش حُٔي٣ٖ ٛٞ ط٘ل٤ٌ ػ٢٘٤

 :ا٨ٌزضاَ ثب٨ِزٕبع ػٓ ػًّ -8

ٗـي إٔ ح٫ُظِحّ رخ٫ٓظ٘خع ػٖ ػَٔ ٛٞ أُظِحّ ِٓز٢ ٣ٌٕٝٞ  ػَحه٢ ٓي٢ٗ (252)ٖٓ ه٬ٍ ٗٚ حُٔخىس 

رخُظِحٓٚ, ك٤ٌق ٣٘لٌ ؿزَح  حُٔي٣ٖ ٓ٘لٌح ُٚ ٓخىحّ ٓٔظ٘ؼخ ػٖ حُو٤خّ رخُؼَٔ, أٓخ حًح هخّ رخُؼَٔ أٛزق ٓو٬ً 

 ػ٤ِٚ؟

فبرا ، ُحُشحُ٘ظَ ح٠ُ ١ز٤ؼش حُٔوخُلش حُظ٢ كِٜض ٖٓ حُٔي٣ٖ, َٛ ٢ٛ هخرِش أّ ؿ٤َ هخرِش ٬ُ ٣٘زـ٢ أرظيحءً 

ً  وبٔذ لبثٍخ ٩ٌصاٌخ وٜي كـذ حٍُ٘ٞ ٣ك٢ ٌِٓٚ ًٝخٕ  كخُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ٌٓٔ٘خ, ًٔخ ُٞ ر٠٘ ٗوٚ كخثطخ

ً  -ٛ٘خ-ٌٕٞ  ك٤ ح٫ٓظظخٍ ٛٞ ٝأكَحى ػخثِظٚ, ٫ ٝحُٜٞحء ػٖ ؿخٍٙ, رخُظِحّ  ٝٓو٬ً  ،ك٢ حٓظؼٔخٍ كوٚ ٓظؼٔلخ

ُوخٕٗٞ ُِـخٍ ح٠ٍَُٔٝ إٔ ٣طِذ ٖٓ ٌُُي أؿخُ ح ٝؿِحءً  ،ػيّ حُلخم ح٠ٍَُ رخُـخ٠ٍٓٔٞٗٚ ِٓز٢ 
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ٓؼ٤٘ش, ٣ٌٕٝٞ حُلٌْ رخ٫ُحُش ٛٞ ط٘ل٤ٌ  حً حُو٠خء حُلٌْ رؤُحُش حُلخث٢ أٝ ؿؼَ أٍطلخػٚ ٫ ٣ظـخُٝ كيٝى

 ػ٢٘٤ ؿز١َ ٬ُُظِحّ رخ٫ٓظ٘خع ػٖ ػَٔ.

ئرا وبٔذ ف، , ك٢ٜ آخ إٔ طٌٕٞ هخرِش ُِظٌَحٍ أٝ ؿ٤َ هخرِش ُِظٌَحٍإرا وبٔذ اٌّخبٌفخ ٨رمجً ا٦صاٌخأٓخ 

كزبٌٓخٕ حُيحثٖ إٔ ٣طِذ حُظؼ٣ٞٞ ػٔخ أٛخرٚ ٖٓ  ًٔخ ُٞ ٗخكْ حُٔي٣ٖ حُيحثٖ ك٢ طـخٍطٚ, ،لبثٍخ ٌٍزىشاس

ك٤ٌٕٞ ح٫ُظِحّ هي ٗلٌ رٔوخرَ رخُ٘ٔزش  رخُ٘ٔزش ُِٔٔظوزَ, ٍَٟ رٔزذ حُٔ٘خكٔش ٓغ ٝهق حُٔ٘خكٔش كٍٞحً 

ً ػ٤٘٤ حً ط٘ل٤ٌٗلٌ ُِٔخ٢ٟ ٝ  رخُ٘ٔزش ُِٔٔظوزَ. خ

٠٣َُٔٚ ك٬ ٣زو٠ أٓخّ ح٣َُٔٞ  ًٔخ ُٞ أك٠٘ حُطز٤ذ َٓحً  ،ذ اٌّخبٌفخ غ١ش لبثٍخ ٌٍزىشاسإرا وبٔأٓخ 

َّٕ  ؛ٟٓٞ حُٔطخُزش رخُظؼ٣ٞٞ ػٔخ أٛخرٚ ٖٓ ٍَٟ  ك٢٘ٝأُ  كٔخ ًخٕ َٓحً  ،ٓٔظل٬٤ً أٛزق حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤  ٫

 َٓس أهَٟ. ٣٫ٌٖٔ إٔ ٣ؼٞى َٓحً 

 ٚعبئً اٌسظٛي ػٍٝ اٌزٕف١ز اٌؼ١ٕٟ اٌدجشٞ

 أٓخّ حُيحثٖ ػيس ٝٓخثَ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ه٬ُٜخ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ حُـز١َ, حُؼَحه٢ع ح٤َُٛ٘ٔؤ 

ُِظ٘ل٤ٌ  أٍرؼش ٝٓخثَ حُؼَحه٢هخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ  ٖٔط٠ ٝهي, ُِيحثٖ -رلي ًحطٚ-ؿخ٣ش حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤  رخػظزخٍ

 :حُؼ٢٘٤ حُـز١َ، ٢ٛ

حُلزْ حُظ٘ل١ٌ٤ )ح٫ًَحٙ  -٣3ٖ ٖٓ حُٔلَ.  ٓ٘غ حُٔي -2 )ح٫ٓظؼخٗش رخ١َُ٘ش(. أٓظويحّ حُوٞس حُـز٣َش -1

 كـِ أٓٞحٍ حُٔي٣ٖ حُٔ٘وُٞش ٝؿ٤َ حُٔ٘وُٞش. -4. حُزي٢ٗ(

ٖٓ طِي  ٛ٘خ ٤ِٓٝظخٕ ٣ؼ٤٘٘خ  ٌُٖهخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ, َٗف أكٌخّ حُٞٓخثَ طٌٕٞ ٟٖٔ ىٍحٓش ٌٛٙ  ىٍحٓشٝ

 .ٙ حُٔخ٢ُ )حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش(ح٫ًَحٝ  -ٛٔخ : ح٫ًَحٙ حُزي٢ٗ ، حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ ٔخٗٚ ػ٤ِٜح٫ٍرغ 

ً هخٛخً، ٖٓ ٬ًَحٙ حُزي٢ٗرخُ٘ٔزش ُ ، كوي ٗظٔٚ حَُٔ٘ع حُؼَحه٢ رٔٞؿذ هخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ ح١ٌُ ٣ؼيُّ هخٗٞٗخ

َّٕ أكٌٔٚ طيٍّ ٓل٬ًٜ ٟٖٔ َٗف أكٌخّ هخٕٗٞ حُظ٘ل٤ٌ ك٢ حُٔ٘ش حَُحرؼش،  ٌُح حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ، ٝاً أ

 ، طـ٘زخً ُِظٌَحٍ، ًٝٔخ ٣ؤط٢:ٓظوظَٜ ىٍحٓظ٘خ ػ٠ِ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش

 :اٌزٙذ٠ذ اٌّبٌٟ( -ٟ)ا٨وشاٖ اٌّبٌ اٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ

٤ُٜخ اٜخ ٓلٌٔش حُ٘وٞ حُل٤َٔٗش, ٝأٓظ٘يص ك٢ حُِـٞء رظٌَطأ ،َٛح٧ك٢ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ٤ِٓٝش ه٠خث٤ش 

٠خء حُل٢َٔٗ ٖٝٓ حُو، ك٢ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُل٢َٔٗػ٤ِٜخ ٘ٚ حُُؼيّ  ،ح٠ُ هخٕٗٞ حَُٔحكؼخص حُل٢َٔٗ

حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ك٢ أكٌخّ ٗظْ  ، ح١ٌُحٗظوِض ح٠ُ حُيٍٝ ح٫هَٟ كٜ٘ض ػ٤ِٜخ ك٢ هٞح٤ٜٗ٘خ ٜٝٓ٘خ حُؼَحم

  .)حُظ٘ل٤ٌ رط٣َن حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش( حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُؼَحه٢ طلض ػ٘ٞحٕ ( 254ٖٓٝ 253)حُٔخىط٤ٖ 

 :رؼش٠ف اٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ

ػ٠ِ ؿزَحً ُلِٔٚ  ،ٔٔخ١َ ك٢ حُظ٘ل٤ٌحُ أٝ ،حُٔٔظ٘غ ػٖ ط٘ل٤ٌ حُظِح٢ٛٚٓ ٤ِٓٝش ٟـ٢ ػ٠ِ حٍحىس حُٔي٣ٖ 

 :ٝحُلٌْ رخُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ٣ٌٕٞ كو٢ ك٢، ح١ٌُ طٌٕٞ ك٤ٚ ٗو٤ٜظٚ ٓلَ أػظزخٍ ك٢ حُظ٘ل٤ٌ، ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ

 .ح٫ُظِحّ رؤٗـخُ ػَٔ ٓؼ٤ٖ رخٌُحص -

 .ٗو٤ٜش حُٔي٣ٖ ٓلَ حػظزخٍ ك٢ حُظ٘ل٤ٌٝطٌٕٞ ك٤ٚ  -
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٫ُظِحٓخص ح٫هَٟ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘لٌ ىٕٝ كخؿش ُِـٞء ح٠ُ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش, ٝػ٠ِ حُ٘لٞ ح١ٌُ ح َّٕ ًُي أ

 ً كخُٔـخٍ حُطز٤ؼ٢ ُِلٌْ رخُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش  ٛٞ ، ٍأ٣٘خٙ ػ٘ي ح٬ٌُّ ك٢ ٤ًل٤ش ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ ط٘ل٤ٌح ػ٤٘٤خ

ؿ٤َ حُٔي٣ٖ ًَْٓ ٍٛٞس ح٫ُظِحّ رؼَٔ ًٝخٗض ٗو٤ٜش حُٔي٣ٖ ٓلَ أػظزخٍأ١ ٣٫ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ رخُظ٘ل٤ٌ 

ٝٓخ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ح٫ ٤ِٓٝش ٟـ٢ ػ٠ِ حٍحىس حُٔي٣ٖ ُِظـِذ ػ٠ِ  ،أٝٗلض طٔؼخٍ أٝ ٗظْ ه٤ٜيس

 ٔٔخ١ِش حُظ٢ حريحٛخ ك٢ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ.ُحُٔٔخٗؼش أٝ ح

 :ششٚؽ اٌسىُ ثبٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ

 : ١َٝٗػ٬ػش ٣٫ٌٖٔ حُِـٞء ح٠ُ أِٓٞد حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ح٫ رظٞكَ 

1-  ً ٫ٗٚ حًح أٛزق حُظ٘ل٤ٌ ؿ٤َ ٌٖٓٔ ك٬ ؿيٟٝ ٖٓ كَٝ ؛ إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ٬ُُظِحّ ٣٫ِحٍ ٌٓٔ٘خ

ً  ،ٝػ٘يثٌ ٣٘زـ٢ حُ٘ظَ ح٠ُ ٓزذ ح٫ٓظلخُش ،حُـَحٓش ٝحًح  ،٣٘و٢٠ ح٫ُظِحّ ٫ٓظلخُش حُظ٘ل٤ٌ كخًح ًخٕ أؿ٘ز٤خ

 .ًخٕ حُٔزذ هطؤ حُٔي٣ٖ ك٤لٌْ ػ٤ِٚ رخُظؼ٣ٞٞ

 ػَحه٢، روُٜٞخ:ٓي٢ٗ  (253)ٗٚ حُٔخىس  ٌٝٛح ح١َُ٘ ٍٝى ر٣َٜق يحثٖ كَٝ حُـَحٓش ,إٔ ٣طِذ حُ -2

رخُِحّ حُٔي٣ٖ رٌٜح حُظ٘ل٤ٌ ٝريكغ ؿَحٓش طٜي٣ي٣ش  حً ؿخُ ُِٔلٌٔش ر٘خءح ػ٠ِ ١ِذ حُيحثٖ إٔ طٜيٍ هَحٍ... )

 ً  .ػٖ ًُي( حٕ رو٢ ٓٔظ٘ؼخ

٤غ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ٌ ؿ٤َ ٓل٤ي ُِيحثٖ أٝ ؿ٤َ إٔ طٌٕٞ ٗو٤ٜش حُٔي٣ٖ ٓلَ أػظزخٍ ك٢ ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ, رل -3

خًح ُْ طٌٖ ٗو٤ٜش حُٔي٣ٖ ٓلَ أػظزخٍ ك٬ كخؿش ُِـَحٓش ك ح٫ حًح هخّ حُٔي٣ٖ رظ٘ل٤ٌٙ ٗو٤ٜخ, ٓـيٍ 

حٓخ  ،ٗو٤ٜش حُٔي٣ٖ ٓلَ أػظزخٍ ك٢ حُظ٘ل٤ٌطٌٕٞ ٝ ،ٗلوش حُٔي٣ٖ ػ٠ِ رؤٌٓخٕ حُيحثٖ إٔ ٣٘لٌاً  ،حُظٜي٣ي٣ش

أٝ رٔزذ ح٫طلخم ًؤٕ ٣ظلن حُيحثٖ ٓغ حُٔي٣ٖ رؼيّ  ،ٍٛٞس أٝ ٗلض طٔؼخٍ()ًَْٓ  رٔزذ ١ز٤ؼش ح٫ُظِحّ

)ًخؿَحء ػ٤ِٔش ؿَحك٤ش ٖٓ هزَ ١ز٤ذ رؼ٤٘ٚ، أٝ حُظَحكغ ك٢ ىػٟٞ ٖٓ هزَ  ؿٞحُ حُظ٘ل٤ٌ ٖٓ هزَ ؿ٤َٙ

ٍّ ٓليى(  .ٓلخ

 :خظبئض اٌسىُ ثبٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ

 ٤ش:طخُوٜخثٚ ح٥رلَٝ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش حُلٌْ رهَحٍ ٣ظٔظغ 

طؼ٠٣ٞخ  ض٤ُٔخُـَحٓش ك ،أ١ إٔ ٓزِؾ حُـَحٓش ٣٫وخّ رٔويحٍ ح٠ٍَُ ح١ٌُ ٤ٜ٣ذ حُيحثّٖٟ, أٗ رسى   -1

 أٗٔخ ٤ِٓٝش ٠ُِـ٢ ػ٠ِ حٍحىس حُٔي٣ٖ حُٔٔظ٘غ ػٖ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ.  ،ػٖ ٍَٟ

َّٕ أٗ رٙذ٠ذٞ,  -2 ظِحٓٚ, ٌُح ٝح٠ُـ٢ ػ٤ِٚ ُلِٔٚ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ أُ ،ٓزِؾ حُـَحٓش ٣ٜيف ح٠ُ طٜي٣ي حُٔي٣ٖ أ١ أ

 ً رَ ٫ٝ ٣ٔظط٤غ حُيحثٖ إٔ ٣٘لٌ ٓزِؾ حُـَحٓش  ،ٓلووخ ك٢ ًٓش حُٔي٣ٖ ٣٫ؼي ٓزِؾ حُـَحٓش كوخ ُِيحثٖ ٫ٝ ى٣٘خ

َّٕ  ؛ُيٟ ٓي٣َ٣ش حُظ٘ل٤ٌ ٤ُْ ٖٓ ١خثلش ح٫كٌخّ حُو٠خث٤ش ًٞٗٚ  ٣ش،ٔ٘يحص حُظ٘ل٤ٌحُٖٓ  ْحُلٌْ رٜخ ٣٫ ٫

 حُظ٢ ط٢ٜ٘ كخُش ِٗحع أٝ طلْٔ ىػٟٞ.

ً ٟ, أٗ ٚلز -3 رَ ٤َٜٓٙ حُظٜل٤ش ػ٠ِ ٟٞء حُٔٞهق حُٜ٘خث٢ ُِٔي٣ٖ,  ،أ١ إٔ ٓزِؾ حُـَحٓش ٤ُْ ٜٗخث٤خ

َُّ ، كخًح هخّ حُٔي٣ٖ رخُظ٘ل٤ٌ, ٣ؼ٢٘ ًُي طلون حُـخ٣ش حُٔطخُزش رخُظؼ٣ٞٞ ػٔخ ك٢ ًُي رلن حُيحثٖ  ٫ٝ ٣و

يّ حُظ٘ل٤ٌ كيىص ػ٠ِ ػ أٛخرٚ ٖٓ ٍَٟ ؿَحء حُظؤه٤َ ك٢ ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ, أٓخ حًح رو٢ حُٔي٣ٖ َٜٓحً 

ٓيٟ  ، ٠ٓخكخً ٠ٍَُُٚ ح١ٌُ حٛخد حُيحثٖحح١ٌُ ٣٘زـ٢ حٕ ٣َحػ٠ ك٤ٚ حُٜ٘خث٢، حُٔلٌٔش ٓويحٍ حُظؼ٣ٞٞ 

 حُٔي٣ٖ.حٙ ريأحُظؼ٘ض ح١ٌُ 
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ً  أ١ ٫ ،ٍغ اٌغشاِخ ٨ ٠سذد خضافب دفؼخ ٚازذحجاْ ِ -4 ٝحٗٔخ ٣ظليى ػ٠ِ أٓخّ ًَ  ,٣ٌٕٞ ٓزِـخ ٓوطٞػخ

ً ٝكيس أٝ ًَ َٓس طَٔ ٣ٝزو٠ ح َّٕ  ،ػٖ حُظ٘ل٤ٌ ُٔي٣ٖ ٓٔظ٘ؼخ ًُي هي ٣يكؼٚ ح٠ُ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ًِٔخ طُٞي ُي٣ٚ  ٫

ً  خػقؤٕ حُـَحٓش طظ٠رٗؼٍٞ   ػٖ حُظ٘ل٤ٌ.  ٓخ رو٢ ٓٔظ٘ؼخ

كؤًح ٗـلض حُـَحٓش ك٢ ىكغ حُٔي٣ٖ  أٙب ٚع١ٍخ غ١ش ِجبششح ٌٍسظٛي ػٍٝ اٌزٕف١ز اٌؼ١ٕٟ اٌدجشٞ, -5

 ً ً ٣ؼ٢٘ كٌٜح  ،ح٠ُ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ػ٤٘خ  .أٗٚ رٍٜٞس ؿ٤َ ٓزخَٗس هي كون حُـخ٣ش ٢ٛٝ ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ ػ٤٘خ

 ٍسىُ ثبٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ:ٌمب١ٔٛٔخ ٌطج١ؼخ ااٌ

١ز٤ؼش هخٛش, ك٢ٜ ٓـَى ٤ِٓٝش ُظلو٤ن ؿخ٣ش ٢ٛٝ كَٔ حُٔي٣ٖ  حصطٞٛق حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش رؤٜٗخ ً

 ً ٍؿْ حٕ  ،ػوٞرش هخٛش ُِٔي٣ٖػٖ ٍَٟ, ٫ٝ  ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ أُظِحٓٚ, ٝر٘خءح ػ٠ِ ًُي ك٢ٜ ٫طؼي طؼ٠٣ٞخ

  .ٌٛٙ ح٫ٟٝخع حُؼ٬ع ٢ٛ ؿ٤ٔؼخ ٝٓخثَ طٜيف ح٠ُ ؿخ٣خص ٓؼ٤٘ش

 طٜيف ح٠ُ كَٔ حُٔي٣ٖ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ, ٚاٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ٣ٜيف ح٠ُ ؿزَ ٝحُحُش ٍَٟ,  فبٌزؼ٠ٛغ

 طٜي ف ٍىع حُـخ٢ٗ أ٬ٛكٚ ٍٝىع ٝأ٬ٛف ؿ٤َٙ. ك٢ٜ اٌؼمٛثخأٓخ 

 اٌزؼ٠ٛغ:ٚ ِخ اٌزٙذ٠ذ٠خاٌغشاأٚخٗ ا٨خز٩ف ث١ٓ 

أٓخ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ك٢ٜ طٜيف ح٠ُ  ٓخ، , حُظؼ٣ٞٞ ٣ٜيف ح٠ُ حُحُش ٝٓلٞ ٍَِٟٓ ز١ث اٌغب٠خ -أ

 كَٔ حُٔي٣ٖ ح٠ُ ط٘ل٤ٌ أُظِحٓٚ, ٌُُي ٣لٌْ رٜخ ٝحٕ ُْ ٣ٞؿي ٍَٟ.

َ حُٔي٣ٖ ٓزِؾ حُـَحٓش ػ٠ِ أٓخّ ٓخ ٣َحٙ حُوخ٢ٟ ًخك٤خ ُل٣ٔظليى , ِٓ ز١ث رمذ٠ش ِجٍغ وً ِّٕٙب -د

 حُظؼ٣ٞٞ ػ٠ِ أٓخّ ه٤ٔش ٝٓويحٍ ح٠ٍَُ ح١ٌُ ٤ٜ٣ذ حُيحثٖ. ٣ظليى ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ أُظِحٓٚ, ر٤٘ٔخ

ً  ،ِٓ ز١ث اٌزغج١ت -ؽ ح٫ٓزخد  ر٤خٕ رٔؼ٠٘ ،رخُظؼ٣ٞٞ ٝؿذ ػ٤ِٚ طٔز٤زٚ حًح أٛيٍ حُوخ٢ٟ كٌٔخ

, ر٤٘ٔخ ػَحه٢ خص ٓي٤ٗشَٓحكؼ( 159)حُٞحهؼ٤ش ٝحُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ىكؼظٚ ح٠ُ حٛيحٍ حُلٌْ حٓظ٘خىح ُ٘ٚ حُٔخىس 

 ُٞ أٛيٍ حُوخ٢ٟ هَحٍح رخُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ك٬ ٣ـذ ك٤ٚ حُظٔز٤ذ ٫ٗٚ ٤ُْ ٖٓ ١خثلش ح٫كٌخّ حُو٠خث٤ش.

 :ؼمٛثخأٚخٗ ا٨خز٩ف ث١ٓ اٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ ٚاٌ

 .ر٤٘ٔخ طٜيف حُـَحٓش ح٠ُ كَٔ حُٔي٣ٖ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ،حُؼوٞرش طٜيف ح٠ُ ٍىع حُـخ٢ٗ ٝأ٬ٛكٚ -أ

 حُؼوٞرش ط٘لٌ رٔـَى حُ٘طن رٜخ ٖٓ هزَ حُٔلٌٔش أٓخ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ك٬ ط٘لٌ ُيٟ ٓي٣َ٣ش حُظ٘ل٤ٌ. -د

ر٤٘ٔخ ٫طو٠غ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش ٌُٜح حُٔزيأ ح١ٌُ  ،حُؼوٞرش ٣لٌٜٔخ ٓزيأ ٫ؿ٣َٔش ٫ٝ ػوٞرش ح٫ ر٘ٚ -ؽ

 لٌٜٔخ ٓزيأ )ًَ ٖٓ ٣ِلن رـ٤َٙ ٍَٟحً ٫ ٝؿٞى ُٚ ك٢ ٗطخم حُٔؼخ٬ٓص حُٔي٤ٗش ٝح٫كؼخٍ ح٠ُخٍس حُظ٢ ٣

 .خُظؼ٣ٞٞ(ِِّ ر٣

 اٌؼ١ٍّخ ٌٍغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ؟ خاٌم١ّ

٤ِٓٝش ٠ُِـ٢ ػ٠ِ حٍحىس حُٔي٣ٖ حُٔٔظ٘غ ػٖ ط٘ل٤ٌ أُظِحٓٚ  -ر٘خءح ػ٠ِ ٓخ طويّ -طزو٠ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش  

ٜخ ٤ِٓٝش ؿ٤َ ٌٞٗر طٞٛقٖٓ ًُي، ك٢ٜ  ٫ أًؼَ، ٝح١ٌُ طٌٕٞ ٗو٤ٜظٚ ٓلَ أػظزخٍ ك٢ ط٘ل٤ٌ ح٫ُظِحّ

ػ٘يٓخ  ،٠ٓٔٞٗش حُ٘ظخثؾ, هي طلون حُـخ٣ش ٖٓ كَٟٜخ ٢ٛٝ ه٤خّ حُٔي٣ٖ رظ٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ, ٝهي طلَ٘ ك٢ ًُي

ك٤ـذ ػ٠ِ حُوخ٢ٟ إٔ ٣ليى ٓويحٍ حُظؼ٣ٞٞ حُٜ٘خث٠ ح١ٌُ  ٣زو٠ حُٔي٣ٖ َٜٓح ػ٠ِ ػيّ ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ,
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ً ُٚ ٠ٓخك٠ٍَُ ح١ٌُ أٛخد حُيحثٖ ح٣٘زـ٢ إٔ ٣َحػ٠ ك٢ طلي٣يٙ  حُٔي٣ٖ, ٣ٝؼي  حٙريأٓيٟ حُظؼ٘ض ح١ٌُ خ

 كَٝ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش.هَحٍ  ػ٠ِش ٤ًُي ٓلخُٝش ٫ٟلخء هيٍ ٖٓ ح٫ٛٔ

 اٌزٕف١ز ثّمبثً) اٌزؼ٠ٛغ(

٣لَٜ حُيحثٖ ػ٠ِ ٓخ أٍحىٙ ٖٓ ٓي٣٘ٚ ػ٤٘خ, رَ  هي ٫ ٣ٌٕٞ حُظ٘ل٤ٌ حُـز١َ ػ٤٘٤خ, رَ هي ٣ٌٕٞ رٔوخرَ أ١ ٫

 , كٔخ ٛٞ حُظؼ٣ٞٞ ٝٓخ ٢ٛ كخ٫طٚ ١َٝٗٝٚ ٝأٗٞحػٚ ؟٠غزؼٛاٌ ٣٠ٔٔ٣لَٜ ػ٠ِ ٓوخرَ 

: ٛٞ ٓزِؾ ٖٓ حُ٘وٞى أٝ أ١ ط٤َٟش ٖٓ ؿْ٘ ح٠ٍَُ طؼخىٍ حُٔ٘لؼش حُظ٢ ٤ٓ٘خُٜخ حُيحثٖ اٌزؼ٠ٛغرؼش٠ف  

 .ُٞ ُْ ٣وَ حُٔي٣ٖ رظ٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ, ٓٞحء ًخٕ ح٫ُظِحّ ح١ٌُ كَٜ ح٫ه٬ٍ رٚ ػوي٣خ أّ ؿ٤َ ػوي١

 غ:اٌٍدٛء إٌٝ اٌزؼ٠ٛ زب٨د

ك٢ حُلخ٫ص  ، ٣ٌٕٝٞ ًُيٖٓ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ٣٘لٌ رٔوخرَ ري٫ً ٓٞف ح٫ُظِحّ  َّٕ أ حُِـٞء ا٠ُ حُظؼ٣ٞٞ ٣ؼ٢٘

 -ح٫ط٤ش:

ك٤ٜخٍ ح٠ُ حُلٌْ ػ٤ِٚ رخُظؼ٣ٞٞ ح١ إٔ  ،ثخطأ اٌّذ٠ٓ ارا أطجر اٌزٕف١ز اٌؼ١ٕٟ ٩ٌٌزضاَ ِغزس٩١   -1

 ح٫ُظِحّ ٣٘لٌ رٔوخرَ ري٫ ٖٓ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤.

ؿخُ ُِوخ٢ٟ حٕ ٣ؼيٍ ػ٘ٚ ح٠ُ حُظؼ٣ٞٞ ر١َ٘  ،ٌٍّذ٠ٓ ا وبْ اٌزٕف١ز اٌؼ١ٕٟ ِّىٕب ٌٚىٕٗ ِش٘ك  ار -2

 حٕ ٣٫ٌٕٞ ك٢ ًُي حُؼيٍٝ ٍَٟح ؿ٤ٔٔخ ٤ٜ٣ذ حُيحثٖ.

3-  ً ٚفشٍذ رخٗـخُ ػَٔ ٓؼ٤ٖ رخٌُحص ًٝخٗض ٗو٤ٜظٚ ٓلَ أػظزخٍ ك٢ حُظ٘ل٤ٌ  حًح ًخٕ حُٔي٣ٖ ِٓظِٓخ

, ك٤ليى حُوخ٢ٟ ٓويحٍ حُظؼ٣ٞٞ حُٜ٘خث٢ ح١ٌُ ٣٘زـ٢ إٔ ٣َحػ٢ اٌزٕف١ز إخجبسٖ ػٍٝاٌغشاِخ اٌزٙذ٠ذ٠خ فٟ 

 حُٔي٣ٖ. حٙريأٓيٟ حُظؼ٘ض ح١ٌُ  ، ٠ٓخكخً ُٚ ٠ٍَُ ح١ٌُ أٛخد حُيحثٖحك٢ طوي٣َٙ 

ً  ،زبٌخ ا٨رفبق اٌؼّٕٟ -4 , ٢ٛٝ كخُش طلَٜ ػ٘يٓخ ٣طِذ حُيحثٖ حُظؼ٣ٞٞ, ٍؿْ إٔ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ٌٓٔ٘خ

ك٤لَٔ ًُي رؤٕ حطلخهخ ٤ٟ٘ٔخ هي طْ ر٤ٜ٘ٔخ ػ٠ِ حُظلٍٞ ٖٓ حُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤  ،ًُيػ٠ِ حُٔي٣ٖ ُْٝ ٣ؼظَٝ 

 ح٠ُ حُظ٘ل٤ٌ رٔوخرَ.

 ششٚؽ اٌزٕف١ز ثّمبثً)اٌزؼ٠ٛغ(

ٓؼِٔخ ُِظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ ١َٝٗ ًٌُي ُِظ٘ل٤ٌ رٔوخرَ ١َٝٗ, ٝحٕ ًخٗض ٌٛٙ ح١َُٝ٘ ٍٝىص ك٢ ٜٗٞٙ 

ٔئ٤ُٝش حُٔي٤ٗش ٢ٛٝ حُوطؤ ٝح٠ٍَُ ٝحُؼ٬هش طٞكَ أًٍخٕ حُٔ -1: هخ٤ٗٞٗش ٓظلَهش ٢ٛٝ ػ٬ػش ١َٝٗ

 -3 ٣ظ٠ٖٔ ح٫ػلخء ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش. حطلخه٢ ػيّ ٝؿٞى ١َٗ -2حُٔزز٤ش ر٤ٖ حُوطؤ ٝح٠ٍَُ. 

 ً  .ح٫ػٌحٍ ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ٝحؿزخ

 رٛفش أسوبْ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ٟٚ٘: -1

أٝ ٛٞ ح٫ه٬ٍ رخُظِحّ هخ٢ٗٞٗ ػخّ ٛٞ  ٜيٍٙ حُؼوي,ٝٛٞ ح٫ه٬ٍ ٖٓ ؿخٗذ حُٔي٣ٖ رخُظِحّ ٓ :اٌخطأ -أ  

ُلخم ح٠ٍَُ رخُـ٤َ, ٝرلٔذ ٓخ حًح ًخٗض حُٔٔئ٤ُٝش حُٔظلووش ػوي٣ش أّ طو٣َ٤ٜش, ٝػ٠ِ حُ٘لٞ اػيّ 

 ٜٓخىٍ ح٫ُظِحّ. ػ٘ي رلغ ٍأ٣٘خٙح١ٌُ 

 ١ٞ٘.ٝٛٞ ح٫ًٟ ح١ٌُ ٤ٜ٣ذ ح٠ٍَُٔٝ ٗظ٤ـش ُوطؤ حُٔي٣ٖ, ٓٞحء ًخٕ ح٠ٍَُ ٓخى١ أٝ ٓؼ :اٌؼشس -ة
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 , أ١ إٔ ٣ٌٕٞ ح٠ٍَُ ٗظ٤ـش ُِوطؤ.اٌؼ٩لخ اٌغجج١خ ث١ٓ اٌخطأ ٚاٌؼشس -ج

ػِٔخ إٔ حٗظَح١ طٞحكَ أًٍخٕ حُٔٔئ٤ُٝش ٣ؼي ١َٗخ ري٤ٜ٣خ ًٕٞ حُظؼ٣ٞٞ ٛٞ ؿِحء ُِٔٔئ٤ُٝش ك٬ ٣ٌٖٔ 

 .ُْ طٌٖ حُٔٔئ٤ُٝش هي طلووض أ٫ًٝ  كَٟٚ ٓخ

   :ػذَ ٚخٛد ششؽ ٠زؼّٓ ا٨ػفبء ِٓ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌؼمذ٠خ -2

ٝرخُظخ٢ُ ٣ـُٞ ُِٔظؼخهي٣ٖ ح٫طلخم ػ٠ِ طؼي٣َ أكٌخٜٓخ  ،أكٌخّ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش ٤ُٔض ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ

ً  ط٘ي٣يحً  ٝػ٤ِٚ ُٞ ٝؿي  حُؼَحه٢، ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ( 1ٝ2/ 259)أٓظ٘خىح ُ٘ٚ حُٔخىس ، أٝ أػلخءحً  أٝ طول٤لخ

 خُظؼ٣ٞٞ.١َٗ ٣ظ٠ٖٔ ح٫ػلخء ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش حُؼوي٣ش ك٬ ٓـخٍ ُِلٌْ ر

ً : ا٨ػزاس – 3 ٤ُٚ ١ًَ٘ ٖٓ ١َٝٗ اأٗخٍ حُؼَحه٢ ح٫ إٔ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ  ,٣ؼي ح٫ػٌحٍ حؿَحءح ٤ٌِٗخ

حُوخػيس  ( ٓي٢ٗ ػَحه256،٢), ٝهي ٟٝؼض حُٔخىس (258-256)ًُٝي ك٢ حُٔٞحى  ،حُظؼ٣ٞٞ حٓظلوخم

ٓخ ُْ  ٣٘ٚ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ؿ٤َ  ٫ٝ ٣ٔظلن حُظؼ٣ٞٞ ح٫ رؼي حػٌحٍ حُٔي٣ٖ... )روُٜٞخ: حُؼخٓش ك٢ ح٫ػٌحٍ 

  .ًُي(

ػٖ  حٛزق ٓٔئ٫ًٝ  ٫َّ اٝ ،ٛٞ ىػٞس حُٔي٣ٖ ٖٓ هزَ ىحث٘ٚ ح٠ُ ٍَٟٝس ه٤خٓٚ رظ٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ :ا٨ػزاس

كٜٞ رٌٜح حُٔؼ٠٘ ػَٔ أ٣ـخر٢ ٣ٜيٍ ٖٓ حُيحثٖ ٣ؼزَ  ح٠ٍَُ ح١ٌُ ٤ٜ٣زٚ ٖٓ ؿَحء أه٬ُٚ رظ٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ,

 ػٖ أ١ ٍَٟ ٤ٜ٣ذ حُيحثٖ.       ٓٔئ٫ًٝ  ػيَّ  ٝح٫َّ ك٤ٚ ػٖ ٍؿزظٚ ر٠ٍَٝس ط٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ 

ٓلخىٛخ حٕ  فب٨ػزجبساد اٌمب١ٔٛٔخحٕ ح٫ػٌحٍ ٓطِٞد ٫ػظزخٍحص هخ٤ٗٞٗش ٝأه٬ه٤ش,  :اٌسىّخ ِٓ ا٨ػزاس

ٝحٗٔخ ٣ؼ٢٘ إٔ حُي٣ٖ أٛزق ٓٔظلن ح٫ىحء,  ،ٓـَى كٍِٞ أؿَ حُي٣ٖ ٣٫ٌَ٘ ه٣َ٘ش ػ٠ِ ط٠ٍَ حُيحثٖ

ك٤وّٞ ػ٠ِ أٓخّ  ا٨ػزجبس ا٨خ٩لٟأٓخ ، ػ٤ِٚ حػٌحٍٙٝؿذ إٔ ٣ـؼَ ٓي٣٘ٚ ٓٔئ٫ٝ ٝرٌُي حًح حٍحى حُيحثٖ 

٣٘زٚ ٓي٣٘ٚ هزَ ٓلخؿجظٚ رخؿَحءحص حُظ٘ل٤ٌ حُـز١َ  ْٕ أ٤ْ حُوِو٤ش ك٢ أ١ ٓـظٔغ طٞؿذ ػ٠ِ حُيحثٖ وإٔ حُ

 ً  .ًَٝحٓظٚ رل٣َش حُٔي٣ٖ حُظ٢ طٌَ٘ أؿِزٜخ ٓٔخٓخ

 :ِٛلف اٌمٛا١ٔٓ اٌّذ١ٔخ ِٓ ا٨ػزاس  

هق حُوٞح٤ٖٗ حُٔي٤ٗش ك٤خٍ ح٫ػٌحٍ ر٤ٖ ٓظ٘يى ٝٓظٔخَٛ ٝر٤ٖ ٖٓ ٌِٓض ٌِٓٔخ ٝٓطخ ر٤ٖ حٓٞ ٣ٖ٘طزخ

 حُٔظ٘يى ٝحُٔظٔخَٛ.

 ٓغ ح٫ػٌحٍ كؤٗظ١َظٚ ك٢ ٬ً ٗٞػ٢ حُظ٘ل٤ٌ حُـز١َ رشذدد كخُوٞح٤ٖٗ حُظ٢ طؤػَص رخُوخٕٗٞ حَُٝٓخ٢ٗ

 رٔوخرَ( ًخُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ حُل٢َٔٗ ٝح١َُٜٔ. -)حُؼ٢٘٤

ً يَّ ٓغ ح٫ػٌحٍ حً ػ رغبٍ٘ذلش حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُظ٣َ٘ؼخص ك٢ٜ حٓخ حُطخث ٫ػظزخٍ  ص ٓـَى كٍِٞ ح٫ؿَ ًخك٤خ

 ًخُوخٕٗٞ حُزَطـخ٢ُ ٝحُٔـَر٢ ٝٓـِش ح٫ُظِحٓخص حُظ٤ٔٗٞش. حُٔي٣ٖ ٓؼٌٍحً 

ك٢ٜ ُْ طظ٘يى ُْٝ طظٔخَٛ ًخُوخٕٗٞ  ٚعطب ِغٍىب  كوي ٌِٓض  ٖٓ حُظ٣َ٘ؼخص حُٔي٤ٗش أٓخ حُطخثلش حُؼخُؼش

حُؼَحه٢ ح١ٌُ ُْ ٣٘ظ١َ ح٫ػٌحٍ ك٢ ٬ً ٗٞػ٢ حُظ٘ل٤ٌ حُـز١َ ٝحٗٔخ أٗظ١َٚ ٫ٓظلوخم حُظؼ٣ٞٞ  حُٔي٢ٗ

ُْٝ ٣ٌٖ ٓظٔخ٬ٛ رل٤غ ُْ ٣ؼظزَ ٓـَى كٍِٞ ح٫ؿَ ًخك٤خ ٫ػظزخٍ حُٔي٣ٖ ٓؼٌٍح ح٫ حًح ٝؿي حطلخم ، كو٢

 ٣و٢٠ رٌُي.
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 ح٬ُٔكن

 1اٌٍّسك سلُ 

 

 اٌخطب اٌطجٝ فٝ اٌؼ١ٍّبد اٌدشاز١خ

 

 ُيًظٍٞػخىٍ حُٔويحى١ح٨ٓظخً ُغ حُزل

 ٓلخَٟ رـخٓؼش ًخ٤ُلٍٞٗخ ٓخروخ 

 أٓظخً ٓ٘خٍى ر٤ٌِش حُلوٞم ٓٔو٢

 

 حُٔويٓـــــــــش

ٝحُظ٢ ٣ظٞؿذ ػ٠ِ ٖٓ ٣ٔخٍٜٓخ حكظَحّ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ ك٢  ،طؼظزَ ٜٓ٘ش حُطذ ٖٓ أْٛ حُٜٖٔ ح٩ٗٔخ٤ٗش

ػ٘يٓخ ٣وّٞ  ،ٝحف حُ٘خّ ٬ٓٝٓظْٜك٤غ ٣ظلظْ ػ٠ِ حُطز٤ذ إٔ ٣لخكع ػ٠ِ أٍ ،ؿ٤ٔغ حُظَٝف ٝح٧كٞحٍ

٧ٕ ٜٓ٘ش حُطذ طلَٝ ػ٤ِٚ ٝحؿذ أه٬ه٢ ٝهخ٢ٗٞٗ ًُٝي رزٌٍ أه٠ٜ حُـٜٞى ػ٘يٓخ ٣وّٞ  ،رٞحؿزخطٚ

 .رٔؼخُـش َٟٓخٙ

كوي  ،٩ٝػطخء حُطز٤ذ حُٔـخٍ حٌُخك٢ ُٔؼخُـش َٟٓخٙ ك٢ ؿٞ ٖٓ حُؼوش ٝح١٫ٔج٘خٕ ٝىٕٝ ه٤٘ش أٝ طَىى

، ٌُٖٝ رٍَٔٝ حُِٖٓ ٝطِح٣ي ُظ٢ طَطٌذ أػ٘خء ٓٔخٍٓش ٜٓ٘ظْٜهطخثْٜ حًخٕ هي٣ٔخً ٫ ٣ٔؤٍ ح١٧زخء ػٖ أ

ح٧َٓ  ،ٝٓخ ٛخكذ ًُي ٖٓ ٣ُخىس ك٢ حٓظؼٔخٍ ح٫٥ص ٝح٧ؿِٜس حُطز٤ش ،ػيى ح١٧زخء ٝط٘ٞع أػٔخُْٜ

ٌٛح اٟخكش ا٠ُ طِح٣ي حُٞػ٢ حُؼخّ ُيٟ  ،ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ ًؼَس حُٔوخ١َ حُ٘خؿٔش ػٖ ح٧ػٔخٍ حُطز٤ش

 ،ا٠ُ حُو٠خء ٝحُويٍ ،ي ُي٣ْٜ اُوخء ٓخ ٣ٜخرٕٞ رٚ ٖٓ أَٟحٍ ٗخؿٔش ػٖ ػَٔ حُطز٤ذكِْ ٣ؼ ،ح٠َُٟٔ

كوي أٛزق ٖٓ حٌُٖٔٔ ٓٔخءُش  ،ٝرٔزذ ٌٛح حُظطٍٞ ٝحُٞػ٢ ،ٝاٗٔخ ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ ا٠ُ أهطخء ح١٧زخء

٘ظْ ح١٧زخء ػٖ ح٧هطخء حُ٘خؿٔش ػٖ ٓٔخٍٓظْٜ ح٧ػٔخٍ حُطز٤ش ك٤غ ٛيٍص حُظ٣َ٘ؼخص حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ ط

 .ػَٔ ح١٧زخء ٝٓلخٓزظْٜ ك٢ كخُش ٛيٍٝ أهطخء ١ز٤ش ٖٓ ؿخٗزْٜ

 

ػْ ٓخُزؼض إٔ ططٍٞص كؤٛزق ح١٧زخء ٫  ،ًٝخٗض ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ طظَطذ اًح أٍطٌذ أهطخء ػٔي٣ٚ

ٝهي ًخٕ ًُي ٗظ٤ـش ُِظطٍٞ  ،٣ٔؤُٕٞ كو٢ ػٖ ح٧هطخء حُؼٔي٣ش ٝاٗٔخ أ٠٣خ ػٖ ح٩ٛٔخٍ ٝحُوطؤ حُـ٤ْٔ

 .ؼ٬ؽ حُطز٢حُؼ٢ِٔ ك٢ ١َم حُ

 

ٌٝٛح حُوطؤ  ،ُٝؼَ أْٛ ٓخ ٣زٍَ ٓٔخءُش حُطز٤ذ ٛٞ حُوطؤ حُطز٢ ح١ٌُ ٣ٜيٍ ٓ٘ٚ أػ٘خء ٓٔخٍٓش ٜٓ٘ش

ًُٝي رخُ٘ظَ ُِطز٤ؼش حُل٤٘ش ٝحُؼ٤ِٔش  ،٣وظِق ػٖ حُوطؤ ح١ٌُ ٣َطٌزٚ ح٩ٗٔخٕ حُؼخى١ أػ٘خء ٓٔخٍٓش ػِٔٚ

 .حُظ٢ طظٜق رٜخ ح٧ػٔخٍ حُطز٤ش
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ػ٠ِ ٝؿٞى طوٜٜخص ٓوظِلش كِٜض ٗظ٤ـش كخؿخص حُ٘خّ ٝحُظويّ  ُٝٔخ ًخٗض ٜٓ٘ش حُطذ ط٘ط١ٞ

ٖٝٓ ٌٛٙ حُظوٜٜخص : حُطذ حُزخ٢٘١ ١ٝذ ح١٧لخٍ  ،حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ كَٜ ك٢ ٓـخٍ ح٧ػٔخٍ حُطز٤ش

ٌُٜح كبٕ ح٧هطخء  ،ٝح٧َٓحٝ حُ٘ٔخث٤ش ٝأَٓحٝ حُوِذ ٝحُـَحكش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُظوٜٜخص ح٧هَٟ

  .ظوٜٜخص حُطز٤شحُطز٤ش طوظِق ٝطظ٘ٞع طزؼخً ُظِي حُ

 

ً ٖٓ ٌٛٙ ح٧هطخء حُطز٤ش ٝٛٞ حُوطؤ حُطز٢ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش  ،ٝهي ط٘خُٝ٘خ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٗٞػخ

ًٜٝٞٗخ ط٘٘ؤ أػ٘خء ه٤خّ حُطز٤ذ حُـَحف رخُظيحهَ  ،رخُ٘ظَ ٤ٔٛ٧ش ٝهطٍٞس ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ ح٧هطخء حُطز٤ش

ٝهي ٣ئى١ حُوطؤ ك٢ حُؼ٤ِٔخص  ،ٚح١ٌُ ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ أٝ ػ٠ٞ ٖٓ أػ٠خث ،حُـَحك٢

حُـَحك٤ش ا٠ُ كويحٕ ح٩ٗٔخٕ ُل٤خطٚ أٝ كويحٕ ػ٠ٞ ٖٓ أػ٠خثٚ أٝ كٍٜٞ ط٘ٞٙ أٝ ػخٛش أٝ, َِٗ ك٢ 

  .أكي أػ٠خء ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ

 

ٝٓٞف ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ىٍحٓش ٓلّٜٞ حُوطؤ حُطز٢ رٌَ٘ ػخّ ػْ ٗليى رؼي ًُي حُوطؤ حُطز٢ 

ٝٓٞف ٗؼظٔي  ،ٗٔظؼَٝ ٍٛٞحً ٨ُهطخء حُطز٤ش ك٢ ٓـخٍ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ػْ ،ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش

ػْ ٟٗٞق رؼي  ،ك٢ ًُي ػ٠ِ أْٛ حٍُٜٞ حُ٘خثؼش حُظ٢ طَحكن حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ٝحُظ٢ أرَُٛخ حُو٠خء

 .ًُي ٤ًل٤ش اػزخص حُوطؤ حُطز٢ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ػ٘ي ٓٔخءُش حُطز٤ذ حُـَحف ػٖ أهطخثٚ حُطز٤ش

ٓلّٜٞ حُوطؤ حُطز٢  ،ٓٞف ٗؤْ ٌٛٙ حُيٍحٓش ا٠ُ ػ٬ػش ٓزخكغ ك٘ظ٘خٍٝ ك٢ حُٔزلغ ح٧ٍٝٝػ٤ِٚ 

ٝأه٤َحً ٗظ٘خٍٝ ك٢  ،ػْ ٟٗٞق ك٢ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ٍٛٞ ح٧هطخء حُطز٤ش ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ،حُـَحك٢

 .حُٔزلغ حُؼخُغ ٤ًل٤ش اػزخص حُوطؤ حُطز٢ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش

 

 

 حُٔزلغ ح٧ٍٝ

 وطؤ حُطز٢ حُـَحك٢ٓلّٜٞ حُ

 

ىٍحٓش حُوطؤ حُطز٢ حُـَحك٢ طوظ٤٠٘خ طلي٣ي ٓلّٜٞ حُوطؤ حُطز٢ رٞؿٚ ػخّ ػْ ٗظ٘خٍٝ رؼي ًُي طلي٣ي 

  .ٝٓٞف ٣ٌٕٞ ًُي ك٢ ٓطِز٤ٖ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ ،ٓلّٜٞ حُوطؤ حُطز٢ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش

 

 حُٔطِذ ح٧ٍٝ

 ٓلّٜٞ حُوطؤ حُطز٢ رٞؿٚ ػخّ

 

ٚ حٗلَحف ػٖ حُِٔٞى حُٔؤُٞف ُِ٘وٚ حُؼخى١، كبًح هَؽ حُ٘وٚ رؤٗ ،٣ؼَف حُوطؤ رٍٜٞس ػخٓش

١ٝز٤ؼ٢ كبٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ٓٔخءُش  ،رًِٔٞٚ ػٖ ِٓٞى ح٩ٗٔخٕ حُؼخى١ كبٗٚ ٣ٌٕٞ ٓوطجخً ٝطظَطذ ٓٔئ٤ُٝظٚ

 .ٓخُْ طظٞحكَ أًٍخٕ حُٔٔئ٤ُٝش ٢ٛٝ حُوطؤ ٝح٠ٍَُ ٝػ٬هش حُٔزز٤ش ،حُ٘وٚ ػٖ هطؤ حٍطٌزٚ طـخٙ حُـ٤َ

ٝح١ٌُ  ،كِٔخ ًخٕ ح٫ُظِحّ ح١ٌُ ٣وغ ػ٠ِ ػخطوٚ طـخٙ َٟٓخٙ ٛٞ حُظِحّ رزٌٍ ػ٘خ٣ش ،٤ذأٓخ رخُ٘ٔزش ُِطز
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٧ؿَ ٗلخء  ،٣لَٝ ػ٤ِٚ رٌٍ حُؼ٘خ٣ش ح٬ُُٓش حُظ٢ طوظ٤٠ٜخ ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش ٝحُل٤٘ش ك٢ ٓـخٍ حُطذ

٤ُٝش ػ٤ِٚ كبٕ اه٬ٍ حُطز٤ذ رٌٜح ح٫ُظِحّ ٣ٌَ٘ هطؤ ١ز٤خً ٣َطذ ٓٔئ ،ح٣َُٔٞ ٝطلٖٔ كخُظٚ حُٜل٤ش

 .كخُوطؤ حُطز٢ رٞؿٚ ػخّ ٣ٌٕٞ ػ٘ي ٝؿٞى طو٤َٜ ك٢ ِٓٔي حُطز٤ذ ،حُطز٤ش

 ،ػ٠ِ إٔ حُظِحّ حُطز٤ذ طـخٙ ح٣َُٔٞ ٛٞ حُظِحّ رزٌٍ ػ٘خ٣ش  ،ٝهي حٓظوَ حُلوٚ ٝحُو٠خء ًٌُٝي حُوٞح٤ٖٗ

ً رظلو٤ن ٗظ٤ـش  ٣ش ٣ٝلظَٝ ك٢ حُؼ٘خ ،ٝإٔ ًخٗض ٛ٘خى رؼٞ حُلخ٫ص ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُظِحّ حُطز٤ذ حُظِحٓخ

ٝحُظ٢ ٣ظٞؿذ إٔ ٣ويٜٓخ  ،٢ٛ حُؼ٘خ٣ش حُظ٢ طوظ٤٠ٜخ ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش ك٢ حُطذ ،حُٔطِٞرش ٖٓ حُطز٤ذ

ٝػ٤ِٚ كبًح هَؽ حُطز٤ذ ػٖ ًُي ٣ٌَ٘ هطؤ  ،ك٤ٔخ ُٞؿٞى ك٢ ٗلْ حُظَٝف ،١ز٤ذ ك٢ ٓٔظٞحٙ ح٢ُٜ٘ٔ

ػخّ أٓخٓٚ ٛٞ ٓؼ٤خٍ  ،ٝػ٤ِٚ كبٕ ٓؼ٤خٍ حُوطؤ حُطز٢ .٣ٔظٞؿذ ٓٔخءُظٚ ػٖ أ١ ٍَٟ ٤ٜ٣ذ ح٣َُٔٞ

٣ظٞؿذ ه٤خّ ًِٓٞٚ ًُٝي  ،٧ٝؿَ ٓؼَكش هطؤ حُطز٤ذ ك٢ ػ٬ؽ ٠٣َٓٚ ،ِٓٞى حُطز٤ذ حُؼخى١

كبًح ًخٕ حُطز٤ذ ػخٓخً ٝأٍىٗخ طوي٣َ ًِٓٞٚ ٝك٤ٔخ اًح ًخٕ هي  ،رٔوخٍٗظٚ رِٔٞى ١ز٤ذ أهَ ٖٓ ٗلْ ٓٔظٞحٙ

ؼَ ٛخىٍحً ٖٓ ١ز٤ذ أٓخ اًح ًخٕ حُل ،ػ٤ِ٘خ ه٤خّ ًِٓٞٚ رطز٤ذ ػخّ ٖٓ ٗلْ ٓٔظٞحٙ ،أهطؤ أّ ٫

 .كل٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ظٞؿذ ٓوخٍٗظٚ رِٔٞى ١ز٤ذ ٓظوٜٚ ٝرٔٔظٞحٙ ،ٓظوٜٚ ٝأٍىٗخ ه٤خّ ًِٓٞٚ

ٝك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ ػ٘ي طوي٣َ حُوطؤ حُطز٢ ُِطز٤ذ ٣ظٞؿذ ح٧هٌ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ حُظَٝف حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ 

ش ًخ٧ىٝحص ٝح٫٥ص ٓظٞحكَس ُِؼ٬ؽ أكخ١ض رخُطز٤ذ ػ٘ي حٍطٌخرٚ حُلؼَ ٝك٤ٔخ اًح ًخٗض ح٩ٌٓخ٤ٗخص حُٔخى٣

 .أّ ٫

٢ٛٝ ٝؿٞد  ،ٝرخُظخ٢ُ طلي٣ي ٓٔئ٤ُٝش ،ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُ٘ظ٤ـش حُظخ٤ُش ػ٘ي طوي٣َ هطؤ حُطز٤ذ

ه٤خّ ًِٓٞٚ ػٖ ٣َ١ن ٓوخٍٗظٚ رِٔٞى ١ز٤ذ آهَ ٖٓ ٗلْ  ،ح٧هٌ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ ػ٬ػش ػ٘خَٛ ٢ٛ

ُظ٢ أكخ١ض رؼَٔ حُطز٤ذ ٝطؤػ٤َٛخ ػ٤ِٚ ٝٓيٟ طٞحكَ ٝٓؼَكش حُظَٝف ح ،طوٜٜٚ ٝٓٔظٞحٙ ح٢ُٜ٘ٔ

 .ح٩ٌٓخ٤ٗخص حُٔخى٣ش حُٔٔظويٓش ك٢ حُؼَٔ حُطز٢

 ،ػخى٣ش أٝ ك٤٘ش ،كخُطز٤ذ ٣ٌٕٞ ٓٔج٫ًٞ ػٖ ؿ٤ٔغ أهطخثٚ ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞػٜخ ٝٓٞحء ًخٗض ٤ٔ٣َس أّ ؿ٤ٔٔٚ

ٕ ك٢ ٓٔظٞحٙ اًح ُْ ٣ٌٖ طٍٜٞ ٝهٞػٚ ٖٓ ١ز٤ذ ٣ٌٞ ،كٜٞ ٓٔئٍٝ ػٖ ًَ طو٤َٜ ك٢ ٌِٓٔٚ حُطز٢

 .اًح ٝؿي ك٢ ٗلْ ظَٝكٚ حُظ٢ أكخ١ض رٚ أػ٘خء ٓٔخٍٓظٚ ػِٔٚ حُطز٢ ،حُطز٢

اًح ًخٕ ح٣َُٔٞ ك٢ كخُش  ،ٖٝٓ أٓؼِش ح٧هطخء حُطز٤ش حُ٘خثؼش ٍكٞ ػ٬ؽ ح٣َُٔٞ أٝ حُظؤهَ ك٢ ًُي

  .هطَس طٔظيػ٢ ٖٓ حُطز٤ذ ٓٔخػيطٚ ٝحُظيهَ ح٣َُٔغ ُؼ٬ؿٚ

ً ػ٠ِ ؿَٜ ك٢ ح٧ٍٛٞ  ،ُوطؤ ك٢ ط٘و٤ٚ حَُٔٝح ،ًٌُٝي ٣ؼظزَ ٖٓ ح٧هطخء حُطز٤ش اًح ًخٕ ٓز٤٘خ

ًٔخ ُٞ أهطؤ حُطز٤ذ ك٢ ط٘و٤ٚ ٗٞع حَُٔٝ ح١ٌُ  ،حُؼ٤ِٔش رٜٔ٘ش حُطذ ٝحُظ٢ ٣ظٞؿذ ػ٤ِٚ ٓؼَكظٜخ

ًٝخٕ ًُي ٣ؼٞى ا٠ُ ػيّ حٓظؼٔخُٚ حُٞٓخثَ حُؼ٤ِٔش ك٢ حُظ٘و٤ٚ ًخُٔٔخػش ٝح٧ٗؼش  ،٣ؼخ٢ٗ ٓ٘ٚ ح٣َُٔٞ

ك٤غ ٣ظٞؿذ ػ٤ِٚ حٓظؼٔخٍ ٌٛٙ حُٞٓخثَ ك٢ ٓؼَكش كخُش  ،ًح ًخٕ ك٢ ٓٔظ٘ل٠ٝحُظلخ٤َُ حُٔوظز٣َش ا

 .ح٣َُٔٞ

ك٤غ ٣ٌٕٞ حُطز٤ذ  ،هطؤ حُطز٤ذ ك٢ ٝٛق حُؼ٬ؽ ح٬ُُّ ٣َُِٔٞ ،ًٌُي ٣ؼظزَ ٖٓ ح٧هطخء حُطز٤ش

اً ٣وغ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؤهٌ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ ٗٞع  ،اًح ٝٛق ٣َُِٔٞ ىٝحء ٫ ٣٘خٓذ كخُظٚ حُٜل٤ش ،ٓوطجخ

كخُش ح٣َُٔٞ ٝػَٔٙ ٝٓيٟ طلِٔٚ ُِٔٞحى حُظ٢ طل٣ٜٞخ ح٧ى٣ٝش ًٌُي ٣ؼظزَ هطؤ ٖٓ ؿخٗذ حَُٔٝ ٝ

حُطز٤ذ اًح ٝٛق ٣َُِٔٞ ىٝحء ؿ٤َ ٓ٘خٓذ ُلخُظٚ ح٤َُٟٔش أٝ أٗٚ ٣ئى١ ا٠ُ ٠ٓخػلخص ًز٤َس 

ًٌُي ٣ؼظزَ هطؤ ١ز٢ كوٖ ح٣َُٔٞ رٔخىس ؿ٤َ حُٔخىس حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ رخُ٘ٔزش ُلخُش  ،٠َٓٝس رٜلظٚ
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ًٔخ ٣ؼزَ هطؤ ٖٓ ؿخٗذ حُطز٤ذ اًح حٓظويّ ػ٬ؿخً هي٣ٔخً ٜٓـٍٞحً أٝ ُـؤ ا٠ُ أِٓٞد ػ٬ؿ٢  ،ح٣َُٔٞ

 .ؿ٤َ ٓؼَٝف أٝ ؿ٤َ ٓؤٕٓٞ حُؼٞحهذ

٣ٝؼظزَ أ٠٣خً ٖٓ ح٧هطخء حُطز٤ش حُظ٢ ٣ٔؤٍ ػٜ٘خ حُطز٤ذ هَٝؿٚ ػٖ حُـخ٣ش أٝ حُٜيف ٖٓ ػِٔٚ حُطز٢ 

ًٔخ ُٞ أؿَٟ طـخٍد ػ٠ِ  ،ٓٔئ٫ًٝ ػٖ ًُيكبًح طوِق ٌٛح حُٜيف ػٖ ػِٔٚ ٣ٌٕٞ  ،طـخٙ ح٣َُٔٞ

ح٣َُٔٞ ٫ روٜي ػ٬ؿٚ ٝاٗٔخ ٫ًظ٘خف ػ٬ؽ ؿي٣ي، كخُظـَرش ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٫ طٔظٜيف ػ٬ؽ 

٬٣ٝكع ك٢ ٌٛٙ حُلخُش رؤٕ حُطز٤ذ اًح هَؽ ػٖ حُـخ٣ش  ،ح٣َُٔٞ ح١ٌُ طٔض ٓٔخٍٓش حُظـَرش ػ٤ِٚ

طظَطذ اًح ًخٕ حُوٜي ٜٓ٘خ ُِزلٞع حُؼ٤ِٔش حُزلظش كبٕ ٓٔئ٤ُٝظٚ هي  ،حُٔلَٟٝش ػ٤ِٚ ٢ٛٝ ٗلخء ح٣َُٔٞ

 .ٝأٛخد ح٣َُٔٞ ٜٓ٘خ ٍَٟحً 

( ُٔ٘ش 101( ٖٓ حُ٘ظخّ ح٧ٓخ٢ٓ ُِيُٝش ك٢ ِٓط٘ش ػٔخٕ ٍهْ )26ا٠ُ إٔ حُٔخىس ) ،٫ٝري ٖٓ ح٩ٗخٍس ٛ٘خ

  .طِِّ حُطز٤ذ ػ٘ي اؿَحء طـَرش ١ز٤ش أٝ ػ٤ِٔش ػ٠ِ ح٣َُٔٞ أهٌ ٍٟخثٚ ػ٠ِ ًُي 1996

( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُؼٔخ٢ٗ ُِٔحُٝش ٜٓ٘ش حُطذ 19ا٠ُ إٔ حُلوَس ) ؽ ( ٖٓ حُٔخىس ) ،ٌح حُٜيىًٔخ ٤َ٘ٗ رٜ

اًح أؿَٟ ػ٤ِٚ  ،كِٔض حُطز٤ذ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ ح٧َٟحٍ حُظ٢ ط٤ٜذ ح٣َُٔٞ ،حُز١َ٘ ١ٝذ ح٧ٓ٘خٕ

 ٝكظ٠ ُٝٞ ًخٗض ٌٛٙ حُظـخٍد ٓؼظٔيس ٖٓ ،طـخٍد أٝ أرلخػخً ػ٤ِٔش ؿ٤َ ٓؼظٔيس ٖٓ هزَ ُٝحٍس حُٜلش

كبًح ُْ ٣َحع حُطز٤ذ  ،ك٘لٖ َٟٗ ػيّ اؿَحثٜخ ٣َُِٔٞ اًح ُْ طظ٠ٖٔ كخثيس ٓزخَٗس ُٚ ،ُٝحٍس حُٜلش

  .كبٗٚ ٣ٌٕٞ هي أُحٍ ػٖ ػِٔٚ حُطز٢ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ،ًُي ٝأؿَٟ ٓؼَ ٌٛٙ حُظـخٍد

 

 حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ

 حُوطؤ حُطز٢ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش

 

ا٫ إٔ حُظِحٓٚ  ،حُؼ٘خ٣ش ح٬ُُٓش ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ُٚ ٣ِظِّ حُطز٤ذ حُـَحف طـخٙ ح٣َُٔٞ رزٌٍ

اًح أٗٚ ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ ؿْٔ  ،٧ٕ ػَٔ حُـَحف ٣ظطِذ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُلَٙ ،٣ٌٕٞ ٛ٘خ أًؼَ أ٤ٔٛش

ٌُٜٝح كبٕ ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ حُـَحف ط٘٘ؤ اًح ُْ  ،ك٤غ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ هيٍ ٖٓ حُوطٍٞس ٝحُٔـخُكش ،ح٩ٗٔخٕ

 .ح٬ُُٓش هزَ ٝأػ٘خء اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٣ٞ٣َُِٔظوٌ ح٫كظ٤خ١خص 

ً ٗخ٬ًٓ  ،ٝر٘خء ػ٠ِ ًُي ٣وغ ػ٤ِٚ هزَ اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٌٝٛح  ،حُو٤خّ رللٚ ح٣َُٔٞ كلٜخ

ٝاٗٔخ ٣ٔظي ٌٛح  ،حُللٚ ٣ـذ إٔ ٫ ٣وظَٜ ػ٠ِ حٌُٔخٕ أٝ حُؼ٠ٞ ح١ٌُ ٤ٓو٠غ ُِؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

ُِظؤًي ٖٓ إٔ كخُظٚ طٔٔق ربؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٝحُ٘ظخثؾ حُظ٢ حُللٚ ٤َُ٘ٔ كخُش ح٣َُٔٞ حُؼخٓش 

ٖٓ ك٤غ طٞحكَ  ،ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ظؤًي ٖٓ طٞحكَ ح٩ٌٓخ٤ٗخص ح٬ُُٓش ُِو٤خّ رخُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ،٣ظَطذ ػ٤ِٜخ

 .حُٔٞحى ٝح٫٥ص ٝح٧ٗوخٙ حُٔٔخػي٣ٖ ُٚ ًخُطز٤ذ حُٔويٍ ٝح٤َُٟٖٔٔ

ىٕٝ حُو٤خّ رللٚ  ،طؤ، اًح أؿَٟ حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٣َُِٔٞٝػ٤ِٚ ٣ؼظزَ حُطز٤ذ حُـَحف هي أٍطٌذ ه

اً هي طٔٞء كخُش ح٣َُٔٞ أػ٘خء أٝ  ،كخُظٚ حُٜل٤ش ٝٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ ٖٓ ٗظخثؾ رؼي اؿَحء حُؼ٤ِٔش

ك٤ٌٕٞ حُطز٤ذ حُـَحف ك٢ ٌٛٙ  ،ػ٘يٓخ طٌٕٞ كخُظٚ حُؼخٓش ٫ طٔٔق ربؿَحء حُؼ٤ِٔش ،رؼي اؿَحء حُؼ٤ِٔش

ًٌُي ٣ٔؤٍ حُطز٤ذ حُـَحف رٔزذ حُوطؤ حُ٘خطؾ ػٖ ػيّ كلٚ حُؼ٠ٞ ح١ٌُ .٫ً ػٖ ًُيحُلخُش ٓٔئٝ

ًللٚ حُٔؼخٗش أٝ ح٠ٌُِ  ،ٓٞف طـَٟ ُٚ حُؼ٤ِٔش، ُِظؤًي ٖٓ كخؿش ٌٛح حُؼ٠ٞ ُِؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

اً إٔ ح٧َٓ ٣ظطِذ هزَ اؿَحء حُؼ٤ِٔش كلٚ ٌٛٙ ح٧ػ٠خء ُِظؤًي ٖٓ كخؿش  ،٫ٓظوَحؽ كٜخس ك٤ٜخ
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ٝػ٠ِ حُطز٤ذ حُـَحف حُو٤خّ رؼ٤ِٔخص حُللٚ ٝحُظلخ٤َُ حُٔوظز٣َش  ،ؿَحء ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخصح٣َُٔٞ ٩

كوي ٣ٌٕٞ حُؼ٠ٞ ٤ِٓٔخً ٫ٝ ٣لظخؽ ح٣َُٔٞ  ،ُٔؼَكش كخُش حُؼ٠ٞ هزَ اؿَحء حُؼ٤ِٔش ،ٝحُظ٣َٜٞ رخ٧ٗؼش

طز٤ذ حُـَحف أٝ هي ٣وّٞ حُـَحف رخٓظجٜخٍ ػ٠ٞ ٤ِْٓ ريٍ حُؼ٠ٞ حُظخُق.ًٌُي ٣ؼظزَ حُ ،٧ؿَحء حُؼ٤ِٔش

 ،ربك٠خٍ ١ز٤ذ ٓوظٚ رخُظوي٣َ ،اًح أؿَٟ حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ىٕٝ إٔ ٣لظخ١ ٌُُي ،هي حٍطٌذ هطؤ

ك٤غ ٫ ٣ٌٖٔ ػِٜٔخ ىٕٝ  ،هٜٞٛخً رخُ٘ٔزش ُِؼ٤ِٔخص حٌُزَٟ حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ ٝهض ٖٓ حُـَحف ٩ؿَحثٜخ

 .ح٫ػظٔخى ػ٠ِ طوي٣َ ح٣َُٔٞ ٖٓ هزَ ١ز٤ذ ٓويٍ

حُظؤًي ٖٓ أٗٚ هي أٓظ٘غ ػٖ ح٧ًَ  ،ف هزَ اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٣ٝٞ٣َُِٔظٞؿذ ٖٓ حُطز٤ذ حُـَح

ٝحُوخػيس حُؼخٓش إٔ حُطز٤ذ حُـَحف ًـ٤َٙ ٖٓ ح١٧زخء ح٥ه٣َٖ ٫ ٠٣ٖٔ  ،ٝحَُ٘د هزَ اؿَحء حُؼ٤ِٔش

٤ِٔش ١خُٔخ حُظِّ رزٌٍ حُؼ٘خ٣ش حٌُخك٤ش حُظ٢ طظطِزٜخ ح٧ٍٛٞ حُؼ ،ٗظ٤ـش ػِٔٚ حُطز٢ ٝحُ٘لخء حُظخّ ٖٓ ًُي

ا٫ إٔ ٓٔئ٤ُٝظٚ ط٘٘ؤ اًح طؤًي رؤٗٚ ُْ ٣وْ رٞحؿزٚ ك٢ اؿَحء حُؼ٤ِٔش  ،ٝحُل٤٘ش ٩ؿَحء حُؼ٤ِٔش َُٟٔخٙ

 .حُـَحك٤ش ٣َُِٔٞ رخُٔٔظٟٞ ٝحُٜٔخٍس حُظ٢ طظ٘خٓذ ٝطوٜٜٚ ٝٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظظَٙ ح٣َُٔٞ ٓ٘ٚ

 ،ء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤شأػ٘خء اؿَح ،ٛٞ ٓوخُلش حُطز٤ذ حُـَحف ،كخُوطؤ حُطز٢ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش

ُٝٔؼَكش هطؤٙ ٣وخّ ًِٓٞٚ رِٔٞى ١ز٤ذ ؿَحف ٖٓ ٗلْ  ،٨ٍُٛٞ حُؼ٤ِٔش حُٔظزؼش ك٢ ٓـخٍ ٜٓ٘ظٚ

ٓغ ح٧هٌ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ حُظَٝف  ،ٝٓخ ٣ظٔظغ رٚ ٖٓ ٓئ٬ٛص ػ٤ِٔش ،طوٜٜٚ ٝٓٔظٞحٙ ح٢ُٜ٘ٔ

ك٢ ٟٞء ًُي ٣ٔؤٍ حُطز٤ذ ٝ ،حُوخٍؿ٤ش ٝح٩ٌٓخ٤ٗخص حُٔخى٣ش حُظ٢ طٞكَص ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

ػٖ ًَ طو٤َٜ ك٢ ٌِٓٔٚ ح١ٌُ ٫ ٣ٌٖٔ طٞهؼٚ ٖٓ ١ز٤ذ ؿَحف أهَ ك٢ ٗلْ ٓٔظٞحٙ  ،حُـَحف

 .ك٤ٔخ ُٞ ٝؿي ك٢ ٗلْ حُظَٝف حُظ٢ أكخ١ض رٚ ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ،ٝطوٜٜٚ

 

 حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ

 ٍٛٞ ح٧هطخء حُطز٤ش ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش

 

ٌٝٛٙ ح٧هطخء  ،ش ٍٛٞ طوظِق ػٖ ح٧هطخء حُطز٤ش ك٢ حُظوٜٜخص ح٧ه٨َُٟهطخء حُطز٤ش حُـَحك٤

ً ًؼ٤َ حُظٌَحٍ ً  ،حُـَحك٤ش رؼ٠ٜخ ٣ٌٕٞ ٗخثؼخ  ،ٝحُزؼٞ ح٧هَ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ هطؤ حُطز٤ذ حُـَحف ٝحٟلخ

 .ٍٝٗٞى ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٍٛٞحً ُزؼٞ ٌٛٙ ح٧هطخء

 ،٣َُِٔٞ أهٌ ٓٞحكوظٚ ػ٠ِ ًُيٖٓ حُٔؼِّٞ أٗٚ ٣وغ ػ٠ِ حُطز٤ذ حُـَحف هزَ اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش 

اً ٫ ٣ـُٞ اؿَحء  ،٣ٝـذ إٔ طٜيٍ ٌٛٙ حُٔٞحكوش رؼي ٓؼَكظٚ رلو٤وش حُؼ٤ِٔش ٝحُ٘ظخثؾ حُٔلظِٔش ػٜ٘خ

ٝطِىحى أ٤ٔٛش ًُي ك٢ ح٧كٞحٍ حُظ٢ هي ٣ظؼَٝ ك٤ٜخ ح٣َُٔٞ ُِوطٍٞس ػ٘ي  ،حُؼ٤ِٔش ىٕٝ ٍٟخ ح٣َُٔٞ

ك٤ٌٖٔ  ، طٔٔق ك٤ٜخ ظَٝف ح٣َُٔٞ رخُظؼز٤َ ػٖ اٍحىطٚا٫ أٗٚ ك٢ كخُش ح٠ٍَُٝس حُظ٢ ٫ ،اؿَحء حُؼ٤ِٔش

ً ٣ٌٕٝٞ  ،ك٢ ٌٛٙ حُلخُش أهٌ ٓٞحكوش ٓٔؼِٚ حُوخ٢ٗٞٗ أٝ أهَد أهَرخثٚ ٝرو٬ف ًُي ٣ؼظزَ حُطز٤ذ ٓوطجخ

ً ك٤ٌٕٞ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ حُ٘ظخثؾ ح٠ُخٍس  ،ٓٔئ٫ًٝ  اًح أؿَٟ حُؼ٤ِٔش ىٕٝ ٍٟخ ح٣َُٔٞ أٝ ٖٓ ٣ٔؼِٚ هخٗٞٗخ

ك٤َٟ حُلوٚ ك٢ ٌٛٙ  ،ٞ رٌٍ حُؼ٘خ٣ش حُٔطِٞرش ك٤ٜخ.أٓخ ك٢ كخُش ح٠ٍَُٝس أٝ ح٫ٓظؼـخٍُِؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ُٝ

ٌُٖٝ  ،٫ٝ ٣ؼظزَ طَٜكٚ هطؤ ٣ٞؿذ ٓٔئ٤ُٝظٚ ،حُلخُش اػلخء حُطز٤ذ ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٍٟخ ح٣َُٔٞ

ٍ إٔ طٌٕٞ كخُش ح٣َُٔٞ ٫ طلظَٔ حُظؤه٤َ ٝإ ٣ٌٕٞ كخهي حُٞػ٢ ٝؿ٤َ هخى ،٣٘ظ١َ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ ح٧ٍٓٞ

ً ٌُُي ه٢٠ رؼيّ ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ حُـَحف ح١ٌُ هخّ رخٓظجٜخٍ ػي١  ػ٠ِ حُظؼز٤َ ػٖ اٍحىطٚ، ٝططز٤وخ
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ك٤غ ٝؿي ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ  ،حَٓأس رؤًِٔٚ أػ٘خء اؿَحء ػ٤ِٔش ٩ُحُش ٤ًْ ى٢٘ٛ ٖٓ ٗلْ ػي١ ح٠٣َُٔش

 .حُؼي١ ٫ًظ٘خف اٛخرظٚ رخ١َُٔخٕ اُحُش

٣ؼش ك٢ حُللٚ ُٔؼَكش كخُش ح٣َُٔٞ هزَ اؿَحء حُؼ٤ِٔش ٣ِِّٝ ٖٓ حُطز٤ذ حُـَحف حٓظويحّ حُطَم حُلي

ٝػ٤ِش ك٢ ٌٛٙ حُلخُش حٓظويحّ حُٔٔخػش ٝأؿِٜس ٍْٓ حُوِذ ٝحُظلخ٤َُ حُطز٤ش ٝحُظ٣َٜٞ  ،حُـَحك٤ش

 ً ح٣َُٔٞ  ،ك٤ٌٕٞ ٓٔئ٫ًٝ اًح أهطؤ ك٢ ط٘و٤ٚ كخُش ،رخ٧ٗؼش ك٢ ط٘و٤ٚ حَُٔٝ ًِٔخ ًخٕ ًُي ٌٓٔ٘خ

 ،ٝحُظ٢ طوظ٤٠ٜخ كخُش ح٣َُٔٞ ،ّ حُطَم حُلي٣ؼش ك٢ حُظ٘و٤ًٚٝخٕ ًُي ٣ؼٞى ا٠ُ ػيّ حٓظويح

ً ٌُُي ه٠ض ٓلٌٔش حُ٘وٞ ح٣َُٜٔش رٔٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ حُـَحف ح١ٌُ أَٛٔ ك٢ ػ٤ِٔش ط٘و٤ٚ  ٝططز٤وخ

حَُٔٝ ٝح١ٌُ ٫ ٣ٌٖٔ ٝهٞػٚ ٖٓ ؿَحف ٣وع ك٢ ٓٔظٞحٙ ح٢ُٜ٘ٔ ك٤ٔخ ُٞ ٝؿي ك٢ ٗلْ حُظَٝف 

 .ٔٔئٍٝحُظ٢ ًخٗض طل٢٤ رخُـَحف حُحُوخٍؿ٤ش 

ٝػ٠ِ حُطز٤ذ حُـَحف اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٣َُِٔٞ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠، ًُٝي ُظٞكَ ؿ٤ٔغ حُٞٓخثَ 

ٝر٘خء ػ٠ِ ًُي  ،ح٬ُُٓش ٩ؿَحء حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ٖٓ أىٝحص ٝأؿِٜس ٝٓٞحى ١ز٤ش ٝأًٝٔـ٤ٖ ٝؿ٤َٛخ

ك٤غ أؿَٟ ػ٤ِٔش  ،كوي ه٠ض اكيٟ حُٔلخًْ ك٢ أرٞ ظز٢ رٔٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ ػٖ ٝكخس حَٓأس ًخٗض كخ٬ًٓ 

ٝأىٟ ا٠ُ  ،اًح حٓظؼ٠ٜ ػ٤ِٚ اهَحؽ حُـ٤ٖ٘ ٖٓ رطٖ أٓٚ ،ح٫ُٞىس ُٜخ ك٢ ُِٜٓ٘خ ىٕٝ ٗوِٜخ ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠

 ،طيٍٛٞ كخُظٜخ حُٜل٤ش ٝػ٠ِ أػَ ًُي طْ ٗوِٜخ ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ ك٤غ طٞك٤ض ك٢ ؿَكش ح٩ٗؼخٕ ٓغ حُـ٤ٖ٘

ػيس أهطخء ٜٓ٘خ ٓؼَكظٚ رؼَٔ ح٫ُٞىس ح١ٌُ  ٧ٗٚ حٍطٌذ ،ٝهي ه٠ض حُٔلٌٔش رٔٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ ػٖ ًُي

ًٌُي اٛٔخُٚ ك٢ ػيّ حٓظويحّ ح٧ىٝحص ح٬ُُٓش ُٔؼَ ٌٛٙ  ،٣وظ٢٠ اؿَحء ػ٤ِٔش ه٣َٜ٤ش ك٢ حُٔٔظ٘ل٠

ك٤غ  ،ًٔخ إٔ ػِٔٚ ٣ْ٘ ػٖ ؿَٜ ٝاٛٔخٍ ،حُلخُش ًظ٣ِٝيٛخ رخُٔٞحثَ ٝح٧ًٔـ٤ٖ ُلخؿظٜخ ُٔؼَ ٌٛٙ حُٔٞحى

 .(3َُٔأس حُلخَٓ ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ هزَ إٔ طٔٞء كخُظٜخ حُٜل٤ش)ًخٕ حُٞحؿذ ػ٤ِٚ إٔ ٣وّٞ ر٘وَ ح

ًٔخ ٣وغ ػ٠ِ حُطز٤ذ حُـَحف حطوخً ح٫كظ٤خ١خص ح٬ُُٓش ػ٘ي حٓظؼٔخٍ ح٧ىٝحص ح٬ُُٓش ك٢ حُؼ٤ِٔخص 

رٔٔئ٤ُٝش  ،ٝػ٤ِٚ كوي ه٠ض اكيٟ حُٔلخًْ حُل٤َٔٗش ،ك٤غ ٣ٌٕٞ ٓٔئ٫ًٝ اًح أَٛٔ ك٢ ًُي ،حُـَحك٤ش

ص ح٣َُٔٞ حُ٘خطؾ ػٖ حٗلـخٍ آُش ًَٜرخث٤ش ًخٗض ٓٔظؼِٔش ٖٓ هزَ حُـَحف أػ٘خء حُطز٤ذ حُـَحف ػٖ ٓٞ

ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ حٗلـخٍ طِي ح٥ُش  ،٧ٗٚ أَٛٔ ك٢ حٓظويحٜٓخ رخُوَد ٖٓ ؿٜخُ أهَ ح٧َٓ ،حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

آُش  ٗظ٤ـش حٓظؼٔخُٚ ،ًٔخ طٔض ٓٔخثِش حُطز٤ذ حُـَحف ػٖ حُلَٝم حُظ٢ أ٤ٛذ رٜخ ح٣َُٔٞ ،حٌَُٜرخث٤ش

ً ػٖ ػيّ حُل٤طش ٝحُظزَٜ حُظ٢ ٣لظَٝ رخُطز٤ذ حُـَحف َٓحػخطٜخ ػ٘ي  ،ًَٜرخث٤ش ٝهي ًخٕ ًُي ٗخؿٔخ

٣ٝطِذ ٖٓ حُطز٤ذ حُـَحف حُظؤ٢ٗ ٝح٫كظَحُ ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش  ،اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

أٝ ػ٘ي حٓظؼٔخٍ ح٤ٗ٧خء  ٝػ٤ِٚ ك٤ؼظزَ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ ػيّ حكظَحُٙ ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ،٣َُِٔٞ

ٌُٜٝح كوي ه٠ض اكيٟ حُٔلخًْ حُل٤َٔٗش ربىحٗش حُطز٤ذ حُـَحف رٔزذ ٓخ ريٍ ٓ٘ٚ ٖٓ  .أػ٘خء حُـَحكش

ٍػٞٗش طٔؼِض ك٢ اؿَحء حُؼ٤ِٔش رَٔػش ٝىٕٝ حكظَحُ ٖٓ ؿخٗزٚ رو٬ف ٓخ طوظ٢٠ رٚ ح٧ٍٛٞ حُٔظزؼش 

ً أكيٟ حُٔلخًْ حُل ،ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ٤َٔٗش رٔٔخءُش حُطز٤ذ حُـَحف ػ٘ي هطؤٙ ًٔخ ه٠ض أ٠٣خ

ك٤غ ٣ؼظزَ  ،ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ ٓو١ٞ ٠٣َٓش ٖٓ ٠٘ٓيس حُـَحكش ٝح١ٌُ ٗظؾ ػ٘ٚ اٛخرظٜخ رظ٘ٞٙ ك٢ ًٍحػٜخ

ًُي هطؤ ٖٓ ؿخٗذ حُطز٤ذ حُـَحف ح١ٌُ هخّ ربؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ىٕٝ حُظؤًي ٖٓ ٬ٓٓش ح٠ُ٘ٔيس 

 .حُظؤًي ٖٓ كٖٔ حٓظوَحٍ ح٠٣َُٔش ػ٤ِٜخ اً ًخٕ ػ٤ِٚ ،ٝآ٫ص طؼز٤ض ح٠٣َُٔش ػ٤ِٜخ

ٝح٫رظؼخى ػٖ حُطَم  ،ٝػ٠ِ حُطز٤ذ حُـَحف حٓظويحّ حُطَم حُلي٣ؼش ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش

ٝططز٤وخً ٌُُي كوي ه٠ض اكيٟ حُٔلخًْ ك٢ ً٘يح رٔٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ حُـَحف ػٖ ح٧َٟحٍ  ،حُزيحث٤ش ك٢ ًُي

ك٤غ حطزغ ك٢ ًُي ٣َ١وش ريحث٤ش ٗظؾ ػٜ٘خ طِق  ،كوٌ ١لَ حُظ٢ أٛخرض ح٣َُٔٞ رٔزذ طـز٤َ ًَٔ ك٢

ٝهي أٗخٍص حُٔلٌٔش ػ٘يٓخ أىحٗض حُطز٤ذ حُـَحف  ،٣َٓغ ُِؼ٠ٞ ح١ٌُ طْ طـز٤َٙ ٝهي أىٟ ًُي ا٠ُ رظَٙ
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ا٠ُ أٗٚ ٖٓ حُٞحؿزخص ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طوظ٤٠ٜخ ٜٓ٘ظٚ اطزخع حُٞٓخثَ حُؼ٤ِٔش ٢ٌُ ٣ٔخ٣َ  ،ك٢ ٌٛح حُلٌْ

 .ي٣ؼش ػ٘ي اؿَحء ػ٬ؽ ح٣َُٔٞٓٔظـيحص حُؼِّٞ حُل

كبًح  ،٣ٝظٞؿذ ٖٓ حُطز٤ذ حُـَحف اطزخع ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

ٝر٘خء ػ٠ِ ًُي كوي ه٠ض اكيٟ حُٔلخًْ ح٣ٌُٞظ٤ش رٔٔخءُش حُطز٤ذ  ،هَؽ ػٖ ًُي طظَطذ ٓٔئ٤ُٝظٚ

٠ ه٬ف ح٧ٍٛٞ حُل٤٘ش حُٔظزؼش ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُـَحف ػٖ هطؤ ٢ٜ٘ٓ حٍطٌزٚ ك٢ ػ٤ِٔش هظخٕ أؿَحٛخ ػِ

ك٤غ أهطؤ ربُحُش ًخَٓ حُـِي ُِؼ٠ٞ ٤ُْٝ ؿِء ٓ٘ٚ ًٔخ ٛٞ ٓظزغ ك٢ ػ٤ِٔش حُوظخٕ، ح٧َٓ ح١ٌُ  ،حُلخُش

٣ٝوغ ػ٠ِ حُطز٤ذ حُـَحف ػ٘ي ح٫ٗظٜخء ٖٓ حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش حُظؤًي ٖٓ اُحُش .أىٟ ا٠ُ ط٣ٞ٘ٚ ٌٓخٕ حُؼ٤ِٔش

ٖٝٓ ح٧هطخء حُظ٢ طظٌٍَ ىحثٔخً طَى حُطز٤ذ حُـَحف ُزؼٞ  ،ؼِٔش ك٢ حُؼ٤ِٔشحُٔٞحى ٝهطغ حُ٘خٕ حُٔٔظ

ٝٓزذ ًُي هي ٣ؼٞى ا٠ُ حٌٗٔخٕ ٌٛٙ حُوطغ ىحهَ ؿْٔ  ،ٌٛٙ حُٔٞحى أٝ هطغ حُ٘خٕ ك٢ ٌٓخٕ حُؼ٤ِٔش

ك٤غ ٣وّٞ حُـَحف رؼي ح٫ٗظٜخء ٖٓ حُؼ٤ِٔش رو٤خ١ش  ،ح٣َُٔٞ ك٤غ ٣ٜؼذ ط٤٤ِٔٛخ ػٖ أك٘خء حُـْٔ

ٝرؼي كظَس ٖٓ اؿَحء حُؼ٤ِٔش ٣٘ؼَ  ،اكيٟ ٌٛٙ حُوطغ ك٢ ٌٓخٕ حُؼ٤ِٔش ىحهَ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ حُـَف كظزو٠

ح٣َُٔٞ رآ٫ّ ك٢ ٌٓخٕ حُؼ٤ِٔش ٝهي ٣ٜخكذ ًُي حٍطلخع ك٢ ىٍؿش حُلَحٍس حُظ٢ طؼٞى ٬ُُظٜخرخص حُ٘خطـش 

٫ٓظوَحؽ  ح٧َٓ ح١ٌُ ٣ٔظِِّ اػخىس كظق ؿَف حُؼ٤ِٔش ،ػٖ طؼلٖ ٌٛٙ حُوطؼش ك٢ ىحهَ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ

ٝهي طئى١ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخ٫ص ك٢ رؼٞ ح٧ك٤خٕ ا٠ُ ٝكخس ح٣َُٔٞ ٗظ٤ـش  ،هطؼش حُ٘خٕ ٖٓ ؿْٔ ح٣َُٔٞ

ً ٓخ ٣يكغ حُطز٤ذ حُـَحف ٓٔئ٤ُٝش ًُي  .ُظؤػَ ح٣َُٔٞ رخُظؼو٤ٔخص ٝح٫ُظٜخرخص حُ٘خطـش ػ٘ي ًُي ٝؿخُزخ

ظ٤ق ٌٓخٕ حُؼ٤ِٔش ٖٓ ٌٛٙ ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ ٖٓ ٝحؿزخطْٜ ط٘ ،ػ٠ِ ٓٔخػي٣ٚ ٖٓ حَُٟٔٔخص ٝح٤َُٟٖٔٔ

ا٫ إٔ ًُي ٫ ٣ؼل٢ حُطز٤ذ حُـَحف ٖٓ ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُٝش كخُو٠خء ىحثٔخً  ،حُوطغ رؼي ح٫ٗظٜخء ٖٓ حُؼ٤ِٔش

٧ٗٚ ٣ظٞؿذ ػ٤ِٚ حُظؤًي ٖٓ ػيى هطغ حُ٘خٕ حُٔٔظويٓش  ،٣ظ٘يى ٓغ حُطز٤ذ حُـَحف ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخ٫ص

ٌُٖٝ ًُي ٫ ٣ؼ٢٘  ،ٝٗظخكظٚ هزَ حُو٤خّ رو٤خ١ش ؿَف حُؼ٤ِٔشك٢ حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٝهِٞ ٌٓخٕ حُؼ٤ِٔش ٜٓ٘خ 

ك٤غ ٣ظلِٕٔٞ ؿخٗذ ٖٓ ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُٝش اً  ،اػلخء ح٤َُٟٖٔٔ حُٔٔخػي٣ٖ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ك٢ ٌٛٙ حُلخُش

ًٔخ ٣وغ ػ٠ِ حُطز٤ذ حُـَحف رؼي اؿَحء حُؼ٤ِٔش .٣وغ ػ٤ِْٜ حُو٤خّ ر٘ظخكش ٌٓخٕ حُؼ٤ِٔش هزَ ه٤خ١ش حُـَف

٤خّ رٞحؿذ ح٩َٗحف ٝحَُهخرش ػ٠ِ ح٣َُٔٞ كظ٠ ٣ٔظط٤غ حٓظؼخىس ًخَٓ ٝػ٤ٚ ٝٝظخثق حُو ،حُـَحك٤ش

ً ح٧ٓؼخء ٝػ٤ِٚ كوي ه٠ض ٓلٌٔش حُ٘وٞ حُل٤َٔٗش ك٢ هَحٍ ُٜخ رٔٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ  ،أػ٠خثٚ ٝهٜٞٛخ

حُـَحف ػ٘ي ح٧َٟحٍ حُظ٢ أٛخرض ح٣َُٔٞ ح١ٌُ ُْ ٣ظْ اٗؼخٗٚ رؼي حُؼ٤ِٔش رٌَ٘ طخّ ٫ٓظؼخىس ٝظخثق 

 ،ٌٝٛح ٫ ٣ؼ٢٘ ٝؿٞد ٬ُٓٓش حُطز٤ذ حُـَحف ٠٣َُٔٚ ١ٞحٍ حُٞهض رؼي اؿَحء حُؼ٤ِٔش .خء ؿٔٔٚأػ٠

ٌُٖٝ طًَٚ رؼي حُؼ٤ِٔش ىٕٝ اَٗحف ٍٝهخرٚ ٣ؼي اه٫٬ً ٖٓ ؿخٗزٚ ٣َطذ ٓٔئ٤ُٝظٚ اًح أىٟ طًَٚ ريٕٝ 

 َٓحهزش ا٠ُ ٗظخثؾ ٟخٍس ُْ طٌٖ طلَٜ ٣َُِٔٞ ُٞ ًخٕ هي ه٠غ ٩َٗحف حُطز٤ذ حُـَحف

 

 ٔزلغ حُؼخُغحُ

 اػزخص حُوطؤ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش

 

ً  إٔ حُظِحّ حُطز٤ذ طـخٙ ح٣َُٔٞ ً رزٌٍ حُؼ٘خ٣ش ،ٖٓ حُٔوٍَ ه٠خًء ٝكوٜخ ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ  ،٣ؼظزَ حُظِحٓخ

حُطز٤ذ ٫ ٣ٌٕٞ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ ٗظ٤ـش حُؼ٬ؽ ٌُٖٝ ػ٤ِٚ رٌٍ حُؼ٘خ٣ش ح٬ُُٓش رٜيف ٗلخء ح٣َُٔٞ، ًُٝي 

( ٖٓ 18ٝهي أًيص ًُي حُٔخىس ) ،ك٢ ػ٬ؿٚ أٝ ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ربطزخع حُٞٓخثَ حُؼ٤ِٔش

، ك٤غ ٜٗض ػ٠ِ 1996( ُٔ٘ش  22هخٕٗٞ ِٓحُٝش ٜٓ٘ش حُطذ حُز١َ٘ ١ٝذ ح٧ٓ٘خٕ حُؼٔخ٢ٗ حَُهْ ) 
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ًُي رخُوٍٞ : " ٫ ٣ٌٕٞ حُطز٤ذ حُٔؼخُؾ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ ٗظ٤ـش حُؼ٬ؽ ر١َ٘ إٔ ٣ٌٕٞ هي رٌٍ حُؼ٘خ٣ش ح٬ُُٓش 

 ." ٓظؼَٔ ؿ٤ٔغ حُٞٓخثَ ح٤ُٜٔؤس ُٚ ُظ٘و٤ٚ كخُش ح٣َُٔٞ ٝاػطخثٚ حُؼ٬ؽ حُٜل٤قٝح

كبٕ ًُي ٣ٌَ٘ هطؤ ١ز٢ ٖٓ  ،ُْٝ ٣زٌٍ حُؼ٘خ٣ش حُٔطِٞرش ػ٘ي ػ٬ؽ ح٣َُٔٞ ،ٝاًح أهَ حُطز٤ذ رٌُي

( ٖٓ ٗلْ  19ٝهي ٜٗض ػ٠ِ ًُي حُٔخىس )  .ٓٞحء ًخٗض ػوي٣ش أّ طو٣َ٤ٜٚ  ،ؿخٗزٚ ٣َطذ ٓٔج٤ُٞظٚ 

 : شلخ٫ص ح٧ط٣٤ظلَٔ حُطز٤ذ ٓٔئ٤ُٝش ػِٔٚ ٝح٧َٟحٍ حُ٘خطـش ػ٘ٚ ك٢ حُ " : ٕٞ حًٌٍُٔٞ رخُوٍٞحُوخٗ

 (.اًح ٝهغ ٓ٘ٚ اٛٔخٍ , أٝ طو٤َٜ، أٝ ُْ ٣زٌٍ حُؼ٘خ٣ش ح٬ُُٓش -د

 

ٝر٘خء ػ٠ِ ًُي ٣ظطِذ ٖٓ حُطز٤ذ حُـَحف رٌٍ حُؼ٘خ٣ش ح٬ُُٓش ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٣َُِٔٞ 

٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش حُؼخرظش ػ٘ي اؿَحثٜخ، كبًح أهَ رٌُي ٣ٌٕٞ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ ح٧َٟحٍ حُظ٢ ط٤ٜذ ٝػ٤ِٚ اطزخع ح

 .ح٣َُٔٞ

ك٤غ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُطز٤ذ  ،ٝا٠ُ ؿخٗذ ًُي، ٛ٘خى كخ٫ص ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُظِحّ حُطز٤ذ حُظِحٓخ رظلو٤ن ٗظ٤ـش

ً ر٬ٔٓش ح٣َُٔٞ ٖٓ هطَ كٞحىع هي طوغ ٣َُِٔٞ أػ٘خء ه٤خٓٚ رخُؼَٔ حُطز٢  .ِِٓٓخ

ٝٓٞف ٗظ٠ُٞ ك٢ ٌٛح حُٔزلغ ىٍحٓش اػزخص هطؤ حُطز٤ذ حُـَحف ك٢ ح٫ُظِحٓخص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ٠ٜٓٔٞٗخ 

 .رٌٍ ػ٘خ٣ش ٝك٢ ح٫ُظِحٓخص ح٧هَٟ حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ِِٓٓخ رظلو٤ن ٗظ٤ـش، ًُٝي ك٢ ٓطِز٤ٖ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ

 

 حُٔطِذ ح٧ٍٝ

 اػزخص حُوطؤ ك٢ ح٫ُظِحّ رزٌٍ ػ٘خ٣ش

 

٣ٝـذ إٔ  ،ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٣َُِٔٞ إٔ ٣زٌٍ ك٢ ًُي ؿٜٞى ٛخىهش٣ِِّ ٖٓ حُطز٤ذ حُـَحف 

كبًح ُْ ٣زٌٍ حُطز٤ذ حُؼ٘خ٣ش ح٬ُُٓش ػ٘ي  .طظلن ٌٛٙ حُـٜٞى ٓغ ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ ك٢ ٜٓ٘ظٚ

ذ ك٢ ُٝظلي٣ي ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ ،٣ظلَٔ حُٔٔئ٤ُٝش ػٖ ح٧َٟحٍ حُ٘خطـش ػٖ ًُي ،اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

ٓٞحء ًخٗض ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ طـخٙ ح٣َُٔٞ  ،كبٕ ػذء اػزخص هطؤٙ ٣وغ ػ٠ِ ػخطن ح٣َُٔٞ ،ٌٛٙ حُلخُش

٠ٕٓٝٔٞ ٌٛح  ،ًُي ٧ٕ حُظِحّ حُطز٤ذ حُـَحف طـخٙ ح٣َُٔٞ ٛٞ حُظِحّ رزٌٍ ػ٘خ٣ش ،ػوي٣ش أّ طو٣َ٤ٜٚ

٠ ح٣َُٔٞ اػزخص ٝؿٞى ٌُُي ٣ظٞؿذ ػِ ،ح٫ُظِحّ ٫ ٣وظِق ٓٞحء ٝؿي ر٤ٖ ح٣َُٔٞ ٝحُطز٤ذ ػوي أّ ٫

ً ٧ٗظٔش ٝطؼ٤ِٔخص حُٔٔظ٘ل٠  حُظِحّ ػ٠ِ ػخطن حُطز٤ذ رؼ٬ؿٚ آخ ر٘خء ػ٠ِ ٝؿٞى ػوي ر٤ٜ٘ٔخ أٝ ١زوخ

 .حُٔٞؿٞى ك٤ٚ

ًٔخ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼزض ػيّ رٌٍ حُطز٤ذ حُـَحف حُؼ٘خ٣ش ح٬ُُٓش ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ًُٝي ربهخٓش 

ذ حُطز٤ذ ػٖ ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ ك٢ ٤ٓيحٕ حُي٤َُ ػ٠ِ ٝؿٞى اٛٔخٍ أٝ هَٝؽ ٖٓ ؿخٗ

 .ٝحُظ٢ ٫ ٣ويّ ػ٤ِٜخ ١ز٤ذ أهَ رٔٔظٞحٙ ك٤ٔخ ُٞ ٝؿي ر٘لْ ظَٝكٚ ،ٜٓ٘ش حُطذ

ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٫ ٣ٌل٢ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ُٔٔخءُش حُطز٤ذ حُـَحف اػزخص ح٣َُٔٞ ُوطؤ حُطز٤ذ رؼيّ رٌٍ 

ػزخص ٝؿٞى حُظِحّ ػ٠ِ ػخطن حُطز٤ذ ُؼ٬ؿٚ ٝاٛخرظٚ ٝاٗٔخ ٣ظٞؿذ ٖٓ ح٣َُٔٞ ا ،حُؼ٘خ٣ش حُٔطِٞرش

اً ٫ ٣ـُٞ اكظِحٝ هطؤ حُطز٤ذ حُـَحف ُٔـَى اٛخرش ح٣َُٔٞ ر٠ٍَ  ،ر٠ٍَ أػ٘خء ط٘ل٤ٌ ٌٛح ح٫ُظِحّ

ًؼيّ اؿَحء  ،ٝاٗٔخ ٣ظٞؿذ اػزخص ٛيٍٝ هطؤ ٖٓ ؿخٗذ حُطز٤ذ حُـَحف ،أػ٘خء اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

أٝ ػيّ اطزخع ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش حُٔٔظوَس ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش أٝ ػيّ كلٜٚ هزَ حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش 
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ُِٝطز٤ذ حُـَحف كظ٠ ك٢ كخُش اٛخرش ح٣َُٔٞ ر٠ٍَ أػ٘خء أٝ رؼي  ،ٓظخرؼظٚ رؼي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

حُؼ٤ِٔش اً أػزض أٗٚ رٌٍ حُؼ٘خ٣ش ح٬ُُٓش أػ٘خء اؿَحء  ،إٔ ٣٘ل٢ ػ٘ٚ حُٔٔئ٤ُٝش ،اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

 .حُـَحك٤ش

 

 حُٔطِذ حُؼخ٢ٗ

 اػزخص حُوطؤ ك٢ ح٫ُظِحّ رظلو٤ن ٗظ٤ـش

 

ً رظلو٤ن ٗظ٤ـش ٖٝٓ ٌٛٙ حُلخ٫ص  ،ٛ٘خى كخ٫ص ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُظِّ حُطز٤ذ حُـَحف طـخٙ ح٣َُٔٞ حُظِحٓخ

كخُش ه٤خّ حُطز٤ذ رؼَٔ ٓليى أٝ ٟٔخٕ ٬ٓٓش ح٣َُٔٞ ٖٓ ح٧َٟحٍ ؿ٤َ طِي حُظ٢ هي ط٘ظؾ ػ٘ي اؿَحء 

ً ر٬ٔٓش ح٣َُٔٞ ٖٓ حُلٞحىع حُظ٢ هي ٣ظؼَٝ ُٜخ هخٍؽ  ،٤ِٔش حُـَحك٤شحُؼ ك٤ٌٕٞ حُطز٤ذ ك٤ٜخ ِِٓٓخ

ٗطخم حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش. ٖٝٓ ٌٛٙ حُلخ٫ص ػ٤ِٔخص ٗوَ حُيّ ٝحُظلخ٤َُ حُطز٤ش ًٌُٝي ط٤ًَذ ح٧ؿِٜس 

٣َٞ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ ٝهي حٓظوَ حُلوٚ ٝحُو٠خء ػ٠ِ حػظزخٍ حُظِحّ حُطز٤ذ طـخٙ حُٔ .حُٜ٘خػ٤ش ٝح٧ٓ٘خٕ

ً رظلو٤ن ٗظ٤ـش   .ك٤غ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُطز٤ذ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ طلو٤ن حُ٘ظ٤ـش حُٔطِٞرش ،حُلخ٫ص حُظِحٓخ

كبًح حكظخؽ ح٣َُٔٞ ا٠ُ ٗوَ  ،كؼ٤ِٔخص ٗوَ حُيّ طؼظزَ ٖٓ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ِظِّ ك٤ٜخ حُطز٤ذ رظلو٤ن ٗظ٤ـش

ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ  ،ٓطخرن ُل٤ِٜش ىٓٚ ك٤ظٞؿذ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُيّ ،حُيّ ا٤ُٚ رٔزذ حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

هخ٤ُخً ٖٓ ح٧َٓحٝ ٝحُظِحّ حُطز٤ذ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٓليى رظوي٣ْ ىّ ٣ظ٘خٓذ ٓغ ك٤ِٜش ىّ ح٣َُٔٞ ٤ِٓٝٔخً 

ًٔخ ُٞ ًخٕ ٣وظِق ػٖ  ،٣ٌٕٝٞ ٓو٬ً رخُظِحٓٚ ٌٛح اًح ٗوَ ا٠ُ ح٣َُٔٞ ىٓخً ؿ٤َ ٓ٘خٓذ ،ٖٓ ح٧َٓحٝ

ً  ،ٓٔئ٫ًٝ طـخٙ ح٣ًَُٔٞٔخ ٣ٌٕٞ حُطز٤ذ أ٠٣خً  ،ك٤ِٜش ىٓٚ ٝك٢ ٌٛٙ ح٧كٞحٍ  ،ُٞ ًخٕ ٌٛح حُيّ ِٓٞػخ

ٝطظَطذ ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ ٛٞ ح١ٌُ  ،٣ٌٕٞ حُطز٤ذ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ ح٠ٍَُ ح١ٌُ ٤ٜ٣ذ ح٣َُٔٞ

ًُي ٧ٗٚ ِِّٓ طـخٙ ٠٣َٓٚ  ،أؿَٟ طل٤َِ ىّ ح٣َُٔٞ ُِظؼَف ػ٠ِ ك٤ِٜظٚ رَ هخّ رٌُي ١ز٤ذ أهَ

اًح حٓظطخع اػزخص حُٔزذ  ،ا٫ أٗٚ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ظوِٚ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ،غ ك٤ِٜظٚرظوي٣ْ ىّ ٤ِْٓ ٣ظلن ٓ

  .ح٧ؿ٘ز٢ ح١ٌُ ٫ ٣٘ٔذ ا٤ُٚ

ً رظلو٤ن ٗظ٤ـش اًح حٓظويّ آ٫ص ٝأؿِٜس أػ٘خء اؿَحء حُؼ٤ِٔش  ،ًٌُٝي ٣ٌٕٞ حُطز٤ذ حُـَحف ِِٓٓخ

ؿِٜس أػ٘خء اؿَحء ٌٝٛٙ حُ٘ظ٤ـش ٢ٛ ػيّ كيٝع ٍَٟ ٣َُِٔٞ ػ٘ي حٓظويحّ ح٫٥ص ٝح٧ ،حُـَحك٤ش

اًح ًخٗض رٔزذ ٝؿٞى ػ٤ذ أٝ  ،ك٤غ ٣ٌٕٞ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ ح٧َٟحٍ حُظ٢ ط٤ٜذ ح٣َُٔٞ ،حُؼ٤ِٔش ُٚ

 ،أػ٘خء اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٣َُِٔٞ ،٧ٗٚ ٣وغ ػ٠ِ حُطز٤ذ حُـَحف ،ػطَ ك٢ ٌٛٙ ح٫٥ص ٝح٧ؿِٜس

ً حٓظؼٔخٍ آ٫ص ٝأؿِٜس ٛخُلش ٫ ط٤ٜذ ح٣َُٔٞ رؤَٟحٍ، ٝٛ٘خى كخ٫ص  ه٠ض  ،حَٗٗخ ُزؼ٠ٜخ ٓخروخ

ك٤ٜخ حُٔلخًْ رٔٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ ػٖ ح٧َٟحٍ ٝحُٞكخس حُظ٢ كِٜض ٣َُِٔٞ رٔزذ حٗلـخٍ ح٧ؿِٜس حُطز٤ش 

أٝ حكظَحم ؿِي ح٣َُٔٞ ٗظ٤ـش ٝؿٞى هَِ ك٢ أؿِٜس  ،أٝ ٗظ٤ـش هَٝؽ ٤ُٜذ ٖٓ ح١َُ٘ٔ حٌَُٜرخث٢

 .ح٧ٗؼش

حُطز٤ذ ػٖ ًَٔ كو٘ش حُيٝحء ك٢ ػ٬٠ص ٓخ ه٢٠ رٔٔخءُش  ،ٖٝٓ حُظطز٤وخص حُو٠خث٤ش ح٧هَٟ

ًٌُي ٓٔخءُش ١ز٤ذ ح٧ٓ٘خٕ ػٖ طِٔم ُٔخٕ ح٣َُٔٞ ٝطِق أؿ٤٘ش كٔٚ رٔزذ ٗخطؾ ػٖ  ،ح٣َُٔٞ

ا٫ إٔ حُطز٤ذ هي ٣ٔظط٤غ حُظوِٚ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش اًح حٓظطخع إٔ  .ح٧ؿِٜس حُٔٔظويٓش ك٢ ػ٬ؽ ح٣َُٔٞ

  .٣٢ؼِٝ ًُي ا٠ُ حُٔزذ ح٧ؿ٘ز
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ٖٝٓ أٓؼِش  ،حُطز٤ذ طـخٙ ح٣َُٔٞ ك٢ ط٤ًَذ ح٧ػ٠خء حُٜ٘خػ٤ش حُظِحٓخً رظلو٤ن ٗظ٤ـشًٌُي ٣ؼظزَ حُظِحّ 

حػظزَص ك٤ٚ  ،ٝك٢ كٌْ ٛخىٍ ػٖ ٓلٌٔش حُ٘وٞ حُل٤َٔٗش ،ًُي ط٤ًَذ ح٧ٓ٘خٕ ٝح١٧َحف حُٜ٘خػ٤ش

ً رظلو٤ن ٗظ٤ـش ك٤ٔخ ٣ظؼِن  ،حُظِحّ ١ز٤ذ ح٧ٓ٘خٕ رظ٤ًَذ ح٧ٓ٘خٕ حُٜ٘خػ٤ٚ طـخٙ ح٣َُٔٞ حُظِحٓخ

ٝػ٤ِٚ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش إٔ ٣ًَذ ٠٣َُٔٚ ح٧ٓ٘خٕ  ،٤ٜٜٔٔخ ٬ٓٝثٔظٜخ ٣َُِٔٞ ٝهِٞٛخ ٖٓ ح٧َٓحٝرظ

 . ٣ٝؼظزَ ٓوطؤ اًح ُْ ٣ل٢ رٌٜح ح٫ُظِحّ ،حُٜ٘خػ٤ش حُٔ٘خٓزش ُٚ

 

أٓخ ك٢ حُـَحكش حُظـ٤ِ٤ٔٚ حُظ٢ طظطِذ طيحهَ ؿَحك٢ روٜي اُحُش ط٣ٞ٘ٚ ك٢ ؿْٔ ح٣َُٔٞ هي ٣ٌٕٞ 

 ً ٘يى حُو٠خء ٓغ حُطز٤ذ حُـَحف ك٢ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص ػ٘ي ٝؿٞى هطؤ أٝ اٛٔخٍ ٖٓ كوي ط ،ظخَٛحً أٝ هل٤خ

ٝإ ًخٗض ٛ٘خى  ،ا٫ إٔ حُو٠خء ُْ ٣ٔظوَ ػ٠ِ طلي٣ي ٗٞع حُظِحّ حُطز٤ذ حُـَحف ك٢ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص ،ؿخٗزٚ

ك٤ٜخ  رؼٞ حُوَحٍحص حُظ٢ ًٛزض ك٤ٜخ حُٔلخًْ حُل٤َٔٗش ا٠ُ طو٣َذ ٌٛح ح٫ُظِحّ ٖٓ ح٫ُظِحٓخص حُظ٢ ٣ٔؤٍ

/  11/  7حُطز٤ذ ػٖ طلو٤ن ٗظ٤ـش كل٢ ه٤٠ش طظؼِن رـَحكش طـ٤ِ٤ٔش أىحٗض ك٤ٜخ ٓلٌٔش رخ٣ٍْ ك٢ 

٧ٗٚ ُْ ٣ويّ  ،حُطز٤ذ حُـَحف ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ رٌٍ حُـٜٞى ٝح٤ُوظش ح٤ُٓ٬ُٖ ك٢ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش 1972

ُ٘ٞع ٖٓ حُؼ٤ِٔخص ُِٔلٌٔش ٓخ ٣زٍَ كَ٘ حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ػٌْ ٓخ ٛٞ ٓظٞهغ ٝٓخ ٣ليع ك٢ ٓؼَ ٌٛح ح

ًٔخ إٔ حُو٠خء ح١َُٜٔ ٣ظ٘يى أ٠٣خ ٓغ حُطز٤ذ حُـَحف ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش، ٣ٝظَٜ ًُي  .حُـَحك٤ش 

ك٤غ ططِزض ٖٓ حُطز٤ذ حُـَحف ػ٘خ٣ش أًؼَ  ،ٖٓ حُوَحٍحص حُظ٢ ٛيٍص ػٖ ٓلٌٔش حُ٘وٞ ح٣َُٜٔش

ا٫ أ ٕ حُؼ٘خ٣ش  ،حُظ٢ ٣ـ٣َٜخك٢ ؿَحكش حُظـ٤َٔ ٝإ ًخٕ ًـ٤َٙ ٖٓ ح١٧زخء ٫ ٠٣ٖٔ ٗـخف حُؼ٤ِٔش 

حػظزخٍح رؤٕ ؿَحكش حُظـ٤َٔ ٫ ٣وٜي ٜٓ٘خ ٗلخء  ،حُٔطِٞرش ٓ٘ٚ أًؼَ ٜٓ٘خ ك٢ أكٞحٍ حُـَحكش ح٧هَٟ

 .ح٣َُٔٞ ٖٓ ػِش ك٢ ؿٔٔٚ ٝاٗٔخ ا٬ٛف ط٣ٞ٘ٚ ٫ ٣ؼَٝ ك٤خطٚ ١٧ هطَ

 

٣ٌل٢ ٖٓ ح٣َُٔٞ  ،٩ٝػزخص هطؤ حُطز٤ذ حُـَحف ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ حُظِحٓٚ رظلو٤ن ٗظ٤ـش

ٌٝٛح ًخف ُؼيّ طلون حُ٘ظ٤ـش  ،اػزخص ٝؿٞى ح٠ٍَُ ح١ٌُ أٛخرٚ ٖٓ ؿَحء ط٘ل٤ٌ حُطز٤ذ ُِؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

اً أ ٕ ٝؿٞى  ،حُٔطِٞرش ٝىٕٝ كخؿش ٖٓ ؿخٗذ ح٣َُٔٞ ٩ػزخص ٝؿٞى هطؤ ٖٓ هزَ حُطز٤ذ حُـَحف

٫ٝ طٍِٝ ػ٘ٚ ٌٛٙ  ،َحفح٠ٍَُ ح١ٌُ ٤ٜ٣ذ ح٣َُٔٞ ك٢ ٌٛٙ حُلخ٫ص ٣ٌل٢ ُٔٔخءُش حُطز٤ذ حُـ

ا٫ اًح أٓظطخع إٔ ٣َؿغ ًُي ا٠ُ حُٔزذ ح٧ؿ٘ز٢ رؤٕ ٣ؼزض إٔ ح٠ٍَُ ح١ٌُ طؼَٝ ُٚ  ،حُٔٔئ٤ُٝش

٫ٝ ٣ٔظط٤غ حُطز٤ذ ك٢ ٌٛٙ حُلخ٫ص  ،ح٣َُٔٞ ٗخؿْ ػٖ هٞس هخَٛس أٝ هطؤ ح٣َُٔٞ ٗلٔٚ أٝ هطؤ حُـ٤َ

 .ٗلٔٚ ٖٓ ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُٝش إٔ ٣ؼزض أٗٚ رٌٍ حُؼ٘خ٣ش حُٔطِٞرش ُظ٘ل٤ٌ حُظِحٓٚ ٢ٌُ ٣ؼل٢

ك٬ ري ٖٓ اػزخص ٍحرطش حُٔزز٤ش ػ٘ي ٓٔخءُش حُطز٤ذ حُـَحف ػٖ  ،ٝأ٣خ ًخٕ ٗٞع حُظِحّ حُطز٤ذ حُـَحف

 ،رٔؼ٠٘ إٔ ح٣َُٔٞ ػ٤ِٚ اػزخص إٔ ح٠ٍَُ ح١ٌُ أٛخرٚ ًخٕ ٗخؿٔخ ػٖ هطؤ حُطز٤ذ حُـَحف ،هطؤٙ

٫  ،َحف هطؼش ٖٓ حُ٘خٕ ك٢ ٌٓخٕ حُؼ٤ِٔشرؤٕ ٓـَى ٤ٔٗخٕ حُـ ،ٌُٜٝح كوي ه٠ض ٓلٌٔش حُ٘وٞ حُل٤َٔٗش

ا٫ اًح  ،٣ٌٖٔ حُوٍٞ رٌٞٗٚ ٛٞ حُٔزذ ك٢ ًَ ح٧َٟحٍ حُ٘خؿٔش ػٖ ح٫ُظٜخرخص حُظ٢ طؼَٝ ُٜخ ح٣َُٔٞ

 . ؿَٟ اػزخص إٔ ًُي ًخٕ هي أىٟ ا٠ُ ٌٛٙ ح٫ُظٜخرخص ٝٓٞء كخُش ح٣َُٔٞ

٘ي ٝؿٞى هطؤ ٖٓ ؿخٗذ حُطز٤ذ ػ ،كخُو٠خء ٓخٍ ػ٠ِ اهخٓش ه٣َ٘ش ُٜخُق ح٣َُٔٞ ح٠ٍَُٔٝ ،ٝٓغ ًُي

كؤهخّ ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ اًح ًخٕ ٖٓ ٗؤٕ هطؤ حُطز٤ذ اكيحع ٓؼَ ح٧َٟحٍ حُظ٢ ٣ظؼَٝ ُٜخ  ،حُـَحف

كخُو٠خء روٜٞٙ ٝؿٞى  ،ٝػ٤ِٚ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٢ٌُ ٣ظوِٚ ٖٓ حُٔٔئ٤ُٝش ٗل٠ ٌٛٙ حُو٣َ٘ش ،ح٣َُٔٞ

أٛزق ٣و٤ْ ه٣َ٘ش ػ٠ِ طٞحكَ طِي حُؼ٬هش  ،ػ٬هش حُٔزز٤ٚ ر٤ٖ هطؤ حُطز٤ذ ٝح٠ٍَُ ح١ٌُ ٤ٜ٣ذ ح٣َُٔٞ
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ٝػ٘ي ٝؿٞى .ٝػ٠ِ حُطز٤ذ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ رٔ٘ؤٟ ػٖ ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُٝش اػزخص حُٔزذ ح٧ؿ٘ز٢ ،ُِٜٔلش ح٣َُٔٞ

ػخىس طلخٍ ٓؼَ ٌٛٙ حُيػخ١ٝ ٖٓ هزَ ح٩ىػخء حُؼخّ ك٢ ِٓط٘ش ػٔخٕ ا٠ُ  ،ٌٗخ١ٝ طظؼِن رخ٧هطخء حُطز٤زش

( ٖٓ هخٕٗٞ ِٓحُٝش ٜٓ٘ش  21ًُٝي رخ٫ٓظ٘خى ا٠ُ حُٔخىس )  ،لشحُِـ٘ش حُل٤٘ش حُٔوظٜش ك٢ ُٝحٍس حُٜ

 ،هزَ حُظلو٤ن ٓؼٚ ٖٓ هزَ ح٩ىػخء حُؼخّ ،حُطذ حُز١َ٘ ١ٝذ ح٧ٓ٘خٕ ُظلي٣ي ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ ػ٘ي ًُي

كل٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣وغ ػ٠ِ ح٩ىػخء حُؼخّ  ،كبًح طؤًي ُِـ٘ش حًٌٍُٔٞس ٝؿٞى هطؤ أٝ اٛٔخٍ ٖٓ ؿخٗذ حُطز٤ذ

لو٤وخص ح٬ُُٓش ٫طوخً حُٔٞهق حُوخ٢ٗٞٗ ح١ٌُ طظطِزٚ حُؼيحُش ُٝ٪ىػخء حُؼخّ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش اؿَحء حُظ

كبًح أط٠ق ٖٓ حُظلو٤وخص إٔ ٛ٘خى هطؤ ١ز٢ ٗظؾ ػ٘ٚ ٝكخس  ،ٝؿٞد حٗظيحد حُوزَحء ٝٓٔخع حُٜ٘ٞى

كل٢  ،أٝ إٔ ٌٛح حُوطؤ أىٟ ا٠ُ طؼط٤َ ك٢ أكي أػ٠خء ؿْٔ ح٣َُٔٞ أٝ ٝؿٞى ػخٛش ٓٔظي٣ٔش ،ح٣َُٔٞ

 .ٌٛٙ حُلخُش طلخٍ ٌٛٙ حُو٠خ٣خ ا٠ُ حُٔلٌٔش حُٔوظٜش ُِزض ك٤ٜخ

كوي ؿَص حُؼخىس إٔ ٣ٔظؼ٤ٖ حُوخ٢ٟ ػ٘ي ٓؼَكش  ،رخُ٘ظَ ُٜؼٞرش اػزخص هطؤ حُطز٤ذ ٖٓ ؿخٗذ ح٣َُٔٞ

ك٤غ ٣ٔظط٤غ حٗظيحد هز٤َ أٝ أًؼَ  ،ح٫ٓظؼخٗش رؤَٛ حُوزَس ٖٓ ح١٧زخء حُٔوظ٤ٜٖ رٌُي ،ح٧هطخء حُطز٤ش

ُِٝوخ٢ٟ ػ٘ي ح٫ٓظؼخٗش رؤَٛ  ،ٖ حُٞهخثغ حُظ٢ طظؼِن رخ٧هطخء حُطز٤ش ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤شُِظلون ٓ

ُظٌِٔش ه٘خػظٚ ك٢ ح٧ٍٓٞ  ،حُوزَس ك٢ حُٔٔخثَ حُطز٤ش حُِـٞء ا٠ُ ًُي ك٢ حُٔٔخثَ حُل٤٘ش حُظ٢ طزٍَ ًُي

 .ا٠ُ حُلو٤وشٝحُوز٤َ ك٢ ٍأ٣ٚ ح١ٌُ ٣زي٣ٚ ُِوخ٢ٟ ٛٞ ٣ٔخػي حُو٠خء ك٢ حٍُٞٛٞ  ،حُظ٢ ٣ـِٜٜخ

ٝػ٤ِٚ اًح  ،ٝػ٠ِ حُوز٤َ ػ٘ي طوي٣ْ طو٣ََٙ ُِوخ٢ٟ إٔ ٣يػْ ٍأ٣ٚ ك٢ ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ

  .ًخٕ حُطز٤ذ حُـَحف هي هَؽ ك٢ ًِٓٞٚ ػٖ ًُي ر٤خٕ ٌٛح ح٧َٓ ك٢ حُظو٣ََ حُٔويّ ُِوخ٢ٟ

ؿ٤َ ِِّٓ رخُظو٤ي رٔخ أػزظٚ ٝٛٞ  ،٣ٝؼٞى ُِوخ٢ٟ طوي٣َ ٍأ١ حُوز٤َ ك٢ حُٔٔخثَ حُطز٤ش حُٔؼَٝكش ػ٤ِٚ

كخُوخ٢ٟ ؿ٤َ ِِّٓ رٔخ  ،كِٚ حُِٔطش ك٢ طوي٣َ ِٓٞى حُطز٤ذ ح٢ُٜ٘ٔ ،حُوز٤َ ٫ٝ رخُ٘ظخثؾ حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ

ٝٓغ  ،اًح ًخٗض طظؼخٍٝ ٓغ ٝهخثغ حُو٤٠ش حُٔؼَٟٝش أٓخٓٚ ،٣زي٣ٚ حُوز٤َ أٝ حُوزَحء ك٢ حُٔٔخثَ حُطز٤ش

اً هي ،َ حُٜٔٔش حُظ٢ ٣ٔظؼ٤ٖ رٜخ حُوخ٢ٟ ك٢ طو٣ََ هطؤ حُطز٤ذًُي كؤٕ طو٣ََ حُوز٤َ ٣ؼظزَ ٖٓ حُؼ٘خٛ

٣ؤهٌ رآٍحء حُوزَحء اًح ًخٗض ًخك٤ش ُِي٫ُش ػ٠ِ هطؤ حُطز٤ذ حُـَحف ٝػ٠ِ حُوخ٢ٟ ػ٘ي طوي٣َ هطؤ 

إٔ ٣٘ظَ ا٠ُ ٝحؿزخص حُطز٤ذ ح٤ُٜ٘ٔش حُظ٢ طظطِذ ٓ٘ٚ اطزخع ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش حُٔظؼخٍف  ،حُطز٤ذ حُـَحف

ًٔخ ٣وغ ػ٤ِٚ َٓحػخس حُظَٝف حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ أكخ١ض رخُطز٤ذ حُـَحف ػ٘ي ط٘ل٤ٌ  ،ٜٓ٘ظٚػ٤ِٜخ ك٢ ٓـخٍ 

كبًح أط٠ق ُٚ إٔ حُطز٤ذ حُـَحف ًخٕ هي هَؽ ك٢ ٌِٓٔٚ حُطز٢ ػٔخ ٣ـذ إٔ ٣وّٞ رٚ  ،حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

ئ٤ُٝظٚ كؤٗٚ ٣ٌٕٞ رٌُي هي أهطؤ ٝطظَطذ ٓٔ ،١ز٤ذ أهَ ك٢ ٓٔظٞحٙ ح٢ُٜ٘ٔ ك٤ٔخ ُٞ ٝؿي ك٢ ٗلْ ظَٝكٚ

حُِـٞء ا٠ُ ٓوخٍٗش ًِٓٞٚ  ،رٔؼ٠٘ أهَ أٗٚ ٣وغ ػ٠ِ حُوخ٢ٟ ػ٘ي ٓؼَكش هطؤ حُطز٤ذ حُـَحف ،حُطز٤ش

ٝػ٘يٛخ ٣ـ١َ  ،رِٔٞى ١ز٤ذ أهَ ٖٓ ٗلْ ٓٔظٞحٙ ح٢ُٜ٘ٔ ك٤ٔخ ُٞ ٝؿي ك٢ ٗلْ ظَٝكٚ حُٔل٤طش رٚ

 .حُلٌْ ػ٠ِ ِٓٞى حُطز٤ذ حُـَحف

 حُوخطٔـــــــش

 ،كوي هٔٔ٘خ ٌٛح حُٟٔٞٞع ا٠ُ ػ٬ػش ٓزخكغ ،ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ك٢ ىٍحٓظ٘خ ُٟٔٞٞع حُوطؤ حُطز٢

ػْ ط٘خُٝ٘خ ك٢ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ٍٛٞ ٨ُهطخء  ،ك٤غ هٜٜ٘خ حُٔزلغ ح٧ٍٝ ُز٤خٕ ٓلّٜٞ حُوطؤ حُطز٢

حُطز٤ش ك٢ ٓـخٍ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ٝأه٤َحً ط٘خُٝ٘خ ك٢ حُٔزلغ حُؼخُغ ٤ًل٤ش اػزخص حُوطؤ حُطز٢ ك٢ ٗطخم 

  .حُـَحك٤ش حُؼ٤ِٔخص

كوي ٟٝل٘خ أ٫ًٝ حُوطؤ حُطز٢ رٞؿٚ ػخّ ػْ ط٘خُٝ٘خ رؼي ًُي حُوطؤ  ،كل٤ٔخ ٣ظؼِن رٔلّٜٞ حُوطؤ حُطز٢

طز٤ٖ ُ٘خ ٖٓ ه٬ٍ ىٍحٓش  ،ٝروٜٞٙ ٓلّٜٞ حُوطؤ حُطز٢ رٞؿٚ ػخّ ،حُطز٢ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش
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ح ح٫ُظِحّ ٣لَٝ ػ٤ِٚ رٌٍ حُـٜٞى ٌٝٛ ،رؤٕ حُظِحّ حُطز٤ذ ك٢ أؿِذ ح٧ك٤خٕ ٛٞ حُظِحّ رزٌٍ ػ٘خ٣ش ،ًُي

حُٜخىهش حُظ٢ طوظ٤٠ٜخ ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش ك٢ ٓـخٍ ٜٓ٘ش حُطذ روٜي ٗلخء ح٣َُٔٞ ٝطل٤ٖٔ كخُظٚ 

ٝرٔوظ٠٠ ًُي ٣ٌٕٞ ٓلّٜٞ  ،ٝػ٤ِٚ كبٕ أه٬ٍ حُطز٤ذ رٌُي ٣َطذ ٓٔئ٤ُٝظٚ طـخٙ ح٣َُٔٞ ،حُٜل٤ش

ح٬ُُٓش حُظ٢ طوظ٤٠ٜخ ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش ك٢  رؤٗٚ اه٬ٍ حُطز٤ذ ك٢ رٌٍ حُؼ٘خ٣ش ،حُوطؤ حُطز٢ رٞؿٚ ػخّ

أٓخ روٜٞٙ حُوطؤ  .ٝحُظ٢ ٣ظٞؿذ ػ٠ِ حُطز٤ذ حُؼخى١ رٌُٜخ ك٤ٔخ ُٞ ٝؿي ك٢ ٗلْ ظَٝكٚ ،ٜٓ٘ش حُطذ

ٌُح كؤٗٚ  ،كزخُ٘ظَ ٧ٕ ػَٔ حُطز٤ذ حُـَحف ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ ،حُطز٢ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش

٤ِٚ ٣ظطِذ ٓ٘ٚ رٌٍ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُلَٙ ػ٘ي اؿَحء ٝػ ،٣٘ط١ٞ ػ٠ِ هيٍ ٖٓ حُوطٍٞس ٝحُٔـخُكش

ٌُٜٝح كوي طِٞٛ٘خ ا٠ُ أٗٚ ٣وغ ػ٠ِ حُطز٤ذ حُـَحف ٝحؿذ اؿَحء حُللٞٛخص  ،حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٣َُِٔٞ

ُِظؤًي ٖٓ كخُش ح٣َُٔٞ حُٜل٤ش ًٌُٝي ٖٓ كخؿش ح٣َُٔٞ  ،ح٬ُُٓش هزَ اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

ً حُظؤًي ٖٓ طٞحكَ ح٧ٗوخٙ حُٔٔخػي٣ٖ ٝح٧ؿِٜس ٝحُٔٞحى ًٔخ ٣ ،٧ؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش وغ ػ٤ِٚ أ٠٣خ

اطزخع ح٧ٍٛٞ حُؼ٤ِٔش  ،ٝػ٤ِٚ ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ،حُظ٢ طٔخػيٙ ػ٠ِ اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

ٝإٔ ٣وّٞ رٜخ رخُٔٔظٟٞ ٝحُٜٔخٍس حُظ٢ طظ٘خٓذ ٝٓٔظٞحٙ ٝطوٜٜٚ  ،حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ ػ٘ي حُو٤خّ رٜخ

ػ٘ي ٓوخُلش حُطز٤ذ حُـَحف ٨ٍُٛٞ حُٔظزؼش  ،ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ حُوطؤ حُطز٢ ك٢ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ،ح٢ُٜ٘ٔ

ٝػ٘ي طوي٣َ هطؤٙ ٣ـذ إٔ ٣وخّ ًِٓٞٚ رِٔٞى ١ز٤ذ أهَ ٖٓ ٗلْ ٓٔظٞحٙ ٝطوٜٜٚ ح٢ُٜ٘ٔ  ،ك٢ ًُي

  .شٓغ ح٧هٌ ر٘ظَ ح٫ػظزخٍ حُظَٝف حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ أكخ١ض رٚ ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤

ٝهي  ،خ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ كوي ػَٟ٘خ ك٤ٚ ٍٛٞحً ُزؼٞ ٝأْٛ ح٧هطخء حُطز٤ش ك٢ ٗطخم حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤شأٓ

ٖٝٓ ٌٛٙ ح٧هطخء ٓؼ٬ً اؿَحء  ،حػظٔيٗخ ك٢ ًُي ػ٠ِ أكٌخّ حُو٠خء حُظ٢ رَُطٜخ حُٔلخًْ ك٢ رؼٞ حُيٍٝ

َم حُلي٣ؼش ك٢ حُللٚ أٝ ػيّ حٓظويحّ حُط ،حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ىٕٝ ٍٟخ ٝٓٞحكوش ح٣َُٔٞ أٝ أهَرخثٚ

ًٌُي ٫كظ٘خ ٖٓ  ،ًؼيّ حٓظويحّ أؿِٜس ٍْٓ حُوِذ أٝ حُظلخ٤َُ حُطز٤ش أٝ حُظ٣َٜٞ رخ٧ٗؼش ،ٝحُظ٘و٤ٚ

ح٧هطخء حُطز٤ش حُظ٢ أرَُٛخ حُو٠خء ػيّ اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ ًٌُٝي ػيّ حطوخً 

ىٝحص حٌَُٜرخث٤ش حُٔٔظويٓش ك٢ حُؼ٤ِٔخص ح٫كظ٤خ١خص ح٬ُُٓش ُظٞه٢ ح٧هطخٍ حُ٘خؿٔش ػٖ ح٫٥ص ٝح٧

أٝ ػيّ ح٧َٗحف ٝحَُهخرش ػ٠ِ  ،ًٌُٝي طَى رؼٞ حُٔٞحى ك٢ ٌٓخٕ حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ،حُـَحك٤ش

ٝػ٤ِٚ ٢ٛٞٗ روٜٞٙ ٌٛٙ ح٧هطخء ٝؿٞد ط٘يى حُو٠خء ٓغ  .ح٣َُٔٞ رؼي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

أٝ حُٞكخس. ٌُٜٝح كبٗ٘خ ٢ٛٞٗ رٞؿٞد حطوخً حُطز٤ذ حُـَحف ٌُٜٞٗخ طؼَٝ ك٤خس ح٣َُٔٞ ا٠ُ حُوطَ 

 .حُـَحف ؿ٤ٔغ ح٫كظ٤خ١خص ح٬ُُٓش ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ُظ٬ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ ح٧هطخء

 ،كوي حٓظؼَٟ٘خ ك٤ٚ ٤ٌُل٤ش اػزخص حُوطؤ حُطز٢ ك٢ ٓـخٍ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ،أٓخ حُٔزلغ حُؼخُغ ٝح٧ه٤َ

ٝرؼ٠ٜخ ٣ظطِذ ٓ٘ٚ طلو٤ن  ،٠ٜخ ٣ٌٕٞ حُظِحٓخ رزٌٍ ػ٘خ٣شٝرخُ٘ظَ ٌُٕٞ حُظِحٓخص حُطز٤ذ حُـَحف رؼ

أط٠ق ُ٘خ إٔ ػذء  ،ٝرخُ٘ٔزش ٩ػزخص حُوطؤ ك٢ ح٫ُظِحّ رزٌٍ ػ٘خ٣ش ،ٌُٜح كوي رلؼ٘خ حُ٘ٞػ٤ٖ ،ٗظ٤ـش ٓؼ٤٘ش

٣طِذ ٖٓ  ،٢ٌُٝ طظَطذ ٓٔئ٤ُٝش حُـَحف ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ،اػزخص هطؤ حُطز٤ذ حُـَحف ٣وغ ػ٠ِ ح٣َُٔٞ

أٓخ ر٘خء ػ٠ِ ٝؿٞى ػوي ر٤ٜ٘ٔخ أٝ ١زوخً ٧ٗظٔش  ،ى حُظِحّ ػ٠ِ ػخطن حُطز٤ذ رؼ٬ؿٚح٣َُٔٞ اػزخص ٝؿٞ

ًٔخ ٣وغ ػ٤ِش اػزخص ػيّ رٌٍ حُطز٤ذ حُؼ٘خ٣ش ح٬ُُٓش ػ٘ي اؿَحء  ،ٝطؼ٤ِٔخص حُٔٔظ٘ل٠ حُٔٞؿٞى ك٤ٚ

ُظِحّ حُـَحف كوي ر٤٘خ رؼٞ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ح ،أٓخ ر٘ؤٕ ح٫ُظِحّ رظلو٤ن ٗظ٤ـش ،حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش

أٝ ػ٘ي ط٤ًَذ أػ٠خء ٛ٘خػ٤ش ُٚ أٝ ك٢ كخُش حٓظويحّ  ،ٜٓ٘خ كخُش ٗوَ حُيّ ا٠ُ ح٣َُٔٞ ،رظلو٤ن ٗظ٤ـش

أؿِٜس ٝآ٫ص ػ٘ي اؿَحء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش ٣َُِٔٞ ٝهي طِٞٛ٘خ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخ٫ص ا٠ُ إٔ حُطز٤ذ 

وَ حُيّ ػ٤ِٚ إٔ ٣٘وَ ٣َُِٔٞ ىٓخً ٖٓ كل٢ ػ٤ِٔخص ٗ ،طظ٘خٓذ ٝٗٞع حُؼ٤ِٔش ،حُـَحف ٣ِظِّ ر٘ظ٤ـش ٓليىٙ

ٝػ٘ي ط٤ًَذ أػ٠خء ٓ٘خٓزش ٣َُِٔٞ ٖٓ ك٤غ ط٤ٜٜٔٔخ  ،ٗلْ ك٤ِٜش ح٣َُٔٞ ٝهخ٢ُ ٖٓ ح٧َٓحٝ
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أٓخ ك٢ كخُش حٓظويحّ ح٧ؿِٜس ٝح٫٥ص أػ٘خء حُؼ٤ِٔش حُـَحك٤ش كبٕ حُـَحف ٣ِظِّ  ،ٝهِٞٛخ ٖٓ ح٧َٓحٝ

 ،أٓخ رخُ٘ٔزش ُِـَحكش حُظـ٤ِ٤ٔش ،ظويحّ ٌٛٙ ح٫٥صرؼيّ طؼ٣َٞ ح٣َُٔٞ ُِٔوخ١َ حُظ٢ هي ط٘ـْ ػٖ حٓ

ً رزٌٍ ػ٘خ٣ش ا٫ أٗ٘خ ٫كظ٘خ رؤٕ حُو٠خء ٣ظ٘يى ٓغ  ،ك٢ٜ ٝإٔ ًخٕ حُظِحّ حُطز٤ذ حُـَحف ٣ٌٕٞ حُظِحٓخ

٧ٕ حُوٜي ٜٓ٘خ ٤ُْ  ،حُطز٤ذ حُـَحف ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخُش ٣ٝـؼَ حُظِحٓٚ ه٣َذ ٖٓ ح٫ُظِحّ رظلو٤ن ٗظ٤ـش

َٝ ٝاٗٔخ ا٬ٛف ط٣ٞ٘ٚ ك٢ ؿْٔ ح٩ٗٔخٕ ٌُٜٝح ٫ ٣ـُٞ إٔ ٣ؼَٝ ك٤خس ح٣َُٔٞ ٗلخء ح٣َُٔٞ ٖٓ ٓ

 .ُِوطَ

٫ري ُٔٔخءُش حُطز٤ذ حُـَحف ٖٓ اػزخص ح٣َُٔٞ َُحرطش حُٔزز٤ش ر٤ٖ هطؤ حُطز٤ذ  ،ٝك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ

ُق ٝهي طز٤ٖ ُ٘خ ٖٓ ه٬ٍ حُيٍحٓش إٔ حُو٠خء ٓخٍ ػ٠ِ اهخٓش ه٣َ٘ش ُٜخ ،حُـَحف ٝح٠ٍَُ ح١ٌُ أٛخرٚ

ح٣َُٔٞ ػ٘ي ٝؿٞى هطؤ ٖٓ ؿخٗذ حُطز٤ذ كؤهخّ ٓٔئ٤ُٝش حُطز٤ذ ػ٘ي ًُي اًح ًخٕ ٖٓ ٗؤٕ ًُي اكيحع 

ٝأه٤َح ط٘خُٝ٘خ ك٢ ٜٗخ٣ش حُزلغ ٤ًل٤ش طل٣َي حُيػخ١ٝ حُظ٢  .ٓؼَ ح٧َٟحٍ حُظ٢ طؼَٝ ُٜخ ح٣َُٔٞ

أكخُظٜخ  ،حُلخُشك٤غ ٣ظطِذ ح٧َٓ ػ٘ي ٝؿٞى ٌٗخ١ٝ ك٢ ٌٛٙ  ،طظؼِن رخ٧هطخء حُطز٤ش ك٢ ِٓط٘ش ػٔخٕ

ٖٓ هزَ ح٩ىػخء حُؼخّ ا٠ُ حُِـخٕ حُل٤٘ش ك٢ ُٝحٍس حُٜلش ُِظؤًي ٖٓ ٝؿٞى اٛٔخٍ أٝ هطؤ ٖٓ ؿخٗذ 

٣ـ١َ اكخُش ٓؼَ ٌٛٙ حُيػخ١ٝ ٖٓ هزَ ح٩ىػخء حُؼخّ ا٠ُ حُٔلٌٔش  ،حُطز٤ذ، ٝرؼي حُظلون ٖٓ ًُي

 .حُٔوظٜش ُِ٘ظَ ك٤ٜخ ٝاٛيحٍ ح٧كٌخّ حُٔ٘خٓزش ك٤ٜخ

 2حُِٔلن ٍهْ 

 اٌذػٜٛ غ١ش اٌّجبششح

 رؼش٠ف

٢ٛ ٤ِٓٝش ٟٝؼض ك٢ ٣ي حُيحثٖ ٤ُل٢ٔ رٜخ كوٚ ك٢ ح٠ُٔخٕ حُؼخّ ٖٓ حٕ ٣٘ظوٚ ٗظ٤ـش هؼٞى حُٔي٣ٖ ػٖ 

ك٢ٜ طٜيف ا٠ُ كٔخ٣ش حُيحثٖ ٖٓ طو٤َٜ حُٔي٣ٖ ػٖ ٣َ١ن ط٤ٌٖٔ  ،حٓظؼٔخٍ رؼٞ كوٞهٚ أٝ حُٔطخُزش رٜخ

 رش ػ٘ٚ حُيحثٖ ٖٓ حٕ ٣زخَٗ ر٘لٔٚ كوٞم حُٔي٣ٖ ٝ ىػخٝحٙ ٤ٗخ

كخُيػٟٞ حُٔزخَٗس ىػٟٞ ٣َكؼٜخ حُيحثٖ رخْٓ ٓي٣٘ٚ ٝ رخ٤ُ٘خرش ػ٘ٚ ك٢ٜ ٫ طلظَٝ ٝؿٞى ػ٬هش ٓزخَٗس 

ٌُٝ٘ٚ ٣وخ٤ٟٚ رخْٓ ًُي حُٔي٣ٖ  ،ر٤ٖ حُيحثٖ ٍحكؼٜخ ٝر٤ٖ ٓي٣ٖ ٓي٣٘ٚ
(١)

  

 ؽج١ؼخ اٌذػٜٛ

٫ طؼظزَ ٌٛٙ حُيػٟٞ ٣َ١وش ٖٓ حُطَم حُظللظ٤ش ٧ٜٗخ ٫ طوظَٜ ػ٠ِ ٓـَى حُظللع ػ٠ِ ًٓش حُٔي٣ٖ 

ُٚ. ًٌُي ٫ طؼظزَ ٖٓ حُطَم رخُلخُش حُظ٢ ٢ٛ ػ٤ِٜخ، رَ ط٢َٓ ا٠ُ حٓظؼٔخٍ كن هَٜ حُٔي٣ٖ ك٢ حٓظؼٔخ

حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٧ٜٗخ ٫ طئى١ ا٠ُ حٓظ٤لخء حُيحثٖ ُلوٚ، ك٤غ إ ٤ِٓٝش ًُي ٢ٛ اؿَحءحص حُظ٘ل٤ٌ. أ١ إٔ ٌٛٙ 

٣ٝؼظزَ حُيحثٖ ك٢ ٓزخَٗطِٜلوٞم ٓي٣٘ٚ  2حُيػٟٞ طؼظزَ ٣َ١وش ٢ٓٝ ر٤ٖ حُطَم حُظللظ٤ش ٝحُظ٘ل٣ٌ٤ش. 

)ٓٞحء ًخٗض حطلخه٤ش أّ ه٠خث٤ش أّ هخ٤ٗٞٗش( ٓوٍَس ُِٜٔلش  ٗخثزخ هخ٤ٗٞٗخ ػٖ ٓي٣٘ٚ، ٝاًح ًخٗض ح٤ُ٘خرش

حًَُٔٞ ا٫ أٗٚ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٌٜٙ حُيػٟٞ طؼظزَ ح٤ُ٘خرش حُظ٢ أػطخٛخ حُوخٕٗٞ ُِيحثٖ ٓوٍَس ُِٜٔلش حُ٘خثذ ٫ 

ُِٜٔلش ح٤ٛ٧َ، ٖٝٓ أؿَ ًُي ٣٘ظ١َ حُوخٕٗٞ اىهخٍ ح٤ٛ٧َ هٜٔخ ك٢ حُيػٟٞ حُظ٢ ٣زخَٗٛخ حُيحثٖ 

  3ُٔي٣ٖ، ٌُٝح طؼظزَ ٤ٗخرش حُيحثٖ ٛ٘خ ٤ٗخرش هخ٤ٗٞٗش ٖٓ ٗٞع هخٙ.٤ٗخرش ػٖ ح

 ششٚؽ اٌذػٜٛ اٌغ١ش ِجبششح

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9#cite_note-0
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رؼٞ ١َٝٗ ٌٛٙ حُيػٟٞ ٣ظؼِن رخُيحثٖ ٝرؼ٠ٜخ ح٥هَ ٣ظؼِن رخُٔي٣ٖ، ٝحُزؼٞ حُؼخُغ ٣ظؼِن رخُلن 

 ح١ٌُ ٣ٔظؼِٔٚ حُيحثٖ رخْٓ ٓي٣٘ٚ. 

ثٖ ٟٓٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓلووخ، أٝ رظؼز٤َ آهَ ٓئًيح )ؿ٤َ ح١َُٝ٘ حُٔظؼِوش رخُيحثٖ: ٫ ٣٘ظ١َ ك٢ كن حُيح -1

ٓظ٘خُع ك٤ٚ(، كظ٠ ُٝٞ ًخٕ ٌٛح حُلن ؿ٤َ ٓؼ٤ٖ حُٔويحٍ )ًلن ح٠ٍَُٔٝ ك٢ حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حُلؼَ حُـ٤َ 

 4َٓ٘ٝع(، ًٌُٝي كظ٠ ُٞ ًخٕ ٌٛح حُلن ؿ٤َ ٓٔظلن ح٧ىحء ) ًٔخ ُٞ ًخٕ ٠ٓخكخ ا٠ُ أؿَ ٝحهق(.

خروخ ُلن حُٔي٣ٖ حَُٔحى حٓظؼٔخُٚ أٝ ٓٔخ٣ٝخ ُلن حُٔي٣ٖ ك٢ ًٓش ًٌُي ٫ ٣٘ظ١َ إٔ ٣ٌٕٞ كن حُيحثٖ ٓ

حُـ٤َ، أٝ إٔ ُِيحثٖ كن حُظويّ أٝ ح٩ٓظ٤خُ، أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ر٤ي حُيحثٖ ٓ٘ي ط٘ل٣ٌ٤ـ ٧ٕ ٌٛٙ حُيػٟٞ ٤ُٔض حٖٓ 

ٝك٢ ٌٛح طوٍٞ ٓلٌٔش حُظ٤٤ِٔ: "ُِٔئٖٓ ُٚ حُلن حُلن ك٢ حٓظ٤لخء  5اؿَحءحص حُظ٘ل٤ٌ ًٔخ ٓزن حُوٍٞ.

وٞم حُ٘خٗجش ػٖ ػوي حُظؤ٤ٖٓ ٖٓ حًَُ٘ش حُٔئٓ٘ش ٫ٝ ػ٬هش ُِيحثٖ حَُٔطٜٖ رخًَُ٘ش حُٔئٓ٘ش ٫ٝ حُل

ػ٬هش ُِيحثٖ حَُٔطٜٖ رخًَُ٘ش حُٔئٓ٘ش ا٫ ك٢ كيٝى كوٚ ربهخٓش حُيػٟٞ ؿ٤َ حُٔزخَٗس ػٖ ٓي٣٘ٚ حَُحٖٛ 

  6كخٍ طٞحكَ ١َٜٝٗخ.

٣ٌٕٞ حُٔي٣ٖ ٬ٜٔٓ ك٢ حٓظؼٔخٍ كوٞهٚ، ٝإٔ إٔ  -ٖٓ ٗخك٤ش  -ح١َُٝ٘ حُٔظؼِوش رخُٔي٣ٖ: ٣٘ظ١َ  -2

 ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ئى١ ا٠ُ اػٔخٍٙ أٝ ا٠ُ ح٣ُِخىس ك٢ ٌٛح ح٩ػٔخٍ.  -ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ  -٣ٌٕٞ ٌٛح ح٩ٛٔخٍ 

اىهخٍ حُٔي٣ٖ هٜٔخ ك٢ حُيػٟٞ: ٌٛح ح١َُ٘ ٗٚ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ح٧ٍى٢ٗ َٛحكش ك٢ حُٔخىس  -3

ك٢ حُيػٟٞ ًُٝي ٤ٌُٕٞ حُلٌْ ح١ٌُ ٣ٜيٍ ك٤ٜخ ٓخ٣ٍخ ك٢ كوٚ،  ك٤غ حٗظ١َ إٔ ٣ظْ اىهخٍ حُٔي٣ٖ 336

أٝ رؼزخٍس أهَٟ كـش ك٢ ٓٞحؿٜظٚ. ًٌُٝي كظ٠ ٫ ٣ٔظط٤غ حُٔي٣ٖ إٔ ٣ِػْ ك٤ٔخ رؼي رؤٕ كوٞهٚ هي أ٤ٓت 

 حُيكخع ػٜ٘خ

 رؼش٠ف دػٜٛ ػذَ ٔفبر اٌزظشفبد

: ٗٔزش  حُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش حٛط٬ف -1 :ك٢ حُلوٚ طظوٌ ٌٛٙ حُيػٟٞ ػيىحً ٖٓ ح٫ٛط٬كخص ٝح٤ُٔٔٔخص

حٛط٬ف ىػٟٞ ارطخٍ  - 2 .ا٠ُ حُز٣َطٍٞ رُٞٚ أكي ه٠خس حَُٝٓخٕ ح١ٌُ ًخٕ أٍٝ ٖٓ حرظيػٜخ

اٗٔخ  ،حُظَٜكخص ًٔخ ًخٗض ط٠ٔٔ ك٢ حُلوٚ ح١َُٜٔ رخَُؿْ ٖٓ إٔ حُيحثٖ ٫ ٣طِذ ارطخٍ طَٜف حُٔي٣ٖ

حٛط٬ف  -3 .ٖ ٝحُٔظَٜف ا٤ُٚٓغ روخثٚ هخثٔخ ر٤ٖ حُٔي٣ ،٣طِذ ػيّ ٣َٓخٕ ٌٛح حُظَٜف ك٢ كوٚ

ىػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص ٗٔزش ا٠ُ أػَٛخ ػ٠ِ حُظَٜف حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٌُٜٝح كخ٧ىم طـ٤ِذ ط٤ٔٔش ػيّ 

ف ٌٛٙ حُيػٟٞ رؤٜٗخ ٤ِٓٝش ٖٓ ٝٓخثَ ًلخُش كوٞم  .ٗلخً حُظَٜكخص رخُ٘ظَ ا٠ُ ٟٝٞكٜخ ك٢ حُؼَٔ ََ ٝطُْؼ

ح١َُٜٔ ك٢ حُلَٜ حُؼخُغ ٖٓ حُزخد حُؼخ٢ٗ ٖٓ حٌُظخد حُيحث٤ٖ٘ ك٢ ح٠ُٔخٕ حُؼخّ ٝهي ٗٚ ػ٤ِٜخ حَُٔ٘ع 

’’ ٓخ ٣ٌلَ كوٞم حُيحث٤ٖ٘ ٖٓ ٝٓخثَ ط٘ل٤ٌ ٝٝٓخثَ ٟٔخٕ ’’ ح٧ٍٝ ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ طلض ػ٘ٞحٕ 

ٝطٜيف ٌٛٙ حُيػٟٞ ا٠ُ كٔخ٣ش حُيحث٤ٖ٘ ٖٓ حُظَٜكخص حُظ٢ ط٘وٚ ٖٓ كوٞم  (ٓي٢ٗ 264- 234)حُٔٞحى 

ُظ٢ هي ٣ؼٔي ا٤ُٜخ حُٔي٣ٖ اًح ٓخءص كخُظٚ حُٔخ٤ُش ُ٪َٟحٍ ريحث٤٘ٚ ٝحٌُ٘خ٣ش حُٔي٣ٖ حٝ ط٣ِي ٖٓ حُظِحٓخطٚ ح

رْٜ، ٓؼَ حُظَٜف رخُز٤غ ك٢ ح٧ٓٞحٍ حُظخَٛس ًز٤غ ٍِٓ٘ ُٚ ٢ٌُ ٣ول٢ ػٔ٘ٚ ػٖ ىحث٤٘ٚ، ٝأ٠٣خ ٓلخرخس 

حث٤ٖ٘ ٝٓـخِٓش أكي حُيحث٤ٖ٘ ػ٠ِ كٔخد حُي ،حُـ٤َ ٖٓ أهخٍرٚ رٜزش أٓٞحُٚ أٝ ر٤ؼٚ ا٣خٛخ رؼٖٔ ٤ُٛي روْ

ٌٛح ٝهي ه٠ض ٓلٌٔش حُ٘وٞ ح٣َُٜٔش ك٢ هٜٞٙ ىػٟٞ ػيّ  .ح٥ه٣َٖ ُ٪ك٬ص ٖٓ هٔٔش حُـَٓخء

ٝػ٠ِ ٓخ ؿَٟ رٚ ه٠خء ٌٛٙ حُٔلٌٔش ٤ُٔض ك٢ كو٤وظٜخ  –حُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش  ’’ : ٗلخً حُظَٜكخص رؤٕ

لَ رٚ حُوخٕٗٞ ا٫ ىػٟٞ رؼيّ ٗلخً حُظَٜف حُٜخىٍ ٖٓ حُٔي٣ٖ اَٟحٍحً ريحث٘ٚ. اٜٗخ طيهَ ٟٖٔ ٓخ ٣ٌ

كوٞم حُيحث٤ٖ٘ ٟٖٔ ٝٓخثَ ح٠ُٔخٕ، ىٕٝ إٔ ٣ظَطذ ػ٠ِ حُلٌْ ك٤ٜخ ُٜخُق حُيحثٖ إٔ طؼٞى ح٤ٌُِٔش ا٠ُ 

ٓـٔٞػش  13/5/1982ٗوٞ ٓي٢ٗ  ) ,, .ٝاٗٔخ طَؿغ حُؼ٤ٖ كو٢ ا٠ُ ح٠ُٔخٕ حُؼخّ ُِيحث٤ٖ٘ ،حُٔي٣ٖ
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ً ٗوٞ ٓي٢ٗ  ،92-508-1-33ٓلٌٔش حُ٘وٞ  -2-34ٔش حُ٘وٞ ٓـٔٞػش ٓلٌ 29/12/1983ٝأ٠٣خ

  (61-313-1-46ٓـٔٞػش ٓلٌٔش حُ٘وٞ  2/2/1995ٗلْ حُٔؼ٠٘ ٗوٞ ٓي٢ٗ  ،1972-385

 ششٚؽ لجٛي دػٜٛ ػذَ ٔفبر اٌزظشفبد

ٍٍ ’’ ٓي٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ: 237ط٘ٚ حُٔخىس  ٌَُ ىحثٖ أٛزق كوٚ ٓٔظلن ح٧ىحء ٝٛيٍ ٖٓ ٓي٣٘ٚ طَٜف ٟخ

َٜف هي حٗوٚ ٖٓ كوٞم حُٔي٣ٖ أٝ ُحى ك٢ اًح ًخٕ حُظ ،إٔ ٣طِذ ػيّ ٗلخً ٌٛح حُظَٜف ك٢ كوٚ ،رٚ

ًُٝي ٓظ٠ طٞحكَص ح١َُٝ٘ حُٜٔ٘ٞٙ  ،ٝطَطذ ػ٤ِٚ اػٔخٍ حُٔي٣ٖ أٝ ح٣ُِخىس ك٢ اػٔخٍٙ ،حُظِحٓخطٚ

ٜٓ٘خ ٓخ  ،٣ٝٔظلخى ٖٓ حُ٘ٚ ١َٝٗخً ٫ُٓش ُوزٍٞ ىػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص ,, .ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُظخ٤ُش

  : ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ظؼِن رخُظَٜف. ٢ٛٝ ٣ظؼِن رخُيحثٖ ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ظؼِن رخُٔي٣ٖ

  .هخ٤ُخ ٖٓ حُِ٘حع ،٣٘ظ١َ ك٢ حُيحثٖ إٔ ٣ٌٕٞ كوٚ ٓٔظلن ح٧ىحء -1

  .٣٘ظ١َ ك٢ حُٔي٣ٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼَٔح، ٝٛيٍ ٓ٘ٚ ؿٖ -2

3-  ً ً  ،٣٘ظ١َ ك٢ حُظَٜف إٔ ٣ٌٕٞ هخ٤ٗٞٗخ   .ٝٓلوَحً ٝطخ٤ُخ

ػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش طظليى رؤٜٗخ ىػٟٞ ٧ٕ ١ز٤ؼش حُي :اػزخص ىػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص ٖٓ ؿخٗذ حُٔيػ٢

ػ٘يٓخ ٣ظلخ٣َ ػ٠ِ أكٌخّ ح٤َُٔحع ربهلخء ح٤ُٛٞش،  ،ػيّ ٗلخً طَٜكخص حُٔي٣ٖ حُٔؼَٔ ك٢ كن ىحث٤٘ٚ

ً ا٠ُ ٓخ رؼي حُٔٞص ً ٠ٓخكخ كبٕ اػزخص ٌٛح حُظلخ٣َ ٣وظ٢٠ اػزخص  ،٧ٕٝ ح٤ُٛٞش رطز٤ؼظٜخ طؼظزَ طزَػخ

ٝط٬٤ًٜٔ ػ٠ِ  .اػزخص اٟخكش حُظ٤ِٔي ا٠ُ ٓخ رؼي حُٔٞص ٝحُؼخ٢ٗ، ،اػزخص هٜي حُظزَع ،: ح٧ٍٝ ػ٣َٜٖ٘

أُٜٝٔخ طظؼِن  ،حُٔيػ٢ أهخّ حَُٔ٘ع ح١َُٜٔ ه٣َ٘ظ٤ٖ هخ٤ٗٞٗظ٤ٖ حػظزَ ك٤ٜٔخ حُظَٜف ك٢ كٌْ ح٤ُٛٞش

ٝػخ٤ٗظٜٔخ طظؼِن رخُظَٜف ا٠ُ  ،ٓي٢ٗ 916حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس  –رخُظزَع ك٢ َٓٝ حُٔٞص 

 ٢917 حُل٤خُس ٝح٫ٗظلخع ٓيٟ حُل٤خس حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس ٝحٍع ٓغ حكظلخظ حٍُٔٞع رلوٚ ك

  .ٓي٢ٗ

 آثبس دػٜٛ ػذَ ٔفبر اٌزظشفبد

ػيّ  -2 .ػيّ ٗلخً حُظَٜف ك٢ كن حُيحثٖ -1 :: آػخٍ ىػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُيحثٖ أ٫ًٝ 

 .ٖ ٛيٍ حُظَٜف اَٟحٍحً رْٜحٓظلخىس ؿ٤ٔغ حُيحث٤ٖ٘ ح٣ٌُ -3 .٢٠ٓ حُيحثٖ ك٢ حُيػٟٞ اًح حٓظٞك٠ كوٚ

روخء حُظَٜف حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ هخثٔخ ر٤ٖ  -1 :ػخ٤ٗخً: آػخٍ ىػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُٔظؼخهي٣ٖ

ً ’’ ػيّ ٗلخً حُظَٜف ,, ٝ’’ ه٤خّ حُظؼخٍٝ ر٤ٖ حُٔزيأ٣ٖ  -2 .حُٔظؼخهي٣ٖ   .,, روخء حُظَٜف هخثٔخ

 ر اٌزظشفبدثؼغ اٌؼٛاثؾ اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼٍمخ ثذػٜٛ ػذَ ٔفب

ػيّ ؿٞحُ حُـٔغ ر٤ٖ  -2 .ؿٞحُ حُلٌْ رؼيّ ٗلخً حُظَٜكخص ٓٞحء ٍكغ ك٢ ٍٛٞس ىػٟٞ أٝ ىكغ -1

ط٘خك٢ ىػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص  -3 .ىػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص ٝحُيػٟٞ ؿ٤َ حُٔزخَٗس ك٢ إٓ ٝحكي

ػيّ ؿٞحُ  -5 .حكيسط٘خك٢ حُظٔٔي رؼيّ حُ٘لخً ٝح٣ٍُٜٞش ك٢ حُيػٟٞ حُٞ -4 .ٓغ ىػٟٞ ػزٞص ح٤ٌُِٔش

٣ـذ ػ٠ِ حُٔيػ٢ حُيحثٖ اػزخص  -6 .ٗظَ ىػٟٞ ٗلخً حُظَٜكخص اًح ًخٕ كن حُٔيػ٢ حُيحثٖ ٓظ٘خُػخً ك٤ٚ

ً ٣ئى١ ا٠ُ اػٔخٍٙ ػيّ  -7 .طٞح١ئ حٍُٔٞع حُٔي٣ٖ )حُٔظَٜف( ٓغ حُٞحٍع ) حُٔظَٜف ا٤ُٚ( طٞح١جخ

ٞد إٔ ٣ٌٕٞ حُٔيػ٢ حُيحثٖ ى٣٘ٚ ٝؿ -8 .ؿٞحُ ٗظَ ىػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص ػٖ ح٧ػٔخٍ حُٔخى٣ش
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ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص ٣ٌٕٞ رخُويٍ ح٬ُُّ ُِٞكخء  -9 .ٓخروخً ك٢ حُظخ٣ٍن ػ٠ِ طخ٣ٍن حُظَٜف حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ

  .ري٣ٖ حُيحثٖ

 اٌؼبثؾ ا٤ٚي:خٛاص اٌسىُ ثؼذَ ٔفبر اٌزظشفبد عٛاء سفغ فٟ طٛسح دػٜٛ أٚ دفغ

ىػٟٞ ٓزظيأس ٣َكؼٜخ حُيحثٖ ٟي ًَ ٖٓ حٍُٔٞع أ١ إٔ ىػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص هي طٌٕٞ ك٢ ٍٛٞس 

ٝػٞىطٚ  ،حُٔي٣ٖ)حُٔظَٜف( ٝحُٞحٍع)حُٔظَٜف ا٤ُٚ(، رطِذ حُلٌْ رؼيّ ٗلخً حُظَٜف حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ

ًٔخ هي طٌٕٞ ك٢ ٍٛٞس ىكغ رؼيّ ٗلخً حُظَٜف ٣زيٟ  .(حُٔظَٜف)ػ٠ِ ح٠ُٔخٕ حُؼخّ ٍُِٔٞع حُٔي٣ٖ 

ٖٓ حٍُٔٞع حُٔي٣ٖ )حُٔظَٜف( ٝحُٞحٍع)حُٔظَٜف ا٤ُٚ( ٖٓ حُيحثٖ ك٢ ىػٟٞ َٓكٞػش رخُلؼَ ر٤ٖ ًَ 

رطِذ حُلٌْ ٓؼ٬ً رؼزٞص حُظَٜف أٝ ٛلظٚ، ٣ٝظَطذ ػ٠ِ ٌٛح حُيكغ ٛيٍٝ حُلٌْ رؼيّ ٗلخً حُظَٜف 

حُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ىٕٝ كٍٜٞ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ػ٠ِ حُلن ح١ٌُ ٣ِػٔٚ. ٫ٝ ٣ـ٤َ ٖٓ ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش إٔ ٣ٌٕٞ 

ٖٓ إٔ ٣يكغ حُيحثٖ ك٢ ٓٞحؿٜش حُٞحٍع )حُٔظَٜف ا٤ُٚ( ٝح١ٌُ  حُظَٜف ٓٔـ٬ً، كبٕ طٔـ٤ِٚ ٫ ٣ٔ٘غ

٫ٝ ح٥ػخٍ  ،٫ٝ ٣ـ٤َ ٖٓ ٣َ١وش اػٔخٍ ٌٛٙ حُيػٟٞ ،٣طِذ ػزٞص ٤ٌِٓظٚ حٓظ٘خىحً ا٠ُ حُؼوي حُٔٔـَ

ً ٌُُي رؤٗٚ .حُٔظَطزش ػ٤ِٜخ ُٔخ ًخٗض حُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش  ’’ :ٝهي ه٠ض ٓلٌٔش حُ٘وٞ ح٣َُٜٔش ططز٤وخ

ًخٕ ٖٓ حُـخثِ اػخٍطٜخ ًيكغ ُِيػٟٞ حُظ٢  ،ً حُظَٜف حُٜخىٍ ٖٓ حُٔي٣ٖ ك٢ كن ىحث٣ٚ٘وٜي رٜخ ػيّ ٗلخ

٣َكؼٜخ حُٔظَٜف ا٤ُٚ رطِذ ٗلخً ٌٛح حُظَٜف. ٫ٝ ٣ِِّ حٕ طَكغ ك٢ ٍٛٞس ىػٟٞ ٓٔظوِش. ٫ٝ ٣ـ٤َ 

ف ٖٓ ٌٛح ٤ٗجخً إٔ ٣ٌٕٞ حُظَٜف ٓٔـ٬ً، كبٕ طٔـ٤ِٚ ٫ ٣لٍٞ ىٕٝ حٕ ٣يكغ ىحث٘ٚ ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔظَٜ

٤ُْٝ ٖٓ ٗؤٕ طٔـ٤َ  ،رخُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش -ح١ٌُ ٣طِذ طؼز٤ض ٤ٌِٓظٚ حٓظ٘خىحً ا٠ُ ػويٙ حُٔٔـَ –ا٤ُٚ 

٫ٝ ح٥ػخٍ حُٔظَطزش ػ٤ِٜخ ,,, )ٗوٞ ٓي٢ٗ  ،حُظَٜف إٔ ٣ـ٤َ ٖٓ ٣َ١وش اػٔخٍ ٌٛٙ حُيػٟٞ

 ’’ -:ًٔخ ه٠ض ٓلٌٔش حُ٘وٞ ح٣َُٜٔش أ٠٣خ (171-649-1ٓـٔٞػش حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش  30/3/1950

إ ه٠خء ٓلٌٔش حُ٘وٞ هي ؿَٟ ػ٠ِ ؿٞحُ حُظٔٔي رخُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش ًيكغ ك٢ حُيػٟٞ حُظ٢ ٣طِذ 

  (172-649-1ٓـٔٞػش حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش  14/2/1952ك٤ٜخ ٗلخً حُظَٜف ,, )ٗوٞ ٓي٢ٗ 

 اٌؼبثؾ اٌثبٟٔ:ػذَ خٛاص اٌدّغ ث١ٓ دػٜٛ ػذَ ٔفبر اٌزظشفبد ٚاٌذػٜٛ غ١ش اٌّجبششح فٟ آْ ٚازذ

كبٗٚ ٣ـُٞ ُٚ ٍكغ حُيػٟٞ  ،اًح ُْ ٣٘ـق حُيحثٖ ك٢ حُطؼٖ ك٢ طَٜف ٓي٣٘ٚ ريػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜف

٧ٜٗٔخ ىػ٣ٞخٕ  ،ؿ٤َ حُٔزخَٗس ُِٔطخُزش رلوٞم ٓي٣٘ٚ، ٌُٖٝ ٫ ٣ـُٞ ُٚ حُـٔغ ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ اؿَحءحص ٝحكيس

 ،ك٢ ر٤غ ٛيٍ ٖٓ ٓي٣٘ٚٓوظِلظخٕ. ٝططز٤وخً ٌُُي ٫ ٣ـُٞ ُِيحثٖ إٔ ٣طؼٖ ريػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص 

ٝك٢ ًحص حُٞهض ٣ٔظؼَٔ كن ٌٛح حُٔي٣ٖ ك٢ حُٔطخُزش رخُؼٖٔ. ٌٝٛح ٓز٢٘ ػ٠ِ حهظ٬ف حُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش 

)ىػٟٞ ػيّ ٗلخً حُظَٜكخص( ػٖ حُيػٟٞ ؿ٤َ حُٔزخَٗس ٖٓ ك٤غ ح٧ٓخّ ٝح١َُٝ٘ ٝح٥ػخٍ، ٌُُٝي ٫ 

 .٣ٔظؼِٜٔٔخ ٓظؼخهزظ٤ٖ اكيحٛٔخ رؼي ح٧هَٟا٫ أٗٚ ٣ـُٞ ُِيحثٖ إٔ  ،٣ـُٞ حُـٔغ ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ ٝهض ٝحكي

  :ٝططز٤وخً ٌُُي ه٠ض ٓلٌٔش حُ٘وٞ ح٣َُٜٔش رـ

اٗٚ ٝإ ًخٗض حُيػٟٞ ؿ٤َ حُٔزخَٗس ٝحُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش طوظِلخٕ ًَ ٜٓ٘ٔخ ػٖ ح٧هَٟ ك٢ أٓخٜٓخ  ’’

ظؼِٜٔٔخ ا٫ أٗٚ ٣ـُٞ ُِيحثٖ إٔ ٣ٔ ،ٖٝٓ ػْ ٫ ٣ـُٞ حُـٔغ ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ إٓ ٝحكي ،١َٜٝٗٝخ ٝآػخٍٛخ

  .ٓظؼخهزظ٤ٖ اكيحٛٔخ رؼي ح٧هَٟ

أٝ اػخٍطٜخ ،٤ُْٝ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ إٔ طَكغ حُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش حٓظو٫٬ً، رَ ٣ٜق ٍكؼٜخ ًيػٟٞ ػخٍٟش

ٓظ٠ ًخٗض ظَٝف حُيكخع طٔظِِّ ًُي. كبًح ًخٕ حُيحثٖ  ،ًٔٔؤُش أ٤ُّٝش ُٝٞ أػ٘خء ه٤خّ حُيػٟٞ ؿ٤َ حُٔزخَٗس

رٜٔخىهش ٓي٣٘ٚ ػ٠ِ كٔخد حُٞهق، هي ىكغ رؤٕ  ،َس ٖٓ ٗخظَ حُٞهقػ٘يٓخ ٝٝؿٚ ك٢ ىػٞحٙ ؿ٤َ حُٔزخٗ
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ً رخُظٞح١ٞء ر٤ٖ حُٔي٣ٖ ٝر٤ٖ ٗخظَ حُٞهق كبٗٚ ٫ ٣ٌٕٞ هي  ،ٌٛٙ حُٜٔخىهش رخ١ِش ُٜيٍٝٛخ ؿ٘خً ٝطي٤ُٔخ

ٝاٗٔخ ٛٞ أػخٍ حُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش  ،ؿٔغ ر٤ٖ حُيػٟٞ ؿ٤َ حُٔزخَٗس ٝر٤ٖ حُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش ك٢ إٓ

  .كٜٞ رٌٜح هي حٓظؼَٔ حُيػ٤٣ٖٞ ػ٠ِ حُظؼخهذ ،ًٔٔؤُش أ٤ُّٝش

ٝاًح ًخٗض حُٔلٌٔش هي هَٜص رلؼٜخ ػ٠ِ حُيػٟٞ ؿ٤َ حُٔزخَٗس ٝحػظزَص ٜٓخىهش حُٔي٣ٖ ٗخكٌس ك٢ 

٣ٌٕٝٞ كٌٜٔخ هي  ،كـٜ٘خ طٌٕٞ هي أؿلِض حُلَٜ ك٢ ىكخػٚ ،كوٚ، رٔوُٞش أٗٚ ُْ ٣َكغ حُيػٟٞ حُز٤ٜ٤ُٞش

 – 652-1ٓـٔٞػش حُوٞحػي حُوخ٤ٗٞٗش  2/2/1950ٗو٠ُٚ ,,)ٗوٞ ٓي٢ٗ أهطؤ ك٢ ط٤٤ٌق ٌٛح حُيكخع ٝطؼ٤َّٖ 

188 )  

 (اٌؼبثؾ اٌثبٌث: رٕبفٟ دػٜٛ ػذَ ٔفبر اٌزظشفبد ِغ دػٜٛ ثجٛد اٌٍّى١خ.)ػذَ خٛاص اٌدّغ ث١ّٕٙب

 

 

 ّٔبرج ِٓ ا٤عئٍخ ا٨ِزسب١ٔخ اٌؼ١ٍّخ

ُظ٘ل٤ٌ رط٣َن حُظؼ٣ٞٞ ػٖ حٓظـ٬ُٜخ ....... ٣طخُذ رخُِحٜٓخ رخ...... ىػٟٞ ٟيَّ رِي٣ش.أهخّ حُٔيػ٢ ّ/

هطؼش ح٧ٍٝ حُؼخثيس ُٚ، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًٕٞ حُزِي٣ش هي حٓظويٓض ح٧ٍٝ ُلظق ٣َ١ن ػخّ، ٝهي هٍَص 

ٓلٌٔش حُزيحءس حُلٌْ رخُِحّ حُزِي٣ش حُٔيػ٠ ػ٤ِٜخ رظؼ٣ٞٞ حُٔيػ٢ ػٖ حٓظـ٬ُٜخ هطؼش ح٧ٍٝ حًُِٔٔٞش 

 ُِٔيػ٢، ٓخ ٛٞ ٍأ٣ي رٌٜٙ حُيػٟٞ؟

ؿ٤َ ٛل٤ق ٝٓوخُق ُِوخٕٗٞ ٧ٕ كظق ٣َ١ن  حُلٌْ رخُظؼ٣ٞٞ ظَٜ أ٣ٕ ٌٛٙ حُو٤٠شحُ٘ظَ ك٢  ؽ/ ػ٘ي

 ٫ ،ػخّ ك٢ هطؼش ح٧ٍٝ حُؼخثيس ُِٔيػ٢ ٖٓ هزَ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ اٟخكش ُٞظ٤لظٚ ػ٠ِ كَٝ ٛلش حُٞحهؼش

 ، ًٕٞ ٌٛح حُظؼ٣ٞٞ أٛزق ٓٔظل٬٤ً رؼي طو٤ٜٚ هطؼش٣ز٤ق ُِٔيػ٢ كن حُٔطخُزش رخُظؼ٣ٞٞ حُؼ٢٘٤

كن حُٔطخُزش رؤؿَ حُٔؼَ حٓظ٘خىحً ُِٔخىس  ٫ ٣زو٠ ُِٔيػ٢ ًٟٓٞٝط٣َن ػخّ ٣لون ٓ٘لؼش ػخٓش،  ح٧ٍٝ

ػ٤ِٚ ٝحؿزش حَُى، حُيػٟٞ حُؼَحه٢، كخًح ًخٕ هي ١خُذ رخُظ٘ل٤ٌ حُؼ٢٘٤ كظٌٕٞ ( ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ 197)

ٍٝ حُؼخثيس ُِٔيػ٤ش ٣٫ز٤ق ُٜخ إٔ ه٤خّ حُزِي٣ش رلظق ٣َ١ن ػخّ ك٢ هطؼش ح٣٧ٌٕٞ حُٔزيأ حُوخ٢ٗٞٗ ٛٞ: )

 .(١ِذ حُظؼ٣ٞٞ حُؼ٢٘٤ روطؼش أٍٝ أهَٟ ٝأٗٔخ ُٜخ كن حُٔطخُزش رؤؿَ حُٔؼَ

 

 اٌثبٟٔاٌفظً 

 .ػشالٟ ( ِذ338ٌٟٔغب٠خ اٌّبدح  -285أٚطبف ا٨ٌزضاَ فٟ اٌّٛاد ) -

 

 ح١َُ٘ ١    

 ح٧ؿَ ٢    

 ح٫ُظِحّ ٓلَ طؼيى ٣    
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 حُظو١َ٤٤ ح٫ُظِحّ ٣.١        

 حُزي٢ُ حّح٫ُظِ ٣.٢        

 ح٫ُظِحّ ١َك٢ طؼيى ٤    

 حُٔ٘ظَى ح٫ُظِحّ ٤.١        

 حُيحث٤ٖ٘ ط٠خٖٓ أٝ ح٣٫ـخر٢ حُظ٠خٖٓ ٤.٢        

 حُٔي٤٘٣ٖ ط٠خٖٓ أٝ حُِٔز٢ حُظ٠خٖٓ ٤.٣        

 ٬ُٗؤخّ ح٫ُظِحّ هخر٤ِش ػيّ ٤.٤        

 -:أٚطـبف ا٨ٌزـضاَ

  -:اٌشـشؽ

 ٣ؼِن ػ٤ِٚ ٗ٘ٞء ح٫ُظِحّ أٝ ُٝحُٚ.ٛٞ أَٓ ٓٔظوزَ ؿ٤َ ٓلون حُٞهٞع 

 

 -:أٔٛاػـٗ

 -:ِٓ ز١ث ا٤ثش  -:أ٨ٚ  

 .اٌششؽ اٌٛالف .1

ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ؼِن ػ٤ِٚ ٗ٘ٞء ح٫ُظِحّ كبًح طلون ح١َُ٘ حٗؼوي حُؼوي ٝٗ٘ؤص ح٫ُظِحٓخص ٝاًح طوِق ٫ ٣٘ؼوي 

 حُٞظ٤لش.حُؼوي ٫ٝ طظَطذ ح٫ُظِحٓخص ٝٓؼخٍ  ًُي حُوٍٞ : ٓؤٗظ١َ ىحٍى  إٔ طْ طؼ٤ٖ ك٢ 

 -:اٌششؽ اٌفبعخ .2

ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ؼِن ػ٤ِٚ كٔن حُؼوي ُٝٝحٍ حُن كبًح طلون ُحٍ حُؼوي ٝآػخٍٙ أٓخ اًح طوِق حٓظوَ حُؼوي 

 ٝحٓظوَص آػخٍٙ ًخُز٤غ ح١ٌُ ٣ؼِن كٔوٚ ػ٠ِ ٍى حُؼٖٔ ٖٓ هزَ حُٔ٘ظ١َ.

 -:ِٓ ز١ث اٌزسمك ٚاٌزخٍف  -:ثب١ٔـب  

 يكش حُٔل٠ش ًٔو١ٞ حُٔطَ.ح١َُ٘ ح٩كظٔخ٢ُ ٝٛٞ ح١ٌُ ٣َطز٢ رخُٜ .1

ح١َُ٘ ح٩ٍحى١ ٛٞ ح١ٌُ ٣َطز٢ ربٍحىس أكي حُطَك٤ٖ ٖٓ ٬ٓكظش رؤٕ ح١َُ٘ ح٫ٍحى١ اًح ًخٕ  .2

ً َٝٓطز٢ ربٍحىس حُٔي٣ٖ ٢ٔٓ رخ١َُ٘ ح٩ٍحى١ حُٔلن ٝكٌٔٚ حُزط٬ٕ ٛٞ ٝحُظَٜف ح١ٌُ ػِن  ٝحهلخ

 ػ٤ِٚ.

 ح١َُ٘ حُٔوظ٢ِ. .3

 -:أثـبس اٌشـشؽ
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   -:اٌٛالف .1

ن حُٔؼِن ػ٠ِ ١َٗ ٝحهق ؿ٤َ ًخَٓ حُٞؿٞى ٌُُي ٫ ٣ٌٖٔ حُٔطخُزش رٚ ٫ٝ ط١َٔ  ػ٤ِٚ ٓيس حُل أ(

 حُظوخىّ.

ػ٘ي طلون ح١َُ٘ حُٞحهق ٣ٌظَٔ ٝؿٞى حُن كؼ٘يٛخ ٣ٌٖٔ حُٔطخُزش رٚ ٝطزيأ ٓيس حُظوخىّ  د(

 رخ٣َُٔخٕ.

  -:اٌفبعخ .2

 رٚ ًٔخ ٝط١َٔ ػ٤ِٚ ٓيس حُظوخىّ. حُلن حُٔؼِن ػ٠ِ ح١َُ٘ حُلخٓن ٓٞؿٞى ٝٗخكٌ كِِيحثٖ حُٔطخُزش أ(

 اًح طلون ح١َُ٘ ُحٍ حُلن ًٝخٗٔخُْ ٣ٌٖ ر٤ٜ٘ٔخ حٓخ اًح طوِق ح١َُ٘ حٓظوَ حُؼٌْ. د(

 -:ا٤خـً

 ٛٞ أَٓ ٓٔظوزَ ٓلون حُٞهٞع ٠٣خف ػ٤ِٚ ٗلخً حُؼوي أٝ ُٝحُٚ.

 -:أٔٛاػـٗ ٚأثـبسٖ

 -:ا٤خً اٌٛالف .1

٫ ٣ٌٖٔ هزَ كٍِٞ ح٧ؿَ حُٔطخُزش رٚ ًٔخ ٫ٝ ط١َٔ ٓيس حُلن حُٔوظَٕ رؤؿَ ٝحهق ٓٞؿٞى ٝؿ٤َ ٗخكٌ ٌُح 

 حُظوخىّ ػ٤ِٚ رَ ٣ٜزق ٗخكٌحً ػ٘ي كٍِٞ ح٧ؿَ.

 -:ا٤خً اٌفبعخ .2

 حُلن ح٠ُٔخف ا٠ُ أؿَ كخٓن ٓٞؿٞى ٝٗخكٌ ٌُٝ٘ٚ ٓئًي حُِٝحٍ ػ٘ي كٍِٞ ح٧ؿَ.

 -:أعجـبة أزٙـبء ا٤خـً

 ٣٘ظ٢ٜ ح٧ؿَ رٍٜٞس ١ز٤ؼ٤ش ػ٘ي كُِٞٚ. .1

 ٍُ ػ٘ٚ ٖٓ هزَ حُ٘وٚ حُٔوٍَ ح٧ؿَ ُِٜٔلظٚ ٝٛٞ ػخىسً حُٔي٣ٖ.حُظ٘خ .2

 -ٓو١ٞ ح٧ؿَ ًُٝي ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش: .3

 حُلٌْ رخُلـَ ػ٠ِ حُٔي٣ٖ حُٔلِْ. أ(

 ػ٘ي طوي٣ْ حُظؤ٤ٓ٘خص حُظ٢ ٝػي حُٔي٣ٖ رظوي٣ٜٔخ أٝ أٟؼخكٚ ُظِي حُظؤ٤ٓ٘خص. د(

  -:ا٨ٌزـضاَ اٌزخ١١ـشٞ

ٓلَ ك٢ إٓ ٝحكي رل٤غ طزَأ ًٓش حُٔي٣ٖ رٔـَى حُٞكخء رؤكيٛخ ٝحُو٤خٍ  ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ أًؼَ ٖٓ

 ر٤ٖ ٌٛٙ حُٔل٬ص ٣ؼزض  ُِٔي٣ٖ أٝ ُِيحثٖ ك٢ أك٤خٕ أهَٟ.
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٣ٝـذ إٔ طوظِق ٌٛٙ حُٔل٬ص ػٖ رؼ٠ٜخ ٖٓ ك٤غ حُـْ٘ أٝ ح١َُٝ٘ ٫ٝ كبٕ ح٫ُظِحّ ٫ ٣ٌٕٞ طو٤٤َحً 

 ٝاٗٔخ ٤ٓظَ ؿ٤َ ٓٞٛٞف.

 

 الشـــــرط المبحث األول

 أوالً: تعرٌف الشرط وأنواعه

 .هو أمر عارض أو خارجً مستمبل غٌر محمك الولوع ٌترتب على تحممه وجود االلتزام أو زواله

 وعلى ذلن فهنان نوعان للشرط

 النوع األول:الشرط الوالف

لتأمٌن ال تلتزم بدفع مبلغ التأمٌن وهو الذي ٌترتب على تحممه وجود االلتزام. ومن أمثلته أن شركة ا

 .المحدد فً الوثٌمة إال عند تحمك الضرر المؤمن منه

 النوع الثانً:الشرط الفاسخ

وهو الذي ٌترتب على تحممه زوال االلتزام. ومن أمثلته تعلٌك الهبة على شرط ٌؤدي إلى إعادة المال 

 .لهبةالموهوب إذا رزق الواهب بولد خالل فترة محددة تالٌة على ا

 ً  ثانٌاً:الشروط الواجب توافرها فً الوالعة التً تصلح شرطا

 ضرورة أن ٌكون الشرط أمراً مستمبالً 

ٌجب أن تكون الوالعة التً ٌعلك علٌها االلتزام مستمبلة. أما إذا كانت الوالعة حدثت فً الماضً فال 

 .ٌصح أن تكون شرطاً ٌعلك االلتزام علٌها

للتأمٌن من حوادث الطرق. وكان الشخص لد أصٌب فعالً لبل إبرام عمد فمثالً إذا أبرم شخص عمداً 

 .التأمٌن فً حادثة. فإن شركة التأمٌن ال تلزم بتعوٌضه عن أضرار هذه الحادثة

 ضرورة أن ٌكون الشرط أمراً غٌر محمك الولوع

ً أمراً  مستمبالً. وإنما  ال ٌكفً أن تكون الوالعة التً ٌعلك علٌها االلتزام والتً تصلح أن تكون شرطا

ألنها إذا كانت مستمبلة ولكنها محممة الولوع فً المستمبل  .(ٌجب أن تكون غٌر محممة الولوع )احتمالٌة

اعتبرت أجالً ال شرطاً. فمثالً إذا علك االلتزام على والعة الوفاة فإن االلتزام ٌكون مضافاً إلى أجل ال 

 .معلماً على شرط

مستحٌلة الحدوث فً المستمبل. ألن استحال حدوثها ٌتنافى مع احتمالٌة كذلن ٌجب أال تكون الوالعة 

تحممها فً المستمبل. فمثالً إذا تعهد الموكل بأن ٌعطً المحامً مبلغاً من المال نظٌر نجاحه فً الطعن 

 .فً حكم نهائً ال ٌجوز الطعن فٌه فإن هذا االلتزام ال ٌموم أبداً 
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فإذا كانت الوالعة مستحٌلة  .الستحالة المطلمة ال االستحالة النسبٌةوالممصود باالستحالة السابمة هً ا

ً فإن ذلن ال ٌمنع من إضفاء وصف الشرط علٌها. فمثالً إذا اتفك مدرب رٌاضً مع أحد  نسبٌا

األشخاص على أن ٌمنحه مكافأة مالٌة إذا استطاع أن ٌحمك رلماً لٌاسٌاً فً العدو. وتبٌن بعد االتفاق أن 

ً فً هذه الحالة ألن المتعالد ل ً وال ٌستطٌع أن ٌحمك ما وعد به. فإن الشرط ٌبمى صحٌحا ٌس رٌاضٌا

 .استحالة تحممه لٌست مطلمة وإنما باستطاعة شخص أخر أن ٌموم بتنفٌذه

وٌالحظ أن شرط عدم تحمك الولوع ٌتنافى مع أن ٌكون الشرط مرهون بإرادة المدٌن. وهنا ٌجب 

 :التفرلة بٌن ثالثة فروض

 

 :شرط االحتمالًال

وٌمصد به األمر المرهون تحممه بالمصادفات وحدها دون تدخل من جانب أحد من المتعالدٌن. فهو 

شرط احتمالً ٌصح تعلٌك االلتزام علٌه. ومثاله إذا تعهدت شركة التأمٌن بتعوٌض العمٌل إذا تلفت 

 .بضاعته محل عمد النمل أثناء نملها فً الطرٌك

 

 :الشرط المختلط

ً بمشاركة عامل فهو أم ر ال ٌتحمك بناًء على رغبة أحد المتعالدٌن وحدها وإنما ٌكون تحممه مرهونا

خارجً. ومثاله اتفاق أحد األشخاص مع آخر على االنضمام إلٌه فً الشركة التجارٌة التً ٌزعم 

 تأسٌسها إذا نجح فً إلناع شخص آخر باالنضمام إلى الشركة. وهذا النوع من الشروط ٌصح تعلٌك

 ً  .االلتزام علٌه أٌضا

 :الشرط اإلرادي

 .هو أمر تستمل إرادة أحد المتعالدٌن وحدها بإمكانٌة تحمٌمه دون تدخل من أي إرادة للغٌر

 :والشرط اإلرادي نوعان

 النوع األول:الشرط اإلرادي البسٌط

ظروف وفً هذا النوع تمترن اإلرادة التً ٌتعلك بها االلتزام بعمل معٌن ٌتولف تحممه على ال

والمالبسات. ومثاله تعهد البنن للعمٌل بإلراضه إذا لام هو بشراء معدات توازي لٌمة المرض. وهذا 

 .الشرط ٌصلح ـ سواًء أكان والفاً أم فاسخاً ـ لتعلٌك االلتزام علٌه

 الشرط اإلرادي المحض النوع الثانً:

 .حد طرفً االلتزاموفً هذا النوع ترتبط الوالعة المعلك علٌها االلتزام بمحض إرادة أ

ً أم فاسخاً.  ً سواًء أكان والفا ً صحٌحا ً تحممه بمحض إرادة الدائن كان شرطا فإذا كان الشرط مرهونا

 ومثال األول أن ٌتعهد البائع ببٌع عماره إذا أراد المشتري ذلن

 :أما إذا كان الشرط مرهوناً تحممه بمحض إرادة المدٌن. فهنا ٌجب التمٌٌز بٌن فرضٌن
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ً  األول:الفرض   إذا كان الشرط فاسخا

فهو شرط صحٌح وٌجوز تعلٌك االلتزام علٌه. ألن معناه أن المدٌن لد التزم بالفعل لكنه ٌستبمً أمر 

إنهاء االلتزام لنفسه. ومثاله لٌام المؤجر بتنفٌذ عمد اإلٌجار لكنه وضع شرطاً فً العمد بموجبه ٌحك له 

 .فسخ عمد اإلٌجار فً أي ولت شاء

 

ً الفرض ال  ثانً:إذا كان الشرط والفا

فً هذا الحالة ٌعد الشرط باطالً. ذلن أن االلتزام فً هذه الحالة ال ٌنشأ وال ٌحتمل نشوئه إال بإرادة 

 ً ومثاله أن ٌوعد شخص آخر بأن ٌهبه منزله إذا شاء ذلن فً أي  .المدٌن وحدها وهذا ٌعد عبثاً ال التزاما

 .ولت

ً ضرورة أن ٌكون الشرط أمراً مشروع  ا

ً وغٌر مخالف للنظام واآلداب العامة. فإذا  ٌجب أن تكون الوالعة المعلك علٌها االلتزام أمراً مشروعا

كان الشرط غٌر مخالف للنظام أو اآلداب العامة فإن المشرع مٌز بٌن الشرط الوالف والشرط الفاسخ 

 :من حٌث صحة الشرط لانوناً أو بطالنه

 

داب العامة شرطاً والفاً: ففً هذه الحالة ٌترتب على عدم مشروعٌة إذا كان الشرط المخالف للنظام واآل

 .الشرط بطالن االلتزام ذاته

ً فاسخاً: ففً هذه الحالة ٌترتب على عدم  أما إذا كان الشرط المخالف للنظام واآلداب العامة شرطا

 ً  .مشروعٌة الشرط أن ٌعتبر الشرط ذاته غٌر لائم وٌبمى االلتزام صحٌحاً ونهائٌا

 ثالثاً:آثار الشرط

 (آثار الشرط فً فترة التعلٌك)لبل تحمك الوالعة المعلك علٌها االلتزام

 ً  ٌجب أن نفرق بٌن ما إذا كان الشرط والفاً أم فاسخا

 آثار الشرط الوالف فً فترة التعلٌك-1

 بما أن للدائن صاحب الحك المعلك على شرط والف حك موجود بالفعل فً مواجهة مدٌنه ولٌس مجرد

 :أمل. فٌترتب على ذلن عدة نتائج

 .الولت الذي ٌنظر فٌه إلى أهلٌة أطراف العمد للمول بصحته هو ولت إبرام التصرف

 .لصاحب الحك أن ٌنمله إلى الغٌر بمجرد إبرام التصرف. كما ٌنتمل إلى الخلف العام

 .الرهنللدائن أن ٌتخذ من اإلجراءات ما ٌكفله المحافظة على حمه كتسجٌل العمد ولٌد 
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وبما أن حك الدائن معلك على شرط والف. فإنه ٌتصف بأنه احتمالً ال ٌتأكد إال بتحمٌك الشرط بالفعل. 

 :وٌترتب على ذلن عدة نتائج

 .إذا أوفى المدٌن التزامه فإنه ٌحك له أن ٌطالب باسترداده

 .طمدة تمادم الحك غٌر المؤكد ال تبدأ فً السرٌان إال إذا تأكد الحك بتحمك الشر

إذا كان حك الدائن حماً عٌنٌاً. فإنه ٌظل فً ذمة المتصرف طوال مدة التعلٌك وال ٌستطٌع المتصرف 

 .إلٌه أن ٌرفع ضده دعاوى المحافظة على الضمان العام

 آثار الشرط الفاسخ فً فترة التعلٌك-2

لى ذلن عدة بما أن حك الدائن المعلك على شرط فاسخ موجود ونافذ ومستحك األداء. فإنه ٌترتب ع

 :نتائج

 ً  .ٌتمتع الدائن بإمكانٌة المطالبة بحمه وإمكانٌة إجبار المدٌن على تنفٌذه جبرٌا

 .ٌصح الوفاء بهذا الحك من لبل المدٌن ولٌس له حك استرداد ما أوفاه

 .ٌستطٌع الدائن أن ٌرفع دعاوى المحافظة على الضمان العام لمطالبة المدٌن بالوفاء

لمعلك على شرط فاسخ مهدد بالزوال فً المستمبل فً حالة تحمك الشرط. فإنه وبما أن حك الدائن ا

 :ٌترتب على ذلن عدة نتائج

 

 .التصرفات التً ٌجرٌها الدائن مستنداً إلى هذا الحك تمع مرهونة بمصٌره

ٌستطٌع الدائن أن ٌتمسن بالمماصة المانونٌة بٌن حمه المعلك على شرط فاسخ وبٌن ما هو ملتزم به 

المدٌن على أن مصٌر المماصة المانونٌة ترتبط فً هذه الحالة بمصٌر الحك نفسه. فإن تحمك نحك 

 .الشرط وفسخ العمد فإن المماصة المانونٌة تزول هً األخرى والعكس

 آثار الشرط بعد تبٌن مصٌره

ف ٌتبٌن مصٌر الشرط إما بتحممه وإما بتخلفه. وٌجب فً هذٌن الفرضٌن أن نمٌز بٌن الشرط الوال

 :والشرط الفاسخ

 

 آثار الشرط الوالف بعد تبٌن مصٌره-3

 حالة تحمك الشرط الوالف

إذا تحمك الشرط الوالف تنتهً فترة التعلٌك ونفذ التصرف بصفة نهائٌة وٌتأكد وجود االلتزام وتصبح 

حموق الدائن صالحة لترتٌب كافة اآلثار المانونٌة التً تترتب على هذا النوع من الحموق من ولت 

 .ثبوت الشرط
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 حالة تخلف الشرط الوالف

إذا تخلف الشرط الوالف الذي ٌتم تعلٌك االلتزام علٌه فإن ذلن ٌعنً انعدام احتمال تحمك االلتزام أصالً 

فٌزول من الوجود وٌعتبر كأن لم ٌكن. كما تزول كافة اإلجراءات والتصرفات التً ٌكون الدائن لد 

 .باشرها على الحك أثناء فترة التعلٌك

 آثار الشرط الفاسخ بعد تبٌن مصٌره-4

 حالة تحمك الشرط الفاسخ

إذا تحمك الشرط الفاسخ ٌزول االلتزام الذي كان أمره محمماً أثناء فترة التعلٌك وٌعتبر كأن لم ٌكن منذ 

البداٌة. وٌترتب على ذلن زوال كافة اإلجراءات والتصرفات التً ٌكون لد باشرها الدائن على الحك 

رة التعلٌك. كما أن للمدٌن حك استرداد ما أوفاه بناًء على هذا االلتزام. فإذا تعذر الرد كان الدائن أثناء فت

 .ملزماً بالتعوٌض

لكن استثناًء من الماعدة السابمة فإن أعمال اإلدارة التً باشرها الدائن على الحك أثناء فترة التعلٌك تظل 

 .مع ذلن صحٌحة ولائمة رغم تحمك الشرط

 خلف الشرط الفاسخحالة ت

إذا تخلف الشرط الفاسخ فإن ذلن ٌعنً أن ٌصبح الحك نهائٌا وغٌر مهدد بالزوال. وٌترتب على ذلن أن 

تتأٌد جمٌع التصرفات التً باشرها الدائن على الحك أثناء فترة التعلٌك. كما ٌحك للدائن أن ٌباشر على 

 .وق الثابتة على حمولهمحمه هذا كافة أنواع التصرفات التً ٌباشرها أصحاب الحم

 المبحث الثـــاني

 األجــــــــــــــــــــــــل

 

 أوالً:تعرٌف األجل وخصائصه

فإذا كان ٌترتب على  .األجل أمر مستمبل محمك الولوع ٌترتب على حلوله نفاذ االلتزام أو انمضائه

ً حلوله نفاذ االلتزام سمً أجالً والفاً. وإذا كان ٌترتب على حلوله انمضاء   .االلتزام سمً أجالً فاسخا

 :وٌتمتع األجل بالخصائص اآلتٌة

 األجل أمر مستمبل-1

وهو لد ٌكون تارٌخاً محدداً. كأن ٌبدأ تنفٌذ عمد تورٌد اعتباراً من أول الشهر التالً. كما لد ٌكون األمر 

لعمد بأول شهر المستمبل والعة معٌنة ال ٌعرف تارٌخ حدوثها على وجه التحدٌد. كأن ٌحدد بدء تنفٌذ ا

 .رمضان مثالً 

 األجل أمر محمك الولوع-2
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وتعد الوالعة كذلن حتى ولو لم ٌعرف تارٌخ حدوثها على وجه التحدٌد كما هو الحال بالنسبة للوفاة. 

 .وهذه الخاصٌة هً ما تمٌز األجل عن الشرط كما سبك وأن ذكرنا

 ثانٌاً:أنواع األجل

 األجل الفاسخ

انمضاء االلتزام أو سموطه. وٌرد األجل الفاسخ على العمود المستمرة أو  هو الذي ٌترتب على حلوله

دورٌة التنفٌذ )الزمنٌة( وٌترتب على حلوله انمضاء االلتزام. ومثاله تحدٌد مدة عمد اإلٌجار بسنة 

 .مٌالدٌة

لتزام وااللتزام الممترن بأجل فاسخ هو التزام موجود ونافذ ولكنه مؤلت. وٌعنً التألٌت أن مصٌر اال

هو االنمضاء الحتمً. غٌر أن زوال االلتزام بحلول األجل ال ٌمس ما سبك ورتبه االلتزام من آثار فً 

 .فترة اإلضافة إلى األجل

 األجل الوالف

 .هو األجل الذي ٌترتب علٌه إرجاء تنفٌذ االلتزام إلى الولت الذي ٌحل فٌه األجل

 (درة أو المٌسرةصورة خاصة من األجل الوالف) الوفاء عند الممد[

نظم المشرع الحالة التً ٌتفك فٌها المتعالدان على أن ٌتم الوفاء فً الولت الذي ٌصبح فٌه المدٌن لادراً 

علٌه. ولد أنشأ المشرع لرنٌة بممتضاها ٌكون هذا االتفاق مضافاً إلى أجل والف وهو لدرة المدٌن على 

كس بحٌث ٌستطٌع صاحب المصلحة أن ٌثبت عكسها السداد. وهذه المرٌنة لرٌنة بسٌطة تمبل إثبات الع

وأن ٌوضح أن االتفاق كان الممصود منه التعلٌك على شرط والف ولٌس إضافته إلى أجل. وتتضح 

أهمٌة ذلن فً أنه إذا كان االلتزام معلما على شرط والف فإن عدم تحمك والعة ٌسار المدٌن إطاللاً 

تأكد حك الدائن وحرمانه من التسام أموال تركة المدٌن مع  واستمرار إفالسه حتى وفاته ٌؤدي إلى عدم

أصحاب الحموق اآلخرٌن. فً حٌن أنه إذا اعتبرنا االلتزام هنا مضاف إلى أجل والف فإن حك الدائن 

 .ٌعتبر موجوداً منذ البداٌة ومؤكدا. وإن كان نفاذه معلما على لدرة المدٌن على الوفاء

 ثالثاً:انمضاء األجل

 :جل بحلولهانمضاء األ

 .ٌنمضً األجل بحلول التارٌخ المحدد له أو بتحمك الوالعة المضاف إلٌها االلتزام

 :انمضاء األجل بسموطه

 :ٌعنً حرمان المدٌن من األجل وٌصبح االلتزام واجب األداء حاالً. وأسباب سموط األجل هً

 :انمضاء األجل بسبب شهر إفالس المدٌن أو شهر إعساره.1

 .ما بشهر إفالس المدٌن إذا كان تاجراً. أو بشهر إعساره إذا كان غٌر تاجرٌسمط األجل إ

 :انمضاء األجل بسبب نكون المدٌن عن تمدٌم ما وعد به من تأمٌنات.2
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إذا ما وعد المدٌن بتمدٌم تأمٌنات خاصة تكفل حك الدائن ولم ٌمدم هذه التأمٌنات فإن من حك الدائن أن 

حمه مضافاً إلى أجل؛ وذلن ألن الدائن ما منح المدٌن أجالً للوفاء بحمه ٌطالب بحمه فمط حتى ولو كان 

 .إال ممابل ما وعد به المدٌن من تمدٌم التأمٌنات الخاصة كالكفالة مثالً 

 :انمضاء األجل بسبب إضعاف التأمٌنات الخاصة.3

الدٌن سواء بفعل  كذلن إذا انمضت التأمٌنات العٌنٌة)كرهن على عمار ٌملكه المدٌن( التً كانت تكفل

المدٌن أو بسبب ال ٌد له فٌه. فإن األجل ٌسمط وٌصبح حك الدائن مستحك األداء. أما إذا انمضت 

 .التأمٌنات بفعل الدائن نفسه فإن ذلن ال ٌؤثر على حك الدائن وال ٌسمط األجل

ً للوفاء بالدٌن ( ف إن المدٌن ٌستطٌع أما إذا انتمصت التأمٌنات فمط) كانهٌار جزء من عمار كان ضامنا

أن ٌمدم تأمٌناً عٌنٌاً أخر ٌستكمل لٌمة العمار الذي انهار جزئٌاً إلى المدر الذي كانت علٌه ولت إنشاء 

 .التأمٌن

 انمضاء األجل بالتنازل عنه

إذا كان األجل لد تمرر لمصلحة أي من الطرفٌن. فإن لمن تمرر األجل لمصلحته أن ٌتنازل عنه 

ً منهما ال ٌستطٌع أن ٌنفرد بإرادته المنفردة. أم ا إذا كان األجل تمرر لمصلحة الطرفٌن معاً. فإن أٌا

بالتنازل عنه. ومثال الحالة األخٌرة الودٌعة بأجر. حٌث ٌكون للمودع مصلحة فً استمرار عمد الودٌعة 

ر. حفاظاً على الشئ المودع. وٌكون للمودع لدٌه مصلحة فً استمرار العمد لٌضمن الحصول على األج

واألصل فً األجل أنه ٌتمرر لمصلحة المدٌن. فإذا لم ٌوجد نص صرٌح واضح فً االتفاق ولم ٌحدد 

 .فإن األجل ٌعد ممرراً لمصلحة المدٌن .المشرع صاحب المصلحة من األجل الممرر

 

 انمضاء األجل بوفاة المدٌن

ً بتأمٌن عٌنً كرهن  على عمار ٌملكه فإن الدٌن ال ٌحل الدٌن بوفاة المدٌن إال إذا كان الدٌن مضمونا

ٌنمضً وٌستفٌد ورثة المدٌن باألجل الذي كان ممنوحاً لمورثهم. وعلة حلول األجل بوفاة المدٌن إذا لم 

ٌكن دٌنه مكفوالً بتأمٌن عٌنً وعدم حلوله فً فرض كفالته بتأمٌن عٌنً هو أن الدائن إذا كان حمه 

تركة المدٌن إذا ما اشترن معه فً التمسٌم بالً  مكفوالً بتأمٌن عٌنً فلن ٌصٌبه ضرر من تمسٌم

 الدائنٌن ألن حمه مضمون بتأمٌن عٌنً

 آثار األجل رابعاً: 

 آثار األجل الوالف

 آثار األجل الوالف لبل انمضاء األجل(1

االلتزام المضاف إلى أجل والف ال ٌكون نافذاً إال فً الولت الذي ٌنمضً فٌه األجل. وعلٌه فإن 

ن موجوداً ومؤكداً ولكنه غٌر نافذ وٌحك للدائن أن ٌموم بكافة اإلجراءات التً تكفل له االلتزام ٌكو

 .المحافظة علٌه. وله أن ٌتصرف فً حمه وٌنتمل بموته إلى ورثته
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وبالتالً فإن الدائن ال ٌستطٌع  .ومع ذلن فإن حك الدائن لبل حلول األجل ٌتصف بأنه غٌر محمك األداء

وإذا لام المدٌن بالوفاء بحمه لبل حلول األجل فإنه ٌحك له  .نفٌذٌة للمطالبة بحمهأن ٌتخذ اإلجراءات الت

 .استرداد ما أوفاه. كما أن الدائن ال ٌستطٌع أن ٌتمسن بالمماصة بٌن دٌنه وما ٌنشأ فً ذمته للمدٌن

 آثار األجل الوالف بعد انمضاء األجل(2

دائن أن ٌتخذ كافة اإلجراءات التنفٌذٌة الجبرٌة بحلول األجل ٌصبح االلتزام مستحك األداء وٌجوز لل

للمطالبة بحمه. كما ٌستطٌع الدائن أن ٌرفع كافة دعاوى المحافظة على الضمان العام ومن أمثلتها 

 .الدعوى البولصٌة

 آثار األجل الفاسخ

 آثار األجل الفاسخ لبل انمضاء األجل(3

د إال أنه محمك الزوال فً المستمبل بمجرد انمضاء هنا ٌكن حك الدائن مستحك األداء بمجرد انعماد العم

األجل. وٌترتب على ذلن أن ٌكون للدائن حك التمسن بالمماصة المانونٌة بٌن دٌنه وما ٌنشأ فً ذمته 

للمدٌن. وإذا أوفى المدٌن بالدٌن ال ٌستطٌع استرداد ما لام بوفائه. وللدائن أن ٌتصرف فً حمه بكل 

 .مدة سرٌان التمادم بمجرد التعالد أنواع التصرفات. كما ٌبدأ

 

 آثار األجل الفاسخ بعد انمضاء األجل(4

بانمضاء األجل الفاسخ ٌنمضً االلتزام وتنمضً معه االلتزامات المترتبة علٌه لكنه ٌنمضً فمط بالنسبة 

  للمستمبل وال ٌكون لهذا االنمضاء اثر رجعً

 

 -:ٌجذٌـٟا٨ٌزـضاَ ا

٣ٌٕٝٞ ًٌُي اًح ًخٕ ٓلِٚ ٢ٗء ٝحكي ا٫ إٔ حُٔي٣ٖ ٣ٔظط٤غ حُٞكخء ر٢٘ء آهَ ري٫ً ػ٘ٚ ٝإٔ ٣ـزَ حُيحثٖ 

ػ٠ِ هزٍٞ ٌٛح حُٞكخء ٓغ ٬ٓكظش رؤٗٚ طٌٕٞ حُؼزَس ك٢ ح٫ُظِحّ حُزي٢ُ رخُٔلَ ح٢ِٛ٧ ٝػ٤ِٚ ُٞ ِٛي 

 حٗو٠٠ ح٫ُظِحّ ٣٫ٜٝخٍ ح٠ُ حُزيٍ.

 -:اٌذ٠ـٓ اٌّشزـشن

 -:آثـبسٖ

 -:ػ٩لخ اٌذائ١ٕٓ ثبٌّذ٠ٓ  -:أ٨ٚ  

٫ ٣ٔظط٤غ حُيحثٖ ٓطخُزش حُٔي٣ٖ رؤًؼَ ٖٓ كٜظٚ ك٤غ ٌَُ ىحثٖ إٔ ٣طخُذ رلٜظٚ كو٢ ٖٓ  .1

 حُي٣ٖ حُٔ٘ظَى.

٫ طٞؿي ٤ٗخرش ٓظزخىُش ر٤ٖ حُيحث٤ٖ٘ كٌَ ػَٔ ٣وّٞ رٚ أكي حُيحث٤ٖ٘ ٗخكغ أٝ ٟخٍ اٗٔخ ٣َٜ٘ف  .2

 حُيحث٤ٖ٘. أػَٙ ا٠ُ كٜش حُيحثٖ ىٕٝ ؿ٤َٙ ٖٓ
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 -:ػ٩لخ اٌذائ١ٕٓ ِغ ثؼؼُٙ  -:ثـب١ٔــب  

ػ٘يٓخ ٣وزٞ حُيحثٖ كٜظٚ ٣ؼزض حُو٤خٍ ُزو٤ش حُيحث٤ٖ٘ ٓخ ر٤ٖ ٓ٘خًٍظٚ ك٢ حُلٜش حُٔوزٟٞش  .1

أٝ حَُؿٞع ػ٠ِ حُٔي٣ٖ ٝػ٘ي حُِـٞء ا٠ُ حُو٤خٍ حُؼخ٢ٗ ٣ٔو٢ كوْٜ ك٢ ح٧ٍٝ ا٫ اًح طز٤ٖ إٔ حُٔي٣ٖ ًخٕ 

 ٓؼَٔحً.

يحث٤ٖ٘ اؿزخٍ حُيحثٖ حُوخرٞ ػ٠ِ ٓ٘خًٍظٚ ك٢ كٜظٚ اًح ًخٕ حُٔوزٞٝ ٖٓ ؿ٤َ ٤ُْ ُزو٤ش حُ .2

 ؿْ٘ حُي٣ٖ.

 -:اٌزؼبِـٓ ا٠٦دبثـٟ

 -:آثـبسٖ

 -:اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌذائ١ٕٓ اٌّزؼب١ِٕٓ ٚاٌّذ٠ٓ  -:أ٨ٚ  

ٌَُ ىحثٖ ٓطخُزش حُٔي٣ٖ رٌَ حُي٣ٖ ًٌُٝي ُِٔي٣ٖ إٔ ٣ل٢ رٌَ حُي٣ٖ ١٧ ىحثٖ ٣وظخٍٙ ر١َ٘  .1

 ٗؼش ىحثٖ آهَ كؼ٘يٛخ ػ٠ِ حُٔي٣ٖ إٔ ٣ل٢ ٌُٜح حُيحثٖ رلٜظٚ ٝإٔ ٣ل٢ رخُزخه٢ ُِيحثٖ ح١ٌُ حهظخٍٙ.ػيّ ٓٔخ

 طٞؿي ٤ٗخرش ٓظزخىُش ر٤ٖ حُيحث٤ٖ٘ ك٢ ح٧ػٔخٍ حُ٘خكؼش ىٕٝ ح٠ُخٍس. .2

 -:ػ٩لخ اٌذائ١ٕٓ اٌّزؼب١ِٕٓ ِغ ثؼؼُٙ -:ثب١ٔـب  

ً أ ٛخُش ػٖ حُيحثٖ حُوخرٞ ًٝٝخُش ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ ٓخ ٣وز٠ٚ أكي حُيحث٤ٖ٘ حُٔظ٠خ٤ٖ٘ٓ اٗٔخ ٣ؼي ٓوزٟٞخ

 حُيحثٖ.
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 اٌثبٌثاٌفظً 

 .ػشالٟ ( ِذ374ٌٟٔغب٠خ اٌّبدح  339أزمبي ا٨ٌزضاَ فٟ اٌّٛاد )

 -:زٛاٌـخ اٌذ٠ـٓ

 -٢ٛٝ ٗوَ حُي٣ٖ ٝحُٔطخُزش رٚ ٖٓ ًٓش حُٔل٤َ ا٠ُ ًٓش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ٢ٛٝ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ:

 -:اٌسٛاٌـخ اٌّم١ـذح أ.

ًٓش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ى٣ٖ أٝ ػ٤ٖ ٣ٝو٤ي أىحء حُي٣ٖ ٓلَ حُلٞحُش ٓٔخ  ًُٝي ك٢ كخُش إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔل٤َ ك٢

 ُِٔل٤َ ك٢ ًٓش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ.

 -:اٌسٛاٌـخ اٌّطٍمـخ د.

ٝطٌٕٞ ك٢ كخُش ػيّ ٝؿٞى ى٣ٖ أٝ ػ٤ٖ ُِٔلَ ك٢ ًٓش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ أ٬ًٛ أٝ ًخٕ ُِٔل٤َ ك٢ ًٓش حُٔلخٍ 

 ُش ٓٔخ ُِٔل٤َ ك٢ ًٓش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ.ػ٤ِٚ ى٣ٖ أٝ ػ٤ٖ ىٕٝ إٔ ٣ظْ طو٤ي أىحء حُي٣ٖ ٓلَ حُلٞح

 -:أؼمـبد اٌسٛاٌـخ

 -:ثبرفبق ث١ٓ اٌّس١ً ٚاٌّسبي ػ١ٍٗ دْٚ رذخً اٌذائٓ .1

ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ط٘ؼوي حُلٞحُش ٓٞهٞكش ػ٠ِ اهَحٍ حُيحثٖ كبٕ أهَٛخ ٗلٌص ٝإٔ ُْ ٣وَٛخ رطِض،  أٓخ ٌٓٞص 

 حُيحثٖ ك٤ؼظزَ ٍك٠خً ُِلٞحُش.

 -:بي ػ١ٍٗثبرفبق ث١ٓ اٌذائٓ ٚاٌّس .2

ك٢ ٌٛٙ حُلخُش طظَٜ ٌِٓ٘ش ٍؿٞع حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ػ٠ِ حُٔي٣ٖ ح٢ِٛ٧ ًُٝي ٧ٕ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ هي أٝك٠ 

ري٣ٖ ؿ٤َٙ ريٕٝ أَٓ ٖٓ حُٔي٣ٖ ٌُُي ٣ؼي ٓظزَػخً ٓخُْ طٌٖ ُي٣ٚ ِٜٓلش ك٢ حُٞكخء أٝ إٔ طٌٕٞ ٤ٗش حُظزَع 

 هي حٗظلض ُي٣ٚ.

 -:أزىبَ زٛاٌخ اٌذ٠ٓ

 ىكٞػٚ ٖٓ ًٓش حُٔل٤َ ا٠ُ ًٓش حُٔلخٍ ػ٤ِٚ.٣٘وَ حُي٣ٖ ر٠ٔخٗخطٚ ٝ .1

اًح ًخٗض حُلٞحُش ٓو٤يس كؼ٠ِ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ر٤غ حُؼ٤ٖ ُِٞكخء رخُي٣ٖ ٖٓ ػٜٔ٘خ ٓغ ٬ٓكظش رؤٕ  .2

 ٬ٛى حُؼ٤ٖ رٔزذ أؿ٘ز٢ هزَ حٗؼوخى حُلٞحُش ٣ئى١ ا٠ُ رط٬ٜٗخ.

١ حُي٣ٖ هزَ حٗؼوخى حُلٞحُش ٣ئى١ أٓخ اًح ًخٕ ُِٔل٤َ ى٣ٖ ػ٠ِ حُٔلخٍ ػ٤ِٚ ًٝخٗض حُلٞحُش ٓو٤يس كبٕ ٓوٞ

 ا٠ُ رط٬ٜٗخ أٓخ اًح ٓو٢ رؼي حُلٞحُش ك٬ طزطَ ٝاٗٔخ ٣ٌٕٞ ُِٔلخٍ ػ٤ِٚ حَُؿٞع ػ٠ِ حُٔي٣ٖ رٔخ أىحٙ.

 ك٢ حُلٞحُش حُٔو٤يس طزَأ ًٓش حُٔل٤َ هزَ حُيحثٖ ٓخُْ ططَ حُلٞحُش أٝ ٣٘ظ١َ ه٤خٍ حَُؿٞع. .3

 -:زـٛاٌـخ اٌسـك

 ٤َ ا٠ُ ًٓش حُٔلخٍ ا٤ُٚ.٢ٛٝ ٗوَ حُلن ٖٓ ًٓش حُٔل



 
 

84 

 -:أؼمبد٘ـب ٚٔفبر٘ـب

 ط٘ؼوي حُلٞحُش رخطلخم ر٤ٖ ١َك٤ٜخ حُٔل٤َ ٝحُٔلخٍ ا٤ُٚ ىٕٝ طيهَ حُٔي٣ٖ. .1

 ٫ ط٘لٌ رلن حُٔي٣ٖ ا٫ رخ٩ػ٬ٕ أٝ حُوزٍٞ. .2

 ٫ ط٘لٌ رلن حُـ٤َ ا٫ ربػ٬ٕ حُٔي٣ٖ أٝ هزٍٞ حُلٞحُش هز٫ًٞ ػخرض حُظخ٣ٍن. .3

 -:أزىبَ زٛاٌخ اٌسك

ً ُِٔلخٍ ػ٤ِٚ ٧ٕ حُلٞحُش ُْ ط٘لٌ رؼي رلن  .1 هزَ اػ٬ٕ حُلٞحُش أٝ هزُٜٞخ ٣زو٠ حُٔل٤َ ىحث٘خ

 حُٔلخٍ ػ٤ِٚ.

 رؼي ح٩ػ٬ٕ أٝ حُوزٍٞ ٣٘ظوَ حُلن ا٠ُ ًٓش حُٔلخٍ ا٤ُٚ رٌَ ٛلخطٚ ٝطٞحرؼٚ ٟٝٔخٗخطٚ. .2

حُٜزش أٓخ اًح ًخٗض اًح ًخٗض حُؼ٬هش ر٤ٖ حُٔلخٍ ُٚ ٝحُٔل٤َ ريٕٝ ػٞٝ َٓص ػ٤ِٜخ أكٌخّ  .3

رؼٞٝ كظ١َٔ ػ٤ِٜخ أكٌخّ حُز٤غ ك٤غ ٣ِظِّ حُٔل٤َ ر٠ٔخٕ ٝؿٞى حُلن ٝٛلظٚ ك٢ ًٓش حُٔي٣ٖ هزَ 

حُٔلخٍ ا٤ُٚ ًُٝي ٝهض حُلٞحُش ٓخُْ ٣ظلن ػ٠ِ ط٘ي٣ي ٌٛح ح٠ُٔخٕ رل٤غ ٣زو٠ حُٔل٤َ ٟخٓ٘خً ُٞؿٞى حُلن 

 ٝٛلظٚ كظ٠ حٓظ٤لخء حُٔلخٍ ا٤ُٚ حُلن ٓلَ حُلٞحُش ًخ٬ًٓ.

 

 اٌفظً اٌشاثغ

 ػشالٟ ( ِذ443ٌٟٔغب٠خ اٌّبدح  375أمؼبء ا٨ٌزضاَ فٟ اٌّٛاد )

 اٌٛفبء 

  اٌزؼش٠ف ثبٌٛفبء

ٛٞ ط٘ل٤ٌ ًحص ح٫ُظِحّ ح١ٌُ اُظِّ رٚ حُٔي٣ٖ ح٣خ ًخٕ ٓلِٚ ٓٞحء ًخٕ ىكغ ٓزِؾ ٖٓ حُ٘وٞى حٝ ط٤ِْٔ  : اٌٛفبء

 ٢ٗء حٝ حُو٤خّ رؼَٔ 

  حطلخم ر٤ٖ حُٔٞك٢ ٝحُٔٞك٢ ُٚ ػ٢ِ ه٠خء حُي٣ٖ : ٚاٌٛفبء

: ٣لظَٝ ك٢ حُٞكخء ٝؿٞى ١َك٢ حُٞكخء )ٓٞك٢( ٝ )ٓٞك٢ ُٚ( ٝٓلَ حُٞكخء ٣ٌٖٝٔ حٕ ٣ٌٕٞ  ِٓلٞظٚ

حُٞكخء ٓغ حُلٍِٞ حًح هخّ ٗوٚ حهَ ؿ٤َ حُٔي٣ٖ رٞكخء ٓخ ػ٢ِ ٌٛح حُٔي٣ٖ ك٢ كن حُيحثٖ ٝحَُؿٞع ح٢ُ 

 حُٔي٣ٖ ك٤ٔخ رؼي ٖٓ هزَ ٌٛح حُ٘وٚ 

 

  : جبزث اٌزب١ٌٗٚػٍٟ رٌه رزسذد ِٛػٛػبد ٘زا اٌفظً فٟ اٌّ

 

 ١َك٢ حُٞكخء  : اٌّجسث ا٨ٚي
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 ٤ًل٤ش حُٞكخء  : اٌّجسث اٌثبٟٔ

 حُٞكخء ٓغ حُلٍِٞ  : اٌّجسث اٌثبٌث

 

 -:اٌّمبطــخ

 ٖ رويٍ حُي٣ٖ ح٧هَ ٜٓ٘ٔخ.٤ٖ ٓظوخر٢ٛٝ٤ِ حٗو٠خء ى٣٘

 -:أٔـٛاع اٌّمبطـخ

 -:اٌّمبطخ اٌمب١ٔٛٔخ  -:أ٨ٚ  

 -كَ ح١َُٝ٘ حُظخ٤ُش:٢ٛٝ حُظ٢ طظْ روٞس حُوخٕٗٞ رؼي إٔ طظٞح

 -:اٌزمبثً ث١ٓ اٌذائ١ٕٓ .1

أ١ ٣ٞؿي ى٣٘خٕ ر٤ٖ ٗلْ حُ٘و٤ٜٖ ٖٓ ك٤غ حٌُحص ٝحُٜلش كٔؼ٬ً ٫ طظْ حُٔوخٛش ر٤ٖ ى٣ٖ ٢ُِٛٞ ػ٠ِ 

 حُـ٤َ ٝر٤ٖ ى٣ٖ ُِـ٤َ ػ٠ِ حُوخَٛ.

 -:اٌزّبثً فٟ اٌّسً ث١ٓ اٌذائ١ٕٓ .2

٘خً ٓلِٚ ٢ٗء ٓؼ٢ِ ٝر٤ٖ ى٣ٖ آهَ ٣َى ػ٠ِ ك٤غ طظْ حُٔوخٛش ر٤ٖ ى٣ٖ ٗوي١ ٝآهَ ٗوي١ آهَ أٝ ر٤ٖ ى٣

 ٓ٘وٍٞ ٢ٗ ٓؼ٢ِ ٓٔخػَ ٖٓ ك٤غ حُ٘ٞع ٝحُـٞىس.

 -:ط٩ز١خ وً ِٓ اٌذ١ٕ٠ٓ ٌٍّطبٌجخ ثٗ أِبَ اٌمؼبء .3

 ك٬ طظْ حُٔوخٛش ر٤ٖ ى٣ٖ ٓي٢ٗ ٝآهَ ١ز٤ؼ٢.

 -:خٍٛ اٌذ١ٕ٠ٓ ِٓ إٌضاع .4

خ٢ُ ًي٣ٖ حُظؼ٣ٞٞ ح١ٌُ ُْ ٣لْٔ رؼي ك٤غ ٫ طظْ حُٔوخٛش ر٤ٖ ى٣ٖ ػخرض ك٢ حٌُٓش )ٓئًي( ٝآهَ حكظٔ

 روَحٍ ه٠خث٢ ٖٓ ٗؤٗٚ طلي٣ي ٓٔئ٤ُٝش حُلخػَ.

 -:اعزسمبق اٌذ٠ٓ ٥ٌداء .5

 ك٤غ ٫ طظْ حُٔوخٛش ر٤ٖ ى٣ٖ ٓٔظلن ح٧ىحء ٝآهَ ٓئؿَ.

 -:لبث١ٍخ وً ِٓ اٌذ١ٔٓ ٌٍسدض ػ١ٍٗ .6

 ًي٣ٖ حُ٘لوش.ك٤غ ٫طظْ حُٔوخٛش ر٤ٖ ى٣ٖ هخرَ ُِلـِ ػ٤ِٚ ٝآهَ ؿ٤َ هخرَ ُِلـِ ػ٤ِٚ 

 -:اٌّمبطـخ ا٨خز١بس٠ـخ

ػ٘يٓخ ٣وظِق أكي ١َٝٗ حُٔوخٛش حُوخ٤ٗٞٗش كبٜٗخ ٫ طوغ روٞس حُوخٕٗٞ ٝاٗٔخ هي طوغ رخطلخم حُطَك٤ٖ رؼي إٔ 

 ٣َٟخ رٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ حُطَف ح١ٌُ حٓظ٘غ ٝهٞع حُٔوخٛش حُوخ٤ٗٞٗش ٝأؿَ ِٜٓلظٚ.



 
 

86 

٤َ ٓغ ى٣ٖ ُِـ٤َ ػ٠ِ حُوخَٛ َٓحػخس ُِٜٔلش ح٢ُٛٞ كٔؼ٬ً ٫ طوغ حُٔوخٛش ر٤ٖ ى٣ٖ ٢ُِٛٞ ػ٠ِ حُـ

 كبًح ٠ٍٟ ح٢ُٛٞ ربؿَحء حُٔوخٛش ر٤ٖ حُٔي٤٘٣ٖ كبٜٗخ طٌٕٞ حهظ٤خ٣ٍش ٤ُٝٔض هخ٤ٗٞٗش.

 -:اٌّمبطـخ اٌمؼبئ١ـخ

 ػ٘يٓخ ٣ظوظِق ١َٗ هِٞ حُي٤٘٣ٖ ٖٓ حُِ٘حع ٣ِـؤ حُوخ٢ٟ ا٠ُ حٓظٌٔخٍ ٌٛح ح١َُ٘ ٝطوغ حُٔوخٛش هخ٤ٗٞٗش.

 -:اٌزمـبدَ

 -:ـبدَ اٌّغمـؾاٌزم

ٛٞ ٢٠ٓ ٓيس ٓؼ٤٘ش ػ٠ِ حٓظلوخم حُي٣ٖ ىٕٝ حُٔطخُزش رٚ ك٤ظَطذ ػ٠ِ ًُي ٓو١ٞ كن حُيحثٖ ك٢ 

 حُٔطخُزش رٚ اًح طٔٔي رخُظوخىّ ٖٓ ُٚ ِٜٓلش ك٤ٚ.

 -:ِـذح اٌزمـبدَ اٌّغمـؾ

 ٓ٘ش ٌٝٛح حُظوخىّ ١َٔ٣ رخُ٘ٔزش ُؼّٔٞ ح٫ُظِحٓخص. 15ٝٓيطٚ   -:اٌزمبدَ اٌط٠ًٛ .1

ٝٓيطٚ هٔٔش ٓ٘ٞحص ١َٔ٣ٝ رخُ٘ٔزش ُِي٣ٕٞ حُي٣ٍٝش حُٔظـيى ًخ٧ؿٍٞ   -:دَ اٌخّغٟاٌزمب .2

 ٝحُلٞحثي.

ٝٓيطٚ ٓ٘ش ٝحكيس ١َٔ٣ٝ ػ٠ِ كوٞم ح١٧زخء ٝح٤ُٜخىُش ٝحُٔلخ٤ٖٓ ٓؼَ   -:اٌزمبدَ اٌسٌٟٛ .3

ُي حُٔٔظل٤ي٣ٖ ٖٓ أػٔخُْٜ ًٌُٝي كوٞم حُظـخٍ ٝحُٜ٘خع ػٔخ ٍٝٝىٝٙ ٖٓ أ٤ٗخء ٝهيٓخص ُِرخثْٜ٘ ًٌٝ

كوٞم حُؼٔخٍ ٝحُويّ ٌٛح ًِٚ ك٤ٔخ ُٞ ُُْٞ طٌٖ ػخرظش رٔ٘يحص ٧ٗٚ ُٞ ًخٗض ًٌُي كبٜٗخ ٫طظوخىّ ا٠ُ ٢٠ٓ 

 ٓ٘ش. 15

 

 


