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 يهخص انجحث

ك٢ ػٞء ٓح ضْ دسجعطٚ ػ٠ِ ٓذجس أػٞجّ دسجعط٢ جُؿحٓؼ٤س ٝ ٓؿحٍ ػ٢ِٔ ذؼذ جُطخشؼ، القظص إٔ ٛ٘حى هؼ٤س 

ٛحٓس ضشـَ ضل٤ٌش ػذد ًر٤ش ٖٓ جألشخحص، ٝ أؿلحُٜح ضؿؼِْٜ ٣وؼٕٞ ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جُٔشحًَ جُوح٤ٗٞٗس ٌُٜٝ٘ح ك٢ 

طَ ئ٠ُ أْٛ جُؿٞجٗد جُـحٓؼس ذٜح، ٖٝٓ ٗلظ جُٞهص ُْ ضكظ٠ ذحُوذس جٌُحك٢ ٖٓ جُركع ٝجالعطٌشحف ٖٓ أؾَ جُطٞ

خالٍ ٛزج جُركع ٝؾذش جٗٚ ٖٓ جُٜحّ ٝجُٔل٤ذ إٔ جضؼٔن ذحُركع ٝجُذسجعس ك٢ ٛزٙ جُوؼ٤س، ُٝوذ ضٌٔ٘ص ٖٓ 

ػ٢ِ ٛزج جُركع، ٝال ع٤ٔح إٔ جُططر٤وحش جُخحطس ذ٘طحتؽ  ذحالؽالعجُطٞطَ ئ٠ُ ٗطحتؽ عٞف ٣غطل٤ذ ًَ ٖٓ ٣وّٞ 

ك٘ؿذ ٓٞػٞع ذكػ٢ ٛٞ ٗطحم ضذه٤ن جُؼوٞد ٝػ٠ِ جألخض ػوٞد  ،ش ٖٓ ؾٞجٗد جُك٤حزجُركع ٝغ٤وس جُظِس ذؼذد ًر٤

جُششجء عٞجء جُششجء جُؼحّ أٝ جُخحص، ٝجعططشدش ئ٠ُ دٝس جُٔذهن ك٢ ضذه٤ن ًحكس جُؼوٞد ٝٗظًشج ُٜزج جُذٝس ٝٓح 

ٔش ػ٢ِ ٓشقِس جُطذه٤ن ض ٝ ٓح جُ٘طحتؽ جُغِر٤س جُط٢ ضطشضد ػ٢ِ جُؼوٞد جُـ٤ش ٓذهوس أٝ جُط٢ ُْ ،٣ُشٌِٚ ٖٓ خطٞسز

ئر ٣ؼٌظ قو٤وس ٓح جٗطٟٞ ئ٤ُٚ جألؽشجف )أؽشجف جُؼالهس جُؼوذ٣س(، ًٔح إٔ دٝس جُظحتؾ أٝ  ضٔحّ جٌُطحذسجذؼذ ٓشقِس 

ٓط٢ُٞ جُظ٤حؿس ال ٣طٞهق ػ٘ذ ٓؿشد جُطؼر٤ش ػٖ جألكٌحس ك٢ هٞجُد أٝ أشٌحٍ ٓؼ٤٘س ذَ ضلطشع ٝؾٞد ٓٞػٞع 

ُذٝس ٓط٢ُٞ جُظ٤حؿس كإ دٝسٙ ُٖ ٣وق ٝال ٣وق ػ٘ذ  ٞد، ٝجعطٌٔحالٓٞؾٞد أٝ هحذَ ُِٞؾٓؼ٤ٖ أٝ ٓٞػٞع 

ٓشجؾؼس شٌَ ٤ٌَٛٝ جُؼوذ ئٗٔح ٣طؼذٟ دٝسٙ ئ٠ُ ٓشجؾؼس ٝضٞجكش أسًحٕ جُؼوذ ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔٞػٞػ٤س ٝجُش٤ٌِس، 

ح ػٖ ٤ٌِٛٚ، ًحُؼوذ جُرحؽَ سًً٘ح ٝٓٞػًٞػح ُٖ ٣وٞٓٚ جُوحُد أٝ جُشٌَ  ًّٓ ق٤ع ئٕ أسًحٕ جُؼوذ ال ض٘لظَ جٗلظحالً ضح

ًُطد ذٚ،  ح هذ طحؽ أقٌحٓٚ، ُٖٝ ٣ٌٕٞ ُٚ ه٤ٔس هح٤ٗٞٗس عٟٞ جُٔذجد جُز١  ًٜ دٗح جُٔلشؽ ك٤ٚ قط٠ ٝئٕ ًحٕ كو٤ ّٞ ًٝٔح ػ

كوٜحء جُوحٕٗٞ ٝأعحضزض٘ح إٔ أ١ ذكع ُٖ ٣خِٞ ٖٓ جُ٘وغ ٝجألخطحء ٝإٔ جُرحقع ٜٓٔح جؾطٜذ ك٢ ذكػٚ ُٖ ٣رِؾ ٓ٘ط٠ٜ 

عِلٚ كإ جُرحقع جٌُقء ٛٞ ٖٓ ٣٘طوذ ذكػٚ ػ٘ذ  طوذ ٣ٝ٘وذ ٓح آضحٙجُركع ٝطٞالً ُِكو٤وس ٝئٗٔح ع٤أض٢ ذحقع آخش ٣ٝ٘

 جالٗطٜحء ٓ٘ٚ ٤ُطخزٙ عر٤الً ئ٠ُ جعطٌٔحٍ ٓشٞجس ٓح ذذأٙ ك٢ ٓٞػٞػٚ. 

صُص أعؼ٠ ئ٠ُ جُطؼِْ ٖٓ أعحضزض٢ ٝكوٜـحء جُوحٕٗٞ جُز٣ٖ عرو٢ٗٞ  ٝئ٢٘ٗ ػ٘ذ جٗطٜحت٢ ٖٓ ٛزج جُركع أشؼش أ٢٘ٗ ٓح

 ركػ٢ ؽش٣وًح آخش ٗكـٞ جعطٌٔحٍ ٓـح هذ ٣شٞذٚ ٖٓ ٗوض أٝ هظٞس. ٝأضخـز ٖٓ ضو٣ْٜٞٔ ٝٗوذْٛ ُ

 .ٝئٕ ًُ٘ص ذركػ٢ جُٔطٞجػغ ٛزج هذ خِظُص ئ٠ُ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُ٘طحتؽ ٝجٗط٤ٜص ئ٠ُ جُطٞط٤س ذرؼغ جُطٞط٤حش 

 عمىد انشراء ، ُعًبٌ ،انشرٌعخ اإلضاليٍخ ، انمبَىٌ.انكهًبد انًفتبحٍخ :
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ABSTRACT 

 

In the light of what I've been studying for years of college and my field after 

graduation, I've noticed that there's an important issue that concerns a lot of people's 

thinking, and its omission makes them fall into a lot of legal problems, but it doesn't 

have enough research and exploration to come up with the most ambiguous aspects, 

and through this research I found it important and useful to go into this issue, and I've 

been able to come up with results that both of This research, especially since the 

applications of the search results are relevant to a large number of aspects of life. 

 

The subject of my research is the scope of audit of contracts, particularly contracts of 

purchase, whether public or private. I also mentioned the role of the auditor in the 

audit of all contracts, and because of this role and the danger it poses. What negative 

consequences do not audit contracts or have not passed the audit phase after the 

completion of writing? However, the role of the drafters is not limited to merely 

expressing ideas in certain forms or forms. Rather, it assumes the existence of a 

specific topic or subject, existing or viable. In order to complement the role of the 

drafters, his role will not be limited to reviewing the form and structure of the 

contract, but rather extends to reviewing the substantive and formal aspects of the 

contract, since the elements of the contract are not completely separated from its 

structure, such as a false contract and a subject and a subject which will not be 

performed or the form or the form of the completed. He has drafted its provisions, and 

it will have no legal value except for the length of time it was written. As the jurists 

and our professors have promised us, any research will not be without cassation and 

mistakes, and that the researcher, no matter how hard he researcher, will not reach the 

end of the research to reach the truth, but he will come as another researcher and will 

criticize what he has come with،His predecessor, a competent researcher is the one 

who criticizes his research upon completion so that he may take a way to complete the 

journey of what he started on the subject. When I finish this research, I feel that I am 

still trying to learn from my professors and jurists who preceded me and use their 

evaluation and criticism of my research as another way to complete any shortcomings. 

And if I've come up with this humble research, I've come to many conclusions, and 

I've come to recommend some recommendations. 

 

Keywords: purchase contracts, Oman, Islamic law, law. 
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 األولانفصم 

 انًمذيخ

 

ط٤حؿس جُؼوذ ذطش٣وس ٗٔٞرؾ٤س ضؼٖٔ ضٞجكش جألسًحٕ جُشت٤غ٤س جُٔططِد ضؼ٤ٜٔ٘ح ك٢ ؾ٤ٔغ جُؼوٞد ذشط٠ أٗٞجػٜح 

عٞجء ًحٗص جألسًحٕ جُش٤ٌِس أٝ جألسًحٕ جُٔٞػٞػ٤س ٝجُط٢ ال ٣ٌحد ٣خِٞ ٜٓ٘ح أ١ ػوذ ٖٓ جُؼوٞد، ٌُٖ جإلشٌح٤ُس 

طذه٤ن ُطِي جُؼوٞد ذٔح ٣ؼٖٔ عالٓطٜح ٝضكو٤وٜح ألٛذجكٜح، ٝذططرغ ؽش٣وس ضرو٠ ك٢ ػذّ ٝؾٞد ٓؼح٤٣ش ٓؼطٔذز ٤ُ٥س جُ

ئذشجّ جُؼوٞد ك٢ عِط٘س ػٔحٕ ضْ ٓالقظس أٗٚ ك٢ جألؿِد جألػْ ٣طْ جالػطذجد ذحُظ٤حؿس جُ٘ٔٞرؾ٤س ُِؼوذ ٝجالُطضجّ 

 ٜح. ذكشك٤طٜح ذذٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ضـ٤٤ش ذٔح ٣طٞجكن ٓغ جشطشجؽحضٜح ٝجُط٢ هذ ضطظحدّ ٓغ ٗٔٞرؾ٤ط

ًٔح إٔ ط٤حؿس جُؼوذ ضططِد جالُطضجّ ذرؼغ جُٔرحدب ٝجألطٍٞ جُوح٤ٗٞٗس ٝج٤ُٜ٘ٔس قط٠ ٣خشؼ جُؼوذ ٓؼرًشج ػٖ ئسجدز 

أؽشجكٚ ك٤ٔح هظذٝٙ، ٝالذذ إٔ ضطٞجكش ٛزٙ جُٔرحدب أٝالً ك٢ رٖٛ جُوحتْ ػ٠ِ جُظ٤حؿس أٝ جُٔشحسى ك٢ جُٔلحٝػحش 

لحٝػحش جأل٤ُٝس ضؼطرش ك٢ ؿح٣س جأل٤ٔٛس ُِؼوذ رجضٚ، ئر ك٢ ٛزٙ جأل٤ُٝس ُِؼوذ كال ٣ـ٤د ػٖ رٖٛ جُرحقع إٔ جُٔ

جُٔشقِس ضطؼف جُٔؼح٢ٗ ٝجُٔوحطذ ٖٓ ٝسجء ئذشجّ جُؼوذ، ًٔح إٔ ُشؿرحش أؽشجف جُؼوذ جػطرحس ٛحّ ك٢ ط٤حؿس ذ٘ٞد 

 جالُطضجٓحش ٝجُكوٞم، ٣طشضد ػ٠ِ ئؿلحٍ ٛزٙ جُشؿرحش صػضػس ُِشجذطس جُؼوذ٣س. 

حُس )جُركع( ك٢ جُٔوحّ جألٍٝ أطٍٞ جُظ٤حؿس ُِؼوٞد ٝٓشجقِٜح ٝٗطؼشع ُؼ٤ِٔس ذ٘حء ٝعٞف ُٗؼحُؽ ك٢ ٛزٙ جُشع

٤ٌَٛ جُؼوذ ٤ٌَٛ ػحّ ٣ؿد إٔ ٣طٞجكش ك٢ ًحكس أٗٞجع جُؼوٞد ٜٓٔح ضـ٤ش ٓغٔحٛح أٝ ٛذكٜح ٜٝٓٔح ضؼذدش ٝض٘ٞػص 

ػوذ )ٖٓ جُ٘حق٤س جُلو٤ٜس أؽشجكٜح، ًٔح ُٖ ٣لٞض٘ح جُطؼشع ُِر٘ٞد ٝجُششٝؽ جإلُضج٤ٓس جُط٢ ٣ؿد إٔ ضطٞجكش ك٢ ًَ 

ٝجُوح٤ٗٞٗس( ٝؾضجء ضخِق ٛزٙ جُر٤حٗحش جإلُضج٤ٓس، ٝك٢ ٜٗح٣س جُركع ع٘خظض ٗظ٤رًح ُطشم ٝهح٣س جُؼوٞد )ػوٞد 

 جُششجء ذظلس خحطس( ٖٓ جُؼ٤ٞخ جُط٢ هذ ضِكن ذٜح. 

كذدز ُطذه٤ن جُؼوٞد ذٔح ٣ؼٖٔ ُٜح عالٓطٜح ُٓ ضكو٤وًح ألٛذجكٜح،  ٝػ٤ِٚ عطغؼ٠ جُرحقػس ك٢ جُركع ٝجُطوظ٢ ٤ُ٥حش 

 ٝضٌٕٞ ٓشؾؼًح ػ٤ًِّٔح ٤ُ٥حش جُطذه٤ن ك٢ شط٠ جُؼوٞد.

 

 أهًٍخ انجحث

ئ٠ُ ضلحد١ جُٔشحًَ جُطؼحهذ٣س جُ٘حشثس  جُط٢ عٞف ضإد١ ذذٝسٛح ئ٣ؿحد آ٤ُس ضذه٤ن ػوٞد جُششجءضٌٖٔ أ٤ٔٛس جُركع ك٢ 
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ط٢ ٣ٌٕٞ عررٜح جُشت٤غ٢ ػذّ جُطذه٤ن ك٢ ٖٓ جإلخلحم ك٢ جالُطضجّ جُطؼحهذ١ ٗط٤ؿس ٝؾٞد خَِ ػ٘ذ ط٤حؿس جُؼوٞد ٝجُ

ػوٞد جُششجء هرَ جُطٞه٤غ ػ٤ِٜح ٖٓ هرَ جألؽشجف جُٔطؼحهذز ٢ٛٝ أعرحخ أدش الخط٤حس ٛزج جُٔٞػٞع ُذسجعطٚ 

ذطش٣وس ضٌح٤ِٓس ٓٔح ضطؿ٠ِ ٓؼٚ أ٤ٔٛس جُركع ُِكحؾس جُٔحعس ُؼرؾ ػوٞد جُششجء ٝط٤حؿطٜح ذطش٣وس ضؼٖٔ ضكو٤ن 

 ٤ِٜح. جُٜذف ٜٓ٘ح ك٢ جُطذه٤ن ػ

 

 الد انجحثؤتطب

 ٓح ٢ٛ أسًحٕ جُؼوٞد جُششجت٤س جُؼحٓس؟  -1

 ذ٤حٕ جُط٤٤ٌق جُششػ٢ ٝجُوح٢ٗٞٗ ٝجُطظ٤٘ق جُغ٤ِْ ُؼوذ جُششجء؟ -2

 ٓح ٢ٛ جُششٝؽ جُٔوطشٗس ذؼوذ جُششجء ٝضٞط٤لٜح ٝٓطحذوطٜح ذأطَ جُٔٞػٞع؟  -3

 ٓح ٢ٛ ؽشم جُطذه٤ن هرَ ط٤حؿس ػوذ جُششجء ٝجُطٞه٤غ ػ٤ِٚ ًٝشق جُٔخحُلحش ٝجالقط٤حٍ ذٜح؟  -4

 ٓح ٢ٛ جُ٘ٔحرؼ جُؼ٤ِٔس ُظ٤حؿس ػوذ جُششجء؟  -5

 ٓح ٢ٛ آ٤ُس ضٞط٤ق جُطٞجصٕ جُؼوذ١ ُِششجء ذ٤ٖ أؽشجف جُؼوذ؟ -6

 

 أهذاف انجحث

 كش جألسًحٕ جُؼحٓس ُؼوٞد جُششجء.جُطكون ٖٓ ضٞج -1

 ٤ف ٝجُطظ٤٘ق جُغ٤ِْ ُؼوذ جُششجء.جُط٤٤ٌق جُوح٢ٗٞٗ جُظكُؽشم جُطأًذ ٖٓ  -2

 .ضٞط٤ق ػوذ جُششجء ٝذ٤حٕ ششٝؽٚ ٝٝعحتَ جُطأًذ ٖٓ جُٞغحتن ُظكطٜح ٝعالٓطٜح ٖٓ جُ٘حق٤س جُ٘ظح٤ٓس -3

ذ٤حٕ جُطشم جُط٢ ٣ؿد جُطذه٤ن ػ٤ِٜح هرَ ط٤حؿس ػوذ جُششجء ٝجُطٞه٤غ ػ٤ِٚ ًٝشق جُٔخحُلحش ٝجالقط٤حٍ  -4

 ذٜح.

 ُ٘ٔحرؼ جُؼ٤ِٔس ُظ٤حؿس ػوٞد جُششجء.جالؽالع ػ٠ِ ج -5

 آ٤ُس ضٞط٤ق جُطٞجصٕ جُؼوذ١ ذ٤ٖ أؽشجف ػوذ جُششجء. -6

 

 يُهدٍخ انجحث
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عطؼطٔذ جُرحقػس ك٢ ٛزٙ جُذسجعس ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ جالعطوشجت٢ ُططرغ جُٔشجقَ جُطؼحهذ٣س ُِششجء ٝضطرغ ٝسٝدٛح ك٢ 

 ظحدس جُكذ٣ػس ٝجُٔشجؾغ جُٔطٞكشز.جُٔ

ٝجالػطٔحد ػ٠ِ جُٜٔ٘ؽ جُطك٢ِ٤ِ ُطك٤َِ جُوؼح٣ح جُٞجهؼس ػ٘ذ ضذه٤ن جُؼوٞد ٝجعط٘رحؽ جألقٌحّ جُششػ٤س ٖٓ 

 جُٔظحدس جُلو٤ٜس ك٢ ض٘حٍٝ جُٔٞػٞع ٝػشػٚ. 

ًٔح أٗٚ ع٤طْ ػشع جُؼذ٣ذ ٖٓ جُوؼح٣ح ٝجُٞهحتغ جُططر٤و٤س ك٢ ٓؿحٍ ػوٞد جُششجء قٍٞ ػذّ ط٤حؿس جُؼوذ 

 ػ٘ٚ جإلشٌحالش جُطؼحهذ٣س ٝٓوحسٗطٜح ذٔح ٛٞ ٝجسد ك٢ ًطد جُلوٚ جُٔزٛر٤س. ط٤حؿس ٗٔٞرؾ٤س ٓٔح ٣٘شأ 

 

 انجحثفرظٍبد 

ٝ ٓذ١ ًلح٣س ، ضذٝس كشػ٤حش جُركع قٍٞ ٓح٤ٛس ضذه٤ن ٝ ٓشجؾؼس جُؼوٞد ٝ أعحعٜح جُوح٢ٗٞٗ ذحُطشش٣غ جُؼٔح٢ٗ

غْ ضكذ٣ذ جُؿٜس جُوح٤ٗٞٗس جُٞجؾد ٓرحششضٜح ُؼ٤ِٔس جُطذه٤ن ذحُوحٕٗٞ  ،جُوٞجػذ جُٔ٘ظٔس ُط٘ل٤زٛح ذظلس أعحع٤س

ٝ ٓح ٣ؿد ػ٢ِ جُٔخطظ٤ٖ كؼِٚ ٝ ٓشجػحضٚ ذٜزٙ جُٔشقِس ٖٓ أضٔحّ جُؼوٞد قط٢ ال ضكذظ أ١ ٓشحًَ  ،جُؼٔح٢ٗ

 هح٤ٗٞٗس ضظَ ذحُؼوٞد جُـ٤ش ٓذهوس ئ٢ُ جُوؼحء.

 

 انفصم انثبًَ

 يحم انتذلٍك وانـًراخعخ

 

 فً انشرٌعخ اإلضاليٍخ وانمبَىٌعمىد انشراء 

٣شٟ جُرحقع إٔ ٜٓٔس جُٔذهن ُٖ ضوطظش كوؾ ػ٠ِ ئكشجؽ جُؼوذ ك٢ هحُد ٓؼ٤ٖ، ٝإٔ جُطذه٤ن ٣ؿد إٔ ٣٘ظد ػ٠ِ 

ح جُٜٔٔس جُشت٤غ٤س ُِٔذهن ٢ٛ جُركع ك٢ أسًحٕ جُٔٞػٞع ٝؾٞجٗرٚ جُٔٞػٞػ٤س  شٌَ جُؼوذ دٕٝ ٓؼٔٞٗٚ، ٝئَّٗٔ

 ٓح ع٘ط٘حُٝٚ ك٢ ٛزج جُلظَ ٝرُي ٖٓ خالٍ جُٔركػ٤ٖ جُطح٤٤ُٖ:ذحُطٞجص١ ٓغ ؾٞجٗرٚ جُش٤ٌِس، ٝٛٞ 

 

جحث األول ًَ  اندىاَت انشكهٍخ فً تذلٍك عمىد انشراء ويراخعتهب: اْن

ضططِد ؽر٤ؼس ػَٔ جُٔذهن ُِؼوٞد جالُطضجّ ذحُؿٞجٗد جُش٤ٌِس ُِؼوذ جُز١ ع٤ؼٔذ ػ٠ِ ضذه٤وٚ، ًٔح ٣ِضّ ذحإلػحكس ئ٠ُ 
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أٝ جإلػالٕ ػٖ  -أٝ ضشع٤س جُؼوحسجش -ذوس ػ٠ِ ٛزج جُؼوذ )ًٔشقِس جُٔلحٝػحشرُي ككض ٝٓشجؾؼس جُٔشجقَ جُغح

جُٔ٘حهظحش... ئُخ( كل٢ ذؼغ جُؼوٞد )ٜٝٓ٘ح ػوذ جُششجء أٝ جُطٞس٣ذ( ضٌٕٞ جُٔشجقَ جُغحذوس ػ٠ِ ئذشجّ جُؼوذ ٖٓ 

ػوذ جُششجء ضطْ ػ٠ِ جُؼٞجَٓ جُشت٤غ٤س ٝجُٔإغشز ك٢ ئذشجّ ٛزج جُؼوذ، كؼ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ئؾشجءجش جُٔ٘حهظس ك٢ 

 ٓشقِط٤ٖ: 

 أُٜٝٔح: ٓشقِس ضوذ٣ْ جُؼطحءجش.  ٝغح٤ٜٗٔح: ٓشقِس جٗؼوحد جُؼوذ. 

ٝع٘ط٘حٍٝ ك٢ ٛزج جُٔركع ٓؼحُؿس ٝضذه٤ن ػوٞد جُششجء ٖٓ ق٤ع جُشٌَ ٝكوًح ُٔشجقَ ئذشجّ ٛزٙ جُؼوٞد ك٢ 

 جُٔطِر٤ٖ جُطح٤٤ُٖ: 

 

طهت األول ًَ  انتعبلذاندىاَت انشكهٍخ نـًرحهخ يب لجم : اْن

ٓؼظْ جُؼوٞد جإلدجس٣س جُط٢ ضُرشٜٓح ؾٜس جإلدجسز )ٜٝٓ٘ح ػوذ جُششجء(، الذذ إٔ ضطلن ٓغ جُ٘ظحّ جُٔٞػٞع ٖٓ 

ح ذوحٕٗٞ جُٔ٘حهظحش ٝجُز١  ح خحطًّ ًٓ جُٔششع ُِطؼحهذ ذشأٜٗح، ٝهذ أكشد جُٔششع جُؼٔح٢ٗ ًغحتش ٓششػ٢ جُذٍٝ ٓشعٞ

 ٘وٞالش ٝؿ٤شٛح.الذذ ٖٓ جضرحع أقٌحٓٚ ػ٘ذ جُطؼحهذ ػ٠ِ ششجء جُٔ

ٝجُط٢ ض٘ض ػ٠ِ  2008ُغ٘س  36( ٖٓ هحٕٗٞ جُٔ٘حهظحش ٝجُٔضج٣ذجش سهْ 3ٝكوًح ُٔح ض٘ض ػ٤ِٚ جُٔحدز )

٣ٌٕٞ جُطؼحهذ ػ٠ِ جُطٞس٣ذجش أٝ ض٘ل٤ز جألػٔحٍ أٝ جُ٘وَ أٝ ضوذ٣ْ جُخذٓحش ٝجُذسجعحش جالعطشحس٣س ٝجألػٔحٍ »إٔ: 

 «.ٓ٘حهظحش ػحٓسجُل٤٘س ٝششجء ٝجعطثؿحس جُؼوحسجش ػٖ ؽش٣ن 

ضخؼغ ًَ ٖٓ جُٔ٘حهظس جُؼحٓس ٝجُٔ٘حهظس جُٔكذٝدز »( ٖٓ رجش جُوحٕٗٞ ػ٠ِ إٔ: 4ًٔح ض٘ض جُٔحدز )

ٝٛٞ رجش جُ٘ض جُٔٞؾٞد ك٢ «. ٝجُٔٔحسعس ٝجُٔغحذوس ُٔرحدب جُؼال٤ٗس ٝضٌحكإ جُلشص ٝجُٔغحٝجز ٝقش٣س جُط٘حكظ

 ذجش. ذشإٔ جُٔ٘حهظحش ٝجُٔضج٣ 1998ُغ٘س  89جُوحٕٗٞ جُٔظش١ هْ 

ٝجُؼِس ك٢ ُؿٞء جُؿٜحش جإلدجس٣س ئ٠ُ أعِٞخ جُٔ٘حهظس ك٢ جُطؼحهذ، ضٌٖٔ ك٢ جقط٤حؼ جإلدجسز ئ٠ُ ٖٓ 

 ٣ؼحٜٝٗح ُط٘ل٤ز ٗشحؽٜح ٝذزُي ضِؿأ ُِوطحع جُخحص ُطٞك٤ش جقط٤حؾحضٜح ٖٓ جُغِغ ٝجُخذٓحش. 

٣ن ٓغطخذ٤ٜٓح ًٔح ٣شٟ جُرحقع إٔ جُؿٜس جإلدج٣س ُٖ ضغطط٤غ ضِر٤س جقط٤حؾحضٜح ذ٘لغٜح أٝ ػٖ ؽش

ٝٓٞظل٤ٜح ئر ع٤ٌٕٞ ٛ٘حى ؾحٗرًح ٖٓ جُر٤شٝهشجؽ٤س ًٝزج ػذّ جٗطوحء جألط٘حف جُٔشطشجز ذذهس ٝػ٘ح٣س، ٝإٔ أعِٞخ 

جُٔ٘حهظس )جُٔطرغ ك٢ عِط٘س ػٔحٕ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُذٍٝ( ٣طؿحٝخ ٓغ ٓلح٤ْٛ جُكش٣س جالهطظحد٣س ٝٓح ٣طؼٔ٘ٚ ٖٓ 
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ش٣س جُٔ٘حكغس ضكٌٜٔح ذؼغ ٖٓ جُو٤ٞد ٝجُط٢ ع٘ط٘حُٜٝح ك٢ ق٤٘ٚ، قش٣س جُٔ٘حكغس، ػ٠ِ إٔ رُي ٤ُظ ػ٠ِ ئؽالهٚ، كك

ًٔح إٔ ذكع جإلدجسز ػٖ أكؼَ جُؼشٝع ٝأهَ جألعؼحس هذ ال ٣كون جُـشع جُٔ٘شٞد ٓ٘ٚ، ق٤ع غرص ك٢ ذؼغ 

 جُكحالش إٔ جُؼشٝع جألهَ عؼًشج ٤ُغص ٢ٛ جُؼشٝع جألكؼَ. 

 

 

 

 

ئٕ ٓرحدب ضٌحكإ جُلشص »ح٤ٗس ك٢ أقذ أقٌحٜٓح ذإٔ: ٝضأ٤ًذًج ُزُي كوذ هؼص ٓكٌٔس جُوؼحء جإلدجس١ جُؼٔ

 ٝجُٔغحٝجز ٝقش٣س جُط٘لحط ذ٤ٖ جُٔط٘حكغ٤ٖ ال ضوّٞ ئالَّ ك٢ ظَ ٝػغ ششٝؽ ٓٞقذز ُِٔ٘حهظس ضغش١ ػ٠ِ

«جُؿ٤ٔغ
(1)

. 

ٝػ٠ِ رُي كإ دٝس جُـٔذهن ك٢ جُٔشقِس جُط٢ ضغرن ئذشجّ جُؼوذ )ػوذ جُششجء( ٣طٔػَ ك٢ جُطكون ٖٓ ضٞجكش 

ششٝؽ ٝٓرحدب آ٤ُس جُششجء )جُٔ٘حهظس جُؼحٓس(، ًٔح ٣طٔػَ دٝسٙ أ٣ًؼح ٝهرَ جُششٝع ك٢ ضذه٤ن ٝط٤حؿس ذ٘ٞد 

 حُطلظَ. جُطؼحهذ جُطأًذ ٖٓ طكس ٝعالٓس ئؾشجءجش جُٔ٘حكغس ٝٛٞ ٓح ع٘ط٘حُٝٚ ذ

 

 نعبيخ َنٍخ انشراء )انـًُبلصخ(أوالً: انتحمك ويراخعخ تىافر انحذ األدَى يٍ انًجبدئ ا

 جُطكون ٖٓ ٓرذأ جُؼال٤ٗس:  -1

ئٕ ٓرذأ جُؼال٤ٗس أٝ جإلػالٕ ُٜٞ ٖٓ جُٔرحدب جُؼحٓس جُط٢ ضكٌْ ػ٤ِٔس ػوٞد جُششجء، كحُٔ٘حهظس )أعِٞخ ػوذ 

ٝضطأض٠ أ٤ٔٛس ٛزٙ جُٔرحدب ك٢ إٔ جُٔ٘حهظس )أعِٞخ ػوذ جُششجء( ؽش٣وٜح جُششجء( ٣كٌٜٔح جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔرحدب، 

ٓلطٞـ ٌَُ ٖٓ ضطٞجكش ك٤ٚ ششٝؽ جُطؼحهذ. ٝجُٔوظٞد ذحإلػالٕ أٝ ٓرذأ جُؼال٤ٗس ٛٞ ئخرحس ر١ٝ جُشإٔ ذحُٔ٘حهظس 

 ٝئذالؿْٜ ذحُششٝؽ جُؼحٓس ُِؼوذ ٤ًٝل٤س جُكظٍٞ ػ٠ِ هحتٔس جُششٝؽ ٝجُٔٞجطلحش ٝجألعؼحس. 

س جُٔذهن ضطٔػَ ٛ٘ح ك٢ جُطكون ٝجُطػرص ٖٓ ٝطٍٞ أٓش جُٔ٘حهظس ئ٠ُ ػِْ ًَ ٖٓ ٣ؿذ ُذ٣ٚ جُوذسز ٝٝظ٤ل

٣طْ ٗشش جإلػالٕ ػٖ »( ٖٓ هحٕٗٞ جُٔ٘حهظحش جُؼٔح٢ٗ 18ٝجُٔططِرحش جُالصٓس ُِطؼحهذ ٝذكغد ٗض جُٔحدز )
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ذز ًحك٤س ٖٓ جُٔٞػذ جُٔكذد ُطٞك٤ش جُٔ٘حهظس ك٢ ؾش٣ذز ٤ٓٞ٣س ٝجعؼس جالٗطشحس ذحُِـط٤ٖ جُؼشذ٤س ٝجإلٗؿ٤ِض٣س هرَ ٓ

جُطٞس٣ذجش أٝ ض٘ل٤ز جألػٔحٍ أٝ ضوذ٣ْ جُخذٓحش جُالصٓس ذك٤ع ٣غٔف ذاػحدز جُٔ٘حهظس ئرج ُضّ جألٓش، ٣ٝؿٞص ًزُي 

ٗششٙ ذحُٞعحتَ جإلٌُطش٤ٗٝس ٝك٢ ُٞقس ئػالٗحش ذحُٔؿِظ أٝ جُؿٜس جُٔؼ٤٘س ذحُِـس جُؼشذ٤س ٝجإلٗؿ٤ِض٣س، ٣ٝطْ ٗشش 

ش٣ذز جُشع٤ٔس ك٢ قحُس جُٔ٘حهظحش جُط٢ ضؿحٝص ه٤ٔطٜح ٗظق ٤ِٕٓٞ س٣ـحٍ ػٔح٣ٝ.٢ٗؿٞص ُِٔؿِظ جإلػالٕ ك٢ جُؿ

ًٝٔح رًشٗح كإ جإلػالٕ ٛ٘ح ٓح ٛٞ  «.ذوشجس ذغرد جُطؿحٝص ػٖ ٓخحُلحش جُ٘شش ئرج جهطؼص جُٔظِكس جُؼحٓس رُي

 ٤ٖ ُِطؼحهذ. ئال دػٞز ُِطؼحهذ، ٝػ٠ِ جُٔذهن جُطأًذ ٖٓ ٝطٍٞ ٛزج جُؼِْ ُِٔطخظظ٤ٖ ٝجُٔإِٛ

ٝهذ عحس جُٔششع جُٞؽ٢٘ ػ٠ِ ٜٗؽ ذؼغ جُطشش٣ؼحش جُؼشذ٤س، ًٝزج جألٝسٝذ٤س ك٢ ٝع٤ِس جإلػالٕ ػٖ 

جُٔ٘حهظس، كل٢ هحٕٗٞ جُؼوٞد جُلشٗغ٢ كاٗٚ ٣ِضّ جُ٘شش ك٢ ؾش٣ذز خحطس ذاػالٕ جُؼوٞد جإلدجس٣س ٣ٌُٖٝٔ جالًطلحء 

ك٢ جإلػالٕ ػٖ جُٔ٘حهظحش جُؼحٓس ئرج ُْ ضطؿحٝص ه٤ٔس جُؼوذ ذحُ٘شش ك٢ جُؿشجتذ جُٔك٤ِس جُط٢ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٜح جُظالق٤س 

كشٗي( ٣ٝططِد ٗظحّ جُغٞم جألٝسٝذ٤س جُٔشطشًس إٔ ٣طْ جإلػالٕ ػٖ ػوٞد جألشـحٍ جُؼحٓس ٝػوٞد  800000)

جُطٞس٣ذ ذظلس خحطس ك٢ جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس ُِغٞم جألٝسٝذ٤س جُٔشطشًس هرَ جإلػالٕ ػٜ٘ح دجخ٤ًِّح ك٢ ًَ دُٝس ػ٠ِ 

«ز، ٝرُي ئرج ذِـص ه٤ٔس ٛزٙ جُؼوٞد قذًّج ٓؼ٤ً٘حقذ
(2)

. 

ًٝٔح أُضّ جُٔششع جُؼٔح٢ٗ ػشٝسز ٗشش جإلػالٕ ػٖ جُٔ٘حهظس ك٢ ؾش٣ذز ٤ٓٞ٣س ٝجعؼس جالٗطشحس، كوذ 

أؾحص ًزُي جُ٘شش ذحُٞعحتَ جإلٌُطش٤ٗٝس )ًحُٔٞهغ جإلٌُطش٢ٗٝ ُٔؿِظ جُٔ٘حهظحش جُؼٔح٢ٗ(
(2)

، ًٔح أؾحص ُِٔؿِظ 

 جُطؿحٝص ػٖ ٓخحُلحش جُ٘شش ضكو٤ًوح ُِٔظِكس جُؼحٓس. 

٣ٝشٟ جُرحقع أٗٚ ُزجش جُؼِس جُط٢ هظذٛح جُٔششع ٖٓ ئؾشجء جإلػالٕ ػٖ جُٔ٘حهظس ك٢ جُظكق ج٤ٓٞ٤ُس 

َ أٝ ػ٠ِ جُٔٞجهغ جإلٌُطش٤ٗٝس رجش جُظِس ٤ُؼِْ ًَ ر١ ٓظِكس )أٝ جُشجؿد ك٢ ك٢ جُطوذّ ُِطؼحهذ( ذششٝؽ ٝٓك

جُٔ٘حهظس ٢ٌُ ٣وشس ٓوذسضٚ ك٢ جُطوذّ ٖٓ ػذٓٚ، كاٜٗح رجش جُؼِس جُط٢ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔذهن ضكش١ ضٞجكشٛح ٝٝؾٞخ 

ضٞجكشٛح، ق٤ع ٣طشضد ػ٠ِ ػذّ ضٞكش ٛزج جُٔرذأ ذطالٕ جُٔ٘حهظس ٤ًِسً، ٝال ٣خل٠ ٓح ع٤طشضد ػ٠ِ ذطالٕ 

جُؼٔح٤ٗس ك٢ أقذ أقٌحٜٓح ئ٠ُ ئُـحء جُوشجس  جُٔ٘حهظس كٜٞ ذطالٕ ُِؼوذ ذشٓطٚ، ٝهذ رٛرص ٓكٌٔس جُوؼحء جإلدجس١

جإلدجس١ جُظحدس ٖٓ أقذ جُؿٜحش جُخحػؼس ُوحٕٗٞ جُٔ٘حهظحش ذحػطرحس إٔ رُي جُوشجس ٛٞ دػٞز ُِطؼحهذ ك٢ قو٤وطٚ، 

ٝرُي إلخالٍ ٛزٙ جُؿٜس ذٔرذأ جُؼال٤ٗس، جُز١ ٣ُؼذُّ ٖٓ جُشًحتض جألعحع٤س ُظكس ٝعالٓس ئؾشجءجش جُطؼحهذ ك٢ ػوٞد 
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ءجُششج
(3)

. 

 

 خ انتُبفصثبًٍَب: انتحمك يٍ حرٌ

ئٕ قش٣س جُٔ٘حكغس ٣ُوظذ ذٜح ئضحقس جُلشطس ٌَُ ٖٓ ضطٞجكش ك٤ٚ ششًٝؽح جُٔ٘حهظس )أعِٞخ ػوذ جُششجء( ٝرُي ٢ٌُ 

 ضطٌٖٔ جإلدجسز ٖٓ جخط٤حس أكؼَ جُٔطؼحهذ٣ٖ إلذشجّ جُطؼحهذجش. 

ٝجُؼِس ٖٓ رُي ٢ٛ ئػطحء جُكن ُِٔطخظظ٤ٖ ك٢ ٗٞع جُ٘شحؽ أٝ جُغِؼس جُط٢ ضش٣ذٛح جإلدجسز ك٢ جُطوذّ 

ذؼشٝػْٜ دٕٝ ٓكحذحز ألقذ ٣ُٝكزس ػ٠ِ جإلدجسز أٝ جُذُٝس ئهظحء أ١ ٓطؼحهذ ضطٞجكش ك٤ٚ جُششٝؽ جُظك٤كس 

 ػشع أكؼَ ذػٖٔ أهَ. ٝجُغ٤ِٔس ُِطؼحهذ، جُِْٜ ئالَّ ئرج غرص ػذّ ٓوذسضٚ جُٔح٤ُس أٝ غرص ٝؾٞد 

ٝأعحط قن جُٔغحٝجز ذ٤ٖ جألكشجد ٝجُٔٞجؽ٤ٖ٘ ُْ ضغطشٙ أقٌحّ جُوؼحء ٝجُوٞج٤ٖٗ كوؾ، ذَ ٛٞ قن ٖٓ 

جُكوٞم جُذعطٞس٣س جُط٢ قشص ٝجػؼ٢ جُ٘ظحّ جألعحع٢ ُِغِط٘س ػ٠ِ ضوش٣شٙ ذٔح ٣ٌلَ جُٔغحٝجز ذ٤ٖ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ك٢ 

جكن جُؼحٓس ٝقش٣س جُطوذّ ُِ٘شحؽ جالهطظحد١ؾ٤ٔغ جُكوٞم ٝجُٞجؾرحش ذٔح ك٤ٜح جالٗطلحع ذحُٔش
(4)

 . 

ًٔح إٔ قش٣س جُط٘حكظ ذٔلٜٜٞٓح جُغحذن ال ضؼ٢٘ جٗؼذجّ عِطس جُشهحذس جُوؼحت٤س ػ٠ِ هشجس ؾٜس جإلدجسز ك٢ 

ضوذ٣ش طالق٤س جُٔطوذ٤ٖٓ ًٝلحءجضْٜ ك٢ ػٞء ضكو٤ن جُظحُف جُؼحّ كٌٔح ٛٞ جُٔؼِّٞ إٔ جُز١ ٣ِٔي ئهظحء ؿ٤ش 

ظحء جُظحُف ُِطؼحهذ أ٣ًؼح، ٖٝٓ ٛ٘ح كإ ًحكس هشجسجش جُؿٜس جإلدجس٣س جُغ٤ِٔس ٝؿ٤ش جُغِٔس ضخؼغ جألًلحء ٣ِٔي ئه

 ُشهحذس جُوؼحء.

كٜٔٔس جُٔذهن ٛ٘ح ضطؿ٠ِ ك٢ جُطكون ٖٓ ٝطٍٞ جإلػالٕ ٌُحكس جُٔط٘حهظ٤ٖ، ًٝزج ػذّ ئهظحء أ١ 

 ي. ، قط٠ ال ضٜ٘ذّ أعظ ػوذ جُششجء ذؼذ رُ-دٕٝ ٝؾٚ قن–ٓط٘حهض ئالَّ ذغرد 

 

 ك يٍ انـًطبواح ثٍٍ انـًتُبلصٍٍثبنثـًب: انتحم

ٝٛزج جُٔرذأ ٌَٓٔ ُٔرذأ قش٣س جُٔ٘حكغس، ٣ُٝوظذ ذٚ ػشٝسز جقطشجّ ششٝؽ ٝٓٞجػ٤ذ جُٔ٘حهظس ذحُ٘غرس ٌُحكس 

جُٔط٘حهظ٤ٖ دٕٝ ضلشهس كال ٣ورَ أ١ شخض أ٣ًّح ًحٕ ئرج ُْ ضطٞجكش ك٤ٚ ٛزٙ جُششٝؽ، أٝ ضوذّ ذؼذ ج٤ُٔؼحد، أٝ ضوذّ ك٢ 

ج٤ُٔؼحد ٗلغٚ ُْٝ ٣غطٞف جإلؾشجءجش جُؼشٝس٣س ذحالشطشجى ك٢ جُٔ٘حهظس، ًٔح أٗٚ ال ٣ؿٞص ُإلدجسز ًوحػذز ػحٓس 
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إٔ ضطلحٝع ٓغ أقذ جُٔط٘حهظ٤ٖ ك٢ شإٔ ضؼذ٣َ ػطحتٚ ك٢ خحسؼ جالعطػ٘حءجش جُط٢ ٣وشسٛح جُوحٕٗٞ
(4)

. 

 ٝػ٠ِ رُي كإ ُإلدجسز جعطرؼحد ذؼغ جألشخحص ٖٓ جُطؼحهذ ْٜٝٓ٘: 

ح ك٤ٖٔ ٣طوذّ »ششؽ قغٖ جُغٔؼس، ٝهذ أًذش رُي ذؼغ جُٔكحًْ جُؼ٤ِح جُؼشذ٤س هحتِس:  كحهذ -1 ًٔ ٣ُشطشؽ دجت

ُِطؼحهذ ٓغ جإلدجسز إٔ ٣ٌٕٞ ٓطٔطًؼح ذكغٖ جُغٔؼس ٝٛزج ه٤ذ ُٔظِكس جُٔشكن جُؼحّ، ك٤ؿٞص ُإلدجسز جعطرؼحد 

ٓطِن جُطوذ٣ش ك٢ ٓرحششز رُي ٖٓ ضشٟ جعطرؼحدْٛ ٖٓ هحتٔس جُؼٔالء ٖٓٔ ال ٣طٔطؼٕٞ ذكغٖ جُغٔؼس، ُٜٝح 

«جُكن ال ٣كذٛح ك٢ رُي ئالَّ ػ٤د جعطؼٔحٍ جُغِطس
(5). 

كحهذ جالػطرحس ذغرد ئشٜحس جإلكالط -2
(6). 

( ٖٓ هحٕٗٞ جُٔ٘حهظحش 9جُٔط٘حهض جُز١ غرص ئخالُٚ ذحُطضجٓحضٚ جُطؼحهذ٣س، ٝٛٞ ٓح ػرشش ػ٘ٚ جُٔحدز ) -3

ُِٔؿِظ إٔ ٣وشس قشٓحٕ جُٔٞسد أٝ جُٔوحٍٝ أٝ جٌُٔطد »ذوُٜٞح:  2008ُغ٘س  36جُؼٔح٢ٗ سهْ 

ٓح ضوطؼ٤ٚ جالعطشحس١ ٖٓ جُطؼحَٓ ٓغ جُؿٜحش جُخحػؼس ألقٌحّ ٛزج جُوحٕٗٞ خالٍ كطشز ٣ُكذدٛح ٝكن 

 ظشٝف ًَ قحُس، ٝرُي ك٢ جُكحالش ج٥ض٤س: 

 أ( ئرج هذّ ذ٤حٗحش أٝ ٓؼِٞٓحش غرص ػذّ طكطٜح. 

 خ( ئرج جعطؼَٔ ٝعحتَ جُـش ُِكظٍٞ ػ٠ِ جُؼوذ. 

ش ك٢ ض٘ل٤ز أ١ ششؽ أٝ جُطضجّ أعحع٢ ذٔٞؾد ػوذ عحذن ٓغ أ٣س ؾٜس خحػؼس ألقٌحّ ٛزج  ؼ( ئرج هظَّ

 «.جُوحٕٗٞ

ن الذذ إٔ ٣طكون ٖٓ جإلؾشجءجش جُغحذوس ػ٠ِ جُذػٞز ُِطؼحهذ ك٢ ػوٞد جُششجء ٝػ٠ِ جألخض ٣ٝشٟ جُرحقع إٔ جُٔذه

 ج٥ض٢: 

ٓشجؾؼس ضٞجكش ششؽ جإلػالٕ، ٝك٢ قحُس ػذّ جُ٘شش ك٢ ؾش٣ذز سع٤ٔس ٓشجؾؼس ٝجُطكون ٖٓ جُ٘شش  -1

 ذحُٞعحتَ جألخشٟ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح. 

 كأًػش( ذٔح ٣ٞق٢ ٝطٍٞ جإلػالٕ ألًرش ٖٓ جُٔطخظظ٤ٖ.  2جُطكون ٖٓ ٝؾٞد ٓط٘حهظ٤ٖ ) -2

 جُطأًذ ٖٓ جعط٤لحء جُٔط٘حهظ٤ٖ ُِششٝؽ عٞجء جُل٤٘س ٝجُٔح٤ُس.  -3

 جُطكون ٖٓ ػذّ ٓكحذحز جإلدجسز ألقذ ٖٓ جُٔط٘حهظ٤ٖ ٝضلؼ٤ِٚ ػٖ ج٥خش٣ٖ. -4
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ؼو٤ذًج ٖٓ ػ٤ِٔس جُطؼحهذ رجضٜح، ئر ُٞ ذطَ أ١ ٝئر ٣إًذ جُرحقع إٔ ٛزٙ جُٔشقِس ذٌَ ٓح ك٤ٜح ٢ُٜ أشذ ض

ئؾشجء ُٝؽؼٖ ػ٤ِٚ ألؽحـ ذحُطؼحهذ ذشٓطٚ، ذخالف ٓح ع٤شضرٚ ٖٓ ؾضجءجش ٓذ٤ٗس )ضؼٞػ٤حش( ك٢ قحٍ غرٞش أ٣س 

 ٓخحُلحش ُٜزٙ جُٔرحدب. 

 

 انـدىاَت انشكهٍخ فً يرحهخ انتعبلذ فً عمىد انشراء: اْنًطهت انثبًَ

ح ضطٔػَ ك٢ جالخط٤حس جُٜ٘حت٢ ُِٔطؼحهذ هرَ ئذشجّ رُي جُؼوذ،  -ػ٤ِٔس ط٤حؿس جُؼوذ رجضٜح٤ُغص –ئٕ ٓشقِس جُطؼحهذ  ٝئَّٗٔ

( ٖٓ هحٕٗٞ جُٔ٘حهظحش جُؼٔح٢ٗ 19ٝض٘وغْ ئ٠ُ ٓشقِط٤ٖ أُٜٝٔح: جُطوذّ ذحُؼطحءجش ٢ٛٝ ٓح ٗظَّص ػ٤ِٚ جُٔحدز )

ح ػ٠ِ جألهَ ُطوذ٣ْ جُؼطحءجش ك٢ جُٔ٘حه»ذوُٜٞح:  ًٓ ظحش ٝرُي ٖٓ ضحس٣خ ٗشش أٍٝ ئػالٕ ػٖ ضكذد ٓذز أسذؼ٤ٖ ٣ٞ

ح ٝكوًح  ًٓ جُٔ٘حهظس ُِٝٔؿِظ ذ٘حء ػ٠ِ ؽِد جُؿٜس جُٔؼ٤٘س ضوظ٤ش ٛزٙ جُٔذز ذششؽ أال ضوَ ػٖ خٔغس ػشش ٣ٞ

ُِكحالش جُٔر٤٘س ك٢ جُالتكس ػ٠ِ أال ٣غش١ رُي ػ٠ِ جُٔ٘حهظحش جُٔطؼِوس ذحُطٞس٣ذجش جُغ٣ٞ٘س ئال ك٢ قحُس ئػحدز 

 «.ؽشقٜح

٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُؼطحء ٓغطٞك٤ًح ُِششٝؽ ٝجُطؼ٤ِٔحش »( ٖٓ رجش جُوحٕٗٞ، أٗٚ: 24حدز )ًٔح هشسش جُٔ

 «.جُٞجسدز ك٢ جإلػالٗحش ٝٝغحتن جُٔ٘حهظحش

(، ًٝزج ششٝؽ جُؼطحء ٝكوًح ُإلػالٕ جُغحذن ٣ٝ19ٌٖٔ دٝس جُٔذهن ٛ٘ح ٖٓ جُطكون ٖٓ جُٔٞجػ٤ذ )جُٔحدز )

 (. 24ػ٠ِ جُٔ٘حهظس )جُٔحدز 

س جٗؼوحد جُؼوذ ك٢ ػوٞد جُششجء ٝجُط٢ الذذ إٔ ضٔش ذؼذز ئؾشجءجش ٝٛزٙ جإلؾشجءجش ٢ٛ ٝأخ٤ًشج ضأض٢ ػ٤ِٔ

 ٓكَ جػطرحس ُذٟ جُٔذهن ٝجُٔشجؾغ كالذذ ُٚ ٖٓ جُطكون ٝجُطػرص ٖٓ ًَ.

 

جحث انثبًَ ًَ ًَىظىعٍخ فً تذلٍك عمىد انشراء ويراخعتهب: اْن  اْنَدىاَت اْن

ركع جُغحذن ُِؿٞجٗد جُش٤ٌِ َٔ ُْ  -ًأ١ ػوذ–س ُؼوذ جُششجء، ًٝزج أعِٞخ جُطؼحهذ، ٝذٔح إٔ ػوذ جُششجء ض٘حُٝ٘ح ك٢ ج

٣ِضّ ُظكس جٗؼوحدٙ ضٞجكش جألسًحٕ جُٔٞػٞػ٤س ُِؼوذ، ًٔح ٣ِضّ ًطحذطٚ ذحُِـس جُٔطلن ػ٤ِٜح ذ٤ٖ ؽشك٤ٚ، ُٝر٤حٕ دٝس 

جُلو٤ٜس قط٠ ٣طغ٠٘ ُٚ  جُٔذهن ك٢ ٛزٙ جُٔشقِس ٣٘رـ٢ ئُٔحٓٚ ذحألسًحٕ جُؼحٓس ُِؼوذ عٞجء ٖٓ جُ٘حق٤س جُوح٤ٗٞٗس أٝ

ذهن ك٢ جُطكون  ُٔ ُْ ركع دٝس ج َٔ ُْ جُرُؼذ ػٖ ٓـرس جُخطأ ٝجُرطالٕ ُِؼوذ جُٔؼ٢٘، ٝػ٠ِ رُي جألعحط ع٘ط٘حٍٝ ك٢ ٛزج ج
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طِد جألٍٝ، ٝجألٓٞس جُط٢ ٣ؿد ٓشجػحضٜح ٝٓشجؾؼطٜح ػ٘ذ ئذشجّ جُؼوذ ٝرُي ك٢  َٔ ُْ ٖٓ ضٞجكش أسًحٕ جُؼوذ ٝرُي ك٢ ج

طِد جُػح٢ٗ. َٔ ُْ  ج

 َٔ ُْ ذهن ك٢ جُطكون ٖٓ ضٞجكش أسًحٕ جُؼوذ. ج َٔ ُْ  طِد جألٍٝ: دٝس ج

طِد جُػح٢ٗ: جألٓٞس جُٞجؾد ٓشجػحضٜح ػ٘ذ ضذه٤ن ػوذ جُششجء ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔٞػٞػ٤س.  َٔ ُْ  ج

 

طهت األول ًَ  دور انـًذلك فً انتحمك يٍ تىافر أركبٌ انعمذ: اْن

جدض٤ٖ ػ٠ِ ئقذجظ أغش هح٢ٗٞٗ ٓؼ٤ٖ، ٝغح٤ٜٗٔح: ٓكَ أسًحٕ جُؼوذ )ٜٝٓ٘ح ػوذ جُششجء( ٢ٛ غالغس أُٜٝح: ضٞجكن ئس

جُؼوذ )ٝٛ٘ح ك٢ ػوذ جُششجء جُرؼحػس أٝ جألط٘حف ٓكَ جُششجء(، ٝعرد جُطؼحهذ )٣ٝطٔػَ جُغرد ك٢ ػوذ جُششجء 

 ئ٠ُ جقط٤حؼ جإلدجسز ئ٠ُ جألط٘حف ٓكَ جُطؼحهذ. 

ٌَُٝ سًٖ ٖٓ ٛزٙ جألسًحٕ ششٝؽٚ جُوح٤ٗٞٗس ٝجُلو٤ٜس ٝجُط٢ ذطخِلٜح ٣ؿؼَ جُؼوذ هحذالً ُإلذطحٍ أٝ ذحؽالً 

ح ًحٕ ذكع ًَ سًٖ عٞجء كو٤ًّٜح أٝ هح٤ًّٗٞٗح ُٖ ٣طغغ ُٚ جُٔوحّ ٛ٘ح، ذَ ئٕ ٛزٙ جألسًحٕ  َّٔ ػ٠ِ قغد جألقٞجٍ، ُٝ

سجعحش ٝأقٌحّ هؼحت٤س، كا٢٘ٗ عأض٘حٍٝ ذحُركع ك٢ ٛزج أطركص ال ٣ػ٤ش خالكًح ذؼذ ٓح ه٤َ ك٤ٜح ًٝطد ك٤ٜح ٖٓ د

 جُٔطِد ذحُوذس جُالصّ ُذٝس جُٔذهن ك٢ ٓشجؾؼس ٝضذه٤ن أسًحٕ جُؼوذ ٝرُي ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ: 

ذهن ك٢ ط٤حؿس ذ٘ذ جُطشجػ٢ ك٢ جُؼوذ:  ُٔ ُْ  دٝس ج

ر٤ش ػٖ جإلسجدز ٣ٝؼشف جُطشجػ٢ ذأٗٚ ضطحذن جإل٣ؿحخ ٝجُورٍٞ ًطؼر٤ش٣ٖ ػٖ ئسجدض٢ ؽشك٢ جُؼوذ ٝجُطؼ

جُز١ ٣ؼطرشٙ جُوحٕٗٞ ٛٞ جإلسجدز جُط٢ ضطؿٚ ئ٠ُ ئقذجظ أغش هح٢ٗٞٗ ٓؼ٤ٖ
(7)

. 

جإل٣ؿحخ ٛٞ ضؼر٤ش ػٖ ئسجدز أقذ جُٔطؼحهذ٣ٖ، ٣ٝذٍ ذظٞسز هحؽؼس ػ٠ِ أٗٚ ٣ورَ جُطؼحهذ ٝكوًح  أ ( تعرٌف اإلٌدبة:

ػشع ٣ؼرش ذٚ جُشخض ػ٠ِ ٝؾٚ ؾحصّ ػٖ ئسجدضٚ ك٢ ئذشجّ »ُششٝؽ ٓؼ٤٘س، أٝ ٛٞ ًٔح ػشكطٚ ٓكٌٔس جُ٘وغ: 

«ز ٜٗحت٤سػوذ ٓؼ٤ٖ، ُٝزُي ٣ؿد جػطرحس جُطؼر٤ش ػٖ جإلسجدز ئ٣ؿحذًح إٔ ٣ٌٕٞ دجالً ػ٠ِ ئسجد
(8)

. 

جُورٍٞ ٛٞ ضؼر٤ش ػٖ ئسجدز ٖٓ ٝؾٚ ئ٤ُٚ جإل٣ؿحخ ٣ل٤ذ ٓٞجكوطٚ ػ٠ِ جإل٣ؿحخ ٣ٝإد١ جُورٍٞ ئ٠ُ  ة( تعرٌف انمجىل:

ح ئرج ُْ ٣ٌٖ هذ عوؾ ًٔ ئضٔحّ جُؼوذ ٓط٠ ٝطَ ئ٠ُ ػِْ جُٔٞؾد ًٝحٕ جإل٣ؿحخ ال ٣ضجٍ هحت
(9)

. 
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ز جُشخض جُز١ ضِو٠ جإل٣ؿحخ كٜٞ جإلسجدز جُطؼر٤ش جُرحش ػٖ ئسجد»ًٔح ٛ٘حى ضؼش٣ق آخش ُِورٍٞ ٝٛٞ: 

«جُػح٤ٗس جُط٢ ٣طْ جُؼوذ ذٜح
(10)

. 

 

 تعجٍر عٍ اإلرادحغرق ان

جإلسجدز ػَٔ ٗلغ٢ ُٝزُي ال أغش ُٜح ٓح ذو٤ص ًحٓ٘س ك٢ ٗلظ طحقرٜح، ُزُي ٣ؿد ٢ٌُ ٣ؼطذ جُوحٕٗٞ ذحإلسجدز إٔ ٣ُؼرش 

 ػٜ٘ح ئ٠ُ إٔ ضطخز ٓظًٜشج خحسؾ٤ًّح ٣ذٍ ػ٤ِٜح، كأ١ ٝع٤ِس ضٌل٢ ُإلكظحـ ػٖ جإلسجدز ضؼطرش ضؼر٤ًشج ػٜ٘ح. 

أٝ ٓؿشد جضخحر ٓٞهق ٣ذٍ ػ٤ِٜح ٝال ٣ذع ٓؿحٍ  ٝؽشم جُطؼر٤ش ػٖ جإلسجدز ٢ٛ جُِلع ٝجٌُطحذس ٝجإلشحسز

ُِشي ك٤ٜح، ٝأ٣ًّح ًحٗص ٝع٤ِس جُطؼر٤ش ػٖ جإلسجدز هذ ٣ٌٕٞ طش٣ًكح ٝهذ ٣ٌٕٞ ػ٤ًّ٘ٔح، ٝجُطؼر٤ش جُظش٣ف ٛٞ ٓح ٣ذٍ 

ٓرحششز ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ جُٔوظٞد ٖٓ جإلسجدز ٓػَ جعطؼٔحٍ ُلع جُر٤غ ٝجُششجء أٝ ًطحذطٜح ٝهذ ٣ٌٕٞ جُطؼر٤ش جُظش٣ف 

ز ئ٠ُ ٛضز سأط ػٔٞد٣س ُِذالُس ػ٠ِ جُٔٞجكوس، ًٔح ٣ٌٕٞ جُطؼر٤ش جُظش٣ف ذحضخحر ٓٞهق ٣ؼرش ػٜ٘ح ًإٔ ٣ٌٕٞ ئشحس

 ٓٞهق ك٢ ع٤حسز ك٢ ٓٞجطالش ػحٓس ضؼر٤ًشج ُِؿٜٔٞس ذزُي.

ٝهذ ٣ٌٕٞ جُطؼر٤ش ػ٤ًّ٘ٔح ئرج ًحٕ ٓظٜشٙ ٤ُظ ظحًٛشج ُِطؼر٤ش ػٖ جإلسجدز ٌُٝ٘ٚ ٓغ رُي ٣ذٍ ػ٤ِٜح 

ششز، ٝٓػحٍ ػ٠ِ رُي إٔ ٣ؼذ شخض آخش ذش٢ء ِٓٔٞى ُٚ ذػٖٔ ٓؼ٤ٖ ئرج أظٜش ٛزج جألخ٤ش ٤ٗطٚ ذطش٣وس ؿ٤ش ٓرح

خالٍ كطشز ٓؼ٤٘س ك٤طظشف جُٔٞػٞد ُٚ ك٢ جُش٢ء، ٛزج جُطظشف ٣ؼطرش ئسجدز ػ٤٘ٔس ٖٓ جُٔٞػٞد ُٚ ػ٠ِ هرٍٞ 

ٝػِْ جُٔإؾش ذزُي ٣ؼطرش إٔ ٛزج  جُٞػذ ذحُر٤غ، ٝٓػحٍ آخش ذوحء جُٔغطأؾش ك٢ جُؼ٤ٖ جُٔٞؾذز ذؼذ جٗطٜحء ٓذز جإل٣ؿحس

ػوذ ئ٣ؿحس ؾذ٣ذ ضْ ذ٤ٜ٘ٔح ذاسجدض٤ٖ ػ٤٘ٔط٤ٖ
(11)

. 

 

 م صٍغخ انعمذ فً انفمه اإلضاليًشك

ح ضلظ٤ِ٤س ال ٓؿحٍ ُغشدٛح ؾ٤ٔؼًح،  ًٓ جٛطْ كوٜحء جُٔغِٕٔٞ ذظ٤ـس جُؼوذ ػ٘ح٣س ًر٤شز ٝأٝسدٝج ك٢ ٛزج جُشإٔ أقٌح

أُس، ٣ؿ٤ض جُلوٜحء ذٞؾٚ ػحّ إٔ ضٌٕٞ جُظ٤ـس ك٢ جُؼوذ ذحُِلع أٝ ٝعٌ٘طل٢ ذزًش جألقٌحّ جألعحع٤س ك٢ ٛزٙ جُٔغ

 ذحٌُطحذس أٝ ذحإلشحسز أٝ ذحألكؼحٍ، ًَٝ ٓح ٣ظٜش جإلسجدز ٣ٌٝشلٜح أٝ ٣رشصٛح ك٢ جُؼحُْ جُخحسؾ٢. 

ح جٌُطحذس كِْ  َّٓ ٌُٖٝ جُؼرحسز جُِلظ٤س ٢ٛ جألطَ ػ٘ذْٛ ذحػطرحسٛح جُطش٣ن جُطر٤ؼ٢ ُِطلحْٛ ذ٤ٖ جُ٘حط، ٝأ
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ٓ٘طششز ك٢ جُؼظٞس جُٔحػ٤س، كؼالً ػٖ إٔ جُٔطذجٍٝ ٜٓ٘ح ك٢ ضِي جُؼظٞس ُْ ٣ٌٖ ٓٞؾٞد، غْ ئٕ جإلشحسز ضٌٖ 

ٝجألكؼحٍ ٖٓ جُٔؼحؽحز ٝٗكٞٛح ضٔػَ ٝؾٞدًج ًػ٤ًشج
(12)

. 

ٝجُِلع ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ ٤ُظ ٓوظٞد ُزجضٚ ػ٠ِ عر٤َ جُش٤ٌِس ك٢ جُؼوٞد، ذَ ٣ذٍ دالُس ٝجػكس ػ٠ِ 

شطشؽ جُلوٜحء ك٢ ػوذ ٖٓ جُؼوٞد ُلع ٝال ط٤ـس ٓؼ٤٘س ذَ ؾؼِٞج ًَ ػرحسز ٖٓ قو٤وس أٝ ٓؿحص جإلسجدز، ُٝزُي ُْ ٣

 طحُكس ك٢ ًَ ػوذ ٝرُي ذحعطػ٘حء ػوذ جُضٝجؼ كل٤ٚ خالف. 

جألٓش ك٤ٚ خالف ذ٤ٖ جُلوٜحء، ك٤شٟ جُك٘ل٤س ٝجُشحكؼ٤س إٔ ط٤ـس جألٓش ؽِد ُإل٣ؿحخ ٝجُورٍٞ ٤ُٝظ 

٣٘ؼوذ ذٜح جُؼوذ، ٣ٝشٟ جإلٓحّ ٓحُي إٔ ط٤ـس جألٓش ٣٘ؼوذ ذٜح ٝهٍٞ ٣وٍٞ ال ٣٘ؼوذ ذٜح ئ٣ؿحذًح أٝ هرٞالً، ٖٝٓ غْ ال 

جُؼوذ
(13)

. 

 ٤ًل٤س ط٤حؿس ذ٘ذ جُطشجػ٢: 

 ٣ؼرش ػٖ سًٖ جُطشجػ٢ ك٢ جُؼوذ ذاقذٟ جُطشم ج٥ض٤س: 

خذجّ ذا٣ؿحخ ٝهرٍٞ هح٤ًّٗٞٗح، ٝٓػحٍ ػ٠ِ رُي ضْ ٛزج جُر٤غ ٝهرَ ذا٣ؿحخ ٝهرٍٞ هح٤ًّٗٞٗح ذ٤ٖ جُطشك٤ٖ جعط -1

 جُٔطؼحهذ٣ٖ. 

 جعطخذجّ ػرحسز جُوحذَ ُزُي، أؾش جُطشف جألٍٝ ئ٠ُ جُطشف جُػح٢ٗ جُوحذَ ُزُي.  -2

أٝ ك٢ ٓط٘ٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطؼر٤ش ػٖ جإل٣ؿحخ ٝجُورٍٞ ك٢ ؾِٔط٤ٖ ٓ٘لظِط٤ٖ ٝهذ ٣طْ رُي ك٢ ض٤ٜٔذ جُؼوذ  -3

جُطح٢ُ: ٓػحٍ ػ٠ِ رُي: ٣شؿد جُرحتغ ك٢ إٔ ٣ر٤غ جُؼوحس ئ٠ُ جُٔشطش١ ٝطحدكص ٛزٙ جُشؿرس هرٍٞ 

 جُٔشطش١.

 (: 2ٓػحٍ سهْ )

 ذحع جُرحتغ ئ٠ُ جُٔشطش١ هطؼس أسع جُٞجهؼس ك٢ ..  - أ

 ٣ورَ جُٔشطش١ إٔ ٣شطش١ ٖٓ جُرحتغ هطؼس جألسع جُٔزًٞسز.  - خ

جإل٣ؿحخ ٝجُورٍٞ ك٢ ؾِٔس ٓ٘لظِس ٢ٛ جالضؿحٙ جُـحُد ك٢ ط٤حؿس جُؼوٞد ٝضأخز ٝضؼطرش ط٤ـس جُطؼر٤ش ػٖ 
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طٞس ٓطؼذدز
(14)

. 

 يالحظبد حىل صٍبغخ ثُذ انتراظً

 ػ٘ذ ط٤حؿس ذ٘ذ جُطشجػ٢ ٣ؿد جضرحع جُطٞؾ٤ٜحش جُطح٤ُس: 

)أ١  ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُٔٞؾد ٛٞ جُٔحُي )أ١ جُز١ ك٢ قٞصضٚ جُش٢ء جُٔط٘حصٍ ػ٘ٚ( ٝجُوحذَ ٛٞ جُِٔٔي -1

جُز١ ٣٘وَ ئ٤ُٚ جُش٢ء جُٔط٘حصٍ ػ٘ٚ( ٤ُٝظ جُؼٌظ. ٣ؼطوذ ذؼغ جُظحتـ٤ٖ جُوح٤٤ٖٗٞٗ خطأ إٔ جُطشف 

جألهٟٞ ك٢ جُؼوذ ٛٞ جُطشف جألٍٝ دٕٝ جُ٘ظش ئ٠ُ ٓشجًض جألؽشجف ك٢ جُؼوٞد ٝٗط٤ؿس ُٜزج جُلْٜ جُخحؽة 

ذ جُر٤غ ذ٤ٖ شخظ٤ٖ ضخطَ ط٤حؿس سًٖ جُطشجػ٢ ك٢ جُؼوذ، هحسٕ ٓػالً ط٤حؿس سًٖ جُطشجػ٢ ك٢ ػو

ؽر٤ؼ٤٤ٖ، ٝط٤حؿس ك٢ ػوذ جُطٞس٣ذ ئرج ًحٕ جُٔشطش١ ؾٜس ق٤ٌٓٞس، كل٢ جُٔػحٍ جألٍٝ ٣ٌٕٞ جُرحتغ ػحدز 

ٛٞ جُٔٞؾد ٝجُٔشطش١ ٛٞ جُٔوحذَ )ذحع جُرحتغ ُِٔشطش١ جُوحذَ ُزُي(، أٓح ك٢ ػوذ جُطٞس٣ذ كـحُرًح ٓح ضشؼش 

ش ٗلغٜح جُطشف جألٍٝ، ٌُٖ رُي ٣ٞهؼٜح ك٢ ٓشٌِس ؾٜس جإلدجسز ذأٜٗح ك٢ ٓشًض أهٟٞ ٖٓ جُٔٞسد ٝضؼطر

ػ٘ذٓح ضؿؼَ ٖٓ ٗلغٜح جُطشف جألٍٝ ألٕ جُطشف جألٍٝ ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٛٞ جُٔٞؾد )أ١ جُِٔٔي جُز١ 

٣ِٔي أٝ ك٢ قٞصضٚ جُش٢ء جُٔط٘حصٍ ػ٘ٚ( ٝٛٞ جُرحتغ ك٢ ػوذ جُر٤غ ٝجُٔٞسد ك٢ ػوذ جُطٞس٣ذ ٖٝٓ غْ 

 ٣خطَ ذ٘حء سًٖ جُطشجػ٢. 

ح. ٣ؿد إٔ ٣ -2 ًٓ  ٌٕٞ ٓشًض جألؽشجف ك٢ جُؼوذ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحإل٣ؿحخ ٝجُورٍٞ ٝجػف ضٔح

 ٣ؿد ػذّ ئدسجؼ ذ٘ٞد ضؼحهذ٣س ك٢ جُط٤ٜٔذ.  -3

ح ك٢ جُطؼر٤ش ػٖ  -4 ًٓ ٣٘رـ٢ إٔ ضٌٕٞ جُؼرحسجش جُٔغطخذٓس ُِطؼر٤ش ػٖ جإل٣ؿحخ ٝجُورٍٞ ٝجػكس ضٔح

دٙ( ٛزج ُِطؼر٤ش ػٖ جإل٣ؿحخ، جُٔوظٞد ٜٓ٘ح، ٖٝٓ رُي جعطخذجّ )٣شؿد أٝ ٣ؼشع أٝ أػشخ ػٖ جعطؼذج

 ٝجعطخذجّ ٣ورَ أٝ ٣ٞجكن، ُِطؼر٤ش ػٖ جُورٍٞ، ٌُٖٝ ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جألق٤حٕ ال ٣شجػ٢ جُظحتؾ ٛزج جُطلش٣ن 

٣٘رـ٢ ٓشجػحز جُطٞجصٕ هذس جإلٌٓحٕ ذ٤ٖ جُطؼر٤ش ػٖ جإل٣ؿحخ ٝجُورٍٞ ٗط٤ؿس ُشؼٞس أقذ جُطشك٤ٖ  -5

٣ُٝظحؽ سًٖ جُطشجػ٢ ؿحُرًح ٖٓ ٓ٘ظٞس جُطشف  جُٔطؼحهذ٣ٖ ذأٗٚ ك٢ ٓشًض أهٟٞ ٖٓ جُطشف ج٥خش،

جألهٟٞ ٓغ ضؿحَٛ جُطشف ج٥خش
(15)

. 

 

                                                           

148 

150 



 

16 
 

 انـًذلك فً صٍبغخ ثُذ يحم انعمذدور 

جُٔكـَ سًٖ ك٢ جالُطضجّ جُؼوذ١، ؿ٤ش إٔ ؿحُر٤س جُششجتف ضـِد جالػطرحسجش جُؼ٤ِٔس كطركع جُٔكَ ػ٘ذ دسجعس جٗؼوحد 

جُؼوذ، ػ٠ِ جػطرحس إٔ جُششٝؽ جُٞجؾد ضٞجكشٛح ك٢ جُٔكَ ال ضظٜش أ٤ٔٛطٜح ئال ذحُ٘غرس ُالُطضجّ جإلسجد١ ألٗٚ ك٢ 

 . جالُطضجّ ؿ٤ش جإلسجد١ ٣ط٠ُٞ جُوحٕٗٞ ضؼ٤ٖ جُٔكَ

٣ٝؼشف جُٔكَ ذأٗٚ ٛٞ جُش٢ء جُز١ ٣ِطضّ جُٔذ٣ٖ ذحُو٤حّ ذٚ
(16)

، ٝػحدز ٣ُوحٍ إٔ ٓكَ جالُطضجّ ئٓح ئػطحء 

ش٢ء ً٘وَ ٤ٌِٓس أٝ ضشض٤د قن ػ٢٘٤ ػ٠ِ ش٢ء ًشٖٛ، أٓح جُو٤حّ ذؼَٔ ًحُطضجّ ٓوحٍٝ ذر٘حء ٓ٘ضٍ أٝ جالٓط٘حع ػٖ 

ػَٔ ًحُطضجّ ٓوحٍٝ ذر٘حء ٓ٘ضٍ أٝ جالٓط٘حع ػٖ ٓضجُٝس ٗلظ جُطؿحسز. ٝٓكَ جالُطضجّ عٞجء ًحٕ ػٔالً أٝ جٓط٘حًػح 

 د إٔ ٣طٞجكش ك٤ٜح ششٝؽ ٢ٛٝ: ػٖ ػَٔ ٣ؿ

 إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؾٞدًج أٝ ًٌٓٔ٘ح.  -1

 إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤ً٘ح أٝ هحذَ ُِطؼ٤٤ٖ.  -2

إٔ ٣ٌٕٞ هحذالً ُِطؼحَٓ ك٤ٚ -3
(17)

. 

 

 صٍغخ يحم انعمذ

ػ٘ذ ط٤حؿس جُر٘ذ جُخحص ذٔٞػٞع جُطؼحهذ )ٓكَ جُؼوذ( ٣ؿد ػ٠ِ جُظحتؾ إٔ ٣ُكذد ك٢ ٓطٖ جُؼوذ جُش٢ء أٝ جُؼَٔ 

جُٔطؼحهذ ػ٤ِٚ ضكذ٣ذًج ده٤وًح ٣ؿؼَ ٖٓ جُغَٜ ض٤ٔضٙ ػٖ ؿ٤شٙ، ٌُٖٝ ئرج ًحٕ ٓٞػٞع جُطؼحهذ ٣طؼٖٔ ضلحط٤َ ًػ٤شز 

رغ جُظحتؾ أعِٞخ جُذٓؽ ذحإلقحُس، ٝٝكوًح ُٜزج جألعِٞخ ٝٛٞ ٖٓ جألٓش جُٔأُٞف قذٝغٚ ٝضٞهؼٚ، كٖٔ جألكؼَ إٔ ٣ط

٣خظض جُظحتؾ ذ٘ذًج ػحد٣ًّح ُٔٞػٞع جُطؼحهذ ٣ٝك٤َ ك٢ ٛزج جُر٘ذ ئ٠ُ ِٓكن ٣شكن ذحُؼوذ ٣ٞػف ذحُطلظ٤َ جُش٢ء 

 أٝ جُؼَٔ جُٔطؼحهذ ػ٤ِٚ. أٓػِس ػ٠ِ ط٤حؿس ذ٘ذ جُٔكَ: 

ٔظ٘غ ضؿحس١ ٓٞػٞع جُؼوذ، ٣طؼٜذ جُٔٞسد (: ػوذ ضٞس٣ذ ٝضش٤ًد ٝضشـ٤َ ٓٞجد ٝٓؼذجش 1ُٓػحٍ سهْ )

 ذحُطٞس٣ذ ٝجُطش٤ًد ٝجإلٗشحء، ٣ٝرذأ ضشـ٤َ جُٔٞجد ٝجُٔؼذجش ٝكوًح ُٔح ٢ِ٣: 

 (.1-هحتٔس جُٔٞجد قغد جُِٔكن ) أ -1

 (. 2-جُطش٤ًد قغد جُِٔكن )أ -2
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 (. 3-ٗطحم جُؼَٔ قغد جُِٔكن )أ -3

 (. 4-جُٞغحتن جُٔغط٘ذ٣س قغد جُِٔكن )أ -4

(5-جى ػ٠ِ جُطش٤ًد قغد جُِٔكن )أجالشطش -5
(18)

. 

 

 دور انـًذلك فً صٍبغخ ثُذ انطجت

( ٖٓ هحٕٗٞ جُٔٞؾرحش ٝجُؼوٞد ٝٛٞ جُـشع ٣177ُشٌَ جُغرد سًً٘ح ٖٓ أسًحٕ جُؼوذ قغرٔح ٗظص ػ٤ِٚ جُٔحدز )

ح ٗلغٚ ذٔٞؾرحش هح٤ٗٞٗس ًٓ جُٔرحشش جُز١ ٣غؼ٠ ئ٤ُٚ جُٔشء ػ٘ذٓح ٣وّٞ ػ٠ِ ػَٔ ٖٓ أػٔحٍ جُطظشف ِٓض
(19)

. 

٣ٝؼشف جُلوٜحء جُغرد ػحدز ذأٗٚ ٛٞ جُـشع جُٔرحشش جُز١ ٣وظذ جُِٔطضّ جُٞطٍٞ ئ٤ُٚ ٖٓ ٝسجء 

ح جُغرد كٜٞ ؾٞجخ ٖٓ  َّٓ جُطضجٓٚ، ٣ٝوحسٕٗٞ ذ٤ٖ جُٔكَ ٝجُغرد ذإٔ جُٔكَ ٛٞ ؾٞجخ ٖٓ ٣غأٍ ذٔحرج جُطضجّ جُٔذ٣ٖ أ

٣س جُٔرحششز جُز١ ٣وظذ جُِٔطضّ جُٞطٍٞ ئ٤ُٚ ٖٓ ٣غأٍ ُٔحرج جُطضّ جُٔذ٣ٖ، ٣ٝؼشف جُ٘ظش٣س جُطو٤ِذ٣س ذأٗٚ ٛٞ جُـح

ٝسجء جُطضجٓٚ ٝٛٞ أٍٝ ٗط٤ؿس ٣ظَ ئ٤ُٜح جُِٔطضّ، أٓح جُرحػع كٜٞ جُـح٣س ؿ٤ش جُٔرحششز، ٝجُغرد ٣٘وغْ ئ٠ُ غالغس 

أٗٞجع: جُغرد جإلٗشحت٢، ٝجُغرد جُوظذ١، ٝجُغرد جُٞجهغ
(20)

. 

 

 صٍغخ ثُذ انطجت

٣ُخظض ُٚ ذ٘ذًج ك٢ جُؼوذ ضكص ػ٘ٞجٕ جُـشع ٖٓ جُطؼحهذ ٝٓػحٍ ػ٠ِ رُي: ٣ُظحؽ ذ٘ذ جُغرد ك٢ ض٤ٜٔذ جُؼوذ أٝ 

 .)ك٢ ػوذ جإل٣ؿحس(

جُـشع ٖٓ جإل٣ؿحخ: جُـشع ٖٓ ٛزج جإل٣ؿحس ٛٞ جعطخذجّ جُٔغطأؾش ُِؼوحس جُٔإؾش ذـشع ٓٔحسعس ًَ 

جُ٘شحؽحش جُٔظشك٤س، ٝال ٣ؿٞص ُِٔغطأؾش ك٢ أ١ ٝهص ٖٓ جألٝهحش ك٢ أغ٘حء ٓذز جإل٣ؿحس أٝ أ١ ضرش٣ش ُٚ إٔ 

٠ ٓٞجكوس ًطحذ٤س ٓغروس ٖٓ ٣ُؼ٤ق أ١ ٗشحؽحش أٝ أؿشجع أٝ ٣ـ٤ش أٝ ٣ؼذٍ جُـشع ٖٓ جإل٣ؿحس دٕٝ جُكظٍٞ ػِ

 جُٔحُي. 
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طهت انثبًَ ًَ  ءخت يراعبتهب عُذ تذلٍك عمذ انشرااأليىر انىا: اْن

٣ؿد ػ٠ِ جُٔذهن ٝهذ هحّ ذٔشجؾؼس أسًحٕ جُؼوذ ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔٞػٞػ٤س ٝضكون ٖٓ ضٞجكش ٛزٙ جألسًحٕ إٔ ٣وّٞ 

سز ٝضك٤ذ ذٚ ػٖ ٓـرس جُرطالٕ ٝجإلُـحء ٖٓ ذحضرحع جإلؾشجءجش ٝجُخطٞجش ٝجُوٞجػذ جُط٢ ضخشؼ جُؼوذ ك٢ أًَٔ طٞ

 هرَ جُٔكحًْ، ٖٝٓ ٛزٙ جإلؾشجءجش ٝجُخطٞجش: 

 

 هخ انتحعٍر نتذلٍك وصٍبغخ انعمذأوالً: يرح

ك٢ ٛزٙ جُٔشقِس عٞجء ًحٕ جُٔذهن )جُٔشجؾغ( ٛٞ ٖٓ ٣وّٞ ذظ٤حؿس جُؼوذ أٝ ٣غطخذّ ػوذًج ٗٔٞرؾ٤ًّح، كالذذ ٖٓ 

 جالُطضجّ ذرؼغ جُٔرحدب ٜٝٓ٘ح:

غ سؤٝط ٓٞػٞػحش جُؼوذ جُٔشجد ط٤حؿطٚ ٝضذه٤وٚ ٢ٌُ ال ٣٘ط٢ِ ػ٠ِ جُٔذهن أ١ أٓش أٝ ٣غوؾ ٝػ -1

ج ٓ٘ٚ ذؼغ جُطلحط٤َ، ٓػحٍ رُي كإ ػوذ جُششجء ٣ؿد ػ٘ذ ط٤حؿطٚ جُطؼشع ُٔٞػٞػحش ػذ٣ذز  ًٞ عٜ

ٖ، ٜٓ٘ح )ضحس٣خ ٌٝٓحٕ جُؼوذ، جألؽشجف ٝػ٘ح٣ْٜٝ٘، جإل٣ؿحخ ٝجُورٍٞ، جُطؼش٣لحش، ٓٞػٞع جُؼوذ، جُػٔ

ششٝؽ جُذكغ، ششٝؽ جُطغ٤ِْ، جُؼٔحٗحش، جُؼشجتد ٝجُشعّٞ، ٓخحُلحش جُؼوذ ٝجٗطٜحؤٙ ٝجُطؼ٣ٞؼحش، 

جإلخطحسجش، ئُـحء جُؼوذ ٝٗغخٚ، جُوحٕٗٞ ٝجؾد جُططر٤ن، جُِـس جُٔؼطٔذز ُِؼوذ، ضغ٣ٞس جُٔ٘حصػحش، جُوٞز 

جُوحٛشز، قٞجُس جُؼوذ، ضؼذ٣َ جُؼوذ، جُٔالقن، جُطٞه٤ؼحش(
(21)

. 

ذحُوٞج٤ٖٗ رجش جُظِس ذحُؼوذ، كحُؼوذ جإلدجس١ )ًؼوذ جُششجء جُؼحّ( ُٚ هٞجػذٙ ٝأقٌحٓٚ، ٝجُؼوٞد جإلُٔحّ  -2

جُذ٤ُٝس ُٜح أقٌحٜٓح )جالضلحه٤حش( ٝجُؼوٞد جُٔذ٤ٗس ًزُي ُٜح أقٌحٜٓح ك٤ؿد ػ٠ِ جُٔذهن ػذّ جُخِؾ ذ٤ٖ 

 حع ػ٠ِ جُؼوذ جُٔشجد ضذه٤وٚ.جألقٌحّ جُٔخطِلس ُِؼوٞد، ٝإٔ ٣ٌٕٞ قزًسج أغ٘حء ضكذ٣ذ جُوحٕٗٞ ٝجؾد جالضر

ٓشجػحز جُٜذف ٖٓ جُطؼحهذ -3
(22)

، ٝٛزج جألٓش جُٜحّ ُٖ ٣طأض٠ ئالَّ ٖٓ خالٍ كطف ه٘حز ُِطٞجطَ ٓغ أؽشجف 

جُؼالهس جُطؼحهذ٣س ٝجُٞهٞف ػ٠ِ ٓشج٤ْٜٓ ٖٓ جُطؼحهذ، ٝٛٞ ٓح أًذٗحٙ عِلًح ٖٓ إٔ جُٔذهن أٝ جُظحتؾ ُِؼوٞد 

 ُطؼحهذ ٝجُطلحٝع قط٠ ٣وق ػ٠ِ ٓشج٢ٓ جُٔطؼحهذ٣ٖ ٝأٛذجكْٜ. الذذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؾٞدًج ك٢ ًَ ٓشجقَ ج
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جُطكون ٖٓ جأل٤ِٛس ألؽشجف جُطؼحهذ، كؼ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ك٢ ػوٞد جُششجء جُؼحّ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔذهن جُطكون   -4

ٖٓ أ٤ِٛس جُٔلٞع ٖٓ جإلدجسز ذحُطٞه٤غ ػ٠ِ جُؼوذ، ًٝزج جُطكون ٖٓ أ٤ِٛس جُٔٔػَ ُِٔٞسد )جُرحتغ(، ًٝٔح 

 ك٢ جُؼوٞد جُٔذ٤ٗس ٣ؿد جُطكون ٖٓ أ٤ِٛس جُرحتغ ٝجُٔشطش١ ك٢ ػوذ جُر٤غ جُٔذ٢ٗ.  ٛٞ جألٓش

٣ؿد جُطكون ٖٓ جُٔغط٘ذجش ٝجُششٝؽ جُؼحٓس إلذشجّ جُؼوذ، كؼوٞد جُششجء جُؼحّ ٣غروٜح جُؼذ٣ذ ٖٓ  -5

جُطشع٤س(، كٌَ ٛزٙ جُٔشجقَ ٤ُغص ذٔؼضٍ ػٖ  -ٓشقِس كغ جُٔظحس٣ق -جإلؾشجءجش )ٓشقِس جُطشـ

كذٝسٙ ُٖ ٣٘كظش ك٢ ٓشقِس ئذشجّ جُؼوذ كوؾ، ٌُٖٝ ٣٘غكد ئ٠ُ ٓشجؾؼس جإلؾشجءجش جُغحذوس  جُٔذهن،

 ػ٠ِ ػ٤ِٔس جُطؼحهذ رجضٜح. 

 

 هخ إعذاد انًطىدح األونٍخ نهعمذثبًٍَب: يرح

ئٕ دٝس جُٔذهن ُٖ ٣وق ٓكظًٞسج ك٢ ٓشجؾؼس جُؼوذ جُ٘ٔٞرؾ٢ أٝ جُٔغطٞق٠ ٖٓ جُٞعحتَ جإلٌُطش٤ٗٝس كوؾ، ٌُٖٝ 

دٝسٙ جألْٛ ٛٞ ط٤حؿس جُٔغٞدز جأل٤ُٝس ذ٘لغٚ، ذك٤ع ضغٔف ُٚ ٛزٙ جُٔغٞدز ذاػحكس ٓح ٣شحء ئػحكطٚ ٝقزف ٓح 

٣ن أٓحّ جٌُِٔق ذحُظ٤حؿس أٝ جُٔذهن ذظ٤حؿس ٣شحء قزكٚ، ٝضظٜش أ٤ٔٛس جُرذء ذاػذجد ٓغٞدز ك٢ أٜٗح ضؼ٢ء جُطش

جُٔكشس جُٜ٘حت٢ ػٖ أكؼَ ضشض٤د ُؼ٘حطشٙ ٝئهحٓس جُط٘حعن ذ٤ٜ٘ح، ًٔح أٜٗح ضششذٙ ئ٠ُ ػ٘حطش أخشٟ سذٔح كحضص 

ػ٤ِٚ ئر ذحدس ئ٠ُ ط٤حؿس جُٔكشس ٓرحششز، جألٓش جُز١ ٣ٌلَ ك٢ جُٜ٘ح٣س ذ٘حء جُٔكشس ذ٘حًءج ٓ٘طو٤ًّح ٝئخشجؾٚ ك٢ 

خجُشٌَ جُٔطِٞ
(23)

، ٝدٝس جُٔذهن ٛ٘ح ٣ُؼطرش جُٜٔ٘ذط ُِؼوذ، كٜٞ جُز١ ٣وق ػ٠ِ ضٞجكش ششٝؽٚ ٝأقٌحٓٚ ٣ٜٝٔذ 

 جُطش٣ن ئ٠ُ ئخشجؾٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُز١ ٣كون ٓش٠ٓ جُٔطؼحهذ٣ٖ ٓ٘ٚ. 

 

 صٍبغخ انعمىدظىاثػ 

ضططِد جُظ٤حؿس جُؿ٤ذز ُِؼوٞد جالُطضجّ ذرؼغ جُؼٞجذؾ جُط٢ ضطِخض ك٢ إٔ ضٌٕٞ جُظ٤حؿس ًحِٓس ٝٝجػكس 

 ٝطك٤كس، ٝإٔ ضو٤ْ ضٞجطالً ذ٤ٖ أؽشجكٜح، ٝٗٞؾضٛح ك٢ ج٥ض٢: 

 ىاثػ تتعهك ثشكم انصٍبغخ اندٍذحأوالً: ظ

 ٣٘رـ٢ جالُطضجّ ذحُوٞجػذ جُطح٤ُس ػ٘ذ جخط٤حس أعِٞخ جُظ٤حؿس: 
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ضظ٤ْٔ جُؿَٔ: ٣ؿد جإلقحؽس ذحُوٞجػذ جألعحع٤س ٌُِطحذس، ٝذحُطح٢ُ ٓؼشكس أطٍٞ ضظ٤ْٔ جُؿَٔ أطٍٞ  -1

ًطظش٣ق جألكؼحٍ ٝجُطٞجكن ذ٤ٜ٘ح، ٝكٞجطَ جٌُالّ ٝهٞجؽؼٚ ٓػَ جُلٞجطَ ٝٗوؾ ٜٗح٣س جُؿِٔس
(24)

. 

ح ك٢ ًِٔحضٚ ٝٓظطِكحضٚ ٝكوشجضٚ،  -2 ًٓ ح: ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جألعِٞخ ٓلٜٞ ًٓ ذك٤ع إٔ ٣ٌٕٞ جألعِٞخ ٓلٜٞ

ضٌٕٞ ٓلٜٞٓس دٕٝ أد٠ٗ شي ك٢ ٓؼح٤ٜٗح، ٣ٝ٘رـ٢ ًزُي ضؿ٘د ط٤ـس جُٔر٢٘ ُِٔؿٍٜٞ ذظلس خحطس ك٤ٔح ٣طؼِن 

 ذطكذ٣ذ جُؼحهذ جٌُِٔق ذط٘ل٤ز جالُطضجّ ٓكَ جُظ٤حؿس. 

ضؿ٘د جعطخذجّ جُٔظطِكحش جُل٤٘س أٝ جُـ٤ش ٓلٜٞٓس: ٣٘رـ٢ جُطكشص ك٢ جعطخذجّ ٓػَ ٛزٙ جُٔظطِكحش  -3

ُطضجّ ذٔح ٣ؿش١ ػ٤ِٚ جُؼَٔ ػ٠ِ جػطرحسٙ ٓظطًِكح ه٤حع٤ًّح أ١ ُٚ ٓؼ٠٘ ٓكذد، ٓػَ ٓظطِكحش كٖٔ جألكؼَ جال

جُطؿحسز جُذ٤ُٝس، ق٤ع هذ ٣كذظ إٔ ٣خطِق ضلغ٤ش ٛزٙ جُٔظطِكحش ٖٓ ٓكٌٔس ألخشٟ ٝهذ ٣كذظ إٔ ٣كذظ جُ٘ضجع 

 ذ٤ٖ ؽشك٢ جُٔؼحِٓس ئرج ؾحءش ط٤حؿس جُٔظطِف ؿ٤ش ًحِٓس. 

ُٔلظَ: ٣ؿؼَ جألعِٞخ جُٔخطظش جُٞغ٤وس أًػش ٝػًٞقح، ذششؽ إٔ ٣ٌٕٞ جألعِٞخ جُٔٞؾض أٝ ج -4

ح.  ًٔ  جألعِٞخ ٓكٌ

جألعِٞخ جُٔرغؾ: جُظ٤حؿس ٢ٛ جعطخذجّ ُـس ٓؼ٤٘س ك٢ ذ٘حء ٤ٌَٛ جُؼوذ ٝٓكطٞجٙ، ٣ٝؿد جعطخذجّ ُـس  -5

 هح٤ٗٞٗس ع٤ِٔس ذأعِٞخ ٓ٘ؼرؾ ٓغ ٓشجػحز جُطرغ٤ؾ ك٢ جألعِٞخ. 

ُظ٤حؿس جُؿ٤ذز جعطخذجّ أُلحظ ضؼط٢ جُٔؼ٠٘ جُز١ ٣و٤ْ جُطٞجطَ ذ٤ٖ ؽشك٤ٚ، جألعِٞخ جُٔكذد: ضططِد ج -6

كارج ًحٕ ٌُِٔس ٓح دالُس ٓؼ٤٘س ٌُٖٝ ٓؼ٘حٛح جُٔشجد ك٢ جُظ٤حؿس ٣كطحؼ ئ٠ُ ضؼ٤٤ن ٛزٙ جُذالُس أٝ ضٞع٤ؼٜح، كل٢ ٛزٙ 

 جُكحُس ٣٘رـ٢ ئػحكس جُٞطق جُٔ٘حعد ئ٠ُ ٛزٙ جٌُِٔس ٓٔح ٣كون جُٔطِٞخ. 

 

 ثػ تتعهك ثطرٌمخ انعرضًٍَب: ظىاثب

 ٣طؼ٤ٖ جالُطضجّ ذرؼغ جُوٞجػذ ُؼٔحٕ قغٖ ػشع جألكٌحس ك٢ جُظ٤حؿس جُؿ٤ذز: 

ح، ٣ٝؿد ضشض٤د ٗظٞص  -1 ًٔ جُط٘ظ٤ْ جُذه٤ن: ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ضظ٤ْٔ جُٞغ٤وس ٓ٘طو٤ًّح ذك٤ع ٣ٌٕٞ ٓشضرًح ٝٓ٘ظ

 جُؼوذ ذطش٣وس ٓ٘طو٤س ضغ٤ٜالً ُِوشجءز ٝجُلْٜ. 

د ٓشجػحز ػذّ ٝؾٞد ض٘حهغ ك٢ أؾضجء جُؼوذ، ُزُي ٣٘رـ٢ ٓشجػحز جُذهس ك٢ جإلقحُس جالٗغؿحّ جُذجخ٢ِ: ٣ؿ -2
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 ذ٤ٖ أؾضجء جُؼوذ ذك٤ع ضوغ جإلقحُس ػ٠ِ ٌٓحٜٗح جُظك٤ف. 

جُؼ٘ح٣ٖٝ جُلشػ٤س: ضغطؼَٔ جُؼ٘ح٣ٖٝ جُلشػ٤س ك٢ ضؿ٤ٔغ ػذز أقٌحّ ضشضرؾ ذشذحؽ ٣رشس ؾٔؼٜح ضكص ٛزج  -3

ذ٘ذ أٝ كوشز ك٢ جُؼوذ ٖٓ شأٗٚ ئػلحء جُغُٜٞس ػ٠ِ ضكذ٣ذ جُٔٞػٞع جُؼ٘ٞجٕ، ٣ُٝشجػ٠ ئػطحء ػ٘ٞجٕ ٌَُ 

 ٝجُشؾٞع ٝجإلقحُس ػ٘ذ جُكحؾس. 

ضشه٤ْ جُر٘ٞد: ٣ُؼطرش ضشه٤ْ ذ٘ٞد جُؼوذ ٖٓ جإلؾشجءجش جُط٢ ضوطؼ٤ٜح ػشٝسز جُطغِغَ جُٔ٘طو٢ ألقٌحٓٚ،  -4

 . ٝأذغؾ ؽش٣وس ُِطشه٤ْ ٢ٛ جعطخذجّ جألسهحّ جُٔطغِغِس أٝ جُكشٝف جألذؿذ٣س

 

 ٍبغخ انىاظحخ وانصحٍحخ وانكبيهخثبنـثـًب: ظىاثػ تتعهك ثبنص

٣ُٝوظذ ذحُظ٤حؿس جٌُحِٓس أٜٗح ضُك٤ؾ ذٜزج جُٔؼ٠٘ ك٢ ًَ أؾضجتٚ، ٖٝٓ رُي ٓح ٢ِ٣
(25)

 : 

ط٤حؿس جُؼوذ ضغطٜذف جُطؼر٤ش ذٞػٞـ ػٖ جالضلحم ذ٤ٖ ؽشك٤ٚ قٍٞ ٓٞػٞػٚ  وظىذ انصٍبغخ: -0

ٝششٝؽٚ، ٝذطش٣وس ض٘وَ جُٔؼ٠٘ جُٔشجد ًحٓالً، ػ٠ِ ٗكٞ ال ضظٜش ٓؼٚ جُكحؾس ئ٠ُ جُركع خحسؼ ٝغ٤وس 

 جُؼوذ ػٖ قٍِٞ ُِخالف جُٔكطَٔ ذ٤ٖ ؽشك٤ٚ. 

ج ٣ش٣ذ أؽشجف جُطؼحهذ؛ ُزج ٣طؼ٤ٖ إٔ ٣وق ضوطؼ٢ ؽر٤ؼس جُٔؼحِٓس ٓكَ جُطؼحهذ، ٓؼشكس ٓحر تحذٌذ األهذاف: -2

 جُوحتْ ذحُظ٤حؿس ػ٠ِ جألٛذجف جُكو٤و٤س ُِؼ٤َٔ. 

٣ٌلَ جألعِٞخ جُٔخطظش ٝػٞـ ٓكطٟٞ جُٞغ٤وس، ٌُٖ  عًىيٍخ انصٍبغخ واختصبرهب وُغرق فهى يعُبهب: -0

 ك٢ ذؼغ جألق٤حٕ ٣كغٖ ضٞػ٤ف ٓؼ٠٘ جُٔظطِكحش جُٔطخظظس، قط٠ ٣غَٜ كْٜ ٓكطٞجٛح. 

ح أٝ ؿحًٓؼح ئرج ًحٕ ٣ط٤ف جالخط٤حس ذ٤ٖ ٓؼحٕ ٓطؼذدز، أ١  تجبش وانغًىض:تدُت االن -4 ًٔ هذ ٣ٌٕٞ جُطؼر٤ش ٓرٜ

حٍ أٝؾٚ؛ ُزج ٣ؿد إٔ ٣كشص جُوحتْ ذحُظ٤حؿس ػ٠ِ جخط٤حس جألُلحظ جُٔ٘حعرس ٝجُٔإد٣س  ّٔ ئرج ًحٕ جُِلع ق

كذدز، ٓػَ: )خالٍ ُِٔؼ٠٘ جُٔشجد ذذٕٝ ُرظ أٝ ؿٔٞع، ٓػَ: )خالٍ ٓذز ٓؼوُٞس(، ذَ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ٓ

شٜش ٖٓ ضحس٣خ ضكش٣ش ٛزج جُؼوذ(
(26)

. 

ضٌٕٞ جُظ٤حؿس طك٤كس ئرج ًحٗص ٓؼرشز ػٖ سؿرس جُؼ٤َٔ، ٝذحُطح٢ُ ػٖ جُٔؼ٠٘ جُٔشجد  صحخ انصٍبغخ: -5

 جُطؼر٤ش ػ٘ٚ ك٢ جُطؼحهذ. 
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 انتىرٌذ(شراء انعبو أو ثعط انًتطهجبد انالزو تىافرهب عُذ تذلٍك وصٍبغخ انعمىد اإلدارٌخ ويُهب )عمىد ان

 دٝس جُشٌَ جٌُطحذ٢ ك٢ ٓؿحٍ جُؼوٞد جإلدجس٣س:  -1

ٖٓ جُٔغِْ ذٚ إٔ ػوٞد جإلدجسز ضخؼغ ُوحػذز جُطكشس ٖٓ جُش٤ٌِحش كِْ ٣شطشؽ جُٔششع طشجقس ئؾشجء ش٤ًٌِّح ٓؼ٤ً٘ح 

 ك٢ ئذشجّ ػوذ ٓؼ٤ٖ، كاٗٚ ٣ٌل٢ ضٞجكن ئسجدز جإلدجسز ٝئسجدز جُٔطؼحهذ ٓؼٜح ُو٤حّ جُشجذطس جُطؼحهذ٣س. 

ًٝزُي هذ ضلشع جُش٤ٌِس ػ٘ذ خؼٞع جإلدجسز ُوٞجػذ جُشٝض٤ٖ، كزُي ع٤إد١ ك٢ ٓؼظْ جُكحالش ئ٠ُ إٔ 

 ضطؼٖٔ خطٞجش جُطؼحهذ ٝغحتن ًطحذ٤س، قط٠ ُٝٞ ُْ ٣لشؽ جُؼوذ ك٢ جُٜ٘ح٣س ك٢ ٝغ٤وس ٌٓطٞذس. 

٢ هذ٣ْ ٝهذ قظَ ؾذٍ ًر٤ش ك٢ جُلوٚ ٝجُوؼحء قٍٞ ػشٝسز إٔ ٣ٌٕٞ جُؼوذ ٌٓطٞذًح، ق٤ع غٔس سأ١ كوٜ

٣وٍٞ ذأٗٚ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ جُش٤ٌِحش ُط٤٤ٔض جُؼوٞد جإلدجس٣س ػٔح ػذجٛح ٖٓ ػوٞد جإلدجسز، ٌُٖ ٓكٌٔس جُوؼحء جإلدجس١ 

ئٕ ٖٓ ذ٤ٖ جُؼوٞد جإلدجس٣س ٓح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓطٞذًح قط٠ ٣ط٤غش »هحُص ك٤ٚ:  1957ك٢ ٓظش ك٢ قٌٜٔح ع٘س 

 «.ذ٤ٗسضؼ٤ٔ٘ٚ جُششٝؽ جالعطػ٘حت٤س جُط٢ ض٤ٔضٙ ػٖ جُؼوٞد جُٔ

ئالَّ إٔ جُلوٚ ٝجُوؼحء جُلشٗغ٢ جعطوش ػ٠ِ إٔ جشطشجؽ إٔ ٣ٌٕٞ جُؼوذ ٌٓطٞذًح ٛٞ ششؽ ٓطؼِن ذظكس جُؼوذ 

ح ذطر٤ؼطٚ، ٝإٔ جُؼوذ جإلدجس١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٌٓطٞخ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ضٌٕٞ جُششٝؽ جالعطػ٘حت٤س  ٤ُٝظ خحطًّ

 ٔس ٖٓ جألطَ ٣خؼغ ُٜح جُؼوذ ػ٘ذ ئذشجٓٚ. جُـ٤ش ٓأُٞكس ٓؼٔ٘س ك٢ هٞجػذ ض٘ظ٤ٔ٤س أٝ ضشش٣ؼ٤س هحت

 ٌُٖ جُلوٚ ٝجالؾطٜحد ٣وشٕٝ ذلٌشز ٝؾٞد ػوٞد ئدجس٣س ؿ٤ش ٌٓطٞذس ٝرُي ك٢ قحالش ٓطؼذدز: 

ػ٘ذٓح ضطكَِ جإلدجسز ٖٓ جُشٌَ جٌُطحذ٢ ك٢ ذؼغ جُكحالش ٗط٤ؿس ُلٌشز جُؼوٞد جُؼ٤٘ٔس، ًكحُس جٓطذجد  -1

ػوذ ٖٓ ػوٞد جإلدجسز ذؼذ ٜٗح٣طٚ، ًٝزُي ػوذ ضوذ٣ْ جُٔؼٞٗس، ق٤ع ٣ٌٖٔ إٔ ٗغطشق ضوذ٣ش ٝؾٞد جُؼوذ جُؼ٢٘ٔ ٖٓ 

 خالٍ جُوٞج٤ٖٗ جُٔخطِلس ٓػَ جُٞغحتن جٌُٔطٞذس. 

ُؼوذ ذ٘حء ػ٠ِ ٓزًشجش ٝكٞجض٤ش ٌٓطٞذس، ق٤ع جعطػ٘حء ٣ٌٖٔ ئذشجّ ػوٞد جُششجء جُؼحّ دٕٝ ٝهذ ٣طْ ج -2

جُِؿٞء ئ٠ُ جُظ٤ـس جٌُطحذ٤س ُطذ٣ٖٝ جالُطضجٓحش ٝجُكوٞم ُِطشك٤ٖ ئرج ًحٗص ٛزٙ جُؼوٞد ص٤ٛذز جُو٤ٔس، أ١ ضؼطٔذ 

 ز١ ٣رشصٙ جُٔوحٍٝ.د، أٝ جٌُشق جُجإلدجسز ك٢ ٛزٙ جُؼوٞد كوؾ ػ٠ِ جُلحضٞسز جُط٢ ٣وذٜٓح جُٔٞس
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 انُتـبئــح

٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُرحقع أٝ جُظحتؾ ٝٓط٢ُٞ ضذه٤ن جُؼوذ إٔ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ سجقط٤ٚ ذ٤ٖ ًٔحٍ جُطكذ٣ذ ُٔٞػٞع  -1

 جُؼوذ ٝئضوحٕ جُط٤٤ٌق كحُظحتؾ جٌُقء ٛٞ ٖٓ ال ٣طو٤ذ ذحُوٞجُد جُؿحٛضز ٝجُٔؼذز عِلًح.

ٔطؼحهذ٣ٖ ك٢ ٗظٞص أٝ ذ٘ٞد سؿرحش جُإٔ ػ٤ِٔس جُطذه٤ن أطؼد ذٌػ٤ش ٖٓ ػ٤ِٔس جُظ٤حؿس ٝئكشجؽ  -2

 ػوذ٣س.

ط٤حؿس جُؼوذ ٤ُغص جُٔرطـ٠ جُٞق٤ذ ُٔط٢ُٞ جُظ٤حؿس ذَ ٛ٘حى ٖٓ جُٔشجقَ ٝجُٔغط٘ذجش جُط٢ ئٕ أضوٖ  -3

ع ُظ٤حؿس خطحذحش  جُظحتؾ ك٢ ط٤حؿطٜح ُخشؼ جُؼوذ ك٢ طٞسز طك٤كس ٝٛٞ ٓح ػحُؿ٘حٙ ػ٘ذ جُطؼشُّ

 ش.جُؼٔحٗح

 

 

 

 انتىصٍبد

 ئٕ جُرحقع ذؼذ جُخٞع ك٢ ؿٔحس ذكػٚ ٣ٞط٢ ذح٥ض٢: 

ػشٝسز جالٛطٔحّ ذؼ٤ِٔس ضذه٤ن جُؼوٞد جذطذجء ٖٓ جُذسجعس جألًحد٤ٔ٣س ٤ٌُِحش جُكوٞم ٝجُشش٣ؼس ٝجُوحٕٗٞ  -1

 قط٠ ٣ٌٕٞ جُخش٣ؽ هحدس ػ٠ِ ئػذجد ٝط٤حؿس جُؼوٞد دٕٝ ضٌِق ػ٘حء جُركع ك٢ جُوٞجُد جُؿحٛضز. 

ئػذجد ذه٤ن جُؼوٞد ذحػطرحس رُي ٗوالً ُطؿحسخ جُذٍٝ جُط٢ عروص ك٢ ػ٤ِٔحش ػشٝسز جضرحع أعح٤ُد د٤ُٝس ُط -2

 جُؼوٞد ٝضشض٤رٜح ٝضذه٤وٜح.

جالٛطٔحّ ذٌحكس جُؼوٞد جُط٢ ضُرشٜٓح جُذُٝس )جُغِط٘س( ٝجالعطؼحٗس ذحُخرشجء جُٔطخظظ٤ٖ ٖٓ جُوح٤٤ٖٗٞٗ قط٠  -3

 ؼوٞد ٝط٤حؿطٜح.ال ضطكَٔ جُذُٝس ٓـرس جألخطحء جُط٢ هذ ض٘شأ ٗط٤ؿس ػذّ ٓشجؾؼس جُ

 

 

 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًراخع

 . جالعٌ٘ذس٣س: ٓ٘شأ جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س.انًىخس فً يصبدر االنتساوّ(. 1970أٗٞس عِطحٕ. )

دراضخ تًهٍذٌخ فً تحىل انعمىد فً انفمه وانمبَىٌ دراضخ يمبرَخ ّ(. 2009جُرؼ٢ِ، ػرذجُك٤ٔذ ٓكٔٞد. )

جإلعال٤ٓس ذ٤ٖ جُٞجهغ ٝجُٔأٍٓٞ. دذ٢: دجتشز جُشإٕٝ )ذكع ٓوذّ ئ٠ُ ٓإضٔش جُٔظحسف ويىازَخ، 

 جإلعال٤ٓس ٝجُؼَٔ جُخ٤ش١.

ّ(. ٓ٘شٞس ك٢ ؾش٣ذز جُٞؽٖ جُؼٔح٤ٗس، 2010د٣غٔرش،  18. )ق03نطُخ  093حكى انمعبء فً االضتئُبف رلى 

 .9998جُؼذد 

 .735، ص8ُكذ٣ػس، ؼ. )د.ش(. جُٔٞعٞػس جإلدجس٣س جق 5نطُخ  0367حكى انًحكًخ اإلدارٌخ يصر، انطعٍ رلى 

 انفمه اإلضاليً فً ثىثه اندذٌذ.جُضق٢ِ٤، ٝٛرس. )د.ش(. 

 دجس جُلؿش ُِطرحػس ٝجُ٘شش ٝجُطٞص٣غ.شرذ انمبَىٌ انًذًَ. جُغٜ٘ٞس١ ػرذجُشصجم. )د.ش(. 

 أصىل انصٍبغخ انمبَىٍَخ نهعمىد. ششف جُذ٣ٖ، أقٔذ. )د.ش(. 

 . ٓ٘شٞسجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س.2، ؼ1ؽدروش فً انمبَىٌ انًذًَ )انعمذ(، (. 2008ػرذهللا، ٛذٟ. )
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 )د.ؽ(.انىخٍس فً انمبَىٌ انتدبري، ّ(. 1975ػٞع، ػ٢ِ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ. )

ٓشًض انًجبدئ انمبَىٍَخ فً صٍبغخ عمىد انتدبرح انذونٍخ. ّ(. 1998جُؼٞػ٢، طحُف ذٖ ػرذهللا ػطحف. )

 جُركٞظ ٝجُذسجعحش جإلدجس٣س.

َظرٌمخ انعمذ دراضخ يمبرَخ ثٍٍ انمبَىٌ انًذًَ انًصري وانطىداًَ وانفمه كٔٞد ػرذجُشقٖٔ. )د.ش(. دمحم، ٓ

 دجس جُٜ٘ثس جُؼشذ٤س.اإلضاليً. 

 ًَبرج يٍ صٍغ انعمىد فً اإلَشبءاد انًعًبرٌخ وانًدبالد انتدبرٌخ.ٛالٍ، أششف. )د.ش(. 

جالعٌ٘ذس٣س: ٓ٘شأز جُٔؼحسف  .1، ؽالنتساودروش فً انعمذ وثعط أحكبو اج٤ًَُٞ، شٔظ جُذ٣ٖ. )د.ش(. 

 ذحإلعٌ٘ذس٣س.

 ّ(. ٣1984ك٢، ػرذجُٞدٝد. )


