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 :خالصخ

 .٘زا اٌجذث ٠جذث فٟ األعجبة اٌزٟ ٠ٕزٟٙ ثّٛججٙب ػمذ اٌّعبسثخ

     أزٙبء اٌّعبسثخ:اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ

I. اٌّمذِخ 

اٌّعبسثخ ِٓ اٌؼمٛد اٌجبئضح، ٠ٕٚزٟٙ ػمذ اٌّعبسثخ ألعجبة ػذح، ٚ٘زا اٌجذث ٠أرٟ 

 .ٕ٘ب ١ٌزٕبٚي ٘زٖ األعجبة اٌششح ٚاٌزذ١ًٍ

II. اٌّمبٌخ ِٛظٛع  

 

 اٌّعبسثخ أزٙبء

 
 

ػشفٕب ِٓ خالي ِب عك أْ ػمذ اٌّعبسثخ ِٓ اٌؼمٛد اٌجبئضح، ٌٚٙزا وبْ ِٓ اٌجبئض 

. (1)ٌىً ِٓ سة اٌّبي ٚاٌؼبًِ فغخ اٌؼمذ لجً ششٚع اٌؼبًِ فٟ اٌؼًّ ثذْٚ خالف فٟ رٌه

ٚػٍٝ ٘زا فئْ ػمذ اٌّعبسثخ ٠جطً ثبٌفغخ ِٓ أدذّ٘ب أٚ ثٕٟٙ سة اٌّبي اٌّعبسة ػٓ 

. اٌزصشف ٚرٌه ثبرفبق اٌفمٙبء ٚإْ وبْ اٌّبٌى١خ ٠شْٚ ٌضَٚ اٌؼمذ ثؼذ اٌششٚع فٟ اٌؼًّ

ٚػٍٝ  أ٠خ دبي ٠جت أْ ٠الدع ػذَ اإلظشاس ثٕص١ت اٌؼبًِ ِٓ اٌشثخ إْ وبْ لذ رذمك 

رٌه، وّب أْ اٌّعبسثخ رجطً أ٠عبً إرا ٚلذ سة اٌّبي ٌٍّعبسثخ ٚلزبً ثؼ١ٕٗ فئْ اٌؼمذ ٠جطً 

ثّعٟ رٌه اٌٛلذ ألٔٗ رٛو١ً ف١زٛلف ثّب ٚلزٗ، ٚاٌزٛل١ذ ِم١ذ فئٔٗ رؼ١١ذ ثبٌضِبْ فصبس 

ثّٛد اٌّعبسة أٚ اٌّبٌه أٚ ٌذٛق - أ٠عبً -ٚرجطً اٌّعبسثخ . (2)وبٌزم١١ذ ثبٌٕٛع ٚاٌّىبْ

أدذّ٘ب ثذاس اٌذشة ِغ دىُ اٌمبظٟ ثشدرٗ ثبػزجبس أْ رٌه وبٌّٛد، ِٚثً رٌه اٌذجش 

ػٍٝ اٌّعبسة أٚ ػٍٝ سة اٌّبي أٚ ػضي اٌّعبسة أٚ ػذَ لجٌٛٗ ٌؼمذ اٌّعبسثخ أٚ 

. (3)٘الٌه اٌّبي

: خّغخ أعجبة ٟ٘: فئْ ِجًّ أعجبة أزٙبء اٌّعبسثخ: ٚػٍٝ ٘زا

. اٌفغخ ثبإلسادح إٌّفشدح- 1

. ِٛد أدذ اٌؼبلذ٠ٓ دم١مخ أٚ دىّب- 2

. فمذاْ أ١ٍ٘خ أدذ اٌؼبلذ٠ٓ أٚ ٔفؼٙب- 3

. اٌذجش ػٍٝ سة اٌّبي ثبٌفٍظ- 4

. ٘الن ِبي اٌّعبسثخ لجً اٌزصشف- 5

ٌّٚب وبْ ٌىً عجت ِٓ ٘زٖ األعجبة أدىبِٗ اٌخبصخ ثٗ ػٍٝ ٚجٗ ِب ِٓ ٚجٖٛ 

إثطبي ٚإٔٙبء ػمذ اٌّعبسثخ اعزٍضَ األِش ظشٚسح إٌمبء اٌعٛء ػٍٝ وً عجت ِٚب ٠زشرت 

: ػ١ٍٗ ِٓ آثبس ػٍٝ دذٖ

: اٌفغخ ثبإلسادح إٌّفشدح: اٌغجت األٚي

٠زخز إٔٙب ػمذ اٌّعبسثخ ثبٌفغخ ػٓ غش٠ك اإلسادح إٌّفشدح صٛسر١ٓ ٌىً ِّٕٙب 

. دىّٗ ٚآثبسٖ اٌّزشرجخ ػ١ٍٗ

أْ ٠ىْٛ سأط اٌّبي ٔبظبً ػٍٝ صفزٗ األص١ٍخ وأْ ٠ىْٛ اٌّعبسة : اٌصٛسح األٌٚٝ

فمذ ارفك اٌفمٙبء ػٍٝ أْ ٠جٛص ألٞ ِٓ غشفٟ . ٌُ ٠جذأ اٌؼًّ ثؼذ أٚ أٔٗ ػًّ ٚٔصف اٌّبي

ػمذ اٌّعبسثخ فغخٗ ثبػزجبس أٔٗ ِٓ اٌؼمٛد غ١ش اٌالصِخ ثششغ إػالَ اٌطشف ا٢خش ثٙزا 
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اٌفغخ ألْ اٌّعبسثخ رصشف فٟ ِبٌٗ اٌغ١ش ثئرٔٗ وبٌٛوبٌخ ٚاٌٛد٠ؼخ ٚوالّ٘ب ػمذ غ١ش 

إر فغخ اٌؼمذ لجً اٌؼًّ فٟ  . الصَ ٚألٔٗ ال ظشس ِٓ ٘زا اٌفغخ ػٍٝ أٞ ِٓ اٌؼبلذ٠ٓ

اٌّعبسثخ سفغ ٌٍؼمذ لجً أْ رزمشس أدىبِٗ ف١ؼٛد سأط اٌّبي ػٍٝ دبٌزٗ إٌٝ سة اٌّبي ٚال 

٠زعشس اٌّعبسة ِٓ ٘زا إر أٔٗ ٌُ ٠ؼًّ ش١ئبً ٌُٚ ٠عغ ػ١ٍٗ جٙذ، ٚفغخ اٌّعبسثخ ثؼذ 

إر أٔٗ ٠ىْٛ لذ ظٙش ِب ف١ٙب ِٓ - أ٠عبً -رٕم١ط ِبٌٙب ال ٠ٍذك اٌعشس ثأٞ ِٓ اٌؼبلذ٠ٓ 

سثخ أٚ خغبسح ف١ؼٛد إٌٝ سة اٌّبي ِبٌٗ ٠ٚأخز اٌّعبسثخ ِب لغُ ٌٗ ِٓ سثخ جضء ػٍّٗ 

. ٚجٙذٖ

فٟٙ ِب إرا وبْ سأط ِبي اٌّعبسثخ غ١ش ٔبض فؼً اٌشاجخ ػٍٝ : أِب اٌصٛسح اٌثب١ٔخ

ف١جٛص ألٞ ِٕٙب . خالفبً ٌٍّبٌى١خ ِٓ أْ ػمذ اٌّعبسثخ غ١ش الصَ. لٛي جّٙٛس أً٘ اٌؼٍُ

ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ أْ اٌّعبسة ٠ؼًّ ٠ٛصفٗ ٚو١الً ػٓ سة اٌّبي ٠ٚجٛص . فغخٗ ِزٝ شبء

ٌٍّٛوً أْ ٠ؼضي اٌٛو١ً لجً رّبَ اٌؼًّ وّب ٠جٛص ٌٍٛو١ً أْ ٠ؼضي ٔفغٗ لجً رّبَ ِب ٚوً 

ف١ٗ، فئرا أفغخذ اٌّعبسثخ أؼضي اٌّعبسة ػٓ وً األػّبي إال ِب أدٜ ِٕٙب إٌٝ 

. (4)رٕع١ط ِبي اٌّعبسثخ ٌزصغ١زٙب

: ِٛد أدذ اٌؼبلذ٠ٓ: اٌغجت اٌثبٟٔ

إرا ِبد أدذ غشف ػمذ اٌّعبسثخ ٚوبْ ِبٌٙب ٔبظبً فئٔٙب رٕمغُ ثبرفبق اٌفمٙبء ألْ 

اٌّعبسثخ ِج١ٕخ ػٍٝ إرْ سة اٌّبي ٌٍّعبسة فٟ اٌزصشف ثّبي اٌّعبسثخ فئرا ِبد سة 

اٌّبي أزٙذ ٚال٠زٗ ػٍٝ ِبٌٗ ٚأزؼٍذ رٍه اٌٛال٠خ إٌٝ  ٚسثزٗ، ٚإرا ِبد اٌّعبسة أزٙٝ 

ٚ٘زا وٍٗ ِجطً ٌٍّعبسثخ ٚأْ شأٔٙب فٟ ٘زا شأْ . رصشفٗ إر ال ٠زصٛس ِٓ ا١ٌّذ رصشف

. (5)اٌٛوبٌخ

ٚإرا وٓ اٌّبي غ١ش ٔبض فئْ اٌجّٙٛس ٠شْٚ أٔٙب رٕفغخ فٟ اٌذبي ٌٚىٓ ٠زشرت ػٍٝ 

. رٌه ٚجٛة رصف١خ ِبٌٙب ٌّؼشفخ ِب ف١ٙب ِٓ سثخ ٚإػطبء وً رٞ دك دمٗ

إْ وبْ ِبٌٙب ٔبظبً فئْ ٘زٖ اٌّذبعجخ : ٚفٟ رصف١خ اٌّعبسثخ ثّٛد أدذ اٌؼبلذ٠ٓ

أِب إرا ٌُ ٠ىٓ ِبي . رجشٞ ث١ٓ اٌذٟ ِّٕٙب ٚٚسثخ ا١ٌّذ ِّٕٙب ٚأخز وً ِّٕٙب دمٗ

: فبألِش ٠خزٍف فٟ دبٌخ ِٛد سة اٌّبي ػٕٗ فٟ دبٌخ ِٛد اٌؼبًِ. اٌّعبسثخ غ١ش ٔبض

فئْ ِبٌٗ ٠ٕزمً إٌٝ ٚسثزٗ ِٚٓ جٍّزٗ ِبي : ثبٌٕغجخ ٌّب إرا وٕب ١ٌّذ سة اٌّبي

ٚلذ . اٌّعبسثخ فزىْٛ ٌُٙ اٌٛال٠خ ػ١ٍٗ، ٚرصفٝ اٌّعبسثخ وّؼشفخ ِبٌُٙ ف١ٙب ِٓ دك

ثُ فصً اٌمبظٟ ػجذ اٌٛ٘بة اٌىالَ فٟ دبٌخ : لبي اٌؼاللخ اثٓ جضٜ فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌفم١ٙخ

ِٛد اٌؼبًِ أٚ سة اٌّبي ٚدبٌخ اٌّبي فٟ اٌذبٌز١ٓ ثّب ٠عّٓ اٌذك ٌىً ِٓ اٌذٟ ٚٚسثخ 

. ا٢خش

راد األعب١ٌت اٌّغزخذِخ فٟ رصغ١ٙب فٟ - ٕ٘ب-٘زا ٠ٚزجغ فٟ رصف١خ اٌّعبسثخ 

غب٠خ األِش أْ ٚسثخ سة اٌّبي ٠مِْٛٛ ِمبَ ِٛسثُٙ . دبٌخ ِب ٌٛ غٍت أدذ اٌؼبلذ٠ٓ اٌفغخ

. (6)٠ٚىْٛٔٛ ُ٘ اٌطشف اٌّمبثً ٌٍّعبسة ثذالً ِٓ سة اٌّبي

فئٔٗ إرا ِبد اٌّعبسة ِٚبي اٌّعبسثخ : أِب ثبٌٕغجخ ٌّب إرا وبْ ا١ٌّذ ٘ٛ اٌؼبًِ

غ١ش ٔبض فبألصخ أْ اٌٛال٠خ ػٍٝ ػشٚض اٌّعبسثخ رىْٛ ِشزشوخ ث١ٓ سة اٌّبي ٚٚسثخ 

اٌّعبسة فال ٠جٛص ٌُٙ اٌزصشف ف١ٙب إال ثئرْ سة اٌّبي فئْ أرْ ٌُٙ أرّٛا ػًّ ِٛسثُٙ 

ٚ٘زا ف١ٗ رذم١ك . ٚػٍٝ ششغٗ فٟ اٌشثخ ٚإال سفغ األِش إٌٝ اٌذبوُ ٚرٛالٖ أ١ِٓ ِٓ جٙزٗ

اٌزٛاصْ ث١ٓ ِشاػبح دك سة اٌّبي فٟ ػذَ ر١ٍّه غ١ش ِٓ رؼبلذ ِؼٗ ػٍٝ ِبٌٗ إال ثئرٔٗ 

ٚف١ٗ وزٌه ِشاػبح دك اٌٛسثخ فٟ رصغ١خ ِبي اٌّعبسثخ ثذىُ اٌذبوُ ٚإػطبئُٙ ِب لذ 

. ٠ظٙش ٌُٙ ِٓ سثخ وبْ ٌّٛسثُٙ فٟ اٌّعبسثخ

ٚ٘زا وٍٗ ثّشاػبح أْ اٌّعبسثخ رغزّش ثزمش٠ش اٌّٛسثخ عٛاء وبٔٛا ٚسثخ ٌشة اٌّبي 

أَ وبٔٛا ٚسثخ ٌٍّعبسة خبصخ ِب ٌٛ وبْ ِبي اٌّعبسثخ غ١ش ٔبض ٠ؼٕٟ ثٗ ػشٚض فئٔٗ 
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٠جٛص ٘زا اٌزمش٠ش ٚرغزّش اٌّعبسثخ ػٍٝ ٔفظ اٌششٚغ اٌغبثمخ ٠ٚؼذ ٘زا اٌزمش٠ش ثّثبثخ 

. ػمذ جذ٠ذ ٌٍّعبسثخ

: فمذاْ أ١ٍ٘خ أدذ اٌّزؼبلذ٠ٓ: اٌغجت اٌثبٌث

ِٓ إٌّفك ػ١ٍٗ أْ اٌّعبسثخ رٕفغخ إرا اػزشٜ أدذ غشف١ٙب ِب ٠خً ثأ١ٍ٘خ األداء 

ػٕذٖ ألْ اٌّعبسثخ لبئّخ ػٍٝ رصشف اٌّعبسة ثأِش سة اٌّبي فئرا أصبة سة اٌّبي ِب 

. ٠خً ثأ١ٍ٘زٗ فمذ ثطٍذ ٘زٖ األ١ٍ٘خ ٚوزٌه اٌذبي ثبٌٕغجخ ٌٍّعبسة د١ث رٕزٟٙ اٌّعبسثخ

ٚوزٌه اٌذبي إرا جٓ أدذّ٘ب ٚرٌه ألْ اٌّعبسثخ فٟ ِؼٕٝ اٌٛوبٌخ ٟٚ٘ رجطً ثجْٕٛ أدذ 

. غشف١ٙب، ِٚثً ٘زا اٌذىُ ف١ّب ٌٛ دجش ػٍٝ أدذّ٘ب ٌغفٗ ٚٔذٖٛ وبٌؼزٗ ٚاٌغفٍخ ٚٔذّٛ٘ب

ٚرغزّش اٌّعبسثخ فٟ ٘زٖ األدٛاي ثزمش٠ش اٌٌٟٛ أٚ اٌٛدٟ شأٔٙب فٟ االعزّشاس فٟ دبٌخ 

. (7)اٌّٛد

: اٌذجش ػٍٝ سة اٌّبي ثبٌفٍظ: اٌغجت اٌشاثغ

رٕفغخ اٌّعبسثخ إرا أفٍظ سة اٌّبي ٚدجش ػٍٝ أِٛاٌٗ ألْ اٌذجش ػ١ٍٗ ٠ٕٟٙ 

ٚال٠زٗ ػ١ٍٙب ِٚبي اٌّعبسثخ ِٕٙب، ٚ٘زا ثخالف ِب ٌٛ وبْ اٌذجش ػٍٝ اٌّعبسة فئٔٗ ال 

٠ٕٙٝ اٌّعبسثخ ألْ اٌّعبسة وبٌٛو١ً ػٓ سة اٌّبي ٚاٌذجش ثبٌفٍظ ال ٠ّٕغ ِٓ أْ ٠ىْٛ 

ٚإرا . اٌّذجٛس ػ١ٍٗ ٚو١الً ٌغ١شٖ ألْ اٌذجش إّٔب ٠مغ ػٍٝ اٌّبي ٚال ِبي ٌٍّعبسة

أفغخذ اٌّعبسثخ ثبٌذجش ػٍٝ سة اٌّبي وبْ اٌّعبسة ِمذِبً ػٍٝ عبئش اٌغشِبء 

. (8)ثبعز١فبء ٔص١جٗ ِٓ اٌشثخ ألْ دمٗ ِزؼٍك ثؼ١ٓ اٌّبي ال ثزِٗ سثٗ

: ٘الن ِبي اٌّعبسثخ لجً اٌزصشف ف١ٗ: اٌغجت اٌخبِظ

إرا ٍ٘ه ِبي اٌّعبسثخ ثذْٚ رؼذ أٚ رمص١ش ِٓ اٌّعبسة ٚلجً أْ ٠زصشف ف١ٗ 

أفغخذ اٌّعبسثخ ٌضٚاي ِذً اٌؼمذ ٚرٌه ألْ اٌّعبسة ال ٠عّٓ ِبي اٌّعبسثخ إال 

وٍٗ أٚ ثؼط ثغجت ٠ؤدٞ - فٟ اٌّعبسثخ-أِب إرا وبْ ٘الن سأط اٌّبي : ثزؼذ٠خ أٚ رمص١شٖ

إٌٝ اٌعّبْ ثأْ أرٍفٗ أدذ فئْ اٌّعبسثخ ال رٕفغخ ألْ ٘زا اإلرالف ٠زشرت ػ١ٍٗ اٌعّبْ 

(9)ف١ىْٛ ٌٍزبٌف ثذي ٠ذً ِذً سأط اٌّبي ٠ّٚىٓ ٌٍّعبسة اٌزصشف ف١ٗ
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