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تٍِؤششثذ تٍِثٍٜد ٍِث ٍٖاث تٍياةرخ ؿَاٙ ضِاؾ      إُٔرـرحر شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد ِّ 
تٍِشرسِرّٜ ٕٗذت ْٜرص ؿْٔ تٍرػٗر ٗتٍِْٗ ت٣ىرظثةٚ،  إٍٙريةِٜٖث  ٗإؿثةختٍِةخرتذ تٍِثٍٜد 

ؿَٙ حْثء شٗو ٍٖث ىةرتذ رِْٜٗاد   ت١ش٤ِٜدٕذت تٍِْؼٗر ؿَِذ شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد ِّ 
ٌٍّٗ حِٗظهثذ تش٤ِٜد نٌثّ تٍشِثشرخ ٗت٣ٗتِر تٍرٛ رظل تٍُٜٖ ِْؼُ عشاج تٍـياٗة   

ٗتْٖثء تٍظاهيثذ ٌَٖاث    تٟشـثرٗضـثٍد ٌٗذت رْهٜذٕث ٗرعةٜة  إضثرختٍضرؿٜد ِّ ٌٗثٍد ٗ 
حِيِٗثرأ   إشا٤ِٜد نٌثّ ٍْث نٛ تٍْٖثٜد شٗو أٗرتو ِثٍٜد  تٍضرؿٜد، تٟشسِْؼِد عشج 

 .تٟشثشٜد
 شِثشرخ، أٗتِر حٜؾ،  رضثر، أٗرتو ِثٍٜد : اهيفخبحيج اهنويبح

Summary 
Is the stock market of the most important financial institutions because of their 

ability to raise financial savings and re-submitted to the investors this results in the 

development and economic growth, from this perspective worked stock market 

Islamic building market its capabilities development, but a Muslim was brokers and 

orders failing to reach them regulator according to the legality of the contracts and 

agency leasing and  DJALA as well as the implementation and set prices and ending 

all transactions organized by the bases of legitimacy, it was for us in the end market 

securities Foundations Islamic core. 
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 يلديج
إّ تضرِثؽ تِٟٗتل نٛ ٜة ٗتعةخ أٗ ؿْة ِضِٗؿد حشٜػد ِّ تٍْثس، ةّٗ ةخٍُٖٗ ناٛ  
ةٗرتذ ت٣ىرظثة، ىة ٜـػل ؿضَد ت٣شرسِثر، أِث إّ تْريَذ رًَ تِٟاٗتل ِاّ أظاعثج    

رضالٜل ٗ   تٍهثةع إٍٙ أظثج تٍـضز ٗرُ تشرسِثرٕث ٗرِْٜرٖث ٜضـل ت٣ىرظثة ناٛ عثٍاد   
رٗتش، ٣ٗ حة ٍٖذت ت٣ْريثل ِّ ٗشثػد ىثةِد حذًٍ نضثءذ ْٕث تٍشٗو تٍِثٍٜد ِّ أضل تٍيٜثُ 

 ُحٖذٓ تٍٗؼٜهد، نٗنر تٍرِٜٗل ٟظعثج تٍـضز ٗشٖل ٟظعثج تٍهثةع ٌِثْث ٍرسِٜر نٗتةغٖ
. 
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ٕذت ِّ ضٖد تٍشٗو تٍِثٍٜد حظٗررٔ تٍٗغـٜد، أِث إذت أرةْث تٍعةٜز ؿْٖث ِاّ ٗضٖاد   
ر ت١ش٤ِٜد، ن٤ حة ِّ رػحٜو غٗتحػ ت٣شرسِثر ت١ش٤ِٛ تٍِرِسَاد ناٛ غاٗتحػٔ    تٍْؼ

تٍـيثةةٜد تٍرٛ رحّٜ حأّ تٍِثل ِثل ت ٗأْٔ ِثٌٍٔ تٍعيٜيٛ، ٗةّٗ ذًٍ نٖٗ ِشرخَم نياػ،  
ٗأّ ٜحلٛ تٍِشرسِر ٍَِثل ٗضٔ ت ٗرغثٓ، ٌٗذت غٗتحػٔ ت٣خ٤ىٜد تٍِرِسَد نٛ تٍظاةو  

غثند تٍٙ غٗتحػٔ ت٣ضرِثؿٜد تٍِرِسَد نٛ ت٣حرـثة ؿاّ رٍٜٗاة تٍِاثل    ٗتِٟثْد ٗتٍٗنثء، ت
حثٍِثل حةّٗ ضٖة ٗؿةُ تشرسِثر تٍِثل ؿّ ػرٜو ِغرخ ت٣خرّٜ ٗؿةُ تشرسِثر تٍِثل ناٛ  
تٍشَؾ تٍِعرِد أٗ تٍغثرخ، ٌٗذت تٍغٗتحػ ت٣ىرظثةٜد تٍِرِسَد نٛ عشّ تٍرخػٜػ ٗعشاّ  

ل ٗتٟةٗتذ، تغثند تٍٙ تٍغٗتحػ ٣ حة ِّ رعيٜاو  رررٜج تٍٟٜٗٗثذ ت٣شرسِثرٜد حّٜ تٍِضث
ةٗتنؾ ت٣ىرظثة ت٣ش٤ِٛ نٛ شٗو ت٣ٗرتو تٍِثٍٜد ت٣ش٤ِٜد تٍِرِسَد نٛ تٍِعثنؼد ؿَاٙ  
رِْٜد تٍِثل ٗزٜثةرٔ ٌٗذت تٍعهثؼ ؿَٙ ةِِٜٗد رةتٗل تٍِثل ٗريَٜحٔ ٗظا٣ٗ تٍاٙ رعيٜاو    

ىٜثِٔ ٗنو  أشس تشرسِثرٜد ضرؿٜد  تٍرنثٕٜد تٍضثَِد ٍَهرة ٗتٍِضرِؾ ؿَٙ عة شٗتء، ٌٗذًٍ
، ٗؿَٙ ٕذت تٟشثس ْـِل ؿَٙ رحٜثّ ٗغؾ شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد غِّ إػثرٓ ت١ش٤ِٛ، 

 .ٗتٍٜثذ تٍرـثِل نٜٔ
 يبُيج شّق األّراق اهيبهيج اإلشالييج: اهيحّر األّل

ٖاث  أشٗتو تٟٗرتو تٍِثٍٜد ت١ش٤ِٜد ركُ عةتسرٖث ٗؿةُ ِـرند تٍهئ ت٣شا٤ِٛ ىاةِٜث ح  
حظٗررٖث تٍعثٍٜد ت٣ أْٖث رـرحر رٌٜزخ ِّ رٌثةز ت٣ىرظثة تّٝ إذ ٣ حة ٍَِشاَِّٜ تٍٜاُٗ   
تٍٍٗٗش تٍٙ ٕذٓ تٍشٗو حل ٗإْضثء أشٗتو ؿَٙ تٍػرٜيد ت٣ش٤ِٜد  ٗؿِا٤ ٍٖاذت ٌسارذ    
تٍةرتشثذ عٍٖٗث ٍرعةٜة أػرٕث ٗرحٜثّ أششٖث ِٗث ٜضج تّ رٌّٗ ؿَٜٔ ٗأشـٙ ِّ خ٤ل ٕذت 

 . ْؼُ تٍـِل نٜٖث ٗنو تٍضرٜـد ت٣ش٤ِٜدتٍحعز ٍرحٜثّ 
 خبريخ شّق األّراق اهيبهيج اإلشالييج: اهفرؽ األّل

رـٗة ضذٗر حْثء شٗو ٠ٍٗرتو تٍِثٍٜد ت١ش٤ِٜد إٍٙ رثرٜخ ؼٖٗر نٌرخ أشَِد تٟٗرتو 
تٍِثٍٜد ٗٗغـٖث نٛ ىثٍج إش٤ِٛ حغٗتحػ ضرؿٜد ٗنو أشس ت٣ىرظثة ت١ش٤ِٛ، عٜاز  

تٍِيثرغد ٟٗل ِرخ ِّ ػرم تٍةٌرٗر شثِٛ عشّ عِٗة حِْثشاحد   ػرعذ نٌرخ شْةتذ
ىٜثِٔ حئؿةتة ِضرٗؽ ىثّْٗ تٍحًْ ت١ش٤ِٛ تٟرةْٛ، تٍذٚ ظةر حثٟرةّ حِٗضج تٍياثّْٗ   

،سُ رحْٛ نٌرخ إظةتر ىثّْٗ خثط ٍشاْةتذ تٍِيثرغاد ١ؿِاثر     3791ُشْد ( 31)رىُ 
، سُ ػرعاذ ررٌٜاث ظاٌٌٗث     3713ٍُشْد ( 31)ت٤ًِٟ تٍٗىهٜد عٜز ظةر تٍيثّْٗ رىُ 
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إٍٙ أّ ضثء تٍةٌرٗر شثِٛ عِٗة حهٌرخ  ،(1)  3711ٍَُِضثرٌد ٍرِٜٗل حْثء ضشر ِـَو شْد 
شٗو ِثٍٜد إش٤ِٜد ، ٗذًٍ خ٤ل ػرط نٌررٔ نٛ ْةٗخ تٍحرٌد تٍسثْٜد تٍِْـيةخ ناٛ راْٗس   

د تٍشاَُ  ،عٜز ىةُ تىررتعٔ تٍِرِسل نٛ رةتٗل تٍعظط ت٣شرسِثرٜد نٛ عثٍا  3711ُشْد 
،تىررط نٌرخ إْضاثء ضارٌد   ( ٗذًٍ ٍِـَِٜٗد تٍرحظ نٛ ٕذٓ تٍظٜق)ٗت١ٜضثر ٗ تٍِرتحعد 

ِشثِٕد رثحـد ٍحًْ تٍحعرّٜ ت١ش٤ِٛ رٌّٗ ِرخظظد نٛ رِٜٗل تٍِرتحعد ٗرٌّٗ أشِٖٖث 
ىثحَد ٍَحٜؾ ٗتٍضرتء ٗنو أشـثر ِـَْد ِشحيث ؿَٙ أشثس ِعشاٗج رحـاث ٍَـَِٜاد تٍِْهاذخ     

عيد ، ٗىة تشرضثج ٗزٜر تٍرضثرخ ٗتٍظْثؿد تٍحعرْٜٛ ٍَهٌرخ حئظةتر ىارتر  ٗتٟرحثط تٍِشر
،تٍذٚ ٜشِظ حرأشٜس ضرٌثذ ِشثِٕد إش٤ِٜد ٍرٌّٗ تٍحعرّٜ تٍشحثىد  3711ٍُشْد  39رىُ 

 .نٛ ٕذت تٍِضثل
ٍٗية رٗتظَذ تٍْةتءتذ حـة ذًٍ حغرٗرخ إْضثء شٗو رأس ِثل إش٤ِٜد ٍرٌّٗ حِسثحاد  

ٗو تٍٟٜٗد تٍرٛ حةأذ رؼٖر حٗتةرٕث نٛ إظاةتر حـاع تٍحْاًٗ    شٗو سثْٜٗد ٌَِِد ٍَش
ت١ش٤ِٜد ٍحـع أْٗتؽ تٍظًٌٗ ٗتٍضٖثةتذ  نية ضثء ناٛ رٗظاٜثذ تٍِاؤرِر تٍسثٍاز     

: ِث َٜٛ 11نٛ تٍِثةخ   3711ُٕا تٍِٗتنو  3111ٍَِظثرم ت١ش٤ِٜد  تٍذٚ ؿية حةحٛ شْد 
حثٍرـاثّٗ ١ٜضاثة أةٗتذ ِثٍٜاد    ٜٗظٛ تٍِؤرِر تٍِظثرم ٗتٍِؤششثذ تٍِثٍٜد ت١ش٤ِٜد 

رضٌل أشثشث ٍشٗو ِثٍٜد إش٤ِٜد ،سُ ػرعذ تٍهٌرخ أٜغث (  ِشرِةخ ِّ تٍضرٜـد ت١ش٤ِٜد)
ٕا تٍِٗتنو  3119نٛ تٍِؤرِر تٍةٍٗٛ تٟٗل ٍَحًْٗ ت١ش٤ِٜد تٍذٚ ؿية نٛ تشػْحٗل شْد 

د ،رشثُٕ نٜأ  ،ٗذًٍ نٛ إػثر إْضثء ظْةٗو تشرسِثر ِضررً حّٜ تٍحًْٗ ت١ش٤ِٜ 3711ُ
تٍحًْٗ ت١ش٤ِٜد ٗرٌّٗ ِِٖرٖث إْضثء تٍِضرٗؿثذ ٗػرط ظًٌٗ أٗ ضٖثةتذ ٍرِٜٗل ٕذٓ 

 .تٍِضرٗؿثذ، ٗىة ٌثّ حًْ ةحٛ ت١ش٤ِٛ أٗل ِّ ػرط ٕذٓ تٍهٌرخ
سُ أؿثة حـة ذًٍ تٍةٌرٗر شثِٛ عِٗة ػرط تٍهٌرخ نٛ ْةٗخ خػد ت٣شرسِثر نٛ تٍحًْٗ 

 . 3719ُتٍِٗتنو  ٕا3119ت١ش٤ِٜد حـِثّ تٟرةّ شْد 
ٌِث ػرط تٍهٌرخ ْهشٖث تٍِرعُٗ تٍةٌرٗر ِعِة شٜة ِْثؿٛ نٛ حعز ِيةُ إٍاٙ ْاةٗخ   

ِّ تٍٗتغظ أّ تٍِػَٗج : " ،عٜز ىثل  3711ُٕا تٍِٗتنو  3117ؿيةذ نٛ أٍِثْٜث نٛ شْد 
نٛ رعرًٜ تِٟٗتل ِؾ إةخثل رلٜٜر  دٍٜس ٕٗ حذل تٍضٖٗة ِّ أضل تشرـِثل تٍػرو تٍريَٜةٜ

 ".ضٛ ؿَٜٖث حل رػٜٗر أةٗتذ ِثٍٜد إش٤ِٜد ضةٜةخ ٗرأشٜس شٗو سثْٜٗد ٍٖذٓ تٟةٗتذ ٕثِ
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حـة أٜثُ ىََٜد نٛ ْةٗخ إشٖثُ تٍهٌر ت١ش٤ِٛ نٛ ت٣ىرظثة تٍِـثظر  ذسُ رٌررذ تٍْةتءت
عٜز ػثٍحذ تٍْةٗخ ناٛ رٗظاٜثرٖث    3711ُٕا تٍِٗتنو  3117تٍرٛ ؿيةذ نٛ تٍيثٕرخ شْد 
تٍِثل ت١ش٤ِٛ ٗإْضثء شٗو ِثٍٜد إشا٤ِٜد ٍرشاٖٜل تْرياثل     حرػٜٗر أةٗتذ شٗو رأس

، ٗحـة ذًٍ ضثءذ تٍْةٗخ تٍٟٗٙ ٠ٍشٗتو (2)ٗتشرسِثر تِٟٗتل ت١ش٤ِٜد نٛ تٍح٤ة ت١ش٤ِٜد
ٗتٍرٛ ضثء ِّ حّٜ رٗظٜثرٖث ٗضٗج تٍـْثٜد حاأِر   3717ُتٍِثٍٜد تٍِْـيةخ نٛ تٍرحثػ حرثرٜخ 

ٗحيٜذ نٌرخ ٕذٓ تٍشٗو ؿحاثرخ ؿاّ ٌرثحاثذ     (3)ِٖث ٕذٓ تٟشٗتو ٗرـرٜم تٍْثس حأعٌث
ٗأةٗتذ ٜرـثِل حٖث نٛ تٟشٗتو تٍٗغـٜد ٗىة شـذ ِضِٗؿد ِّ تٍةٗل إٍٙ إْضاثء ٕاذٓ   

 (4) 3771ُتٍشٗو ٗؿَٙ شحٜل تٍِسثل نية أْضب شٗو رأس تٍِثل ت١ش٤ِٛ نٛ ِثٍٜزٜث شْد 
د تٍةٍٜٗد نٛ ٌَِِاد تٍحعارّٜ   ت٣رهثو ؿَٙ إْضثء تٍشٗو تٍِثٍٜد ت١ش٤ِٜ،سُ ضثء حـة ذًٍ 

 ِاّ تٍشاْد ْهشاٖث    (أٗذ) نٛ أكشاػس  2112ٍُشْد ، 22رىُ تٌٍَِٛ ِرشُٗ تٍحِٗضج 
ٛ ٌٍْٖٗث ضٖاد ٍرْؼاُٜ   ْثٌٕٗٛ ٍٜشذ شٗىث حثٍِـْٙ تٍِ ،ٗحثضرذ أؿِثٍٖث ِْذ ذًٍ تٍرثرٜخ

ًْ تٍح: نٛتٟؿغثء تٍِؤششّٗ ٍَشٗو ،ٗرِسل (5) ٍِثٍٜد ت١ش٤ِٜدتٗغحػ تٍـِل نٛ تٍشٗو 
ٍٜٗتّ أنضاٗر نثْْٜضاثل شاٜرنس    ْةْٜٗشٜث، إحًْ  ،تٍحعرّْٜية  ِؤششد ،ت١ش٤ِٛ ٍَرِْٜد

ٗٗزترخ تٍِثٍٜد حشَػْد حرْٗثٚ، ٗتْغاِذ   ،حًْ تٍشٗةتّ  ،ٍَحًْ تٍِرٌزٚ حِثٍٜزٜثٌِِسل 
حثٍِؤششاثذ تٍِثٍٜاد   ظاَد   تٍضرٌثذ ِّٗ ٍُٖٗحـع  حـة ذًٍ ؿةخ حًْٗ إش٤ِٜدإٍٜٖث 

رعٜٗل حـاع   د،إغثند إٍٙ ِعثٍٗ(6) ِؤششد 21تٟؿغثء عرٙ تّٝ  ٗحَق ؿةة ،ت١ش٤ِٜد
ت١ػثر ٗرِثضٜث ِؾ ٕذت تٟشٗتو تٍِثٍٜد نٛ تٍةٗل تٍـرحٜد إٍٙ أشٗتو ِثٍٜد إش٤ِٜد ٗنٛ ٕذت 

رعٜٗل شاٗو   إضرتءتذشٗو ةحٛ تٍِثٍٛ حئؿ٤ْٖث ؿّ تٍحةء نٛ  إةترخت٣رضثٓ ضثءذ خػٗخ 
ؿَٙ ِٗتنيد ٍضْد تٍرْشٜو  أخٜرتٍِٛ، حـة ِث عظَذ شٗو ِثٍٛ إش٤ِٛ ؿث إٍٙةحٛ تٍِثٍٛ 

 ( 7). ت١ِثرتذحّٜ ٕٜةثذ تٍهرٗ٘ ٗتٍرىثحد تٍضرؿٜد ٍَِؤششثذ تٍِثٍٜد ت١ش٤ِٜد نٛ 

 خـريف شّق األّراق اهيبهيج اإلشالييج: اهفرؽ اهذبٌي
ُ رةٗر تكَج تٍرـثرٜم تٍِيةِد ٍرـرٜم شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد ت٣ش٤ِٛ عٗل ريةُٜ إػثر ؿث

ٍَشٗو ٌٍّٗ ٗ نو ػرط تش٤ِٛ، ٌِّٜٗ ظٜثكد ِضِٗؿد ِّ تٍرـثرٜم رحاّٜ أّ شاٗو   
 :تٟٗرتو تٍِثٍٜد ت١ش٤ِٜد ٕٗ

تٍِضثل تٍذٚ ٜرُ ِّ خ٤ٍٔ تظةتر أةٗتذ ِـْٜد ٍَعظٗل ؿَاٙ تِٟاٗتل    :اهخـريف األّل
  8ت٤ٍزِد ٍَِضرٗؿثذ ت٣ْرثضٜد ٗكٜرٕث، ٗرةتٗل ٕذٓ تٟةٗتذ نٛ تػثرٕث تٍضرؿٛ
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ٕٗ تٌٍِثّ تٍذٚ َٜريٛ نٜٔ تٍِةخرّٜ حثٍِشرسِرّٜ ٗنو شٜثشاثذ ِـْٜاد،    :خـريف اهذبٌياه
ٗػرو ِرْٗؿد، ٗرـِل تٟشٗتو ؿَٙ تٍٗشثػد حِْٜٖث، ٗرَضأ نٛ ٕذت تٍٙ ٗشاثةل ٌسٜارخ   
حعٜز ٜضة ٌل ذٚ نثةع تٍػرٜيد تٍرٛ رْثشحٔ ِّ عٜز تٍهررخ تٍرٛ ٌِْٜٔ تٍرخَٛ ؿّ ٕاذت  

 9تٍهثةع ِّ خ٤ٍٖث
ٕٗ تٍشٗو تٍذٚ ررٗنر نٜٔ نرط ت٣شرسِثر ٗتٍرِٜٗل، ِرٗشاػ ٗػَٜٗاد    :يف اهذبهداهخـر

تٟضل، ٗتٍِْرضثذ ٗتٍخةتِثذ تٍِرٗنرخ نٜٔ رَرزُ تٍرزتِث رثِث حأعٌثُ تٍضرٜـد ت٣ش٤ِٜد، إذ 
ٜضج أّ رٌّٗ خثٍٜد ِّ تْٟضػد تٍِعرِد ضرؿث ِسل تٍرـثِل حثٍرحث ٗتٍِيثِرخ ٗتٍلرر ِٗث 

 10تٍٙ ذًٍ
 :رص ِّ ٕذٓ تٍرـثرٜم تٍخظثةط تٍِِٜزخ ٍشٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد ت٣ش٤ِٜدْٗشرْ

 :ٕٛ شٗو ريُٗ ؿَٙ ِيِٗثذ تٍضرٜـد ت١ش٤ِٜد ٍٖٗذت ْضة أْٖث شٗو/ 3
 .٣ ررعٌُ حٖث ت٣عرٌثرتذ  ٗتٍرضثٗٚ - أ

ٍٜس تٍلثٍج نٜٖث ِـَِٗثذ ِغََد ٕٗثِضٜد ٕٗذت ٍعرِد تٌٍذج ٗتٍلرر ِث ٜضـَٖث شٗو  - ج
 .ررِٜز حثٌٍهثءخ

 (.تٍشْةتذ، تٍيرع تٍرحٗٚ)٣ ررةتٗل نٜٖث تٟةٗتذ تٍيثةِد ؿَٙ ؿْظر تٍرحث  - ذ

ريل نٜٖث تٍِغثرحثذ ؿَٙ ت٣شـثر حةرضد ٌحٜرخ ضرتء عغر تٍضارٜـد ٌٍسٜار ِاّ      - ز
 .تٍِـث٤ِذ تٍرٛ رـرحر ِِٖد نٛ تٍِغثرحثذ

 .ٜريثرج نٜٖث تٍشـر تٍعيٜيٛ ٗتٍشـر تٍشٗىٛ ٍِث ررِرؾ حٔ ِّ تٍِيِٗثذ تٍِذٌٗرخ - ش

إْٖث شٗو رـْٛ تٍشٗىّٜ تٍٟٜٗد ٗتٍسثْٜٗد  حضٌل ِرٌثنب ٍِث ناٛ تٟٗل ِاّ ِرثحـاد    / 2
 .ٍغٗتحػ ت٣ظةتر ٗتٍسثْٜد ِّ غٗتحػ تٍرةتٗل 

رـرحر ِرْهشث إش٤ِٜث ٟظعثج تٍهثةع ِّ تِٟٗتل، ِّ أنرتة ِٗؤششثذ ٍِث رعيو ٍُٖ / 1
 .ِّ نرط ٍرسِٜر أِٗتٍُٖ

ٍِرتىحد ٌل تٍـَِٜثذ ٗتٍعرٌثذ تٍِثٍٜد نٛ شاٗو تٟٗرتو  رٗضة حٖث ٕٜةد رىثحد ضرؿٜد / 1
 . تٍِثٍٜد ت٣ش٤ِٜد

ٗحـة ٕذت تٍػرط تٍِهثِٕٜٛ عٗل شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد ت١ش٤ِٜد ٌِْْٜث ظٜثكد تٍرـرٜام  
 :تٍرثٍٛ
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شّق األّراق اهيبهيج اإلشالييج ُّ ذهم اإلػبر أّ اهيجبل اهضرؿي اهذي يخى فيَ إظددار  
اهيخّافلج ّاهضريـج االشالييج يً ػرف أظدحبة اهـجدز ذدى اكخٌب ُدب     األدّاح اهيبهيج 

ّخداّهِب ؿتر كٌّاح ايظبل فـبهج تيً أظحبة اهفبئع تظّرث يٌؼيج ّيراكتدج ّؿود    
أشس ضرؿيج يً ػرف اهِيئج اهضرؿيج هوشّق ّذهم يً أجل خذيير األيّال فدي إػدبر   

 .ضرؿي
 :ضرط تٍرـرٜم

ػثر أٗ تٍِضثل ذًٍ ّٟ تٍشٗو رػَو ؿَاٙ  شِٛ ِٗىؾ تٍحٜـثذ نٛ تٍرـرٜم حث٣  -3
ِٗىؾ ذٗ عٜز ِعةٗة ٗتٍعيٜيد أّ شٗو تٟٗرتو تٍِثٍاد ت٣شا٤ِٜد ٌثْاذ أٗ ٗغاـٜد     

 .أظحعذ ٣ ررِرٌز نٛ ِٗغؾ ِلَو ِٗعةة حل ِهرٗط ِّ ضثْحٜٔ تٍزِثْٛ ٗتٌٍِثْٛ

تغٜم تٍٙ ت٣ػثر أٗ تٍِضثل ِظػَظ ٜعةة ٕٜٗد ٕذت تٍشٗو ت٣ ٕٗٗ تٍضارؿٛ   -2
رحٜثّ أّ ٕذت تٍشٗو ٜضج أّ ٜيُٗ ٗنو أشس ٗتٕةتم ِٗيثظة تٍضرٜـد ت٣ش٤ِٜد ٗذًٍ ٍ

 .ٗغٗتحػٖث

ررُ نٜٔ ؿَِٜرّٜ تشثشٜرّٜ ٍحْثء شٗو ت٣ٗرتو تٍِثٍٜد ت٣ ِٕٗث ؿَِٜاد ت٣ظاةتر    -1
ٗؿَِٜد تٍرةتٗل إذت ٣ ٜيُٗ ٍَشٗو ىثةِد ت٣ حٗضٗة ٕثرّٜ تٍـَِٜرّٜ ةّٗ تْهظثل حِْٜٖث، أٗ 

 .رـثرع أٗ رغثة

ررُ ؿَِٜثذ تٍشٗو حأةٗتذ ِثٍٜد رٌٜزرٖث ت٣شثشاٜد أْٖاث ِرٗتنياد ٗتٍضارٜـد      -1
ت٣ش٤ِٜد، إذ ٣ رشرسْٛ ٕذٓ تٍشٗو تٟةٗتذ تٍِثٍٜد تٍِـرٗند نٛ شاٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜاد   
تٍٗغـٜد ت٣ ِّ خ٤ل ٕذت ت٣ػثر أٗ ٕذت تٍِـٜثر، ٗررْٗؽ تةٗتذ شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜاد  

 .ٖث ٗأشُٖ تٍضرٌثذت٣ش٤ِٜد ِّ ظًٌٗ حأْٗتؿ

تٍٗؼٜهد ت٣شثشٜد  ٍٖذٓ تٍشٗو ٕٛ ضِؾ تٍِةخرتذ ِّ أظعثج تٍهثةع ٗريةِٜٖث  -1
تٍٙ أظعثج تٍـضز ِّ أضل رسِٜرٕث ٕٗذت ِّ ضثْحٖث تٍغٜو، أِث ِّ ضثْحٖث تٌٍَٛ نائّ  
شٗو ت٣ٗرتو تٍِثٍٜد ت٣ش٤ِٜد رـِل ؿَٙ رسِٜر ت٣ِٗتل ٍَرناؾ ِاّ ِـاة٣ذ تٍِْاٗ     

 .٤ٍىرظثة ٌٌل

ٜيُٗ ٕذت تٍشٗو ت٣ حٗضٗة ىْٗتذ ٗشٜػٜد تٍِـرناد ناٛ ؿارم ت٣ىرظاثة      ٣ -1
ت٣ش٤ِٛ حثٍشِشرخ ٗتٍرٛ ٜضج ؿَٜٖث تغثند تٍٙ تٍهـثٍٜد ٣ حة ٍٖث ِّ ت٣ٍرزتُ حثٍغٗتحػ 

 .تٍضرؿٜد
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إْٔ ِّٗ أضل أّ ٣ رعٜة ٕذٓ تٍشٗو ؿِث ٕٗ ِشػر ٍٖث ٣ حة ِّ تّ رٌّٗ ْٕاثً   -9
 .ٙ ْٕثً تٍرىثحد ت٣خر٘ تٍِٗضٗةخ نٛ  تٍشٗوٕٜةد ٍَرىثحد تٍضرؿٜد تغثند تٍ

 إجراءاح اهخـبيل في شّق األّراق اهيبهيج اإلشالييج: اهيحّر اهذبٌي

ؿثضَاد  ) إّ ٍعرٌد تٍشٗو ٗشٌْثرٔ ىٗتؿة، نريُٗ عرٌثرٔ ؿَٙ ِث ٜرُ نٜٔ ِّ ؿَِٜثذ 
ٟ  ( ٗآضَد  ِاٗر  ٗرةتٗل ٗرٌّٗ شٌْثرٔ ِّ ِٗتؿٜة إىهثل ٗإٜيثم ٍَرةتٗل، نِـرناد ٕاذٓ ت

 .  أشثشٜد ٍِـرند عيٜيرٖث ت١ش٤ِٜد، ٕٗذت ِث شٗم ْرػرو إٍٜٔ 
 أؿغبء اهشّق :اهفرؽ األّل  

تٍاذّٜ ٜـْٜاّٗ ناٛ     ٌّثْٗت أٗ ِـْٜٜٗ ّٜٗيظة حأؿغثء تٍشٗو ْٕث تٟضخثط ػحٜـٜٜ
 .تٍشٗو ٍَيٜثُ حأؿِثل تٍٗشثػد، ٌٗذت تٍرضثر

غٜٗد كٜر ِضثْٜد إذ ْٜحلاٛ  ٜٗضثر إٍٙ ؿغٜٗد تٍحٗرظد حثٍِيثؿة تٍِخظظد ٗرـرحر تٍـ
 : ٗأؿغثء تٍشٗو ُٕ. ةنؾ ِحثٍق ٌحٜرخ ٍَعظٗل ؿَٜٖث

ٜٗػَو ؿَٙ ٌل ِّ ٜيُٗ ححٜؾ ٗضرتء تٟٗرتو تٍِثٍٜاد ناٛ شاٗو     :اهشيبشرث :أّاًل 
 تٟٗرتو تٍِثٍٜد ْٜثحد ؿّ تٍـ٤ِء

I. رـرٜم تٍشِشثر نٛ تظػ٤ط تٍهيٖثء: 

ؾ ٗتٍِضررٚ ١ِغثء تٍحٜاؾ ٗتٍضِاؾ   ٕٗٗ تشُ ٍَذٚ ٜةخل حّٜ تٍحثة:  هغج اهشيشبر-أ 
َِثِشَرُخ ٕٗٗ ٍهؼ نثرشٛ ِـرج  (11)تٍشَّ

تٍشِشثر نٛ تظػ٤ط تٍهيٖثء ٕٗ تشُ ٍِّ ٜـِل ٍَلٜر حٜـاث ٗضارتء    :ّاظػالحب-ة 
،ٍٗية ٗرة ٍهؼ تٍشِشثر  (12)ٕٗٗ تٍِرٗشػ حّٜ تٍحثةؾ ٗتٍِضررٚ، ٜحٜؾ ٜٗضررٚ ٍَْثس حأضر

 .عٌثِث خثظد حٔنٛ أحٗتج تٍِـث٤ِذ ةّٗ أّ ٜهرة ٍٔ أ
II. تٍشِشرخ ٕٛ ٌِث ىَْث ؿِل ٜيُٗ حٔ ِعررنٖاث خةِاد   :  ِضرٗؿٜد تٍشِشرخ

ٗؿَٙ ذًٍ نٖٛ ؿِل ِحثط ػثٍِاث أّ أظال تٍشاَـد     ،ٍلٜرٓ حأضر ِـَُٗ ٍيثء ٕذٓ تٍخةِد
 طتٍِحثؿد أٗ تٍِضررتخ ظثٍعد ٍَرـثِل نٜٖث ضرؿث، ٗىة ٌثّ تٍشِثشرخ نٛ ؿٖة تٍرشاٗل  

 (13 ).نَُ ٌْٜر ؿَُٜٖ ؿَُِٖ
III.  ٜٔيُٗ ؿية تٍشِشرخ ٌلٜرٓ ِّ تٍـيٗة ؿَاٙ  : ترٌثّ ؿية تٍشِشرخ ٗضرٗػ

 .14ترٌثّ ْٗضزٕث نِٜث َٜٛ ِؾ رعةٜة تٍضرٗػ تٍٗتضحد ٌٍل رٌّ
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 ظيغج ؿلد اهشيشرث: اهرنً األّل  - أ

ٕٗٛ ت٣ٜضثج ٗتٍيحٗل، ٍٜٗس ٍَشِشرخ ظٜلد ِعةةخ نرظظ حٌل ٍهؼ ةتل ؿَٙ ت١ذّ ناٛ  
٣ذّ ؿثُ ٍـُِٗ تٍشِشرخ أُ ٍشِشرخ ِـْٜد، ٕٗٗ ِث ٜظةر ِّ تٍشـٛ ٍَحٜؾ ٗتٍضرتء أٌثّ ت

 .تٍػرنّٜ ِّ ىٗل أٗ ِث ٜيُٗ ِيثِٔ ٌثٌٍرثحد ِس٤
 :ٜٗضررػ نٜٔ

 أّ ٌّٜٗ ت٣ٜضثج ٗتٍيحٗل ٗتغعٛ تٍة٣ٍد. 

    ّأّ ٌّٜٗ تٍيحٗل ِػثحو ٢ٍٜضثج، ٗتٍيحٗل ىة ٌّٜٗ ظرٜعث أٗ غِْٜث ٜٗشارْرص ِا
 .أنـثل ٗأىٗتل

 ٜضثجترظثل تٍيحٗل حث٣. 

 اػراف ؿلد اهشيشرث: اهرنً اهذبٌي - ج

أػرتم ؿية تٍشِشرخ تٍـثىةتّ ٗتٍشِشثر أِث نِٜث ٜخط تٍـثىاةتّ نِٖاث ِثٍاً تٍشاَـد     
ٗتٍرتكج نٛ ضرتةٖث نِثًٍ تٍشَـد ٕٗ تٍحثةؾ ٗتٍِضررٚ ٕٗ تٍرتكج نٛ تٍشَـد إِث حظهرِٖث 

 :أظ٤ّ أٗ ٤ٌّٜٗ ؿّ ت٣ظل ٜٗضررػ نِٜٖث
  حَٗف ٗؿيل ٗرِٜٜز ِث ٜضررػ نٛ ؿية تٍحٜؾ ِّ. 

أِث تٍشِشثر نٖٗ تٍٗشٜػ حّٜ تٍـثىةتّ نٛ تٍظهيد ٕٗٗ ٜـِل ٍعشثحِٖث أٗ ٍعشثج أعاةِٕث  
عشج ظٜلد ت٣رهثو تٍظرٜظ، أٗ ت٣رهثو تٍغِْٛ تٍذٚ ٜضٖة حٔ تٍـرم ٗىة ٌّٜٗ تٍشِشثر 

ٌاّٗ  ِـْٜث حأّ ٜٗضٔ تٍٜٔ ت٣ٜضثج ٌأّ ٜيٗل ٍشِشثر ِـّٜ إّ حـذ شَـرٛ نًَ ٌذت ٗىة ٜ
كٜر ِـّٜ ٌِث إذت ٗضٔ ت٣ٜضثج تٍٙ ضِثؿد ِّ تٍشِشثرخ حأّ ىٜل ِّ حثؽ ٌُِْ شَـرٛ نَٔ 

 .ٌذت
 :ٜٗضررػ نٜٔ

  ضرػ ت٣َٕٜد. 

 ّٜأّ ٌّٜٗ ِـ 

  ِْٔ أّ ٌّٜٗ ؿَٙ ؿَُ حثٍـِل تٍِػَٗج 

 هرنً اهذبهد يحل ؿلد اهشيشرث ت
 ِعل ؿية تٍشِشرخ ٕٗ ؿِل تٍشِشثر ٗأضررٔ
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ٛ حّٜ تٍحثةؾ ٗتٍِضررٚ عرٙ ررُ ؿَِٜد تٍحٜؾ نئّ ٌٗال  ٕٗ أّ ٜيُٗ حثٍشـ: تٍـِل - أ
حثٍحٜؾ أٗ تٍضرتء أظحظ ؿَِٔ ؿِل ٌٜٗل حثٟضرخ، ٜٗرعةة ؿِل تٍشِشاثر ٗنياث   
٤ٍرهثو أٗ تٍـرم ٕٗٗ نٛ ضِٜؾ تٍعث٣ذ تٍرزتُ أٗ رـٖة حرعيٜو كثٜد ْٗرٜضد ٕٛ 

 .ِيظٗة تٍِرـثىة ِـٔ

 :ٜٗضررػ نٜٔ
 ِضرٗؿٜد تٍـِل. 

 ىِٜدأٚ أ: ىِٜد تٍـِل ٍٔ ٌّٜٗ ّ. 

٣ خ٤م حّٜ تٍهيٖثء نٛ ضٗتز أخذ تٟضرخ ؿَٙ تٍشِشرخ ْٟٖث رةٗر حّٜ : تٟضرخ - ج
 :تٍضـثٍد ٗتٌٍٗثٍد ٗت٣ضثرخ، ٌِّٜٗ رعةٜة أضرخ تٍشِشثر حثٍػرو تٍرثٍٜد

 رعةٜة ِيةتر تٟضرخ حِحَق ِـّٜ ٗذًٍ ٗنو تٍظٗر تٍرثٍٜد: 

 .ىٜثُ تٍشِشثر حرعيٜو ْرٜضد ِـْٜد ِٗعةةخ   -

 .ٜثُ تٍشِشثر حْضثػ ِـّٜ حظرم تٍْؼر ؿَٙ تٍْرٜضدى  -

ىٜثُ تٍشِشثر حْضثػ ِـّٜ ِعةة حزِّ ِـّٜ حظرم تٍْؼار    -
 ؿَٙ تٍْرٜضد

 رعةٜة تٟضرخ حْشحد ِّ سِّ تٍظهيد. 

 رعةٜة تٟضرخ حِث زتة ؿّ تٍسِّ  تٍِعةة. 

IV.  رخرَم ظاٗر تٍٗشاثػد    :ِّ حثحٖث ت١ش٤ِٛ( تٍشِشرخ ) ظٗر تٍٗشثػد
 :تٍـية حثخر٤م ْٗؽ 

ٗت١ضثرخ ِّ ؿيٗة ت٣شرسِثر ٕٛ ْٕث ٗتىـد ؿَاٙ   :اهّشبػج يً تبة ؿلد اإلجبرث -أ
 (15) :تٍرثٍٜرّٜ ّتٟضخثط ٗ تٍشِشثر ٜشرأضر ٍَحٜؾ أٗ ٍَضرتء ٗنو تٍعثٍرٜ

 ٍٟٙٗٓأّ ٜيّةر ؿَِٔ حثٍِةخ ٍٜٗس حرِثُ تٍحٜؾ أٗ تٍضرتء ، ٌاأّ ٜشارأضر  :  تٍعثٍد ت 
أٗ ٜضررٚ  ، ٗنٛ ٕذٓ تٍعثٍد إِث أّ ٜخرط تٍِشارأضر   ِٜٗث أٗ شثؿد ٍٜحٜؾ ٍٔ نٜٖث

حْهـٔ نٛ ٕذٓ تٍِةخ نٌّٜٗ تٍشِشثر أضٜرت خثظث ، ٗإِث أّ ٣ ٜخرط حْهـٔ نٛ ٕذٓ 
 .تٍِةخ نٌّٜٗ أضٜرت ِضررٌث

 أّ ٜيةر ؿَِٔ حرِثُ تٍحٜؾ أٗ تٍضرتء ٗنٛ ٕذٓ تٍعثٍد ٌّٜٗ تٍشِشاثر   : تٍعثٍد تٍسثْٜد
 .أضٜرت ِضررٌث
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تٍضـثٍد ِّ ؿيٗة تشرسِثر ٗىة رُ تٍرهظٜل نٜٖاث  : ً تبة ؿلد اهجـبهج اهّشبػج ي -ة
 :ٕٗٛ ؿَٙ عثٍرّٜ

 ًٍِٟٙٗث ٗتٍِةخ ِضٍٖٗد: تٍعثٍد ت  .أّ ٌّٜٗ تٍـِل ِـَٗ
 أّ رٌّٗ تٍِةخ ِضٍٖٗد ٗتٍـِل ِض٣ٖٗ : تٍعثٍد تٍسثْٜد. 

ثٍـياة ناٛ   تٍـياة ن  دِؾ تٍـَُ أّ تٍهرو حّٜ ت١ضثرخ ٗتٍضـثٍد ِّ ٕذت تٍحثج ٕٗ إٍزتِٜ
 .أِث نٛ ت١ضثرخ نٖٗ َِزُ نٛ تشرٜهثء تٍِْهـد ،تٍضـثٍد كٜر َِزُ

 اهّشبػج يً تبة ؿلد اهّنبهج  -ر    
رـرٜهٖث ٕٛ إىثِد ت١ْشثّ كٜرٓ ِيثُ ْهشٔ نٛ رظارم ِـَاُٗ ٕٗاٛ    : ِثٕٜد تٌٍٗثٍد

ٙ    ،(16)ضثةزخ ضرؿث  : ٗىة ٗرة ضٗتزٕث نٛ تٌٍرثج ٗتٍشْد ٗ ت١ضِاثؽ عٜاز ىاثل رـاثٍ
ُ ْى ِهَمََّنددددذَٰ ـَْذٌَددددب ِ ْى  ِهَيَخَشددددبَءه ّا َت ِ ْى  َكبِئددددٌل َكددددبَل ۚ  َتْيددددٌَ ِيددددٌْ

ٌَب َكبه ّا ۚ   َهِتْذخ ْى َنْى ًّْيب َهِتْذ ّْ َي ـَْع َأ ٍّْى َت ـَذ ّا َهِتْذخ ْى ِتَيب َرتُّن ْيَأْؿَوى  َكبه ّا ۚ   َي َِّرِكن ْى َأَحَدن ْى َفبْت ٍِ   ِت َٰدِذ
ٌَِج ِإَه  ٌْؼ ْر اْهَيِدي َِب َفْوَي ـَبًيب َأْزَن َٰ َأيُّ ِ  ِتِرْزٍق َفْوَيْأِخن ْى َػ ٌْ َّ ََّهب َّْهَيَخَوػَّْفِي ـَِر  ﴾٩١﴿ ِتن ْى َأَحدًدا  ي ْض

(17) 
 (18) :ٌٍَٗثٍد أْٗتؽ ٌسٜرخ حثؿرحثرتذ ِخرَهد: أٌّاؽ اهّنبهج  
 تبؿختبر اهظيغج 

د إٍٙ زِّ ٕٗٛ تٍرٛ رٌّٗ ظٜلرٖث ِػَيد ؿّ تٍرـَٜو ٗت١غثن: ٌٗثٍد ِْضزخ. 3     
 .ِشريحل

 .ٕٗٛ تٍرٛ رٌّٗ ظٜلرٖث ِـَيد ؿَٙ عظٗل ضٛء آخر: ٌٗثٍد ِـَيد. 2     
 .ٕٗٛ تٍرٛ رٌّٗ تٍظٜلد نٜٖث ِغثند إٍٙ زِّ ِشريحل: ٌٗثٍد ِغثند. 1     
( ِِٖث)ٗظٗررٖث أّ رٌّٗ ِضرَِد ؿَٙ أةتخ ِّ أةٗتذ تٍضرػ : ٌٗثٍد ةٗرٜد.  1     

 .تٍضٗتج إذت رٌرر تٍهـل تٍشثحو تٍَرّٜ رهٜةتّ رٌرتر( ٌَِث)ٗ
 تبؿختبر اهخظرفبح 

ٕٗٛ ت١ْثحد تٍـثِد نٛ ٌال رظارم    ،ٗرشِٙ حثٌٍٗثٍد تٍِػَيد: ٌٗثٍد ؿثِد. 3     
 .ٍٜٗس نٛ ؿِل خثط

ٕٗٛ أّ ْٜٜج تٍضاخط كٜارٓ ناٛ     ،ٗرشِٙ حثٌٍٗثٍد تٍِيٜةخ: ٌٗثٍد خثظد. 2     
 .رظرم ِـّٜ
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تٌٍٗثٍد ؿَٙ ٗضٔ ت١ضثرخ نٖٛ إضاثرخ ٗتّ   ٕٗٛ ِّ تٍـيٗة كٜر ت١ٍزتِٜد ٗتّ ٗىـذ
 (19) .ٗىـذ ؿَٙ ٗضٔ تٍضـثٍد نٖٛ ضـثٍد
ؿَٙ تٍٗشثػد نٛ حٜاؾ أٗ ضارتء تٟٗرتو   ( تٍشِشثر)ِِٗث ريةُ إّ تٍرـثىة ِؾ تٍٗشٜػ 
ٌِّٜٗ أّ ٌّٜٗ ضـثٍد، ٌِث أّ تٍشِشاثر ٌِٜاّ أّ    ،تٍِثٍٜد حـٗع ٌِّٜ أّ ٌّٜٗ إضثرخ

ل ضـثٍد ٣ٗ ٜظظ أّ رعِل تٍٗشثػد ؿَٙ أعة ٕذٓ تٍـيٗة ٌّٜٗ أضٜرت ٌِّٜٗ أّ ٌّٜٗ ؿثِ
حث١ػ٤و ، حل ٣ حة ِّ تٍْؼر نٛ تٍظٜلد تٍرٛ ٜرُ حٖث تٍرـثىة حّٜ تٍػرنّٜ ٤ٍشرة٣ل حٖاث  

حأّ ٜظرط تٍِرـثىةتّ حث١ضثرخ أٗ تٍضـثٍد ، أٗ ٜذٌر عٌُ أعة ٕذٓ تٍـيٗة  ،ؿَٙ ْٗؽ  تٍـية
أٗ أّ ٌّٜٗ تٍـرم ىة ضر٘  ،نشخ تٍـية ِرٙ ضثء، ٌأّ ٜضـل أعةِٕث ٍٞخرّٜ تٍعو نٛ 

 .حٖذت، نٌّٜٗ ذًٍ ِّ تٍضـثٍد ،ٌِث ٌِّٜ أّ رٌّٗ تٌٍٗثٍد حأضر
 ،حِث أُْٖ ؿحثرخ ؿّ رضثر نئّ عٌُِٖ عٌُ ِث ٜرثضرّٗ حٔخجبر األّراق اهيبهيج  :ذبٌيب 

ًٍ نٖٛ نئّ ٌثْذ أةٗتذ تٍرضثرخ ِِث أضثزٓ تٍضثرؽ نئّ رضثررُٖ ِضرٗؿد ٗإّ ٌثْذ كٜر ذ
 (20). كٜر ِضرٗؿد
 أّاير اهتيؾ :اهفرؽ اهذبٌي

 : ٕٗٛ تٟٗتِر تٍظثةرخ ِّ تٍِرـثَِّٜ إٍٙ ٗشػثةُٖ ٕٗٛ ؿَٙ أْٗتؽ
 : ٗػرٜيد رعةٜةٓ ٕٛ ٌثٍرثٍٛأٌّاؽ األّاير يً حيد خحديد اهشـر أّ ؿديَ : أّاًل 

ّ ٕٗٗ تِٟر تٍذٚ ٜرُ ٗنئ رعةٜة شـر تٍحٜؾ أٗ تٍضرتء ِ: تِٟر ِعةة تٍشـر .1
ٗتٍٗشٜػ َِزُ حثٍرْهٜذ حِضرة (21)ػرم تٍـِٜل إٍٙ شِشثرٓ ٕٗٗ ِّ تٟٗتِر تٍضثةـد 

ٗظٗل تٍشـر إٍٙ شـر تٍرْهٜذ، ٕٗٗ ِّ حثج تٌٍٗثٍد تٍِيٜةخ ٕٗٛ ضثةزخ ؿْة ضِٖٗر 
 .تٍـَِثء
عٜز ٜػَج ِّ  ،ٜٗـة ِّ تٟٗتِر تٌٟسر ضٜٗؿث نٛ تٍرـث٤ِذ: تِٟر تٍشٗىٛ .01

أىال  ) ّ تٟٗرتو تٍِثٍٜد حأنغل شـر ٗحأشرؽ ٗىذ ٌِِّ تٍشِشثر حٜؾ أٗ ضرتء ؿةة ِ
ٕٗٗ ِّ  ٕٗٗ ْٜهذ نٛ ةىثةو ِـةٗةخ،(22)( تٟشـثر ؿْة تٍضرتء ٗأؿَٙ تٟشـثر ؿْة تٍحٜؾ

حثج تٌٍٗثٍد عٜز أْٔ ٣ ٜضررػ نٛ تٌٍٗثٍد حثٍحٜؾ ٗتٍضرتء حرشِٜد تٍسِّ ٌٍّ تٌٍٜٗل ِيٜة 
 نٛ ذًٍ حسِّ تٍِسل ْٟٔ ِؤرِّ ٗتٍِؤرِّ ٜـِل حِث نٜٔ ِظَعد تٌٍِٗل

ٜٗضة ِث ٜشِٙ حشاـر ت٣نرراثط، ٕٗاٗ    :  تِٟر حشـر تٍهرظ أٗ حشـر تٍيهل .2
ر ت١ىهثل نٖٗ تٍشـر تٍذٚ ٜرعةة ٍْهس تٍشُٖ أِث شـ ،تٍشـر تٍِـرٗع نٛ أٗل تٍضَشد



 حّ تٍغٜم ِعِة ؿةْثّ. أ  

 وإدارية أحباث اقتصادية 
04 

ٗنٛ ٕذٓ تٍعثٍد ىة ٜظةر تٍـِٜل أٗتِرٓ حثٍحٜؾ أٗ تٍضرتء ؿَٙ أشثس  ،نٛ آخر تٍضَشد
 . ٕٗٗ ِّ حثج تٌٍٗثٍد تٍِيٜةخ(23)أٗل شـر أٗ آخر شـر، 

ٗرشِٙ أٗتِر تٍٗىم أٗ إٜيثم تٍخشثرخ ٜٗرػَج تٍرْهٜذ رعةٜاة شاـر   :  أٗتِر ت١ٜيثم
ِّ ىحل تٍِشرسِر ِضثحٖث حذًٍ ٠ٍِر تٍِعةة ، إ٣ أّ تٍرْهٜاذ ٜخرَام ّٟ أِار    ٢ٍٜيثم 

ٜخرَم حذًٍ ؿاّ   ، (ظـٗةت أٗ ٕحٗػث ) ت١ٜيثم ٜرغِّ تٍرْهٜذ ؿْة شـر ِـّٜ أٗ ٜرـةتٓ 
ٜػَج تٍـِٜل ِّ تٍٗشٜػ أّ : ِٗسثل ذًٍ  (24)تِٟر تٍِعةة تٍذٚ ٣ ْٜهذ إ٣ ؿْة شـر ِـّٜ

ًِث ِث ِثة  11ّٗ نٜحٜؾ ٍٔ حا  11ٗتٍشـر تٍشثةة ٕٗ  ()ّٗ  11تُ تٍشـر ٍُ ٜحَق ٜحٜؾ ٍٔ أشٖ
،ٕٗٗ ؿية ِْضز ِؾ رـَٜو تٍرظرم  (25)ّٗ ، ٕٗٗ ِّ حثج تٌٍٗثٍد تٍِـَيد 17ٜٗحٜؾ ٍٔ حا 

 .ضرػ ِشريحَٛ ٕٗٗ ضثةز ٙؿَ

ٗذًٍ حأّ ٜعةة تٍِرـثِال ٍَشِشاثر   :  تِٟر حثٍحٜؾ أٗ تٍضرتء حشـر ريرٜحٛ .3
عٜز ٌِّٜ تٍحٜاؾ   ،ٜغٔ حثٍحٜؾ أٗ تٍضرتء حشـر ِيثرج ٍذًٍ تٍشـرشـرت ِـْٜث ِؾ رهٗ

ٕٗٗ ِّ حثج تٌٍٗثٍد تٍِيٜاةخ،  (26)حشـر أةْٙ حيَٜل أٗ تٍضرتء حشـر أؿَٙ ِْٔ حيَٜل، 
 .ٌّٜٗٗ تٍريٜة نٛ ِضثل شـر ِـّٜ  ٗريٜة تٌٍٗثٍد ٌّٜٗ حْط تٍِيٜة أٗ حثٍـرم 

 : ٙ ْٗؿّٜٕٗٛ ؿَ أٌّاؽ األّاير يً حيد خّكيح األير:ذبٌيب 

  ...(ُٜٗ، أشحٗؽ، ضٖر) أٗ تٍِعةةخ حِةخ ِـْٜد : تِٟر تٍِؤىذ .1

ٕٗذت  ،نِس٤ تِٟر تٍِعةة حُٜٗ ٕٗ تِٟر تٍذٚ َٜلٙ إذت ٗظل ذًٍ تٍُٜٗ إٍٙ ْٖثٜرٔ
ٜـْٛ إذ ٍُ ٜرٌِّ تٍشِشثر ِّ رْهٜذٓ نٛ تٍشثؿثذ تٍِرحيٜد ىحل أّ رلَاو تٍحٗرظاد   

حٜؾ أٗ ضرتء ٌِٜد ِـْٜد ) ضثرخ تٍِـَُٗ ؿَِٖث  ٕٗ ِّ حثج ت١(27)أحٗتحٖث نئْٔ ٜحػل، 
ٗتٍِـضَد حِةخ ِـْٜد نثٍِـيٗة ؿَٜٔ ٕٗ تٍـِل ْٟٔ ٕٗ تٍِيظٗة أِث  ذٌر تٍِةخ نٖٗ ( 

 .ٍَرـضٜل ٕٗٗ ضرػ ٗتٍِشَِّٗ ؿْة ضرٗػُٖ ن٤ كرر ٗ ٣ ضٖثٍد
ٕٗٗ ذًٍ  تٍذٚ ٜؼل شثرٚ تٍِهـٗل عرٙ ٜرُ رْهٜاذٓ،   : تِٟر تٍِهرٗط تٍِةخ .2
 .ٕٛ ٌٗثٍد ةّٗ ضرػ ٕٗٛ ضثةزخ(28). يرر تٍِرـثِل إٍلثءٓأٗ ٜ

 أٌّاؽ األّاير يً حيد اهضرػ اهيلرًّ تبألير:ذبهًذب 

ٕٗٗ أِر ٣ كٛ إذت ٍُ ْٜهذ : تِٟر حثٍحٜؾ أٗ تٍضرتء ِؾ تضررتػ رْهٜذ تِٟر نٗرت .2
  .نٗرت
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 1111ٚ نئذت ػَج ِْأ أّ ٜضارر  : تِٟر حثٍحٜؾ أٗ تٍضرتء ِؾ تضررتػ رْهٜذ تِٟر ٌَٔ
ًِث ِّ ْٗؽ ِعةة ٍُٗ ٜضة إ٣  شُٖ نئْٔ نٛ ْٖثٜد تٍُٜٗ َٜلٙ تٍرْهٜذ ٕٗٗ تٍِـرٗم  3111شٖ

(29).حثشُ تٌٍل أٗ ٣ ضٛء
 

ٕٗٗ أِر ِـَو حضرػ أٗ : تِٟر ححٜؾ أٗ تٍضرتء أٗرتو ِثٍٜد ِـْٜد حضرػ ِـَو .3
ُٗ َِّل حضرتةٖث أِر آخر ِيةُ  أّ ٌّٜٗ تٍشِشثر ىة تضرر٘ أٗ حثؽ أٗرتىث ِثٍٜد أخر٘ ىة  

 .ٕٗٛ ِّ حثج تٌٍٗثٍد تٍِـَيد حضرػ ٕٗٛ ضثةزخ ( 30)أٗ حٜـٖث ىحل ذًٍ،

،ٗحِٗضج ٕذت تِٟر ٜـػاٛ تٍِرـثِال    (31) ٜٗشِٙ تِٟر تٍهْٛ: تِٟر تٍِػَو .4
ٍَشِشثر عرٜد ِػَيد نٛ تٍحٜؾ ٗضرتء تٟٗرتو تٍِثٍٜد تٍرٛ ٜرتٕث ِّ ِظَعد تٍِرـثِل، 

 .تٍرٗىٜذ ،ٗىة ٜهٗع إٍٜٔ رعةٜة تٍٗىذ ٗتٍشـر نياػ  شٗتء ِّ عٜز تٍْٗؽ أٗ تٍشـر أٗ
ٕٗٗ ِّ حثج تٌٍٗثٍد حثٍرهٜٗع تٍـثُ، ٜٗةخل رعذ ٕذت تِٟر ضِٜؾ ِث رظاظ نٜأ   (32)

 .تٍْٜثحد ِّ تِٟٗر تٍِثٍٜد

أِث إذت خثٍم تٍشِشثر أِر تٍـِٜل ٗ ٌثْذ تٍِخثٍهد ِّ ضأْٖث رعظٜل تٍلرع ٗزٜاثةخ  
ّٗ 100حاا  ( ل)شُٖ ِاّ تٍضارٌد    311ٍٔ تضرِر ٍٛ ٌأّ ٜيٗل ( 33).تٍخٜر ن٤ حأس حٖث

ّٗ، ٗأِث إذت ٌثْذ تٍِخثٍهد إٍٙ ضر نائّ   311حا (  ل)شُٖ ِّ تٍضرٌد  211ٍٔ  ٘نثضرر
 .تٍشِشثر ٌّٜٗ ِضررٜث ٍْهشٔ 

أِث إذت ٌٗل تٌٍٜٗل ٤ٌٜٗ ؿْٔ نرٌّٗ ظٗررٖث نٛ شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد تٍٗغـٛ ؿِل     
 .ٍظلٜرخ أٗ ِشثؿةٚ تٍشِشثرشِثشرخ تٍظثٍد أٗ تٍػَحٜثذ ت

 (34):نْٖثً س٤ز عث٣ذ ٍرٌٜٗل تٌٍٜٗل ْثةحث ؿْٔ نٛ تْضثز تٍـَِٜثذ 
 عثٍد ت١ذّ ِّ ٌَِٗٔ ٕٗٛ ضثةزخ حثرهثو تٍـَِثء. 

 عثٍد تٍْٖٛ ِّ ٌَِٗٔ ٕٗٛ كٜر ضثةزخ. 

  نهٛ ٕذٓ تٍعثٍد ٜضٗز تٍرٌٜٗل حأعة تٍضرٗػ تٝرٜد : عثٍد ت١ػ٤و: 

 ٍتٍيٜثُ حٔ( تٌٍٜٗل ) شِشثر أّ ٌّٜٗ ؿ٤ِ ٜررنؾ ت. 

 ؿضزٓ ؿّ تٍيٜثُ حٔ ٌٍسرخ أؿِثٍٔ ٗتْرضثرٕث. 

 أّ ٌّٜٗ ؿ٤ِ ٜعرثش إٍٙ ِٖثرخ ٗرخظط. 
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ْٗؼرت ٍػحٜـد تْضثز تٍـَِٜثذ نٛ تٍحٗرظد ، ٌٗسرخ رٌرترٕث ، ٗرـةة أْٗتؿٖاث ناثّ   
عاةٓ  عثضد تٍشِشثر إٍٙ ْٗتج ِٗشثؿةّٜ ِّ تٍغرٗرٜثذ، نثْٔ ٣ ٜشرػٜؾ تٍيٜثُ حثٍـِل ٗ

 ( .عثٍد ت١ػ٤و) نرػحو ؿَٜٔ حذًٍ تٍعثٍد تٍسثٍسد
 :ٌِّٜٗ ضِؾ تٟٗتِر ِٗث ٜيثحَٖث ِّ ؿيٗة نٛ ت١ش٤ُ نٛ تٍضةٗل تٍرثٍٛ

 جدّل يتيً حنى نل ٌّؽ يً أٌّاؽ األّاير ّإشلبػِب ؿو  ؿلد  اهشيشرث
 ٌّؽ اهـلد يؾ اهشيشبر اهخـريف تبألير ٌّؽ األير

ئ رعةٜة تٍشـر حٜـث أٗ ضرتء ِّ ػرم تٍـِٜل إٍاٙ  ٜرُ ٗن تِٟر تٍِعةة حثٍشـر
تٍشِشثر ٕٗذت تٟخٜر َِزُ حثٍرْهٜذ حِضرة تٍٗظاٗل إٍاٙ   

 شـر تٍرْهٜذ

 (ِيٜةخ حشـر) ٌٗثٍد ِيٜةخ 

ٜٗرُ ٗنئ تٍحٜؾ أٗ تٍضرتء ِّ ػرم تٍشِشثر حأنغل شـر  تِٟر تٍشٗىٛ
 ٗأشرؽ ٗىذ ٌِِّ

 ٌٗثٍد ِػَيد

ٜٗرُ ٗنئ تٍحٜؾ أٗ تٍضرتء ِّ ػارم تٍشِشاثر حشاـر     تِٟر حشـر تٍهرظ أٗ ت١ىهثل
 .ت٣نررثط أٗ شـر ت١ىهثل

ِيٜاةخ حشاـر   ) ٌٗثٍد ِيٜةخ 
 (ٗزِّ ِـّٜ

ٜٗرُ ٗنئ رعةٜة تٍشـر ِّ ػرم تٍـِٜل إٍٙ تٍشِشثر ٕٗذت  أِر إٜيثم تٍخشثرخ
 .تٟخٜر َِزُ حئٜيثم تٍرْهٜذ إذت ٗظل إٍٙ ذًٍ تٍشـر

 .ٌٗثٍد ِـَيد 

ٜٗرُ ٗنئ رعةٜة شـر تٍحٜؾ أٗ تٍضرتء ِؾ رهٜٗع ححٜاؾ أٗ   يرٜحٛتِٟر حشـر ر
 .ضرتء حشـر ِيثرج

ِيٜاةخ حِضاثل   ) ٌٗثٍد ِيٜةخ 
 (شـرٚ ِـّٜ 

تٍِعةة حِةخ )تِٟر تٍِؤىذ
 (ِـْٜد

ٜٗرُ ٗنئ رعةٜة ِةخ ٍرْهٜذ نئذت خرضذ ٕذٓ تٍِاةخ َٜلاٙ   
 .تِٟر

 ٗتٍشِشثر ْٕث أضٜر إضثرخ

 ٌٗثٍد ِػَيد .ٍذٚ ٜحيٙ شثرًٜث عرٙ ْٜهذٕٗٗ تِٟر ت تِٟر تٍِهرٗط
تِٟر ِؾ تضررتػ ٍَرْهٜاذ  

 نٗرت
 ٌٗثٍد ِيٜةخ ٕٗٗ تِٟر تٍذٚ َٜٗلٙ إذ ٍُ ْٜهذ نٗرت

نئذت ٍُ ٜشرػؾ أّ ْٜهذٓ ٌَٔ َٜلٙ ٕٗٗ تٍِضٖٗر حأِر تٌٍال   تِٟر ِؾ تضررتػ رْهٜذٓ ٌَٔ
 أٗ تٍـةُ

ِيٜاةخ حعضاُ   ) ٌٗثٍد ِيٜةخ 
 (تٍـَِٜد

أٗ تٍضارتء   تِٟر حاثٍحٜؾ  
أٗرتو ِثٍٜد ِـْٜد حضارػ  

 ِـَو 

 ٌٗثٍد ِـَيد حضرػ ٕٗٗ أِر ِـَو حضرػ أٗ أِر آخر ِيةُ

ٗرػَو نٜٔ ٜة تٍشِشثر ِّ عٜز تٍْٗؽ ٗتٍشـر ٗتٍرٗىٜاذ   تِٟر تٍِػَو
 حِث ٜخةُ ِظَعد تٍـِٜل

 ٌٗثٍد ِػَيد

ّ ِّ ْٗؽ ِّ أشُٖ أِث إذت ٌثّ تِٟر ٗنو تٍظٜلد تٍرثٍٜد إذت تشرػـذ أّ رأرْٜٛ حـةة ِـٜ
 .ِـّٜ نًَ ِّ تٍِثل ٌذت رِـْٜد أٗ تشُ حذترٔ ٗحشـ

 ضـثٍد
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خشـير ّخداّل األّراق اهيبهيج ّحنيِدب فدي شدّق األّراق اهيبهيدج     : اهفرؽ اهذبهد
  جياإلشالي

إّ ؿَِٜد رعةٜة تٟشـثر نٛ شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد ٣ رخرَم ٌسٜرت ؿِاث ٜعاةز ناٛ    
رْثنس تٍعثظل حّٜ ؿثرغٛ تٟظٗل تٍِثٍٜد ٗػثٍحٜٔ ٜعاةز  تٟشٗتو تٍـثةٜد، عٜز إّ تٍ

رهثؿ٤ حّٜ ىٗ٘ تٍـرع ٗىٗ٘ تٍػَج ٗحذًٍ ررعةة تٟشاـثر ٍِخرَام تٟةٗتذ تٍِثٍٜاد    
تؿرِثة ْؼثُ تٍرشـٜرخ نٛ شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد ؿَٙ ىٗ٘ تٍـرع ٗتٍػَج نٛ رعةٜاة  (35)،

نثٍرْثنس تٍِضارٗؽ   دثءذ حٔ تٍضرٜـأِر ٜرهو ِؾ ِث ض ،أشـثر تٟٗرتو تٍِثٍٜد تٍِرةتٍٗد حٔ
حل ِّ ِحثةا تٍشٗو ؿثِد ٗشٗو تٟٗرتو  ،حّٜ تٍِرـثَِّٜ نٛ شٗو تٍِثل ضثةز نٛ ت١ش٤ُ

 .(36)تٍِثٍٜد خثظد 
ٜٗرُ تٍرٗظل إٍٙ شـر حٜؾ أٚ شُٖ ِّ تٟشُٖ حئعة٘ تٍػرتةو : ػرق خحديد اهشـر:ًأّال 
 : تٍرثٍٜد
شػثء نٛ ىثؿد تٍشٗو أٗ نٛ رةٕد تٍحٗرظد ٗذًٍ حثضرِثؽ تٍٗ :اهخشـير تبهيٌبداث  .1

نٛ ظحثط ٌل  ء،ٜٗرُ ذًٍ حثٍَيث( 38)،ِْٗثةترُٖ ؿَٙ تٍـرٗع ٗتٍػَحٜثذ تٍرٛ حعٗزرُٖ (37)
ُٜٗ ةتخل ِْػيد ٜيم ٗشػٖث شِشثر أٗ ة٣ل ِخرط ِٗـٔ ضٖثز ٌِحر تٍظٗذ  ، ٜشٖل 

 .ٍُٔ ت٣رظثل حثٍضخط تٌٍَِم حٌرثحد ت٣شـثر ؿَٙ تٍَٗعد تٍِـةخ ٌٍل شٖ
ٗؿْة تنررثط تٍرـثِل ٌّٜٗ ٌل شِشثر ىة أخذ ِيـةٓ نٛ ٌِثّ ِخظط ٍٔ ٗؿاّ       

ذًٍ ٜهرظ تٍة٣ل تٍِشـر حثج تٍِْثةتخ ؿَٙ شُٖ ِـّٜ ِـَيث ٍشـر ت١ىهاثل ٍاذًٍ تٍشاُٖ،    
ٗؿْةٕث ٜحةأ تٍٗشػثء تٍذّٜ ِـُٖ أٗتِر ٍَضرتء إِث حشـر ت٣نررثط أٗ حشـر ت١ىهثل أٗ حشـر 

تٍذّٜ ِـُٖ أٗتِر حٜؾ أٜغث ٗذًٍ  حثٍِْثةتخ حظٗذ ؿثل ٜيٗل تٍرتكج نٛ ِـّٜ، ٗتٍٗشػثء 
ْٗؼرت ٍَهٗغٙ تٍِعاةز ٜشارـَِّٗ   ( أْث ِـٛ)ٜٗيٗل تٍرتكج نٛ تٍحٜؾ ( أْث آخذ)تٍضرتء 

ت١ضثرخ تٍِرهو ؿَٜٖث نٜرُ ؿية ظهيثذ ِحةةٜد حثٍشـر تٍِـَّ نئذت تْيػـذ تٟظٗتذ تؿرِاة  
، (أْاث آخاذ  )ِّ ػَحثذ تٍحٜؾ رحيٙ تٍػَحثذ  رذ تٍضرتء أٌحذًٍ تٍشـر ، أِث إذت ٌثْذ ػَحث

ٜٗضةة ٍرًَ تٍٗرىد شـًرت أٌحر، ٌٕٗذت إذت ٍُ ٜعيو أٜغث ٕذت تٍشـر تٍرٗتزّ ٜررهؾ تٍشاـر  
 .ٗذًٍ حةخٗل حثةـّٜ ضةة ٗخرٗش ِضررّٜ حشحج تررهثؽ تٍشـر ،إٍٙ أّ ٜعيو تٍرٗتزّ

لثؤٕث رظحظ ٕذٓ تٍـيٗة ِّ حثج ؿياة  حِث أّ تٍـيٗة تٍٟٗٙ ٕٛ ؿيٗة ِحةةٜد نئّ رُ إٍ
تٍحٜؾ ِؾ ضرػ تٍخٜثر ٌٍل ِِْٖث نٛ إِغثء تٍحٜؾ أٗ نشخٔ نٛ ِةخ ٣ ررضثٗز ؿثةخ ضَشاد  
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ٜؼٖر ٍٛ ضٗتز إرحثؽ ٕذٓ تٍػرٜيد : " تٍرةتٗل ، ٜٗيٗل نٛ ذًٍ تٍةٌرٗر ِحثرً حّ شَِٜثّ 
٣ ؼَُ نٜٖث ٟعة ِّ  نٛ تٍٗظٗل إٍٙ تٍشـر تٍذٚ ٜعيو ركحد أٌسر تٍِرـثَِّٜ ، ٗذًٍ أْٔ

تٟػرتم ، ْٟٔ إّ رررج ؿَٜٖث خرٗش ؿةة ِّ تٍِرـثَِّٜ ؿْة رلٜر تٍشـر ، إ٣ أْٔ ٜرررج 
ؿَٙ ذًٍ نٛ تٍٗىذ ْهشٔ ةخٗل ؿةة آخر ِّ تٍِرـثَِّٜ ُِْٖ، رزٜة حةخٍُٖٗ ؿةة تٟٗتِر 

أٌحار ؿاةة   ٗذًٍ أْٔ ٣ ٜـرِة إ٣ تٍشـر تٍذٚ رـية ؿْةٓ ظهيثذ ؿَٙ  ،تٍرٛ ٌِّٜ رْهٜذٕث
 ".ٌِِّ ِّ تٟشُٖ

ٗنٛ ٕذٓ  ،(40)ٗتٍرشـٜر حثٍِيثحَد  (39)ٗرشِٙ تٍرشـٜر حثٍـثرغد  :اهخشـير تبهيلبرٌج .2
تٍػرٜيد ٜيُٗ تٍِخرط، نٜةرس ػَحثذ تٍحٜؾ ٗتٍضرتء ٌٍل ٗرىد نٛ ةنرر خثط ِّ خ٤ٍأ  
ٜشرػٜؾ أّ ٜـرم ِث ٜػَج حٜـٔ ٗضرتؤٓ ِّ تٟشُٖ ٗعةٗة تٟشاـثر تٍِـرٗغاد، ٜارُ    

رٜثر تٍشـر تٍذٚ ٜؤةٚ إٍٙ رَحٜد أٌحر ٌِٜد ٌِِْد ِّ تٍرةتٗل ٗررُ تٍـَِٜد نٛ ٕذٓ تٍعثٍد تخ
ررهو ٕذٓ تٍػرٜيد ِؾ شثحيرٖث نٛ تٍِحةأ، ٌٍْٖٗث نٛ تٍٟٗٙ ضهٜٗد . آٍٜث حثشرخةتُ تٍعٗتشٜج 

 .ٗنٛ تٍسثْٜد ريٜة نٛ ةنثرر سُ ريثرّ ٗرهرز
ِث رٌّٗ ؿرٗع تٍحٜاؾ ٗػَحاثذ   ٗرشرخةُ ٕذٓ تٍػرٜيد ؿْة :اهخشـير تبهظٌدّق  .3

،عٜز ٜغؾ تٍٗشػثء ؿرٗغاُٖ ٗػَحاثرُٖ ناٛ    (41)تٍضرتء نٛ تٍحٗرظد ٌسٜرخ ِٗرـةةخ 
ظْةٗو خثط ٗررٍٗٙ إةترخ تٍظْةٗو رعةٜة تٟشـثر عشج ِث ٜرغِْٔ تٍظاْةٗو ِاّ   

 .ررهو ٕذٓ تٍػرٜيد ِؾ شثحيرٖث . ؿرٗع ٗػَحثذ 

  (42) :و  حػرٜيرّٜٜٗرُ تٍرةتٗل نٛ ٕذٓ تٍشٗ: ػرق اهخداّل:ذبًٌيب 
I. ٗرٌّٗ ٗنو تٍظٜق تٍرثٍٜد :  تٍػرٜيد تٍِحثضرخ ٍَرةتٗل: 

ٕٗٗ أّ ْٜثةٚ تٍشِشثر حِث ٍةٜٔ ِّ ؿرع أٗ ػَج حظٗذ ِررهؾ ِاؾ  : حثٍِْثةتخ   -أ
 .ذٌر تٍخظثةط إٍٙ أّ ٜضة ِّ ٜيثحَٔ نِٜث ٜيةُ عثضرٔ ِّ تٍشِثشرخ نٛ تٍشٗو 

ج، عٜز ٜيةُ تٍشِثشارخ ػَحاثرُٖ ناٛ    ٗذًٍ ؿَٙ ٍٗعد تٍـرع ٗتٍػَ: حثٌٍرثحد -ج 
حػثىثذ خثظد إٍٙ ٌثرج تٍِيظٗرخ ٍرةْٜٖٗث ؿَٙ تٍَٗعد ٜٗشرِر رَيٛ تٍـرٗع إٍاٙ أّ  

 .ٜغرج تٍضرس تٟٗل ١ىهثل تٍضَشد

ساُ ٗرةذ حػثىاد    ،ٗإذت ةّٗ ؿَٙ تٍَٗعد ؿرع ٍْٗؽ ِـّٜ ِّ تٟشُٖ حشـر ِـّٜ
 ،شظ ٜٗةّٗ تٍـارع تٍضةٜاة  ؿرع أخر٘ ٍذتذ تٍشُٖ حشـر أىل نئّ تٍـرع تٟٗل ِٜ
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ًِث حشـر سُ ؿرع ذًٍ تٍشُٖ حذًٍ  ٗرٌّٗ ْٕث تٍٟٜٗٗد تٟٗل نثٟٗل نئذت ػَج شِشثر شٖ
 .تٍشـر ٌثّ ٍٔ ٗ ٣ ٜعو ٍَشِشثر تٍـثرع أّ ٜحٜـٔ ٍلٜرٓ

ِْٗٔ نئذت ترهو تٍشِشثرتّ ؿَٙ ؿية تٍظهيد ، شٗتء ٌثّ ذًٍ ؿّ ػرٜو تٍِْثةتخ أٗ ؿّ 
تٍـرع ، ٌثّ ؿَٙ ٌل ِِْٖث أّ ٜةّٗ تٍظهيد ناٛ ةنرارٓ ٗأّ   ػرٜو تٌٍرثحد ؿَٙ ٍٗعد 

ٜٗىؾ ؿَٙ ةنرر تٝخر ، ٌِث أّ ؿَِٜٖث أّ ٜةْٗث تٍـية نٛ حػثىد خثظد أؿةذ ٍٖذت تٍلرع 
 .ٜشَِٖث تٍِضررٚ إٍٙ ٌثرج تٍِيظٗرخ حـة تٍرٗىٜؾ ؿَٜٖث 

II. ْؼثُ ترظاث٣ذ حاٜ   ،تٍْؼثُ تٍٝٛ ٍرةتٗل تٟشُٖ:  تٍْؼثُ تٍٝٛ ٍَرةتٗل ٕٗ ّ
أػرتم تٍرـثِل ٜحةأ حيحٗل رشثةل تٍِرـثَِّٜ نٛ ضٌل أٗتِر حٜؾ أٗ ضرتء ٗحسٖث نٛ ظٗرخ 

ْٜٗهذٕث نٛ ؼل ىٗتؿة أٍٜٗٗد ٗتغاعد ٗرْرٖاٛ حرشاٜٗد     ،ؿرٗع ٗػَحثذ ؿَٙ تٍضثضد
 .تٍظهيثذ تٍِْهذخ

ٗحثٍْؼر نٛ تٍرةتٗل ِّ ِْؼٗرٓ تٍضرؿٛ نئّ ؿَِٜثذ حٜؾ ٗضرتء تٟٗرتو تٍِثٍٜد ناٛ  
شٗتء نٛ ْؼثُ تٍرةتٗل تٍِحثضر أٗ ْغثُ تٍرةتٗل تٍٝٛ ريُٗ ؿَاٙ تٍِزتٜاةتذ   تٍحٗرظثذ 

 :ٗتٍِْثىظثذ، ٍٗذًٍ شْر٘ عٌِِٖث
تٍِزتٜةخ ٕٛ أّ ْٜثة٘ ؿَٙ شَـد ِث ٜٗيُٗ تٍْثس حثٍِزتٜةخ حـغُٖ ؿَاٙ  :  تٍِزتٜةتذ 

حـع عرٙ ريم ؿَٙ آخر ِزتٜةخ أٗ أخر زتةة نٜأخذٕث ، ٍٗية ضثء نٛ ِضَس ِضِؾ تٍهيأ  
:  3771ُت١ش٤ِٛ تٍِْـية نٛ ةٗرخ ِؤرِرٓ تٍساثِّ  ّ ِْؼِد تٍِؤرِر ؿتٍِْحسو ت١ش٤ِٛ 

إّ ؿية تٍِزتٜةخ ٕٗ ؿية ِـثٗغد ٜـرِة ةؿٗخ تٍرتكحّٜ حثٍْةتء أٗ ٌرثحد ٍَِضثرٌد نٛ تٍِزتة 
 (43)ٜٗرُ ؿْة رغث تٍحثةؾ، 

زتٜاةخ حاةّٗ   ٜٗر٘ ِحثرً حّ شَِٜثّ أْٖث ضثةزخ ِشرة٣ حثٍْٖٛ ؿَٙ تٍْضص، ٕٗٗ تٍِ
 (44)تٍْٜد حثٍضرتء ٕٗذت ٜةل ؿَٙ ضٗتز تٍزٜثةخ نٛ تٍسِّ ٍِّ ٜرٜة تٍضرتء 

  تٍِْثىظثذ ِّ تٍِـث٤ِذ تٍعةٜسد، ِّ أضل ذًٍ ٣ رضة ٍٖث : حٜؾ تٍِْثىظثذ
تٍِْثىظد ٕٛ ػَج أىال  :" ِثٕر تٍشٗشٛ  رتٍيةتِٙ ٗىة ؿرنٖث تٍةٌرٗ ثرـرٜهث ؿْة نيٖثةْ

 (45) " .ثعحٔ تٍٗنثء حضرٗػٔ ؿًٗغث نٛ ؿِل ِخظٗط َٜرزُ ظ
ٕٗٛ ِّ ىحٜل تٍِزتٜةخ عٜز ٣ نرو حِْٜٖث نٛ تٟعٌثُ تٍِرـَيد حِٖث، ِؾ ت٤ٍِعؼد أّ 
تٍِزتٜةخ ٕٛ ػَج تٍشـر تٟؿَٙ ٗتٍْثىظد ٕٛ ػَج تٍشـر تٟةْٙ، ٗتٍِزتٜةخ رٌاّٗ ناٛ   

  (46) .تٍِْثىظد رٌّٗ نٛ تٍضرتء ِٗث ضثحٔ ثتٍحٜؾ، أِ
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نٌٜاّٗ إِاث    ،ٗذًٍ حػرو ِخرَهد ،ٗتٍرةتٗل ْيل تٌٍَِٜد خرشـٜرٜٗأرٛ حـة رعةٜة تٍ    
ٗإِاث   ،ٗإِث حئظةتر ضٖثةخ ضةٜةخ حثشُ تٍِضررٚ ،حرةّٜٗ تشُ تٍِضررٚ ؿَٙ ضٖثةخ تٟشُٖ

ٗإِث ٜيٜة ذًٍ ناٛ عشاثج ٠ٍشاُٖ ٜهرعأ      ،حئظةتر إضـثر ٌَِٜد ٜظةر حثشُ تٍِضررٚ
 .نٛ ضرٌثذ رشض٤ٜذ تٟشُٖ  تٍِشرسِر شٗتء نٛ تٍحًْٗ أٗ نٛ ِرتٌز ت١ٜةتؽ أٗ

أِث حثٍْشحد ٍْيل تٌٍَِٜد ٗإسحثرٖث ٗرةْٜٖٗث، نئْٔ ِّ تٍْثعٜد تٍضرؿٜد ٗتضج ِٗػَٗج ذًٍ 
ًَ  :ٍيٍٗٔ رـثٍٙ      َِب اهَِّذي ٌْخ ْى ِإَذا آَيٌ ّا َيب َأيُّ ًٍ َخَداَي ٌُْرُحُٗٓ ي َشيِّ  َأَجٍل ِإَه َٰ ِتَدْي ٕٗذت ِاّ  ( 47) َنث

 .وأضل ؿةُ غٜثؽ تٍعيٗ
 اهخالظج

ت١ش٤ِٜد ٗؼثةم تٜضثحٜد ٌٍل تٍِرـثَِّٜ نٜأ، نٖاٗ ِرٌاز     إّ ٍشٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد
٣ِرظثط تٍِثل ٗرعَٜٗٔ تٍٙ ِّ ِْٜٜٔ ، نٌَِثْد تٍِثل ٗ إِٜٔد رسِٜارٓ ناٛ ت٣ىرظاثة    

نٌثْاذ   ،ت١ش٤ِٛ، عثٗل نيٖثةْث تٟض٤ء ٗغؾ رظٗر ٍشٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد ت١شا٤ِٜد 
ٛ ٗغؾ ٕذٓ تٍشٗو ِّ أٍٜٗٗثرُٖ ِّ خ٤ل تٍَِريٜاثذ ٗتٍْاةٗتذ ِٗعثٍٗاد    ت٣ضرٖثةتذ ن

ٗغؾ تٟةٗتذ، ٌَٖث رظج نٛ شحٜل ٗغؾ أشس ضرؿٜد ٍٖذت تٍشٗو تٍذٚ ٜضج أّ رٌاّٗ  
ِحثةةٔ ِشرِةخ ِّ تٍضرٜـد ،ؿَٙ خ٤م شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد تٍٗغـٜد تٍيثةُ ؿَِٖث ؿَٙ ِث 

ىثةِد ؿَٙ ؿْظر تٍرحث، حث١غثند إٍٙ تٍِياثِرخ  ٜخثٍم  تٍـِل ت١ش٤ِٛ نأكَج ْضثػثرٖث 
 .ٗت٣عرٌثر ِٗضِٗؽ تٍحٜٗؽ تٍِعرِد ِسل تٍحٜٗؽ تٍظٗرٜد

نَذًٍ ىثِذ شٗو تٟٗرتو تٍِثٍٜد ت١ش٤ِٜد حئْضثء إػثرٕث تٍخثط تٍيثةُ ؿَٙ تٍضرٜـد، 
 :ِٗشرـَِد ِث ٜٗتنيٖث ِّ تٍشٗو تٍٗغـٜد  نضـَذ ٍٖث  

ت٣شرسِثر تٍضرؿٜد ٗنو ؿيٗةٕاث ٍَارحػ حاّٜ     ٗشػثء ريُٗ أؿِثٍُٖ ؿَٙ غٗتحػ -
 ( .أظعثج تٍهثةع ٗأظعثج تٍـضز) تٍهةرّٜ 

رعةٜة تٍـ٤ىد حّٜ تٍِرـثَِّٜ ٗتٍشِثشرخ نٛ تٍٜثذ ِعاةةخ ِٗرٗتنياد ٗتٍضارٜـد     -
 .ت٣ش٤ِٜد

 :تشرِةذ آٍٜثذ تٍرشـٜر ٗتٍرةتٗل ِّ تٍشٗو تٍٗغـٜد ٍـةُ ِخثٍهرٖث ٗىٜثِٖث ؿَٙ حٜؾ  -
  تٍِزتٜةتذ. 

 ٍِ  .ْثىظثذ ت
 .نرع ؿَِٜد إسحثذ ٗرةّٜٗ ْيل تٌٍَِٜد   -
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