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 : البحث ملخص

ض٘حٍٝ جُركع جُذٝس جُز١ ضِؼرٚ جُخرشز جُطر٤س ك٢ ئغرحش جألخطأء جُطر٤س   

ضؼطشمٚ فؼٞذحش   -ك٢ جُـحُد –ٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس ،  كحُوحم٢ جُٔذ٢ٗ جُل٤٘س أ

ُٓطخقـ ك٢ جُٔؿحٍ  ك٤ٔح ٣طؼِن ذاغرحش جُخطأ جُطر٢ جُل٢٘ ، ٗظًشج ٌُٞٗٚ ؿ٤ش 

جُطر٢ ، ٓٔح ٣ذكغ ذٚ ئ٠ُ جالعطؼحٗس ذأَٛ جُخرشز ٝجالخطقحؿ ، ٣ٌٕٝٞ رُي ٖٓ 

ٝس٣س إلصجُس جُؼورحش جُل٤٘س خالٍ ٗذخ خر٤ش هر٢ ُطض٣ٝذٙ ذحُٔؼِٞٓحش جُل٤٘س جُنش

أٝ جُؼ٤ِٔس جُط٢ ضؼطشمٚ ، ٌُٖٝ ٣طٔطغ جُوحم٢ ك٢ ًَ جألقٞجٍ ذحُكش٣س ضؿحٙ ضوش٣ش 

جُخر٤ش ، كِٚ إٔ ٣أخز ذطوش٣ش جُخر٤ش ٤ًِس ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ضُؼطرش أعرحخ جُطوش٣ش 

٢ٛ رجش أعرحخ جُكٌْ ، كال ٣كطحؼ جُكٌْ ئ٠ُ أعرحخ خحفس ُذػٔٚ ، ًٔح إٔ 

ٕ ٣أخز ذرؼل جُطوش٣ش ٣ٝطشـ جُرؼل ج٥خش ، ًزُي ٣ٌٕٞ ُِوحم٢ إٔ ُِوحم٢ أ

٣طشـ ضوش٣ش جُخر٤ش ٤ًِس ٣ٝون٢ ذٔح ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ ٖٓ أٝسجم أٝ ٓغط٘ذجش ذحُذػٟٞ  

، ٝٛٞ ال ٣كطحؼ ك٢ رُي ئ٠ُ ضل٤٘ذ جُطوش٣ش جُز١ سكل جألخز ذٚ أٝ ٓ٘حهؾطٚ  ، ٌُٖٝ 

وش٣ش جُخرشز جُطر٤س ، ٝكنالً ػٔح جُٞجهغ جُؼ٢ِٔ ٣ؾٜذ ذإٔ جُوحم٢ ؿحُرًح ٓح ٣أخز ذط

عرن ٣ؿٞص ُِوحم٢ جعطذػحء جُخر٤ش ُٔ٘حهؾطٚ ئرج ٓح جسضأٟ إٔ ػِٔٚ ٣ؾٞذٚ جُخطأ 

أٝ جُ٘وقحٕ ، ًٔح إٔ ُِوحم٢ إٔ ٣أٓش ذاػحدز جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ ٗلظ جُخر٤ش جُٔ٘طذخ 

غس أٝ ئ٠ُ خر٤ش آخش أٝ غالغس خرشجء ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣ٌٕٞ ُِخر٤ش أٝ جُخرشجء جُػال

إٔ ٣غطؼ٤٘ٞج ذشأ١ جُخر٤ش جُغحذن ، ٣ٝطؼ٤ٖ ػ٠ِ جُوحم٢ ق٤ٖ ضوذ٣شٙ جُخطأ ج٢ُٜ٘ٔ 

ُِطر٤د ك٢ مٞء ج٥سجء جُل٤٘س جُط٢ ٣ذ٢ُ ذٜح جُخرشجء ، إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ؿح٣س جُكٌٔس 

ٝجُكزس ، كال ٣ؼطشف ذٞؾٞد جُخطأ ئال ئرج ُٚ غرٞضًح هحهًؼح إٔ جُطر٤د هذ خحُق ػٖ ، 

ل٤٘س جُػحذطس ٝجُوٞجػذ جُؼ٤ِٔس جألعحع٤س جُط٢ ال ضذع ؾَٜ أٝ ضٜحٕٝ ، جألفٍٞ جُ

ٓؿحالً ُِؾي أٝ جُ٘وحػ ٝجُط٢ ٣لطشك ك٢ ًَ هر٤د ٖٓ ٓغطٞجٙ إٔ ٣ؼشكٜح، أٓح ئرج 

ًحٕ جُلؼَ جُز١ ٣ُ٘غد ئ٠ُ جُطر٤د ٣طقَ ذٔغحتَ ػ٤ِٔس ٓخطِق ػ٤ِٜح ٝال ٣ضجٍ 

جُ٘وحػ جُؼ٢ِٔ ٣ذٝس قُٜٞح جُ٘وحػ ٝجُؿذٍ ، ك٤ِظ ُِوحم٢ إٔ ٣ُوكْ ٗلغٚ ك٢ ٛزج 

ُِطشؾ٤ف ذ٤ٖ ٝؾٜحش جُ٘ظش ٝجضخحر ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ٜٓ٘ح ، ٝئٗٔح ػ٤ِٚ إٔ ٣ُؼطرش جُطر٤د 

 ؿ٤ش ٓخطة أٝ ؿ٤ش ٓغثٍٞ.

 .جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس - جألخطحء جُطر٤س - ئغرحش – جُخرشز : الكلمات المفتاحٌة

 

 

 

 

 

 



 عبد الحميد د. مدحت عبد البارى               دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات األخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 3 - 

 مقدمة

ٞ ٓٞمٞع ٝٛ -ضكطَ هٞجػذ جإلغرحش جُٔذ٢ٗ أ٤ٔٛس خحفس ، ٝآ٣س رُي إٔ جُكن 

 –٣طؿشد ٖٓ ًَ ه٤ٔطٚ ٓح ُْ ٣وْ جُذ٤َُ ػ٠ِ جُٞجهؼس جُط٢ ٣غط٘ذ ئ٤ُٜح . ُٝزُي ه٤َ  –جُطوحم٢ 

ٕ " ٓح ال د٤َُ ػ٤ِٚ ٛٞ ٝجُؼذّ عٞجء " ئ -ذكن
 (ٖ )

  . 

ٜٗح ض٘قد ػ٠ِ جُٞجهؼس ئٝضُؼذ جُخرشز ٝع٤ِس ٖٓ ٝعحتَ جإلغرحش جُٔرحؽشز ، ئر 

جُ٘حق٤س جُل٤٘س ، ٖٝٓ غْ كإ جُخرشز ٗٞع ٖٓ أٗٞجع  جُٔشجد ئغرحضٜح ُِطؼشف ػ٠ِ قو٤وطٜح ٖٓ

جُٔؼح٣٘س جُل٤٘س ضطْ ذٞجعطس أؽخحؿ ُذ٣ْٜ ٓؼحسف ك٤٘س خحفس ال ضطٞجكش ُذٟ جُونحز 
 (ٗ )

. 

جُطكو٤ن ٣ُوقذ ذٚ جُكقٍٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش  كحُخرشز ئؾشجء ٖٓ ئؾشجءجش

َ ٗضجع ذ٤ٖ جُنشٝس٣س ػٖ هش٣ن أَٛ جالخطقحؿ ٝرُي ُِرص ك٢ ٓغحتَ ك٤٘س ضٌٕٞ ٓك

جُخقّٞ ٝال ٣غطط٤غ جُوحم٢ جإلُٔحّ ذٜح 
 (٘ )

. 

ح  ًٔ ح ك٢ جُؼَٔ جُونحت٢ ، ذحػطرحسٛح هش٣وًح ٜٓ ًٔ ٝهذ أفركص جُخرشز ضكطَ ٌٓحًٗح ٜٓ

ٖٓ هشم ئغرحش جُكوٞم ك٢ جُٔ٘حصػحش جُط٢ ض٘ظش أٓحّ جُونحء ، ال ع٤ٔح ك٢ ٓٞجؾٜس 

جُططٞس جُطو٢٘ ك٢ ؽط٠ جُٔؿحالش
  (ٙ )

. 

لطشك ، كإ جُوحٕٗٞ ٣  جُؼِْ ذحُوحٕٗٞ ًـ٤شٙ ٖٓ جُ٘حط لطشك ك٤ٚ ٣ُ ُوحم٢ كارج ًحٕ ج  

٤ُظ ٓؿشد ػحُْ ذحُوحٕٗٞ ذَ أٗٚ جُخر٤ش جألٍٝ ك٤ٚ ، ُٝزُي أًَٝ ئ٤ُٚ جُلقَ ك٢ أٗٚ 

ؿ٤س ٝهٞز جُؾ٢ء جُٔون٢ ك٤ٚ ، أ١ جُخقٞٓحش دٕٝ ؿ٤شٙ ، ٝأمل٠ قٌٔٚ هش٣٘س جُكُ 

٤ش إٔ جُوحٕٗٞ ال ٣لطشك ػِْ جُوحم٢ ذٌَ ؽ٢ء جكطشجك إٔ ٓح قٌْ ذٚ ٛٞ ػ٤ٖ جُكو٤وس ، ؿ

ذَ ٣لطشك ؾِٜٚ ك٢ جُٔؿحالش جُؼ٤ِٔس ٝجُل٤٘س جُٔطخققس  
 (7 )

، ٝأق٤حًٗح هذ ضطؼِن ٝهحتغ  

                                      
( ٝهذ ؾحء ذحُٔزًشز جإل٣نحق٤س ُٔؾشٝع جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ ، خحًفح ذ٘قٞؿ جإلغرحش جُِٔـاحز ،  ٖ) 

جُاذ٤َُ ػِا٠ جُكاحدظ جُٔراذٟء ُاٚ ، هح٤ًٗٞٗاح ًاحٕ جُكاحدظ أٝ ٓحد٣ًاح .  إٔ " جُكان ٣طؿاشد ٓاٖ ه٤ٔطاٚ ٓاح ُاْ ٣واْ

ٝجُٞجهغ إٔ جُذ٤َُ ٛٞ هٞجّ جُكن ٝٓؼوذ جُ٘لغ ك٤ٚ " ، ٓؿٔٞػس جألػٔحٍ جُطكن٤ش٣س ُِوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ، جُؿاضء 

 ٕ٘؛ ٝجٗظش ك٢ ٗلظ جُٔؼ٠٘ جُٔزًشز جإل٣نحق٤س ُوحٕٗٞ جإلغراحش جُؿذ٣اذ ) جُواحٕٗٞ سهاْ  3ٖٗجُػحُع ، ؿ 

( ، ٝهذ هنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذإٔ " جُكن ٣طؿشد ٖٓ ه٤ٔطاٚ ٓاح ُاْ ٣واْ جُاذ٤َُ ػ٤ِاٚ " . )ٗوال  3ٙ1ُٔغ٘س 

 ٕع  ٓٗجُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط   ُٗ٘غا٘س  ٕٓهؼٖ سهاْ  313ٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٕٓذ٢ٗ 

 (.ٕ٘ٔم  ٖ٘ٗؿ 

ذ٤ٗاس ُِخر٤اش جُوناحت٢ " دسجعاس ( أعطحرٗح جُذًطٞس/ ٓقطل٠ أقٔذ ػرذ جُؿٞجد قؿاحص١   جُٔغاث٤ُٞس جُٔ ٗ) 

ٓوحسٗااس ذاا٤ٖ جُوااحٕٗٞ جُلشٗغاا٢ ٝجُٔقااش١ ٝجٌُاا٣ٞط٢ كاا٢ مااٞء آسجء جُلوااٚ ٝأقااذظ أقٌااحّ جُونااحء " ، دجس 

 .ّٖ ،  ؿ  ٕٗٓٓجُؿحٓؼس جُؿذ٣ذز ُِ٘ؾش ، 

( د/ سٓنحٕ أذٞ جُغؼٞد   أفٍٞ جإلغرحش ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ، جُذجس جُؿحٓؼ٤س، جإلعٌ٘ذس٣س ،  ٘) 

 .3ّٖٖ ، ؿ  33ٖٔ

( د/ ٓكٔااذ ٝجفااَ ، قغاا٤ٖ ذااٖ ػِاا٢ جُٜالُاا٢    جُخرااشز جُل٤٘ااس أٓااحّ جُونااحء " دسجعااس ٓوحسٗااس " ،  ٙ) 

 ٝٓح ذؼذٛح. 7ّٕ ، ؿ  ٕٗٓٓئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُِٔكٌٔس جُؼٔح٤ٗس ، 

ٓحؾغاط٤ش،  ( جألعطحر / ٗر٤َ دجع٢  جإلغرحش ػٖ هش٣ن جُخرشز كا٢ جُٔغاحتَ جُٔذ٤ٗاس ٝجُطؿحس٣اس ، سعاحُس 7) 

 . ٗ-ّٖ  ، ؿ  ٕٗٔٓجُر٣ٞشز ، جُؿضجتش ،  –٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ جُغ٤حع٤س  ، ؾحٓؼس أ٢ًِ ٓك٘ذ أُٝكحـ 
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ؼطرش ٖٓ هر٤َ جُٔؼِٞٓحش جُؼحٓس جُط٢ ٣لطشك ك٢ جٌُحكس جُؼِْ ذٜح . جُذػٟٞ ذٔغحتَ ك٤٘س ال ضُ 

٣ِؿأ ئ٠ُ أَٛ جُخرشز  ٢ٌُ ٣غطشؽذ ُٜزج سأ١ جُٔؾشع مشٝسز جُطشخ٤ـ ُِوحم٢ ك٢ إٔ 

ذشأ٣ْٜ ك٢ كْٜ ضِي جُٔغحتَ ٝض٣ٌٖٞ سأ١ ع٤ِْ ك٢ أٝؾٚ جُٔ٘حصػس جُٔطؼِوس  ذٜح 
 (1 )

. ٝٛزج  

ًِٚ ٖٓ أؾَ ض٣ٌٖٞ سأ١ ع٤ِْ ُِوحم٢ ك٢ أٝؾٚ جُٔ٘حصػس ، ٣ٌٕٝٞ جُلقَ ك٤ٜح ػ٠ِ ذ٤٘س 

ضحٓس كقالً ٣ُش٣ف م٤ٔشٙ ٣ُٝكون جُؼذجُس 
 (3 )

   . 

جُؼ٤ِٔس أٝ جُل٤٘س جُٔطخققس ك٢ جُخرشز حم٢ ئرج ضٞجكشش ُذ٣ٚ ٣ٝؿد ػ٠ِ جُو

ػ٠ِ ضِي جُٔؼشكس  ذ٘حءً ػ٤ِٚ ، أال ٣كٌْ ك٤ٜح جُٔؼشٝمس ٓغأُس ٓؼ٤٘س ٓشضرطس ذحُذػٟٞ 

جُؾخق٤س أٝ ضؿشذطٚ جُك٤حض٤س ، ذحػطرحس إٔ رُي ٣قطذّ ذوحػذز ٓغطوشز ك٢ ػِْ جإلغرحش 

ٓإدجٛح ػذّ ؾٞجص قٌْ جُوحم٢ ذؼِٔٚ جُؾخق٢
 (ٔٓ )

. 

٣ٝطؼ٤ٖ ػ٤ِٚ ئرٕ ٓشجػحز هٞجػذ جإلغرحش ُِٞفٍٞ ئ٢ُ جُكو٤وس ٖٓ خالٍ جالعطؼحٗس 

ُٔطخقـ ك٢ ضِي جُٔغأُس ٤ُُذ٢ُ ذشأ٣ٚ جُل٢٘ ك٤ٜح ذٌَ ق٤حد ، دكًؼح ُِظٖ ك٢  ذحُخر٤ش جُل٢٘ جُ

 قٌْ جُوحم٢ ٖٓ أقذ جُخقّٞ ذح٤َُٔ ئ٢ُ أقذْٛ. 

جُؼ٤ِٔس ، ٤ُظ كوو ذغرد ضؾؼد ٣ٝضدجد جالضؿحٙ ئ٠ُ جُخرشجء جٗطؾحًسج ك٢ جُك٤حز 

ك٢ ًػ٤ش  –جُٔؼحسف جإلٗغح٤ٗس ٝفؼٞذس ئُٔحّ جُوحم٢ ذٜح ، ٝئٗٔح أ٣ًنح سؿرس ٖٓ جُونحز 

ك٢ جُط٘قَ ٖٓ جُو٤حّ ذٜٔٔطْٜ ٝئُوحتٜح ػ٠ِ جُخرشجء  –ٖٓ جألق٤حٕ 
 (ٔٔ )

. 

ٕ جُخرشز جُل٤٘س ؿذش ك٢ جُؼحُْ جُٔؼحفش ٖٓ ٓغطِضٓحش جُلقَ ئُزُي ٣ٌٖٔ جُوٍٞ 

ٝهذ أٝمف أقذ جُلوٜحء جُلشٗغ٤٤ٖ  ػش جُخقٞٓحش ك٢ جُذػحٟٝ جُٔوحٓس أٓحّ جُونحء ،ك٢ أً

ًٓ ئٕ ٓشكن جُونحء ذٞفلٚ ٓشكوً رشز ك٢ ٓغحػذز جُونحز ذوُٞٚ   " ػظْ دٝس جُخ ح ال ح ػح

ٌٖٔ إٔ ٣ك٤ح ذـ٤ش جُخرشجء"  ٣ُ 
 (ٕٔ )

. 

ُٓ ٝٛزج ٣ُ  ّ جُط٢ الصٓس ُؼَٔ جُوحم٢ ك٢ أًػش جألقٌحرشص أ٤ٔٛس جُخرشز ًٞع٤ِس 

 ٣قذسٛح.

                                      
( د/ عاا٤ِٔحٕ ٓااشهظ   ٓااٖ هااشم جإلغرااحش ، جُؿااضء جُػحُااع ، ؽااٜحدز جُؾااٜٞد ٝجُوااشجتٖ ٝقؿ٤ااس جألٓااش  1) 

 . ٕٖٓؿ   ّٖٕ٘ ، ذ٘ذ 37ٗٔٗحؽش ،  جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ٝجُٔؼح٣٘س ٝجُخرشز ك٢ ضو٤٘٘حش جُرالد جُؼشذ٤س ، ذذٕٝ

ٝهناص ٓكٌٔاس جُا٘ول ذاإٔ " ُِٔكٌٔاس إٔ ضغاطؼ٤ٖ ذخر٤ااش كا٢ كاشع ٓاٖ كاشٝع جُٔؼشكاس ال ٣طغاغ ُِوحماا٢ 

،  1ُٗغاا٘س  3ٗٗهؼااٖ سهااْ  31ٕٔٓااٖ د٣غاأرش عاا٘س  ٕٓجإلُٔااحّ ذااٚ " . )ٗواال " دٝجتااش جإل٣ؿااحسجش "

 (.ٕٗٔم  1ٗٔٔؿ  ٕع  ٖٖٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

  .ٕٖٓؿ  ٖٕ٘ٔحٕ ٓشهظ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ٘ذ ( د/ ع٤ِ 3) 

( ك٢ ٗلظ جُٔؼ٘ا٠   د/ أقٔاذ أذاٞ جُٞكاح   ٗظش٣اس جألقٌاحّ كا٢ هاحٕٗٞ جُٔشجكؼاحش  ، جُطرؼاس جُخحٓغاس،  ٓٔ) 

 ٝٓح ذؼذٛح.  3ّٖٔ ، ؿ  31٘ٔٓ٘ؾأز جُٔؼحسف ، 

اح ٝػٔاالً ، جُؿاضء ج ٔٔ)  ًٔ ُػاح٢ٗ ، دجس جُٜ٘ناس ( د/ كطك٢ ٝج٢ُ   جُٔرغٞه ك٢ هاحٕٗٞ جُوناحء جُٔاذ٢ٗ ، ػِ

 .ٕٔ٘ؿ  11ّ،  ذ٘ذ  7ٕٔٓجُؼشذ٤س ، 

( 12 ) " Le service public de la justice ne peut vivre sans experts " 

voir: MARCEL CARATINI:"  Experts et expertise dans la legislation francaise 

" Gaz. Pal.1985-doctr. P:42. 
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  ذ٘لغٚ ضطر٤وًح ُٔرذأ ق٤حد  كارج ًحٕ جُٔوشس أٗٚ ال ٣ؿٞص ُِوحم٢ إٔ ٣ركع ػٖ جُكو٤وس

جُوحم٢ 
 (ٖٔ )

، ًٔح ٣ؿد ػ٤ِٚ إٔ ال ٣ر٢٘ ه٘حػطٚ ك٢ جُذػٟٞ ئال ك٢ مٞء جألدُس جُٔوذٓس ٖٓ  

جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس  جُخقّٞ . ئال إٔ ٛزج جُٔرذأ ُْ ٣ُؼذ ٓأخًٞرج ذٚ ػ٠ِ ئهالهٚ ك٢ ػحُْ جإلغرحش ك٢

ٝجُطؿحس٣س ، ًٝزُي ك٢ جُٔٞجد جُؿ٘حت٤س . ئر إٔ جالضؿحٙ ٤ٔ٣َ ئ٠ُ أٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُوحم٢ إٔ 

٣ركع ػٖ جُكو٤وس ٖٓ خحسؼ جُذػٟٞ ٝذؼ٤ًذج ػٖ أدُس جُخقّٞ ، ٣ٝطؿ٠ِ ٛزج جُركع ػحدز 

ُِخرشز ،  ػٖ هش٣ن ٓإعغس جُخرشز جُل٤٘س ، ٝهذ هحّ جُونحء ذططر٤ن رُي هرَ جُط٘ظ٤ْ جُوح٢ٗٞٗ

غْ  أخزش أًػش جُطؾش٣ؼحش ذطٌش٣ظ جُخرشز جُل٤٘س ًٞع٤ِس هح٤ٗٞٗس ٖٓ ٝعحتَ جُطكش١ ػٖ 

جُكو٤وس ٣ِؿأ جُوحم٢  ئ٤ُٜح ًِٔح ٝؾذ ٓرشًسج ُزُي 
 (ٔٗ )

 . 

ػذز ، ئر أٝسدش ذؼل زج جُطٌش٣ظ عٌِص جُطؾش٣ؼحش هشهًح ٝك٢ عر٤ِٜح ُٜ

 ُٔ ح ألػٔحٍ جُخرشز ك٢ جُوحٕٗٞ جُ ًٔ ٘ظْ ُإلؾشجءجش أٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس جُطؾش٣ؼحش ض٘ظ٤

ٝجُطؿحس٣س ذؾٌَ ػحّ ، ٝأٝسدضٜح ضؾش٣ؼحش أخشٟ ك٢ هحٕٗٞ خحؿ ذحإلغرحش ك٢ جُٔٞجد 

 ، ٝأٝسدضٜح ضؾش٣ؼحش غحُػس ك٢ هحٕٗٞ ٓغطوَ هحفش ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ جُخرشز .جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س 

        –ش ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرح ٕٙٔئ٠ُ  ٖ٘ٔك٢ جُٔٞجد ٖٓ  –ٝهذ ٗظْ جُٔؾشع جُٔقش١ 

جُخرشز 
 (ٔ٘ )

ًأْٛ أدُس جإلغرحش  
 (ٔٙ )

ض٘ظ٤ْ ، ًٔح ٗظٜٔح جُٔؾشع ج٣ٌُٞط٢ ذٔٞؾد هحٕٗٞ 

ٝضؼذ٣الضٚ  31ُٓٔغ٘س  ٓٗجُخرشز سهْ 
 (ٔ7 )

. 

رٚ جُطر٤د ٤ُٔ٣ٝض سؾحٍ جُوحٕٗٞ ػحدز ذ٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جُخطأ جُز١ ٣ٌُٖٔ إٔ ٣شضٌ

ل٤٘س ُِٜٔ٘س ، ًحإلٛٔحٍ ٝػذّ ػحد١ ال فِس ُٚ ذحألفٍٞ جُخالٍ ٓضجُٝطٚ ُٜٔ٘طٚ   خطأ 

                                      
ٔرذأ . سجؾغ   د/ ٓذقص ػراذ جُراحس١ ػراذ جُك٤ٔاذ   هٞجػاذ جإلغراحش كا٢ ( ُطلق٤الش أًػش قٍٞ ٛزج جُ ٖٔ) 

 .ٕٔ-ّٗٔ ، ؿ  7ٕٔٓجُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ، 

 .7ٖ-ٖٙ( د/ ٓكٔذ ٝجفَ ، قغ٤ٖ ذٖ ػ٢ِ جُٜال٢ُ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٗٔ) 

 ش   ( ُٔض٣ذ ٖٓ جُطلحف٤َ قٍٞ ٛزج جُٔٞمٞع جٗظ ٘ٔ) 

د/آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ   جُخرشز ك٢ جُٔغحتَ جُؿ٘حت٤اس ، دسجعاس هح٤ٗٞٗاس ٓوحسٗاس ، سعاحُس دًطاٞسجٙ ، ٤ًِاس 

 ّ  . 3ٙٗٔجُكوٞم ، ؾحٓؼس جُوحٛشز ، 

( ٝهذ ػ٠٘ جُٔؾشع جُٔقش١ ذط٘ظ٤ْ ؽثٕٞ جُخرشجء جُٞظ٤ل٤س ك٢ هاحٕٗٞ خاحؿ ٛاٞ جُٔشعاّٞ ذواحٕٗٞ  ٙٔ) 

واحٕٗٞ جُٔازًٞس ؽاشٝه ضؼ٤٤اْٜ٘ ٝقواٞهْٜ ٝٝجؾراحضْٜ ٤ًٝل٤اس ضاأد٣رْٜ ، ، ق٤ع قاذد جُ 3ُٕ٘ٔغ٘س  3ٙسهْ 

ٝجٗظش ك٢ دسجعس ٓطخققاس  ُٜازج جُٔٞماٞع   د/ ٛؾاحّ ئذاشج٤ْٛ جُغاؼ٤ذ ػراذ جٌُاش٣ْ   جُٔغاث٤ُٞس جُٔذ٤ٗاس 

ُٔؼااح٢ٗٝ جُونااحء " دسجعااس ٓوحسٗااس ذاا٤ٖ جُوااحٕٗٞ جُٔقااش١ ٝجُوااحٕٗٞ جُلشٗغاا٢"  ، سعااحُس  دًطااٞسجٙ ، ٤ًِااس 

 ٝٓح ذؼذٛح  . ّٕٓٔ ، ؿ 33٘ٔحٓؼس ذ٢٘ ع٣ٞق، جُكوٞم ، ؾ

، ُٝٗؾش ك٢ جُؿش٣ذز جُشعا٤ٔس ) ج٣ٌُٞاص ج٤ُاّٞ (  31ٖٓٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٗ( ٝهذ فذس ٛزج جُوحٕٗٞ ك٢  7ٔ) 

، ٝجُواحٕٗٞ  33٘ٔ( ُغا٘س ٗٔ، ٝهذ ضْ ضؼذ٣ِاٚ ذحُواحٕٗٞ سهاْ ) 7ٖٓٔ، جُؼذد  31ٖٓٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٕ٘ك٢ 

جُغ٘س جُػح٤ٗس ٝجُغطٕٞ،  3ٕٗٔجُوحٕٗٞ جألخ٤ش ذحُؿش٣ذز جُشع٤ٔس ، جُؼذد ، ٝهذ ٗؾش  ٕٙٔٓ( ُغ٘س ٕ٘سهْ )

 .ٖ، ؿ  ٕٖٙٔٓٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س   ٕٙ -ٛـ  7ٖٖٗٔٓ سٓنحٕ ع٘س  ٕٔجألقذ 
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جالقطشجص جُِز٣ٖ ٣ٌُٖٔ إٔ ٣قذسج ٖٓ أ١ ؽخـ ، ٝخطأ ٢ٜ٘ٓ أٝ ك٢٘ ٣طٔػَ ك٢ جُخشٝؼ 

ػ٠ِ جألفٍٞ جُل٤٘س ُِٜٔ٘س ٝٓخحُلس هٞجػذ جُؼِْ ، ًحُخطأ ك٢ جُطؾخ٤ـ ٝجُؼالؼ 
 (ٔ1 )

 .   

٣غطط٤غ ٝذحُ٘غرس ُِخطأ جُؼحد١ ُِطر٤د ، كإ جُوحم٢ ٣غطط٤غ إٔ ٣ُوذسٙ ذ٘لغٚ ًٔح 

رُي ذحُ٘غرس أل١ ؽخـ آخش ، أٓح ذحُ٘غرس ُِخطأ ج٢ُٜ٘ٔ ، كإ جُوحم٢ ال ٣غطط٤غ ، ذغرد 

ؽشز ُٔ٘حهؾس ٛزٙ جُٔغحتَ ػذّ ضٞجكش جُٔؼشكس جٌُحك٤س ُذ٣ٚ ذحُٔغحتَ جُطر٤س ، إٔ ٣طقذٟ ٓرح

س ذ٘لغٚ خطأ جُطر٤د ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ، ذَ ٖٓ جُٔلشٝك إٔ ٣غطؼ٤ٖ جُوحم٢ ذأَٛ ذ  ٝإٔ ٣ُو

خرشز ، ْٝٛ ذحُطرغ ٖٓ جألهرحءجُ
 (ٔ3 )

 . 

كحُخر٤ش جُطر٢ ٣ُوذّ ُِوحم٢ جُٔغحػذز جُل٤٘س ُطوذ٣ش خطأ جُطر٤د ٝضؼ٤٤ٖ ٓذٟ 

ذٔؼ٠٘ آخش كإ جُشأ١ ٢ ، ٝجؾرحضٚ، ٝرُي ذٔوحسٗس ٓغٌِٚ ذٔغِي هر٤د ٣وع ك٢ ٓغطٞجٙ جُٜٔ٘

ٗس ،  ٝذحُطح٢ُ ضكذ٣ذ جُل٢٘ جُز١ ٣ُوذٓٚ ٛزج جُخر٤ش ٛٞ جُز١ ٣غٔف ُِوحم٢ ذاؾشجء ضِي جُٔوحس

جُطر٤د  ٓذٟ ٓغث٤ُٞس 
 (ٕٓ )

 . 

ًٝٔح أٝمكص ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س كإ " ُوحم٠ جُٔٞمٞع إٔ ٣غطؼ٤ٖ 

ذحُخرشجء ك٢ جُٔغحتَ جُط٢ ٣غطِضّ جُلقَ ك٤ٜح جعط٤ؼحخ جُ٘وحه جُل٤٘س جُط٢ ال ضؾِٜٔح ٓؼحسكٚ ، 

َ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ٣ُلطشك ك٤ٚ ٝجُٞهحتغ جُٔحد٣س جُط٢ هذ ٣ؾن ػ٤ِٚ جُٞفٍٞ ئ٤ُٜح دٕٝ جُٔغحت

ذٜح   جُؼِْ 
 (ٕٔ  )

ٝجُط٢ ال ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس جُ٘ضٍٝ ػٜ٘ح ألٜٗح ٝال٣طٜح ٝقذٛح " 
 (ٕٕ )

 . 

                                      
( د/ ٓكٔذ ٛؾاحّ جُوحعاْ    جُخطاأ جُطرا٢ كا٢ ٗطاحم جُٔغاإ٤ُٝس جُٔذ٤ٗاس ، ٓؿِاس جُكواٞم ٝجُؾاش٣ؼس ،  1ٔ) 

 .  3ّ، ؿ 373ٔٓحسط  -ٛـ  33ٖٔألٍٝ جُغ٘س جُػحُػس ، جُؼذد جألٍٝ، سذ٤غ ج

 .  ٘ٔ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  3ٔ) 

( ق٤ع ٣ُغأٍ جُطر٤د ػٖ ًَ ضوق٤ش ك٢ ٓغٌِٚ جُطر٢ ال ٣وغ ٖٓ هر٤د ٣وع ك٢ ٓغطٞجٙ ج٢ُٜ٘ٔ ٝؾاذ  ٕٓ) 

  3ٙ3ٔٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س  ٕٙكا٢ ٗلااظ جُظااشٝف جُخحسؾ٤ااس جُطا٢ أقحهااص ذحُطر٤ااد جُٔغااثٍٞ . )ٗوال ٓااذ٢ٗ 

 (.ٙٙٔم  7٘ٓٔؿ  ٕع  ٕٓجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط ُٖ٘ٔغ٘س   ٔٔٔهؼٖ سهْ 

جُونحت٤س ،  7ُٙغ٘س  13ٗهؼٖ سهْ  7ٕٖٓٓٓ ٤ُٞ٣ٚ ع٘س  3دجتشز جألقٞجٍ جُؾخق٤س " ٗول " ( ) ٕٔ) 

هؼٖ سهْ  33ٖٙٔٓ د٣غٔرش ع٘س  3ٕ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ ٖٔٔم  ٔٙٙؿ  1٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

 ٕٙ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ ٕٖٓم  1ٗٙٔؿ  ٕع  7ٗقٌحّ جُ٘ول ط جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أ 3ُ٘غ٘س  ٕٖٙٔ

ؿ  ٕع  ٗٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ُٔٙغ٘س  3ٔٓٔهؼٖ سهْ  33ٖٖٔٓ أذش٣َ ع٘س 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٓٗغ٘س  11٘هؼٖ سهْ  37ٖٙٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٗ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 77ٔم  ٕٕٔ

رٛرص ئ٤ُٚ ٓكٌٔس جُ٘ول ٣غطـشذٚ جُرؼل ، ( . ٝٛزج جُز١ 7ٗٔم  7ٕ٘ؿ  ٔع  7ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

غِْ ذٚ ، دٕٝ ٓ٘حصع ، ك٢ جُونحء ٝك٢ جُلوٚ ، ٝجُز١ ٣كقشٛح  ُٔ ذحػطرحس أٗٚ ٣طؼحسك ٓغ ضؼش٣ق جُخرشز جُ

ح ، أٝ كً٘ح ، خحًفح ٣خشؼ  ًٔ ، ك٢ جُٔغحتَ جُل٤٘س جُط٢ ٣ؼؿض جُوحم٢ ػٖ ئدسجى ًٜٜ٘ح ذ٘لغٚ، ألٜٗح ضغطِضّ ػِ

غ جُٔحد٣س ، كال ٣ؿٞص ُِوحم٢ ٗذخ جُخر٤ش ك٢ ؽأٜٗح ، ذذالً ٓ٘ٚ ، ذَ ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ػٖ ٓؼحسكٚ ، أٓح جُٞهحت

٣قَ ئ٤ُٜح ، ٓح دجّ جُٞفٍٞ ئ٤ُٜح ك٢ جعططحػطٚ ، ألٕ ٗذخ جُخر٤ش ، قحُثز ، ٓؼ٘حٙ ضل٣ٞل عِططٚ 

٤ش ُٔغأُس جُونحت٤س ئ٤ُٚ ، ُْٝ ٣ؿض ُٚ جُوحٕٗٞ ٛزج جُطل٣ٞل ذكؿس فؼٞذس جُٜٔٔس . كٌٔح ال ٣ؿٞص ٗذخ جُخر

هح٤ٗٞٗس " ٣ؾن ػ٠ِ جُوحم٢ جُٞفٍٞ ئ٤ُٜح " ، ال ٣ؿٞص ٗذذٚ ُٞجهؼس ٓحد٣س " ٣ؾن ػ٤ِٚ جُٞفٍٞ ئ٤ُٜح" . 

د/ ٓكٔٞد ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ص٢ً  جُخرشز ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س " دسجعس جٗطوحد٣س ألقٌحّ هنحز جُٔٞمٞع 

 .1ٕؿ   ّٗ ، ذ٘ذ  33ٓٔذ٘ذخ جُخرشجء" ، ٓطرؼس ؾحٓؼس جُوحٛشز  ، 
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 غحتَ جُطر٤س جُل٤٘س ذؼِٔٚ ذَ ٣ؿدٝػ٢ِ رُي ال ٣ؿٞص ُِوحم٢ إٔ ٣ون٢ ك٢ جُٔ

ػ٤ِٚ جُشؾٞع ك٤ٜح ئ٠ُ سأ١ جُخرشز جُطر٤س 
 (ٕٖ )

  . 

ُٔالقع إٔ مشٝسز ُؿٞء جُونحز ئ٠ُ ضؼ٤٤ٖ خر٤ش ذٜذف قَ جُٔغحتَ  ؿ٤ش أٗٚ ٖٓ جُ

جُل٤٘س جُط٢ ٣ؼؿض جُونحز ػٖ ٓٞجؾٜطٜح ٝقِٜح ذػوحكطْٜ ٝٓؼِٞٓحضْٜ جُؼحٓس ، هذ دكغ ذحٌُػ٤ش٣ٖ 

هذ سأ١ ك٢ جُخر٤ش أٗٚ  ذؼًنحئ٠ُ جُخِو ذ٤ٖ ٜٓٔس ًَ ٖٓ جُوحم٢ ٝجُخر٤ش ، ئ٠ُ دسؾس إٔ 

ٜ٘حت٢ ، ذخحفس ك٢ ٓؿحٍ جألخطحء جُطر٤س ، جُوحم٢ جألٍٝ ك٢ جُذػٟٞ ٝئ٤ُٚ ٣ؼٞد جُوشجس جُ

، ٝألٕ دٝس جُوحم٢ ٤ُظ ًـ٤شٙ ٖٓ ج٤٤ُٜٖ٘ٔ –ج جُشأ١ ٝكوًح ُٜز –ذحػطرحس إٔ جُطر٤د 

٣٘كقش ك٢ ٓشجؾؼس جُ٘قٞؿ جُوح٤ٗٞٗس ٝضطر٤وٜح ، ٝجُٔوحسٗس ، ُٝزج كإ قَ جُونح٣ح 

جُذسجعس جٌُحِٓس جُٔطؼِوس ذحُٔغث٤ُٞس جُطر٤س ال ٣ٌُٖٔ إٔ ٣طْ ئال ٖٓ هشف ؽخـ صجٍٝ 

ُِطد، ٛزج ٓح ؾؼَ جُرؼل ٣زٛد ئ٠ُ قذ جُٔطحُرس ذاخشجؼ جُونح٣ح جُطر٤س ٖٓ عحقس جُونحء 

ن ذلٖ ، ٝع٘ذْٛ ك٢ رُي إٔ جُونحز ال ٣غطط٤ؼٕٞ ضوذ٣ش ٓٞجهٖ جُخطأ ك٢ ٓغحتَ ضطؼِ

كٌْ ك٢ جُونح٣ح جُطر٤س ٓؿحُظ ٖٓ جألهرحء ٓؿٍٜٞ ػْٜ٘ ، ٝهحُرٞج إٔ ٣  
 (ٕٗ )

 . 

ٝؾ٤ًٜح ئال إٔ جُلوٚ ٗحٛنٚ ذؾذز ٝهحٍ ٗلش  ْٜرؼنذٝ ُجالهطشجـ هذ ٣ر ٝسؿْ إٔ ٛزج

ْٜٗ ال ٣غطط٤ؼٕٞ إٔ ٣لٜٔٞج ُٔحرج ٣ط٤ٔض ذزُي جُطر٤د دٕٝ ؿ٤شٙ ٖٓ أفكحخ ئًر٤ش ْٜٓ٘ 

                                                                               
جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ  ُٕٙغاا٘س  1ٙٓٗهؼااٖ سهااْ  ٕٙٓٓٓااٖ ٓااح٣ٞ عاا٘س  3( )ٗواال ٓااذ٢ٗ  ٕٕ) 

 (.1ٗم  ٕٔٗؿ  7٘جُ٘ول ط 

( ضطر٤وًح ُزُي هنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ " ٓط٠ ًحٕ جُكٌْ ُْ ٣لقف ػٖ جُٔقذس جُز١ جعطو٠ ٓ٘ٚ ٓح  ٖٕ) 

شهحٕ ج٤ٌُِس ٝأٗٚ ٤ُٝذ صالٍ أٝ ضؼد ك٢ جُوِاد هشسٙ ٖٓ إٔ جُٞسّ جُز١ ًحٕ ذوذ٢ٓ جُٔٞسظ ال ػالهس ُٚ ذغ

٘زٖ اٌّعٍِٛبد ال رُعزجش ِٓ لج١ً اٌشئْٛ اٌعبِخ اٌّفشٚض عٍمُ اٌىبةمخ ثٙمب ٚأّمب ِمٓ اٌّعٍِٛمبد ًٝحٗص 

كاٗٚ ال ٣ؿٞص ذ٘حء قٌْ ػ٤ِٜح ئرج ًحٗص فاحدسز ػاٖ ػِاْ  اٌف١ٕخ اٌزٟ ال رزٛاةش ٌغ١ش أً٘ اٌخجشح ِٓ األغجبء

جُونااحت٤س ،  3ُٕغاا٘س  ٕٙهؼااٖ سهااْ  3ٙٗٔٓااٖ ٓااحسط عاا٘س  ٕٙٓااذ٢ٗ  ؽخقاا٢ ُِوحماا٢ " . )ٗواال

 (.ٙٙم  3ٖ٘ؿ  ٔع  ٘ٔٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

( كا٢ ٗلاظ جُٔؼ٘اا٠   د/ ػراذ جُك٤ٔااذ جُؾاٞجسذ٢   ٓغااث٤ُٞس جألهراحء ٝجُقاا٤حدُس ٝجُٔغطؾال٤حش جُٔذ٤ٗااس  ٕٗ) 

 .7ّٕٔ ، ؿ 331ٔٝجُؿ٘حت٤س ٝجُطأد٣ر٤س ، ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س ، 

ذؾإٔ ٓضجُٝس ٜٓ٘س جُطد ٝجُٜٖٔ جُٔغحػذز  ُٕٕٓٓغ٘س  7ٖٓٓ جُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط٢ سهْ  ٖٙٝهذ ٗقص جُٔحدز 

 ُٜٙٓ٘ٔااح ٝقوااٞم جُٔشماا٠ ٝجُٔ٘ؾااةش جُقااك٤س )ٓ٘ؾااٞس ذحُؿش٣ااذز جُشعاا٤ٔس " ج٣ٌُٞااص ج٤ُااّٞ "  ، جُؼااذد 

ّ ( ، ػِا٠ ٕٕٓٓ ٖٓ أًطٞذش عا٘س ٕ٘ -ٛـ  ٕٖٗٗٔٓ سذ٤غ جألٍٝ ع٘س  1جُغ٘س جُغحدعس ٝجُغطٕٞ ، جألقذ 

ٓااٖ رجش جُوااحٕٗٞ ػِاا٠ إٔ  7ٖ... " ، ٝٗقااص جُٔااحدز   عٙممبص اٌّغممة١ٌٚخ اٌ ج١ممخإٔ " ٣٘ؾااأ ؾٜااحص ٣ُغاا٠ٔ  

٠خزص ٘زا اٌغٙبص دْٚ غ١شٖ ِٚٓ خالي اٌٍغبْ اٌزٟ ٠شىٍٙب ثإثذاء اٌمشأٞ اٌفٕمٟ ةمٟ وبةمخ اٌّٛظمٛعبد 

بس٠ش   ٚاٌمعممب٠ب  ٚاٌممذعبٜٚ اٌزممٟ رعممشض ع١ٍممٗ ِممٓ خممالي اٌشممىبٜٚ   ٚاٌجالغممبد   ٚاٌّؾبظممش   ٚاٌزممم

اٌّزعٍمخ ثبألخ بء اٌ ج١خ   ٚاٌّخبٌفبد ا١ٌّٕٙخ اٌّشرىجمخ ِمٓ لجمً ِضاٌٚمٟ إٌّٙمخ   ٚأامؾبة إٌّشم د 

اٌصمؾ١خ   أٚ ِمذ٠ش٠ٙب ِمٓ ؽ١مش رؾمممك اٌخ م  اٌ جمٟ أٚ اٌّخبٌفمخ ا١ٌّٕٙمخ ِممٓ عذِمٗ عمٛاء ةمٟ اٌم ممب  

فممخ اْ صجزممذ ٚرم١ّٙممب ٚرؾذ٠ممذ اٌّغممةٚي أٚ اٌؾىممِٟٛ أَ األٍ٘ممٟ ِمم  ث١ممبْ ٚعممٗ ٚغج١عممخ اٌخ مم  ٚاٌّخبٌ

اٌّغة١ٌٚٓ عٕٗ ة١ًٕب ٚرمذ٠ش األظشاس اٌصمؾ١خ اٌّزشرجمخ ع١ٍٙمب ٚث١مبْ هصبس٘مب ٚرٛل١م  اٌعمٛثمبد اٌز د٠ج١مخ 

اٌّمشسح ةٟ ٘زا اٌمبْٔٛ ثّب ٠زٕبعمت ِم  عغمبِخ ٚغج١عمخ ِٚمذٜ رىمشاس اٌّخبٌفمخ أٚ اٌخ م  اْ ومبْ ٌمزٌه 

 ." ِمزعٝ 
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ٖ جُٜٖٔ جُٜٖٔ ، كاٗٚ ال ضٞؾذ ٜٓ٘س ال ض٘طرن ػ٤ِٜح ٛزٙ جُٔالقظحش جُط٢ ٣ٞسدٛح جألهرحء ػ

ٓٔح ٣وطن٢ ئٗؾحء ٓكحًْ خحفس ٌَُ هحتلس ٖٓ ق٤حدُس ٝجُ جُطر٤س ٝأذشصٛح جُٜٔ٘ذعٕٞ

أسذحخ جُٜٖٔ ، ٝك٢ رُي ٓح ك٤ٚ ٖٓ ضنك٤س ذحُقحُف جُؼحّ ك٢ عر٤َ ضكو٤ن جُٔقحُف جُلشد٣س 

ُِطٞجتق ، ٝال ٓكَ ٓطِوًح ُِوٍٞ ذاخشجؼ جألهرحء ٖٓ ٗظحّ جُونحء جُؼحد١ ئال أٗٚ ٖٓ ٗحق٤س 

حس ئ٠ُ عُٜٞس ققٍٞ جُخطأ ك٢ ػحُْ جُطد أخشٟ كاٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ جُونحء جُ٘ظش ذؼ٤ٖ جالػطر

ٝئٕ ًحٕ ٛزج جُخطأ هذ جٗكقش  ذغرد ػذّ جُطكذ٣ذ ٝجُـٔٞك جُز١ ٣ٞؾذ ك٢ ذؼل جُكحالش

      جُٔشك  عطؼٔحٍ جألؾٜضز جُكذ٣ػس ك٢ ضؾخ٤ـجالًطؾحكحش جُؼ٤ِٔس جُٔزِٛس ٝج ذؼذ

ٝػالؾٚ 
 (ٕ٘ )

 . 

ٜٓٔس جُخر٤ش جُط٢ ض٘كقش ٖٝٓ جُٞجمف إٔ ظٜٞس ٛزج جالضؿحٙ ًحٕ ٗط٤ؿس ُخِو ذ٤ٖ 

ُٓطحذوس ٗط٤ؿس ضوش٣ش جُخر٤ش ك٢  ُٓطحذوس جُؼَٔ جُل٢٘ ُِطر٤د ُوٞجػذ ٜٓ٘س جُطد ، ٝذ٤ٖ  ك٢ 

جُوحم٢  جُٔؿحٍ جُوح٢ٗٞٗ ذؼ٘حفش جُٔغإ٤ُٝس ، ٝجُط٢ ٢ٛ ٖٓ ف٤ْٔ جخطقحؿ 
 (ٕٙ )

  ٞٛٝ ،

 ٓح ع٘ؼشك ُٚ القوًح.

جعس ٜٝٓ٘ؽ جُركع ًٔح ٌٝٗطل٢ ذٜزج جُوذس ، ٝٗؾشع ج٥ٕ ك٢ ضكذ٣ذ ٓٞمٞع جُذس

  ٢ِ٣ 

 : وأهمٌته البحثحدود 

ٌٗشط ٛزٙ جُذسجعس ُركع ٓٞمٞع دٝس جُخرشز جُطر٤س جُونحت٤س ك٢ ئغرحش جألخطحء 

، ٝرُي ٗظًشج ك٢ مٞء جُوح٤ٖٗٞٗ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢  جُطر٤س جُل٤٘س أٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس

، ذحػطرحس إٔ جُٔغحتَ جُل٢٘  ٓؿحٍ ئغرحش جُخطأ جُطر٢أل٤ٔٛس جُذٝس جُز١ ضِؼرٚ جُخرشز ك٢ 

جُطر٤س ضُؼذ ٖٓ جُٔغحتَ جُل٤٘س جُط٢ ٣قؼد ػ٠ِ جُوحم٢ جُٞفٍٞ ئ٤ُٜح ذـ٤ش جالعطؼحٗس ذخر٤ش 

  هر٢ ، ٝؿحُرًح ٓح ٣أخز ذطوش٣ش ٛزج جُخر٤ش .

 منهج البحث : 

قط٠ ضٌٕٞ ٛزٙ جُذسجعس ٓطٌحِٓس ٖٓ ٓخطِق ؾٞجٗرٜح كغ٘ؼطٔذ ػ٠ِ جُٜٔ٘ؿ٤ٖ 

وحسٕ  ُٔ ذٔح ٣غٔف ُ٘ح ذحُخشٝؼ ذطقٞس ٝجمف ذؾإٔ دٝس جُخرشز جُطر٤س جُونحت٤س جُطك٢ِ٤ِ ٝجُ

ٖٓ خالٍ رًش جُ٘قٞؿ ك٢ ئغرحش جألخطحء جُطر٤س جُل٤٘س أٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس ، ٝرُي 

جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضطقَ ذٔٞمٞع جُذسجعس ٖٝٓ غْ ضك٤ِِٜح ٝجُٞهٞف ػ٠ِ ٓنٜٔٞٗح . ٓغ 

                                      
 .7ٕٔؾٞجسذ٢   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ ( د/ ػرذ جُك٤ٔذ جُ ٕ٘) 

( جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    ئغرحش جُخطأ جُطر٢ أٓحّ جُوحم٢ جُٔذ٢ٗ ، ٓزًشز ٤َُ٘ ؽٜحدز جُٔحؾغط٤ش  ٕٙ) 

ّ ، ٕٔٔٓض٤ض١ ٝصٝ ، جُؿضجتش ،  –ك٢ جُوحٕٗٞ كشع " هحٕٗٞ جُٔغإ٤ُٝس ج٤ُٜ٘ٔس " ، ؾحٓؼس ُٓٞٞد ٓؼٔش١ 

 . ٖٗٔؿ 
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، رُي ٖٓ ذ٤حٕ ٓٞهق جُطؾش٣غ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ جػطٔحد جُٜٔ٘ؽ جُٔوحسٕ ًِٔح جهطن٠ جألٓش 

 . ػشك آسجء جُلوٚ ٝأقٌحّ جُونحء ك٢ ٛزج جُخقٞؿ ًٝزُي

 خطة الدراسة :

ٗظًشج ٌُٕٞ جُركع ٣٘قد ػ٠ِ دٝس جُخرشز جُطر٤س جُونحت٤س ك٢ ئغرحش جألخطحء 

حت٤س ، غْ ٤ًل٤س جُطر٤س جُل٤٘س أٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس  ، كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ أٝالً ضكذ٣ذ ٓح٤ٛس جُخرشز جُون

ٗذخ جُخر٤ش جُطر٢ ٝٓرحؽشضٚ ُٜٔٔطٚ ، ٝأخ٤ًشج ُقؿ٤س ضوش٣ش جُخرشز جُطر٤س ك٢ ئغرحش جُخطأ 

 .  جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗسجُطر٢ جُل٢٘ أٓحّ 

 ػ٤ِٚ ضٌٕٞ خطس جُركع ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ   ذ٘حءً ٝ

 ٓح٤ٛس جُخرشز جُونحت٤س .  : ِجؾش ر١ّٙذٞ

 ؽشضٚ ٜٓٔطٚ .ٗذخ جُخر٤ش جُطر٢ ٝٓرحاٌفصً األٚي : 

جُٔكحًْ ؿ٤س ضوش٣ش جُخرشز جُطر٤س ك٢ ئغرحش جُخطأ جُطر٢ جُل٢٘ أٓحّ قُ اٌفصً اٌضبٟٔ  : 

  .جُٔذ٤ٗس

 أْٛ جُ٘طحتؽ ٝجُٔوطشقحش . خبرّخ اٌجؾش :

ٍ جُطٞك٤ن ك٢ ػشك ٛزج جُٔٞمٞع ػشًمح ٝجك٤ًح ، ٝإٔ ٢ِٜ٘ٔ٣ جُشؽحد ، أأعهللا ٝ

 عركحٗٚ ٗؼْ ج٠ُُٞٔ ٝٗؼْ جُ٘ق٤ش ٝذحإلؾحذس ؾذ٣ش. ٝإٔ ضؼْ جُلحتذز جُٔشؾٞز ٖٓ جُركع  ، ئٗٚ

 

 جُٔإُق                                                                           
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 مبحث تمهٌدي

 ماهٌة الخبرة القضائٌة

 ر١ّٙذ ٚرمغ١ُ : 

٤ضٛح ػٖ ٝهر٤ؼطٜح ٝض٤ٔ ،ٝأٗٞجػٜح ٓح٤ٛس جُخرشز جُونحت٤س جُٔركع ك٢ ٛزج  ٗؼشك

 خقحتقٜح.، ٝأخ٤ًشج  ذؼل جألٗظٔس جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هذ ضوطشخ ٜٓ٘ح أٝ ضطؾحذٚ ٓؼٜح

 ٝػ٠ِ ٛزج ٣ٌٕٞ جُكذ٣ع ك٢ ٓح٤ٛس جُخرشز ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ   

 . جُٔوقٞد ذحُخرشز ٝأٗٞجػٜح األٚي : اٌّ ٍت

جُ٘ظْ  جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُِخرشز جُونحت٤س ٝجُطلشهس ذ٤ٜ٘ح ٝؿ٤شٛح ٖٓ اٌضبٟٔ :اٌّ ٍت 

 جُوح٤ٗٞٗس.

 . خقحتـ جُخرشز جُونحت٤س اٌضبٌش :اٌّ ٍت 
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 األولالمطلب 

 المقصود بالخبرة وأنواعها

  : اٌخجشح ٌغخ

ر ااشش  ر ااشش جألٓااش أ١ ػِٔطااٚ ، ٝخ  ٛاا٢ جُؼِااْ ذحُؾاا٢ء ٝجُخر٤ااش ٛااٞ جُؼااحُْ ، ٣ُٝوااحٍ خ 

ٝهُٞاٚ  ػض ٝؾَ ذٔح ًحٕ ٝٓح ٣ٌٕٞ،ػشكطٚ ػ٠ِ قو٤وطٚ ، ٝجُخر٤ش ٖٓ أعٔحء هللا  جذحألٓش ، ئر

ر٤ًِشج ضؼح٠ُ "  ِٚ خ  ٍْ ذِ  "ك حْعأ 
 (ٕ7 )

، أ١ جعأٍ ػ٘ٚ خر٤ًشج ٣ُخرش 
 (ٕ1 )

    . 

ٝضغطٔذ جُخرشز أعحعٜح ٝٓقاذسٛح ٓاٖ جُؾاش٣ؼس جإلعاال٤ٓس ُوُٞاٚ عاركحٗٚ ٝضؼاح٠ُ" 

 "   ٕ ٞ ُٔ ْْ ال ض ْؼِ  ْ٘طُ ًُ  ْٕ ِش ئِ ًْ َ  جُزِّ ْٛ ُٞج أ  ك حْعأُ 
 (ٕ3 .)

 

٣ٌُٖٔ جُوٍٞ ذإٔ جُٔوقٞد ذحُخرشز ٛٞ جُؼِْ ذحُؾ٢ء ، ٝجُخر٤ش ٛاٞ جُؼاحُْ ٝػ٠ِ رُي 

 .ٚ ٛزج جُؾ٢ء ٝجُٔطِغ ػ٠ِ قو٤وطٚ ذٌ٘

 ض٘وغْ جُخرشز ئ٠ُ غالغس أٗٞجع خرشز هنحت٤س ٝخرشز جعطؾحس٣س ٝخرشز جضلحه٤س.ٚ

 : أٚالً : اٌخجشح اٌمعبئ١خ

جفطالًقح ذأٜٗح  جُخرشز جُونحت٤س ؼشف ٝضُ 
 (ٖٓ )

ٜذ ذٚ جُوحم٢ كو٤ن ، ٣ؼئؾشجء ُِط 

ُٓخطـ ٣ُ٘ؼص ُٓكذدز ضطؼِن ذٞجهؼس ، أٝ ٝهحتغ ، ٓحد٣س ، ٣غطِضّ  ئ٠ُ ؽخـ  ذحُخر٤ش ذٜٔٔس 

ح أٝ كً٘ح ال ٣طٞجكش ك٢ جُؾخـ  ًٔ ذكػٜح ، أٝ ضوذ٣شٛح ، أٝ ػ٠ِ جُؼّٔٞ ئذذجء سأ١ ٣طؼِن ذٜح ػِ

 ُٞفٍٞ ئ٤ُٚ ٝقذٙ .جُؼحد١ ، ٤ُُوّذّ ُٚ ذ٤حًٗح ، أٝ سأ٣ًح ك٤ً٘ح،  ال ٣غطط٤غ جُوحم٢ ج

                                      
 جُلشهحٕ  .ٖٓ عٞسز  3٘( ج٣٥س  7ٕ) 

 ( جٗظش     1ٕ) 

أذٞ جُلنَ ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ٓكٔذ ذٖ ٌٓشّ جذٖ ٓ٘ظٞس جالكش٣و٢ جُٔقش١   ُغحٕ جُؼشخ ، دجس فحدس  -

ذ٤شٝش ُر٘حٕ ، دٕٝ ضحس٣خ ٗؾش ، جُٔؿِذ جُشجذغ ، قشف جُشجء ، كقَ جُخحء جُٔؼؿٔس ، ٓحدز خرش، ؿ 

ٕٕٙ- ٕٕ7. 

٣س ٓقش جُؼشذ٤س ، هرؼس خحفس ذٞصجسز جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ، جُٔؼؿْ جُٞؾ٤ض ، ٓؿٔغ جُِـس جُؼشذ٤س ، ؾٜٔٞس -

 ٝٓح ذؼذٛح. 1ّٖٔ  ، قشف جُخحُء ،  ؿ 33ٖٔ -ٛـ  ٗٔٗٔ

ٝجفطالًقح ، دجس جُلٌش ، دٓؾن ، عٞس٣س ، جُطرؼس جُػح٤ٗس ،   عؼذ١ أذٞؾ٤د   جُوحٓٞط جُلو٢ٜ ُـسً  -

 .ٕٔٔ - ّٔٔٔ ، قشف جُخحء ، ؿ 311ٔ -ٛـ  1ٓٗٔ

ذٖ ٣ؼوٞخ جُل٤شٝص آذحد١   جُوحٓٞط جُٔك٤و ، ٓإعغس جُشعحُس ، ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ،جُطرؼس ٓؿذ جُذ٣ٖ ٓكٔذ  -

 .1ّٕٖ، كقَ جُخحء ، ٓحدز خرش ، ؿ  ٕ٘ٓٓ -ٛـ  ٕٙٗٔجُػحٓ٘س ، 

ٓكٔذ ٓشضن٠ جُكغ٢٘٤ جُضذ٤ذ١   ضحؼ جُؼشٝط ٖٓ ؾٞجٛش جُوحٓٞط ، ٝصجسز جإلػالّ ذح٣ٌُٞص ، ٓطرؼس  -

ٝٓح  ّٕ٘ٔ ، جُؿضء جُكحد١ ػؾش،  ذحخ جُشجء ، كقَ جُخحء ، ؿ 37ٕٔ -ٛـ 3ٕٖٔقٌٞٓس ج٣ٌُٞص ، 

 ذؼذٛح.

 ٖٓ عٞسز جُ٘كَ. ٖٗ( ج٣٥س سهْ  3ٕ) 

 . ٕٔ-ٔٔؿ  ٔ( د/ ٓكٔٞد ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ص٢ً   جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ٘ذ  ٖٓ) 
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ُٝػّشكص جُخرشز جُل٤٘س جُونحت٤س ذأٜٗح جعطؼحٗس جُوحم٢ أٝ جُخقّٞ ذأؽخحؿ 

ٓخطق٤ٖ ك٢ ٓغحتَ ٣ُلطشك ػذّ ئُٔحّ جُوحم٢ ذٜح ، ُِطـِد ػ٠ِ جُقؼٞذحش جُل٤٘س أٝ 

ُ٘طحتؽ جُؼ٤ِٔس جُط٢ ضطؼِن ذٞهحتغ جُ٘ضجع ، ٝرُي ُِو٤حّ ذأذكحظ ك٤٘س ٝػ٤ِٔس ، ٝجعطخالؿ ج

ِضّ ؽٌَ سأ١ ؿ٤ش  ٜٓ٘ح ك٢  ُٓ
 (ٖٔ )

. 

ُٝػّشكص ذأٜٗح
  (ٖٕ )

" جالعطؾحسز جُل٤٘س جُط٢ ٣غطؼ٤ٖ ذٜح جُوحم٢ ك٢ ٓؿحٍ جإلغرحش  

ُٔغحػذضٚ ك٢ ضوذ٣ش جُٔغحتَ جُل٤٘س جُط٢ ٣كطحؼ ضوذ٣شٛح ئ٠ُ ٓؼشكس ك٤٘س أٝ دسجعس ػ٤ِٔس ال 

 ضطٞجكش ُذٟ ػنٞ جُغِطس جُونحت٤س جُٔخطـ ذكٌْ ػِٔٚ ٝغوحكطٚ ".  

ُٓكذدز ُٝػّشك ُٓخطـ ك٢ ٜٓٔس  ص ذأٜٗح " ئؾشجء ُِطكو٤ن ٣ؼٜذ ذٚ جُوحم٢ ئ٠ُ خر٤ش 

ضطؼِن ذٞجهؼس أٝ ٝهحتغ ٓحد٣س ٣غطِضّ ذكػٜح أٝ ضوذ٣شٛح ئذذجء سأ١ ك٢٘ ال ٣غطط٤غ جُوحم٢ 

جُٞفٍٞ ئ٤ُٚ ٝقذٙ ، ٝئٗٔح ٣غطؼ٤ٖ ذخر٤ش ٓخطـ ك٢ رُي جُلشع ٖٓ جُٔؼشكس " 
 (ٖٖ )

 

ٌٕٞ ٓشد جالعطؼحٗس ذٜح قٌْ ٣قذس ػٖ جُوحم٢ ، ق٤٘ٔح ُٝػّشكص ذأٜٗح " ٢ٛ ضِي جُط٢ ٣

وذس جُوحم٢ ػٞصٙ جُل٢٘ أٝ جُؼ٢ِٔ ك٢ ٣ٞؾذ ٗضجع ٣طنٖٔ ٓغأُس ، أٝ ٓغحتَ ك٤٘س ، ٣ُ 

جُز١ ٣وّٞ ذاػذجد جألذكحظ  –خر٤ش هنحت٢  –ؿ٤ش  ُطقذ١ ُٜح ، ك٤شٟ جالعطؼحٗس ٖٓج

٢ ٣٘ط٠ٔ ئ٤ُٜح ذطخققٚ ، جذطـحء ٝجُذسجعحش جُط٢ ضلشمٜح جألفٍٞ جُل٤٘س ٝجُؼ٤ِٔس ُِٜٔ٘س جُط

ئٓذجد جُوحم٢ ذحُشأ١ جُل٢٘ جُز١ ضؼزس ػ٤ِٚ جُٞفٍٞ ئ٤ُٚ"  
 (ٖٗ )

  . 

٣ٝاُلقع إٔ جُٔؾشػ٤ٖ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ ُْ ٣ؼشكح جُخرشز جُونحت٤س 
 (ٖ٘ )

. 

٤٘س جُونحت٤س ٣ٌُٖٔ جُوٍٞ ٝك٢ مٞء ضك٤َِ ٓح عرن ٖٓ آسجء ذؾإٔ ضؼش٣ق جُخرشز جُل

ٓط٠  ػ٠ِ هِد جألخ٤ش، ذ٘حءً ط٢ ٣ُوذٜٓح جُخر٤ش ُِوحم٢ ، ُل٤٘س جُجالعطؾحسز ج "ذأٜٗح 

 جػطشمطٚ ٓغأُس ك٤٘س ال ٣غطط٤غ جُغ٤ش ك٤ٜح ذذٕٝ أخز سأ١ جُخر٤ش " . 

                                      
( د/ ػِاا٠ جُؾااكحش جُكذ٣ااذ١   جُخرااشز كاا٢ جُٔغااحتَ جُٔذ٤ٗااس ٝجُطؿحس٣ااس ، دسجعااس ضك٤ِ٤ِااس ٓوحسٗااس كاا٢  ٖٔ) 

ٔغحتَ جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س كا٢ هاحٕٗٞ جُٔشجكؼاحش جُٔقاش١ ٝجُلشٗغا٢، دجس جُٜ٘ناس جُؼشذ٤اس ، دٕٝ ضاحس٣خ جُ

 .3ؿ  ٘ٗؾش ،  ذ٘ذ 

 . ٖ( د/ آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ   جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ  ٕٖ) 

( د/ ع٤ذ هش٢ٗ أ٤ٖٓ ٗقاش   خراشز جُطاد جُؾاشػ٢ كا٢ جُٔغاحتَ جُٔذ٤ٗاس " دسجعاس ٓوحسٗاس ذحُؾاش٣ؼس  ٖٖ) 

  7ٔ-ٙٔ،ؿ  33ّ٘ٔال٤ٓس " ، سعحُس دًطٞسجٙ ، ٤ًِس جُكوٞم ، ؾحٓؼس جُوحٛشز ) كشع ذ٢٘ ع٣ٞق( ، جإلع

( د/ ئذااشج٤ْٛ ٓقااطل٠ ػرااذٙ ػرااذ هللا    جُٔغااث٤ُٞس جُٔذ٤ٗااس ُِخر٤ااش جالعطؾااحس١ كاا٢ ٓقااش ٝكشٗغااح ،   ٖٗ) 

      ّ ،   ٖٕٓٓ - ـٛااإٗٗٔدسجعاااس هح٤ٗٞٗاااس ٓوحسٗاااس ،  سعاااحُس دًطاااٞسجٙ ، ٤ًِاااس جُكواااٞم ، ؾحٓؼاااس جُواااحٛشز ،  

 .7ٔؿ 

) جُقااحدس  7ُّٕٔٓغاا٘س  ٙٔٓااٖ هااحٕٗٞ ض٘ظاا٤ْ جُخرااشز جُوطااش١ سهااْ  -ٝهااذ ػّشكااص جُٔااحدز جألُٝاا٠ (  ٖ٘) 

ٓاٖ  ٗ، ذطاحس٣خ   ٓٔجُؼذدهطش( ،  دُٝس ، جُٔ٘ؾٞس ذحُؿش٣ذز جُشع٤ٔس )7ٕٖٔٓٓ عرطٔرش ع٘س  ٕٔ ذطحس٣خ 

ػٔااَ ك٘اا٢ ٣ُٔحسعااٚ جُخر٤ااش ذٔااح كاا٢ رُااي أػٔااحٍ جُخرااشز جُونااحت٤س ذأٜٗااح "  -( 3، ؿ  7ٕٔٓأًطااٞذش عاا٘س 

 ..جُطشؾٔس  "
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ٓس ، أٓح ػٖ ضؼش٣ق جُخرشز ٛزج ػٖ ضؼش٣ق جُخرشز جُل٤٘س جُونحت٤س ذقلس ػح

شأ١ جُٔؼطٔذ ُِٔخطق٤ٖ ك٢ ك٤ُوقذ ذٜح جُٝذٞفلٜح ًٗٞػح ٖٓ أٗٞجع جُخرشز جُونحت٤س ، ، جُطر٤س

جُكو٤وس جُؼ٤ِٔس ُِ٘ضجع جُطر٢ 
 
. 

ئ٠ُ إٔ جُخرشز جُطر٤س ٤ُغص ػٔالً هر٤ًح ، ذحػطرحس أٜٗح   -ك٢ ٛزج جُقذد  -ُٗؾ٤ش ٝ

ؼ٤٘س ذـشك ٝفق جُؼالؼ ُٜح ، ٝئٗٔح ٢ٛ ئؾشجء ٣ِؿأ ئ٤ُٚ  ُٓ ٤ُغص ضؾخ٤ًقح ُكحُس ٓشم٤س 

ٕ ٓغأُس ضذخَ ك٢ ف٤ْٔ جُوحم٢ ذٜذف جُكقٍٞ ػ٠ِ سأ١ ٖٓ هشف ك٤٤ٖ٘ ذؾأ

 .جخطقحفْٜ ُٔغحػذضٚ ػ٠ِ جُلقَ ك٢ جُ٘ضجع

ٝك٢ جألفَ ٣٘ؼوذ جالخطقحؿ ذأػٔحٍ جُخرشز ك٢ جُٔغحتَ جُطر٤س ُٔقِكس جُطد 

  ؼذ ٝذكن ؾٜس خرشز ٝسهحذس ك٤٘س ػ٠ِ أخطحء جألهرحء٢ٛٝ ضُ  –جُؾشػ٢ ٝخرشجتٜح 

جُٔؼحُؿ٤ٖ 
 (ٖٙ )

  . 

خر٤ش ٝفلطٚ ًٔٞظق ػحّ ، ٣ٌٕٝٞ ٣ٝؿٔغ جُطر٤د جُؾشػ٢ ذ٤ٖ فلط٤ٖ فلطٚ ً

ذآٌحٗٚ ضض٣ٝذ جُوحم٢ ذطوش٣ش ٣ؿٔغ ك٤ٚ ذ٤ٖ ػِٔٚ جُطر٢ جُز١ دسعٚ ٝخرشضٚ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ 

جعطٔذٛح ٖٓ جُطؼحَٓ ج٢ٓٞ٤ُ ٓغ جُونح٣ح ٝجُٔقطِكحش جُوح٤ٗٞٗس 
 (ٖ7 )

. 

ٖٓ هرَ جُونحء، ٝرُي ضْ ٗذخ جُخر٤ش ٓط٠ ٓٔح عرن إٔ جُخرشز ضُؼذ هنحت٤س  ٣طنف

 ػ٠ِ هِد ذ٘حءً ؾشجء ٓؼح٣٘س أٝ ضوذ٣ْ جعطؾحسز ك٤٘س أٝ ضكو٤ن ك٢٘ ، ٣ٝطْ ضؼ٤٤ٖ جُخر٤ش ئٓح إل

 جُوحم٢.ضِوحء ٗلظ جُخقّٞ أٝ ٖٓ 

ٝئرج ًحٗص أػٔحٍ جُخرشز جُونحت٤س ال ٣ٌٖٔ ققشٛح ك٢ٜ ٓط٘ٞػس ذط٘ٞع جُٔغحتَ 

ك٢ ؾ٤ٔغ جُل٤٘س أٝ جُؼ٤ِٔس جُٔطخققس ك٢ ًَ كشع أٝ هغْ ٖٓ كشٝع ٝأهغحّ ؽط٠ جُٔؿحالش 

 –ٖٓ غْ  – ٕٞجُؼِّٞ ٝجُٔؼحسف جُط٢ ٣قؼد ػ٠ِ جُونحز جإلُٔحّ ذذهحتوٜح ٝضلق٤الضٜح ٣ٌٝٞٗ

ك٢ قحؾس ئ٢ُ آسجء ك٤٘س أٝ ػ٤ِٔس ذؾأٜٗح ٌُِؾق ػٖ د٤َُ أٝ ُطؼض٣ض أدُس هحتٔس ك٢ جُذػحٟٝ 

ٌِق ذٜح ٖٓ هرَ جُونحء ُٔ ، ال  جُط٢ ٣٘ظشٜٝٗح ، ئال إٔ دٝس جُخر٤ش جُونحت٢ ك٢ أدجء ٜٓٔطٚ جُ

٣طؿحٝص ئقذٟ ٛزٙ جُقٞس جُػالظ ، كٜٞ ئٓح إٔ ٣ٌٕٞ خر٤ًشج ٓؼح٣ً٘ح ، ٝئٓح إٔ ٣ٌٕٞ خر٤ًشج 

جعطؾحس٣ًح ، ٝئٓح إٔ ٣ٌٕٞ خر٤ًشج ٓ٘طذذًح 
 (ٖ1 )

 ، ٝرُي ػ٠ِ جُطلق٤َ ج٥ض٢   

عب٠ٓ :  -1 ُّ  اٌخج١ش اٌ

ٖ ذاٚ أقاذ ٣ُٝوقذ ذٚ رُي جُخر٤ش جُز١ ضغطؼ٤ٖ ذٚ جُٔكٌٔس قحٍ جٗطوحُٜح ُِٔؼح٣٘س أٝ ٣غطؼ٤

هنحضٜح جُٔ٘طذخ إلؾشجء جُٔؼح٣٘س ، ذٜذف ٓؿشد ئغرحش قحُس جُؾ٢ء جُٔشجد ٓؼح٣٘طٚ دٕٝ ئذاذجء 

سأ١ ك٘اا٢ ذؾااأٗٚ ، ك٤وطقااش دٝسٙ ػ٘ااذ قااذ ضقاا٣ٞش ٝجهااغ جُؾاا٢ء ٓكااَ جُٔؼح٣٘ااس كوااو ، دٕٝ 

                                      
ّ،  ٕٓٓٓ( د/ ع٤ذ هش٢ٗ أ٤ٖٓ ٗقش   أفٍٞ ٜٓ٘س جُطد ، جُطرؼس جألُٝا٠ ، دجس جُٜ٘ناس جُؼشذ٤اس ،  ٖٙ) 

 . 13-11ؿ 

 .7ٖٔ( جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٖ) 

خرشز جُونحت٤س ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗاس ٝجُطؿحس٣اس ، دسجعاس ( د/ خحُذ ؾٔحٍ أقٔذ قغٖ   جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ُِ 1ٖ) 

 .ٖ٘ضك٤ِ٤ِس ك٢ ظَ هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١ ٝهحٕٗٞ جإلغرحش جُركش٢٘٣ ، ذذٕٝ ٗحؽش أٝ ضحس٣خ ٗؾش ، ؿ 
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ئخنحع ٛزج جُٞجهغ ُطواذ٣شٙ ، ٝئذاذجء ٝؾٜاس ٗظاشٙ ك٤اٚ ذٞفالٚ خر٤اًشج كا٢ جُٔغاحتَ ٓٞماٞع 

جُٔؼح٣٘اس 
 (ٖ3 )

ٔقاش١ ئُا٠ دٝس ٛازج جُخر٤ااش جُغراحش ٓاٖ هااحٕٗٞ جإل ٕٖٔ، ٝهاذ أؽاحسش جُٔاحدز 

 ُٔ ؼح٣ٖ ك٢ ٓؼشك ذ٤حٜٗح ُغاِطس جُٔكٌٔاس أٝ جُوحما٢ جُٔ٘طاذخ ُِٔؼح٣٘اس كا٢ جالعاطؼحٗس ذٜازج جُ

          ُِٔكٌٔس أٝ ُٖٔ ض٘ذذٚ ٖٓ هنحضٜح قحٍ جالٗطوحٍ ضؼ٤٤ٖ خر٤ش ُالعطؼحٗس ذٚ كا٢ " جُخر٤ش ذوُٜٞح

٘س "جُٔؼح٣
 (ٗٓ)

 . 

عٞجء  -ُِٔؼح٣٘س جالٗطوحٍ ٝهذ أٝؾد جُوحٕٗٞ ػ٠ِ جُٔكٌٔس أٝ جُوحم٢ جُٔ٘طذخ ػ٘ذ 

ضكش٣ش ٓكنش ٣ر٤ٖ ك٤ٚ ؾ٤ٔغ   -ؾشش جالعطؼحٗس ٜٓ٘ٔح ذحُخر٤ش ك٢ ئؾشجء ضِي جُٔؼح٣٘س أّ ال 

ئغرحش ٓقش١ (،  ٕ/ٖٔٔجألػٔحٍ جُٔطؼِوس ذٜزٙ جُٔؼح٣٘س ٝئال ًحٗص جُٔؼح٣٘س ذحهِس ) ّ 

عٔحػٚ ٖٓ جُؾٜٞد ، ٝضطْ ضشٟ ٌٔس أٝ ُِوحم٢ جُٔ٘طذخ ػ٘ذ ئؾشجء جُٔؼح٣٘س عٔحع ٖٓ ُِٝٔك

ئغرحش ٓقش١ ( ٕٖٔ) ّ ٖٓ ًحضد جُٔكٌٔس  دػٞز ٛإالء ُِكنٞس ذطِد ُٝٞ ؽل٣ًٞح
  (ٗٔ )

 . 

هِد ئؾشجء جُٔؼح٣٘س ػٖ هش٣ن دػٟٞ أف٤ِس ضغ٠ٔ أؾحص هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١ ٝهذ 

دػٟٞ ئغرحش قحُس 
 (ٕٗ )

ق٤٘ٔح ضٌٕٞ غٔس ٓخحٝف ٣خؾ٠ ذغررٜح م٤حع ٓؼحُْ ٝجهؼس  ، ٝرُي 

ٓح ئرج ُْ ٣ؿش ئغرحضٜح ػ٠ِ ٝؾٚ جُغشػس ، ٣ٝكطَٔ ك٢ ٗلظ جُٞهص إٔ ضٌٕٞ ٓػحس ٗضجع ك٢ 

جُٔغطورَ أٓحّ جُونحز ، ػ٘ذتز ٣طِد رٝ جُٔقِكس ٖٓ هحم٢ جألٓٞس جُٔغطؼؿِس جالٗطوحٍ 

ُِٔؼح٣٘س 
 (ٖٗ )

  . 

                                      
 (  جُٔشؾغ جُغحذن ، ٗلظ جُٔٞمغ. 3ٖ) 

ؾااش ) ُٗ  31ُٓٔغاا٘س  3ٖٓااٖ هااحٕٗٞ جإلغرااحش جٌُاا٣ٞط٢ سهااْ   7ٔ( ٝٛاازج ػاا٤ٖ ٓااح ٗقااص ػ٤ِااٚ جُٔااحدز  ٓٗ) 

ّ ، ٝضاْ ضؼذ٣ِاٚ 31ٓٔٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  ٕ٘كا٢  ٕٙعا٘س  7ٖٓٔذحُؼذد  –ج٣ٌُٞص ج٤ُّٞ  –ذحُؿش٣ذز جُشع٤ٔس 

ّ( ،  ذوُٜٞح " ُِٔكٌٔس ذ٘حًء ػ٠ِ هِد جُخقّٞ أٝ ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح إٔ ضوشس ُٖٕٔٓغ٘س  7ٓٔذحُوحٕٗٞ سهْ 

 ٗس ذٚ ك٢ جُٔؼح٣٘س "  .جالٗطوحٍ ُٔؼح٣٘س جُٔط٘حصع ك٤ٚ ... ُِٝٔكٌٔس ضؼ٤٤ٖ خر٤ش ُالعطؼح

كااشس جُٔكٌٔااس ٓكنااًشج ٣راا٤ٖ ك٤ااٚ ؾ٤ٔااغ ٌاا٣ٞط٢ ذااإٔ " ضُ جُغرااحش ٓااٖ هااحٕٗٞ جإل 7ٔ( ٝضوناا٠ جُٔااحدز  ٔٗ) 

جألػٔحٍ جُٔطؼِوس ذحُٔؼح٣٘س .... ُٜٝح عٔحع ٖٓ ضشٟ ٖٓ عٔحػٚ ٖٓ جُؾٜٞد ... ٝضاطْ دػاٞز ٛاإالء ُِكناٞس 

 -ٝػِا٠ خاالف جُٔؾاشع جُٔقاش١  -ؾاشع جٌُا٣ٞط٢ذطِد ُٝٞ ؽل٣ًٞح ٖٓ ًحضد جُٔكٌٔس " . ٣ٝاُلقع إٔ جُٔ

 ُْ ٣٘ـ فشجقس ػ٠ِ ذطالٕ جُٔؼح٣٘س ك٢ قحٍ ػذّ ضكش٣ش ٓكنش ذٜح.  

(  ٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذإٔ " دػحٟٝ ئغرحش جُكحُس ٢ٛ دػحٟٝ ٓغطؼؿِس ٣ُوقذ ذٜح جالعط٤ػحم ُكان  ٕٗ) 

٤ش قحالش جالعطؼؿحٍ . ٣ٝٔط٘غ ٣ُخؾ٠ صٝجٍ د٤ُِٚ ك٢ٜ دػٟٞ ئؾشجءجش ٝهط٤س ضكلظ٤س ال ٣ؿٞص هرُٜٞح ك٢ ؿ

ُغا٘س  3٘3ٙهؼٖ سهاْ  331ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٙٔك٤ٜح ػ٠ِ جُوحم٢ جُٔغحط ذحُٔٞمٞع ". )ٗول ٓذ٢ٗ 

(.ًٔح هنص ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس 3ٖم  ٘ٙٔؿ  ٔع  3ٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ٖٙ

س ػ٠ِ ٗلوس سجكغ جُذػٟٞ ض٤ٜٔاذجً إلهحٓاس ذإٔ " دػٟٞ ئغرحش جُكحُس ال ضؼذٝ إٔ ضٌٕٞ ٓؿشد ئؾشجءجش ضكلظ٤

دػااٟٞ جُٔٞمااٞع أٓااحّ جُٔكٌٔااس جُٔخطقااس ٝال ٣و٤ااذ ضوش٣ااش جُخر٤ااش جُٔوااذّ كاا٢ جُااذػٟٞ جألُٝاا٠ هحماا٢ 

ٓاٖ  7ٕؾِغاس  -ضؿاحس١  ٕٕٔٓ/7٘ٗٔجُٔٞمٞع ػ٘ذ ٗظش جُ٘ضجع أٓحٓٚ" . )ض٤٤ٔض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

 (.٘ٔم  7٘ؿ  ٖؼ  ٔٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٖٕٔٓٗٞكٔرش ع٘س 

ٓاٖ هاحٕٗٞ جإلغراحش جُٔقاش١ ػِا٠ أٗاٚ " ٣ؿاٞص ُٔاٖ ٣خؾا٠ ما٤حع ٓؼاحُْ  ٖٖٔ( ق٤ع ض٘ـ جُٔحدز  ٖٗ) 

ٝجهؼس ٣كطَٔ إٔ ضقرف ٓكَ ٗضجع أٓحّ جُوناحء إٔ ٣طِاد كا٢ ٓٞجؾٜاس رٟٝ جُؾاإٔ ٝذاحُطشم جُٔؼطاحدز ٓاٖ 
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قش١ ٖٓ جُوحٕٗٞ رجضٚ ُوحم٠ جألٓٞس جُٔغطؼؿِس إٔ ئغرحش ٓ ًٖٗٔٔح أؾحصش جُٔحدز 

٣٘ذخ أقذ جُخرشجء ُالٗطوحٍ ٝجُٔؼح٣٘س ٝعٔحع جُؾٜٞد ذـ٤ش ٤ٔ٣ٖ . ٝػ٘ذتز ٣ٌٕٞ ػ٤ِـٚ إٔ 

٣ؼ٤ٖ ؾِغس ُغٔحع ٓالقظحش جُخقّٞ ػ٠ِ ضوش٣ش جُخر٤ش ٝأػٔحُٚ. ٝضطرـغ جُوٞجػذ 

جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ جُرحخ جُخحؿ ذحُخرشز  
 (ٗٗ )

. 

  زشبسٞاٌخج١ش االع -ٕ

جُٔكٌٔس ك٢ جُؿِغس ٓرحؽشز عٞجء ٖٓ ضِوحء ذٚ هذ ٣ُوقذ ذٚ رُي جُخر٤ش جُز١ ضغطؼ٤ٖ 

جُخقّٞ ٤ُُوذّ سأ٣ٚ ك٢ جُون٤س جُٔؼشٝمس ػ٤ِٚ ؽلحٛس ٓغ أقذ ػ٠ِ هِد  ذ٘حءً ٗلغٜح أّ 

ئغرحش ٛزج جُشأ١ ك٢ ٓكنش جُؿِغس ، ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣ُوذّ ئ٠ُ جُٔكٌٔس ضوش٣ًشج ٌٓطٞذًح ػٖ 

س أٝ جُؼ٤ِٔس ٓكَ جُخرشز  جُٔغأُس جُل٤٘
 (ٗ٘ )

 . 

ٔقش١ ذوُٜٞح  " ُِٔكٌٔس إٔ جُغرحش ٖٓ هحٕٗٞ جإل ٘٘ٔٝٛزج ٓح أؽحسش ئ٤ُٚ جُٔحدز 

ُٓؾحكٜس ذحُؿِغس ذذٕٝ ضوذ٣ْ ضوش٣ش ٣ٝػرص سأ٣ٚ ك٢ جُٔكنش" . ًٔح  ضُؼ٤ٖ خر٤ًشج إلذذجء سأ٣ٚ 

.. ُِٝٔكٌٔس إٔ ضُؼ٤ٖ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢  ذوُٜٞح " .ض٘ظ٤ْ ٖٓ هحٕٗٞ  ٖٔأؽحسش ئ٤ُٚ جُٔحدز 

 خر٤ًشج إلذذجء سأ٣ٚ ؽل٣ًٞح ذحُؿِغس ذذٕٝ ضوذ٣ْ ضوش٣ش ٣ٝػرص سأ٣ٚ ك٢ جُٔكنش" .

ذؾٜحدضٚ أٝ ٤ُذ٢ُ ٝهذ ٣ُوقذ ذٚ رُي جُخر٤ش جُز١ ٣غطؼ٤ٖ ذٚ أقذ جُخقّٞ ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ 

غرحش ٣ُوذّ ضوش٣ًشج ك٤ٚ ُقحُكٚ ، ٝٛ٘ح ال ٣ِضّ ك٢ ه٤حٓٚ ذٜٔٔطٚ ئضرحع ئؾشجءجش هحٕٗٞ جإل
 (ٗٙ )

. 

  اٌخج١ش اٌفٕٟ إٌّزذة : -ٖ

ٝكن ٓؼ٘حٛح جُل٢٘ جُذه٤ن ، ئر ٣٘طذخ ٛزج ُِخرشز ٣ٔػَ ٛزج جُخر٤ش جُقٞسز جُكو٤و٤س 

جُخر٤ش ُِركع ك٢ ٓغأُس ك٤٘س أٝ ػ٤ِٔس ٓطخققس ضكطحؼ ئ٠ُ دسجعس ٝضك٤َِ غْ ٣ُوشس ك٢ 

ُٓطخقـ ك٢ مٞء ض٣ٌٞ٘ٚ جُؼ٢ِٔ ٝجُل٢٘ جعط٘طحؼ ٓح ٣شجٙ ذؾأٜٗح ٖٓ ضوذ٣ش ك٢٘ أٝ  ػ٢ِٔ 

                                                                               
ط٢ ضا٘ظْ جُٔؼح٣٘اس أغ٘احء جُ٘اضجع هحم٠ جألٓٞس جُٔغطؼؿِس جالٗطوحٍ ُِٔؼح٣٘س ٝضشجػ٠ ك٢ ٛزٙ جُكحُس جألقٌحّ جُ

 ئغرحش (". ٕٖٔٝ  ٖٔٔجُٔر٤٘س ك٢ ) جُٔحدض٤ٖ 

 7ٕؼحدٍ ٓح ٗقص ػ٤ِٚ جُٔحدز ٔقش١ ٣ُ جُٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش  ٖٗٔٝ ٖٖٔ( ٝٓح ٗقص ػ٤ِٚ جُٔحدضحٕ  ٗٗ) 

هحٕٗٞ جإلغرحش ٣ًٞط٢ ، ذوُٜٞح "  ٣ؿٞص ُٖٔ ٣خؾ٠ ما٤حع ٓؼاحُْ ٝجهؼاس ٣كطٔاَ إٔ ضقارف ٓكاَ ٗاضجع أٓاحّ 

نحء إٔ ٣طِد ك٢ ٓٞجؾٜس رٟٝ جُؾإٔ ٝذحُطشم جُٔؼطحدز ٖٓ هحم٠ جألٓٞس جُٔغطؼؿِس جالٗطوحٍ ُِٔؼح٣٘اس جُو

 ٝضشجػ٠ ك٢ ٛزٙ جُكحُس جألقٌحّ جُغحذوس.

٣ٝؿٞص ُوحم٠ جألٓاٞس جُٔغاطؼؿِس إٔ ٣٘اذخ أقاذ جُخراشجء ُالٗطواحٍ ٝجُٔؼح٣٘اس ٝعأحع جُؾاٜٞد ذـ٤اش ٣ٔا٤ٖ . 

غٔحع ٓالقظحش جُخقاّٞ ػِا٠ ضوش٣اش جُخر٤اش ٝأػٔحُٚ.ٝضطراـغ جُوٞجػاذ ٝػ٘ذتز ٣ٌٕٞ ػ٤ِـٚ إٔ ٣ُؼ٤ٖ ؾِغس ُ

 جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ جُخحؿ  ذحُخرشز ".

( كاا٢ ٛاازج جُٔؼ٘اا٠ د/ عاا٤ذ أقٔااذ ٓكٔااٞد   جُ٘ظااحّ جإلؾشجتاا٢ ُِخرااشز جُونااحت٤س كاا٢ جُٔااٞجد جُٔذ٤ٗااس  ٘ٗ) 

 .1ّٖ، ؿ  7ٕٓٓحٓؼ٤س ،  ٝجُطؿحس٣س   ) ٝكوًح ُِوح٤ٖٗٞٗ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ ( ، دجس جٌُطد جُؿ

 .1ٖ( د/ ع٤ذ أقٔذ ٓكٔٞد   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٙٗ) 
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جُكو٤وس ٓؼحُْ ٌٓطٞذس ك٢ ضوش٣ش ًطحذ٢ ٣شكؼٚ ئ٢ُ جُٔكٌٔس قُٜٞح ٤ٌُؾق ُٜح ك٤ٚ ػٖ ف٤ـس 

جُٔطؼِوس ذٜزٙ جُٔغأُس ٤ُغحػذٛح ك٢ ٜٗح٣س جُٔطحف ػ٠ِ ضكو٤ن جُؼذجُس 
 (ٗ7 )

. 

 صب١ًٔب : اٌخجشح االعزشبس٠خ :

ك٢  -ُونحت٤س أغ٘حء ػشك فٞس جُخرشز ج ًٝٔح أؽشٗح عِلًح –ضطٔػَ ٛزٙ جُخرشز 

جُِؿٞء ئ٠ُ أَٛ جُلٖ ٝجالخطقحؿ ٖٓ أؾَ جُكقٍٞ ػ٠ِ جُٔؾٞسز ٝجُ٘قف ذؾإٔ ٗوطس 

ػ٤ْ ك٤٘س ، ٝرُي ألٛذجف ٝؿح٣حش ٓخطِلس ، ؿحُرًح ٓح ضٌٕٞ ذٜذف جُكقٍٞ ػ٠ِ د٤َُ ه١ٞ ُطذ

أٝ ُطل٤٘ذ سأ١ خر٤ش هنحت٢ ضْ ضؼ٤٤٘ٚ ٖٓ هرَ جُٔكٌٔس ٓٞهق جُطشف جُز١ ٣ِؿأ ئ٤ُٚ ،
 (ٗ1 )

 . 

، رشز جُونحت٤س ٝجُخرشز جالعطؾحس٣سرُي ٣طنف إٔ ٛ٘حى خالكًح ؾٞٛش٣ًح ذ٤ٖ جُخ ٖٝٓ

ذذٚ قط٠ ُٝٞ ًحٕ ٝٛٞ إٔ جأل٠ُٝ ٣ٌٕٞ ضؼ٤٤ٖ جُخر٤ش ك٤ٜح ذٔٞؾد قٌْ فحدس ٖٓ جُوحم٢ ذ٘

ػ٠ِ هِد جُخقّٞ، ق٤ع ٣رو٠ ُِوحم٢ جُكش٣س ك٢ جُٔٞجكوس ػ٠ِ ٗذذٚ  ذ٘حءً فذٝس جُكٌْ 

ػ٠ِ جضلحم ٣ُرشّ ذ٤ٖ ؽخـ أٝ  ذ٘حءً ؾحس٣س كإ جُخر٤ش ٣طْ ضؼ٤٤٘ٚ ٖٓ ػذٓٚ ، أٓح جُخرشز جالعط

أًػش ٝذ٤ٖ جُخر٤ش
 (ٗ3 )

 . 

 صبٌضًب : اٌخجشح االرفبل١خ " اٌٛد٠خ " :

٢ٛٝ ٜٓٔس ك٤٘س ، ٣ُؼٜذ ذٜح ئ٠ُ ك٢٘ ، ذحضلحم جألهشجف جُٔؼ٤٘س ، ٤ُٝظ ذكٌْ 

، ئال ئرج أضلن جألهشجف  جُوحم٢ إلذذجء سأ٣ٚ ك٢ ٗضجع هحتْ ذ٤ٖ جألهشجف ٤ُٝظ ُٚ هٞز ِٓضٓس

جُز١ ٝمؼٚ ك٢  ػ٠ِ رُي ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ، ق٤ع أٗٚ ٣غطط٤غ رٝ جُؾإٔ ئػطحء سأ١ جُخر٤ش

جُِٔضٓس ضوش٣شٙ جُوٞز 
 (٘ٓ  )

ِضٓس ، ٝسكغ أقذْٛ دػٞجٙ  ُٔ ، أٓح ئرج خال جضلحهْٜ ٖٓ ضؼ٤٤ٖ هٞضٚ جُ

و٤ذز ذشأ١ ٛزج جُخر٤ش كئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔخطقس ،  ُٓ د١ ، ٣ٝؿٞص إٔ ال ضٌٕٞ ٛزٙ جُٔكٌٔس  ّٞ جُ

 ض٘ذخ خر٤ًشج آخش.

ٖٝٓ جُٞجمف إٔ جُخرشز جالضلحه٤س ضؾطشى ٓغ جُخرشز جالعطؾحس٣س ك٢ أٗٚ ال ٣ُؾطشه 

ك٢ أ١ ٜٓ٘ٔح جضرحع ئؾشجءجش ٓكذدز ، ق٤ع ٣ِطضّ جُخر٤ش جالضلحه٢ أٝ جالعطؾحس١ ذٔٞؾد 

 جُؼوذ جُز١ ٣شذطٚ ذحُٔطؼحهذ٣ٖ ذٌَ ٓح ٛٞ ٝجسد ك٢ ٛزج جُؼوذ .

 

 

                                      
 . 3ٖ( ك٢ ٛزج جُٔؼ٠٘   د/ ع٤ذ أقٔذ ٓكٔٞد   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٗ) 

 ٗجُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس ػٔاش ؾاـ  ُٗٔغا٘س  3ٓهؼٖ سهْ  3ٖٗ٘ٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٕٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  1ٗ) 

ُاا٠ ضوش٣ااش خر٤ااش جعطؾااحس١ ؾااحء كاا٢ ٗط٤ؿطااٚ إٔ أسمااٚ ضكااذ (.  كاا٢ ٛاازٙ جُوناا٤س جعااط٘ذ جُؾاال٤غ ئ1ٕٙؿ 

جألسك جُٔؾلٞػس ٖٓ ؾٜط٤ٖ ، ٖٝٓ غْ ٣ٌٕٞ ُٚ جُكن ك٢ جُؾلؼس ، رُي ػِا٠ خاالف ٓاح جٗطٜا٠ ئ٤ُاٚ ضوش٣اش 

ؼ٤ٖ ٖٓ هرَ جُٔكٌٔس. ُٔ  جُخر٤ش جُونحت٢ جُ

ئذاشج٤ْٛ ٓقاطل٠  ( سجؾغ ضلق٤الً   أٝؾٚ جالخطالف ذ٤ٖ جُخراشز جالعطؾاحس٣س ٝجُخراشز جُوناحت٤س . د/ 3ٗ) 

 . ٕٗ-3ٔػرذٙ ػرذ هللا   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ 

 .ٕ، ٛحٓؼ  ٕٔ-ٔٔ( د/ ٓكٔٞد ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ص٢ً   جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ  ٓ٘) 



 عبد الحميد د. مدحت عبد البارى               دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات األخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 17 - 

 الثانً المطلب

 الطبٌعة القانونٌة للخبرة القضائٌة 

 والتفرقة بٌنها وغٌرها من النظم القانونٌة

 :اٌمعبئ١خ اٌ ج١عخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍخجشح  :أٚالً 

، ق٤ع جٗوغْ ئ٠ُ ػذز جُونحت٤س جخطِق جُلوٚ ذؾإٔ ضكذ٣ذ جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُِخرشز 

 آسجء ، ٝٗؼشك ك٤ٔح ٢ِ٣ ُٜزٙ ج٥سجء، ذا٣ؿحص  

 ٚي : اٌشأٞ األ

ذٔػحذس ؽٜحدز ك٤٘س ك٢ ذؼل جُٔؼحسف ضُؼذ ٣شٟ أفكحخ ٛزج جُشأ١ إٔ جُخرشز 

ػ٠ِ ٞج ذٞؾٞخ ضكون جُؼذجُس ك٢ جُخر٤ش ٝجُطخققحش جُط٢ ال ٣ِْ ذٜح جُوحم٢ ، ُٝزُي هحُ

جػطرحس إٔ رُي ؽشه ك٢ جُؾٜحدز ، ق٤ع ضطؾحذٚ جُخرشز ٝجُؾٜحدز ك٢ جإلؾشجءجش ٝجُُكؿ٤س ئ٠ُ 

ًَ ٖٓ جُخر٤ش ٝجُؾحٛذ ذٔؼِٞٓحش، ٣ٝوّٞ ًالٛٔح ذكِق ج٤ٔ٤ُٖ . ٝجُخرشز قذ ًر٤ش ، ٣ُٝذ٠ُ 

ٝجُؾٜحدز ًالٛٔح ِٓي ٤ٔ٣ٖ جُوحم٢ ئٕ ؽحء أخزٙ ٝئٕ ؽحء هشقٚ . ٝهذ أخز ذٜزج جُشأ١ 

 جُوحٕٗٞ جإل٤ٌِٗض١ جُز١ ال ٣ؼشف ٗظحّ جُخرشز
 (٘ٔ  )

 . 

ُؾٜحدز ، ػ٠ِ ٝهذ ضْ جُشد ػ٠ِ ٛزج جُشأ١ ذاذشجص ٗوحه جالخطالف ذ٤ٖ جُخرشز ٝج

 جُ٘كٞ جُطح٢ُ  

إٔ جُخرشجء ػذدْٛ ؿ٤ش ٓكذٝد ُِٝوحم٢ إٔ ٣٘طخد ْٜٓ٘ ٓح ٣ؾحء ، أٓح جُؾٜٞد كؼذدْٛ  -1

أدسى جُٞهحتغ  ٌٖٔ جإلعطؼحمس ػْٜ٘ ذـ٤شْٛ ، ذحػطرحس إٔ جُؾحٛذ ٓكذٝد ك٢ جُون٤س ٝال ٣ُ 

 جُط٢ جضقِص ذؼِٔٚ دٕٝ ؿ٤شٙ. 

ُٔ ئرج ًحٕ جُؾحٛذ ٣ُغٔغ ػ٠ِ عر٤َ جالعط -2 وشسز ألدجء جُؾٜحدز ٣ُٝؼطذ ذالٍ هرَ ذِٞؿٚ جُغٖ جُ

ذأهٞجُٚ ًذ٤َُ ك٢ ٛزٙ جُغٖ 
 (ٕ٘ )

، كإ جُخرشز ؿ٤ش ٝجسدز ئال ئرج جعطٞك٠ جُخر٤ش جأل٤ِٛس 

                                      
(  د/ ػرذ جُاشصجم أقٔاذ جُؾا٤رحٕ   ئؾاشجءجش جُخراشز جُوناحت٤س ٝدٝسٛاح كا٢ جإلغراحش ، ذكاع ٓ٘ؾاٞس  ٔ٘) 

ٝٓااح ذؼااذٛح ذكغااد  1ٕٗٓااٖ جُركااع رجضااٚ ، ؿ   1س، ؿ ذٔؿِااس ٤ًِااس جُوااحٕٗٞ ُِؼِااّٞ جُوح٤ٗٞٗااس ٝجُغ٤حعاا٤

 ٓٞهؼٚ ذ٤ٖ جُركٞظ جُٔ٘ؾٞسز دجخَ جُٔؿِس . 

  ٣ٕٕٓٔ٘ح٣ش ع٘س  ٓٔٗوالً ػٖ جُٔٞهغ جُطح٢ُ ػ٠ِ ؽرٌس جإلٗطشٗص ، ٓأخٞرز ذطحس٣خ جألقذ جُٔٞجكن 

https://www.iasj.net/iasj/download/f093a35e77c0db97 

هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١ ػ٠ِ أٗٚ " ال ٣ٌٕٞ أٛالً ُِؾاٜحدز ٓاٖ ُاْ ضرِاؾ  ٖٓ ٔ/ٗٙ( ق٤ع ض٘ـ جُٔحدز  ٕ٘) 

ع٘ٚ خٔغس ػؾشز ع٘س " .  كارج ُْ ٣ٌٖ جُؾخـ هذ ذِؾ ٛزٙ جُغٖ ٝهص جإلدالء ذؾحٛذضٚ ، كاال ٣ٌُٔاٖ جػطراحس 

ـ٤اش ؽٜحدضٚ هرَ ذِٞؽ ٛزج جُغٖ د٤ُالً ذحُٔؼ٠٘ جُذه٤ن . ٌُٖٝ ٣ؿٞص إٔ ضُغٔغ أهاٞجٍ ٓاٖ ُاْ ٣رِاؾ ٛازٙ جُغاٖ ذ

ئغرااحش ٓقااش١ (. " ٝجُؼرااشز ذغااٖ جُؾااحٛذ ٝهااص جإلدالء ذؾااحٛذضٚ ال  ٕ/ٗٙ ٣ّٔاا٤ٖ ػِاا٠ عاار٤َ جالعااطذالٍ )

 ُٖٖغا٘س  33ٔهؼاٖ سهاْ  3ٙ7ٖٔٓ ٓاحسط عا٘س  3ٝهص ققٍٞ جُٞجهؼس جُط٢ ٣ؾٜذ ذٜح " . )ٗول ٓذ٢ٗ 

 =إٔ ضُغٔغ(. ٝك٢ جُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط٢ ٣ؿٞص 3ٗم   33٘ؿ  ٕع  1ٔجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 
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جٌُحِٓس هروًح ألقٌحّ جُوحٕٗٞ ، ذؼ٘قش٣ٜح أ١ أ٤ِٛس ػحٓس ُِؾخـ جُؼحد١ ٝأ٤ِٛس خحفس ك٢ 

جُطخقـ جُٔوقٞد
 (ٖ٘ )

 . 

، ذقٞسز ػشم٤س ٝذـ٤ش ذٞؾٚ ػحّ أدسًٚ سآٙ أٝ عٔؼٚ أٝ ذ٢ُ ذؾإٔ ٓح ٣ُ ئرج ًحٕ جُؾحٛذ  -3

ػ٠ِ ض٤ٌِق ٝجعط٘حًدج ئ٠ُ  ذ٘حءً ذ٢ُ ذشأ٣ٚ ى ، كإ جُخر٤ش ٣ُ ض٤ٌِق ذحُكشؿ ػ٠ِ ٛزج جإلدسج

ٓؼِٞٓحش ػ٤ِٔس أٝ ك٤٘س أٝ ضؿش٣ر٤س 
 (٘ٗ )

 . 

  اٌشأٞ اٌضبٟٔ :

ش د٤َُ ٓطشٝـ أٓحّ ٣شٟ ٛزج جُشأ١ إٔ جُخرشز ٤ُغص عٟٞ ٝع٤ِس ُطو٤٤ْ ٝضوذ٣

٣قؼد ػ٠ِ جُوحم٢ كٜٔٚ ٝجإلقحهس  ٣ُٝو٤ْ ئؽٌحالً  حجُوحم٢ ، ق٤ع ٣ٌٕٞ ٛزج جُذ٤َُ ؿحٓنً 

ذٚ ، ٣ٝنطش ذزُي ُِؿٞء ئ٠ُ أَٛ جُخرشز ، ككغد ٛزج جُشأ١ ال ضُؼطرش جُخرشز ٝع٤ِس ئغرحش 

ػ٠ِ ضوذ٣ْ  ٓغطوِس ذكذ رجضٜح ًحُٞعحتَ جألخشٟ ٓػَ جُؾٜحدز ٝجُوشجتٖ ، ٝجٌُطحذس جُط٢ ضوّٞ

 د٤َُ ٓؼ٤ٖ ، ئر ضُغطؼَٔ جُخرشز ك٢ قحالش ًػ٤شز ُطوذ٣ش عالٓس ؿ٤شٛح ٖٓ جألدُس.

 جألدُسٝٛزج جُشأ١ ٓشدٝد ػ٤ِٚ ذإٔ ٝظ٤لس جُخرشز ال ض٘كقش كوو ك٢ ضو٤٤ْ 

كؼ٠ِ عر٤َ ٝضوذ٣شٛح ، ئٗٔح ضٔطذ ئ٠ُ جُركع ػٖ جُذ٤َُ جُز١ ٣ل٤ذ أقذ هشك٢ جُخقٞٓس ، 

٤س جُط٢ ٣ٌٕٞ ٓٞمٞػٜح جُطكش١ ػٖ ٝؾٞد خطأ أٝ ػذّ ٝؾٞدٙ ، جُخرشز جُطرجُٔػحٍ كإ 

ذكع ػٖ د٤َُ  ٢ٛئٗٔح 
 (٘٘ )

 ٤ُٝظ ضو٤٤ْ د٤َُ ٓٞؾٞد عِلًح . 

                                                                               
ٓااٖ هااحٕٗٞ  ٖٗأهاٞجٍ ٓااٖ ُااْ ٣رِاؾ عاا٘ٚ أسذااغ ػؾاشز عاا٘س ذـ٤ااش ٣ٔا٤ٖ ٝػِاا٠ عاار٤َ جالعاطث٘حط " . ) ٓااحدز =

 جإلغرحش ج٣ٌُٞط٢ ( . 

  .  3ٖؿ  1ٔ( د/ آٓحٍ ػرذ جُشق٤ْ ػػٔحٕ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ٘ذ  ٖ٘) 

 .ٙٗؿ  ٕٓ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ٘ذ  ٗ٘) 

 ث٤ُٞس جُطر٤س  ( جٗظش ضطر٤وًح ُزُي ك٢ ٓؿحٍ جُٔغ ٘٘) 

أزٙبء اٌّؾىّخ اٌٝ عذَ صجمٛد أٞ خ م  ةمٟ عبٔمت اٌ ج١مت  ِؾمً اٌّغمبءٌخ اعمزٕبًدا اٌمٝ رمش٠مش اٌ مت   -

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس  7ُٙغا٘س  71ٙٓٔهؼاٖ سهاْ  ٕٔٓٓٓاٖ أذش٣اَ عا٘س  ٘ٔ؛ )ٗول ؾ٘حت٢   اٌششعٟ

ٓااٖ  7ٕؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/ٖٓٗٔ( ؛ )ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ 3ٙم  1ٔٗؿ  ٕ٘أقٌااحّ جُاا٘ول ط

( ؛ )ض٤٤ٔاااض ًااا٣ٞط٢   جُطؼاااٖ 3ٖم  ٕٔٙؿ  ٕؼ  ٕٗ، ٓؿِاااس جُوناااحء ٝجُواااحٕٗٞ ط ٕٗٔٓٓاااح٣ٞ عااا٘س 

 ( .13م  ٖؼ  ٖٔ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٖٕٖٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٕؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٓٓ/33

   اٌشمشعٟ أزٙبء اٌّؾىّخ اٌٝ صجٛد اٌخ   ةٟ عبٔت اٌ ج١ت ِؾً اٌّغبءٌخ اعزٕبًدا اٌٝ رمش٠مش اٌ مت - 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول  3ُ٘غا٘س  1ٗٗٓٔهؼاٖ سهاْ  33ٕٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س   7)ٗول ؾ٘حت٢ 

جُوناحت٤س ،  ُٖ٘غا٘س  ٕٕ٘ٔسهاْ  31ٖٗٔٓ ٣٘ح٣ش عا٘س   ٔٔ( )ٗول ؾ٘حت٢ 11م  3٘٘ؿ  ٔع  ٖٗط

هؼااٖ سهااْ  37ٖٔٓااٖ كرشج٣ااش عاا٘س   ٔٔ(؛ )ٗواال ؾ٘ااحت٢ ٘م  ٖٗؿ  ٖ٘ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط

ٓاٖ  1(؛  )ٗوال ؾ٘احت٢ ٓٗم  1ٓٔؿ  ٔع  ٕٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط ُٕٗغ٘س  ٙٙ٘ٔ

م  ٕٔؿ  ٔع  3ٔجُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط 7ُٖغا٘س  3ٕٓٔهؼٖ سهاْ  ٣ٔ3ٙ1٘ح٣ش ع٘س 

، ٓؿِااس جُونااحء ٖٕٔٓٓااٖ أذش٣ااَ عاا٘س  ٕؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ  ٕٕٔٓ/ٕٖ٘( ؛ )ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ ٗ

ٓاٖ  7ٕؾِغاس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٓٓ/3ٙ، ٙٙ( ؛ )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ ٖ٘م  7ٕٗؿ  ٕ ؼ ٔٗٝجُوحٕٗٞ ط 

 (. ٕٙم  ٖؼ  ٖٔ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط  ٖٕٓٓأًطٞذش ع٘س 
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  اٌشأٞ اٌضبٌش :

٣شٟ ؾحٗد ٖٓ جُلوٚ إٔ جُخرشز ٓح ٢ٛ ئال ئؾشجء ٓغحػذ ُِوحم٢ ، ئر ئٜٗح ضخشؼ 

ٚ جُوحم٢ إلًٔحٍ ٓؼِٞٓحضٚ ػٖ ًٜٞٗح ٝع٤ِس ئغرحش ك٢ ٗظش ٛزج جُشأ١، ك٢ٜ ئؾشجء ٣غطؼ٤ٖ ذ

 ك٢ ػِْ ٖٓ جُؼِّٞ أٝ ضخقـ ٖٓ جُطخققحش .

٣ٝغط٘ذ أفكحخ ٛزج جُشأ١ ئ٠ُ إٔ"  جألفَ إٔ جالعطؼحٗس ذحُخرشجء ، أٓش ٓطشٝى 

ُطوذ٣ش جُٔكٌٔس كِٜح ٝقذٛح ضوش٣ش ُضّٝ أٝ ػذّ ُضّٝ ٛزج جإلؾشجء "  
 (٘ٙ )

  . 

ك٢ جُذػٟٞ ٖٓ جُشخـ  ٌُٖٝ ٣ٌُٖٔ جُشد ػ٠ِ رُي ذأٗٚ ئرج ًحٕ ضؼ٤٤ٖ خر٤ش

ذؼِٜٔح ذَ جُركطس جُٔخُٞس ُِوحم٢ ،  ئال أٗٚ ال ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضون٠ ك٢ جُٔغحتَ جُل٤٘س 

٣ؿد جُشؾٞع ك٤ٜح ئ٠ُ سأٟ أَٛ جُخرشز 
 (٘7  )

" ئرج ًحٕ جُطكو٤ن ذٞجعطس ، كنالً ػٖ أٗٚ 

ئغرحش ٓذػحٙ كال  أسذحخ جُخرشز ؾحتض هحًٗٞٗح ًٝحٕ ٛزج جُطكو٤ن ٛٞ جُٞع٤ِس جُٞق٤ذز ُِخقْ ك٢

 ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس سكنٚ ذال عرد ٓورٍٞ"
 (٘1 )

 . ٝع٘ض٣ذ ٛزج جألٓش ضلق٤الً ك٤ٔح ذؼذ.

                                      
 7ُ٘غا٘س  1ٓٗهؼاٖ سهاْ  ٕ٘ٓٓٓاٖ د٣غأرش عا٘س  ٖٔ( ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ  جٗظاش    )ٗوال ٓاذ٢ٗ  ٙ٘) 

 (.ٔ٘ٔم  1ٙ1ؿ  ٙ٘س أقٌحّ جُ٘ول ط جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػ

جُوناحت٤س ، ُقٌاْ  3ُٕغ٘س  ٕٙهؼٖ سهْ  3ٖٙٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٙ( ك٢ ٗلظ جُٔؼ٠٘ )ٗول ٓذ٢ٗ  7٘) 

 ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(.

جُوناحت٤س، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٗٙغا٘س  31ٕ٘هؼاٖ سهاْ  333ٖٔٓ ٗاٞكٔرش عا٘س  ٕٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  1٘) 

 ( . ٕٕٓم  ٗٔٔٔؿ  ٓ٘جُ٘ول ط 
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  اٌشأٞ اٌشاث  :

٣شٟ جالضؿحٙ جُـحُد إٔ جُخرشز ٝع٤ِس ئغرحش أٝ ٗٞع ٖٓ جألدُس ،  ٣ٜذف ئ٠ُ جُطكون 

ُٓؼ٤ٖ ٣كطحؼ جٌُؾق ػ٘ٚ ئ٠ُ ٓؼِٞٓحش ك٤٘س خحفس.  ٖٓ ٝجهغ 

جُونحز ،  ٣ٝوّٞ ذٜح ؽخـ  ُذٟجإلُٔحّ ذؼِْ أٝ كٖ ال ٣طٞجكش  كحُخرشز ضكطحؼ ئ٠ُ

ُٓطخقـ ذط٤ٌِق ٖٓ جُوحم٢ ، ٣ٝرذ١ ٛزج جُؾخـ سأ٣ٚ جُؼ٢ِٔ ٝجُل٢٘ ك٢ ٓغأُس  ك٢٘ ٝ

٣طٞهق ػ٤ِٜح جُلقَ ك٢ جُ٘ضجع ، ٝذٜزج جُشأ١ ٣طؼشف جُوحم٢ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش جُؼ٤ِٔس 

ٝجُل٤٘س جُالصٓس ذؾإٔ ٛزٙ جُٔغأُس
 
 . 

زج جُٔؼ٠٘ ٝع٤ِس ئغرحش ، ٝسأ١ جُخر٤ش ٛٞ د٤َُ جإلغرحش ، ٝٛزج ٓح أًذش ٝجُخرشز ذٜ

ػ٤ِٚ ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ك٢ ؽإٔ ض٤٤ٌق جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ألػٔحٍ جُخرشز ، ق٤ع 

ؼ٤ٖ ٣كطحؼ  هنص ذإٔ ُٓ " ٗذخ جُخر٤ش ٛٞ ٓؿشد ٝع٤ِس ئغرحش ٣ُوقذ ذٜح جُطكون ٖٓ ٝجهغ 

جٌُؾق ػ٘ٚ ئ٠ُ ٓؼِٞٓحش ك٤٘س خحفس 
( " ٘3 )

. 

 : صب١ًٔب : اٌزفشلخ ث١ٓ اٌخجشح ٚغ١ش٘ب ِٓ إٌظُ

ئ٠ُ جُطلشهس  ذ٤ٖ جُخر٤ش ٝجُؾحٛذ أؽشٗح ك٤ٔح عرن ، 
 (ٙٓ )

. ٝك٤ٔح ٢ِ٣ ًِٔس ػٖ جُطلشهس 

 ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُوحم٢ ٝجُٔكٌْ.

 اٌزفشلخ ث١ٓ اٌخج١ش ٚاٌمبظٟ : -1

ِض ُٓ ّ ذزجضٚ ، ًٔح ٖٓ جُٔوشس إٔ خرشز جُخر٤ش ؿ٤ش ِٓضٓس ذزجضٜح ، أٓح قٌْ جُوحم٢ كٜٞ 

إٔ جُوحم٢ ٣لقَ ك٢ جُ٘ضجع جُٔؼشٝك أٓحٓٚ ، أٓح سأ١ جُخر٤ش ك٤ِظ ئال جعطؾحسز ك٤٘س ، 

ٝأخ٤ًشج كإ جُخقّٞ ٣شكؼٕٞ دػٞجْٛ ئ٠ُ جُونحز دٕٝ جُخرشجء ، رُي إٔ جُخرشجء ٤ُظ ٖٓ 

     ئٜٗحءك٢ ٝظ٤لطْٜ جُكٌْ ذ٤ٖ جُخقّٞ ، ٝئٗٔح ٣وذٕٓٞ سأ٣ًح ُِوحم٢ ، ٣غطؼ٤ٖ ذٚ 

ٞٓس جُخق
 (ٙٔ )

. 

 اٌزفشلخ ث١ٓ اٌخج١ش ٚاٌّؾىُ  : -2

ضخطِق جُخرشز ػٖ جُطك٤ٌْ ك٢ إٔ جُخر٤ش ٣رذٟ ٝؾٜس ٗظشٙ ُِٔكٌٔس ُٜٝح جألخز أٝ ػذّ 

جألخز ذٜح ، ػ٠ِ ق٤ٖ إٔ جُٔكٌْ ٣لقَ ك٢ ٗضجع ذ٤ٖ هشك٤ٖ كٜٞ ٣وّٞ ذٜٔٔس جُوحم٢ ٝال 

٣ٌطل٢ ذاذذجء ٝؾٜس ٗظشٙ 
 (ٕٙ )

. 

                                      
جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌااحّ  3ُ٘غاا٘س  ٕٖٕٙ هؼاٖ سهاْ 33ٗٔٓاٖ ٓااحسط عا٘س  ٙ( )ٗوال ٓاذ٢ٗ  3٘) 

 (.3ٙم  ٗٙٗؿ  ٔع  ٘ٗجُ٘ول ط 

 ٝٓح ذؼذٛح ٖٓ ٛزج جُركع .  1ٔ(  سجؾغ    ؿ  ٓٙ) 

ٝٓاح ذؼاذٛح  ٖٓٗٓاٖ جُركاع رجضاٚ ، ؿ   ٓٔ( د/ ػرذ جُشصجم أقٔذ جُؾا٤رحٕ   جُركاع جُغاحذن ، ؿ  ٔٙ) 

 ذكغد ٓٞهؼٚ ذ٤ٖ جُركٞظ جُٔ٘ؾٞسز دجخَ جُٔؿِس. 

؛ د/ ػِاا٠  ٙٗح جُااذًطٞس / ٓقااطل٠ أقٔااذ ػرااذ جُؿااٞجد قؿااحص١   جُٔشؾااغ جُغااحذن  ، ؿ ( أعااطحر ٕٙ) 

 ٝٓح ذؼذٛح.  7ٔجُؾكحش جُكذ٣ذ١   جُٔشؾغ جُغحذن  ، ؿ
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 الثالث المطلب

 لقضائٌةخصائص الخبرة ا

 ٖٓ جُؼشك جُغحذن ، ٗغطط٤غ إٔ ٗكذد خقحتـ جُخرشز جُونحت٤س ، ذٔح ٢ِ٣  

 : اٌ بث  اٌفٕٟ ٌٍخجشح اٌمعبئ١خ :أٚالً 

ذأٜٗح ضكو٤ن ك٢٘ ٣ط٘حٍٝ جُٔغحتَ جُط٢ ٣غطِضّ جُلقَ ك٤ٜح  جُونحت٤سجُخرشز  ضط٤ٔض

 جعط٤ؼحخ جُ٘وحه جُل٤٘س جُط٢ ال ضؾِٜٔح ٓؼحسف جُوحم٢ . 

ُغ٘س  3ٙس جُل٤٘س ُِخرشز ٖٓ ٗـ جُٔحدز جأل٠ُٝ ٖٓ جُٔشعّٞ سهْ ٝضُغطلحد جُقل

" ٣وّٞ  إٔ ذؾإٔ ض٘ظ٤ْ جُخرشز أٓحّ ؾٜحش جُونحء ك٢ ٓقش ، ق٤ع ٗقص ػ٠ِ 3ٕ٘ٔ

ذأػٔحٍ جُخرشز أٓحّ ؾٜحش جُونحء خرشجء جُؿذٍٝ جُكح٤ُٕٞ ... ًَٝ ٖٓ ضشٟ ؾٜحش جُونحء 

 ًشٝج " .ٖٓ ؿ٤ش ٖٓ ر االعزعبٔخ ثشأ٠ُٙ اٌفٕٟػ٘ذ جُنشٝسز 

ح ذٚ ُْٝ ٣شد ك٢ جُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط٢ ٗـ ٣ُؾ٤ش ئ٠ُ ك٤٘س جُخرشز ،  ًٔ ٝئٕ ًحٕ ٛزج ٓغِ

ٝهنحء كوًٜح   
 (ٖٙ )

 ، ذحػطرحس أٗٚ ٣طلن ٝهر٤ؼس جُخرشز . 

٣ٝ٘رـ٢ إٔ ٣وطقش ػَٔ جُخر٤ش ػ٠ِ جألػٔحٍ جُط٢ ضذخَ ك٢ ٗطحم جُٔغحتَ جُل٤٘س أٝ 

جُٔغحتَ جُل٤٘س أٝ جُؼ٤ِٔس جُذجخِس ك٢ ئ٢ُ إٔ ٣ٔطذ  جُؼ٤ِٔس جُذجخِس ك٢ ٗطحم جُٞهحتغ كوو ، دٕٝ

ألٕ جُركع ك٢ جُٔغحتَ جُوح٤ٗٞٗس ٝجُرص ك٢ ؽأٜٗح ٛٞ  ؛ٗطحم جُوحٕٗٞ ، أ١ جُٔغحتَ جُوح٤ٗٞٗس 

جُز١ ٣لطشك ػِٔٚ ذٜح ، ٤ُٝظ ٖٓ قوٚ إٔ ٣ط٘حصٍ ػٖ جخطقحفٚ جُوحم٢ ٖٓ ف٤ْٔ ػَٔ 

   جُخر٤ش ؿ٤ش أَٛ ُِرص ك٢ جُٔغحتَ ح ، كنال ػٖ إٔ ذٜح ُـ٤شٙ ُؼذّ ؾٞجص رُي هحًٗٞٗ 

جُوح٤ٗٞٗس 
 (ٙٗ )

، ُٝزُي ٣ؿٔغ جُلوٚ ػ٠ِ ػذّ ؾٞجص ٗذخ جُخر٤ش ُطٞم٤ف أ٣س ٓغأُس ٖٓ 

جُٔغحتَ جُوح٤ٗٞٗس 
 (ٙ٘ )

.
 
 

ًٔح أًذش ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ػ٠ِ رُي ك٢ جُؼذ٣ذ ٖٓ أقٌحٜٓح ، ق٤ع هنص 

ٝئذذجء سأ٣ٚ ك٢ جُٔغحتَ جُل٤٘س  ذإٔ " ٜٓٔس جُخر٤ش ضوطقش ػ٠ِ ضكو٤ن جُٞجهغ ك٢ جُذػٟٞ

                                      
( ق٤ع ضون٢ ٓكٌٔس جُ٘ول ذإٔ " ُوحم٠ جُٔٞمٞع إٔ ٣غطؼ٤ٖ ذحُخرشجء ك٢ جُٔغحتَ جُط٢ ٣غاطِضّ  ٖٙ) 

ٓاٖ  3ِٜح ٓؼحسكاٚ " . )ٗوال " دجتاشز جألقاٞجٍ جُؾخقا٤س " جُلقَ ك٤ٜح جعط٤ؼحخ جُ٘وحه جُل٤٘س جُطا٢ ال ضؾأ

ؾاحس ئ٤ُاٚ عاِلًح (. ٝكا٢ ٗلاظ جُٔؼ٘ا٠ جٗظاش    7ُٙغ٘س  13ٗهؼٖ سهْ  ٤ُٞ٣ٕٓٓ7ٚ ع٘س  ُٓ جُونحت٤س ، ُقٌْ 

، ٓؿِاااس ٕٗٔٓٓااٖ ٗااٞكٔرش  ٕؾِغااس  -ضؿااحس١  1ٕٓٓ/ٖٔٙٔ، 71٘ٔ)ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼ٘ااحٕ سهٔااح 

 ٕٙٓٓ/7ٕٔ، 7ٔٔ، 3ٗٙ(؛  )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼإٞ أسهاحّ 7م  ٘ٙؿ  ٖؼ  ٕٗجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

 (. 7ٖم  3ٙٔؿ  ٕؼ  ٖ٘، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 7ٕٖٓٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  1ٔؾِغس  -ضؿحس١ 

 .  3٘(  د/ خحُذ ؾٔحٍ أقٔذ قغٖ   جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ُِخرشز جُونحت٤س... ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٗٙ) 

كطك٢ ٝج٢ُ   جُٔرغٞه ك٢ هحٕٗٞ جُونحء جُٔذ٢ٗ ... جُٔشؾغ جُغاحذن ،  ( جٗظش ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ   د / ٘ٙ) 

ٝٓح ذؼذٛح ؛ أعاطحرٗح جُاذًطٞس/  ٖٓ؛ د/ ٓكٔٞد ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ص٢ً   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٕٓ٘ؿ  11ذ٘ذ 

؛  د/ خحُااذ ؾٔااحٍ أقٔااذ قغااٖ   جُ٘ظااحّ   1ٓقااطل٠ أقٔااذ ػرااذ جُؿااٞجد قؿااحص١   جُٔشؾااغ جُغااحذن  ، ؿ 

 .3٘جُونحت٤س ... ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  جُوح٢ٗٞٗ ُِخرشز
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جُط٢ ٣قؼد ػ٠ِ جُوحم٢ جعطوقحء ًٜٜ٘ح ذ٘لغٚ دٕٝ جُٔغحتَ جُوح٤ٗٞٗس " 
 (ٙٙ )

، جُط٢ ٣طؼ٤ٖ  

ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضوٍٞ ًِٔطٜح ك٤ٜح 
 (ٙ7 )

، ألٕ " جُٔغحتَ جُوح٤ٗٞٗس ال ٣ؿٞص ُِخر٤ش إٔ  

  ٣ططشم ئ٤ُٜح ٝال ُِٔكٌٔس إٔ ض٘ضٍ ػٜ٘ح "
 (ٙ1 )

ٜح ٝقذٛح " " ألٜٗح ٝال٣ط 
 (ٙ3 )

كحُكٌْ جُز١  

ال ٣وٍٞ ًِٔطٚ ك٢ جُٔغحتَ جُوح٤ٗٞٗس " ٌٓطل٤ًح ك٢ ؽأٜٗح ذحإلقحُس ئ٠ُ ضوش٣ش جُخر٤ش ، ٣ُؼؿض 

"  ٓكٌٔس جُ٘ول ػٖ ٓشجهرس فكس ضطر٤ن جُوحٕٗٞ
 (7ٓ )

٣ٌٕٝٞ " هذ أخطأ ك٢ ضطر٤ن ،  

جُوحٕٗٞ ذٔح ٣ٞؾد ٗونٚ " 
 (7ٔ )

 . 

ذ٤ٖ جُخقّٞ ٝئعرحؽ جُط٤٤ٌق جُوح٢ٗٞٗ ػ٤ِٜح ٝضطر٤وًح ُزُي كإ " ٝفق جُشجذطس 

ػٜ٘ح "ططشم ئ٤ُٜح ٝال ُِٔكٌٔس إٔ ض٘ضٍ ٓغأُس هح٤ٗٞٗس ذكطس ال ٣ؿٞص ُِخر٤ش إٔ ٣
  (7ٕ )

  ،

   ٝجُخر٤ش ال ؽإٔ ُٚ ذحُلقَ ك٢ ٗضجع هح٢ٗٞٗ أٝ جُٔٞجصٗس ذ٤ٖ أهٞجٍ جُؾٜٞد ٝضوذ٣ش 

ؽٜحدضْٜ
  (7ٖ )

زج ٖٓ ف٤ْٔ ٝجؾد جُوحم٢ ال ٣ؿٞص أٝ ذ٤ٖ ج٥سجء جُلو٤ٜس الخط٤حس أقذٛح كٜ 

جُطخ٢ِ ػ٘ٚ ُـ٤شٙ " 
 (7ٗ )

. 

                                      
جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول  ُٖ٘غا٘س  1ٗهؼٖ سهاْ  3ٙ3ٖٔٓ أذش٣َ   ٕٕ) ٗول ٓذ٢ٗ  ( ٙٙ) 

 (.ٙٓٔم  ٙ٘ٙؿ  ٕٓط 

جُوناااحت٤س ،  ُ٘ٙغااا٘س  17ٗٓٔهؼاااٖ سهاااْ  ٖٕٓٓٓاااٖ ٣٘اااح٣ش  3( ) ٗوااال " جُاااذٝجتش جُطؿحس٣اااس "  7ٙ) 

 ( . ٘ٗٔؿ  ٕٗم  ٗ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُوناحت٤س  ُٓ٘غ٘س  3ٙهؼٖ سهْ  31ٖٓٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٖٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ " دٝجتش جال٣ؿحسجش "   1ٙ) 

 ( . 71ٖم  ٕٖٕٓؿ  ٖٔ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(. ُٕٙغ٘س  1ٙٓٗهؼٖ سهْ  ٕٖٙٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  3( )ٗول ٓذ٢ٗ  3ٙ)   جُونحت٤س ، ُقٌْ 

عٜٛ ٚث١بْ ٚعٗ اٌؾمك ة١ٙمب ٚرّؾم١ص ِمب ٠ُممذَ ِمٓ أدٌمخ ٚاٌّٛاصٔمخ رؾم١ك عٕباش اٌذًٔح هنص ذإٔ " 

   ث١ٕٙممب ٘ممٛ ِممٓ امم١ُّ ٚال٠ممخ لبظممٟ اٌّٛظممٛ  اٌزممٟ ال ٠غممٛص ٌممٗ أْ ٠زخٍممٝ عٕٙممب ٌغممٛاٖ أٚ ٠فممٛض ة١ٙممب 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  7ُٓغ٘س  1ٗٗٔهؼٖ سهْ  ٕٖٔٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س   ٕٗ". )ٗول ٓذ٢ٗ  غ١شٖ

 .  (1ٕ٘م  ٕٖٔٔؿ  ٕ٘جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ُقٌْ  ُ٘ٙغ٘س  17ٗٓٔهؼٖ سهْ  ٖٕٖٓٓٓ ٣٘ح٣ش  3( ) ٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س "  7ٓ) 

 ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(.

جُوناحت٤س ،  7ُٓغا٘س  7ٓٓٔهؼاٖ سهاْ  ٕٕٓٓٓاٖ كرشج٣اش عا٘س   7(  )ٗول " دٝجتش جإل٣ؿحسجش "  7ٔ) 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(.   ُقٌْ 

جُونحت٤س ، ُقٌْ  ُٓ٘غ٘س  3ٙهؼٖ سهْ  31ٖٓٔ د٣غٔرش ع٘س ٓ ٖٔ( )ٗول " دٝجتش جال٣ؿحسجش "  7ٕ) 

  ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح (.

ؾاحس ئ٤ُااٚ  3ُ٘غاا٘س  ٕٖٕٙهؼااٖ سهاْ  33ٗٔٓاٖ ٓااحسط عا٘س  ٙ( )ٗوال ٓااذ٢ٗ  7ٖ)  ُٓ  جُوناحت٤س ، ُقٌااْ 

 عِلًح (.

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  ُٕ٘غ٘س  3ٖٙٔهؼٖ سهْ  31ٖٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  7ٗ) 

( .  ٝك٢ جُونحء ج٣ٌُٞط٢ جٗظش    )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٕٞ أسهحّ ٖٖٕم  ٘ٙٔٔؿ  ٕع  ٖٗجُ٘ول ط 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(؛ )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢  7ٕٖٓٓٓ ٗٞكٔرش  1ٔؾِغس  -ضؿحس١  ٕٙٓٓ/7ٕٔ، 7ٔٔ، 3ٗٙ ، ُقٌْ 

ؿ  ٖؼ  ٖ٘، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 7ٕٖٓٓٓ د٣غٔرش  ٕ٘ؾِغس  -ضؿحس١  ٕٙٓٓ/7ٓٗجُطؼٖ سهْ 

ٖٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕؾِغس  -ضؿحس١  1ٕٓٓ/ٖٔٙٔ، 71٘ٔ( ؛ )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح ٔٙ م 1ٖٔ

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(.  ٌُٖ ئرج  " ًحٗص جُٜٔٔس جُط٢ ٤ٗطص ذحُخرشجء جُٔ٘طذذ٤ٖ ٢ٛ ذ٤حٕ جُؼالهسٕٗٔٓ  =، ُقٌْ 
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تَ جُوح٤ٗٞٗس ػ٠ِ جُ٘كٞ ؿ٤ش أٗٚ ٣ؿد جُطأ٤ًذ ػ٠ِ إٔ ٓ٘غ جُخر٤ش ٖٓ جُطؼشك ُِٔغح

عِلًح ، ال ٣ؼ٢٘ ذحُنشٝسز إٔ ٣ٌٕٞ جُخر٤ش ؾحٛالً ذحُوحٕٗٞ ، ذَ ػ٠ِ جُؼٌظ ٣ؿد إٔ جُٔر٤ٖ 

ح ذٌَ جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُٔط ًٔ ؼِوس ذط٘ل٤ز ٜٓٔطٚ ، ٢ٛٝ ك٢ جُـحُد هٞجػذ ئؾشجت٤س ، ٣ٌٕٞ ػحُ

  ألٕ ػذّ ٓشجػحز جُخر٤ش ُٜزٙ جُوٞجػذ هذ ٣ُؼشك ضوش٣شٙ ُِرطالٕ أٝ ٣ؼشمٚ ٛٞ ُِٔغث٤ُٞس 

جُٔذ٤ٗس 
 (7٘  )

  . 

 : اٌ بث  االخز١بسٞ ٌٍخجشح اٌمعبئ١خ : صب١ًٔب

ِضّ ذحُِؿٞء ئ٢ُ جُخرشز جُونحت٤س ًِٔ ُٓ ح هِد جُخقّٞ ٖٓ جُٔوشس إٔ جُوحم٢ ؿ٤ش 

رُي ، ٝئٗٔح ٣طٔطغ ذغِطس ضوذ٣ش٣س ًر٤شز ك٢ ٛزج جُقذد . ٣غط١ٞ ك٢ رُي هحم٢ أٍٝ دسؾس 

أٝ هحم٢ جالعطث٘حف أٝ جُوحم٢ جإلدجس١ أٝ هحم٢ جألٓٞس جُٞهط٤س 
 (7ٙ )

. 

ٝضُغطلحد جُقلس جالخط٤حس٣س ُِخرشز جُونحت٤س ٖٓ ٗقٞؿ جُوح٤ٖٗٞٗ جُٔقش١ 

 ٝج٣ٌُٞط٢.

ٓقش١ ض٘ـ ػ٠ِ إٔ " ُِٔكٌٔس ػ٘ذ جالهطنحء إٔ ضكٌْ ئغرحش  ٖ٘ٔكحُٔحدز / 

 ذ٘ذخ خر٤ش ٝجقذ أٝ غالغس ...".

ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ض٘ـ ػ٠ِ إٔ " ُِٔكٌٔس ػ٘ذ جالهطنحء  ٕٝجُٔحدز /

 إٔ ضكٌْ ذ٘ذخ خر٤ش أٝ أًػش..." .

 كحألفَ إٔ جالعطؼحٗس ذحُخرشجء ، أٓش ٓطشٝى ُطوذ٣ش جُٔكٌٔس كِٜح ٝقذٛح ضوش٣ش

ُضّٝ أٝ ػذّ ُضّٝ ٛزج جإلؾشجء 
 (77  )

ؼود ػ٤ِٜح ك٢ رُي ٓط٠ ًحٕ سكنٜح ُطِد ضؼ٤٤ٖ  ُٓ ٝال 

                                                                               
ُِٔطؼٕٞ مذٛح  ذ٤ٖ هشك٢ جُذػٟٞ ، ٝٓح ئرج ًحٗص جُطغ٤ٜالش جالتطٔح٤ٗس جُط٢ ٓ٘كٜح جُر٘ي جُطحػٖ=

جُػح٤ٗس ذنٔحٕ ٖٓ ػذٓٚ ٝٓح ئرج ًحٗص جُٞد٣ؼس جُر٤ٌ٘س خحفس ذٜزٙ جُطغ٤ٜالش ٝضقل٤س جُكغحخ ذ٤ٜ٘ٔح ٠ٛٝ 

ٝهحتغ قغحذ٤س ٝٓحد٣س ٓكنس ال ض٘ط١ٞ ذأ١ قحٍ ػ٠ِ جُلقَ ك٢ ٓغحتَ هح٤ٗٞٗس ، ٖٝٓ غْ ٣ؿٞص جالعطؼحٗس 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٔٙغ٘س  3ٔٓٔهْ هؼٖ س  33ٖٖٔٓ أذش٣َ ع٘س   ٕٙك٤ٜح ذخر٤ش " .) ٗول ٓذ٢ٗ 

 ( .77ٔم  ٕٕٔؿ  ٗٗأقٌحّ جُ٘ول ط 

 .ٔٔٓقطل٠ أقٔذ ػرذ جُؿٞجد قؿحص١    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ ( أعطحرٗح جُذًطٞس/  7٘) 

 .ٕٔ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٙ) 

( ٝضوناا٢ ٓكٌٔااس جُاا٘ول  كاا٢ ٛاازج جُقااذد ذااإٔ " ضؼ٤اا٤ٖ خر٤ااش كاا٢ جُااذػٟٞ ٓااٖ جُااشخـ جُٔخُٞااس  77) 

٠ جُٔٞمٞع كِٚ ٝقذٙ ضوذ٣ش ُضّٝ ٛزج جإلؾشجء ٝال ٓؼود ػ٤ِٚ ك٢ رُي ٓط٠ ًحٕ سكناٚ ُطِاد ٗاذخ ُوحم

ح ػِا٠ أعارحخ ٓراشسز ُاٚ " . )ٗوال " جُاذٝجتش جُطؿحس٣اس "  ًٔ هؼاٖ سهاْ  ٕٓٔٓٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  3خر٤ش هحت

ٓاااٖ  ٖٔ(؛ )ٗوااال ٓاااذ٢ٗ ٕٖم  3ٔٔؿ  ٔٙجُوناااحت٤س ، ٓؿٔٞػاااس أقٌاااحّ جُااا٘ول ط  7ُٓغااا٘س  ٘٘ٙ

ؾاحس ئ٤ُاٚ عاِلًح(؛ )ٗوال ٓاذ٢ٗ  7ُ٘غ٘س  1ٓٗهؼٖ سهْ  ٕ٘ٓٓش ع٘س د٣غٔر ُٓ ٗاٞكٔرش  ٕٗجُوناحت٤س ُقٌاْ 

م  7ٔٙٔؿ  ٕع  ٖٗجُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  ُٓ٘غاا٘س  7ٖٙهؼااٖ سهااْ  31ٖٔعاا٘س 

جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ  3ُٗغاا٘س  7ٔ٘هؼااٖ سهااْ  31ٕٔٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س  ٙ( ؛ )ٗواال ٓااذ٢ٗ 7ٕٖ

 ( . ٝهنااص ًاازُي ذأٗااٚ  "  ُٔااح ًااحٕ ضؼ٤اا٤ٖ جُخرااشجء ٓااٖ جُااشخـ1ٔٔم  7ٓٙؿ  ٔع  ٖٖجُاا٘ول ط 

جُٔخُٞس ُوحم٠ جُٔٞمٞع ُٝٚ ٝقذٙ  ضوش٣ش ُضّٝ أٝ ػذّ ُضّٝ جالعطؼحٗس ذاٚ، كاال ٣وراَ جُ٘ؼا٢ ػِا٠ جُكٌاْ 

 =ٗول ")٘ضجع ٓح ٣ٌل٠ ُط٣ٌٖٞ جهط٘حػٚ " .جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ػذّ جالعطؼحٗس ذخر٤ش ك٢٘ ٓط٠ سأٟ ك٢ ػ٘حفش جُ
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رشسز  ُٓ ح ػ٠ِ أعرحخ  ًٔ جُخر٤ش هحت
 (71  . )

٣ُٝؼذ جُونحء ك٢ جُٔٞمٞع دٕٝ ئؽحسز ئ٠ُ هِد ٗذخ 

خر٤ش هنحًءج م٤ً٘ٔح ذشكنٚ 
 (73 )

رشسز ٣ُؼطرش سًدج م٤ً٘ٔح   ُٓ ئر ئهحٓس جُكٌْ ػ٠ِ جػطرحسجش 

٠ ٓح أذذٟ ٖٓ دكحع ػِ
 (1ٓ  )

. 

ٝٓؼ٠٘ رُي إٔ ُِٔكٌٔس ٓطِن جُكش٣س ك٢ جالعطؼحٗس ذخر٤ش أٝ ػذّ جالعطؼحٗس ذٚ كوذ 

٣شٟ  هحم٠ جُٔٞمٞع ػذّ قحؾطٚ ُ٘ذخ جُخر٤ش ئرج ٓح ٝؾذ ك٢ ػ٘حفش جُ٘ضجع ٓح ٣ٌل٠ 

ُط٣ٌٖٞ جهط٘حػٚ ، ٝػ٠ِ جُؼٌظ هذ ٣شٟ جُوحم٢ مشٝسز جالعطؼحٗس ذخر٤ش عٞجء ٖٓ ضِوحء 

طؼِوس ذحُذػٟٞ ٝضكطحؼ ئ٠ُ سأ١  ذ٘حءً لغٚ أٝ ٗ ُٓ ػ٠ِ هِد أقذ جُخقّٞ ئرج ٝؾذ ٓغأُس ك٤٘س 

ك٢٘ أٝ ػ٢ِٔ ال ضؾِٔٚ ٓؼحسكٚ 
 (1ٔ )

. 

جُٔ٘حه ك٢ جالعطؼحٗس ذحُخرشجء ُطكو٤ن ٝجهؼس ٓؼ٤٘س إٔ ضٌٕٞ ٓط٘حصًػح ك٤ٜح ذ٤ٖ ٝ

ح ٤ًٜ٘ٓح خحًفح ، كارج جُخقّٞ ٣ٝططِد جُٞهٞف ػ٠ِ قو٤وطٜح ٝجُلقَ ك٤ٜح خرشز ك٤٘س أٝ ض٣ًٌٞ٘ 

ُْ ضٌٖ ٛزٙ جُٞجهؼس ٓكَ ٗضجع أٝ ال ضغطِضّ دسج٣س ك٤٘س ٣قؼد ػ٠ِ جُوحم٢ جعطوقحء ًٜ٘ح 

ذ٘لغٚ كوذ جٗطل٠ جُٔوطن٠ ُالعطؼحٗس ذحُخرشجء ٝك٠ ٛزٙ جُكحُس ال ٣ؿٞص ٗذذْٜ ٝال ٣قف 

ز ػِْٜٔ ، رُي إٔ ٓؾحسًس ؿ٤ش هنحز جُذػٟٞ ك٢ أ١ ػَٔ ٣طقَ ذٜح ٛٞ جعطػ٘حء ُنشٝس

ذوذسٛح  ٣طؼ٤ٖ إٔ ضوذس 
 (1ٕ )

. 

                                                                               
ؾاحس  1ُ٘غ٘س  ٕٗٔهؼٖ سهْ  33ٖٓٔٓ كرشج٣ش ع٘س  7ٕدجتشز جألقٞجٍ جُؾخق٤س " =  ُٓ جُونحت٤س ، ُقٌْ 

ج٣ٌُٞط٤س ذإٔ " هِد ٗذخ خر٤ش ك٢ جُاذػٟٞ ٛاٞ ٓاٖ جُاشخـ جُطا٢ ئ٤ُٚ عِلًح ( . ًٔح ضون٢ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض 

ح ٣ٌلا٢ ُطٌا٣ٖٞ ضِٔي ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ػذّ جالعطؿحذس ئ٤ُاٚ ٓطا٠ ٝؾاذش كا٢ أٝسجم جُاذػٟٞ ٝٓغاط٘ذجضٜح ٓا

 -أقاٞجٍ ؽخقا٤س  3ٕٓٓ/ٕٓٔػو٤ذضٜح دٕٝ إٔ ضِطضّ ذر٤حٕ عرد جُاشكل ".)ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

 (.ٖٙم   1ٕٖؿ  ٔؼ  1ٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٓٔٓكرشج٣ش ع٘سٖٓ  ٔٔؾِغس 

جُٔخُٞاس ( ٝهن٢ ذإٔ " جالٗطوحٍ إلؾشجء ٓؼح٣٘س أٝ ٗذخ خر٤ش ك٢ جُذػٟٞ ٛٞ ٖٓ جُاشخـ جُوح٤ٗٞٗاس  71) 

ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع ، ٝال ضػش٣د ػ٤ِٜح إٔ ٢ٛ ُْ ضغطؿد ئ٠ُ هِرٜح هحُٔاح أٜٗاح ٝؾاذش كا٢ أٝسجم جُاذػٟٞ 

ُغا٘س  1ٖ٘هؼاٖ سهاْ  377ٔٝػ٘حفشٛح ٓح ٣ٌل٠ ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذضٜح " .  )ٗول ٓذ٢ٗ جألٍٝ ٖٓ ٓحسط ع٘س 

 (.3ٓٔم  3ٔ٘ؿ  ٔع  1ٕجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ٖٗ

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌااحّ  ُٔ٘غا٘س  3ٕٕٙهؼااٖ سهاْ  311ٔٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  1 ( )ٗوال ٓاذ٢ٗ 73) 

 ُٖ٘غا٘س  ٖٔٙهؼاٖ سهاْ  317ٔٓاٖ ٓاح٣ٞ عا٘س  ٙ( ؛ )ٗول ٓاذ٢ٗ 1ٗم  1ٕٔؿ  ٔع  3ٖجُ٘ول ط 

ٓاٖ ٗاٞكٔرش عا٘س  ٕٔ( ؛ )ٗوال ٓاذ٢ٗ ٘ٗٔم  7ٖٙؿ  ٕع  1ٖجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط 

 (. ٖٖ٘م  3ٓٗٔؿ  ٕع  ٖٔت٤س ،ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط جُونح ُٙٗغ٘س  733هؼٖ سهْ  31ٓٔ

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  3ُٗغا٘س  3ٔ3ٔهؼٖ سهْ  31ٖٓٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٕ( )ٗول ٓذ٢ٗ  1ٓ) 

ُغا٘س  ٕٔٙهؼٖ سهْ  37ٖٗٔٓ أذش٣َ ع٘س  3ٕ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 11ٖم  1ٕٕٓؿ  ٕع  ٖٔجُ٘ول ط 

 ( .ٕ٘ٔم  7ٙٔؿ  ٔع  ٕ٘جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  3ٖ

( د/ ٓذقص ػرذ جُرحس١ ػرذ جُك٤ٔذ   هٞجػذ جإلغرحش ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ، جُٔشؾغ جُغاحذن ،  1ٔ) 

 .1ٖٙؿ 

 .جُونحت٤س ، قٌْ ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس(  73ُغ٘س  3ٕٖهؼٖ سهْ  7ٕٖٔٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٘ٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  1ٕ) 
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ٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ "  ك٢ جُذػحٟٝ جُط٢ ضُػ٤ش ٗضجًػح ك٢ أٓٞس ك٤٘س ذكطس 

كال ٣غطط٤غ إٔ ٣ؾن هش٣وٚ إلذذجء جُشأ١  -ضوقش ٓؼحسف جُوحم٢ جُؼحٓس ػٖ جإلُٔحّ ذٜح 

٣ٌٕٞ ُٚ جالعطؼحٗس ذٔؾٞسز خر٤ش"  -ك٤ٜح ذ٘لغٚ 
 (1ٖ )

 . 

نحء ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ٛٞ ػ٤ٖ ٓح جعطوش ػ٤ِٚ ٝٛزج جُز١ جعطوش ػ٤ِٚ ه

 ذ٘حءً  -ِوحم٢ إٔ ٣أٓش هنحء ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، ق٤ع ضون٢ ذأٗٚ ٖٓ جُٔوشس إٔ ُ

جُخقّٞ ػ٠ِ هِد 
 (1ٗ  )

ذ٘ذخ خر٤ش ُطكو٤ن جُٞجهغ ك٢ جُذػٟٞ ٝإلذذجء   -أٝ ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ  

طوقحء ًٜٜ٘ح ذ٘لغٚ ٓط٠ سأ١ ك٢ رُي جُشأ١ ك٢ جُٔغحتَ جُل٤٘س جُط٢ ٣قؼد ػ٠ِ جُوحم٢ جع

كحتذز ُِكو٤وس ، ٝٛزج جُكن ؾٞجص١ ُِوحم٢ ٝٓطشٝى ُشأ٣ٚ ٝٓطِن ضوذ٣شٙ ، كإ ٛٞ سأٟ ذٚ 

ِضّ ذاذذجء أعرحخ جضخحرٙ  ُٓ قحؾس ُزُي كال ٓؼود ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ػ٤ِٚ ك٢ رُي ، ٝٛٞ ؿ٤ش 

ٛزج جإلؾشجء " 
 (1٘  )

 . 

٣ٌٖٔ جُوٍٞ ٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س هنحء ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ٝٓكٝػ٠ِ مٞء 

 : ٌخجشح اٌمعبئ١خ   ٟٚ٘اٌٝ ا٠زع١ٓ رٛاةش عذح ششٚغ ٌٍغٛء ذأٗٚ 

                                      
ُٓؾحس ئ٤ُٚ  7ٓ ُغ٘س 1ٗٗٔهؼٖ سهْ  ٕٖٔٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س   ٕٗ( )ٗول ٓذ٢ٗ  1ٖ)  جُونحت٤س ، ُقٌْ 

 عِلًح(.

، ٓؿِس جُونحء ٕٕٖٔٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٓضؿحس١ ؾِغس  - 3ٕٓٓ/37ٙ(  )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  1ٗ) 

 (.ٕٕم  ٕ٘ٔؿ  ٕؼ  ٓٗٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٓؿٔٞػااس  313ٔٓااٖ ٓااحسط عاا٘س  ٙؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ    11/ ٖٗ( ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ  1٘) 

، 33ٗٔجُط٢ هشسضٜاح ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس، جُوغاْ جُػاح٢ٗ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٣٘اح٣ش عا٘س جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(. 3ٙؿ 
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 إٔ ضٌٕٞ ٛ٘حى دػٟٞ ٓ٘ظٞسز أٓحّ جُونحء ك٢ ٓٞمٞع جُخرشز.  -1

إٔ ضٞؾذ فؼٞذحش ػ٤ِٔس أٝ ك٤٘س ك٢ جُذػٟٞ جُونحت٤س  ، ك٤ٔح ٣ؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى   -2

ٗس ، ٝػِس رُي ٛٞ ػذّ ضٞعغ جُوحم٢ ك٢ جالُطؿحء ئ٠ُ ٓوطن٠ أٝ مشٝسز ُٜزٙ جالعطؼح

رشس ، ك٤ٌٕٞ رُي عررًح ك٢ جإلمشجس ذغ٤ش جُؼذجُس ، ذحػطرحس إٔ جالعطؼحٗس  ُٓ جُخرشز دٕٝ 

 ذحُخر٤ش ضكطحؼ ئ٠ُ ٗلوحش ٝٝهص إلٗؿحصٛح ، جألٓش جُز١ هذ ٣ؼطَ ع٤ش جُؼذجُس . 

ٌٍّؾىّخ عٕذ ُٜٞح " ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١  ، ئ٠ُ رُي ذو ٖ٘ٔٝهذ أؽحسش 

 إٔ ضكٌْ ذ٘ذخ خر٤ش ٝجقذ أٝ غالغس ...".  االلزعبء

ػ٠ِ إٔ  " ٣وّٞ ذأػٔحٍ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ض٘ظ٤ْ ًٔح ٗقص جُٔحدز جأل٠ُٝ ٖٓ هحٕٗٞ 

جُخرشز أٓحّ جُٔكحًْ ٝج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجإلدجسز جُؼحٓس ُِطكو٤وحش ٤ٛٝثحش جُطك٤ٌْ جُونحت٢ 

عٕذ خرشجء جُؿذٍٝ، ًَٝ ٖٓ ضشٟ أ١ ٖٓ جُؿٜحش جُٔزًٞسز خرشجء جإلدجسز جُؼحٓس ُِخرشجء ٝ

 جالعطؼحٗس ذشأ٣ْٜ جُل٢٘ عٞجء ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ أٝ ٖٓ ؿ٤شْٛ ...". اٌعشٚسح

ؾٞجص١ ٝٓطشٝى  -ك٢ جضخحر ئؾشجء ذ٘ذخ خر٤ش  -ٝهذ أؽشٗح ئ٠ُ إٔ قن جُوحم٢ 

ُٓطِن  ضوذ٣شٙ  ُشأ٣ٚ ٝ
 (1ٙ )

 . 

ٝذكغد جػطوحد جُرؼل  -ذ٤ذ أٗٚ 
 (17 )

ٖٓ جُٔلشٝك إٔ ٣ٌٕٞ هشجس جُٔكٌٔس ًحٕ  - 

رشس ُزُي  ُٓ ذحالعطؼحٗس ذخر٤ش ٓغررًح ضلحد٣ًح ُطٞعغ جُوحم٢ ك٢ جعطؼٔحٍ ٛزٙ جُقالق٤س دٕٝ 

ك٤نش ذغ٤ش جُؼذجُس ، ضٔؾ٤ًح ٓغ ٓح أٝؾرٚ جُوحٕٗٞ ٖٓ ضغر٤د ُوشجس جُٔكٌٔس جُقحدس ذشكل 

٢ ضوطن٤ٜح ظشٝف جُطِد جُٔوذّ ٖٓ جُخقّٞ ذ٘ذخ خر٤ش ُالمطالع ذٜٔحّ جُخرشز جُط

 جُذػٟٞ .

إٔ ضُػ٤ش جُذػٟٞ   ك٤ٔح ٣ؼ٢٘ذحش ٓؼشكس جُوحم٢ ٝغوحكطٚ جُؼحٓس ، إٔ ضؿحٝص ٛزٙ جُقؼٞ -3

كال ٣غطط٤غ إٔ  -ٗضجًػح ك٢ أٓٞس ك٤٘س ذكطس ضوقش ٓؼحسف جُوحم٢ جُؼحٓس ػٖ جإلُٔحّ ذٜح 

 ٣ؾن هش٣وٚ إلذذجء جُشأ١ ك٤ٜح ذ٘لغٚ.

هؼ٤س رجش هحذغ ك٢٘ أٝ ػ٢ِٔ غٔس ٓغأُس ٝجرُي إٔ جُِؿٞء ئ٢ُ جُخرشز ٣لطشك إٔ 

قذٝد ٓؼشكس جُوحم٢ ٝغوحكطٚ جُؼحٓس ، ضكطحؼ ئ٢ُ ٓطخقـ خر٤ش ذذهحتوٜح  ضؿحٝص

                                      
ُٔؾحس ئ٤ُٚ ذحُٜحٓؼ جُغحذن. ٓغ ٓالقظس أٗٚ " ٝئٕ ًحٕ ٗذخ خر٤ش ُا٤ظ قوًاح ُِخقاّٞ  1ٙ)  ( ٗلظ جُكٌْ جُ

جُٔٞماٞع ، جُطا٢ ُٜاح إٔ ضاشكل جإلؾحذاس ئ٤ُاٚ  ٣طكطْ ئؾحذطْٜ ئ٤ُٚ ك٢ ًَ قحُاس ، ذاَ أٓاشٙ ٓطاشٝى ُٔكٌٔاس

ػ٠ِ إٔ ضر٤ٖ ك٢ قٌٜٔح جألعرحخ جُط٢ جػطٔذش ػ٤ِٜح ك٢ سكنٚ ، ئال إٔ ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔاض إٔ ضرغاو سهحذطٜاح 

 7ٓٗٓطا٠ ًحٗااص جألعاارحخ جُطاا٢ ذ٘اا٢ ػ٤ِٜاح ال ضااإد١ ئُاا٠ ٓااح جٗطٜااص ئ٤ُاٚ " . ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض  ٣َٕٓٓٙ ع٘س ٖٓ أذش ٕٙؾِغس  -ٓذ٢ٗ   ٕ٘ٓٓ/

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(.  7ٕ٘، ؿ  1ٕٓٓج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س 

 ٝٓح ذؼذٛح.  ٖ٘( د/ خحُذ ؾٔحٍ أقٔذ   جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ُِخرشز .... جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  17) 
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ٝضلق٤الضٜح ٤ُُوذّ ئ٠ُ جُوحم٢ سأ٣ٚ جُل٢٘ ذؾأٜٗح، ئػحٗس ُٚ ػ٠ِ ذِٞؽ جُٔؼشكس جُطحٓس ذٜح ٤ُرص 

ًٗح ُِكو٤وس ك٤ٜح ٝٛٞ ػ٠ِ ذ٤٘س ٜٓ٘ح، ك٤ٌٕٞ قٌٔٚ ك٢ جُ٘ضجع ذؼذ رُي ػ٘ٞج
 (11 )

. 

٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُوحم٢ أال ٣ِؿأ ئ٠ُ أػٔحٍ جُخرشز ك٢ جُٔغحتَ جُؼحٓس جُط٢ ضذخَ ك٢ ُزُي 

ٓك٤و جُػوحكس جُؼحٓس ، ضطر٤وًح ُزُي هن٢ ذأٗٚ " ٤ُظ ذالصّ إٔ ٣طخِق ػٖ ًَ جػطذجء ئفحذس 

طحؼ ئر ٣قف ك٢ جُؼوَ إٔ مشذس هذ ضكذظ ئفحذس ٝأخشٟ هذ ال ٣طخِق ػٜ٘ح أغش ٓٔح ال ٣ك

ئ٤ُٜح "   ضوش٣شٙ أٝ جعط٘رحهٚ ئ٠ُ خرشز ك٤٘س خحفس ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُوحم٢ جالُطؿحء
 (13 )

 . 

ذحػطرحس إٔ ٛزج جُكن ؾٞجص١ ُِوحم٢ ٝٓطشٝى ٕ ٣وشس جُوحم٢ جُِؿٞء ئ٠ُ جُخرشز ، أ -4

 ُشأ٣ٚ ٝٓطِن ضوذ٣شٙ.

   اٌٝ أعجبة ِع١ٕخ رٌهةٟ  ٠غزٕذةإٔٗ اٌمبظٟ غٍت ٔذة اٌخج١ش  ٚارا سةط

    ّ٘ٙبأ

ئرج هذس جُوحم٢ إٔ جُخرشز ؿ٤ش ٓل٤ذز أٝ ؿ٤ش ٓؿذ٣س. ضطر٤وًح ُزُي" ئرج غرص ػذّ أقو٤س  -1

ِد ٗذخ خر٤ش ك٢ جُذػٟٞ ال ؾذٟٝ كإ ه -ٓكَ جُذػٟٞ  -جُطحػٖ ك٢ جُٔطحُرس ذحُطؼ٣ٞل

"ُٚ
  (3ٓ  )

ًزُي كإ ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع إٔ ضؼشك ػٖ هِد ٗذخ خر٤ش ٓط٠ جعطرحٗص إٔ  . 

ئ٤ُٜح غرحضٜح ؿ٤ش ٓؿذ٣س ك٢ جُلقَ ك٢ جُ٘ضجع ٝجٗطلص جُكحؾسجُٞهحتغ جُٔشجد ئ
  (3ٔ  )

 . 

 ئرج ٝؾذ جُوحم٢ ك٢ أٝسجم جُذػٟٞ ٝػ٘حفشٛح ٓح ٣ٌل٠ ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذضٚ . -2

ضطر٤وًح ُزُي  هن٢ ذأٗٚ " ال ضػش٣د ػ٠ِ ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ئر ُْ ضغطؿد ُٔح هِرطٚ 

ك جُٔٞش ٓح دجٓص هذ ٝؾذش ك٢ جُطحػ٘س ك٢ ؽإٔ ٗذخ ُؿ٘س هر٤س ُطكذ٣ذ كطشز جؽطذجد ٓش

أٝسجم جُذػٟٞ ٝػ٘حفشٛح ٓح ٣ٌل٠ ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذضٜح " 
 (3ٕ  )

 . 

                                      
 . ٗ٘حذن ، ؿ ( جُٔشؾغ جُغ 11) 

جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول  1ُٗغ٘س  3ٗ3ٔهؼٖ سهْ  373ٖٔٓ ٓحسط  ٕٙ( )ٗول ؾ٘حت٢  13) 

 (.73م  1ٖٔؿ  ٖٓط

، ٓؿِااس ٕٗٔٓٓااٖ ٣٘ااح٣ش عاا٘س   ٕٔؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ  ٕٕٔٓ/ٕٙ٘ٔ(  )ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ  3ٓ) 

ذ ُعاشهص كاال ٓكاَ ُ٘اذخ خر٤اش ( ؛  " ٝئرج ًحٗاص جُغا٤حسز ها7ٕم  ٘ٙٔؿ  ٔؼ  ٕٗجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

وذٓس ك٢ جُاذػٟٞ ٓاح ٣ٌلا٠ ُطٌا٣ٖٞ ػو٤اذز جُٔكٌٔاس ُِلقاَ  ُٔ ُطوذ٣ش ه٤ٔطٜح ُؼذّ ٝؾٞدٛح ، ٝألٕ ك٢ جألدُس جُ

 .ك٤ٜح ذأعرحخ ٓؼوُٞس "  

،  ٓؿٔٞػس جُوٞجػاذ جُوح٤ٗٞٗاس 31ٖٙٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   1ؾِغس  -ضؿحس١  7ٓ/1٘)ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

، ضكاص  3ٖ، ؿ  33ٙٔجُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس، جُوغاْ جُػاح٢ٗ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٣٘اح٣ش عا٘س  جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس

 ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(.

،  ٓؿٔٞػااس 31٘ٔٓااٖ ٗااٞكٔرش عاا٘س   1ٔؾِغااس  -ػٔااح٢ُ  1٘/ٙٔ(  )ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ  3ٔ) 

،  33ٍٗٔ ، ٣٘اح٣ش عا٘س جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس، جُوغاْ جألٍٝ ، جُٔؿِاذ جألٝ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(. 7ٙؿ 

،  31ٕٔٓااٖ ٣٘ااح٣ش عاا٘س  ٕ٘ؾِغااس  -أقااٞجٍ ؽخقاا٤س  1ٔ/ ٗٔ( ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ  3ٕ) 

 =ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٣٘اح٣ش عا٘س
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ِضٓس ذاقحُس جُٔطؼٕٞ مذٛح ػ٠ِ خرشز هر٤س ،  ُٓ ًٔح هن٢ ذإٔ " جُٔكٌٔس ؿ٤ش 

ٝإٔ جُوٍٞ هُٜٞح ك٢ ػذّ جٗونحء ػذضٜح ٓغ ٤ٔ٣ٜ٘ح دٝٗٔح قحؾس ُؼشمٜح ػ٠ِ هر٤د " 
 (3ٖ )

. 

قذ ٖٓ هِرٚ ٛزج ئال ًغد جُٞهص ٝجُٔٔحهِس إلهحُس أٓذ         ئرج ًحٕ جُخقْ ال ٣و -3

جُطوحم٢  
 (3ٗ  )

 . 

 ئرج ًحٗص جُون٤س ه٤ِِس جأل٤ٔٛس ذحُ٘ظش ئ٠ُ ٗلوحش جُخرشز . -4

ئرج هقش أٝ ػؿض أقذ هشك٢ جُخقٞٓس ك٢ ئغرحش ٝجهؼس ٓح ، ٝهِد جُخرشز ُطٌٕٞ ذذ٣ِس  -5

ػٔح ػؿض ػ٘ٚ 
 (3٘  )

 . 

" ئرج ًحٗص ٓكٌٔس جُٔٞمٞع هذ خِقص ئ٠ُ إٔ جُطحػ٤ٖ٘ ػؿضٝج  ضطر٤وًح ُزُي هن٢ ذأٗٚ

ػٖ ئغرحش دػٞجْٛ ، ٝأكقكص ٓكٌٔس جالعطث٘حف ك٢ ٓذٝٗحش قٌٜٔح جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ أٜٗح ال 

رشًسج إلؾحذس هِرْٜ ٗذخ خر٤ش ك٢ جُذػٟٞ ، كإ ر ُٓ ، ُي ٓٔح ٣ذخَ ك٢ عِططٜح جُطوذ٣ش٣سضشٟ 

ٝال ٓخحُلس ك٤ٚ ُِوحٕٗٞ " 
 (3ٙ  )

 . 

ج هذس جُوحم٢ إٔ جُخرشز ٝٓٞمٞػٜح ٤ُظ ٝغ٤ن جُقِس ذحُ٘ضجع ئر -6
 (37  )

  . 

 ث١ذ أْ اٌٍغٛء اٌٝ اٌخجشح لذ ٠ىْٛ ٚعٛث١ًب ةٟ ؽبالد ِع١ٕخ   أّ٘ٙب :

ئرج ٗـ جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ٝؾٞخ جالعطؼحٗس ذخر٤ش  هذ ٣٘ـ جُوحٕٗٞ أق٤حًٗح ػ٠ِ ٝؾٞخ  -1

جالعطؼحٗس ذخر٤ش 
 (31 )

ؼحٗس ذخر٤ش ٝؾٞذ٤س ، ٝك٢ ٛزٙ جألقٞجٍ ضٌٕٞ جالعط
 (33 )

   . 

                                                                               
عاٌٞضٚ ػاٖ  ال ٠ع١مت اٌؾىمُ" ئغرحش"(.ًٔح هناص رجش جُٔكٌٔاس ذأٗاٚ " ، ضكص ػ٘ٞجٕ  7ٖ، ؿ 33ٗٔ =

أٚ اٌزفمذ عمٓ غٍمت ٔمذة خج١مش غبٌّمب ٚعمذد جُشد ػ٠ِ ٓغط٘ذ هحُٔح ُْ ٣طنٖٔ دالُاس ٓاإغشز كا٢ جُاذػٟٞ 

 1ٗ٘" ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ  اٌّؾىّخ ةٟ أٚساق اٌذعٜٛ ِب ٠ىفٟ ٌزىم٠ٛٓ عم١مذرٙب ٌٍفصمً ة١ٙمب

، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس  ٕٗٓٓٓااٖ أًطااٞذش عاا٘س  3س ؾِغاا -ضؿااحس١   ٖٕٓٓ/

، ضكاااص ػ٘اااٞجٕ "  ٕٗ٘، ؿ  1ٕٓٓجُط٤٤ٔاااض ج٣ٌُٞط٤اااس، جُوغاااْ جُخاااحٓظ ، جُٔؿِاااذ جألٍٝ ، ٗاااٞكٔرش عااا٘س 

 ئغرحش"(.

" أقٞجٍ  1ٕٖٓٓٓ أذش٣َ ع٘س  ٖٓ( )قٌْ فحدس ػٖ دجتشز جُونحء ك٢ ئٓحسز أذٞ ظر٢، ؾِغس  3ٖ) 

م . أ  ،  ٓ٘ؾٞس ذٌطحخ جُخرشز ك٢ مٞء أقٌحّ ٓكٌٔس  ٕط  1ُٕٓٓغ٘س  ٓٔٔهؼٖ سهْ ؽخق٤س  " 

جُ٘ول ، جُؿضء جألٍٝ ، ئفذجسجش دجتشز جُونحء ذآحسز أذٞ ظر٢ " دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز "، 

 ٝٓح ذؼذٛح  (. ّٖٙٔ ، ؿ  ٕٔٔٓجُطرؼس جأل٠ُٝ،

 . ٕٖٗؿ  1ٓٔذ٘ذ  (  د/ ػ٠ِ جُؾكحش جُكذ٣ذ١   جُٔشؾغ جُغحذن ، 3ٗ) 

ٝٓااح ذؼااذٛح  7ٕٗٓااٖ جُركااع رجضااٚ ، ؿ   7( د/ ػرااذ جُااشصجم أقٔااذ جُؾاا٤رحٕ   جُركااع جُغااحذن ، ؿ  3٘) 

 ذكغد ٓٞهؼٚ ذ٤ٖ جُركٞظ جُٔ٘ؾٞسز دجخَ جُٔؿِس.

، ٓؿٔٞػاس جُوٞجػاذ   31ٖٓٔٓ ٓح٣ٞ عا٘س  3ٔؾِغس  -ػٔح٢ُ  1ٓ/ ٙ( ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  3ٙ) 

،  1٘، ؿ  33ٜٗٔح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش عا٘س جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسض

 ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(.

، سجعس ٓوحسٗس ، دجس جُلٌش جُؿاحٓؼ٢( د/ عكش ػرذ جُغطحس ئٓحّ ٣ٞعق   دٝس جُوحم٢ ك٢ جإلغرحش ، د 37) 

 .3ٕٗجإلعٌ٘ذس٣س ، دٕٝ ضحس٣خ ٗؾش، ؿ 
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ئرج ًحٗص جُٔغأُس ٓكَ جُخرشز ك٤٘س ذكطس   ٓط٠ ًحٗص جُٔغأُس ٓكَ جُخرشز ك٤٘س ذكطس ،  - 2

ك٤ٔح ٣ؼ٠٘ أٜٗح ضخشؼ ػٖ جخطقحؿ جُوحم٢ ، كإ ٛزج جألخ٤ش ٣ؿد ػ٤ِٚ جالعطؼحٗس ذخر٤ش 

 ك٢ ٛزٙ جُكحُس  . 

طرش ٖٓ هر٤َ جُٔؼِٞٓحش جُؼحٓس ٝال ٝٓلحد رُي أٗٚ ئرج ضؼِن جألٓش ذٔغحتَ ك٤٘س ال ضُؼ

إٔ ٣ُلقف ػٖ ٓقذس  –ئٕ ذ٤ٜ٘ح ك٢ قٌٔٚ  –٣ؼِٜٔح ئال أَٛ جُخرشز ، كإ ػ٠ِ جُوحم٢ 

ػِٔٚ ذٜح ٖٓ أٝسجم جُون٤س 
 (ٔٓٓ )

. ٝئال جػطرش هنحء ذؼِٔٚ جُؾخق٢ ؿ٤ش ؾحتض 
 (ٔٓٔ )

 . 

٤وس ، ٓٔح ٝضُؼطرش جُٔغحتَ جُطر٤س ٖٓ جُٔغحتَ جُل٤٘س جُركطس جُط٢ ضغطِضّ ٓؼشكس ده

٣ٞؾد ػ٠ِ جُٔكٌٔس جالعطؼحٗس ذأَٛ جُخرشز جُٔخطق٤ٖ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ، ٝٛٞ ٓح أًذش ػ٤ِٚ 

ٓكٌٔس جُ٘ول ذوُٜٞح " ئرج ًحٕ جُر٤ٖ ٖٓ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ أٗٚ أهحّ هنحءٙ ذاُضجّ جُطحػ٘س 

ذٔح قٌْ ذٚ ػ٠ِ جُٔطؼٕٞ مذٛح ػ٠ِ ٓح أٝسدٙ ذأعرحذٚ ٖٓ إٔ جُػحذص ذحُطوحس٣ش جُطر٤س 

ُقحدسز ٖٓ جُٔغطؾل٠ جُطحػ٘س ئفحذس ؾشـ جُٔذػٞ " ..." ذ٤ٌٔشٝخ ٝٛٞ ٣كذظ ذ٘غرس ج

ٓكذٝدز ٝٓؼشٝكس هر٤ًح ذحُ٘غرس ُٜزج جُ٘ٞع ٖٓ جُؼ٤ِٔحش ٝضْ ض٘ظ٤ق جُؿشـ ُْٝ ٣كذظ 

ِب أٚسدٖ اٌؾىُ ٠ٕ ٛٞ جعطؿحذس ٝإٔ رُي ك٢ قذ رجضٚ ٣ُؼذ خطأ ك٢ ؾحٗد جُطحػ٘س ، ًٝحٕ 

خ ٠ؾزبط اٌىشف عٕٙب اٌٝ ِعٍِٛبد ة١ٕخ خباخ ثّب وبْ عٍٝ رشع١ؼ ٌّغ ٌخ ة١ٕخ ثؾز

٠ٛعت عٍٝ اٌّؾىّخ االعزعبٔخ ث ً٘ اٌخجشح اٌّخزص١ٓ ةٟ ٘زا اٌّغبي ٌج١بْ ِذٜ 

ػ٠ِ ٗكٞ ٓح ٝسد  ِغئ١ٌٛخ اٌ بعٕخ عٓ ا١ٌّىشٚة اٌزٞ أدٜ اٌٝ رفبلُ ؽبٌخ اٌّصبة

ُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ، كاٗٚ ذأٝسجم جُذػٟٞ ، ٝئر خحُق جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٛزج جُ٘ظش ذونحتٚ ج

٣ٌٕٞ كنالً ػٖ خطثٚ ك٢ ضطر٤ن جُوحٕٗٞ هذ ػحذٚ جُوقٞس ك٢ جُطغر٤د ٝجُلغحد ك٢ 

جالعطذالٍ " 
 (ٕٔٓ )

   . 

                                                                               
ٓااٖ جُوااحٕٗٞ جُٔااذ٢ٗ   ٔ/111،  ٕ/1ٗ3،  ٕ/1ٖٙ  ٗقااٞؿ جُٔااٞجد  ( جٗظااش ػِاا٠ عاار٤َ جُٔػااحٍ 31) 

 جُٔقش١.

 .ٕٓ٘ؿ  11( د / كطك٢ ٝج٢ُ   جُٔرغٞه ك٢ هحٕٗٞ جُونحء جُٔذ٢ٗ... ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ٘ذ  33) 

 ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ٗلظ جُٔٞمغ  . ٓٓٔ) 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ جُونحت٤س ، قُ  3ُٕغ٘س  ٕٙهؼٖ سهْ  3ٖٙٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٙ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٔٓٔ)   ٌْ

 عِلًح(.

جُوناحت٤س  ، جُٔغاطكذظ ٓاٖ  17ُغا٘س  7ٔٓ٘هؼٖ سهاْ   1ٕٖٔٓٓ أًطٞذش    ٕٔ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٕٓٔ) 

جُٔرااحدب جُطاا٢ هشسضٜااح جُااذٝجتش جُٔذ٤ٗااس ٝجُطؿحس٣ااس ٝجالهطقااحد٣س ٝدٝجتااش جإل٣ؿااحسجش ٝجُؼٔااحٍ ٝجُطأ٤ٓ٘ااحش 

" ، ٓشؾغ عاحذن ،  3ٕٜٔٓح٣س عرطٔرش ُـح٣س ٗ 1ٕٔٓجالؾطٔحػ٤س ٝهؼٕٞ سؾحٍ جُونحء " ٖٓ أٍٝ أًطٞذش 

 (.3ٖؿ  ٖ٘ٓرذأ سهْ 

ٝضون٢ جُذٝجتش جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُ٘ول ذإٔ " جُٔوشس إٔ ضوذ٣ش قحُس جُٔاطْٜ جُؼو٤ِاس ، ٝٓاذٟ ضأغ٤شٛاح ػِا٠ 

ٓغث٤ُٞطٚ جُؿ٘حت٤س ٖٓ جألٓٞس جُٔٞمٞػ٤س جُط٢ ضغطوَ ذٜح ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ، ٓح دجٓاص ضوا٤ْ ضواذ٣شٛح ػِا٠ 

ٍضِخ ةمٟ رٌمه ثبالعمزعبٔخ ثخج١مش اال ة١ّمب ٠زعٍمك ثبٌّغمبئً اٌف١ٕمخ اٌجؾزمخ اٌزمٟ ٢ٛٝ  أعرحخ عحتـس ، ُِ غ١ش 

 11ُغااا٘س  373٘هؼاااٖ سهاااْ  1ٕٔٓٓاااٖ ٗاااٞكٔرش عااا٘س   ٕٔ" . ) ٗوااال ؾ٘اااحت٢ ٠زعمممزس ع١ٍٙمممب رممممذ٠ش٘ب 

 1ٕٔٓجُونحت٤س، جُٔغطكذظ ٖٓ جُٔراحدب جُقاحدسز ٓاٖ جُاذٝجتش جُؿ٘حت٤اس ذٔكٌٔاس جُا٘ول ٓاٖ أٍٝ أًطاٞذش 

 .(ٝٓح ذؼذٛح  ٕٗٙ، ؿ  ٣ٕٓٔ3س ٜٗح٣س عرطٔرش ُـح
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ًٔح هن٢ ذأٗٚ ئرج ًحٗص جُٔغأُس ٖٓ جُٔغحتَ جُط٢ ٣غطِضّ جُلقَ ك٤ٜح خرشز هر٤س 

حط ٝػ٤ِٔس ال ضؾِٜٔح ٓؼحسف جُوحم٢ جُؼحٓس ٣ٝقؼد ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ ؿ٤شٙ ٖٓ آقحد جُ٘

ٛح ذ٘لغٚ ، ضؼ٤ٖ ػ٤ِٚ جُِؿٞء ئ٠ُ أَٛ جُخرشز ٖٓ جألهرحء ُِلقَ ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس ، ؤجعطوقح

ٝئال ًحٕ قٌٔٚ ٓؼ٤رًح ذحُوقٞس جُٔرطَ
 (ٖٔٓ )

   . 

ؼ٤ٖ ، كال ٣ؿٞص  ٝػ٠ِ رُي ُٓ ئرج قذد جُخر٤ش جُطر٤د ٗغرس ٓث٣ٞس ُؼؿض ؽخـ 

 ٟ.  ُِوحم٢ إٔ ٣خلل ٛزٙ جُ٘غرس ئال جعط٘حًدج ئ٠ُ خرشز هر٤س أخش

 ئرج ًحٗص جُخرشز ٢ٛ جُٞع٤ِس جُٞق٤ذز ُِخقْ ك٢ ئغرحش ٓذػحٙ   -3

حُٔوشس أٗٚ ئرج هِد أقذ جُخقّٞ ٗذخ خر٤ش ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ٝع٤ِس أخشٟ إلغرحش ٓح ك

٣ذػ٤ٚ ٝسكنص جُٔكٌٔس ٛزج جُطِد ضؼ٤ٖ ػ٤ِٜح إٔ ضر٤ٖ عرد جُشكل ، ٝئال ًحٕ قٌٜٔح 

ٙ جُكحُس ٓؼ٤رًح ألٜٗح ضٌٕٞ هذ أخِص ذكن جُذكحع ك٢ ٛز
 (ٔٓٗ )

 . 

 : اٌ بث  اٌزجعٟ ٌٍخجشح اٌمعبئ١خ:  صبٌضًب

ال ضوّٞ جُخرشز جُونحت٤س  ًطِد أف٠ِ ك٢ دػٟٞ ٓغطوِس ، ذَ ضٌٕٞ رجش فلس 

ح  ًٔ هحستس ، ق٤ع ٣طْ ضوش٣شٛح ضرًؼح ُِذػٟٞ جُط٢ ضوطن٤ٜح ، ك٤ٔح ٣ؼ٠٘ أٜٗح ضلطشك ٗضجًػح هحت

 ٣ٝطْ جالعطؼحٗس ذٜح ك٢ قغْ ٛزج  جُ٘ضجع  .

غطلحد جُقلس جُطرؼ٤س ُِخرشز ٖٓ ٗقٞؿ جُوح٤ٖٗٞٗ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ ، ق٤ع ٝضُ 

ٖٓ هحٕٗٞ  ٖ٘ٔضطكذظ جُ٘قٞؿ ػٖ قن جُٔكٌٔس ك٢ ٗذخ جُخرشجء ػ٘ذ جالهطنحء ) ٓحدز 

، ٝٛٞ ٓح ٣لطشك ذذجٛس قحؾس ( ٣ٌٞط٢ جُخرشز جُض٘ظ٤ْ ٖٓ هحٕٗٞ  ٕٔقش١ ، ٓحدز جُغرحش جإل

ٗضجع هحتْ أٓحٜٓح ، ٛزج ئ٠ُ إٔ جُط٘ظ٤ْ جُوح٢ٗٞٗ ُِخرشز  جُٔكٌٔس ئ٠ُ سأ١ جُخر٤ش ُِلقَ ك٢

                                      
  1ٕٓٓٓااٖ عاارطٔرش عاا٘س  1ٔ( ) قٌااْ فااحدس ػااٖ دجتااشز جُونااحء كاا٢ ئٓااحسز أذااٞ ظراا٢ ، ؾِغااس  ٖٓٔ) 

، ولم. أ ، ٓ٘ؾٞس ذٌطحخ جُخرشز ك٢ مٞء أقٌحّ ٓكٌٔس جُا٘ ٕط  1ُٕٓٓغ٘س  ٓٓٗهؼٖ سهْ   -ضؿحس١

 .ٝٓح ذؼذٛح(  7ٕٙجُؿضء جألٍٝ ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  

(  ٝكاا٢ ٛاازج جُٔؼ٘اا٠ هنااص ٓكٌٔااس جُاا٘ول ذأٗااٚ " ئرج ًااحٕ هِااد جُطكو٤اان ذٞجعااطس أسذااحخ جُخرااشز  ٗٓٔ) 

ؾحتًضج هحًٗٞٗح ًٝحٕ ٛزج جُطكو٤ن ٛٞ جُٞع٤ِس جُٞق٤ذز ُِخقْ كا٢ ئغراحش ٓاذػحٙ ، كاال ٣ؿاٞص ُِٔكٌٔاس سكناٚ 

س ، ٓؿٔٞػس ػٔاش جُونحت٤ ُ٘غ٘س  1ٕهؼٖ سهْ  3ٖٖٙٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   ٘ذال عرد ٓورٍٞ " .)ٗول ٓذ٢ٗ 

(. ٝك٢ ٗلظ جُٔؼ٠٘ ضون٢ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذاإٔ " ٓكٌٔاس جُٔٞماٞع ٝئٕ ًحٗاص ٕٓٓٔؿ  ٔؾـ  

ضغطوَ ذطوذ٣ش هِد جُخقْ ئػحدز جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ جُخر٤ش ئال أٗٚ ٓط٠ ًحٕ ٛزج جُطِاد ذـ٤اس ض٤ٌٔ٘اٚ ٓاٖ ئغراحش 

٘طؿس ك٢ جُ٘ضجع ُٝ ُٓ ْ ٣ٌٖ ك٢ أٝسجم جُاذػٟٞ ٝجألدُاس جألخاشٟ أٝ ٗل٠ دكحع ؾٞٛش١ ، ًٝحٗص ٛزٙ جُٞع٤ِس 

جُٔطشٝقس ٓح ٣ٌل٢ ُِلقَ ك٤ٜح ذـ٤ش جُٔقحدسز ػ٠ِ جُٔطِاٞخ ، ضؼا٤ٖ ػِا٠ ضِاي جُٔكٌٔاس جالعاطؿحذس ُٜازج 

جُطِد ٝفٞالً ُطقل٤س ًَ ٗضجع ٣وّٞ ػ٠ِ أ١ ػ٘قش ٖٓ ػ٘حفاش جُاذػٟٞ جُطا٢ ٣طٞهاق جُكٌاْ ك٤ٜاح ػِا٠ 

٠ جُخر٤ش أٝ جُطلطص ػ٘ٚ ٝجعط٘ذش ك٢ قٌٜٔح ئ٠ُ ضوش٣اشٙ جُاز١ جُلقَ ك٤ٚ ، أٓح ئرج أهشقص هِد جإلػحدز ئُ

جػطشك ػ٤ِٚ جُخقْ ًٝحٗص أعرحذٚ ال ضإد١ ئ٠ُ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح أٝ ال ضقِف سًدج ػ٠ِ رُي جُذكحع 

  ٕٗٓٓ/ 7ٕٓٔأٝ ُااْ ضطناأٖ ذكػااٚ كااإ جُكٌااْ ٣ٌاإٞ ٓؼ٤رًااح ذحُوقااٞس "  ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ 

، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض  ٕٙٓٓٓااٖ ٓااحسط عاا٘س  ٕٔؾِغااس  -ضؿااحس١ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(. ٕٙ٘-ٕ٘٘، ؿ  1ٕٓٓج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س 
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ذػٟٞ هحتٔس ق٤ع ضطكذظ جُ٘قٞؿ ك٢ جُوح٤ٖٗٞٗ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ ٣ؼ٢٘ ضرؼ٤س جُخرشز ُ

جُخقّٞ ػٖ 
 (ٔٓ٘ )

. 

 ِذٜ اِىب١ٔخ اٌٍغٛء اٌٝ اٌخجشح ثصفخ أا١ٍخ دْٚ دعٜٛ لبئّخ :

 اٌٛظ  ةٟ ِصش :

ِؿٞء ئ٠ُ جُخرشز ذقلس أف٤ِس ، ذحػطرحس ٣شٟ جُرؼل إٔ جُٔؾشع جُٔقش١ ٣ُؿ٤ض جُ

ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش هذ أؾحصش سكغ دػٟٞ إلغرحش جُكحُس ٢ٛٝ ئقذٟ جُذػحٟٝ  ٖٖٔإٔ جُٔحدز 

جُٞهط٤س ، ٣ٝؿد إٔ ٣طٞجكش ذؾأٜٗح فلس جالعطؼؿحٍ ، ٝال ٣ؿٞص سكغ دػٟٞ أف٤ِس ذ٘ذخ 

خر٤ش ك٢ ؿ٤ش ٛزٙ جُكحُس 
 (ٔٓٙ )

   

  اٌٛظ  ةٟ اٌى٠ٛذ :

ج٣ٌُٞط٢ ُوحم٢ جألٓٞس جُٔغطؼؿِس ٗذخ خر٤ش ُالٗطوحٍ ٝجُٔؼح٣٘س أؾحص جُٔؾشع 

كَ ٗضجع ٝعٔحع جُؾٜٞد ذـ٤ش ٤ٔ٣ٖ إلغرحش قحُس ٣خؾ٠ م٤حع ٓؼحُٜٔح ٣ٝكطَٔ إٔ ضقرف ٓ

ػ٠ِ هِد فحقد جُؾإٔ  ذ٘حءً أٓحّ جُونحء ، ٝرُي 
 (ٔٓ7 )

  . 

 : اٌ بث  اٌؾعٛسٞ ٌٍخجشح اٌمعبئ١خ :ساثًعب 

طٚ ك٢ قنٞس جُخقّٞ ، ٝعٞف ٗض٣ذ ٛزٙ جُٔغأُس ذٔؼ٠٘ إٔ جُخر٤ش ٣رحؽش ٜٓٔ

 ضلق٤الً ػ٘ذ جُكذ٣ع ػٖ ٓرحؽشز جُخر٤ش ُٜٔٔطٚ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 7ٝٛاحٓؼ سهاْ  ٕٔ( أعطحرٗح جُذًطٞس/ ٓقطل٠ أقٔذ ػرذ جُؿٞجد قؿحص١   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٘ٓٔ) 

 قلكس.ذزجش جُ

 . ٗٓٗ( د/ سٓنحٕ أذٞ جُغؼٞد   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٙٓٔ) 

 ٕٕٓٓ/ٖٗٔ. ٝجٗظش ضطر٤وًح ُزُي   )ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ  ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش ج٣ٌُٞط٢ 7ٕ( ٓحدز  7ٓٔ) 

 (.ٙٗم  33ٕؿ  ٖؼ  ٖٔ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٖٕٖٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س  3ٕؾِغس  -ضؿحس١ 
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 الفصل األول

 هندب الخبٌر الطبً ومباشرته مهمت

  ر١ّٙذ ٚرمغ١ُ  : 

٣طٔػَ جُخطأ جُطر٢ ك٢ ئخالٍ جُطر٤د ذحُطضجٓحضٚ جُخحفس ٝجُؼحٓس . أ١ جُط٢ 

ٝضِي جُط٢ ٣لشمٜح ػ٤ِٚ جُوحٕٗٞ ػ٘ذ ه٤حٓٚ ذؼَٔ أٝ جٓط٘حػٚ ضلشمٜح ػ٤ِٚ جُٜٔ٘س جُطر٤س ، 

ػَٔ  ػٖ 
 (ٔٓ1 )

. 

         خطأ  ٝهذ ٓشش جإلؽحسز ئ٠ُ إٔ جُلوٚ ٣ُوغْ جُخطأ ك٢ جُٔؿحٍ جُطر٢ ئ٠ُ

 ك٢٘ ) ٢ٜ٘ٓ ( .ٓحد١ ) ػحد١( ، ٝخطأ  

٣ُٝوقذ ذحُخطأ جُؼحد١ أٝ جُٔحد١ رُي جُخطأ جُز١ ٣وغ ٖٓ جُطر٤د دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ رج 

فِس ذٜٔ٘س جُطد ، ؽإٔ جُطر٤د ك٤ٚ ؽإٔ ؿ٤شٙ ٖٓ جُ٘حط
 (ٔٓ3 )

  . 

ؿش١ جُطر٤د ػ٤ِٔس ؾشجق٤س ٝٛٞ غَٔ ، أٝ إٔ ٣طشى ٖٝٓ هر٤َ ٛزج جُخطأ ، إٔ ٣ُ 

قحكظس ٓحء عحخٖ ضكص هذ٢ٓ ٓش٣ل كحهذ جُٞػ٢ ذطأغ٤ش جُٔخذس ٓٔح ٣غرد ُٚ قشٝهًح ، أٝ 

 ُٓ ، حُٜح ، ٖٝٓ أٓػِس ٛزج جُ٘ٞع ًزُيؼٔقحذس ذؼؿض ٣كٍٞ دٕٝ جعطإٔ ٣ُؿش١ ؾشجقس ذ٤٘ٔح ٣ذٙ 

ػذّ ٓشجػحز هٞجػذ جُ٘ظحكس 
 (ٔٔٓ )

  . 

رُي جُخطأ جُز١ ٣وغ ٖٓ جُطر٤د ػ٘ذٓح ٣ُخحُق أٓح جُخطأ جُل٢٘ أٝ ج٢ُٜ٘ٔ  كٜٞ 

جُوٞجػذ جُل٤٘س جُط٢ ضِضٓٚ ذٜح جُوٞجػذ جُطر٤س 
 (ٔٔٔ )

  . 

٠ِ ألهرحء ػـ ٓشك جضلن ج٤ٖٝٓ أٓػِس ٛزج جُ٘ٞع ، خطأ جُطر٤د ك٢ ضؾخ

ٓؼ٤ٖ ضؾخ٤قٚ ػ٠ِ ٗكٞ 
 (ٕٔٔ )

.  أٝ خطأٙ ك٢ ٝفق جُؼالؼ  ، أٝ قو٘ٚ جُٔش٣ل ذحُٔخذس  

دٕٝ إٔ ٣غطٞغن ٖٓ ٗٞػٚ 
 (ٖٔٔ )

. 

                                      
ؽاْ ػراذ هللا   جُٔغاث٤ُٞس جُٔذ٤ٗاس ُءهراحء كا٢ جُلواٚ جإلعاال٢ٓ ٝجُواحٕٗٞ ( د/ ػرذ جُشجم٢ ٓكٔاذ ٛح 1ٓٔ) 

 . 1ٔ، ؿ  ّ 33ٗٔجُٞمؼ٢ ، سعحُس دًطٞسجٙ ، ؾحٓؼس جُوحٛشز ، 

 –ّ  333ٔ( د/ أؽااشف ؾااحذش   جُطااأ٤ٖٓ ٓااٖ جُٔغااث٤ُٞس جُٔذ٤ٗااس ُءهرااحء ، دجس جُٜ٘نااس جُؼشذ٤ااس ،  3ٓٔ) 

 .ٕٙؿ  ٖ٘ٛـ ، ذ٘ذ ٕٓٗٔ

س/ أقٔاذ ٓكٔاٞد ئذاشج٤ْٛ عاؼذ   ٓغاث٤ُٞس جُٔغطؾال٠ جُخاحؿ ػاٖ أخطاحء جُطر٤اد ( أعطحرٗح جُاذًطٞ ٓٔٔ) 

 .7ّٖٖ، ؿ  31ٖٔٝٓغحػذ٣ٚ ، سعحُس دًطٞسجٙ ،  ٤ًِس جُكوٞم ، ؾحٓؼس ػ٤ٖ ؽٔظ ، 

( د/ ػرذ جُشؽ٤ذ ٓإٔٓٞ   ػواذ جُؼاالؼ جُطرا٢ ذا٤ٖ جُ٘ظش٣اس ٝجُططر٤ان، دجس جُٜ٘ناس جُؼشذ٤اس ، دٕٝ  ٔٔٔ) 

ؼّشف جُخطأ ج٢ُٜ٘ٔ ذأٗٚ " جُخطأ جُز١ ٣واغ ٓاٖ جُطر٤اد ًِٔاح خاحُق جُوٞجػاذ . ًٔح 1٣ٗٔضحس٣خ ٗؾش ، ؿ 

ٝجألفٍٞ جُط٢ ضٞؾرٜح ػ٤ِٚ جُٜٔ٘س جُطر٤س ، كٜٞ جُخطأ جُز١ ٣طقاَ ذحألفاٍٞ جُل٤٘اس ُِطاد ، ٝذٔؼ٘ا٠ أدم 

ٛااٞ خااشٝؼ جُطر٤ااد كاا٢ عااِٞى جُٜٔ٘اا٢ ٝجُل٘اا٢ ػااٖ جُوٞجػااذ ٝجألفااٍٞ جُطر٤ااس جُطاا٢ ٣وناا٢ ذٜااح جُؼِااْ 

 ٤ِٚ ٗظش٣ًح ٝػ٤ًِٔح ك٢ جألٝعحه جُطر٤س ٝهص ض٘ل٤زٙ جُؼَٔ جُطر٢ "  .ٝجُٔطؼحسف ػ

د/ ٓ٘قااٞس ػٔااش جُٔؼح٣طااس   جُٔغااإ٤ُٝس جُٔذ٤ٗااس ٝجُؿ٘حت٤ااس كاا٢ جألخطااحء جُطر٤ااس ، جُغااؼٞد٣س،  جُش٣ااحك ، 

   .1ّٗ ، ؿ  ٕٗٓٓ -ٛـ  ٕ٘ٗٔؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼشذ٤س  ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، 



 عبد الحميد د. مدحت عبد البارى               دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات األخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 33 - 

ح ذطكو٤ن ٗط٤ؿس ٝئٗٔح ٛٞ ٝ ًٓ جُٔوشس إٔ جُطضجّ جُطر٤د ك٢ ػالؼ ٓشمحٙ ٤ُظ جُطضج

جُطضجّ ذرزٍ ػ٘ح٣س 
 (ٔٔٗ )

ٍ ػ٘ٚ ، ،  ٌُٖٝ ٓط٠ غرص جُخطأ جُٔ٘غٞخ ئ٠ُ جُطر٤د كاٗٚ ٣ُغأ

ح أٝ ٣غ٤ًشج  ًٔ ٝعٞجء ًحٕ ٛزج جُخطأ ٤ًٜ٘ٓح أٝ ؿ٤ش ٢ٜ٘ٓ ٝأ٣ًح ًحٗص دسؾطٚ ؾغ٤
 (ٔٔ٘ )

. 

ٝئرج ًحٗص ٛ٘حى خقٞف٤س ك٢ جإلغرحش ذحُ٘غرس ُءخطحء جُطر٤س ٝإٔ جُوحم٢ ٣٘رـ٢ 

أال ٣ٞؿَ ذ٘لغٚ ك٢ ككـ جُ٘ظش٣حش جُؼ٤ِٔس ، ئال إٔ ٛزج ال ٣٘حٍ ٖٓ عِططٚ جُطوذ٣ش٣س ك٢ 

ُطر٤د ، ٝضخطِق ٛزٙ جُغِطس جضغحًػح ٝم٤وًح ذحخطالف جُخطأ جُٔ٘غٞخ جعطخالؿ خطأ ج

                                                                               
؛ د/ ٓكٔاذ ػراذ جُواحدس جُؼراٞد١   1ٗٔ، ؿ  ٕٓإٔٓٞ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ٛحٓؼ  ( د/ ػرذ جُشؽ٤ذ ٕٔٔ) 

       ّ ، 33ٕٔجُٔغاااث٤ُٞس جُٔذ٤ٗاااس ُطر٤اااد جُطخاااذ٣ش، سعاااحُس دًطاااٞسجٙ ، ٤ًِاااس جُكواااٞم ، ؾحٓؼاااس ػااا٤ٖ ؽااأظ ،

 .ٗٔٔؿ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  1ُٕغ٘س  ٕٖٖٔهؼٖ سهْ  3٘3ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  7ٕ( )ٗول ؾ٘حت٢  ٖٔٔ) 

(. ُْٝ ضورَ جُٔكٌٔس هٍٞ جُطر٤د ذإٔ " ػِٔٚ ك٢ ٓغطؾل٠ ػحّ هحتْ 3ٔم  ٖٕؿ  ٔع  ٓٔول ط جُ٘

ػ٠ِ ٗظحّ جُطوغ٤ْ ٝجُطخق٤ـ ٝإٔ رُي ٣ؼل٤ٚ ٖٓ إٔ ٣غطٞغن ٖٓ ٗٞع جُٔخذس ٝفالق٤طٚ ٝأٗٚ ٓح دجّ رُي 

     جُٔخذس هذ أػذ ٖٓ ٓٞظق ك٢٘ ٓخطـ ٝأٝدع ؿشكس جُؼ٤ِٔحش ، كاٗٚ ك٢ قَ ٖٓ جعطؼٔحُٚ دٕٝ أ١

 ذكع ".

( ٣ٌٖٝٔ جُوٍٞ ذإٔ ٓنٕٔٞ ٛزج جالُطضجّ ذرزٍ جُؼ٘ح٣س ٣طِخـ ك٢ ذزٍ جُطر٤د جُؿٜٞد جُقحدهس  ٗٔٔ) 

ج٤ُوظس جُط٢ ضطلن ٝجُظشٝف جُٔك٤طس ٝجألفٍٞ جُٔغطوشز ك٢ ػِْ جُطد ذـ٤س ؽلحء جُٔش٣ل ٝضكغ٤ٖ 

ش ٓغث٤ُٞس جُطر٤د ضرًؼح ُزُي  ، قحُطٚ جُقك٤س. كارج أخَ جُطر٤د ذٜزج جالُطضجّ ؽٌَ رُي خطأً هر٤ًح ٝجٗؼوذ

ك٤ٔح ٣ؼ٢٘ إٔ جُخطأ جُطر٢ ٛٞ ضوق٤ش ك٢ ٓغِي جُطر٤د. جٗظش ك٢ رُي.د/ ٓذقص ػرذ جُرحس١ ػرذ جُك٤ٔذ    

جالضؿحٛحش جُكذ٣ػس ك٢ ٓغث٤ُٞس جُطر٤د جُٔذ٤ٗس ػٖ أػٔحُٚ جُطر٤س ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ، 

 ٝٓح ذؼذٛح. 1ّٙٔ ، ؿ 7ٕٔٓ-ٕٙٔٓ

د/ػرذ جُشصجم أقٔذ جُغٜ٘ٞس١   جُٞع٤و ك٢ ؽشـ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ  ، جُؿضء جألٍٝ ، ٗظش٣س  ( ٘ٔٔ) 

ُر٘حٕ ، دٕٝ ضحس٣خ ٗؾش ، ذ٘ذ  –جالُطضجّ ذٞؾٚ ػحّ ، ٓقحدس جالُطضجّ ، دجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢ ، ذ٤شٝش 

ح ذطكو٤. ًٔح   1ٕٖؿ  1ٗ٘ ًٓ ن ٗط٤ؿس ٢ٛ ؽلحء ضون٢ ٓكٌٔس جُ٘ول ذإٔ جُطضجّ جُطر٤د ٤ُظ جُطضج

جُٔش٣ل ، ٝئٗٔح ٛٞ جُطضجّ ذرزٍ ػ٘ح٣س ، ئال إٔ جُؼ٘ح٣س جُٔطِٞذس ٓ٘ٚ ضوطن٠ إٔ ٣رزٍ ُٔش٣نٚ ؾًٜٞدج 

فحدهس ٣وظس ضطلن ك٢ ؿ٤ش جُظشٝف جالعطػ٘حت٤س ٓغ جألفٍٞ جُٔغطوشز ك٢ ػِْ جُطد ، ك٤ُغأٍ جُطر٤د ػٖ 

٢ُٜ٘ٔ ٝؾذ ك٢ ٗلظ جُظشٝف جُخحسؾ٤س ًَ ضوق٤ش ك٢ ٓغٌِٚ جُطر٢ ال ٣وغ ٖٓ هر٤د ٣وع ك٢ ٓغطٞجٙ ج

 ٕٔجُط٢ أقحهص ذحُطر٤د جُٔغثٍٞ ، ًٔح ٣غأٍ ػٖ خطثٚ جُؼحد١ أ٣ًح ًحٗص دسؾس ؾغحٓطٚ " . )ٗول ٓذ٢ٗ 

ؿ  ٖع  ٕٕجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط ُٖٙغ٘س  ٗٙٗهؼٖ سهْ  37ٖٔٔٓ د٣غٔرش ع٘س 

 (.73ٔم   ٕٙٓٔ

ح ذطكو٤ن ؿح٣س  ٝئٗٔح  ًٔح ضون٢ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذإٔ "  ًٓ جُطضجّ جُطر٤د ك٢ ػالؼ ٓشمحٙ ٤ُظ جُطضج

غأٍ جُطر٤د ػٖ خطثٚ جُل٢٘ ٜٓٔح ًحٕ ٣غ٤ًشج ئرج ُكن جُٔش٣ل ذغررٚ ٛٞ جُطضجّ ذرزٍ ػ٘ح٣س ، ٝٓغ رُي ٣ُ 

مشًسج رُي أٗٚ ٣طؼ٤ٖ ئهحٓس جُطٞجصٕ ذ٤ٖ قحؾس جألهرحء ئ٠ُ جُطٔأ٤ٗ٘س ٝجُػوس ٝجُكش٣س ك٢ ٓضجُٝس أػٔحُْٜ 

٤ٖ قحؾس جُٔش٣ل ئ٠ُ جُكٔح٣س ٖٓ أخطحتْٜ ٝقوٚ ك٢ جُطؼ٣ٞل ػٖ جألمشجس جُط٢ ضغررٜح ، ئال إٔ ٓ٘حه ٝذ

ٓغث٤ُٞس جُطر٤د ػٖ خطثٚ ج٢ُٜ٘ٔ إٔ ٣ػرص ذقلس أ٤ًذز ٝجمكس أٗٚ خحُق ك٢ عًِٞٚ ػٖ ؾَٜ أٝ ضٜحٕٝ 

حُؼرشز  ئرٕ ٤ُغص أفٍٞ جُلٖ جُطر٢ جُػحذطس ٝهٞجػذٙ جألعحع٤س جُط٢ ال ٓؿحٍ ك٤ٜح ُِؿذٍ أٝ جُخالف ك

ح ٌُٖٝ ذػرٞضٚ ػ٠ِ ٝؾٚ جُطكو٤ن ٝجُوطغ ال جُؾي ٝجالقطٔحٍ ٖٓ ٝهحتغ  ًٔ ذٞفق جُخطأ ٣غ٤ًشج أٝ ؾغ٤

ضؿحس١  ٕٓٔٓ/ ٙٗٝجمكس ضط٘حك٢ ك٢ رجضٜح ٓغ جألفٍٞ جُطر٤س جُٔغطوشز " . )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢  جُطؼٖ سهْ 

 (.ٖٗؿ   1م  ٖؼ  ٓٗ،  ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ  طٕٕٖٔٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕٓؾِغس  -
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ُِطر٤د ، كل٤ٔح ٣طؼِن ذحألخطحء جُطر٤س جُؼحد٣س ُِطر٤د ،  ضٌٕٞ ُوحم٢ جُٔٞمٞع عِطس 

 ذ٘حءً ضوذ٣ش٣س ٝجعؼس ك٢ جعطخالؿ ٛزج جُخطأ ، ذحػطرحس إٔ جُوحم٢ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ٣غطط٤غ 

ضو٤٤ْ جألدُس ٝجُٞهحتغ جُٔخطِلس جُط٢ ٖٓ خالُٜح ٣غطط٤غ إٔ  ػ٠ِ خرشضٚ ٝدسج٣طٚ ٝغوحكطٚ جُؼحٓس

 ٣وشس ٓذٟ ضٞجكش جُخطأ ك٢ ؾٜس جُطر٤د ٖٓ ػذٓٚ .

ذ٤ذ إٔ جألٓش ٓخطِق ذحُ٘غرس ُِخطأ جُل٢٘ كحُوحم٢ ع٤ؿذ ٗلغٚ أٓحّ ؾذٍ ػ٢ِٔ 

ذكص ٝٓغحتَ ك٤٘س ٣ـْ ػ٤ِٚ كٜٜٔح ، ٝجُٞفٍٞ ئ٠ُ هشجس ع٤ِْ ٖٓ جُٞؾٜس جُؼ٤ِٔس ٝجُل٤٘س 

أٜٗح ، ٖٝٓ غْ ٣قؼد ػ٠ِ جُوحم٢ إٔ ٣و٤ْ عِٞى جُطر٤د ٓكَ جُٔغأُس ػ٠ِ عِٞى ذؾ

جُطر٤د جُٞعو ك٢ ٗلظ ٓغطٞجٙ ج٢ُٜ٘ٔ ، ألٕ رُي ٣ططِد ٓؼشكس هذس جُؼ٘ح٣س جُالصٓس جُط٢ 

٣ؿد ػ٠ِ جُطر٤د جُٞعو جالُطضجّ ذٜح ك٢ ٓػَ قحُس جُٔش٣ل ٝكوًح ُِٔؼط٤حش جُؼ٤ِٔس 

ز ٝٛٞ ٓح ٤ُظ ذٞعغ جُوحم٢ جُٞهٞف ػ٤ِٚ جٌُٔطغرس ، ٝجُٔٔحسعس جُٔؼطحد
 (ٔٔٙ )

. 

ٝئرج ًحٕ جألٓش ذٜزٙ جُقؼٞذس كاٗٚ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُوحم٢ أال ٣غطوَ ذشأ٣ٚ ك٢ جُلقَ 

ك٢ جُٔغحتَ جُل٤٘س ، ذَ ػ٤ِٚ جالعطؼحٗس ذحألهرحء جُٔطخقق٤ٖ
 (ٔٔ7 )

،   ُطكذ٣ذ ٓؼ٤حس ٓح ٣وغ  

ٖٓ جُطر٤د ٖٓ خطأ 
 (ٔٔ1 )

. 

حُخر٤ش جُطر٢ ، كاٗٚ ٣ُكذد ٜٓٔطٚ ك٢ جُواشجس جُقاحدس ٝٓط٠ هشس جُوحم٢ جالعطؼحٗس ذ

كواان جُـح٣ااس ٓااٖ ٗذذااٚ ، دٕٝ ذ٘ذذااٚ ، ٝػِاا٠ جُخر٤ااش إٔ ٣وااّٞ ذٔااح ٗااذخ ُااٚ ػِاا٠ جُٞؾااٚ جُااز١ ٣ُ 

خشٝؼ ػٖ قذٝد جُٔأٓٞس٣س جًُُٔٞٞس ئ٤ُٚ أٝ جٗكشجف ذٜح أٝ ك٢ أدجتٜاح ػاٖ جُـح٣اس ٜٓ٘اح ٝئال 

ضشض٤رًاح ػِا٠ رُاي ، ٗوغاْ ٛازج جُلقاَ ئُا٠  ًحٕ ٓغثٞالً ػٖ خطثٚ ٓط٠ عرد ماشًسج ُِـ٤اش. ٝ

 غالغس ٓرحقع ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ   

 ٗذخ جُخر٤ش جُطر٢. اٌّجؾش األٚي :

 ٓرحؽشز جُخر٤ش جُطر٢ ُٜٔٔطٚ . اٌّجؾش اٌضبٟٔ :

 جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ُِخر٤ش جُطر٢ جُونحت٢. اٌّجؾش اٌضبٌش :

 

 

 

 

                                      
( د/أٗٞس ٣ٞعق قغ٤ٖ ػرذ جٌُش٣ْ   سًٖ جُخطأ ك٢ جُٔغإ٤ُٝس جُٔذ٤ٗس ُِطر٤د ، دسجعس ٓوحسٗس ك٢  ٙٔٔ) 

 . 3ٖٗ -1ّٖٗ، ؿ  ٕٕٔٓجُوح٤ٖٗٞٗ ج٢٘ٔ٤ُ ٝجُٔقش١ ، سعحُس دًطٞسجٙ ، ٤ًِس قوٞم ، ؾحٓؼس أع٤ٞه ، 

 .٘ٙ( د/ػرذ جُشؽ٤ذ ٓإٔٓٞ   جُٔشؾغ جُغحذن ،  ؿ  7ٔٔ) 

عااطحر/ عاا٤ٔش ػرااذ جُغاا٤ٔغ جألٝدٕ   جُٔغااث٤ُٞس جُوح٤ٗٞٗااس ُِطر٤ااد ٝجُٔغطؾاال٠ ٝجُقاا٤ذ٢ُ ، ٓااغ ( جأل 1ٔٔ) 

    ّ ، ٕٔٔٓ، ٓ٘ؾااأز جُٔؼااحسف ذحإلعااٌ٘ذس٣س ،  ُٕٓٔٓغاا٘س  ٘ؽااشـ هااحٕٗٞ ض٘ظاا٤ْ صسجػااس جألػنااحء سهااْ 

 .7ٙؿ 
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 المبحث األول

 ندب الخبٌر الطبً

 رمغ١ُ : 

ٜٓٔس جُخر٤ش جُطر٢ ك٢ جُوشجس جُقحدس ذ٘ذذٚ ، ٝهذ ٣طِد جُخر٤ش ئػلحتٚ  ٣طْ ضكذ٣ذ

 ٖٓ أدجء ٜٓٔطٚ ، ًٔح هذ ٣طِد أقذ جُخقّٞ سدٙ ألعرحخ ٓؼ٤٘س.

 ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ     ٓطِر٤ٖٝػ٠ِ ٛزج ٗوغْ جُكذ٣ع ك٢ ٛزج جُٔركع ئ٠ُ 

 جُكٌْ جُقحدس ذ٘ذخ خر٤ش جُطر٢. األٚي :  اٌّ ٍت

 ك٠ جُخر٤ش ٝسدٙ .ض٘ اٌضبٟٔ :  اٌّ ٍت
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 األول المطلب

 الحكم الصادر بندب خبٌر طبً

وشس إٔ جالعطؼحٗس ذأدُس جإلغرحش قن أف٤َ ٌَُ خقْ  ُٔ ٖٓ جُ
 (ٔٔ3  )

ًٔح إٔ  

ح ٖٓ أدُس  ًٓ جُٔكٌٔس ك٢ ئهحس دٝسٛح جإل٣ؿحذ٢ ك٢ ٓؿحٍ جإلغرحش ضِٔي جألٓش ذٔح ضشجٙ الص

جإلغرحش 
 (ٕٔٓ  )

. 

هِد أقذ  ػ٠ِ ذ٘حءً كٌٔس ذ٘ذخ أقذ جُخرشجء عٞجء ضكٌْ جُٔػ٢ِ رُي  ذ٘حءً ٝ

ُِلقَ ذكحُطٜح ؿ٤ش ًحك٤س ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذضٜح  " ئرج ًحٗص جألٝسجمجُخقّٞ أٝ ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح 

جُكن ك٢ جالعطؼحٗس ذأقذ جُخرشجء جُٔخطق٤ٖ ػٔالً ذحُٔحدز ٣خُٜٞح ك٢ ٓٞمٞع جُطِد ذٔح 

ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١ "  ٖ٘ٔ
 (ٕٔٔ  )

 . 

ك٢ جُونح٣ح جُطر٤س ضرشص جُكحؾس ئ٠ُ خر٤ش ك٢ جُٔغحتَ جُطر٤س ، عٞجء ٖٓ ٗحق٤س ٝ

ضوذ٣ش جإلفحذس أٝ جُخطأ جُٔ٘غٞخ ئ٠ُ جُطر٤د أٝ ػالهس جُغرر٤س ذ٤ٖ جُخطأ ٝجإلفحذس ، ٝهذ 

ُر٤حٕ جُخطأ جُز١ ٝهغ ٖٓ  ؾشش ػحدز ج٤ُ٘حذس ٝجُٔكحًْ ػ٠ِ جٗطذجخ جُطر٤د جُؾشػ٢

جُؾشػ٢ ئ٠ُ جالعطؼحٗس ذأعحضزز جُؿحٓؼحش أٝ جُكحف٤ِٖ ػ٠ِ ، ٝهذ ٣ِؿأ جُطر٤د جُطر٤د

دسؾس ػ٤ِٔس ك٢ ٗٞع جُٔشك جُز١ ًحٕ ٣ؼح٢ٗ ٓ٘ٚ جُٔش٣ل
  (ٕٕٔ  )

   . 

ٝضون٢ جُٔرحدب جُوح٤ٗٞٗس ذإٔ جُوحم٢ ال ٣ِؿأ ئ٠ُ جُخرشز جُل٤٘س ئال ذحُ٘غرس ُِٞهحتغ 

ن أٝ جُٔغط٘ذجش ، أٝ جُط٢ ضٌٕٞ ٓكَ خالف ، ٝضٌٕٞ ؿ٤ش غحذطس أٝ ٝجمكس ٖٓ خالٍ جُٞغحت

جألدُس جُٔوذٓس ك٢ جُذػٟٞ ، أٝ ضِي جُٞهحتغ جُط٢ ال ٣ٌٖٔ ئغرحضٜح ذٞع٤ِس أخشٟ ًحُؾٜحدز أٝ 

جُوشجتٖ أٝ جُٔؼح٣٘س، ألٕ جُخرشز ٝع٤ِس جعطػ٘حت٤س ال ٣طْ جُِؿٞء ئ٤ُٜح ئال ػ٘ذ ػذّ ضٞكش ٝع٤ِس 

ٞص ُِوحم٢ جُِؿٞء ئ٠ُ أخشٟ ٣غطط٤غ جُوحم٢ ذٞجعططٜح ٓؼشكس جُكو٤وس . ٝػ٠ِ ٛزج ال ٣ؿ

جُخرشز جُل٤٘س ذحُ٘غرس ُِٞهحتغ جُط٢ ال ضٌٕٞ ٓكَ خالف أٝ ٗضجع هنحت٢ ، ئال ئرج ٝؾذ جقطٔحٍ 

ذإٔ ضقرف ٓكَ ٗضجع ك٢ جُٔغطورَ ، ػ٘ذتز ٣ٌٖٔ جُِؿٞء ئ٠ُ جُونحء جُٔغطؼؿَ الضخحر ضذذ٤ش 

                                      
ّ، ٕٙٔٓذ٤س ، ( جٗظش   د/ ػ٠ِ ذشًحش   ئؾشجءجش جإلغرحش أٓحّ جُونحء جُٔذ٢ٗ ، دجس جُٜ٘نس جُؼش 3ٔٔ) 

 ٝٓح ذؼذٛح . ٕٗؿ  ٕٓذ٘ذ 

ٓاٖ  ٕٔ( ٝجُؼِس ك٢ رُي ٢ٛ " ضِٔظ جُكو٤وس جُٔٞفِس إلغرحش جُكن ك٢ جُذػٟٞ " . )ٗوال ٓاذ٢ٗ  ٕٓٔ) 

م  1ٖٔؿ  ٔع  ٔٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُا٘ول ط  ُ٘٘غ٘س  77ٗهؼٖ سهْ  33ٓٔٓحسط ع٘س 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  1ُٗغا٘س  ٔٔٔٔهؼٖ سهْ  373ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٗٔ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ ٖٙٔ

 (. .ٔٓٔم  7ٕ٘ؿ  ٔع  ٖٓجُ٘ول ط 

هؼاٖ  ٕٗٓٓٓاٖ ٓاح٣ٞ عا٘س  ٔٔ( ك٢ ٗلظ جُٔؼ٠٘ جٗظش   )ٗول " دجتشز هِرحش سؾحٍ جُوناحء "  ٕٔٔ) 

(. ٝػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ رُي " ئرج 7م  ٕٖؿ  ٘٘جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  7ُٕغ٘س  ٘٘ٔسهْ 

٤س ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذز جُٔكٌٔس ، كإ ُٜاح إٔ ضؼاذٍ أٝ ضِطلاص ػاٖ هِاد ٗاذخ  خر٤اش " . ًحٗص أٝسجم جُذػٟٞ ًحك

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(. ُٖٗغ٘س  1ٖ٘هؼٖ سهْ  377ٔ)ٗول ٓذ٢ٗ جألٍٝ ٖٓ ٓحسط ع٘س   جُونحت٤س ، ُقٌْ 

 .ٕٙٔ( د/ ػرذ جُك٤ٔذ جُؾٞجسذ٢   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٕٕٔ) 



 عبد الحميد د. مدحت عبد البارى               دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات األخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 37 - 

ُٔغطؼؿِس ذاؾشجء ٓإهص خؾ٤س ضرذٍ جُٔؼحُْ، ٝهذ ٣طٔػَ ٛزج جُطذذ٤ش ذو٤حّ هحم٢ جألٓٞس ج

ٓؼح٣٘س أٝ خرشز 
 (ٕٖٔ )

. 

ضطر٤وًح ُزُي ، ٝك٢ ٓؿحٍ ئغرحش جُخطأ جُطر٢ ، ال ٣ٌٕٞ ُِوحم٢ جُِؿٞء ئ٠ُ جُخرشز 

ئرج ًحٕ ك٢ ٌٓ٘طٚ إٔ ٣غطخِـ خطأ جُطر٤د ٓكَ جُٔغحءُس ٖٓ ٝهحتغ ٝجمكس ٣ػرص ٜٓ٘ح إٔ 

ح ٣ط٘حك٠ ٓغ جألفٍٞ جُػحذطس جُٔوشسز ك٢ جُٜٔ٘س ٝج ًٌ ُط٢ ال ٣كطحؼ جُوحم٢ ك٢ ٓغٌِٚ ًحٕ ٓغِ

ُٓخطِق ػ٤ِٜح.  جُطػرص ٜٓ٘ح ئ٠ُ جُخٞك ك٢ ٓ٘حهؾس ٗظش٣حش ػ٤ِٔس أٝ أعح٤ُد 

٣ٝطْ جخط٤حس جُخر٤ش ُوذسجضٚ جُؼ٤ِٔس ٝجُل٤٘س ذـ٤س ئٗحسز جُوحم٢ ك٢ جُٔغحتَ جُط٢ 

، جُٔغحتَ جُل٤٘س جُط٢ ضُؼ٤ٜ٘ح ُٚ ٣ؿِٜٜح ، ق٤ع ضطٔػَ ٜٓٔس جُخر٤ش ك٢ ئذذجء جُشأ١ ُِٔكٌٔس ك٢

ك٤ٔح ٣ؼ٢٘ إٔ جُخر٤ش ال ٣وّٞ ذؼَٔ هنحت٢ ٝال ٣ٌُِق ئالّ ذاذذجء جُشأ١ جُز١ ٤ُ٘٣ش جُوحم٢ 

ُٓكذد ك٢ ٓ٘طٞم جُكٌْ جُز١ ضْ ضؼ٤٤٘ٚ ذٔٞؾرٚ ٝرُي ٝكوًح ُٔح ٛٞ 
 (ٕٔٗ )

 . 

كحُوحم٢ ٣ِؿأ ئ٠ُ أَٛ جُخرشز جُطر٤س ذٜذف ٝمغ ضوحس٣ش أٓحٓٚ قط٠ ٣وّٞ  

ذٓٚ ك٢ ؾحٗد جُطر٤د ٓكَ ون ٖٓ ٓذٟ غرٞش جُخطأ ٖٓ ػذٔطحذوطٜح ذحُٔؼح٤٣ش جُوح٤ٗٞٗس ُِطك

ح ذطؼ٤٤ٖ خر٤ش هر٢ غْ ضٌٕٞ جُٔغحءُس ًٔ  -ُٚ ، ٝٛٞ ٓح ٣وطن٢ ٖٓ جُوحم٢ أٝالً إٔ ٣قذس قٌ

 جُغِطس جُطوذ٣ش٣س ذؾإٔ ضوش٣ش ٛزج جُخر٤ش. - ذؼذ رُي

ُِؿٞء أٝ جُؿضّ ذٜح ، ئال ذح ٣ٌُٖٔ ُِوحم٢ جُطكو٤ن ٝذحُ٘غرس ُءخطحء جُطر٤س جُل٤٘س ال

ئ٠ُ أَٛ جُلٖ ٝجُطخقـ ٖٓ أهرحء ؽشػ٤٤ٖ ٝخرشجء هر٤٤ٖ ، هقذ ٓغحػذضْٜ ك٢  رُي. 

ألٕ جألٓش ك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣ططِد ٓؼشكس ٓذٟ ضٞجكن ػَٔ جُطر٤د ٓكَ جُ٘ضجع ٓغ جألفٍٞ 

جُل٤٘س ك٢ ٜٓ٘س جُطد ، ٝٛزٙ جُ٘ط٤ؿس ال ٣غطط٤غ جُوحم٢ جُطٞفَ ئ٤ُٜح ئال ػٖ هش٣ن 

ء ٖٓ أَٛ جُٜٔ٘س  ، جُز٣ٖ ٣ؿد ػ٠ِ جُوحم٢ جٗطذجخ خر٤ش أٝ أًػش جالعطؼحٗس ذشأ١ جُخرشج

ْٜٓ٘ ُطوذ٣ْ د٤َُ ػ٢ِٔ ُِٞهحتغ  ٓكَ جُ٘ضجع ، ٣ٌٕٞ ػًٞٗح ُِوحم٢ ك٢ جعطِٜحّ جُكو٤وس ذؾإٔ 

غرٞش خطأ ك٢ ؾحٗد جُطر٤د جُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ٖٓ ػذٓٚ 
 (ٕٔ٘ )

. 

   ر٤ش ٝك٢ ٛزج جُقذد ٣طؼ٤ٖ ػذّ جُخِو ذ٤ٖ ٓقطِك٢ جُطر٤د جُؾشػ٢ ٝجُخ

جُطر٢
 (ٕٔٙ )

   

كٖٔ ٗحق٤س أ٠ُٝ كإ جُخر٤ش جُطر٢ ٛٞ هر٤د ػحد١ ًـ٤شٙ ٖٓ جألهرحء ، هذ ٣ٌٕٞ 

ح أٝ هر٤رًح ٓطخقًقح، ٝٛٞ ٣ضجٍٝ ٜٓ٘طٚ ًخر٤ش ك٢٘ ذحُٔٞجصجز ٓغ ٓضجُٝطٚ ُٜٔ٘طٚ  ًٓ هر٤رًح ػح

ُٔطروس ػ٠ِ ذو٤س جُخرشجء جُل٤٤ٖ٘ ، عٞجء ٖٓ  ق٤ع ًطر٤د ، ٝضُطرن ػ٤ِٚ ٗلظ جإلؾشجءجش جُ

ؽشٝه جُطغؿ٤َ ك٢ هحتٔس جُخرشجء ، أٝ ٖٓ ق٤ع ئؾشجءجش أدجء ٜٓحٓٚ ، ذ٤٘ٔح جُطر٤د 

                                      
 .ٕٖجُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ( د/ ٓكٔذ ٝجفَ ، قغ٤ٖ ذٖ ػ٢ِ جُٜال٢ُ   ٖٕٔ) 

 . ٖٗٔ( جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٕٗٔ) 

 .ٖٗٗ(  د/ أٗٞس ٣ٞعق قغ٤ٖ ػرذ جٌُش٣ْ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٕ٘ٔ) 

 . 3ٗٔ( جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٕٙٔ) 
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جُؾشػ٢ ٛٞ هر٤د ضحذغ ُٔقِكس جُطد جُؾشػ٢ ، ٝٛٞ هر٤د ٓخطـ ك٢ جُطد جُؾشػ٢ ، 

 ق٤ع ٣ٔحسط ٜٓ٘طٚ ذؼذ دسجعس ٝض٣ٌٖٞ ك٢ ٛزج جالخطقحؿ.

ٓش ٖٓ جُونحء ، أٓح ٖٝٓ ٗحق٤س غح٤ٗس كإ جُخر٤ش جُطر٢ ال ٣وّٞ ذٜٔٔطٚ ئال ذأ

جُطر٤د جُؾشػ٢ كٜٞ ئمحكس ئ٠ُ ه٤حٓٚ ذٜٔٔس جُخرشز ذأٓش ٖٓ جُونحء ، كٜٞ ٣وّٞ ًزُي 

ذاػذجد ضوحس٣ش قٍٞ جُٞك٤حش جُٔؾرٞٛس ٝرُي قط٠ هرَ ٝفٍٞ جُون٤س ئ٠ُ جُونحء ، غْ ٣طْ 

    جػطٔحد ٛزٙ جُطوحس٣ش ًٞع٤ِس ئغرحش ك٢ جُذػٟٞ.  

٣طٔطغ ذغِطس ضوذ٣ش٣س ك٢ ضوش٣ش جالعطؼحٗس ذخر٤ش ٓشش جإلؽحسز ئ٠ُ إٔ جُوحم٢ ٝهذ 

أٝ ضشى جالعطؼحٗس ذٚ ، ك٢ مٞء ٓح ٣خِـ ئ٤ُٚ ٖٓ ضوذ٣ش ُٔذٟ ًلح٣س أدُس جُذػٟٞ ُط٣ٌٖٞ 

ك٢ جُذػٟٞ ٝال ٣ِٔي ُِلقَ ػو٤ذضٚ ك٤ٜح أٝ ضوذ٣ش قحؾطٚ ئ٠ُ سأ١ ك٢٘ ك٢ ٓغأُس ك٤٘س الصٓس 

 ذ٘لغٚ ٖٓ خالٍ غوحكطٚ أٝ ٓؼشكطٚ جُؼحٓس . جٌُلحءز جُؼ٤ِٔس أٝ جُل٤٘س جُالصٓس ُِطٞفَ ئ٤ُٚ 

ٝئرج ًحٗص جُٔكٌٔس ضطٔطغ ذغِطس ضوذ٣ش٣س ك٢ جالعطؼحٗس ذحُخرشجء ٖٓ ػذٓٚ كاٜٗح أ٣ًنح ٢ٛ 

 فحقرس جُكن ك٢ جخط٤حس ٖٓ ضشٟ جالعطؼحٗس ذٚ ْٜٓ٘ . 

كإ ٓرحؽشز أػٔحٍ  –جُخرشز جُٔقش١ ض٘ظ٤ْ  ٝٝكوًح ُ٘ـ جُٔحدز جأل٠ُٝ ٖٓ هحٕٗٞ 

ظ كوو ُخرشجء جُؿذٍٝ ، أ١ جُخرشجء جُٔو٤ذ٣ٖ ك٢ ؾذجٍٝ ٓكحًْ جالعطث٘حف جُخرشز ٤ُ

ٝجُٔكحًْ جالذطذجت٤س ٝقذْٛ ، ذَ أ٣ًنح ُخرشجء ٝصجسز جُؼذٍ ٝٓقِكس جُطد جُؾشػ٢ 

ٝجُٔقحُف جألخشٟ جُط٢ ٣ُؼٜذ ئ٤ُٜح ذأػٔحٍ جُخرشز ، ًَٝ ٖٓ ضشٟ ؾٜحش جُونحء ػ٘ذ 

ٖٓ رًشٝججُنشٝسز جالعطؼحٗس ذشأ٣ْٜ جُل٢٘ ٖٓ ؿ٤ش 
  (ٕٔ7  )

 . 

        ٝجُٔكٌٔس ضخطحس ٖٓ ضشٟ جالعطؼحٗس ذْٜ ٖٓ جُخرشجء ٖٓ ذ٤ٖ جُٔور٤ُٖٞ   

أٓحٜٓح 
 (ٕٔ1  )

ئال ئرج هنص ذـ٤ش رُي ظشٝف خحفس  
 (ٕٔ3  )

، ٝػ٤ِٜح ق٤٘ثز إٔ ضر٤ٖ ٛزٙ  

 ئغرحش  ٓقش١(. ٕ/  ٖٙٔ ّجُظشٝف ك٢ جُكٌْ  )

                                      
ؾاذالً كا٢ ضواذ٣ش جُٔكٌٔاس ُؼٔاَ  ( " ٝجُ٘ؼ٢ ػ٠ِ قٌْ ذ٘ذخ خر٤ش ٖٓ ؾٜس ذؼ٤ٜ٘ح ال ٣ؼذٝ إٔ ٣ٌإٞ 7ٕٔ) 

 11ٕهؼاٖ سهاْ  31ٓٔٓاٖ ٓاح٣ٞ عا٘س  1ٕجُخر٤ش ٝٛٞ ٓح ال ٣ؿٞص أٓحّ ٓكٌٔس جُ٘ول " . )ٗوال ؾ٘احت٢ 

(. ٝهن٢ ذاإٔ " جُٔكٌٔاس ُٜاح ٖٖٔم  1ٖٙؿ  ٔع  ٖٔجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ُٓ٘غ٘س 

ِضٓس هحًٗٞٗح ذحخط٤احس خر٤اش ٓؼا٤ٖ إٔ ضخطحس ٖٓ ذ٤ٖ جُٔخطق٤ٖ هحًٗٞٗح خر٤ًشج ضؼٜذ ئ٤ُٚ ذٔأٓٞس٣ ُٓ س ٓح ، ٝؿ٤ش 

 ُٗغا٘س  71٘ٙهؼاٖ سهاْ  ٕٗٔٓٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  7)ٗول ؾ٘احت٢ . ٖٓ ؾٜس ٓؼ٤٘س ك٢ دػحٟٝ جُطض٣ٝش " 

          جُونااااحت٤س ، جُ٘ؾااااشز جُطؾااااش٣ؼ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗااااس ، ئفااااذجسجش جٌُٔطااااد جُل٘اااا٢ ُٔكٌٔااااس جُاااا٘ول جُٔقااااش٣س ، 

 (.7ٔ، ؿ ٣ٕٓٔ٘٘ح٣ش 

كاإ جُخراشجء جُٔورُٞإٞ أٓاحّ جُٔكاحًْ ٛاْ   3ُٕ٘ٔغا٘س  3ُِٙٔحدز جأل٠ُٝ ٖٓ جُوحٕٗٞ سهاْ  ( ٝٝكوًح 1ٕٔ) 

خرشجء جُؿذٍٝ جُكح٤ُٕٞ ٝخراشجء ٝصجسز جُؼاذٍ ٝٓقاِكس جُطاد جُؾاشػ٢  ٝجُٔقاحُف جألخاشٟ جُطا٢ ٣ؼٜاذ 

 ئ٤ُٜح ذأػٔحٍ جُخرشز  .

ٖ أٓحّ جُٔكٌٔاس ، أٝ ًحٗاص جُونا٤س ( ًٔح ُٞ ضطِد جألٓش خرشز ٗحدسز ال ضطٞجكش ك٢ جُخرشجء جُٔور٤ُٞ 3ٕٔ) 

 ه٤ِِس جأل٤ٔٛس ذك٤ع ال ضطكَٔ أضؼحخ خر٤ش جُؿذٍٝ أٝ جُخر٤ش جُك٢ٌٓٞ ٝٓقحس٣ق جٗطوحُٚ . 
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ج٣ٌُٞط٢ ػ٠ِ إٔ "  ٣وّٞ ذأػٔحٍ  ًٔح ٗقص جُٔحدز جأل٠ُٝ ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز

جُخرشز أٓحّ جُٔكحًْ ٝج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجإلدجسز جُؼحٓس ُِطكو٤وحش ٤ٛٝثحش جُطك٤ٌْ جُونحت٢ 

خرشجء جإلدجسز جُؼحٓس ُِخرشجء ٝخرشجء جُؿذٍٝ، ًَٝ ٖٓ ضشٟ أ١ ٖٓ جُؿٜحش جُٔزًٞسز ػ٘ذ 

 . جُنشٝسز جالعطؼحٗس ذشأ٣ْٜ جُل٢٘ عٞجء ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ أٝ ٖٓ ؿ٤شْٛ

ٝئرج سأش أ١ ؾٜس ٖٓ جُؿٜحش جُٔزًٞسز ك٢ جُلوشز جُغحذوس إٔ ض٘ذخ خر٤ًشج ٖٓ 

خحسؼ جإلدجسز جُؼحٓس ُِخرشجء ٝؾذٍٝ جُخرشجء ُِو٤حّ ذأػٔحٍ جُخرشز، ٝؾد إٔ ضر٤ٖ أعرحخ 

رُي ك٢ جُكٌْ أٝ جُوشجس" 
 (ٖٔٓ  )

  . 

ِو٤حّ ٝهروًح ُزُي ٣وّٞ جُوحم٢ ذطؼ٤٤ٖ أهرحء ٓخطق٤ٖ ك٢ ٓغحتَ جُطد جُؾشػ٢ ُ

ذٜٔٔس جُخرشز ، ؿ٤ش أٗٚ جعطػ٘حء ٝك٢ قحُس ػذّ ٝؾٞد جُطر٤د جُؾشػ٢ ُِو٤حّ ٣ِؿأ جُوحم٢ 

 ئ٠ُ ضؼ٤٤ٖ خر٤ش هر٢ ٖٓ ذ٤ٖ خرشجء جُؿذٍٝ أٝ أ١ ٓقِكس أٝ ؾٜس أخشٟ.

 ٣ٌٖٝٔ ُءهرحء جُو٤حّ ذٜٔٔس جُخرشز عٞجء ًحٗٞج ك٢ جُوطحع جُؼحّ أٝ جُوطحع جُخحؿ.

٢ٛ فحقرس جُكن ك٢ جخط٤حس ٖٓ ضشٟ جالعطؼحٗس ذْٜ ٝئرج ًحٕ جألفَ إٔ جُٔكٌٔس 

ئال أٗٚ ئرج جضلن جُخقّٞ ػ٠ِ جخط٤حس خر٤ش ، أٝ  –ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٔٞمف عِلًح  -ٖٓ جُخرشجء  

ئغرحش ٓقش١ ( ٖٙٔغالغس خرشجء أهشش جُٔكٌٔس جضلحهْٜ )ٓحدز 
   (ٖٔٔ  )

 . 

س جخط٤حس قش٣ -ٝكوًح ُِوح٤ٖٗٞٗ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ –ٓٔح عرن ٣طنف إٔ ُِوحم٢ 

جُخر٤ش ، ك٤ٌٕٞ ُٚ إٔ ٣خطحس جُخر٤ش ٖٓ ذ٤ٖ جُخرشجء جُٔور٤ُٖٞ أٓحّ جُٔكٌٔس أٝ ٖٓ ؿ٤شْٛ ، 

 ٓغ ٓشجػحز  جُو٤ٞد ج٥ض٤س  

1-  ُٓ ح ٖٓ ٓٞجد جُنشجتد إٔ ٣ذ جُٔكٌٔس  ًٓ و٤ذز ضٔح
 (ٖٕٔ  )

، ق٤ع أُضٜٓح جُوحٕٗٞ ذ٘ذخ خرشجء  

 ٔقش١( . جُ جُخرشزضظ٤ْ ٖٓ هحٕٗٞ   ٕ/ٓ٘ٝصجسز  جُؼذٍ) ٓحدز 

                                      
 . ٕٙٔٓ( ُغ٘س ٕ٘( ٓؼذُس ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ سهْ ) ٖٓٔ) 

 اٌضب١ٔخ ِٓ ٘مزٖ اٌّمبدح ٌمُ رشرمت اٌمج الْ عٍمٝ رخٍمف ٘مزاٝهذ هنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذإٔ " جُلوشز 

، ًٔح أٗٚ ٝهذ هشسش جُٔكٌٔس ك٢ أعرحخ قٌٜٔح أٜٗاح ضاشٟ جالعاطؼحٗس ذاز١ٝ خراشز ٓـاح٣ش٣ٖ ُِطر٤اد  اٌج١بْ

ٝسأش ٗااذخ غالغااس ٓااٖ أعااحضزز ٤ًِااس جُطااد  –جُااز١ عاارن إٔ هااذّ ضوش٣ااًشج كاا٢ ٓٞمااٞع جُطااذجػ٢  –جُؾااشػ٢ 

ح ضوقاذ ٓاٖ ٗاذذْٜ ذؿحٓؼس ج٣ٌُٞص هغْ ؾشجقس جألهلحٍ ٣غ٤ْٜٔ ػ٤ٔاذ ٤ًِاس جُطاد كاإ رُاي ًاحف ُر٤احٕ أٜٗا

ُٓطخققس ٣ٌُٖٔ ضٞكشٛح ك٢ ٓٞمٞع جُ٘ضجع ٓٔح ٓلحدٙ أٜٗح ذ٤٘ص ك٢ أعارحخ قٌٜٔاح  جالعطؼحٗس ذأػ٠ِ خرشز 

 ٕٖ٘عرد جعطؼحٗطٜح ذخرشجء ٓاٖ خاحسؼ ئدجسز جُخراشجء ٝؾاذٍٝ جُخراشجء " . ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس  ، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ ٕٓٓٓٓااٖ ٓااحسط عاا٘س  ٕٔؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ    ٕٓٓٓ/

 .، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" ( ٖٙٔ، ؿ  ٕٗٓٓجُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٓح٣ٞ 

 ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢.  ٗ( ٝٛزٙ جُٔحدز ضوحذَ جُٔحدز سهْ  ٖٔٔ) 

فاالق٤طٚ كا٢ جُو٤احّ ذحألػٔاحٍ  ٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذأٗٚ " ٖٓ جُٔوشس إٔ جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ٣غاطٔذ

ٖٓ جُكٌْ جُز١ هن٠ ذ٘ذذٚ ٤ُٝظ ٖٓ ضل٣ٞل جُخقّٞ ُٚ جُو٤حّ  -جُط٢ ضوطن٤ٜح جُٔأٓٞس٣س جُٔؼٜٞد ذٜح ئ٤ُٚ 

،  33ٗٔٓاٖ كرشج٣اش عا٘س   1ؾِغاس  -ضؿاحس١   3ٖ/ 7ٓٔذطِي جألػٔحٍ " . ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُاع ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣اٞ عا٘س  ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (.  ٓٓٔ، ؿ  333ٔ
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 ئرج جضلن جُخقّٞ ػ٠ِ جخط٤حس جُخر٤ش ٝؾد ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضوش جخط٤حسْٛ. -2

٣ؿد ػ٠ِ جُوحم٢ إٔ ٣ر٤ٖ ك٢ جُكٌْ أٝ جُوشجس جألعرحخ جُط٢ دػطٚ ئ٠ُ إٔ ٣٘ذخ خر٤ًشج  -3

ٖٓ خحسؼ دجتشز جُخرشجء جُٔور٤ُٖٞ أٓحّ جُٔكٌٔس 
 (ٖٖٔ )

. 

ٌِق ذذكغ قحُط٢ ئػغحس جُخقْ ج٣ُؿد ٗذخ خر٤ش ٖٓ ئدجسز جُخرشجء ، ٝرُي ك٢  -4 ُٔ

ؼلحز ٖٓ جُشعّٞ جألٓحٗس ُٔ ، ٝجُونح٣ح جُ
 (ٖٔٗ  )

 . 

ٝٗذخ جُخر٤ش ٣ٌٕٞ ذكٌْ ضقذسٙ جُٔكٌٔس ، ُٜٝح ك٢ ٛزج جُقذد إٔ ضكٌْ ذ٘ذخ 

   خر٤ش ٝجقذ أٝ غالغس ، ؽش٣طس إٔ ٣طنٖٔ ٓ٘طٞم ٛزج جُكٌْ ذ٤حٗحش ٓؼ٤٘س ٗقص ػ٤ِٜح 

ذوُٜٞح " ُِٔكٌٔس ػ٘ذ جالهطنحء إٔ ضكٌْ ذ٘ذخ ش١ جُٔق ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش ٖ٘ٔجُٔحدز 

خر٤ش ٝجقذ أٝ غالغس 
 (ٖٔ٘  )

 ٣ٝؿد إٔ ضزًش ك٢ ٓ٘طٞم قٌٜٔح  

 )أ( ذ٤حٗح ده٤وًح ُٔأٓٞس٣س جُخر٤ش ٝجُطذجذ٤ش جُؼحؾِس جُط٢ ٣إرٕ ُٚ ك٢ جضخحرٛح .

 جألٓحٗس جُط٢ ٣ؿد ئ٣ذجػٜح خضجٗس جُٔكٌٔس ُكغحخ ٓقشٝكحش جُخر٤ش ٝأضؼحذٚ ٝجُخقْ ()خ

جُز١ ٣ٌِق ئ٣ذجع ٛزٙ جألٓحٗس ٝجألؾَ جُز١ ٣ؿد ك٤ٚ جإل٣ذجع ٝجُٔرِؾ جُز١ ٣ؿٞص ُِخر٤ش 

 عكرٚ ُٔقشٝكحضٚ .

 )ؼ( جألؾَ جُٔنشٝخ إل٣ذجع ضوش٣ش جُخر٤ش .

)د( ضحس٣خ جُؿِغس جُط٢ ضإؾَ ئ٤ُٜح جُون٤س ُِٔشجكؼس ك٢ قحُس ئ٣ذجع جألٓحٗس ٝؾِغس أخشٟ 

٣ذجػٜح أهشخ ٜٓ٘ح ُ٘ظش جُون٤س ك٢ قحُس ػذّ ئ
 (ٖٔٙ )

 . 

                                                                               
( أعطحرٗح جُذًطٞس / ٓكٔاذ قغاحّ ٓكٔاٞد ُطلا٢   جُ٘ظش٣اس جُؼحٓاس ُالُطاضجّ  ذا٤ٖ آسجء جُلواٚ ٝأقٌاحّ  ٕٖٔ) 

 .  ّٖٖٓٔ ،  ؿ  ٕٕٕٓٓٝ ٗحؽش ،جُونحء ، جٌُطحخ جُػحُع ،جإلغرحش ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ، ذذ

( ٝهذ هنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذإٔ " جُٔؾشع ُْ ٣شضد جُرطالٕ ػ٠ِ ضخط٠ هحم٠ جُٔٞمٞع خراشجء  ٖٖٔ) 

جُؿذٍٝ ئ٠ُ ؿ٤شْٛ دٕٝ إٔ ٣لقف ك٢ قٌٔٚ ػٖ جألعارحخ جُذجكؼاس ُٜازج جُطؿاحٝص ألٗاٚ ذغاًِٞٚ ٛازٙ جُغار٤َ 

ٓاٖ  ٖٓٔ ئ٠ُ ٓاٖ فاحس ٗذذاٚ . )ٗوال  ٓاذ٢ٗ ٣ٌٕٞ هذ ؽق ػٖ أٗٚ ال ٣شضحـ ئ٠ُ ٖٓ ضْ ضخط٤ٚ ٝأٗٚ ٣طٔث

ؿ  ٕع    7ٕجُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  ُٕٗغاا٘س  ٖٙٔهؼااٖ سهااْ  37ٙٔٗااٞكٔرش عاا٘س 

 (.3ٕٕم  ٗ٘٘ٔ

ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظا٤ْ جُخراشز جُٔقاش١ ، ٝٛازج ٓاح ٗقاص ػ٤ِاٚ  جُٔاٞجد   7٘،  ٙ٘( ٝرُي ٝكوًح ُِٔحدض٤ٖ  ٖٗٔ) 

 ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢. 7 –٘

ُٓطحذوس ُِٔحدز  ٖ٘ٔ)  ُٔؾاشع جٌُا٣ٞط٢ ُاْ  ٕ( ٝٛزٙ جُٔحدز  ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخراشز جٌُا٣ٞط٢ ، ذحعاطػ٘حء إٔ جُ

 ٣ُكذد ػذد جُخرشجء ذَ جؽطشه إٔ ٣ٌٕٞ ػذدْٛ ٝضًشج . 

( ٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ "  ُثٖ ًاحٕ جُواحٕٗٞ هاذ أٝؾاد إٔ ضازًش جُٔكٌٔاس كا٢ ٓ٘طاٞم جُكٌاْ  ٖٙٔ) 

ضحس٣خ جُؿِغس جُط٢ ضإؾاَ ئ٤ُٜاح جُونا٤س ُِٔشجكؼاس كا٢ قاحٍ ئ٣اذجع جألٓحٗاس ٝؾِغاس جُز١ ٣قذس ذ٘ذخ جُخر٤ش 

أخشٟ أهشخ ٜٓ٘ح ُ٘ظش جُون٤س ك٢ قحٍ ػذّ ئ٣ذجػٜح ئال إٔ جُوحٕٗٞ ُاْ ٣شضاد جُارطالٕ ؾاضجء ػِا٠ ٓخحُلاس 

جُونااحت٤س ،  ُٖٖغاا٘س  ٖٖهؼااٖ سهااْ  3ٙ7ٔٓااٖ ٓااح٣ٞ عاا٘س  ٔٔٛاازج جُطشض٤ااد جُضٓ٘اا٢" . )ٗواال ٓااذ٢ٗ 

 (.ٗٗٔم  3٘ٙؿ  ٕع  1ٌٔحّ جُ٘ول ط ٓؿٔٞػس أق
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)ٛـ( ٝك٠ قحُس دكغ جألٓحٗس ال ضُؾطد جُذػٟٞ هرَ ئخرحس جُخقّٞ ذا٣ذجع جُخر٤ش ضوش٣شٙ هروًح 

 ُٔ٘ٔإلؾشجءجش جُٔر٤٘س ك٢ جُٔحدز 
 (ٖٔ7 )

. 

 ذ٘حءً كاٗٚ ٝعٞجء ضْ ٗذخ جُخرشجء  ٝٓؼ٠٘ رُي أٗٚ ٝٝكوًح ُوحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١

كإ ػذد جُخرشجء ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٝضًشج ، ػ٠ِ هِد جُخقّٞ أٝ ٖٓ ضِوحء ٗلظ جُٔكٌٔس ، 

ٝجقًذج أٝ غالغس ، قط٠ ٣ٌُٖٔ ك٢ قحُس جالخطالف ذ٤ْٜ٘ ض٣ٌٖٞ أؿِر٤س ٣ُؼطٔذ ػ٠ِ سأ٣ٜح . ٝٗذخ 

جُٔكٌٔس غالغس خرشجء ٣ل٤ذ ذزجضٚ إٔ جُٔغأُس جُط٢ سأش أٜٗح ك٢ قحؾس ئ٠ُ جالعطؼحٗس ك٤ٜح ذأَٛ 

ط٤غ إٔ ض٘ذخ خر٤ش٣ٖ كوو هروًح ُٔلّٜٞ ٗـ جُخرشز ال ٣ٌل٠ ك٤ٜح خر٤ش ٝجقذ، ٝٓح ًحٗص ُطغط

عحُلس جُزًش ٖ٘ٔجُٔحدز 
  (ٖٔ1  )

  . 

ئغرحش  ٖ٘ٔٝئرج ًحٕ ُِوحم٢ إٔ ٣كٌْ ذ٘ذخ خر٤ش ٝجقذ أٝ غالغس ػٔالً ذ٘ـ جُٔحدز 

ٓقش١ عحُلس جُزًش، كإ ٗذخ ٌٓطد جُخرشجء ال ٣٘طرن ػ٤ِٚ ٓح ٣٘طرن ػ٠ِ جُوحم٢ ، ٝك٠ 

ٖٓ  ٓ٘ئغرحش ٝجُٔحدز  ٖ/ٖٙٔٝ  ٖ٘ٔجُٔٞجد  رُي ضوٍٞ ٓكٌٔس جُ٘ول " ٓإدٟ ٗـ

ذط٘ظ٤ْ جُخرشز أٓحّ ؾٜحش جُونحء ، إٔ جُٔؾشع هذ  3ُٕ٘ٔغ٘س  3ٙجُٔشعّٞ ذوحٕٗٞ سهْ 

ٛٞ جُخر٤ش جألػ٠ِ ك٢ جُذػٟٞ ، كال ػ٤ِٚ ئرج  –ػ٘ذ ٗذذٚ  –أػطرش ٌٓطد خرشجء ٝصجسز جُؼذٍ 

جُذجخ٢ِ إٔ ٣ؼٜذ ذٜح ئ٠ُ ٓح ضر٤ٖ ذغرد ؾغحٓس جُٔأٓٞس٣س ٝضؾؼد أػٔحُٜح ٝقغد ٗظحٓٚ 

خر٤ش٣ٖ أٝ أًػش ُٝٞ ًحٕ ػذدْٛ صٝؾ٤ًح دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ذزُي هذ ضؿحٝص جُو٤ذ جُٞجسد ك٢ جُٔحدز 

                                      
ٓطنأً٘ح جُر٤حٗاحش   -العاطخالؿ ٓذ٤ٗٞ٣اس قغاحخ ٓقاشك٢  -( جٗظش ٓػحالً ُكٌْ فذس ذ٘ذخ خر٤اش  7ٖٔ) 

 31ٕٙٔهؼاٖ  ٕٕٔٓٓاٖ ٣٘اح٣ش عا٘س  ٖٓٔٓ هاحٕٗٞ جإلغراحش جُٔقاش١ ) ٗوال  ٖ٘ٔجُط٢ أٝسدضٜح جُٔحدز 

٢ ؽاإٔ جُٔكاحًْ جالهطقاحد٣س ، ئفاذجسجش جٌُٔطاد جُونحت٤س ، جُٔرحدب جُوح٤ٗٞٗس ُٔكٌٔاس جُا٘ول كا 1ُٓغ٘س 

(. ق٤ع ؾحء ذٜزج جُكٌْ  " قٌٔص جُٔكٌٔس ، ٝهرَ  7ٙؿ  3ٗجُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ، ٓرذأ سهْ 

جإلعاأحػ٤ِ٤س جالهطقااحد٣س ذ٘ااذخ جُخر٤ااش جُٔقااشك٢  3ٕٓٓجُلقااَ كاا٢ ٓٞمااٞع جُااذػٟٞ سهااْ .... ُغاا٘س 

ذؼاااذ ٓطحُؼاااس أٝسجم جُاااذػٟٞ  -٤ذ/ .... ضٌااإٞ ٜٓٔطاااٚ فاااحقد جُاااذٝس ذؿاااذٍٝ جُٔكاااحًْ جالهطقاااحد٣س جُغااا

ٓشجؾؼاس ٓلاشدجش جُكغاحخ جُؿاحسٟ جُ٘حؽاة  –ٝٓغط٘ذجضٜح ٝٓح ػغ٠ إٔ ٣وذٓٚ جُخقّٞ ك٤ٜاح ٓاٖ ٓغاط٘ذجش 

..... ، ٝذكع جػطشجمحش جُطحػ٤ٖ٘ ػ٠ِ ضوش٣ش جُخر٤ش جُغحذن جُٞجسد ذٔزًشضْٜ جُٔوذٓس ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع 

لس جُطؼٖ ُِٝخر٤ش ك٢ عرر٤َ ٓرحؽشز ٓأٓٞس٣طاٚ عأحع أهاٞجٍ جُخقاّٞ ٝٓاٖ ذؿِغس .... ًٝزج جُٞجسدز ذقك٤

ح ُغٔحع أهٞجُٚ ٖٓ ؿ٤شْٛ ذـ٤ش قِق ٤ٔ٣ٖ ٝجالٗطوحٍ ئ٠ُ أ١ ؾٜس ق٤ٌٓٞس أٝ ؿ٤ش ق٤ٌٓٞس ٣اشٟ  ًٓ ٣شٟ ُضٝ

ُضّٝ جالٗطوحٍ ئ٤ُٜاح ٝجالهاالع ػِا٠ ٓاح ُاذ٣ٜح ٓاٖ ٓغاط٘ذجش  ٝػِا٠ جُٔاذػ٤ٖ ، جُٔاذػ٠ ػِا٤ْٜ كا٢ جُاذػٟٞ 

ئ٣ذجع أٓحٗس ٓوذجسٛح ػؾشز آالف ؾ٤٘ٚ خض٣٘س جُٔكٌٔس ػ٠ِ رٓس ٓقاشٝكحش أضؼاحخ  –جُطحػ٤ٖ٘  – جُلشػ٤س

جُخر٤ش ػ٠ِ إٔ ٣ُقشف ٗقق جألٓحٗس ػ٘اذ جعاطالّ جُٔأٓٞس٣اس ٝذحه٤ٜاح ػ٘اذ ئ٣اذجع جُطوش٣اش جُٜ٘احت٢ ٝقاذدش 

حُاس عاذجدٛح ٝػِا٠ ؾِغس ..... ُ٘ظش جُذػٟٞ ذكحُطٜح ك٢ قحُس ػاذّ عاذجد جألٓحٗاس ٝؾِغاس .... ُ٘ظشٛاح كا٢ ق

ئدجسز جٌُطحخ ئخطحس جُخر٤ش ُٔرحؽشز جُٔأٓٞس٣س كٞس ئ٣ذجع جألٓحٗس ٝػ٤ِاٚ ضواذ٣ْ ضوش٣اشٙ ئُا٠ ٓاح هراَ جُؿِغاس 

جألخ٤ااشز ذأعاارٞػ٤ٖ ، ٝفااشقص ُِطااشك٤ٖ ذااحالهالع ػ٤ِااٚ كااٞس ئ٣ذجػااٚ ٝأذوااص جُلقااَ كاا٢ جُٔقااشٝكحش 

ٕ ٖٓ ُْ ٣كنش ٖٓ جُخقّٞ ؾِغس جُ٘طن ٝجػطرشش جُ٘طن ذحُكٌْ ئػالًٗح ُِخقّٞ ، ٝػ٠ِ هِْ جٌُطحخ ئػال

 ذحُكٌْ " . 

جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌاحّ جُا٘ول  ُٕٙغ٘س  ٙٓ٘هؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ أذش٣َ   ٓٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  1ٖٔ) 

 (.1ٕٔم  7ٖٙؿ  ٘ٗط 
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 ئغرحش ، ألٕ جألٓش ٓشدٙ ك٢ جُٜ٘ح٣س إٔ ٌٓطد جُخرشجء ٛٞ جُخر٤ش جُٔوقٞد ك٢  ٖ٘ٔ

جُذػٟٞ 
 (ٖٔ3  )

 . 

ح جُٔقش١  ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش ٖ٘ٔٝهذ ضنٔ٘ص جُلوشز جألخ٤شز ٖٓ جُٔحدز  ًٔ قٌ

ػ٘ذ ئ٣ذجع جألٓحٗس جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢  -ك٢ قحُس ؿ٤حخ جُخقّٞ  –٣كظش ؽطد جُذػٟٞ 

ٝػ٠ِ ٓح ٝسد ذحُٔزًشز  –ٝػِس رُي جُخقّٞ ذا٣ذجع جُخر٤ش ُطوش٣شٙ . جُلوشز )خ( هرَ ئخرحس 

رشس إلسٛحم جُخقّٞ ذٔطحذؼس جُخقٞٓحش ك٢ جُؿِغس جُغحذوس   -جإل٣نحق٤س  ُٓ ضٌٖٔ ك٢ أٗٚ ال 

ػ٠ِ ئخطحسْٛ ذطوش٣ش جُخر٤ش ، ٝضؼش٣ل جُذػٟٞ ُخطش جُضٝجٍ ٗط٤ؿس ُزُي ، ك٢ ق٤ٖ أْٜٗ 

ال دٝس ُْٜ ك٢ جُٞجهغ أٓحّ جُٔكٌٔس هٞجٍ ٓذز ٓرحؽشز جُخر٤ش ُٜٔٔطٚ 
 (ٔٗٓ  )

. 

 ٝػ٠ِ رُي ٣ٌٖٔ جُطلشهس ذ٤ٖ كشم٤ٖ ك٢ ٛزج جُقذد  

٠ ٛزج جُلشك ضشعَ   ه٤حّ جُخقْ ذا٣ذجع جألٓحٗس خضجٗس جُٔكٌٔس   ٝك اٌفشض األٚي

ٌِق ذٜح  جُٔكٌٔس أٝسجم جُذػٟٞ ُِخر٤ش ُٔ ، ٝضكذد ؾِغس ُ٘ظش ُٔرحؽشز جُٔأٓٞس٣س جُ

جُٔٞمٞع ٝضغطٔش ك٢ ضأؾ٤َ جُذػٟٞ ُك٤ٖ ضوذ٣ْ جُخر٤ش ُطوش٣شٙ ، ٝال ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس 

جُخر٤ش ُطوش٣شٙ هروًح ُإلؾشجءجش جُٔر٤٘س رج ًحٕ جُخقّٞ هذ أػِ٘ٞج ذا٣ذجع ؽطد جُذػٟٞ ئال ئ

 ئغرحش ، غْ ضـ٤رٞج ذؼذ رُي. ٢ٔ٘ٔ جُٔحدز ك

  ػذّ ه٤حّ جُخقْ ذا٣ذجع جألٓحٗس خضجٗس جُٔكٌٔس . ك٢ ٛزج جُلشك ض٘ظش  اٌفشض اٌضبٟٔ

جُٔكٌٔس جُذػٟٞ ك٢ جُؿِغس جُغحذن ُٜح ضكذ٣ذٛح 
 (ٔٗٔ  )

، ٣ٝؿد ػ٠ِ جُخقّٞ جُكنٞس ، 

 ٌْ ك٢ جُذػٟٞكإ ضـ٤رٞج قٌٔص جُٔكٌٔس ذؾطد جُذػٟٞ ، ٝال ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضك

ٓشجكؼحش   1ٕ) ٌُٕٞ جُذػٟٞ ؿ٤ش فحُكس ُِكٌْ ( ، ٝرُي ػٔالً ذ٘ـ جُٔحدز 
 (ٕٔٗ .  )

 

                                      
جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٕ٘غا٘س  3ٕٔٓهؼاٖ سهاْ  33ٖٓٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  3ٕ( )ٗول ٓذ٢ٗ  3ٖٔ) 

. " ٣ٌٝاإٞ ٌُِٔطااد إٔ ٣ؼٜااذ ذحُٔأٓٞس٣ااس ئُاا٠ ٛااإالء جُخرااشجء ُٝااٞ  (1٘م  ٖٔٓؿ  ٔع  ٔٗجُاا٘ول ط 

ًحٗٞج ضحذؼ٤ٖ الخطقحؿ ٌٓح٢ٗ ُٔ٘طوس أخشٟ ألٕ ضٞص٣غ جألػنحء ػ٠ِ جُٔ٘حهن جُطحذؼس ٌُِٔطد ٓح ٛٞ ئال 

هؼاٖ سهاْ  33ٔٔٓاٖ ٓاح٣ٞ عا٘س  3ض٘ظ٤ْ دجخ٢ِ ال ٣كاٍٞ دٕٝ جٗطاذجذْٜ خاحسؼ ٓ٘احهوْٜ " . )ٗوال ٓاذ٢ٗ 

 (. 1ٙٔم  1ٗٓٔؿ  ٔع  ٕٗنحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط جُو ُٗ٘غ٘س  113ٔ

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس  ُ٘ٙغ٘س  3ٙٓٗٔهؼٖ سهْ  ٕٖ٘ٓٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٗ( جٗظش   )ٗول ؾ٘حت٢  ٓٗٔ) 

ُغا٘س  ٖٕٗٗٗهؼاٖ سهاْ  ٕٗٓٓٓاٖ أذش٣اَ عا٘س  ٙ( ؛ )ٗوال ؾ٘احت٢ ٘م  3ٗؿ  ٙ٘أقٌحّ جُا٘ول ط 

 (.7ٗم  1ٖٓؿ  ٔع  ٘٘جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ٖٙ

ئغرااحش " ئرج ُاْ ضااٞدع جألٓحٗااس ٓاٖ جُخقااْ جٌُِٔااق ئ٣اذجػٜح ٝال ٓااٖ ؿ٤ااشٙ ٓااٖ  7ٖٔ( ضا٘ـ جُٔااحدز  ٔٗٔ) 

ِااضّ ذااأدجء جُٔأٓٞس٣ااس ٝضوااشس جُٔكٌٔاس عااوٞه قاان جُخقااْ جُااز١ ُااْ ٣وااْ ذااذكغ  ُٓ جُخقاّٞ ًااحٕ جُخر٤ااش ؿ٤ااش 

 جُط٢ أذذجٛح ُزُي ؿ٤ش ٓورُٞس ".جألٓحٗس ك٢ جُطٔغي ذحُكٌْ جُقحدس ذطؼ٤٤ٖ جُخر٤ش ئرج ٝؾذش إٔ جألػزجس 

ػِاا٠ أٗااٚ "  ئرج ُااْ ٣كنااش جُٔااذػ٠ ٝال جُٔقااش١ ٓااٖ هااحٕٗٞ جُٔشجكؼااحش  ٔ/ 1ٕ( ضاا٘ـ جُٔااحدز  ٕٗٔ) 

جُٔذػ٠ ػ٤ِٚ قٌٔص جُٔكٌٔاس كا٢ جُاذػٟٞ ئرج ًحٗاص فاحُكس ُِكٌاْ ك٤ٜاح ٝئال هاشسش ؽاطرٜح كاارج جٗونا٢ 

جُطشكاحٕ ذؼاذ جُغا٤ش ك٤ٜاح جػطراشش ًاحٕ ُاْ  عطٕٞ ٣ٞٓح ُْٝ ٣طـِد أقذ جُخقّٞ جُغ٤ش ك٤ٜح ، أٝ ُاْ ٣كناش

 ضٌٖ " .
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 غ١خ اٌؾىُ ثٕذة خج١ش ٚأؽٛاي عمٛغٗ :ؽُ 

ضون٠ ٓكٌٔس جُ٘ول ذإٔ جُكٌْ ذطكو٤ن جُذػٟٞ ، عٞجء أًحٕ ذ٘ذخ خر٤ش أٝ ذأ١ 

٤س أٝ جكطشجمحش ٗظش هحٗٞٗهش٣ن آخش ال ٣كٞص ُقؿ٤س ذحُ٘غرس ُٔح ٣ػ٤شٙ ٖٓ ٝؾٜحش 

ح ُخالف ذ٤ٖ جُخقّٞ ٣ٝؿٞص جُؼذٍٝ ػ٘ٚ ٝجإلُطلحش ػٔح ٓٞمٞػ٤س ًٔ ، ٓح دجّ ُْ ٣طنٖٔ قغ

ضنٔ٘ٚ ٖٓ آسجء هح٤ٗٞٗس أٝ جكطشجمحش ٝجهؼ٤س ذوقذ ئٗحسز جُطش٣ن أٓحّ جُطكو٤ن جُٔون٢ 

ذاؾشجتٚ قط٠ ضط٤ٜأ جُذػٟٞ ُِلقَ ك٢ ٓٞمٞػٜح 
 (ٖٔٗ  )

  . 

                                                                               
ٓااٖ هااحٕٗٞ ض٘ظاا٤ْ جُخرااشز جُقااحدس ذحُٔشعااّٞ  ٗٔٝهنااص ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ذأٗااٚ " ئرج ًحٗااص جُٔااحدز 

هااذ أٝؾرااص ػِاا٠ ئدجسز جٌُطااحخ كاا٢ قحُااس ٗااذخ خر٤ااش كاا٢ جُااذػٟٞ ئخطااحس  31ُٓٔغاا٘س  ٓٗذحُوااحٕٗٞ سهااْ 

ُؿِغس جُٔكذدز ُ٘ظش جُذػٟٞ ،  ًٝحٗص جُٔحدز جُػح٤ٗس ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ هاذ جُخقّٞ ذا٣ذجع جُطوش٣ش ، ٝذطحس٣خ ج

ٗقص ػ٠ِ أٗٚ ك٢ قحُس دكغ جألٓحٗاس ال ضُؾاطد جُاذػٟٞ هراَ ئخطاحس جُخقاّٞ ذا٣اذجع جُخر٤اش ضوش٣اشٙ هروًاح 

، ًٝحٗااص جُٔاازًشز جإل٣نااحق٤س ُٜاازج جُوااحٕٗٞ هااذ أٝمااكص إٔ جإلخطااحس  ُٗٔإلؾااشجءجش جُٔر٤٘ااس كاا٢ جُٔااحدز 

ُٔؾح س ئ٤ُٚ هذ أفركص ُٚ أ٤ٔٛس خحفس ذؼذ إٔ أػلا٠ جُواحٕٗٞ جُخقاّٞ ٓاٖ ػادء قناٞس جُؿِغاحش أٓاحّ جُ

جُٔكٌٔس أغ٘حء ٓرحؽشز جُخر٤ش ُٜٔٔطٚ ، ٝٛٞ ئػلحء ٣٘ط٢ٜ أؾِٚ ذكقٍٞ جإلخطاحس عاحُق جُازًش، ئر ذؼاذ ٛازج 

ح ػ٠ِ جُخقّٞ جُٔٞجظراس ػِا٠ قناٞس ؾِغاحش جُٔكٌٔاس ئٕ ٛاْ أسجدٝج ضال ًٓ كا٢ جُكٌاْ جإلخطحس ٣قرف ُضج

ذؾطد جُذػٟٞ أٝ جُكٌْ ك٢ ؿ٤رطْٜ ك٢ ٓٞمٞػٜح ئٕ ًحٗاص فاحُكس ُازُي ، ٝٓاإدٟ رُاي إٔ جُٔؾاشع هاذ 

ؾؼَ ٖٓ ػذّ ئخطحس جُخقْ ذا٣ذجع ضوش٣ش جُخر٤ش ٝذطحس٣خ جُؿِغس جُٔكذدز ُ٘ظش جُذػٟٞ ، ٝػذّ قنٞسٙ 

ُذػٟٞ ذحُ٘غرس ُٚ ، ٝذحُطح٢ُ ضِي جُؿِغس أٝ ػذّ ضوذ٣ٔٚ ٓزًشز ذذكحػٚ عررًح ٖٓ أعرحخ ػذّ ضغِغَ ؾِغحش ج

  13/ 1ٕٗال ٣رذأ ٤ٓؼحد جُطؼٖ ك٢ جُكٌْ جُقحدس ك٤ٜح ئال ٖٓ ضحس٣خ ئػالٗٚ ". ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض  33ٓٔٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س  ٗؾِغااس  -ضؿااحس١  

، ضكاص ػ٘اٞجٕ " ئغراحش" (. ٝهناص  1ٔٔ، ؿ  ٤ٗٔ33ٙٚ ع٘س ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣ٞ

 –٣ااذٍ 31ُٓٔغاا٘س  ٓٗٓاٖ هااحٕٗٞ ض٘ظاا٤ْ جُخراشز جُقااحدس ذحُٔشعااّٞ ذحُواحٕٗٞ سهااْ  ٗٔذاإٔ " ٗااـ جُٔااحدز 

ٜٓٔس ئخطحس  –دٕٝ جُخر٤ش  –إٔ جُوحٕٗٞ أُو٠ ػ٠ِ ًحَٛ ئدجسز جٌُطحخ  -ٝػ٠ِ ٓح ذ٤٘طٚ جُٔزًشز جإل٣نحق٤س

ذجع جُخر٤ش ُطوش٣شٙ ، ٝذطحس٣خ جُؿِغس جُٔكذدز ُ٘ظاش جُاذػٟٞ أٓاحّ جُٔكٌٔاس "  ) جُخقّٞ ذٌطحخ ٓغؿَ ذا٣

، جُٔغطكذظ كا٢  ٕٖ٘ٔٓٓ د٣غٔرش ع٘س  ٓٔؾِغس  -ضؿحس١    ٖٕٔٓ/ ٔٗٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

 جُٔٞجد جُطؿحس٣س ٝجإلدجس٣س ٝجُٔذ٤ٗس ٝجُؼٔح٤ُس ٝجألقٞجٍ جُؾخق٤س ، جإلفذجسجٕ جُكحد١ ػؾش ٝجُػح٢ٗ ػؾش

ٝٓح ذؼذٛح(. ك٢ ٗلظ  ٕٕ( ؿ ٓٔ، جُٔٞؾض )  7ٕٔٓ، جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، ٓح٣ٞ ع٘س 

، ٓؿِاس ٕٗٓٓٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  ٖٓضؿاحس١ ؾِغاس  ٖٕٓٓ/73ٗجُٔؼ٠٘ . )ض٤٤ٔض ًا٣ٞط٢   سهاْ جُطؼاٖ سهاْ 

ذٌطاحخ (. ٝهناص ذاإٔ " جُٔؾاشع جعاطِضّ ئخطاحس جُخقاّٞ ٔ٘م  ٕٔٔؿ  ٕؼ  ٕٖجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ُٓغؿَ ذا٣ذجع جُخر٤ش ُطوش٣شٙ ٝذطحس٣خ جُؿِغس جُٔكذدز ُ٘ظش جُذػٟٞ ... ئال أٗٚ ئرج غرص ػِاْ جُخقاْ ذا٣اذجع 

ضوش٣اش جُخر٤اش ٝذحُؿِغاس جُٔكاذدز ُ٘ظااش جُاذػٟٞ ذـ٤اش رُاي جُطش٣ان عااٞجء ذطٞه٤ؼاٚ ػِا٠ جُطوش٣اش ذااحُؼِْ أٝ 

ُٓغاؿَ ضٌإٞ هاذ ضكوواص ذاػالٗٚ ذٚ ذحُطش٣ن جُؼحد١ ُإلػالٕ هروًح ُِوحٕٗٞ ، كإ جُـ ح٣س ٖٓ ئخطحسٙ ذٌطاحخ 

ٓٔح ال ٓكَ ٓؼٚ ُِطٔغي ذحُرطالٕ جعط٘حًدج ئ٠ُ ٓؿشد ػاذّ جضخاحر ٛازج جإلؾاشجء " . ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس  337ٖٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٗٔؾِغس  -ػٔح٢ُ    3ٙ/ 3ٗسهْ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ  " ئغرحش" (. 3ٖٔ، ؿ  ٕٗٓٓجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٓح٣ٞ ع٘س جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُش

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌاحّ  ُٕ٘غ٘س  1ٕٖٔهؼٖ سهْ  313ٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ جألٍٝ ٖٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٖٗٔ) 

 311ٔٓاٖ ٣٘اح٣ش عا٘س  ٖٔ( ؛ ٝك٢ ٗلظ جُٔؼ٘ا٠ جٗظاش   )ٗوال ٓاذ٢ٗ ٖٔم  ٔٗؿ  ٔع  ٓٗجُ٘ول ط 

= ( ؛ )ٗواالٕٕم  3ٙؿ  ٔع  3ُٖاا٘ول ط ُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جج ُٗ٘غاا٘س  ٕٗ٘ٓهؼااٖ سهااْ 
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ح ُخالف ذ٤ٖ جُخقّٞ  -ٝٓلحد رُي إٔ جُكٌْ ذ٘ذخ خر٤ش  ًٔ ال  -ئر ُْ ٣طنٖٔ قغ

ح هطؼ٤ًح ذَ ٛٞ ٓؿشد قٌْ  ًٔ ٣كٞص أ٣س قؿ٤س ٣ٝؿٞص ٖٓ غْ جُؼذٍٝ ػ٘ٚ . كٜٞ ٤ُظ قٌ

 ض٤ٜٔذ١ .

ػ٠ِ جُونحء ذقلس هطؼ٤س ك٢ ؽن ٖٓ ئرج ضنٖٔ قٌْ ٗذخ خر٤ش ك٢ أعرحذٚ أٓح 

جُخقٞٓس كاٗٚ ال ٣ؿٞص ئػحدز جُ٘ظش ك٢ ٛزج جُونحء ُذٟ رجش جُٔكٌٔس 
 (ٔٗٗ )

 . 

ح فحدًسج هرَ جُلقَ ك٢ جُٔٞمٞع ٝال  ًٔ ٝجُكٌْ جُقحدس ذ٘ذخ خر٤ش ٣ُؼطرش قٌ

٣ؿٞص جُطؼٖ ك٤ٚ ئال ٓغ جُكٌْ جُقحدس ك٢ جُٔٞمٞع 
 (ٔٗ٘ )

 . 

ُٝٗؾ٤ش ئ٠ُ إٔ ػذّ جػطشجك جُطحػٖ ػ٠ِ ٓرحؽشز جُخر٤ش ُٔأٓٞس٣طٚ أٝ ٓ٘حهؾطٚ 

ٝال ذٔح ٝسد ك٤ٚ ٖٓ أعرحخ ٝال  ُطوش٣شٙ ال ٣ُؼذ ذزجضٚ سمحًء ذٔح ضنٔ٘ٚ جُكٌْ جُقحدس ذ٘ذذٚ

٣ُؼطرش ذذٝسٙ هرٞالً ٓحًٗؼح ُٚ ٖٓ جُطؼٖ ػ٤ِٚ ٓغ جُطؼٖ ك٢ جُكٌْ ج٢ُٜ٘ٔ ُِخقٞٓس 
 (ٔٗٙ )

. 

                                                                               
 ٖٗجُونحت٤س ،   ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ُٓ٘غ٘س  3٘ٔهؼٖ سهْ  31ٖٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٕٓذ٢ٗ =

جُوناحت٤س ،  ُٓٗغا٘س  7٘ٗهؼٖ سهاْ  371ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٕ٘( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 7ٕٖم  13ٖٔؿ  ٕع 

(. ًٔااح هنااص ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ذااإٔ " ٓااٖ ٖٙم    3ٖٓؿ  ٔع  3ٕٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط 

وااشس ُٔ إٔ جُكٌااْ جُقااحدس ذطكو٤اان جُااذػٟٞ أٝ ٗااذخ خر٤ااش ال ٣كااٞص ُقؿ٤ااس ك٤ٔااح ٣ػ٤ااشٙ ٓااٖ  -كاا٢ هنااحتٜح  -جُ

ٝؾٜااحش ٗظااش هح٤ٗٞٗااس أٝ جػطشجمااحش ٓٞمااٞػ٤س ٣ٝؿااٞص جُؼااذٍٝ ػ٘ااٚ كااال ضِطااضّ جُٔكٌٔااس ذر٤ااحٕ أعاارحخ 

،   ٕٔٓٓ/  7ٕٙء ػ٠ِ ٓخحُلس رُي "  (.) ض٤٤ٔض ًا٣ٞط٢   جُطؼ٘احٕ سهٔاح  ػذُٜٝح ئر ُْ ٣شضد جُوحٕٗٞ ؾضج

، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢  ٕٗٓٓٓااٖ ٓااحسط عاا٘س  1ٕؾِغااس   -أقااٞجٍ ؽخقاا٤س  ٕٕٓٓ/7ٕٖ

، ضكاص  ٖٕ٘، ؿ  1ٕٓٓهشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٗاٞكٔرش عا٘س 

 ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (.

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح  ُٗٗغ٘س  ٖٕٓهؼٖ سهْ  373ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٕٗ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٗٗٔ)  جُونحت٤س ، ُقٌْ 

(. ٝٓػحٍ رُي جُكٌْ جُقحدس ذ٘ذخ خر٤اش ٝجُاز١ ػاشك كا٢ أعارحذٚ ُِخاالف جُاز١ هاحّ ذا٤ٖ جُطاشك٤ٖ قاٍٞ 

ٓاٖ ٓاح٣ٞ عاا٘س  ٖ ض٤٤ٌاق جُؼالهاس جُوح٤ٗٞٗاس جُطا٢ ًحٗاص ضشذطٜٔاح ٝهطاغ ذأٜٗاح ػالهاس ًٝحُاس" . )ٗوال ٓاذ٢ٗ

(. ٘٘ٔم  3ٖٓٔؿ  ٕع  3ٔجُوناحت٤س ،  ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط  ُٖٗغ٘س  ٖٗٙهؼٖ سهْ  3ٙ1ٔ

ٝهذ ؾحء ذحُٔزًشز جإل٣نحق٤س ُواحٕٗٞ جإلغراحش جٌُا٣ٞط٢ خحًفاح ذحُٔاحدز جُػحُػاس ٓ٘اٚ " ... ٝٗظاًشج ألٕ جألقٌاحّ 

٠ُ ئفاذجسٛح ، كواذ أٝؾاد جُٔؾاشع جُوطؼ٤س ُٜح أ٤ٔٛس خحفس ضوطن٢ ضؼشف جألعرحخ جُط٢ دكؼص جُوحم٢ ئ

ضغاار٤د جألقٌااحّ جُقااحدسز ذاااؾشجءجش جإلغرااحش ئرج ضناأ٘ص هنااحًء هطؼ٤ًااح   ًحُركااع كاا٢ جُؿااذٍ جُٔػااحس أٓااحّ 

جُٔكٌٔس قٍٞ ؾٞجص جإلغرحش ذطش٣ن ٓؼ٤ٖ ، أٝ جُلقَ ك٢ ض٤٤ٌق ػوذ ػ٠ِ ٗكٞ ٓؼ٤ٖ ، أٝ ضوش٣ش ٓغاث٤ُٞس 

 جُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ... جُخ " . 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٖٗغا٘س  ٙٔ٘هؼٖ سهْ  3ٙ1ٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٖٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٘ٗٔ) 

(. ٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذإٔ ػَٔ جُخر٤ش ٤ُظ ئال ئؾشجًء ض٤ٜٔاذ٣ًح ٕٗٗم  ٓٓٙٔؿ  ٖع  3ٔجُ٘ول ط 

ال ٣ُو٤ذ جُٔكٌٔس ذؾ٢ء ػٖ جُرص ك٢ جُٔٞمٞع ، كارج ًحٕ جُكٌاْ جُوحما٢ ذ٘اذخ جُخر٤اش هاذ أخطاأ كا٢ سعاْ 

ػ٠ِ جُخر٤ش ئضرحػٜح ك٢ أدجء ٓأٓٞس٣طٚ كإ رُي ال ٣ُن٤ش جُخقّٞ ئر ُْٜ إٔ ٣راذٝج ًاَ ٓاح  جُخطس جُط٢ ٣ؿد

هؼاٖ  3ٕٗٔٓاٖ ٓاح٣ٞ عا٘س   1ُٕذ٣ْٜ ٖٓ أٝؾٚ جُذكحع ػٖ قوٞهْٜ ػ٘ذ ٗظش جُٔٞماٞع " .)ٗوال ٓاذ٢ٗ 

 ( . 7ٓٗؿ  ٖجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػٔش ؾـ  ُٔٔغ٘س  ٙٙسهْ 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  7ُٗغا٘س  7ٕٙٔؼاٖ سهاْ ه 31ٗٔد٣غأرش عا٘س  ٕ٘( )ٗول ٓاذ٢ٗ  ٙٗٔ) 

 (.ٙٔٗم  3ٕٗٔؿ  ٕع  ٖ٘جُ٘ول ط 
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 ٠ٚغمػ اٌؾىُ ثٕذة خج١ش ةٟ أؽٛاي ِع١ٕخ   أّ٘ٙب  :

ئر ُْ ٣وْ جُخقْ ذا٣ذجع أٓحٗس جُخر٤ش، ٓغ ٓشجػحز أٗٚ ال ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضون٠  (1)

طٔغي ذحُكٌْ جُقحدس ذطؼ٤٤ٖ جُخر٤ش ُؼذّ دكؼٚ جألٓحٗس ئال ئرج ًحٕ هذ أُػِٖ ذغوٞه قوٚ ك٢ جُ

ذٜزج جُكٌْ ئرج ًحٕ هذ ضخِق ػٖ قنٞس جُؿِغس جُط٢ فذس ك٤ٜح 
 (ٔٗ7   )

 . 

ئرج ُقٌْ ذغوٞه جُخقٞٓس . ق٤ع ٣ضٍٝ جُكٌْ ذاؾشجء جإلغرحش ػٖ هش٣ن جُخر٤ش  (2) 

ذغوٞه جُخقٞٓس ٗلغٜح
  (ٔٗ1 )

  . 

طشى جُخقٞٓس . ق٤ع ٣ضٍٝ جُكٌْ ذاؾشجء جإلغرحش ػٖ هش٣ن جُخر٤ش ذطشى ئرج ُقٌْ ذ (3)

جُخقٞٓس ٗلغٜح 
 (ٔٗ3 )

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٖ٘غا٘س  3ٙٔهؼاٖ سهاْ  3ٙ3ٖٔٓ أذش٣اَ عا٘س  7ٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  7ٗٔ) 

(. ٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذإٔ جُخقْ جُاز١ ُاْ ٣غاذد أٓحٗاس ٔٓٔم  ٕٔٙؿ  ٕع  ٕٓجُ٘ول ط 

ك٢ جُطٔغي ذحُكٌْ جُقاحدس ذطؼ٤ا٤ٖ جُخر٤اش، ٣ٝؾاطشه ُازُي إٔ ضؿاذ جُٔكٌٔاس إٔ جألػازجس  جُخر٤ش ٣غوو قوٚ

( ٓاٖ هاحٕٗٞ ض٘ظا٤ْ جُخراشز  . )ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ ٘جُط٢ أذذجٛح ُؼذّ عذجد جألٓحٗس ؿ٤اش ٓورُٞاس. ّ )

 ٕٔٔؿ  ٔؼ  ٕٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٖٗٔٓٓ ٓحسط ع٘س  7ٕؾِغس  -ضؿحس١  ٕٕٔٓ/3ٙٔٔ

 (.3ٔم 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٖ٘غا٘س  ٖٕ٘هؼاٖ سهاْ  3ٙ3ٖٔٓ أًطٞذش ع٘س  ٕٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  1ٗٔ) 

 ( .7ٙٔم  1ٖٔٔؿ  ٖع  ٕٓجُ٘ول ط 

 ( ٗلظ جُكٌْ جُٔزًٞس ذحُٜحٓؼ جُغحذن. 3ٗٔ) 
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 الثانً المطلب

 تنحى الخبٌر ورده

هذ ضٞؾذ ظشٝف ٣غطؾؼش ٜٓ٘ح أقذ جُخقّٞ جُخٞف ٖٓ ٤َٓ جُخر٤ش ئ٠ُ   

س جُط٢ ػٜذ ئ٤ُٚ ذٜح . خقٔٚ أٝ ضك٤ضٙ ُٚ ، كال ضطٔثٖ ٗلغٚ ئ٠ُ ٓرحؽشز ٛزج جُخر٤ش جُٔأٓٞس٣

ُزُي أؾحص جُٔؾشع ٌَُ ٖٓ جُخقّٞ ك٢ ذؼل جألقٞجٍ جضخحر جإلؾشجءجش ُشد جُخر٤ش
 (ٔ٘ٓ )

  ،

ًٔح هذ ٣ؿذ جُخر٤ش جُٔؼ٤ٖ قشًؾح ٖٓ جُو٤حّ ذؼِٔٚ أٝ ٣ٌٕٞ ُذ٣ٚ ك٢ هن٤س ٓؼ٤٘س أعرحخ ضكِٔٚ 

 ُٔ جُٔؾشع أ٣ًنح ٤ًل٤س غ٘ذز ئ٤ُٚ ، كٌحٕ ٖٓ جُطر٤ؼ٢ إٔ ٣٘ظْ ػ٠ِ جالػطزجس ػٖ أدجء جُٜٔٔس جُ

جػطزجس جُخر٤ش ػٖ أدجء جُٜٔٔس جُٔغ٘ذز ئ٤ُٚ ك٢ ٓػَ ٛزٙ جُكحُس ٝض٘ك٤ٚ جخط٤حس٣ًح ٖٓ ضِوحء 

ٗلغٚ
  (ٔ٘ٔ )

    . 

 رٕؾٝ اٌخج١ش : :أٚالً 

ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١ ػ٠ِ إٔ " ُِخر٤ش خالٍ جُخٔغس  ٓٗٔٗقص جُٔحدز   

ْ جٌُطحخ إٔ ٣طِد ئػلحءٙ ٖٓ أدجء ٓأٓٞس٣طٚ جأل٣حّ جُطح٤ُس ُطحس٣خ ضغِٔٚ فٞسز جُكٌْ ٖٓ هِ

ُٝشت٤ظ جُذجتشز جُط٢ ػ٤٘طٚ أٝ جُوحم٢ جُز١ ػ٤٘ٚ إٔ ٣ؼل٤ٚ ٜٓ٘ح ئرج سأٟ إٔ جألعرحخ جُط٢ 

أذذجٛح ُزُي ٓورُٞس . ٣ٝؿٞص ك٢ جُذػحٟٝ جُٔغطؼؿِس إٔ ضُوشس جُٔكٌٔس ك٢ قٌٜٔح ٗوـ ٛزج 

ج٤ُٔؼحد..."
  (ٕٔ٘ )

 . 

لحد ٛزٙ جُٔحدز إٔ ُِخر٤ش أ ُٓ ئرج ًحٕ ُذ٣ٚ أعرحخ ٕ ٣طِد ض٘ك٤طٚ ػٖ أدجء ٜٓٔطٚ ٝ

رُي  ضُرشس
 (ٖٔ٘ )

،  ػ٠ِ إٔ ٣طوذّ ذٜزج جُطِد خالٍ جُخٔغس جأل٣حّ جُطح٤ُس ُطحس٣خ ضغِٔٚ   

                                      
 .ٖٖٔؿ  ٖٔ٘( د/ ع٤ِٔحٕ ٓشهظ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ٘ذ  ٓ٘ٔ) 

 .7ٙ، ؿ ( جألعطحر / ٗر٤َ دجع٢   جُٔشؾغ جُغحذن  ٔ٘ٔ) 

(  ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ػ٠ِ أٗاٚ" ئرج أسجد جُخر٤اش ئػلاحءٙ ٓاٖ أدجء 1( ًٔح ض٘ـ جُٔحدز ) ٕ٘ٔ) 

ٓأٓٞس٣طٚ جذطذجء أٝ ك٢ ئغ٘حء أدجتٜح ٝؾد ػ٤ِٚ ئخطحس جُؿٜس جُط٢ ٗذذطٚ ٣ٝوذّ هِد جإلػلاحء ذحُ٘غارس ُخراشجء 

 ك٢ هِد جُخر٤ش.ئدجسز جُخرشجء ئ٠ُ ٓذ٣ش ئدجسز جُخرشجء ُطوش٣ش ٓح ٣شجٙ 

ٝئرج هُرَ جُطِد هحٓص جُؿٜس جُط٢ ٗذذص جُخر٤ش ذ٘ذخ خر٤ش آخش. أٝ ذاػحدز جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ ئدجسز جُخرشجء 

 ُط٤ٌِق خر٤ش آخش ذأدجتٜح " .

.  ٔمص ٘مزٖ اٌّمبدح ٌمُ ٠زعمّٓ اٌمٕص عٍمٝ اٌمج الْ عمضاء ِخبٌفزمٗٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذإٔ " 

ؾشًس جُطحػ٘س أذذش دكحػٜاح أٓاحّ ُؿ٘اس جُخراشجء جُطا٢ ذحؽاشش جُٔأٓٞس٣اس ُٝاْ ًٝحٕ جُر٤ٖ ٖٓ جألٝسجم إٔ جُ

ضؼطشك ػ٠ِ ٤ًل٤س ضؼ٤٤ٜ٘ح ٝض٤ٌِلٜح ذحُٜٔٔس ٖٓ هرَ ئدجسز جُخرشجء ُْٝ ضطِاد ئػاحدز جُاذػٟٞ ئُا٠ جُٔكٌٔاس 

ُط٤ٌِق خر٤ًشج آخش . ًٔح ُْ ضطٔغي ك٢ دكحػٜح أٓحّ ٓكٌٔاس جُٔٞماٞع ذاإٔ غٔاس ماشًسج هاذ ُكان ذٜاح ؾاشجء 

ض٤ٌِق ُؿ٘س جُخرشجء دٕٝ جُشؾٞع ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُط٢ ٗذذص جُخر٤ش جُغحذن أٝ إٔ رُي ًحٕ ٖٓ ؽأٗٚ جإلخاالٍ 

". ) ض٤٤ٔاض  أعّبي اٌخجشح اٌزٟ ثبششرٙب رٍه اٌٍغٕخ رىْٛ ثّٕ ٜ عمٓ اٌمج الْذكوٜح ك٢ جُذكحع ٖٝٓ غْ كإ 

، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػاااذ  ٕٔٓٓؾِغااس جألٍٝ ٓااٖ أًطاااٞذش عاا٘س  -ػٔاااح٢ُ   ٕٓٓٓ/ ًٕ٘اا٣ٞط٢  جُطؼااٖ سهااْ 

 1ٖٔ، ؿ  ٕٗٓٓجُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٓاح٣ٞ عا٘س 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (.

 ( ًإٔ ٣ٌٕٞ هر٤رًح ٓؼحًُؿح ٝخر٤ًشج ك٢ ٗلظ جُٞهص ُٝ٘لظ جُٔش٣ل  . ٖ٘ٔ) 
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فٞسز جُكٌْ ٖٓ هِْ جٌُطحخ، ُٝشت٤ظ جُذجتشز جُط٢ ػ٤٘طٚ أٝ جُوحم٢ جُز١ ػ٤٘ٚ إٔ ٣ؼل٤ٚ ٖٓ 

 أذذجٛح ُزُي ٓورُٞس.أدجء ٛزٙ جُٜٔٔس  ئرج سأٟ إٔ جألعرحخ جُط٢ 

ًٔح ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضشكل هِد ض٘ك٤س جُخر٤ش ، ٣ٝؿد ػ٤ِٚ ك٢ ٛزٙ جُكحُس 

جُو٤حّ ذٜٔٔطٚ. ٝئال ؾحص ُِٔكٌٔس جُط٢ ٗذذطٚ إٔ ضكٌْ ػ٤ِٚ ذٌَ جُٔقشٝكحش جُط٢ ضغرد ك٢ 

ز ٓحدئٗلحهٜح ذال كحتذز ٝذحُطؼ٣ٞنحش ئٕ ًحٕ ُٜح ٓكَ ٝرُي ذـ٤ش ئخالٍ ذحُؿضجءجش جُطأد٣ر٤س )

 ( .ٔقش١جُ غرحشٖٓ هحٕٗٞ جإل ٓٗٔ

 سد اٌخج١ش : :صب١ًٔب 

 اٌّمصٛد ثشد اٌخج١ش ٚأؽٛاٌٗ : -1

سد جُخر٤ش ٛٞ ئؾشجء خُٞٚ جُٔؾشع ألهشجف جُخقٞٓس ُِٞهٞف ك٢ ٝؾٚ جُخر٤ش 

جُز١ ػ٤٘طٚ جُٔكٌٔس إلصجقطٚ أٝ ضرذ٣ِٚ ذـ٤شٙ ، قط٠ ٣أض٢ سأ٣ٚ ذؼ٤ًذج ػٖ ٓظ٘س جُطك٤ض ، 

آخش ، ٝذؼ٤ًذج ػٖ دجكغ جُكوذ ٝجالٗطوحّ ، ٝرُي ٢ً ضٌٕٞ خرشضٚ ٝٓكحذحز خقْ ػ٠ِ خقْ 

ٓٞمغ هٔأ٤ٗ٘س ُِخقّٞ ٝجُٔكٌٔس 
 (ٔ٘ٗ )

 . 

ٝك٢ ٛزج جُقذد أؾحص جُٔؾشع جُٔقش١ ُِخقّٞ سد جُخر٤ش جُٔؼ٤ٖ ك٢ جُذػٟٞ 

ٔقش١ ػ٠ِ جُغرحش ٖٓ هحٕٗٞ جإل ٔٗٔٓط٠ ضٞجكشش ئقذٟ جُكحالش جُط٢ ٗقص ػ٤ِٜح جُٔحدز 

 ُخر٤ش .إٔ  " ٣ؿٞص سد ج

ئرج ًحٕ هش٣رًح أٝ فًٜشج ألقذ جُخقّٞ ئ٠ُ جُذسؾس جُشجذؼس أٝ ًحٕ ُٚ أٝ ُضٝؾطٚ  )أ( 

خقٞٓس هحتٔس ٓغ أقذ جُخقّٞ ك٢ جُذػٟٞ أٝ ٓغ صٝؾطٚ ٓح ُْ ضٌٖ ٛزٙ جُخقٞٓس هذ 

 أُه٤ٔص ٖٓ جُخقْ أٝ صٝؾطٚ ذؼذ ضؼ٤٤ٖ جُخر٤ش ذوقذ سدٙ .

ح أٝ ٓظ٘ٞٗس ئرج ًحٕ ٤ًٝالً ألقذ جُخقّٞ ك٢ أػٔحُٚ ج )ة( ًٔ ُخحفس أٝ ٝف٤ًح ػ٤ِٚ أٝ ه٤

ٝسجغطٚ ُٚ ذؼذ ٓٞضٚ أٝ ًحٗص ُٚ فِس هشجذس أٝ ٓقحٛشز ُِذسؾس جُشجذؼس ذٞف٢ أقذ جُخقّٞ 

أٝ ذحُو٤ْ ػ٤ِٚ أٝ ذأقذ أػنحء ٓؿِظ ئدجسز جُؾشًس جُٔخطقٔس أٝ ذأقذ ٓذ٣ش٣ٜح ًٝحٕ ُٜزج 

 جُؼنٞ أٝ جُٔذ٣ش ٓقِكس ؽخق٤س ك٢ جُذػٟٞ .

ُٚ أٝ ُضٝؾطٚ أٝ ألقذ أهحسذٚ أٝ أفٜحسٙ ػ٠ِ ػٔٞد جُ٘غد أٝ ُٖٔ ٣ٌٕٞ ٛٞ ئرج ًحٕ  ) ط (

ح ػ٤ِٚ ٓقِكس ك٢ جُذػٟٞ جُوحتٔس . ًٔ  ٤ًٝالً ػ٘ٚ أٝ ٝف٤ًح أٝ ه٤

                                      
٢ جُٔاٞجد جُٔذ٤ٗاس ، ٓازًشز ٤ُ٘اَ ؽاٜحدز جُٔحؾغاط٤ش ( جألعطحرز / فرش٣٘س قغح٢ٗ   جُخر٤ش جُونحت٢ ك ٗ٘ٔ) 

كاا٢ جُوااحٕٗٞ كااشع جُٔغااإ٤ُٝس ج٤ُٜ٘ٔااس ، ٤ًِااس جُكوااٞم ٝجُؼِااّٞ جُغ٤حعاا٤س ، ؾحٓؼااس ُٓٞااٞد١ ض٤ااض١ ٝصٝ ، 

 .ٓٙ، ؿ  ّ ٖٕٔٓجُؿضجتش،  
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ئرج ًحٕ ٣ؼَٔ ػ٘ذ أقذ جُخقّٞ أٝ ًحٕ هذ جػطحد ٓإجًِس أقذْٛ أٝ ٓغحً٘طٚ أٝ ًحٕ هذ  ) د (

٣ُشؾف ٓؼٜح ػذّ جعططحػس أدجء ٓأٓٞس٣طٚ  ضِو٠ ٓ٘ٚ ٛذ٣س ، أٝ ًحٗص ذ٤ٜ٘ٔح ػذجٝز أٝ ٓٞدز

ذـ٤ش  ضك٤ض
 (ٔ٘٘ )

. 

ٗـ جُٔحدز  ٔقش١ ٣ططحذن ٓغجُغرحش ٖٓ هحٕٗٞ جإل ٔٗٔالقع إٔ ٗـ جُٔحدز ٣ُٝ 

 ج٣ٌُٞط٢.جُخرشز ض٘ظ٤ْ ٖٓ هحٕٗٞ  ٕٔ

ًٔح ٣اُلقع إٔ جُوحعْ جُٔؾطشى ذ٤ٖ أعرحخ جُشد جُط٢ ٗـ ػ٤ِٜح ٛزجٕ جُطؾش٣ؼحٕ 

ُذػٟٞ ، أٝ ه٤حّ ؽي ك٢ ق٤ذضٚ ٛٞ ٝؾٞد ٓقِكس ُِخر٤ش ك٢ ج
 (ٔ٘ٙ )

. 

ٖٓ هحٕٗٞ  ٔٗٔٝجُغإجٍ جُز١ ٣طشـ ٗلغٚ ٛٞ َٛ جُكحالش جُط٢ أٝسدضٜح جُٔحدضحٕ 

ٝسدش ػ٠ِ  -عحُلط٢ جُزًش   -جُخرشز  ج٣ٌُٞط٢ ض٘ظ٤ْ ٖٓ هحٕٗٞ  ٕٔٔقش١ ،جُغرحش جإل

 عر٤َ جُكقش أّ ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ ؟

٠ عر٤َ جُكقش٣زٛد جُرؼل ئ٠ُ إٔ ٛزٙ جُكحالش هذ ٝسدش ػِ
 (ٔ٘7 )

  . 

ٌُ٘٘ح ٗشؾف ٓغ جُرؼل ج٥خش 
 (ٔ٘1 )

أٗٚ ٣ٌٖٔ سد جُخر٤ش ، ًِٔح ٝؾذش أعرحخ  

٘كحًصج ألقذ جُخقّٞ ،  ُٓ ٣غطخِـ ٜٓ٘ح ، أٗٚ ال ٣ٌٖٔ ُِخر٤ش إٔ ٣وّٞ ذٜٔٔطٚ دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ 

 ج جُغرد مٖٔ جألعرحخ جُط٢ رًشٛح جُٔؾشع.قط٠ ُٝٞ ُْ ٣شد ٛز

ٙ ، ٣ؿد جُط٤٤ٔض ذ٤ٖ جُخرشجء جُز٣ٖ جضلن ٝذخقٞؿ ئؾشجءجش جُشد ٝٓٞجػ٤ذ

جُخقّٞ ػ٠ِ جخط٤حسْٛ ، ٝجُخرشجء جُز٣ٖ هحٓص جُٔكٌٔس ذ٘ذذْٜ دٕٝ ضذخَ ٖٓ جُخقّٞ ك٢ 

ٖٓ هحٕٗٞ  ٗٗٔجخط٤حسْٛ . كرحُ٘غرس ُِخرشجء جُٔخطحس٣ٖ ذٞجعطس جُخقّٞ كوذ ٗقص جُٔحدز 

ػ٠ِ  ذ٘حءً ر٤ش جُٔؼ٤ٖ ٔقش١ ػ٠ِ أٗٚ " ال ٣ُورَ ٖٓ أقذ جُخقّٞ هِد سد جُخجُغرحش جإل

جخط٤حسْٛ ئال ئرج ًحٕ عرد جُشد هذ قذظ ذؼذ ضؼ٤٤٘ٚ
 (ٔ٘3  )

 
 
. 

ُٝزُي ال ٣غطط٤غ إٔ ٣طٔغي جُخقْ ذشد جُخر٤ش ٓذػ٤ًح أٗٚ ٝهص ضؼ٤٤٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ 

ػِْ ذغرد جُشد جُٔطؼِن ذٚ ، ذحػطرحس أٗٚ ٣وغ ػ٢ِ ػحضوٚ جُطضجّ ذحُطكش١ ػٖ جُخر٤ش هرَ إٔ 

ورَ جدػحتٚ ٛزج ئال ئرج ًحٕ عرد جُشد هذ ُكن ذحُخر٤ش هرَ ضؼ٤٤٘ٚ ذلطشز ٣وطشـ ٗذذٚ ، ٝال ٣ُ 

هق٤شز ٣ٌٕٞ جُؼِْ ٓؼٜح أًٓشج ك٢ ؿح٣س جُقؼٞذس
  (ٔٙٓ )

 . 

                                      
ح ٣طشى ضوذ٣شٙ ُِٔكٌٔس. د/ كطك٢ ٝج٢ُ   جُٞع٤و ك٢ ها ٘٘ٔ)  ًٓ حٕٗٞ ( ٝجُٔٞدز أٝ جُؼذجٝز ٛ٘ح ضُؼطرش عررًح ػح

 . ٘ٙ٘ؿ  3ّٖٓ ، ذ٘ذ  ٕٔٓٓجُونحء جُٔذ٢ٗ ، ٓطرؼس ؾحٓؼس جُوحٛشز ٝجٌُطحخ جُؿحٓؼ٢ ، 

 . ٕ٘ٔؿ  3ٕ(  د/ ٓكٔٞد ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ص٢ً   جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ٘ذ  ٙ٘ٔ) 

 .٘ٙ٘ؿ  3ٖٓ( د/ كطك٢ ٝج٢ُ   جُٞع٤و ك٢ هحٕٗٞ جُونحء جُٔذ٢ٗ ... جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ٘ذ  7٘ٔ) 

 . 71ّٔ ،    ؿ   31ٗٔك٠٤   جُٔٞؾض ك٢ هحٕٗٞ جإلغرحش ،  ذذٕٝ ٗحؽش ، (  د/ ػرذ جُٞدٝد ٣ 1٘ٔ) 

عرد جُشد ُٞ ًحٕ ٓٞؾًٞدج هرَ ضؼ٤٤ٖ جُخر٤ش ، ٝسؿْ رُي هحّ جُخقّٞ ذحخط٤احسٙ ، ُػاذ  ( ذحػطرحس إٔ 3٘ٔ) 

 ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢.  ٖ/ ٕٕرُي ض٘حصالً ْٜٓ٘ ػٖ هِد سدٙ. ٝٛزج جُ٘ـ ٣ُطحذن ٗـ جُٔحدز 

 .  ٕٙٔ( ك٢ ٗلظ جُٔؼ٠٘ د/ ٓكٔٞد ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ص٢ً   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٓٙٔ )
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طحُد أٓح ذحُ٘غرس ُِخرشجء جُز٣ٖ ضط٠ُٞ جُٔكٌٔس ضؼ٤٤ْٜ٘ ، كاٗٚ ٣كن ٌَُ خقْ إٔ ٣ُ 

ػ٠ِ إٔ  جإلغرحش جُٔقش١ ٖٓ هحٕٗٞ  ٕٗٔذشد جُخر٤ش ، ك٢ ج٤ُٔؼحد جُز١ ٗقص ػ٤ِٚ جُٔحدز 

٣ُشعَ هحُد جُشد ض٤ٌِق ُِخر٤ش ذحُكنٞس أٓحّ جُٔكٌٔس أٝ جُوحم٢ جُز١ ػ٤٘ٚ ٝرُي ك٢ 

أٓح ئرج ًحٕ ًحٕ ٛزج جُكٌْ هذ فذس ذكنٞسٙ ،  جُػالغس جأل٣حّ جُطح٤ُس ُطحس٣خ جُكٌْ ذطؼ٤٤٘ٚ ئرج

ضرذأ ٖٓ ضحس٣خ  ئػالٕ  هحُد جُشد ؿحترًح ٝهص فذٝس جُكٌْ ذطؼ٤٤ٖ جُخر٤ش، كإ جُػالغس جأل٣حّ

ٓ٘طٞم جُكٌْ ئ٠ُ هحُد جُشد
 (ٔٙٔ )

  

ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ كوذ ٗقص ػ٠ِ إٔ " ٣كقَ  ٕٕجُٔحدز  ؿ٤ش إٔ

هِد جُشد ذذػٟٞ ضٞؾٚ ُِخر٤ش ذحُطش٣ن جُٔؼطحد ، أٓحّ جُٔكٌٔس جُط٢ ٗذذطٚ ، ٝرُي ك٢ 

ح جُطح٤ُس ُقذٝس جُكٌْ ذ٘ذذٚ ، أٝ جُطح٤ُ ًٓ س ُإلخطحس جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٚ ك٢ جُخٔغس ػؾش ٣ٞ

، ٝرُي ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣ؾطَٔ ك٤ٜح ٓ٘طٞم جُكٌْ ػ٠ِ جعْ  ٖجُلوشز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحدز 

 جُخر٤ش ، أٓح ئرج ُْ ٣طنٖٔ رُي ك٤رذأ ج٤ُٔؼحد ٖٓ ضحس٣خ ػِْ هحُد جُشد ذحعْ جُخر٤ش..."

خالُٜح،  ؾشجءش جُشدئ٣ٝطنف ٓٔح عرن إٔ جُٔذز جُط٢ هشسٛح جُٔؾشع جُٔقش١ الضخحر 

ضخطِق ػٖ جُٔذز جُط٠ هشسٛح جُٔؾشع ج٣ٌُٞط٢ ك٢ رجش جُقذد ، ئر ؾؼَ جُٔؾشع جُٔقش١ 

ح ، ٣ُٝكٔذ ُِٔؾشع  ًٓ ٛزٙ جُٔذز  غالغس أ٣حّ ، ذ٤٘ٔح ؾؼِٜح جُٔؾشع ج٣ٌُٞط٢ خٔغس ػؾش ٣ٞ

ج٣ٌُٞط٢ ٛزج جُٔغِي ، ذحػطرحس أٗٚ أضحـ ُطحُد جُشد ٓذز أهٍٞ ٣غطط٤غ ك٤ٜح جضخحر ئؾشجءجش 

 ُخر٤ش .سد ج

ٝئرج ُْ ٣طْ ض٤ٌِق جُخر٤ش ذحُكنٞس ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٔر٤ٖ عِلًح عوو قن جُخقْ ك٢ سد       

جُخر٤ش 
 (ٕٔٙ )

إٔ ٣ٌٕٞ أقذ أعرحخ جُشد هذ ضٞجكشش هرَ   -ك٢ ٛزٙ جُكحُس -٣ٝؾطشه ذذجٛس 

عش٣حٕ ٛزج ج٤ُٔؼحد. أٓح ئرج ًحٗص أعرحخ جُشد هذ هشأش ذؼذ ج٤ُٔؼحد أٝ ئرج هذّ جُخقْ جُذ٤َُ 

ٖٓ هحٕٗٞ  ٖٗٔػ٠ِ أٗٚ ُْ ٣ؼِْ ذٜح ئال ذؼذ جٗونحتٚ كال ٣غوو جُكن ك٢ هِد جُشد) ٓحدز 

( جُٔقش١  غرحشجإل
 (ٖٔٙ  )

 . 

                                      
أْ ػِا٠  -٣اذٍ  -ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش  ٕٗٔإٔ ٗـ جُٔحدز  -ك٢ هنحء ٓكٌٔس جُ٘ول  -( " ٝجُٔوشس  ٔٙٔ) 

اٌّؾىّخ أٚ اٌمبظٟ اٌزٞ ع١ٓ اٌخج١ش ٘ٛ اٌزٞ ٠خزص ثمبٌٕظش ةمٟ غٍمت سدٖ ثبعزجمبس أْ ٘مزا اٌ ٍمت ِمٓ 

ُغا٘س  3ٕٙٓهؼاٖ سهاْ  33ٗٔٓاٖ ٤ُٞ٣اٚ عا٘س  ٓٔ". )ٗول ٓذ٢ٗ  اٌزٟ رعزشض ع١ش اٌخصِٛخاٌّغبئً 

 (.ٕٕٗم  1ٖٔٔؿ  ٕع  ٘ٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ٓٙ

ؼا٤ٖ كا٢ جُاذػٟٞ ٝجُٔوااذّ  ٕٙٔ)  ُٔ ( ٝهناص ٓكٌٔاس جُا٘ول ذأٗاٚ " ئرج ٗغاد أقاذ جُخقااّٞ ئُا٠ جُخر٤اش جُ

طك٤اًضج ًحٕ ٣ -ُؼذجء ذ٤ٜ٘ٔح  -ضوش٣شٙ ك٤ٜح أٗٚ  ُٓ كشك جُؾاٜٞد ػِا٠ جُؾاٜحدز ذـ٤اش ٓاح ك٤اٚ ٓقاِكطٚ ، ًٝاحٕ 

ئ٠ُ خقٞٓٚ ُٝزُي هِد ئذذجُٚ ذـ٤شٙ ، كشكنص جُٔكٌٔس ٛزج جُطِد ٝجػطٔذش ضوش٣ش جُخر٤ش ٓإعغس رُاي 

 أساد سد اٌخج١ش عٓ اٌعًّ ٚأٔٗ ٌُ ٠زخز ةٟ غٍجٗ ِب سعّٗ اٌمبْٔٛ ِٓ اعشاءاد ٌٍمشدػ٠ِ إٔ جُطحُد ئٗٔح 

ٔس رُي ضغر٤رًح ُشكل جُطِد، ئر إٔ ٓح ٝؾٚ ئُا٠ جُخر٤اش ٣كطٔاَ ٓاح كٜٔطاٚ جُٔكٌٔاس ٓاٖ أٗاٚ ، ككغد جُٔكٌ

جُوناحت٤س ،  ُ٘ٔغا٘س  ٘ٓٔهؼاٖ سهاْ  3ٗٙٔٓاٖ ٗاٞكٔرش عا٘س  ٕٔهِد ذشدٙ ػٖ جُؼٔاَ" .)ٗوال ٓاذ٢ٗ 

 (.ٕٗ٘ؿ  ٘ٓؿٔٞػس ػٔش ؾـ 

 =. ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ٕ/ٕٕ(  ٝٛزج جُ٘ـ ٣ُؼحدٍ ٗـ جُٔحدز  ٖٙٔ) 
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ؼٖ ك٢ جُكٌْ جُقحدس ك٤ٚ كٌْ ك٢ هِد جُشد ػ٠ِ ٝؾٚ جُغشػس ٝال ٣ؿٞص جُط٣ُٝ 

هش٣ن ذأ١  
 (ٔٙٗ )

ٝئرج سكل هِد جُشد قٌْ ػ٠ِ هحُرٚ ذـشجٓس ال ضوَ ػٖ ٓحتس ؾ٤٘ٚ ٝال  

( ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١ ٘ٗٔض٣ذ ػ٠ِ أسذؼٔحتس ؾ٤٘ٚ ) ٓحدز ض
 (ٔٙ٘ )

.
  

ٝٗشٟ ص٣حدز ًَ ٖٓ جُكذ جألد٠ٗ ٝجألهق٠ ُِـشجٓس جُط٢ ٣ُكٌْ ذٜح ػ٠ِ هحُد جُشد 

 قحٍ سكل هِرٚ  ، ٝرُي ُِكذ ٖٓ دػحٟٝ سد جُخرشجء ج٤ٌُذ٣س.  

 

 

 

                                                                               
 3ٙ1ُٔغاا٘س  ٕ٘ٓااٖ جُوااحٕٗٞ سهااْ  ٖٗٔ،  ٕٗٔٝهنااص ٓكٌٔااس جُاا٘ول ذااإٔ " جُاا٘ـ كاا٢ جُٔااحدض٤ٖ = 

أْ اٌشمبس  سعب٠مخ ِٕمٗ ٌؾغمٓ عم١ش اٌعذاٌمخ ذافذجس هحٕٗٞ جإلغرحش ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ٣ذٍ ػِا٠ 

عٜٛ ةممذ ٚسغجخ ةٟ اإلعشا  ةٟ سة  دعٜٛ اٌشد ٚاٌفصمً ة١ٙمب ًِٕعمب ِمٓ رع مً اٌؾىمُ ةمٟ ِٛظمٛ  اٌمذ

سعممُ غش٠مًممب ِع١ًٕممب ٠غممٍىٗ اٌخصممُ ارا لممبَ ثممبٌخج١ش عممجت ِممٓ أعممجبة اٌممشد   ٚرز ٍممت ةممٟ شمم ٔٗ اعممشاءاد 

ِؾذدح ة ٚعت رى١ٍفٗ ثبٌؾعٛس أِبَ اٌّؾىّخ اٌزٟ ع١ٕزٗ ٚرٌه ةٟ خالي اٌضالصخ أ٠بَ اٌزب١ٌخ ٌزبس٠خ اٌؾىمُ 

الصخ أ٠بَ اٌزب١ٌخ إلعمالْ ِٕ مٛق اٌؾىمُ اٌصبدس ثزع١١ٕٗ ارا وبْ ٘زا اٌؾىُ لذ اذس ثؾعٛسٖ   ٚاال ةفٟ اٌض

ب ٚلذ اذٚس اٌؾىُ ثٕذة اٌخج١مش ة١غمشٞ راد ا١ٌّعمبد إٌّصمٛي ع١ٍمٗ  ا١ٌٗ   ًّ ٚار غشأ عجت ٌُ ٠ىٓ لبئ

عبٌفخ اٌج١بْ ِٓ ربس٠خ ل١بَ ٘زا اٌغجت   ٚوزٌه ةمٟ ؽبٌمخ عمذَ عٍمُ اٌخصمُ ثغمجت اٌمشد  142ةٟ اٌّبدح 

، ئر ال ٣قاف إٔ ٣ٌإٞ ه٤احّ جُغارد ١ٌّعبد اال ِٓ ربس٠خ عٍّٗ ثٗ ٚلذ اذٚس اٌؾىُ ثٕذة اٌخج١ش ةال ٠جذأ ا

ذؼذ ٗاذخ جُخر٤اش أٝ جُؼِاْ جُٔطاأخش ذو٤حٓاٚ ٓراشًسج إلػلاحء هحُاد جُاشد ٓاٖ رُاي ج٤ُٔؼاحد جُٔؾاحس ئ٤ُاٚ ذاحُ٘ـ 

جُٔزًٞس ، ك٤طشضد ػ٠ِ ضل٣ٞص ج٤ُٔؼحد ذـ٤ش ٓراشس عاوٞه جُكان كا٢ هِاد جُاشد . ُٔاح ًاحٕ ٓاح ضواذّ ، ًٝاحٕ 

جألٝسجم إٔ جُؾشًس جُطحػ٘س ُْ ضطرغ جإلؾشجء جُز١ سعٔٚ جُوحٕٗٞ ك٢ ٛزج جُخقاٞؿ ، ذٔاح ٣شضاد جُر٤ٖ ٖٓ 

عوٞه قوٜح ك٤ٚ ، ٝئر جُطضّ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ٛزج جُ٘ظش ، كاٗٚ ٣ٌإٞ هاذ ٝجكان فاك٤ف جُواحٕٗٞ ، ٣ٌٝإٞ 

 ْٖٕٖٗ هؼاٖ سها ٕٙٔٓٓاٖ د٣غأرش عا٘س  ٖٔجُ٘ؼ٢ ػ٤ِٚ ذٜزج جُٞؾٚ ػِا٠ ؿ٤اش أعاحط" . )ٗوال ٓاذ٢ٗ 

جُونحت٤س ،  جُ٘ؾشز جُطؾش٣ؼ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗاس ، ئفاذجسجش جٌُٔطاد جُل٘ا٢ ُٔكٌٔاس جُا٘ول جُٔقاش٣س ،  1ُٕغ٘س 

 ( .ٕٗ، ؿ٣ٕٓٔ7٘ح٣ش 

ٖٓ هاحٕٗٞ ض٘ظا٤ْ جُخراشز جٌُا٣ٞط٢ ذوُٜٞاح  " ال ٣ؿاٞص جُطؼاٖ  ٖٕ( ٝٛزج ػ٤ٖ ٓح ٗقص ػ٤ِٚ جُٔحدٙ  ٗٙٔ) 

 ُطؼٖ". ك٢ جُكٌْ جُقحدس ك٢ هِد جُشد ذأ١ ٝؾٚ ٖٓ ٝؾٞٙ ج

اٌؾىُ ةٟ غٍمت سد اٌخج١مش ؽىمُ ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش إٔ  ٘ٗٔٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذإٔ " ٓلحد  ٗـ جُٔحدز 

 ٖٕ" .  )ٗوال " جُاذٝجتش جُطؿحس٣اس "  أزٙبئٟ غ١ش عبئض اٌ عٓ ة١ٗ عٛاء وبْ ابدًسا ثبٌمجٛي أٚ اٌمشةط

٤س ٝجُوح٤ٗٞٗاس ، ئفااذجسجش جُوناحت٤س ، جُ٘ؾاشز جُطؾاش٣ؼ 1ُٖغا٘س  3٘ٗٔهؼاٖ سهاْ  ٕ٘ٔٓٓاٖ أذش٣اَ عا٘س 

 ( .ٔٔٔ،  ؿ ٕ٘ٔٓجٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ، ٤ٗٞ٣ٚ 

ٓاٖ هاحٕٗٞ ض٘ظاا٤ْ جُخراشز جٌُا٣ٞط٢ ػِا٠ أٗااٚ " ... ٣ٝؿاد ػِا٠ هحُاد جُااشد إٔ  ٕٕ( ٝضا٘ـ جُٔاحدز  ٘ٙٔ) 

س ذطؼااذد ٣ااٞدع ػ٘ااذ ضوااذ٣ْ فااك٤لس دػااٞجٙ ئدجسز جٌُطااحخ ػِاا٠ عاار٤َ جٌُلحُااس ٓرِااؾ ٓحتااس د٣٘ااحس، ٝضطؼااذد جٌُلحُاا

 جُخرشجء جُٔطِٞخ سدْٛ.

ٝال ضورَ ئدجسز جٌُطحخ دػٟٞ جُشد ئرج ُْ ضُقكد ذٔح ٣ػرص ج٣ذجع جٌُلحُس، ٣ٌٝل٢ ئ٣ذجع ًلحُس ٝجقاذز ػاٖ ًاَ 

خر٤ش ك٢ قحُس ضؼاذد هاحُر٢ جُاشد ئرج هاذٓٞج هِارْٜ كا٢ فاك٤لس ٝجقاذز ُٝاٞ جخطِلاص أعارحخ جُاشد، ٝضُقاحدس 

 ِد جُشد أٝ عوٞه جُكن ك٤ٚ أٝ ػذّ هرٍٞ أٝ ذطالٗٚ " .جٌُلحُس ذوٞز جُوحٕٗٞ ئرج هُن٢ ذشكل ه
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 المبحث الثانً

 مباشرة الخبٌر الطبً لمهمته

 رمغ١ُ :

ك٢ جُكٌْ جُقحدس ذ٘ذذٚ ، ٣ٝطؼ٤ٖ ػ٤ِٚ دػٞز جُخقّٞ  -ًٔح أؽشٗح  –ٜٔس جُخر٤ش ضطكذد ٓ

 ، ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ   ٓطِر٤ُِٖكنٞس أٓحٓٚ ػ٘ذ ٓرحؽشز ٓأٓٞس٣طٚ ، ٝٗؼشك ُزُي ك٢ 

 ٗطحم ٜٓٔس جُخر٤ش جُطر٢. األٚي : اٌّ ٍت

 دػٞز جُخقّٞ ُِكنٞس . اٌضبٟٔ : اٌّ ٍت
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 لاألو المطلب

 نطاق مهمة الخبٌر الطبً

     ضِؿأ جُٔكٌٔس ئ٠ُ أسذحخ جُخرشز ضٌُِلْٜ ذكع ػَٔ ٖٓ جألػٔحٍ ٝئذذجء سأ٣ْٜ 

ك٤ٚ  
 (ٔٙٙ )

، ٝٓأٓٞس٣س جُخر٤ش ٢ٛ جُطٞفَ ذخرشضٚ ٝذكػٚ ئ٠ُ جُكو٤وس جُٞجهؼ٤س أٝ جُل٤٘س 

جُٔطِٞخ جٌُؾق ػٜ٘ح
  (ٔٙ7 )

 .  

ك٢ جخطقحؿ جُوحم٢ ٝكوًح  ٝهذ ٓشش جإلؽحسز ئ٠ُ إٔ ضكذ٣ذ ٜٓٔس جُخر٤ش ٣ذخَ 

ُٔٞمٞع جُ٘ضجع ٝٗطحهٚ ، ق٤ع ٣وّٞ جُوحم٢ ذطكذ٣ذ ٛزٙ جُٜٔٔس ذٌَ دهس، ٝرُي ك٢ جُكٌْ 

 جُقحدس ذ٘ذخ جُخر٤ش .

ٝجُـشك ٖٓ ئ٣ؿحخ ذ٤حٕ ٓأٓٞس٣س جُخر٤ش ك٢ جُكٌْ ده٤وًح ٛٞ ئُضجّ جُخر٤ش ذحُٞهٞف 

ٛزج جُر٤حٕ ع٘ذ ُِخقّٞ ك٢ ػ٘ذ جُٔأٓٞس٣س جُط٢ ٗذخ ُٜح دٕٝ إٔ ٣ؿحٝصٛح ٢ٌُٝ ٣ٌٕٞ ٖٓ 

ٝهق جُخر٤ش ػ٘ذ قذٙ 
 (ٔٙ1 )

 . 

ٝضخطِق ٜٓٔس جُخر٤ش ذكغد ٓح ٣طِرٚ ٓ٘ٚ جُوحم٢ ، كوذ ضوطقش ػ٠ِ ٓؿشد  

ئسؽحد جُوحم٢ ئ٠ُ جُوٞجػذ جُل٤٘س جُط٢ ٣كطحؾٜح جُوحم٢ ُطأ٤ًذ جُٞجهؼس ٓكَ جإلغرحش أٝ 

ه٤حّ جُخر٤ش ذ٘لغٚ ذٜزج ٝٛٞ جُـحُد ئ٠ُ  –العطخالؿ ٗطحتؽ ٓٞمٞػ٤س ٜٓ٘ح ، ٝهذ ضٔطذ 

جُطأ٤ًذ 
 (ٔٙ3 )

  . 

ٝك٢ ٓؿحٍ ئغرحش جُخطأ جُطر٢ ض٘كقش ٜٓٔس جُخر٤ش ك٢ ذكع ٓذٟ ٓطحذوس أػٔحٍ 

جُطر٤د ٓكَ جُٔغحءُس ُِٔلح٤ْٛ جُؼ٤ِٔس ُِطد، ئر ٣وّٞ ذطلغ٤ش جألػٔحٍ جُل٤٘س ُٜزج جُطر٤د 

ٝٓذٟ ٓطحذوطٜح ُوٞجػذ ٜٓ٘س جُطد ٝجألفٍٞ جُؼ٤ِٔس جُػحذطس 
 (ٔ7ٓ  )

.
 
  

ك٢ ضوذ٣ْ سؤ٣س ػ٤ِٔس ذؾإٔ  –ك٢ جُٔغحتَ جُطر٤س  –ٝػ٠ِ رُي ضطٔػَ ٜٓٔس جُخر٤ش 

ؼ٤٘س ضكذدٛح جُٔكٌٔس ًطر٤ؼس ج ُٓ ٝٓح٤ٛس  ُؼَٔ جُطر٢ جُز١ خنغ ُٚ جُٔش٣ل ،ٝهحتغ 

جألفٍٞ جُل٤٘س جُٞجؾد جضرحػٜح ك٢ ٓػَ ٛزج جُؼَٔ ك٢ ظَ جُٔؼط٤حش جُؼ٤ِٔس جٌُٔطغرس 

، ٖٝٓ غْ ٣ؿد أال ضخشؼ  ٜٓٔس جُطر٤د ػٖ ٛزٙ جُكذٝد ، كال ٝجُؼحدجش ج٤ُٜ٘ٔس جُٔغطوشز 

                                      
 ٔجُونحت٤س، ٓؿٔٞػاس ػٔاش ؾاـ  ُٗغ٘س  1ٖهؼٖ سهْ  3ٖٖ٘ٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٔ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٙٙٔ) 

،  31ٔٔٓااٖ أذش٣ااَ عاا٘س  1ؾِغااس  -ضؿااحس١  1ٓ/ ٖٙٔ( " ؛ ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼ٘ااحٕ سهٔااح  ٖٗٙؿ 

، ٓؿٔٞػاس جُوٞجػاذ جُوح٤ٗٞٗاس جُطا٢ هشسضٜاح ٓكٌٔاس   31ٖٔٔٓ أذش٣َ عا٘س  ٘ٔؾِغس  -ضؿحس١  1ٓ/ 7ٖٔ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(  7ٖ، ؿ  33ٗٔجُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش ع٘س  

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  3ُٗغا٘س  1ٔ7هؼاٖ سهاْ  31ٓٔٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  ٕٙ( )ٗول ٓاذ٢ٗ  7ٙٔ) 

 (. 3ٖٗم  177ٔؿ  ٖٔجُ٘ول ط 

 . ٕٖٔؿ  ٕ٘ٗ/ ع٤ِٔحٕ ٓشهظ    جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ٘ذ ( د 1ٙٔ) 

 . ٕٓ٘(  د / كطك٢ ٝج٢ُ   جُٔرغٞه ك٢ هحٕٗٞ جُونحء جُٔذ٢ٗ ...، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  3ٙٔ) 

( جألعااطحرز / ًش٣ٔااس ػرحؽاا٢   جُنااشس كاا٢ جُٔؿااحٍ جُطراا٢ ، ٓاازًشز ٤ُ٘ااَ جُٔحؾغااط٤ش كااشع هااحٕٗٞ  7ٓٔ) 

ّٞ جُغ٤حعا٤س ، ؾحٓؼاس ُٓٞاٞد ٓؼٔاش١ ، ض٤اض١ ٝصٝ، ، جُؿضجتاش ،  جُٔغإ٤ُٝس ج٤ُٜ٘ٔاس ،  ٤ًِاس جُكواٞم ٝجُؼِا

 .7ّٔٔ ، ؿ  ٕٔٔٓ
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٣ؿٞص إٔ ٣طؼذٟ ػَٔ جُخر٤ش ئ٠ُ ئػطحء جُٞفق جُوح٢ٗٞٗ ُطِي جُٞهحتغ 
 (ٔ7ٔ  )

ذحػطرحس إٔ  ، 

جُخر٤ش ال ٣ؿٞص ُٚ جُخٞك ك٢ جُٔغحتَ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضخشؼ ػٖ قذٝد جخطقحفٚ جُٔوقٞس 

 ػ٠ِ جُٔغحتَ جُل٤٘س جُركطس دٕٝ ؿ٤شٛح
 (ٔ7ٕ  )

  . 

٣ٝؿد ػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣ؿ٤د ذٞمٞـ ػ٠ِ ٓح ٣ٞؾٚ ئ٤ُٚ ٖٓ أعثِس ٝإٔ ٣ركع 

٤د رجألعرحخ جُط٢ أدش ئ٠ُ جُكحدظ ، ٝٓذٟ ٓح جسضٌرٚ جُطر٤د ٖٓ ئٛٔحٍ ٓح ًحٕ ٣شضٌرٚ ه

٣وع ق٤و ذ٘لظ جُظشٝف جُخحسؾ٤س جُط٢ أقحهص ذحُطر٤د جُٔغثٍٞ 
 (ٔ7ٖ )

  . 

جألعثِس جُط٢ ضرذٝ ؿش٣رس ػٖ ضو٤٘حش  ذ٤ذ إٔ جُخر٤ش جُطر٢ ٣ِطضّ ذؼذّ جُشد ػ٠ِ

جُطد جُكو٤و٤س ، ٝال ٣ٌؾق ئال ػ٠ِ جُؼ٘حفش جُط٢ ٣ٌُٖٔ إٔ ضوذّ ئؾحذس ػٖ جألعثِس جُط٢ ضْ 

 ضكذ٣ذٛح ك٢ جُوشجس جُقحدس ذ٘ذذٚ .

ٝػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣طؿ٘د ج٥سجء جُط٢ ٓح صجُص ٓكالً ُِؿذٍ جُؼ٢ِٔ أٝ ج٤َُٔ ٓغ آسجتٚ 

هؾحش جُوح٤ٗٞٗس ٝإٔ ٣وقش ضوش٣شٙ ػ٠ِ ذكع جُٞهحتغ جُٔطؼِوس جُؾخق٤س أٝ جُخٞك ك٢ جُٔ٘ح

 . ٤د ٝضوذ٣شٛح ٖٓ جُ٘حق٤س جُطر٤س ذغِٞى جُطر

ٝأٍٝ ٓح ٣ؿد ػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣ركػٚ ٛٞ دسجعس قحُس جُٔش٣ل ٝضطرغ خو ع٤ش 

جُٔشك ٝجُؼٞجَٓ جُط٢ أغشش ك٤ٚ عٞجء أًحٗص سجؾؼس ئ٠ُ ؽذز جُٔشك أّ ئ٠ُ هٞز جعطٜذجف 

٠ جُؼالؼ جُز١ أؽحس ذٚ جُطر٤د ٓكَ جُٔغحءُس جُٔش٣ل أّ ئُ
 (ٔ7ٗ )

جُركع . ٝٛٞ ذٜزج   

وذس ه٤ٔس جُلشؿ جُط٢ محػص ػ٠ِ جُٔش٣ل ُِٞفٍٞ ئ٠ُ جُؾلحء ٝٓذٟ ٣غطط٤غ إٔ ٣ُ 

جألمشجس جُط٢ ضشؾغ ئ٠ُ كؼَ جُطر٤د . ٝػ٤ِٚ ذؼذ رُي إٔ ٣ركع ك٤ٔح ئرج ًحٕ جُطر٤د هذ 

ش جُؼ٤ِٔس جُط٢ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ ًحكس جألهرحء جإلُٔحّ جسضٌد خطأ ك٤ً٘ح ٣شؾغ ئ٠ُ جُؿَٜ ذحُٔؼط٤ح

ذٜح 
 (ٔ7٘  )

 ، ًٔح ٣طؼ٤ٖ ػ٢ِ جُخر٤ش ضكذ٣ذ ػالهس جُغرر٤س ذ٤ٖ جُخطأ ٝجُنشس.

                                      
. ٝهناص ٓكٌٔاس جُا٘ول ذأٗاٚ " ٖ٘ٗ( د/ أٗٞس ٣ٞعق قغ٤ٖ ػرذ جٌُش٣ْ   جُٔشؾغ جُغحذن  ، ؿ  7ٔٔ) 

ال ؽإٔ ُِطر٤د ك٢ ئػطحء جُٞفاق جُواح٢ٗٞٗ ُِكحُاس جُٔشما٤س جُطا٢ ٣ؾاحٛذٛح ٝإٔ جألٓاش كا٢ رُاي ُٔكٌٔاس 

ك٢ مٞء ٓح ٣رذ٣ٚ جُطر٤د ٝال ٓؼود ٖٓ ٓكٌٔاس جُا٘ول ػ٤ِٜاح كا٢ رُاي ٓطا٠ ًاحٕ جعطخالفاٜح جُٔٞمٞع 

ح" . ) ٗول ٓذ٢ٗ ـً جُونحت٤س، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول   1ُٗغ٘س  3ٕٓٔهؼٖ سهْ  373ٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ  ٖٔعحت

 (.ٕٖٓم  ٕٓٙؿ  ٕع  ٖٓ

 1ُٗغاا٘س  7ٕٕٓٔهؼااٖ سهااْ  3ٕٔٓٓااٖ أذش٣ااَ عاا٘س  ٖٕ( كاا٢ ٗلااظ جُٔؼ٘اا٠    ) ٗواال ٓااذ٢ٗ  7ٕٔ) 

جُونحت٤س، جُٔغطكذظ ٖٓ جُٔرحدب جُط٢ هشسضٜح جُذٝجتش جُٔذ٤ٗاس ٝجُطؿحس٣اس ٝجالهطقاحد٣س ٝدٝجتاش جإل٣ؿاحسجش 

ُـح٣ااس ٜٗح٣ااس عاارطٔرش  1ٕٔٓٝجُؼٔااحٍ ٝجُطأ٤ٓ٘ااحش جالؾطٔحػ٤ااس ٝهؼاإٞ سؾااحٍ جُونااحء " ٓااٖ أٍٝ أًطااٞذش 

 ( .  71م  ٙٔٔ" ،  ؿ  3ٕٔٓ

ضجّ جُطر٤ااد ذااحقطشجّ جُٔؼط٤ااحش جُؼ٤ِٔااس ، ٓإعغااس جُػوحكااس ( د/ جُغاا٤ذ ٓكٔااذ جُغاا٤ذ ػٔااشجٕ   جُطاا 7ٖٔ) 

 .ّٙ٘ ، ؿ 33ٕٔجُؿحٓؼ٤س ، 

( د/ قغٖ ص٢ً جالذشجؽ٢   ٓغث٤ُٞس جألهرحء ٝجُؿشجق٤ٖ جُٔذ٤ٗس ك٢ جُطؾش٣غ جُٔقش١ ٝجُٔوحسٕ ،  7ٗٔ) 

 .  ٕٗٔدجس جُ٘ؾش ُِؿحٓؼحش جُٔقش٣س ، ذذٕٝ ضحس٣خ ٗؾش، ؿ 

 .7٘جُٔشؾغ جُغحذن  ، ؿ ( د/ جُغ٤ذ ٓكٔذ جُغ٤ذ ػٔشجٕ ،  7٘ٔ) 



 عبد الحميد د. مدحت عبد البارى               دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات األخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 54 - 

ٝجُخطأ جُز١ ٣ٌٖٔ ٗغرطٚ ئ٠ُ جُطر٤د ٓكَ جُٔغحءُس ٣شؾغ ئٓح ُؿِٜٚ ذحألفٍٞ 

٤ُشضٌرٚ هر٤د  جُؼ٤ِٔس جُط٢ ٣ؿد ػ٠ِ ًحكس جألهرحء جإلُٔحّ ذٜح أٝ السضٌحخ ئٛٔحٍ ٓح ًحٕ

٣وع ق٤و ذ٘لظ جُظشٝف جُخحسؾ٤س جُط٢ أقحهص ذحُطر٤د جُٔغثٍٞ 
 (ٔ7ٙ )

  . 

كإ ضر٤ٖ ُِخر٤ش ٝؾٞد خطأ ك٢ عِٞى جُطر٤د كؼ٤ِٚ إٔ ٣ر٤ٖ ػ٘حفشٙ كإ ًحٕ   

رحؽش ذٜح جُؼالؼ كؼ٤ِٚ إٔ جُخطأ ذك٤ع ضرشسٙ خطٞسز جُكحُس أٝ جُغشػس جُط٢ ٣ؿد إٔ ٣ُ 

ح ذَ ٣ٞمف رُي ذقشجقس، ٤ُٝغص جُٔغ ًٔ أُس ك٢ ٓؼشكس ٓح ئرج ًحٕ جُخطأ ٣غ٤ًشج أّ ؾغ٤

ض٘كقش ك٢ ٓؼشكس ٓح ئرج ًحٕ جُطر٤د هذ أخطح أّ ال 
 (ٔ77 )

، ذحػطرحس إٔ جُطر٤د ٣ُغأٍ ػٖ  

ح ًحٕ أٝ ٣غ٤ًشج هروًح ُءفَ جُؼحّ جُز١ سددضٚ جُٔحدز  ًٔ ٖٓ جُوحٕٗٞ  ًَٗٙٔ خطأ ٣وغ ٓ٘ٚ ؾغ٤

خطأ أ٣ًح ًحٗص دسؾطٚ دٕٝ ضلشهس ذ٤ٖ دسؾس  ، ٝٛٞ إٔ ٣ُغأٍ جُؾخـ ػٖ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١

 ٛزج جُخطأ.  

رحؽش ك٤ٜح جُخرشجء ػِْٜٔ دٕٝ إٔ ٛزٙ جألفٍٞ ضر٤ٖ ُ٘ح ذٞؾٚ ػحّ جُذجتشز جُط٢ ٣ُ 

٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٓغحط ذحعطوالُْٜ جُز١ ٣طؿ٠ِ ذ٘ٞع خحؿ ك٢ جخط٤حس جُٞعحتَ جُط٢ ضٞفَ ئ٠ُ 

ْٜجعطؿالء جُكو٤وس ٝك٢ جُكؿؽ جُط٢ ٣رذٜٝٗح ُطذػ٤ْ آسجت
 (ٔ71 )

   . 

ح كإ جُخر٤ش  ًٓ ؿحُرًح ٓح ٣غأٍ ٗلغٚ عإجالً ٓلحدٙ ٓحرج ً٘ص عأكؼَ ُٞ جُطر٢ ٝػٔٞ

 ً٘ص ٌٓحٕ جُطر٤د ٓكَ جُٔغحءُس ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .  ٕٗٔ( د/ قغٖ ص٢ً جالذشجؽ٢   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٙٔ) 

 .   7ٕٔ-ٕٙٔ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  77ٔ) 

 . ٕ٘ٔ( د/ قغٖ ص٢ً جالذشجؽ٢   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  71ٔ) 
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 الثانً المطلب

 دعوة الخصوم للحضور

ٓط٠ فذس جُكٌْ ذطؼ٤٤ٖ جُخر٤ش ، ُْٝ ٣ٌٖ هذ أػل٠ ٓاٖ أدجء جُٜٔٔاس جُطا٢ ػٜاذ ئ٤ُاٚ 

دٙ ، كاٗااٚ ٣ؿااد إٔ ٣وااّٞ ذحُؼٔااَ جُااز١ ًِااق ذأدجتااٚ ذٜااح أٝ فااذس قٌااْ ذااش
 (ٔ73  )

. ٝئال ؾااحص 

ُِٔكٌٔااس جُطاا٢ ٗذذطااٚ إٔ ضكٌااْ ػ٤ِااٚ ذٌااَ جُٔقااشٝكحش جُطاا٢ ضغاارد كاا٢ ئٗلحهٜااح ذااال كحتااذز 

     ٕ/ٓٗٔٓاااحدز )ذـ٤اااش ئخاااالٍ ذاااحُؿضجءجش جُطأد٣ر٤اااس ٝذحُطؼ٣ٞناااحش ئٕ ًاااحٕ ُٜاااح ٓكاااَ ٝرُاااي

(ٓقش١ ئغرحش
 (ٔ1ٓ )

. 

ٓػِٚ ك٢  –س ضطؼِن ذاغرحش ٝهحتغ جُون٤س ، كإ ٣ؿد ػ٤ِٚ ٝألٕ جُخر٤ش ٣وّٞ ذٜٔٔ

إٔ ٣كِق ٤ٔ٣ً٘ح  –رُي ٓػَ جُؾحٛذ 
 (ٔ1ٔ  )

 . 

كارج ًحٕ جُخر٤ش ٓو٤ًذج ك٢ جُؿذٍٝ كاٗٚ ٣كِق ٤ٔ٣ً٘ح ذٔؿشد ه٤ذٙ ك٢ جُؿذٍٝ ، ٝال   

قحؾس ذٚ ذؼذ رُي ُكِق ٤ٔ٣ٖ ذٔ٘حعرس ًَ ٜٓٔس ٣رحؽشٛح 
 (ٔ1ٕ  )

 . 

                                      
ُٔ  7ٖٔ( ٓغ ٓشجػحز ٓح ٗقص ػ٤ِٚ جُٔحدز  73ٔ)  ٌِاق ئغرحش ٓاٖ أٗاٚ " ئرج ُاْ ضاٞدع جألٓحٗاس ٓاٖ جُخقاْ جُ

 ٣ذجػٜح ٝال ٖٓ ؿ٤شٙ ٖٓ جُخقّٞ ًحٕ جُخر٤ش ؿ٤ش ِٓضّ ذأدجء جُٔأٓٞس٣س .... ". ئ

ئغراحش ضا٘ـ كا٢ كوشضٜاح  ٖٙٔ( ُْٝ ٣غطػٖ جُٔؾشع جُخرشجء جُٔٞظل٤ٖ ٖٓ قٌْ ٛزٙ جُٔاحدز  كحُٔاحدز  1ٓٔ) 

ٖ ٝؾد جُػح٤ٗس ػ٠ِ أٗٚ " ئرج ًحٕ جُ٘ذخ ٌُٔطد جُخرشجء ، أٝ هغْ جُطد جُؾشػ٢ ، أٝ أقذ جُخرشجء جُٔٞظل٤

ػ٠ِ جُؿٜس جإلدجس٣س كٞس ئخطحسٛح ذا٣ذجع جألٓحٗس ضؼ٤٤ٖ ؽاخـ جُخر٤اش جُاز١ ػٜاذ ئ٤ُاٚ ذحُٔأٓٞس٣اس ٝئذاالؽ 

 " . ٓٗٔجُٔكٌٔس ذٜزج جُطؼ٤٤ٖ ٣ٝؿشٟ ك٢ قوٚ قٌْ جُٔحدز 

              3ٓ( د / كطكاااا٢ ٝجُاااا٢   جُٔرغااااٞه كاااا٢ هااااحٕٗٞ جُونااااحء جُٔااااذ٢ٗ ... ، جُٔشؾااااغ جُغااااحذن ، ذ٘ااااذ  1ٔٔ) 

 . 7ٕ٘ؿ 

. ٝهنااص ٓكٌٔااس جُاا٘ول ذأٗااٚ" جإلؾااشجء جُااز١ جهطنااطٚ جُٔااحدز  ( جُٔشؾااغ جُغااحذن ، ٗلااظ جُٔٞمااغ 1ٕٔ) 

ٚعمٛة ؽٍمف اٌخج١مش اٌغ١مش ِم١مذ اعمّٗ ةمٟ اٌغمذٚي ١ّ٠ًٕمب ئغرحش ( ٖٓ  3ٖٔٓشجكؼحش ) ضوحذَ جُٔحدز  3ٕٕ

ٔاح ٛاٞ ئؾاشجء هقاذٙ ئٗ أِبَ لبظٝ األِٛس اٌٛلز١خ ث ْ ٠ةدٜ عٍّٗ ثبٌصذق ٚاألِبٔخ ٚاال وبْ اٌعًّ ثبغالً 

جُااز١  3ٔ7ُٔغاا٘س  ٔجُٔؾااشع ذحُ٘غاارس ُـ٤ااش ٓااٞظل٢ جُكٌٞٓااس أٓااح ٛااإالء كوااذ فااذس ذؾااأْٜٗ جُوااحٕٗٞ سهااْ 

ٝإٔ ضواّٞ ج٤ُٔا٤ٖ جُطا٢ ضاإدٟ رؾ١ٍفُٙ ١ّ٠ًٕب ٚاؽمذح أِمبَ سئم١ظ ِؾىّمخ االعمزئٕب   أؾحصش ٓحدضٚ جأل٠ُٝ  

ٓااٖ ٗااٞكٔرش عاا٘س   ٓٔرااشجء" . ) ٗواال ٓااذ٢ٗ ذٜاازٙ ج٤ٌُل٤ااس ٓوااحّ ج٤ُٔاا٤ٖ جُطاا٢ جؽااطشهٜح جُوااحٕٗٞ ذحُ٘غاارس ُِخ

(. ًٔااح 31ٔم  3ٙٗٔؿ  ٙجُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  ُٕٕغاا٘س  ٘ٗٔهؼااٖ سهااْ  3٘٘ٔ

٠غمت عٍمٝ اٌخج١مش اٌمزٞ ال أٗاٚ  3ٙ1ُٔغا٘س  ٕٖ٘ٓ هحٕٗٞ جإلغرحش سهْ  3ٖٔهنص ذإٔ "ٓلحد ٗـ جُٔحدز 

ُّخمزص ١ّ٠ٕمبً لجمً ِجبشمشرٗ اٌّ ِٛس٠مخ اٌزمٟ ٠ىْٛ اعّٗ ِم١ًذا ثغذٚي اٌخجشاء أْ ٠ؾٍف أِمبَ اٌمبظمٟ ا ٌ

غ١مش أْ ؽٍمف ، ٔذة ٌٙب   ٚسرت اٌّشش  عٍٝ رخٍف اٌخج١ش عٓ أداء ا١ّ١ٌٓ ث الْ ِب ٠مَٛ ثٗ ِٓ عًّ 

، ا١ّ١ٌٓ ِٓ عبٔت اٌخج١ش ٚاْ وبْ ِمشًسا ٌصبٌؼ اٌخصَٛ ع١ًّعب اال أٔٗ اعشاء غ١ش ِزعٍمك ثبٌٕظمبَ اٌعمبَ 

ون٠ ذٚ ئرج ؾحٝصٙ فاشجقس أٝ مأً٘ح ، ٝٓاٖ هر٤اَ جإلؾاحصز جُنا٤٘ٔس جُاشد ٖٝٓ غْ كال ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ض

ٓاٖ  ٕٕػ٠ِ ضوش٣ش جُخر٤اش ذٔاح ٣ل٤اذ جػطراحسٙ فاك٤ًكح ػٔاالً ذحُوحػاذز جُؼحٓاس جُٔ٘قاٞؿ ػ٤ِٜاح كا٢ جُٔاحدز 

هحٕٗٞ جإلغرحش ، ُٔح ًحٕ ٓح ضوذّ ًٝحٕ جُػحذص ٖٓ جُذػٟٞ جالذطذجت٤س جُٔشكواس ذِٔاق جُطؼاٖ ذاحُ٘ول ئٗاٚ ذؼاذ 

إٔ أٝدع جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ضوش٣شٙ ضوذّ جُطحػٖ ذػالظ ٓزًشجش جهطقش ك٤ٜح ػ٠ِ ئذذجء جػطشجمحضٚ ػ٠ِ ٛز٣ٖ 

= جُطوش٣ش٣ٖ ٖٓ جُ٘حق٤س جُٔٞمٞػ٤س دٕٝ إٔ ٣ُؾا٤ش كا٢ أ٣ٜٔاح ٓاٖ هش٣اد أٝ ذؼ٤اذ ئُا٠ ٓاح خحُاٚ ٓاٖ ذطاالٕ 
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 –ُؿذٍٝ ك٤ؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣كِق أٓحّ هحم٠ جألٓٞس جُٞهط٤س أٓح ئرج ُْ ٣ٌٖ ٓو٤ًذج ذح

جألٓحٗس ٝئال ًحٕ جُؼَٔ ٤ٔ٣ً٘ح إٔ ٣إدٟ ػِٔٚ ذحُقذم ٝ –ٝذـ٤ش مشٝسز ُكنٞس جُخقّٞ 

(  ئغرحش ٓقش١ 3ٖٔ)ٓحدز ذحهالً  
 (ٔ1ٖ  )

. 

٣ُٝذػ٠ جُخر٤ش ذٌطحخ ٓغؿَ ٖٓ هِْ جٌُطحخ خالٍ ج٤ٓٞ٤ُٖ جُطح٤٤ُٖ إل٣ذجع جألٓحٗس 

ٝسجم جُٔٞدػس ِٓق جُذػٟٞ ذـ٤ش إٔ ٣طغِٜٔح ٓح ُْ ضأرٕ ُٚ جُٔكٌٔس أٝ ٤ُطِغ ػ٠ِ جأل

 (.ئغرحش ٓقش١ 1ٖٔجُخقّٞ ك٢ رُي ٝضغِْ ئ٤ُٚ فٞسز ٖٓ جُكٌْ ) ٓحدز 

ٝذؼذ ئهالع جُخر٤ش ػ٠ِ أٝسجم جُذػٟٞ ٝضغِٔٚ فٞسز ٖٓ جُكٌْ جُقحدس ذ٘ذذٚ ، 

ح جُطح٤ُس ُِط٤ٌِق جُٔزًٞس ال ٣ؿحٝص جُخٔغس ػ ح كذد ُرذء ػِٔٚ ضحس٣خً ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣ُ  ًٓ ؾش ٣ٞ

ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١  1ٖٔك٢ جُٔحدز 
 (ٔ1ٗ )

. 

                                                                               
ٗضُٝاٚ ػاٖ قواٚ كا٢ جُطٔغاي ػٖ ػاذّ ضأد٣اس جُخر٤اش ج٤ُٔا٤ٖ جُوح٤ٗٞٗاس، ًٝاحٕ ٛازج جُغاِٞى ٓ٘اٚ ٣ل٤اذ  ٗحؽة=

ذحُرطالٕ جُٔذػ٠ أ٣ًح ًحٕ ٝؾاٚ جُاشأ١ ك٤اٚ ، كاٗاٚ ال ٣كان ُاٚ ئغحسضاٚ عاٞجء أٓاحّ ٓكٌٔاس جالعاطث٘حف أٝ أٓاحّ 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس  ُٖٗغا٘س  7ٗهؼاٖ سهاْ  377ٖٔٓ كرشج٣اش عا٘س  3ٓكٌٔس جُ٘ول".  ) ٗول ٓذ٢ٗ  

٣ٞط٤س ذإٔ " جُذكغ ذرطالٕ أػٔحٍ جُخر٤اش (. ٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج1ٌُٓم ٖٔٗؿ  1ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

ذؼذّ أدجتٚ ج٤ٔ٤ُٖ ٣ذخَ ك٢ ػذجد جُذكٞع جُٞجؾد جذذجؤٛح أٓاحّ ٓكٌٔاس جُٔٞماٞع هراَ جُخاٞك كا٢ ٓ٘حهؾاس 

ٓاٖ أذش٣اَ  ٓٔؾِغس  -ضؿحس١  31/1ٗٔجُطوش٣ش ٝئال عوو جُكن ك٢ جذذجتٚ " . )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

س جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح31٘٤ٗٞٗٔع٘س 

، ضكاص ػ٘اٞجٕ " ئغراحش"(. ًٔاح هناص ذاإٔ " ٓاح ضػ٤اشٙ جُطحػ٘اس ذغارد  73،  71، ؿ  ٣ٔ33ٗ٘ح٣ش عا٘س 

ٝجُطا٢ ػُٞاص ػِا٠ ضوش٣اشٙ  –جُ٘ؼ٢ ٖٓ إٔ ٗذخ ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ُِطر٤د جُؾشػ٢ ذادجسز جألدُاس جُؿ٘حت٤اس 

ٓااٖ هااحٕٗٞ ض٘ظاا٤ْ جُخرااشز  ٕ/ٗٓااٖ دٕٝ إٔ ٣كِااق ج٤ُٔاا٤ٖ ػِاا٠ جُ٘كااٞ جُااز١ أٝؾرطااٚ جُٔااحدز  –كاا٢ هنااحتٜح 

ال ٣ؼذٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؿحدُس ٓٞمٞػ٤س ك٢ عِطس جُٔكٌٔاس جُٔٞماٞػ٤س ٓٔاح ال ٣ؿاٞص ئغحسضاٚ أٓاحّ  –ج٣ٌُٞط٢ 

،  ٕٖ٘ٓٓٓ ٗٞكٔرش عا٘س  ٕٔؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٓٓ/  ٖٙ٘ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض "  ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس ، جُوغاْ جُخاحٓظ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٗاٞكٔرش 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. 3ٕ٘، ؿ  1ٕٓٓع٘س 

 ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ . ٕ/ٗ( ضوحذَ جُٔحدز  1ٖٔ) 

ٖ جُٔاحدز جُشجذؼاس ٓاٖ هاحٕٗٞ ض٘ظا٤ْ جُخراشز ٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذأٗاٚ " ئر ًحٗاص جُلواشز جُػح٤ٗاس ٓا

أٚعجذ عٍٝ اٌّؾىّخ ار سأد أْ رٕذة خج١ًشا ِٓ خبسط هذ  31ُٓٔغ٘س  ٓٗجُقحدس ذحُٔشعّٞ ذوحٕٗٞ سهْ 

اداسح اٌخجممشاء أٚ عممذٚي اٌخجممشاء أْ ٠ؾٍممف ١ّ٠ًٕممب أِبِٙممب أٚ أِممبَ لبظممٟ األِممٛس اٌٛلز١ممخ لجممً ِجبشممشرٗ 

ٝرُي ألٕ ضواذ٣ش عٍٝ رخٍف ٘زا األعشاء ألٔٗ غ١ش ِزعٍك ثبٌٕظبَ اٌعبَ ٌُ رشرت اٌج الْ  ِ ِٛس٠زٗ اال أٔٙب

ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ُؼَٔ جُخر٤ش ٛٞ ٓٔح ٣ذخَ ك٢ ٗطحم عِططٜح جُٔٞمٞػ٤س ُٜٝح ذحػطرحسٛح جُخر٤ش جألػِا٠ 

إٔ ضوااذس سأٟ جُخر٤ااش ُٝااٞ كاا٢ ٓغااأُس ك٤٘ااس، ًٝااحٕ ٓااح ضػ٤ااشٙ جُطحػ٘ااس ذغاارد جُ٘ؼاا٢ ٓااٖ إٔ ٗااذخ ٓكٌٔااس 

ٓاٖ دٕٝ إٔ  -ٝجُطا٢ ػُٞاص ػِا٠ ضوش٣اشٙ كا٢ هناحتٜح -٤د جُؾشػ٢ ذاادجسز جألدُاس جُؿ٘حت٤اس جُٔٞمٞع ُِطر

٣كِق ج٤ُٔا٤ٖ ػِا٠ جُ٘كاٞ جُاز١ أٝؾرطاٚ جُٔاحدز جُغاحُلس جُازًش ال ٣ؼاذٝ ئال ئٕ ٣ٌإٞ ٓؿحدُاس ٓٞماٞػ٤س كا٢ 

كٌاْ ذٜازج عِطس جُٔكٌٔس جُٔٞمٞػ٤س ٓٔح ال ٣ؿٞص ئغحسضٚ أٓحّ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض، ٝٓاٖ غاْ كاإ جُ٘ؼا٢ ػِا٠ جُ

ٓاٖ ٗاٞكٔرش عا٘س  ٕٔؾِغاس  -ٓاذ٢ٗ  ٖٕٓٓ/ٖٙ٘جُغرد ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓورٍٞ" . )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

 (.3ٗم  ٕٓؿ  ٖؼ  ٖٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕ٘ٓٓ



 عبد الحميد د. مدحت عبد البارى               دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات األخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 57 - 

ٖٝٓ قن جُخقّٞ إٔ ٣كنشٝج أغ٘حء ه٤حّ جُخر٤ش ذٜٔٔطٚ ، ٝرُي ئٓح ٝقذْٛ أٝ ٓغ 

ٓكح٤ْٜٓ ُٝٞ ًحٕ قنٞس جُٔكح٢ٓ ذحهالً 
 (ٔ1٘ )

رٞج ٖٓ ٣كنش ػْٜ٘ ُٝٞ . ًٔح إٔ ُْٜ إٔ ٤٘٣

ٓكح٤ًٓح ُْ ٣ٌٖ 
 (ٔ1ٙ )

. 

ُٓغؿِس ٝضٔ ٤ًٌ٘ح ُِخقّٞ ٖٓ ٛزج جُكنٞس ٣ؿد ػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣ذػْٞٛ ذٌطد 

ضشعَ هرَ جُطحس٣خ جُز١ قذدٙ ُرذء ػِٔٚ ذغرؼس أ٣حّ ػ٠ِ جألهَ ٣خرشْٛ ك٤ٜح ذٌٔحٕ أٍٝ 

جؾطٔحع ٣ٝٞٓٚ ٝعحػطٚ . ٝك٠ قحالش جالعطؼؿحٍ ٣ؿٞص إٔ ٣٘ـ ك٢ جُكٌْ ػ٠ِ ٓرحؽشز 

جُط٤ٌِق جُٔزًٞس ػ٠ِ جألًػش ٝػ٘ذتز ٣ذػ٠ جُخقّٞ  جُطح٤ُس ُطحس٣خجُػالغس جأل٣حّ جُؼَٔ ك٢ 

ذاؽحسز ذشه٤س ضشعَ هرَ جالؾطٔحع جألٍٝ ذأسذغ ٝػؾش٣ٖ عحػس ػ٠ِ جألهَ ٝك٠ قحالش 

جالعطؼؿحٍ جُوقٟٞ ٣ؿٞص إٔ ٣٘ـ ك٢ جُكٌْ ػ٠ِ ٓرحؽشز جُٔـأٓٞس٣س كًٞسج ٝدػٞز جُخقّٞ 

       ّٞ ذطالٕ ػَٔ ذاؽحسز ذشه٤س ُِكنٞس ك٢ جُكحٍ . ٣ٝطشضد ػ٠ِ ػذّ دػٞز جُخق

 (.ٓقش١ئغرحش  ٙٗٔجُخر٤ش ) ٓحدز 

ٝئرج ًحٕ جُٔؾشع  هذ أٝؾد ػ٠ِ جُخر٤ش دػٞز جُخقّٞ ئ٠ُ جالؾطٔحع جألٍٝ جُز١ 

٣ؼ٤٘ٚ ُِؾشٝع ك٢ جُؼَٔ ، ٝٛزج ئؾشجء ؾٞٛش١ الذذ ٖٓ ققُٞٚ ُط٤ٌٖٔ جُخقّٞ ٖٓ 

جُٔكٌٔس ض٣ًٞ٘شج ُٜح  قنٞس ػَٔ جُخر٤ش ٝجُذكحع ػٖ ٓقِكطْٜ ػ٘ذ ه٤حٓٚ ذٔح ػٜذش ئ٤ُٚ ذٚ

، كاؿلحُٚ ٣ٌٕٞ ؾضجؤٙ ذطالٕ ػَٔ جُخر٤ش إلخالُٚ ذكن جُذكحع جُٞجؾرس ف٤حٗطٚ ك٢ ؾ٤ٔغ 

ٓشجقَ جُذػٟٞ ، ٌُٖٝ ُٔح ًحٕ ٓ٘حه ٛزج جُرطالٕ ٛٞ ٝهٞع جإلخالٍ ذكن جُخقّٞ ك٢ 

ء جُذكحع كاٗٚ ٣شضلغ ذكنٞسْٛ ػَٔ جُخر٤ش ك٤ٔح ذؼذ ٝضٌْٜٔ٘ ٖٓ جُذكحع ػٖ ٓقِكطْٜ ٝئذذج

ٓالقظحضْٜ ٝهِرحضْٜ " 
 (187 )

. 

                                                                               
ٓااٖ هااحٕٗٞ ض٘ظاا٤ْ جُخرااشز جٌُاا٣ٞط٢ ػِاا٠ إٔ "  ٣رااذأ جُخر٤ااش ػِٔااٚ كاا٢ جُٔٞػااذ  ٓٔ( ٝضاا٘ـ جُٔااحدز  1ٗٔ) 

ُٔكذد ك٢ جُكٌْ أٝ جُوش جس، كإ ُْ ٣طغٖ ُٚ رُاي، قاذد ُراذء ػِٔاٚ ضحس٣ًخاح ال ٣ؿاحٝص عارؼس أ٣احّ ٓاٖ ضغأِٚ جُ

 فٞسز جُكٌْ أٝ جُوشجس أٝ ِٓق جُذػٟٞ...".

( ق٤ع هنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ " ُٔح ًحٕ ػَٔ جُخر٤ش كا٢ جُاذػٟٞ ٣وطقاش ػِا٠ ذكاع ٝضكو٤ان  1٘ٔ) 

جُذػٟٞ إٔ ٣ُرحؽش أػٔحُاٚ ُٝاٞ كا٢ ؿ٤راس جُٞجهغ جُٔحد١ ك٢ جُذػٟٞ كوو ٝأٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ك٢ 

ٓٔاح ٓلاحدٙ  –ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش  7ٗٔٝ  ٙٗٔجُٔحدضحٕ  –جُخقّٞ ٓط٠ ًحٗٞج هذ دػٞج ػ٠ِ جُٞؾٚ جُقك٤ف 

٠غممٛص ٌٍخصممَٛ أٔفغممُٙ ِجبشممشح أعّممبي اٌخج١ممش دْٚ ؽعممٛس ٚو١ممً عممُٕٙ ةممإْ عممذَ ؽعممٛس ِؾممبِٝ أٗااٚ 

بغالً ال ٠مةصش ةمٟ عمالِخ أثؾبصمٗ ٚرؾم١ممٗ ٌٍٛالم  اٌخصُ أِبَ اٌخج١ش أٚ ؽعٛسٖ عٛاء ومبْ امؾ١ًؾب أٚ ثم

اٌّبدٞ ةٟ اٌذعٜٛ ِٚب ٠ٕزٟٙ ا١ٌمٗ ِمٓ ٔز١غمخ   ار أْ عٍّمٗ أِمبَ اٌخج١مش ال ٠ُعمذ ِمٓ اعمشاءاد اٌزمبظمٟ 

" . ) ٗوال " جُاذجتشز جُؼٔح٤ُاس   إٌّصٛي ع١ٍٙب ةٟ لبْٔٛ اٌّشاةعبد اٌزٟ ٠شٛثٙب اٌج الْ عٕذ ِخبٌفزٙب

 جُونحت٤س  ،قٌْ ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس( . 7ُٕغ٘س  3ٗٙٔهؼٖ  ٕٗٔٓ" جألٍٝ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  

ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ػِا٠ إٔ "  ٣كناش جُخقاّٞ أٓاحّ جُخر٤اش ذأٗلغاْٜ أٝ  ٔ/ٕٔٝض٘ـ جُٔحدز 

ذ٤ًَٞ ػْٜ٘ ، ٣ٝؿد ػ٠ِ ج٤ًُٞاَ إٔ ٣ػراص ًٝحُطاٚ ػاٖ ًِٓٞاٚ ، ٣ٌٝلا٢ كا٢ ئغراحش جُط٤ًٞاَ إٔ ٣ُواذّ ٝسهاس 

 س ٝؾد إٔ ٣ٌٕٞ ضٞه٤غ جًَُٔٞ ٓقذهًح ػ٤ِٚ" .ذزُي كإ ًحٗص ؿ٤ش سع٤ٔ

 .ٕٙ٘ؿ   13( د / كطك٢ ٝج٢ُ   جُٔرغٞه ك٢ هحٕٗٞ جُونحء جُٔذ٢ٗ ... جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ٘ذ  1ٙٔ) 

ؾاحس ئ٤ُاٚ  ُ٘ٔغا٘س  ٘ٓٔهؼاٖ سهاْ  3ٖٗٙٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  17ٔ)  ُٓ جُوناحت٤س ، ُقٌاْ 

= ٓااٖ هااحٕٗٞ جإلغرااحش ضٞؾااد ػِاا٠ جُخر٤ااش إٔ ٣ااذػٞ  ٙٗٔعااِلًح(. ًٔااح هنااص رجش جُٔكٌٔااس ذااإٔ " جُٔااحدز 
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ٝٓؼ٠٘ رُي إٔ ذطالٕ ػَٔ جُخر٤ش جُٔطشضد ػ٠ِ ػذّ دػٞز جُخقّٞ ٛٞ ذطالٕ 

ؿ٤ش ٓطؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ، كٜٞ ٓوشس ُٔقِكس جُخقْ جُز١ ُْ ضٞؾٚ ئ٤ُٚ جُذػٞز كِٚ ٝقذٙ 

جُطٔغي ذٚ 
 

 ٣ٝضٍٝ ذحُط٘حصٍ ػ٘ٚ فشجقس أٝ مًٔ٘ح ، ٝال ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضون٠ ذٚ ٖٓ

 ضِوحء ٗلغٜح .

ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش ئٗٔح ٣طشضد  ٙٗٔالقع إٔ جُرطالٕ جُز١ فشـ ذٚ ٗـ جُٔحدز ٣ُٝ 

ػ٠ِ ئؿلحٍ جُخر٤ش دػٞز جُخقّٞ أٓحٓٚ أٓح جُٔٞجػ٤ذ جُٔكذدز ذٚ ُٜزٙ جُذػٞز ُٝرذء ػِٔٚ 

ك٢ٜ ٓٞجػ٤ذ ض٘ظ٤ٔ٤س ال ٣طشضد جُرطالٕ ػ٠ِ ػذّ ئضرحػٜح 
 (188 )

 . 

٤ٚ ٛزٙ جُذػٞز ُِخقّٞ ك٢ جُذػٟٞ ْٝٛ جُٔذػ٠ ٝجألفَ إٔ ٣وّٞ جُخر٤ش ذطٞؾ

ٝجُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ، ٝئرج ضؼذد جُخقّٞ ذؼذ ذذء جُخقٞٓس ، ٝؾد ػ٠ِ جُخر٤ش دػٞضْٜ ؾ٤ًٔؼح 

ُطٌٕٞ جُخرشز قؿس ػ٤ِْٜ  
 (ٔ13  )

ئال  –ئرج ضؼذد جُٔٔػِٕٞ ُخقْ ٓح  –، ًٔح ال ضقف جُذػٞز  

حػٚ . كإ ضشى جُخر٤ش دػٞز جُٔطٌٖٔ ُْٜ ؾ٤ًٔؼح أٝ ُٖٔ ٣ٌٕٞ ْٜٓ٘ ٓطًٌٔ٘ح ٖٓ جإلدالء ذذك

ٝدػح ؿ٤شٙ ُْٝ ٣غططغ ًالٛٔح جُكنٞس ضشضد ػ٠ِ رُي جإلخالٍ ذكن جُذكحع، ًٝحٗص 

أػٔحٍ جُخر٤ش ذحهِس ٝضوش٣شٙ ذحهَ ًزُي 
 (190 )

 . 

هذ  جُٔقش١غرحش ٖٓ هحٕٗٞ جإل ٣ٝٔٗٙطنف ٓٔح عرن إٔ جُلوشز جأل٠ُٝ جُٔحدز 

أٓحٓٚ ك٢ ج٤ُٔؼحد جُٔكذد ُِرذء ك٢ ٓرحؽشز  أٝؾرص ػ٠ِ جُخر٤ش دػٞز جُخقّٞ ُِكنٞس

ٓأٓٞس٣طٚ ٝسعٔص جُٞع٤ِس جُط٢ ٣ذػٞ ذٜح جُخقّٞ ٠ٛٝ ًطد ٓغؿِس ٣خرشْٛ ك٤ٜح ذٌٔحٕ 

أٍٝ جؾطٔحع ٣ٝٞٓٚ ٝعحػطٚ ، ٝسضرص جُلوشز جألخ٤شز ٜٓ٘ح ػ٠ِ ػذّ دػٞز جُخقّٞ ذطالٕ 

ؼذّ دػٞز جُخر٤ش ُِخقّٞ ػَٔ جُخر٤ش. ئال أٗٚ ٣٘رـ٢ جُطلشهس ذ٤ٖ ٓخحُلس قٌْ ٛزٙ جُٔحدز ذ

  ٝذ٤ٖ ٓخحُلطٜح ذذػٞضْٜ ُِكنٞس ذٞع٤ِس أخشٟ ؿ٤ش جٌُطد جُٔغؿِس ٝرُي ػ٠ِ جُ٘كٞ 

 جُطح٢ُ  

 

                                                                               
جُخقااّٞ ُِكنااٞس أٓحٓاااٚ ... ٝسضرااص ػِاا٠ ٓخحُلاااس رُااي ذطاااالٕ ػٔااَ جُخر٤ااش ٣ٝشضلاااغ ٛاازج جُااارطالٕ =

 ُٙٙغاا٘س  17ٖٗهؼااٖ سهااْ  337ٔٓااٖ ٓااحسط عاا٘س  ٖٔذكنااٞسْٛ ػِٔااٚ ك٤ٔااح ذؼااذ " . )ٗواال ٓااذ٢ٗ 

 . (3٘م  31ٗؿ  ٔع  1ٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ  ُٖٗغاا٘س  1٘ٙهؼااٖ سهااْ  373ٔٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س  ٕ( )ٗواال ٓااذ٢ٗ  11ٔ) 

 (.1ٕٔم  ٖٔ٘ؿ  ٕع  ٖٓجُ٘ول ط 

( ٝضطر٤وًح ُزُي هنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذإٔ " جُنحٖٓ جُٔذخَ ك٢ جُذػٟٞ ُِونحء ػ٤ِٚ ذ٘غرس ٓؼ٤٘اس  13ٔ) 

ح قو٤و٤ًاح ٝرج ٓٔح ػغحٙ إٔ ٣كٌْ ذٚ ػ٠ِ جُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ جُذػٟٞ جألف٤ِس  ًٔ ) هحُد جُنأحٕ ( ٣ؼطراش خقا

ٝؾٞخ دػٞز جُخر٤ش ُٚ ُٝٞ ًحٕ هذ جهطقش دكحػٚ ػ٠ِ جالٗنٔحّ ئ٠ُ جُٔذػ٠ ػ٤ِٚ كا٢   -ؽإٔ ك٢ جُذػٟٞ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػاس  ُٖٔغ٘س  ٕٕ٘هؼٖ سهْ  3ٖٙٙٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٖٔجُذػٟٞ  جألف٤ِس " )ٗول ٓذ٢ٗ 

 (.1ٔم  ٖٖٔؿ  ٔع  7ٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

 ٔجُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس ػٔاش ؾاـ  ُٔغا٘س  ٖ٘هؼاٖ سهاْ  3ٖٕٖٔٓ ٓح٣ٞ عا٘س  ٕٙ( )ٗول ٓذ٢ٗ  3ٓٔ) 

 (.3ٓٔؿ 
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( اٌغضاء اٌّزشرت عٍٝ عذَ دعٛح اٌخج١ش ٌٍخصَٛ أِبِٗ ةٟ ا١ٌّعبد اٌّؾذد ٌٍجذء ةٟ 1)

 ِجبششح ِ ِٛس٠زٗ :

ٞ ئؾشجء ؾٞٛش١ هُقذ ٓ٘ٚ جػطرحًسج ذإٔ ٓطِن جُذػٞز ُِخقْ أ٣حً ًحٗص ٝع٤ِطٜح ٛ

ض٤ٌٖٔ هشك٢ جُخقٞٓس ٖٓ جُكنٞس ُذٟ جُخر٤ش ٝجُذكحع ػٖ فٞجُكْٜ أٓحٓٚ ض٣ًٞ٘شج 

ُِذػٟٞ ، كإ جُ٘ط٤ؿس جُٔطشضرس ػ٠ِ ػذّ دػٞز جُخر٤ش ُِخقّٞ ٢ٛ ذطالٕ ػِٔٚ 
 (ٔ3ٔ )

. 

 :  ٌٍؾعٛس ثٛع١ٍخ أخشٜ غ١ش اٌىزت اٌّغغٍخ ( اٌغضاء اٌّزشرت عٍٝ دعٛح اٌخص2َٛ)

ج ذإٔ ققٍٞ ٛزٙ جُذػٞز ذٞع٤ِس أخشٟ ؿ٤ش جٌُطد جُٔغؿِس ٛٞ ئؾشجء خحدّ جػطرحسً 

ُإلؾشجء جألٍٝ ٓوقٞد ذٚ جالعط٤ػحم ٖٓ ققُٜٞح ذذ٤َُ ٣و٢٘٤ ، كال ٣وطن٠ جُرطالٕ ئال ئرج 

  ُْ ٣طٔثٖ هحم٠ جُٔٞمٞع ئ٠ُ إٔ جُذػٞز ذٜزٙ جُٞع٤ِس هذ ذِـص ٓكِٜح جُٞجؾد ئذالؿٜح 

ئ٤ُٚ 
 (192 )

 . 

ٝض٤غ٤ًشج ػِا٠ جُخر٤اش كا٢ دػاٞز جُخقاّٞ ُِكناٞس  -ؾشع ج٣ٌُٞط٢ ٣ٝاُلقع إٔ جُٔ

اح  ٝٛاٞ ئخطاحس جُخقاّٞ ذاأ١ ٝعا٤ِس   -أٓحٓٚ ُٔرحؽاشضٚ جُؼٔاَ جُٔ٘طاذخ ُاٚ  ًٓ هاشس ئؾاشجء ػح

ٓ٘حعاارس ضكواان ػِٜٔااْ ذطااحس٣خ ٌٝٓااحٕ جُكنااٞس ) ذٞجعااطس ٓ٘ااذٝذ٢ جإلػااالٕ كاا٢ جإلدجسز أٝ 

ٌطش٤ٗٝاس ذاأ١ ٝعا٤ِس ئٌُطٞذس " كاحًظ " أٝ ذٌطحخ ٓغؿَ أٝ ذاؽحسز ذشه٤س أٝ ذاؽحسز ٛحضل٤س ٓ

      كاااا٢ ؽااااإٔ جُٔؼااااحٓالش ُٕٗٔٓغاااا٘س  ٕٓسهااااْ  وااااحٕٗٞ جٌُاااا٣ٞط٢جُٓ٘قااااٞؿ ػ٤ِٜااااح كاااا٢ 

(ٌطش٤ٗٝس جإلُ
  (193 )

  . 

 

 

                                      
( ٝضطر٤وًاح ُاازُي هناص ٓكٌٔااس جُاا٘ول ذاإٔ ئؿلااحٍ دػااٞز جُخقاّٞ أٓااحّ جُخر٤ااش أغاشٙ ذطااالٕ ػٔااَ  3ٔٔ) 

إٔ جُطحػ٘اس جُخر٤ش ٝإٔ سكل جُذكغ ذرطالٕ ضوش٣ش جُخر٤ش ضأع٤ًغح ػ٢ِ إٔ ػذّ جإلخطحس ال ٣ؼ٤د جُطوش٣اش ٝ

 33ٖٗٔٓ ٓح٣ٞ عا٘س  ٕٔضوذٓص ذٔزًشجش ذؼذ إٔ هذّ جُخر٤ش ضوش٣شٙ ٣ُؼذ خطأ ك٢ جُوحٕٗٞ " . )ٗول ٓذ٢ٗ 

(. ٝهنااص ٓٙٔم  1ٗٓؿ  ٔع  ٘ٗجُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  ُٔٙغاا٘س  ٕٗٙهؼااٖ سهااْ 

ذكاع ضشضاد ماشس ًزُي ذإٔ ئؿلحٍ دػٞز جُخقّٞ أٓحّ جُخر٤ش أغاشٙ ذطاالٕ ػٔاَ جُخر٤اش دٕٝ قحؾاس ئُا٠ 

 ٕٕ٘هؼاٖ سهاْ  3ٙٙٔٓاٖ ٣٘اح٣ش عا٘س  ٖٔػ٠ِ رُي ذحُٔطٔغي ذحُرطالٕ أٝ ػذّ ضشضراٚ " .  )ٗوال ٓاذ٢ٗ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح ( ٝجٗظش ًزُي )ٗول ٓذ٢ٗ  ُٖٔغ٘س  هؼاٖ سهاْ  313ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٕٙجُونحت٤س ، ُقٌْ 

  (.ٓٙم  3ٕ٘ؿ  ٔع  ٓٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ُ٘٘غ٘س  3ٕ٘

( ضطر٤وًح ُزُي هنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ "  ئرج ٗل٠ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ٓظ٘س جُرطالٕ ضأع٤ًغاح ػِا٠ ٓاح  3ٕٔ) 

أغراص ذااحُطوش٣ش ٓااٖ ئسعااحٍ ئؽااحسز ُِطااحػٖ ػااٖ هش٣واس ؾٜااس جإلدجسز ُِكنااٞس كاا٢ جُٔٞػااذ جُٔكااذد ًٝحٗااص 

ج ٓٔح ٣ل٤ذ ػذّ ٝفٍٞ رُي جإلخطحس ئ٤ُٚ كإ ٓلحد رُاي ًٞ إٔ هحما٠ جُٔٞماٞع  أٝسجم جُذػٟٞ هذ ؾحءش خِ

هذ جهط٘غ ذإٔ دػٟٞ جُطر٤د جُؾشػ٢ ُِطحػٖ هذ فحدكص ٓكِٜح ، ٣ٌٕٝٞ جُ٘ؼ٢ ػ٠ِ ؿ٤ش أعاحط" . )ٗوال 

 ٕع  7ٕجُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط  ُ٘ٗغا٘س  3ٔهؼٖ سهاْ  37ٖٙٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٖٓذ٢ٗ 

 (.1ٕٙم  ٙٔ٘ٔؿ 

 ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ . ٓٔ( جُٔحدز  3ٖٔ) 
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 وّب ٠ٕجغٟ اٌزفشلخ ث١ٓ ِب ارا وبْ عًّ اٌخج١ش ِغزًّشا أَ ال : 

 عًّ اٌخج١ش ِغزًّشا :( ارا وبْ 1)

دػٞز جُخقّٞ ُِكنٞس ك٢ جالؾطٔحع جألٍٝ جُز١ ال ٣طشضد جُرطالٕ ئال ػ٠ِ ػذّ 

كذدٙ جُخر٤ش ُِرذء ك٢ أػٔحُٚ كٔط٠ هحّ جُخر٤ش ذاخطحس جُخقّٞ ذٌٔحٕ أٍٝ جؾطٔحع ٣ٝٞٓٚ ٣ُ 

ٝعحػطٚ كاٗٚ ال ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ذؼذ رُي إٔ ٣ذػْٞٛ ُِكنٞس ك٢ جالؾطٔحػحش جُطح٤ُس جُط٢ ٣كذدٛح 

طغ . ٝذٔؼ٠٘ آخش كإ ض٤ٌِق جُخر٤ش العطٌٔحٍ أػٔحُٚ ٓح دجّ جُؼَٔ ك٤ٜح ٓغطٔشج ُْ ٣٘و

ذكنٞس جالؾطٔحع جألٍٝ ٣ٌل٠ هٞجٍ ٓذز جُٔأٓٞس٣س ٝػ٤ِْٜ ْٛ  -ك٢ ٛزٙ جُكحُس  –جُخقّٞ 

رحؽش ػِٔٚ ك٢ ؿ٤رطْٜ إٔ ٣ططرؼٞج ع٤ش جُؼَٔ ٣ٌٕٝٞ ُِخر٤ش إٔ ٣ُ 
 (ٔ3ٗ )

. 

 ( ارا أم   عًّ اٌخج١ش :2)

ٓشز أخشٟ كاٗٚ ٣ؿد ػ٤ِٚ  ئرج ًحٕ جُخر٤ش هذ أ٠ٜٗ ػِٔٚ غْ ضشجءٟ ُٚ إٔ ٣غطأٗلٚ

ك٢ ٛزٙ جُكحُس إٔ ٣ذػٞ جُخقّٞ ُِكنٞس ك٢ ج٤ُّٞ جُز١ ٣كذدٙ ، ألٕ جعطث٘حف جُؼَٔ ذؼذ 

جٗوطحػٚ ٝػِْ جُخقّٞ ذٜزج جالٗوطحع ٣ؼذ ذٔػحذس ذذء ُٚ ٖٓ ؾذ٣ذ ٝضطكون ذٚ جُؼِس ٖٓ جُذػٞز 

ُذػٞز ّ ضٞؾ٤ٚ ٛزٙ ج٠ٛٝ ض٤ٌٖٔ جُخقّٞ ٖٓ جُذكحع ػٖ ٓقحُكْٜ ، ٣ٝطشضد ػ٠ِ ػذ

جُخر٤شذطالٕ ػَٔ 
 (ٔ3٘ )

. 

أٓح ٌٓحٕ جُخرشز ، كٜٞ ؿحُرًح ٓح ٣ٌٕٞ ٛٞ ٓوش جُخر٤ش . ٝئرج ٝؾذ جُخر٤ش مشٝسز 

ُطؼذ٣َ جُٔأٓٞس٣س . كإ ػ٤ِٚ ئؾشجء دػٞز ؾذ٣ذز ٣كذد ك٤ٜح ٌٓحٕ ئؾشجتٜح ، قط٠ ٣طٌٖٔ 

جُخقّٞ ٖٓ جُكنٞس 
 (ٔ3ٙ )

. 

                                      
جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٙٗغا٘س  3ٓٙهؼاٖ سهاْ  373ٖٔٓ أذش٣اَ عا٘س  ٕٙ( )ٗول ٓذ٢ٗ  3ٗٔ) 

ٓاااٖ كرشج٣اااش عااا٘س  ٔٔدجتاااشز جألقاااٞجٍ جُؾخقااا٤س " ٗوااال " ( ؛ )ٖٕٕم  7ٕٓؿ  ٕع  ٖٓجُااا٘ول ط 

( ؛ 3ٓم  1ٖٗؿ  ٔع  7ٕجُوناااحت٤س ، ٓؿٔٞػاااس أقٌاااحّ جُااا٘ول ط  ُٗٗغااا٘س  ٗٔهؼاااٖ سهاااْ  37ٙٔ

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط  ُٕٖغا٘س  3ٖٙهؼاٖ سهاْ  3ٙ1ٔس ٖٓ ٓاح٣ٞ عا٘ ٗٔ)ٗول ٓذ٢ٗ 

 (.1ٖٔم  3ٖٗؿ  ٕع  3ٔ

غاطلحد ٓاٖ ٗاـ جُٔاحدز جُؼحؽاشز ٓاٖ هاحٕٗٞ جُخراشز سهاْ  ُٔ ُغا٘س  ٓٗٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤اس ذاإٔ" جُ

َ ك٤ٜاح إٔ ض٤ٌِق جُخر٤ش ُِخقّٞ ذكنٞس جالؾطٔحع جألٍٝ ٣ٌل٢ هاٞجٍ ٓاذز جُٔأٓٞس٣اس ٓاح دجّ جُؼٔا 31ٓٔ

ٓغطًٔشج ُْ ٣٘وطغ ٝػ٤ِْٜ إٔ ٣ططرؼٞج ع٤ش جُؼَٔ ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣ٌٕٞ ُِخر٤ش إٔ ٣ُرحؽاش ػِٔاٚ كا٢ ؿ٤راطْٜ 

 ٖؾِغاس  -ضؿاحس١    ٕٓٓٓ/ ٔٗٓط٠ ًحٗٞج هذ دػٞج ػ٠ِ جُٞؾٚ جُقك٤ف ". ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

ٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس، جُوغاْ جُشجذاغ ، ، ٓؿٔٞػاس جُوٞجػاذ جُوح٤ٗٞٗاس جُطا٢ هشسضٜاح ٓكٌ ٕٖٔٓٓٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (.1ٖٔ، ؿ  ٕٗٓٓجُٔؿِذ جألٍٝ ، ٓح٣ٞ ع٘س 

جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ  ُٖ٘غاا٘س  ٕ٘هؼااٖ سهااْ  3ٙ3ٔٓااٖ كرشج٣ااش عاا٘س  ٙ( )ٗواال ٓااذ٢ٗ  3٘ٔ) 

 (. ٘ٗم  1ٕ٘ؿ  ٔع  ٕٓجُ٘ول ط 

ؾشجءجضاااٚ ، جُطرؼاااس جُػح٤ٗاااس ، دجس جُٜ٘ناااس     عااا٤ٔش ًحٓاااَ   هٞجػاااذ جإلغراااحش ٝئحرٗح جُاااذًطٞس/ ( أعاااط 3ٙٔ) 

 .1ّٖٔ ، ؿ ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓجُؼشذ٤س ،
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٣شد ػ٤ِٜح دٕٝ دػٞز ٝك٢ قحٍ ضٞؾ٤ٚ ٓطحػٖ ئ٠ُ ضوش٣ش جُخر٤ش ٣ٌٕٞ ُٚ إٔ 

ُِكنٞس ، ٓح دجّ جألٓش ال ٣ططِد ئػحدز جُٔؼح٣٘س أٝ عٔحع ؽٜٞد آخش٣ٖ أٝ خقّٞ جُ

جإلهالع ػ٠ِ ٓغط٘ذجش ؾذ٣ذز 
 (ٔ37 )

. 

ٝؾد ػ٤ِٚ إٔ ٣ُرحؽش  -ػ٠ِ جُٞؾٚ جُٔر٤ٖ عِلًح  –ٝئرج هحّ جُخر٤ش ذذػٞز جُخقّٞ 

(ُٔقش١ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش ج 7ٗٔ)ٓحدز  أػٔحُٚ ُٝٞ ك٢ ؿ٤رس جُخقّٞ
  (ٔ31 )

. 

٣ٝغٔغ جُخر٤ش أهٞجٍ جُخقّٞ ٝٓالقظحضْٜ كارج ضخِق أقذْٛ ػٖ جُكنٞس أٓحٓٚ 

أٝ ػٖ ضوذ٣ْ ٓغط٘ذجضٚ أٝ ػٖ ض٘ل٤ز أ١ ئؾشجء ٖٓ ئؾشجءجش جُخرشز ك٢ جُٔٞجػ٤ذ جُٔكذدز ذٔح 

٣طؼزس ٓؼٚ ػ٠ِ جُخر٤ش ٓرحؽشز أػٔحُٚ أٝ ٣إدٟ ئ٠ُ جُطأخ٤ش ك٢ ٓرحؽشضٜح ، ؾحص ُٚ إٔ ٣طِد 

ٖٓ هحٕٗٞ  33ُٔكٌٔس إٔ ضكٌْ ػ٠ِ جُخقْ ذأقذ جُؿضجءجش جُٔوشسز ك٢ جُٔحدز ئ٠ُ ج

ٖٓ  ٔ/  1ٗٔ) ٓحدز  3ٙ1ُٔغ٘س  ٖٔجُٔشجكؼحش جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س جُقحدس ذحُوحٕٗٞ سهْ 

( جُٔقش١ غرحشهحٕٗٞ جإل
  (ٔ33 )

. 

ؼذ عٔحع جُخقّٞ ػ٘قًشج ٓٞمٞػ٤ًح ؾٞٛش٣ًح ُِخرشز ، كارج هحّ جُخر٤ش ذذػٞز ٣ُٝ 

ّ ُٔرحؽشز جُخرشز ٝؾد ػ٤ِٚ عٔحع أهٞجُْٜ ٝئغرحضٜح ك٢ ٓكنش جُخرشز ، ٣ٌٕٝٞ جُخقٞ

إٔ ٣كنش أٓحّ جُخر٤ش ذ٘لغٚ أٝ ذٖٔ ٣٘ٞخ ػ٘ٚ أػٔحٍ جُخرشز ،  -ِلًح ًٔح أؽشٗح ع –ُِخقْ 

رُي أ٣ًنح  ٣ٝرذ١ جُخقْ هِرحضٚ ٝٓالقظحضٚ ٝضكلظحضٚ عٞجء ذحٌُطحذس أٝ ؽل٣ًٞح ٣ٌٕٝٞ

 ػ٘ٚ .ُٔكح٢ٓ جُخقْ ٤ٗحذس 

أهٞجٍ ٖٓ ٣كنشْٛ جُخقّٞ أٝ ٖٓ ٣شٟ ٛٞ  –ذـ٤ش ٤ٔ٣ٖ  –ًٔح ٣غٔغ جُخر٤ش   

     ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش ٕ/1ٗٔ.) ٓحدز هذ أرٕ ُٚ ك٢ رُيعٔحع أهٞجُْٜ ئرج ًحٕ جُكٌْ 

(جُٔقش١
  (ٕٓٓ )

، ٓغ ٓشجػحز إٔ جُؾٜحدز ٛ٘ح ٢ٛ ئؾشجء ٤ُظ جُـشك ٓ٘ٚ ئال إٔ ٣ٜطذ١ ذٚ  

                                      
جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٗٙغ٘س  ٕٖ٘ٔهؼٖ سهْ    ٖٕٖٓٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٙ( )ٗول ٓذ٢ٗ  37ٔ) 

 (.ٕٕٓم  ٕٓ٘ٔؿ  ٗ٘جُ٘ول ط 

ذ دػاٞز جُخقاّٞ ( ًٝٔح أٝمكص ٓكٌٔس جُ٘ول كاٗٚ"  ٣طؼ٤ٖ ػِا٠ جُخر٤اش أال ٣ُرحؽاش ػِٔاٚ ئال ذؼا 31ٔ) 

أٓحٓٚ، ُٝٚ ، ٓط٠ ذِـطْٜ دػٞضٚ إٔ ٣ُرحؽش جُؼَٔ ك٢ جُٔٞػذ جُز١ قذدٙ ُْٜ ، عٞجء أقنشٝج ذؼذ رُي أّ ُاْ  

ٓاٖ  ٣ٔ3كنشٝج ، أٓح ئرج ذحؽش ػِٔٚ دٕٝ إٔ ٣اذػْٞٛ ئ٤ُاٚ ًاحٕ ػِٔاٚ ٓؾاٞذًح ذاحُرطالٕ " . )ٗوال ٓاذ٢ٗ 

 (.ٗٔؿ  ٔٔش ؾـ جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػ ُٔغ٘س  1هؼٖ سهْ  3ٖٔٔٗٞكٔرش ع٘س 

 ( ٝٛزٙ جُؿضجءجش ٢ٛ جُـشجٓس ٝجُٞهق ٝجػطرحس جُذػٟٞ ًإٔ ُْ ضٌٖ  . 33ٔ) 

( ق٤ع ٣ٌٕٞ ُِخر٤ش عٔحع أؽخحؿ ٖٓ ؿ٤ش جُخقاّٞ ذـ٤اس ؾٔاغ جُٔؼِٞٓاحش جُطا٢ ضل٤اذٙ كا٢ ئضٔاحّ  ٕٓٓ) 

 ٓأٓٞس٣طااٚ  ًؾااٜٞد جُكااحدظ أٝ جُؿ٤ااشجٕ ٓٔااٖ سأٝج أٝ عاأؼٞج ، ٝٛااإالء جألؽااخحؿ ال ٣كِلاإٞ ج٤ُٔاا٤ٖ ٝال

 ٣طِن ػ٤ِْٜ ُلع ؽٜٞد .

٣ٝاُلقع إٔ " ٓأٓٞس٣س جُخر٤ش ٢ٛ جُطٞفَ ذخرشضٚ ٝذكػٚ ئ٠ُ جُكو٤وس جُٞجهؼ٤اس أٝ جُل٤٘اس جُٔطِاٞخ جٌُؾاق 

ػٜ٘ح، أٓح ٓح ضأرٕ ُٚ ذٚ جُٔكٌٔس ٖٓ ٓ٘حهؾس ؽٜٞد جُخقّٞ أٝ ٖٓ ٣شٟ ٛٞ عٔحع أهٞجُْٜ دٕٝ قِاق ٣ٔا٤ٖ 

ؼاذ ضكو٤وًاح هناحت٤ًح ٝال ضل٣ًٞناح ذاٚ ٓاٖ جُٔكٌٔاس ٣ُِاضّ جُخر٤اش ٓاٖ هاحٕٗٞ جإلغراحش ، كاال ٣ُ  1ٗٔػٔالً ذحُٔحدز 

ِغمشد رصمش٠ؼ ٠مشخص ٌمٗ أْ ٠غمزٙذٜ ثٙمزٖ إٌّبلشمخ ةمٟ أداء ِّٙزمٗ ٚال رضش٠مت ذحُو٤حّ ذٚ ، ٝئٗٔاح ٛاٞ 

 =، ٝػ٠ِ ٖٓ ٣شٟ ٓاٖ جُخقاّٞ ماشٝسز عأحع جُؾاٜٞد ع١ٍٗ اْ ٘ٛ ٌُ ٠ٍغ  اٌٝ االعزعبٔخ ثٙزا اإلعشاء
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جُخر٤ش ك٢ أدجء ٜٓٔطٚ
  (ٕٓٔ ) 

ٝال ضٌٕٞ ُٜح ه٤ٔس جُؾٜحدز جُط٢ ضإدٟ أٓحّ جُونحء ذؼذ قِق ، 

ج٤ٔ٤ُٖ ، ٝال ضـ٠٘ ػٜ٘ح
  (ٕٕٓ )

،  ٝئرج جػطٔذش جُٔكٌٔس ػ٠ِ جُطكو٤ن جُز١ أؾشجٙ جُخر٤ش  

                                                                               
ٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ  ٕٙضٚ ، إٔ ٣طِد ٖٓ جُٔكٌٔاس ئقحُاس جُاذػٟٞ ُِطكو٤ان" . )ٗوال ٓاذ٢ٗ ًٞع٤ِس إلغرحش ئدػحء=

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(. 3ُٗغ٘س  1ٔ7هؼٖ سهْ  31ٓٔع٘س   جُونحت٤س ، ُقٌْ 

( ٝهنااص ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ذااإٔ " ُِخر٤ااش إٔ ٣غاأغ ػِاا٠ عاار٤َ جالعااطٜذجء جُؾااٜٞد جُااز٣ٖ  ٕٔٓ) 

عٔحػْٜ ، ئرج أرٕ ُٚ جُكٌْ جُز١ ػ٤٘ٚ ذزُي ، ٤ُقاَ ئُا٠ جعاط٘رحه ٣غطؾٜذ ذْٜ جُخقّٞ ، أٝ جُز١ ٣شٟ ٛٞ 

ؾِغاس  -ضؿاحس١  17/ 7ٕٗجُكو٤وس جُط٢ ٣غطؼ٤ٖ جُوحم٢ ذٚ ػِا٠ ًؾالٜح " . ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُػاح٢ٗ ،  311ٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  7ٕ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ٘ٔٔ، ؿ  33ٙٔجألٍٝ ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  جُٔؿِذ

( ق٤ع ضون٢ ٓكٌٔس جُ٘ول ك٢ ٛزج جُقذد  ذإٔ " جُطكو٤ن جُز١ ٣قف جضخحرٙ عاً٘ذج أعحعا٤ًح ُِكٌاْ  ٕٕٓ) 

ٝٓاح ذؼااذٛح ٓااٖ هااحٕٗٞ  1ٙٛاٞ جُااز١ ٣ُؿااشٟ ٝكوًااح ُءقٌاحّ جُطاا٢ سعاأٜح جُوااحٕٗٞ ُؾاٜحدز جُؾااٜٞد كاا٢ جُٔااحدز 

قٌحّ جُط٢ ضون٠ ذإٔ ٣كقاَ جُطكو٤ان أٓاحّ جُٔكٌٔاس رجضٜاح أٝ ذٔؼشكاس هحما٠ ض٘ذذاٚ ُازُي جإلغرحش ، ضِي جأل

ٝضٞؾااد إٔ ٣كِااق جُؾااحٛذ ج٤ُٔاا٤ٖ ئُاا٠ ؿ٤ااش رُااي ٓااٖ جُناأحٗحش جُٔخطِلااس جُطاا٢ ضٌلااَ قغااٖ عاا٤ش جُطكو٤اان 

ٌٚمٛ أٔمٗ ٠ىمْٛ ثٕمبًء عٍمٝ رمشخ١ص ِمٓ  –ِمب ٠ُغش٠مٗ اٌخج١مش ِمٓ عمّب  شمٙٛد ضٞفالً ئ٠ُ جُكو٤واس ، أٓاح 

ال ٠ُعذ رؾم١مًب ثبٌّعٕٝ اٌّمصٛد   ار ٘ٛ اعشاء ١ٌظ اٌغشض ِٕٗ اال أْ ٠ٙزذٞ  ثٗ اٌخج١مش ةمٟ  –ّؾىّخ اٌ

أداء اٌّّٙخ   ٚال ٠غٛص االعزّبد عٍٝ ألٛاي اٌشٙٛد أِبَ اٌخج١مش اال ثبعزجبس٘مب ِغمشد لش٠ٕمخ اٌمعمبئ١خ ال 

ُِعبةخ اٌمٝ  لمشائٓ أخمشٜ رمةدٜ ةمٟ ِغّٛعٙمب رصٍؼ ٚؽذ٘ب إللبِخ اٌؾىُ ع١ٍٙب   ٚأّب ٠زع١ٓ أْ رىْٛ 

ُغا٘س  1ٓٓٔهؼاٖ سهاْ  ٕٕٓٓٓاٖ أذش٣اَ   ٙٔ" .  ) ٗول ٓاذ٢ٗ  اٌٝ إٌز١غخ اٌزٟ أزٙذ ا١ٌٙب اٌّؾىّخ

( . " كحُٔكٌٔااس ، ئر ضِؿااأ ئُاا٠ أسذااحخ  ٗٓٔم  7ٗ٘ؿ  ٖ٘جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  3ٙ

شـ ُٜاْ ذغأحع ؽاٜٞد ، كاٗٔاح ٓؼُٜٞاح جألٍٝ جُخرشز ضٌُِلْٜ ذكع ػَٔ ٖٓ جألػٔحٍ ٝئذاذجء سأ٣ٜاْ ك٤اٚ ٝضُقا

٣ٌاإٞ ػِاا٠ جُركااع جُؾخقاا٢ جُااز١ ٣وااّٞ ذااٚ جُخر٤ااش ٤ُقااَ ك٤ااٚ ذكغااد جعااطؼذجدٙ ًٝلحءضااٚ جُخحفااس ئُاا٠ 

جعطخشجؼ جُكو٤وس جُط٢ ٣غطؼ٤ٖ جُوحم٢ ذٚ ػ٠ِ ًؾلٜح ، ٝأٓح عٔحػٚ جُؾٜٞد ك٤ِظ ُزجضٚ ٓوقاًٞدج ُِوحما٢، 

ػ٠ِ جُو٤حّ ذركػاٚ جُؾخقا٢ جُاز١ هاذ ٣ُقاحدف أٓاًٞسج غح٣ٞٗاس ال ٝئٗٔح ٛٞ أٓش ٣كقَ ٖٓ ذحخ ئػحٗس جُخر٤ش 

٣غطط٤غ جعطخشجؼ قوحتوٜح ٓاٖ ٓؿاشد جُٔحد٣احش جُطا٢ ٣ُؼاحُؽ ذكػٜاح ك٤ناطش ئُا٠ جُطكاش١ ػٔاح ضؼ٤اٚ فاذٝس 

جُ٘ااحط ٓااٖ جُٔؼِٞٓااحش ٤ُػرااص جُكو٤وااس جُطاا٢ ٣ظٜ٘ااح جُٞجهؼ٤ااس أٝ ٤ُشؾااغ ذاا٤ٖ قو٤وااس ٝأخااشٟ ٓٔااح ضل٤ااذٙ ئ٣ااحٙ 

ك٢ ًَ قحٍ ئٗٔح ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُٔحد٣حش جُطا٢ ٣ركػٜاح ذؾخقاٚ ، ًٔاح إٔ ٓؼاٍٞ جُوناحء ال جُٔحد٣حش ، ٝٓؼُٞٚ 

هؼٖ سهاْ  3ٖٖ٘ٔٓ ٓحسط ع٘س  ٣ٌٕٕٔٞ ئال ػ٠ِ جُركع جُؾخق٢ جُز١ ٣ؿش٣ٚ جُخر٤ش ". ) ٗول ٓذ٢ٗ 

ؾاحس ئ٤ُاٚ عاِلًح( . ٝكا٢ ٗلاظ جُٔؼ٘ا٠ هناص ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس ذاإٔ "  ُٗغ٘س  1ٖ ُٓ جُوناحت٤س ، ُقٌاْ 

ُٔكٌٔس ، ئر ضِؿأ ئ٠ُ أسذحخ جُخرشز ضٌُِلْٜ ذكع ػَٔ ٖٓ جألػٔحٍ ٝئذذجء سأ٣ْٜ ك٤ٚ ٝضُقشـ ُْٜ ذحُٔؼح٣٘س ج

أٝ عٔحع ؽٜٞد ، كإ ػٔحدٛح جألٍٝ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُركع جُؾخقا٢ جُاز١ ٣واّٞ ذاٚ جُخر٤اش ٤ُقاَ ك٤اٚ ذكغاد 

حما٢ ذاٚ ػِا٠ ًؾالٜح ، أٓاح جعطؼذجدٙ جُؾخق٢ ،  ًٝلحءضٚ جُخحفس ئ٠ُ جعاطخشجؼ جُكو٤واس جُطا٢ ٣غاطؼ٤ٖ جُو

ئؾشجء جُٔؼح٣٘س أٝ عٔحع جُؾاٜٞد ك٤ِغاص ُازجضٜح ٓوقاًٞدج ُِوحما٢ ، ٝئٗٔاح ٛاٞ أٓاش ٣كقاَ ٓاٖ ذاحخ ئػحٗاس 

ٓااٖ  1ؾِغااس  -ضؿااحس١  1ٓ/ ٖٙٔجُخر٤ااش ػِاا٠ جُو٤ااحّ ذركػااٚ جُؾخقاا٢ ".) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼ٘ااحٕ سهٔااح 

ُٓؾحس ئ٤ُٜاح عاِلًح( . ٝكا٢   31ٔٔأذش٣َ ع٘س  ٘ٔؾِغس  -ضؿحس١  1ٓ/ 7ٖٔ،  31ٔٔأذش٣َ ع٘س  ، ُقٌٔحٕ 

،  ٕٔٓٓٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س  ٖؾِغااس  -ضؿااحس١    ٕٓٓٓ/ ٓٔٗٗلااظ جُٔؼ٘اا٠  ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ 

ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ  جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس، جُوغااْ جُشجذااغ ، جُٔؿِااذ جألٍٝ ، ٓااح٣ٞ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. 1ٖٔ، ؿ  ٕٗٓٓ
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ٝؾؼِص ٛزج جُطكو٤ن ك٢ ٓشضرس جُطكو٤ن جُز١ ضؿش٣ٚ جُٔكٌٔس ذزجضٜح ، كإ قٌٜٔح ٣ٌٕٞ ذحهالً 

ٓخحُلًح ُِوحٕٗٞ 
 (ٕٖٓ  .) 

ُوحٕٗٞ ٓح ٣ُِضّ جُخر٤ش ذأدجء ػِٔٚ ػ٠ِ ٝؾٚ ٓكذد " ٤ُٝظ ك٢ ج
 (ٕٓٗ )

ئر قغرٚ إٔ  

٣وّٞ ذٔح ٗذخ ُٚ ػ٠ِ جُٞؾٚ جُز١ ٣شجٙ ٓكووًح ُِـح٣س ٖٓ ٗذذٚ ، ٓح دجّ ػِٔٚ ك٢ جُٜ٘ح٣س خحمغ 

٣ٌل٠ ُؿالء ٝؾٚ جُكن  ُطوذ٣ش جُٔكٌٔس جُط٢ ٣كن ُٜح جالًطلحء ذٔح أؾشجٙ ٓح دجٓص ضشٟ ك٤ٚ ٓح

جُذػٟٞ ك٢  
 (ٕٓ٘ )

 . 

                                      
 ٖجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػٔاش ؾاـ  ُٔٔغ٘س  ٗٙهؼٖ سهْ  3ٕٖٗٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س   ٗٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٕٓ) 

 (.٘ٗٗؿ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  ُٓٙغ٘س  73ٕٓهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٗٞكٔرش  7ٕ( ) ٗول ٓذ٢ٗ ٕٗٓ) 

 ( .1ٕٔم  3ٕٗٔؿ  ٘ٗجُ٘ول ط 

ُوناحت٤س، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ ج ُٓٙغا٘س  77ٖٔهؼاٖ سهاْ  33ٗٔٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  ٙ( ) ٗول ٓاذ٢ٗ  ٕ٘ٓ) 

( .ٝك٢ ٗلظ جُٔؼ٘ا٠ ضونا٢ ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس ذاإٔ " جُخر٤اش ؿ٤اش 1ٔٔم  3٘٘ؿ  ٘ٗجُ٘ول ط 

ُٓكذد ، ئر ٣ؿد إٔ ٣وّٞ ذٔح ٗذخ ُٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُز١ ٣شجٙ ٓكووًح ُِـح٣س ٖٓ ٗذذاٚ  ِضّ ذأدجء ػِٔٚ ػ٠ِ ٝؾٚ  ُٓ

 -ضؿاحس١    331ٔ/ ٕٖٙض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ ٓح دجّ ػِٔٚ ٝضوش٣شٙ خحماًؼح ُطواذ٣ش جُٔكٌٔاس " . ) 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػاذ جُوح٤ٗٞٗاس جُطا٢ هشسضٜاح ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس، جُوغاْ 333ٖٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  3ؾِغس 

، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغراحش" ( ؛ )ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ  7ٖٔ، ؿ  ٕٗٓٓجُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٓح٣ٞ ع٘س 

 3ٕٓؿ  ٔؼ  1ٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُواحٕٗٞ ط ٕٖٓٔٓٓ ٓحسط ع٘س 3ؾِغس -ضؿحس١  1ٕٓٓ/ٕٔٗسهْ 

، ٓؿِاس ٖٕٔٓٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  ٗؾِغاس -ٓذ٢ٗ  ُٕٔٔٓغ٘س   ٕٙٗٔ(؛ )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 1ٖم 

 ٖٕٔٓ/7ٖٕ، 7ٕٓ(؛ )ض٤٤ٔاااض ًااا٣ٞط٢   جُطؼ٘اااحٕ سهٔاااح 7ٗم  ٖٕ٘ؿ  ٔؼ  ٔٗجُوناااحء ٝجُواااحٕٗٞ ط 

(؛) ض٤٤ٔض ٖ٘م  ٕٖٕؿ  ٖؼ  ٕٗؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ، ٕٖٓٗٔٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٓٔؾِغس -ػٔح٢ُ 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗاس  ٕٕٖٓٓٓ كرشج٣ش ع٘س  ٙؾِغس  -ضؿحس١  ٕٔٓٓ/  ٣ًٞٗٙٓط٢   جُطؼٖ سهْ 

،  37ٕ، ؿ  1ٕٓٓجُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤اس ، جُوغاْ جُخاحٓظ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٗاٞكٔرش عا٘س 

 ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (.

ٌٕٞ جُخر٤اش قاًشج قطا٠ ذحُ٘غارس ُٔاح ضاأرٕ ُاٚ جُٔكٌٔاس ٓاٖ ٓ٘حهؾاس ؽاٜٞد أٝ جٗطواحٍ . ) د / كطكا٢ ٝجُا٢   ٣ٝ

( . ٝال ضػش٣اد ػِا٢ جُخر٤اش ئٕ  ٖٛاحٓؼ  3ٕ٘جُٔرغٞه ك٢ هحٕٗٞ جُونحء جُٔذ٢ٗ ، جُٔشؾغ جُغاحذن ، ؿ 

 3ُٗغاا٘س  1ٔ7هؼااٖ سهااْ  31ٓٔٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س  ٕٙٛااٞ ُااْ ٣ااش جالعااطؼحٗس ذٜاازج جإلؾااشجء. )ٗواال ٓااذ٢ٗ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح( ، ٝهذ ؾحء ذٜزج جُكٌْ  " ٓأٓٞس٣س جُخر٤ش ٢ٛ جُطٞفَ ذخرشضٚ ٝذكػاٚ ئُا٠  جُونحت٤س ، ُقٌْ 

جُكو٤وس جُٞجهؼ٤س أٝ جُل٤٘س جُٔطِٞخ جٌُؾق ػٜ٘ح ، أٓح ٓح ضأرٕ ُٚ ذٚ جُٔكٌٔس ٖٓ ٓ٘حهؾس ؽٜٞد جُخقاّٞ أٝ 

ٖٓ هاحٕٗٞ جإلغراحش ، كاال ٣ُؼاذ ضكو٤وًاح هناحت٤ًح  1ٗٔحدز ٖٓ ٣شٟ ٛٞ عٔحع أهٞجُْٜ دٕٝ قِق ٤ٔ٣ٖ ػٔالً ذحُٔ

ِغشد رصش٠ؼ ٠مشخص ٌمٗ أْ ٠غمزٙذٜ ثٙمزٖ ٝال ضل٣ًٞنح ذٚ ٖٓ جُٔكٌٔس ٣ُِضّ جُخر٤ش ذحُو٤حّ ذٚ ، ٝئٗٔح ٛٞ 

، ٝػ٠ِ ٖٓ ٣شٟ ٖٓ  إٌّبلشخ ةٟ أداء ِّٙزٗ ٚال رضش٠ت ع١ٍٗ اْ ٘ٛ ٌُ ٠ٍغ  اٌٝ االعزعبٔخ ثٙزا اإلعشاء

 عٔحع جُؾٜٞد ًٞع٤ِس إلغرحش ئدػحءضٚ ، إٔ ٣طِد ٖٓ جُٔكٌٔس ئقحُس جُذػٟٞ ُِطكو٤ن" . جُخقّٞ مشٝسز 
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ٝػ٠ِ رُي ٣ؿد ػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣وّٞ ذٔح ٗذخ ُٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُز١ ٣شجٙ ٓكووًح ُِـح٣س 

ٜح أٝ ك٢ أدجتٜح ػٖ ٖٓ ٗذذٚ ، دٕٝ خشٝؼ ػٖ قذٝد جُٔأٓٞس٣س جًُُٔٞٞس ئ٤ُٚ أٝ جٗكشجف ذ

ٜٓ٘ح ٝئال ًحٕ ٓغثٞالً ػٖ خطثٚ ٓط٠ عرد مشًسج ُِـ٤ش جُـح٣س 
 (ٕٓٙ )

 .
 

جعطشعحُٚ ك٢ أدجء جُٔأٓٞس٣س ػ٠ِ جُٞؾٚ جُز١  ًٔح ال ٣إغش ػ٠ِ ػَٔ جُخر٤ش ػذّ

٣شٝم ألقذ جُخقّٞ ، ئر ٣ٌل٠ ذ٤حٗٚ جُكو٤وس ك٢ ضوش٣شٙ  
 (ٕٓ7 )

، كارج جٓط٘غ جُخر٤ش ػٖ عٔحع  

ِضّ ذاؾحذس  ُٓ أهٞجٍ جُخقّٞ جُخطح٤ٓس ك٤ِظ ك٢ جٓط٘حػٚ ٛزج أ٣س ٓخحُلس ُِوحٕٗٞ ، ئر ٛٞ ؿ٤ش 

أدجؤٛح ذؼذ إٔ ٣ٌٕٞ هذ سأ١ أٜٗح  ٚطِٞخ ٓ٘جُخقّٞ هِد جعطشعحُٚ ك٢ أدجء جُٔأٓٞس٣س جُٔ

ضٔص  
 (ٕٓ1 )

. 

ٝئرج ذذج ألقذ خقّٞ جُذػٟٞ جالػطشجك ػ٠ِ ؽخـ جُخر٤ش أٝ ػ٠ِ ٓرحؽشضٚ 

ُٜٔٔطٚ كؼ٤ِٚ إٔ ٣ػرص ٛزج جالػطشجك ػ٘ذ ه٤حّ جُخر٤ش ذؼِٔٚ كإ كحضٚ رُي كؼ٤ِٚ إٔ ٣رذ٣ٚ ُذٟ 

ّ ٓكٌٔس جُ٘ول ٣ٚ جُطؼٖ ذٚ أٓحٓكٌٔس جُٔٞمٞع ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد كإ أؿلَ رُي كال ٣ؿذ

ؾذ٣ًذج ذحػطرحسٙ عررًح 
 (ٕٓ3  )

 . 

ٝذؼذ ه٤حّ جُخر٤ش جُطر٢ ذاخطحس جُخقّٞ ٝجعطذػحتْٜ ، ٣رذأ ذاٗؿحص ٜٓٔطٚ ٝرُي 

ػٖ هش٣ن ئػحدز ذ٘حء جُون٤س ٖٓ ؾذ٣ذ ، ٣ٝطْ رُي ذحُذسجعس جُؼ٤ٔوس ُِِٔق جُطر٢ ُِٔش٣ل 

ٖٓ ٗحق٤س أخشٟ ، ػٖ هش٣ن جُغٔحع ئ٠ُ ًَ ًَٝ جُٞغحتن جُط٢ ٣كط٣ٜٞح، ٛزج ٖٓ ٗحق٤س ، ٝ

     جألهشجف جُط٢ ُٜح ػالهس ذحُون٤س ، عٞجء ٖٓ أهرحء أٝ ٓٔشم٤ٖ أٝ ٖٓ أهحسخ 

جُٔش٣ل
 (ٕٔٓ )

. 

ٝػ٠ِ رُي كإ جإلؾشجءجش جُط٢ ٣طرؼٜح جُخر٤ش ك٢ ئٗؿحص ضوش٣ش جُخرشز ٝئٕ ًحٗص 

ح جُٔغث٤ُٞس جُطر٤س ؿحُرًح هنح٣ٖٓ خر٤ش ئ٠ُ آخش ، ئال أٜٗح ك٢ ضخطِق ٖٓ هن٤س ئ٠ُ أخشٟ ٝ

ٓح ضٌٕٞ ٗلغٜح، ق٤ع ٣طِد جُطر٤د جُؾشػ٢ جألٝسجم جُطر٤س ًحِٓس ، عٞجء جُط٢ ضٌٕٞ 

ذكٞصز جُٔش٣ل أٝ ذكٞصز جُطر٤د جُٔغثٍٞ ، ٣ٝطِد ضوش٣ش هر٢ ٓطٍٞ ٖٓ جُطر٤د 

                                      
ُٓؾحس ئ٤ُاٚ  ُٓٙغ٘س  73ٕٓهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  7ٕ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٕٙٓ)  جُونحت٤س ، ُقٌْ 

 عِلًح(.

ُٓؾحس ئ٤ُا ُٖٗغ٘س  7ٗهؼٖ سهْ  377ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  3( )ٗول ٓذ٢ٗ  7ٕٓ)  ٚ عاِلًح( جُونحت٤س ، ُقٌْ 

عا٘ٞجش  7، ٓاؽ  37ٙٔٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  ٔٔؾِغاس  -ضؿاحس١  37٘ٔ/ ٗٗ؛ ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهاْ 

اح  3ٔؿ  ًٓ خاالٍ جُلطاشز  -، ٓ٘ؾٞس ذٌطحخ جُٔرحدب جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس خاالٍ أسذؼا٤ٖ ػح

ٌطاد جُل٘ا٢ ُٔكٌٔاس ، ئفاذجسجش جُٔ  ٕٔٔٓٓاٖ د٣غأرش عا٘س  ٖٔقطا٠  37ٕٖٔٓ جألٍٝ ٖٓ أًطٞذش ع٘س 

 (. 1ٙٗ، ؿ  173ٕ، جُٔرذأ سهْ ٕٙٔٓجإلغرحش، أًطٞذش ع٘س  –جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُٔؿِذ جُشجذغ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(. ُٔغ٘س  1هؼٖ سهْ  3ٖٔٔٗٞكٔرش ع٘س  3ٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  1ٕٓ)   جُونحت٤س ُقٌْ 

، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  جُوناحت٤س ُٖ٘غا٘س  13ٔهؼاٖ سهاْ  317ٖٔٓ كرشج٣ش عا٘س  ٘ٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  3ٕٓ) 

ُغا٘س  ٔٙ٘هؼاٖ سهاْ  31ٖٖٔٓ د٣غأرش عا٘س  7ٕ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 7٘م  ٕٙٗؿ  ٔع  1ٖجُ٘ول ط 

ٖٓ ٗٞكٔرش ع٘س  7(؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 1ٕٖم  3ٗ1ٔؿ  ٕع  ٖٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ٕٗ

 (. 31ٔم  7ٖٓٔؿ  ٖع  3ٔجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ُٖٗغ٘س  3ٗٗهؼٖ سهْ  3ٙ1ٔ

 . ٖ٘ٔ( جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣   جُٔشؾغ جُغحذن ؿ  ٕٓٔ) 
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جُٔؾٌٞ ك٢ قوٚ ، ٝضوحس٣ش ٖٓ ًَ جألهرحء جُز٣ٖ ضؼحِٓٞج ٓغ جُٔش٣ل ، ٓٞمًكح ك٤ٚ قحُس 

٣ل ػ٘ذ ٓ٘حظشضٚ ألٍٝ ٓشز، ٝٓح جضرغ ٗكٞٙ ٖٓ خطٞجش ضؾخ٤ق٤س ٝػالؾ٤س ، ٣ٝطِد جُٔش

ًحكس جإلؽحػحش ٝٗطحتؽ جُلكٞؿ جُط٢ أؾش٣ص ػ٤ِٚ ك٢ ًَ ٓشجقَ ػالؾٚ 
 (ٕٔٔ )

. 

ٝذؼذ ه٤حّ جُطر٤د جُخر٤ش ذذسجعس ًَ جإلؾشجءجش جُٔطخزز ، ًٝزج دسجعس جُِٔق  

مشٝس٣س ، ٣وّٞ ذطوذ٣ش ًَ جألػٔحٍ جُطر٤س  جُطر٢ ٝجالعطٔحع ئ٠ُ جُؾٜٞد ئرج ًحٗص ؽٜحدضْٜ

 خحفس جُركع ػٖ ٓٞجهٖ جُخطأ ، ٝػذّ جقطشجّ جُلٖ جُطر٢ ، ذٜذف ئػذجد ضوش٣شٙ .

 ئال أٗٚذٜذف جُؼالؼ ،  ٝئٕ ًحٕ ضذخِٚ ٤ُظ جُطر٢  ؾ٤ش أخ٤ًشج ئ٠ُ إٔ جُخر٤شُٝٗ  

ظ ػ٠ِ جُغش ٣ؿد ػ٤ِٚ جالُطضجّ ذحُكلحُزج ٣طؼشف ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش عش٣س خحفس ذحُٔش٣ل ، ٝ

ًُِق ذٜح  ج٢ُٜ٘ٔ ٝؾ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ جهِغ ػ٤ِٜح أغ٘حء أدجتٚ ُٜٔٔطٚ جُط٢ 
 (ٕٕٔ )

. 

 اٌغٍ بد اٌّخٌٛخ ٌٍخج١ش ةٟ عج١ً أداء ِّٙزٗ :

ذٜٔحٓٚ  ُِخر٤ش إٔ ٣غطؼ٤ٖ ذز١ٝ جُخرشز جألًػش ٓ٘ٚ ك٤ٔح ٣قؼد ػ٤ِٚ أغ٘حء جُو٤حّ  -1
 (ٕٖٔ )

  ،

طقحؿ ٓخطِق ٓط٠ أرٗص ُٚ جُٔكٌٔس ذزُي أٝ ئرج ذ٘لظ جالخطقحؿ ، أٝ ذحخ عٞجء أًحٗٞج 

 هِد رُي ٜٓ٘ح. 

جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ػ٠ِ أٗٚ " ئرج ض٘ظ٤ْ ٖٓ هحٕٗٞ  3ٝك٢ ٛزج جُقذد ض٘ـ جُٔحدز سهْ 

ٗذخ خر٤ش ٖٓ ؿ٤ش جُؼح٤ِٖٓ ذادجسز جُخرشجء ك٢ كشع ٓؼ٤ٖ ٖٓ كشٝع جُخرشز، غْ ضر٤ٖ ُٚ إٔ 

ش ُْٝ ضٌٖ جُؿٜس جُط٢ ٗذذطٚ هذ فشقص ُٚ جألٓش ٣كطحؼ ئ٠ُ جالعطؼحٗس ذخرشز ٖٓ ٗٞع آخ

ذطِي جالعطؼحٗس، كؼ٤ِٚ إٔ ٣طِد رُي ٜٓ٘ح، أٓح ئرج ًحٕ جُ٘ذخ ُخر٤ش ٖٓ ئدجسز جُخرشجء ك٤وذّ 

 .هِد جالعطؼحٗس ئ٠ُ ٓذ٣ش جإلدجسز ُِرص ك٤ٚ ..."

ٝٓلحد رُي إٔ ُِخر٤ش ػ٘ذ أدجتٚ ٜٓٔطٚ إٔ ٣غطؼ٤ٖ ذٖٔ ٣شٟ مشٝسز جُشؾٞع ئ٤ُٚ 

ذخرشز ك٢ كشع  -ذارٕ ٖٓ جُٔكٌٔس –ؼِٞٓحش جُل٤٘س ٖٓ ٓقحدسٛح ذإٔ ٣غطؼ٤ٖ ٝإٔ ٣غطو٢ جُٔ

آخش ؿ٤ش كشع ضخققٚ ٝال قشؼ ػ٤ِٚ ك٢ رُي 
 (ٕٔٗ )

 . 

ّ ذٚ جُخر٤ش ػحدز ، رُي إٔ جُؼَٔ جُل٢٘ هذ ٣ططِد ٖٓ جألػٔحٍ جُطكن٤ش٣س ٓح ال ٣وٞ

ٍ جُطكن٤ش٣س جألػٔح –جألػٔحٍ  طلشهس ك٢ ٛزج جُقذد ذ٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٣ٖٓؿد جُُٜٝزج كاٗٚ 

                                      
 ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ٗلظ جُٔٞمغ . ٕٔٔ) 

ذؾاإٔ ٓضجُٝاس ٜٓ٘اس جُطاد ٝجُٜٔاٖ  ُٕٕٓٓغا٘س  7ٓٓاٖ جُواحٕٗٞ جٌُا٣ٞط٢ سهاْ  ٖٔ( ٗقص جُٔحدز  ٕٕٔ) 

عاًشج  جُٔغحػذز ُٜح ٝقوٞم جُٔشم٠ ٝجُٔ٘ؾاةش جُقاك٤س، ػِا٠ إٔ " ٣ُكظاش ػِا٠ ٓاضجٍٝ جُٜٔ٘اس إٔ ٣ُلؾا٢

خحًفح ذحُٔش٣ل ، عٞجء أًحٕ هذ ٠ٔٗ ئ٠ُ ػِٔٚ أّ جًطؾلٚ ٓاٖ خاالٍ ٓضجُٝاس ٜٓ٘طاٚ ، أّ ًاحٕ جُٔاش٣ل هاذ 

جتطٔ٘ٚ ػ٤ِٚ، أّ عٔغ ذاٚ ٓاٖ ؿ٤اشٙ ، ٣ٝغاش١ ٛازج جُكظاش ػِا٠ ًاَ ٓاٖ جضقاَ ػِٜٔاْ ذحُغاش ٓاٖ جُؼاح٤ِٖٓ 

 ذحُٔ٘ؾةش جُقك٤س جُٔؼ٤٘س أٝ ذـ٤شٛح ٖٓ جُؿٜحش ..." . 

 . ٔ٘ٔصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن  ، ؿ ( جألعطحرز / ٝ ٖٕٔ) 

، ٓؿٔٞػاس  31٘ٔٓاٖ ٗاٞكٔرش عا٘س  ٕٓؾِغس  -ضؿحس١    1٘/ ٕٔ( ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  ٕٗٔ) 

،  33ٗٔجُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤اس، جُوغاْ جألٍٝ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٣٘اح٣ش عا٘س  

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(. 77،  7ٙؿ 
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جُالصٓس ُؿٔغ ٓحدز جُخر٤ش ٝٛزٙ ٣ٌٖٔ إٔ ضطْ ذٞجعطس ٓغحػذ٣ٚ ، ٝجُطوذ٣ش جُل٢٘ ٝٛٞ ٓح 

٣ؿد إٔ ٣وّٞ ذٚ جُخر٤ش ذ٘لغٚ 
 (ٕٔ٘ )

 . 

إٔ ٣غطشؽذ ذشأ١ جُل٤٤ٖ٘ ذحػطرحس  –ك٢ عر٤َ أدجء ٜٓٔطٚ  – ضطر٤وًح ُزُي كإ ُِخر٤ش

ر٤ش ٝٓح دجّ إٔ جُشأ١ جُز١ جٗط٢ٜ ئ٤ُٚ إٔ رُي ٖٓ جألػٔحٍ جُطكن٤ش٣س جُالصٓس ُؿٔغ ٓحدز جُخ

ًحٕ ٗط٤ؿس أذكحغٚ جُؾخق٤س " 
 (ٕٔٙ )

  . 

ُِخر٤ش جُكن ك٢ جإلهالع ػ٠ِ ًَ جُٔغط٘ذجش جُط٢ ضٌٕٞ ذكٞصز جُٔطخحف٤ٖٔ ، أٝ جُـ٤ش  -2

ٝضطؼِن ذحُٜٔٔس جٌُِٔق ذٜح ، ئال ئرج ًحٕ ُِٔغط٘ذ هحذغ جُغش٣س ، ك٤شكغ جألٓش ُِٔكٌٔس ُطوشس 

ذؾأٗٚ ٓح ضشجٙ
 
 . 

قحدف جُخر٤ش ٖٓ ٓؼٞهحش ك٢ جُؿٜحش جُط٢ ٣ططِد ٜٓ٘ح ٝك٢ ٛزج جُقذد ٝٗظًشج ُٔح هذ ٣ُ 

٢ جُٔأٓٞس٣س ذؾإٔ ٓح ُذ٣ٜح ٖٓ أٝسجم أٝ ٓغط٘ذجش ٝقشًفح ػ٠ِ ػذّ ئهحُس أٓذ كٓغحػذضٚ 

جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ػ٠ِ أٗٚ " ال ٣ؿٞص أل١ ٝصجسز ض٘ظ٤ْ ٖٓ هحٕٗٞ  ٕ٘جُطوحم٢ ٗقص جُٔحدز 

ٝ ٤ٛثس ػحٓس أٝ ٓإعغس ػحٓس أٝ ٝقذز ٖٓ جُٞقذجش جالهطقحد٣س جُطحذؼس ُٜح أٝ ؾٜس ق٤ٌٓٞس أ

رشس هح٢ٗٞٗ ػٖ ئهالع  ُٓ أٝ أ١ ؾٔؼ٤س ضؼح٤ٗٝس أٝ ؽشًس أٝ ٓ٘ؾأز كشد٣س إٔ ضٔط٘غ ذـ٤ش 

جُخر٤ش ػ٠ِ ٓح ٣ِضّ جإلهالع ػ٤ِٚ ذٔح ٣ٌٕٞ ُذ٣ٜح ٖٓ دكحضش أٝ عؿالش أٝ ٓغط٘ذجش أٝ 

ُٓ  أٝسجم ضِضّ ُط٘ل٤ز جُكٌْ جُقحدس خحُلس رُي ٣ِؿأ جُخر٤ش ئ٠ُ ذ٘ذخ جُخر٤ش، ٝك٢ قحُس 

ُٔخحُق ؿشجٓس..." .  جُٔكٌٔس جُط٢ ُٜح إٔ ضٞهغ ػ٠ِ جُ

ُِخر٤ش جُكن ك٢ جُشؾٞع ُِٔكٌٔس أغ٘حء ض٘ل٤ز ٜٓٔطٚ ، ئرج ٓح جػطشمٚ ػورحش ذحُط٘ل٤ز  -3

 زج جُؾإٔ .ٝجُط٢ ٣كن ُٜح جضخحر جُوشجس جُٔ٘حعد ك٢ ٛ ، ضكطحؼ ُوشجس ٖٓ جُٔكٌٔس ُطز٤ُِٜح

 

                                      
، ٓؿٔٞػاس  33ٕٖٔٓ كرشج٣اش عا٘س  7ٔؾِغس  -ضؿحس١   3ٓ/ ٕٗٓ( ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  ٕ٘ٔ) 

،  333ٔجُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُع ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣اٞ عا٘س  

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. 31ؿ 

،  33ٗٔٓاااٖ أذش٣اااَ عااا٘س  ٓٔؾِغاااس  -ضؿاااحس١  33ٖٔ/ ٖٕٓ( ) ض٤٤ٔاااض ًااا٣ٞط٢   جُطؼاااٖ سهاااْ  ٕٙٔ) 

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُاع ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣اٞ عا٘س 

 ٕٔٓٓ/  ٗٗ،  ٔٗ، ضكاااص ػ٘اااٞجٕ " ئغراااحش" ( ؛ ) ض٤٤ٔاااض ًااا٣ٞط٢   جُطؼ٘اااحٕ سهٔاااح  ٖٓٔ، ؿ  333ٔ

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س  ٖٕٖٓٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  3ٔؾِغس  -ضؿحس١ 

، ضكااص ػ٘ااٞجٕ " ئغرااحش" ( . ٝهنااص  ٖٔٓ، ؿ  1ٕٓٓ، جُوغااْ جُخااحٓظ ، جُٔؿِااذ جألٍٝ ، ٗااٞكٔرش عاا٘س 

رجش جُٔكٌٔس ذأٗٚ  " ٤ُظ ك٢ جُوحٕٗٞ ٓاح ٣كاٍٞ ذا٤ٖ جُخر٤اش جُٔ٘طاذخ كا٢ جُاذػٟٞ ٝذا٤ٖ إٔ ٣غطشؽاذ ذاشأ١ 

ئُا٠ ذكاع جألٓاش جُٔ٘طاذخ ُاٚ كا٢ رجش جُاذػٟٞ ئر جألٓاش ًِاٚ ًٓٞاٍٞ كا٢ جُٜ٘ح٣اس ُٔكٌٔاس خر٤ش آخاش عاروٚ 

جُٔٞمااٞع ضأخااز ذٔااح ضطٔااثٖ ئ٤ُااٚ ٓااٖ ٛاازٙ جُطوااحس٣ش ٝضطااشـ ٓااح ػااذجٙ " .)ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ 

م  ٖٖٗؿ  ٕؼ  1ٖ، ٓؿِااس جُونااحء ٝجُوااحٕٗٞ ط ٕٓٔٓٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س  3ؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ  ٕٙٓٓ/77٘

، ٓؿٔٞػااس  311ٔٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س  7ٕؾِغااس  -ضؿااحس١    17/ ٣ٕٞ7ٗط٢   جُطؼااٖ سهااْ (؛ ) ض٤٤ٔااض ًااٙٙ

    ،  33ٙٔجُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس، جُوغااْ جُػااح٢ٗ ، جُٔؿِااذ جألٍٝ ، ٤ٗٞ٣ااٚ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ٘ٔٔؿ 
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 المبحث الثالث

 محضر أعمال الخبٌر وتقرٌره وأتعابه

ػ٘ذٓح ٣طْ جُخر٤ش ٜٓٔطٚ ، ٣ُكشس ٓكنًشج ذأػٔحُٚ ٝضوش٣ًشج ذ٘ط٤ؿطٜح 
 (ٕٔ7 )

. 

  : ِؾعش أعّبي اٌخج١ش : أٚالً 

٣ؿد إٔ ٣ؾطَٔ ٓكنش أػٔحٍ جُخر٤ش ػ٠ِ ذ٤حٕ قنٞس جُخقّٞ ٝأهٞجُْٜ 

ُٓٞهؼس ْٜٓ٘ ٓح ُْ ٣ٌٖ ُذ ٣ْٜ ٓحٗغ ٖٓ رُي ك٤زًش ك٢ جُٔكنش ًٔح ٣ؿد إٔ ٝٓالقظحضْٜ 

٣ؾطَٔ ػ٠ِ ذ٤حٕ أػٔحٍ جُخر٤ش ذحُطلق٤َ ٝأهٞجٍ جألؽخحؿ جُز٣ٖ عٔؼْٜ ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ أٝ 

ئغرحش ( 3ٗٔػ٠ِ هِد جُخقّٞ ٝضٞه٤ؼحضْٜ )ٓحدز  ذ٘حءً 
  (ٕٔ1 )

. 

                                      
 .ٕٓٙؿ 3ٔ.، جُٔشؾغ جُغحذن  ، ذ٘ذ ( د / كطك٢ ٝج٢ُ   جُٔرغٞه ك٢ هحٕٗٞ جُونحء جُٔذ٢ٗ .. 7ٕٔ) 

ٓااٖ هااحٕٗٞ ض٘ظاا٤ْ جُخرااشز جٌُاا٣ٞط٢. ٝهناا٢ ذااإٔ " جألفااَ كاا٢  ٖٔ( ٝٛاازٙ جُٔااحدز ضؼااحدٍ جُٔااحدز  1ٕٔ) 

ئؾشجءجش جُخر٤ش أٜٗح سٝػ٤ص " كارج أغرص جُخر٤اش ذٔكناش أػٔحُاٚ دػٞضاٚ ُِخقاّٞ ذخطحذاحش ٓغاؿِس كاإ 

 31ٔٔٓاٖ ٓاح٣ٞ عاا٘س  ٘الٕ " . )ٗواال ٓاذ٢ٗ ئؿلحُاٚ ئسكاحم فاٞس ٛازٙ جإلخطااحسجش ال ٣طشضاد ػ٤ِاٚ جُارط

(. ًٔااح ٕٔ٘م  1ٕٖٔؿ  ٕع  ٕٖجُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  ُٓ٘غاا٘س  7ٖٔهؼااٖ سهااْ 

هنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذأٗٚ " جُٔوشس إٔ جألفَ ك٢ جإلؾشجءجش أٜٗح سٝػ٤ص ًٝحٕ جُكٌْ جُٔطؼإٞ 

حُٚ أٗٚ هحّ ذاخطحس جُطحػ٘اس ذحُكناٞس هراَ ٓرحؽاشضٚ ك٤ٚ هذ جعطظٜش ٖٓ ٝجهغ ٓح أغرطٚ جُخر٤ش ذٔكحمش أػٔ

ُِٔأٓٞس٣س جُٔ٘ٞهس ذٚ ًٝحٕ ٓح هشسٙ جُكٌْ ك٢ ٛزج جُقذد ُٚ ٓأخزٙ ٖٓ جألٝسجم كإ جُطحػ٘س ئر ُْ ضوذّ ٓاح 

٣ذٍ ػ٠ِ إٔ ئخطحسٛح ذزُي ُْ ٣ٌٖ ٓٞؾًٜح ئ٠ُ جٌُٔحٕ جٌُحتٖ ذٚ ٓشًض ئدجسضٜح كاإ جُ٘ؼا٢ ذٜازج ٣ٌإٞ ػِا٠ 

،  33ٙٔٓااٖ ٣٘ااح٣ش عاا٘س   7ؾِغااس  -ضؿااحس١  33٘ٔ/ 3ٙض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ ؿ٤ااش أعااحط" . ) 

ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ، جُوغااْ جُػحُااع ، جُٔؿِااذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣ااٞ 

، ضكااص ػ٘ااٞجٕ " ئغرااحش" (  .ًٔااح هنااص رجش جُٔكٌٔااس ذأٗااٚ " ُااثٖ ًااحٕ هااحٕٗٞ ض٘ظاا٤ْ  ٖٔٔ، ؿ  333ٔ

ٓ٘اٚ  إٔ  ٣ٖٔٞؾاد كا٢ جُلواشز جألُٝا٠ ٓاٖ جُٔاحدز  31ُٓٔغا٘س  ٓٗشز جُقحدس ذحُٔشعّٞ ذواحٕٗٞ سهاْ جُخر

٣ُكشس جُخر٤ش ٓكناًشج ذحألػٔاحٍ جُطا٢ هاحّ ذٜاح ٣ؾاطَٔ ػِا٠ ذ٤احٕ قناٞس جُخقاّٞ ٝأهاٞجُْٜ ٝٓالقظاحضْٜ 

عٔؼْٜ ٖٓ ضِوحء ٓٞهؼس ْٜٓ٘ ، ًٔح ٣ؾطَٔ ػ٠ِ ذ٤حٕ ٓح هحّ ذٚ ٖٓ أػٔحٍ ذحُطلق٤َ ٝأهٞجٍ جألؽخحؿ جُز٣ٖ 

اٌممبْٔٛ ٌمُ ٠شرمت اٌمج الْ عمضاء ِخبٌفمخ ؽىمُ ٘مزٖ ٗلغٚ أٝ ذ٘حًء ػ٠ِ هِاد جُخقاّٞ ٝضٞه٤ؼاحضْٜ ، ئال إٔ 

اٌّمبدح ثبعزجممبس أٔٙمب رعمم  اعمشاءاد رٕظ١ّ١ممخ لُصمذ ثٙممب رّىم١ٓ اٌّؾىّممخ ِمٓ اعّممبي سلبثزٙمب عٍممٝ رمش٠ممش 

ٟ عاالٓس جُ٘ط٤ؿاس جُطا٢ خِاـ ئ٤ُٜاح ذحػطرحسٙ ٖٓ ػ٘حفاش جالعاطذالٍ كا٢ جُاذػٟٞ ُِٞهاٞف ػِا٠ ٓاذ اٌخج١ش

ٌم١ظ ثمالصَ أْ رزخمز أعّمبي اٌخج١مش ٚاعشاءارمٗ شمىالً ٝه٤حّ ٛزٙ جُ٘ط٤ؿس ػ٠ِ أعظ ٓإد٣اس ئ٤ُٜاح ، ٝٓاٖ غاْ 

" .  ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   ِع١ًٕب ٚأّب ٠ىفٟ أْ ٠ؾًّ اٌزمش٠ش ةٟ ِذٚٔبرٗ ِب ٠ُّىٓ اٌّؾىّخ ِمٓ سلبثزٙمب ع١ٍمٗ

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗاس جُطا٢  33ٖٓٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  1ٕؾِغس  -أقٞجٍ ؽخق٤س    13/ 7ٔجُطؼٖ سهْ 

، ضكااص  3ٔٔ، ؿ  33ٙٔهشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس، جُوغااْ جُػااح٢ٗ ، جُٔؿِااذ جألٍٝ ،  ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س 

ٓااٖ ٓااحسط عاا٘س  ٕٔؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ    ٕٓٓٓ/ ٕٖ٘ػ٘ااٞجٕ " ئغرااحش" (؛ ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ 

٤ٗٞٗاس جُطا٢ هشسضٜاح ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس، جُوغاْ جُشجذاغ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ، ٓؿٔٞػس جُوٞجػاذ جُوحٕٔٓٓ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. 7ٖٔ، ؿ  ٕٗٓٓع٘س     ٓح٣ٞ 
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ٝجُؼِس ٖٓ ٝؾٞخ ئغرحش أػٔحٍ جُخر٤ش ك٢ ٓكنش ٣ؾطَٔ ػ٠ِ جُر٤حٗحش جُٔزًٞسز 

ئغرحش ، ٛٞ ض٤ٌٖٔ جُٔكٌٔس ٖٓ ٓؼشكس ؾ٤ٔغ جُطلق٤الش ػ٘ذ ضوذ٣ْ جُخر٤ش  3ٗٔٔحدز ك٢ جُ

ُٜحٗط٤ؿس ػِٔٚ 
  (ٕٔ3 )

. 

ٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذإٔ " ٓكحمش أػٔحٍ جُخر٤ش ضُؼطرش ٖٓ أٝسجم جُذػٟٞ ، 

ًَٝ ٓح ٣ػرص ك٤ٜح ٖٓ دكحع ُِخقّٞ ٣ُؼطرش دكحًػح ٓؼشًٝمح ػ٠ِ جُٔكٌٔس " 
 (ٕٕٓ )

 . 

 ٌخجشح :رمش٠ش ا :صب١ًٔب 

 : ٚعٛة ا٠ذا  رمش٠ش اٌخجشح -1

ٓط٠ ذذأش جُخرشز كال ذذ ُٜح إٔ ض٘ط٢ٜ ، كارج ُْ ض٘ط٢ٜ جٗطٜحء ٓرطغًشج ذؼذٍٝ جُٔكٌٔس 

ػٜ٘ح كإ ٜٗح٣طٜح ضٌٕٞ ذإٔ ٣وذّ جُخر٤ش ضوش٣ًشج ٣نٔ٘ٚ ذ٤حٗحش ضكطحؾٜح جُٔكٌٔس ُِلقَ ك٢ 

جُ٘ضجع جُٔطؼِن ذحُٞجهؼس جُط٢ ًِق ذاؾشجء جُخرشز ك٤ٜح 
 (ٕٕٔ )

. 

ئغرحش ٓقش١ ػ٠ِ أٗٚ " ػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣وذّ ضوش٣ًشج ٓٞهًؼح ٓ٘ٚ  ٓ٘ٔٝض٘ـ جُٔحدز 

ذ٘ط٤ؿس أػٔحُٚ ٝسأ٣ٚ ٝجألٝؾٚ جُط٢ جعط٘ذ ئ٤ُٜح ذا٣ؿحص ٝدهس . كارج ًحٕ جُخرشجء غالغس كٌَِ 

 ٝجقًذج ٣زًش ك٤ٚ سأْٟٜٓ٘ إٔ ٣وذّ ضوش٣ًشج ٓغطوالً ذشأ٣ٚ ٓح ُْ ٣طلوٞج ػ٠ِ إٔ ٣وذٓٞج ضوش٣ًشج 

ٝأعرحذٚ "ًَ ْٜٓ٘  
 
. 

ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ػ٠ِ أٗٚ "  ًٖٔٔح ض٘ـ جُلوشز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحدز 

... ٣ُكشس جُخر٤ش ضوش٣ًشج ٓٞهًؼح ٓ٘ٚ ذ٘ط٤ؿس أػٔحُٚ ٝسأ٣ٚ ٝجألٝؾٚ جُط٢ جعط٘ذ ئ٤ُٜح ذا٣ؿحص 

لن ػ٤ِٚ ، ٝك٢ قحُس ٝدهس، كإ ضؼذد جُخرشجء أػذٝج ضوش٣ًشج ٝجقًذج ذ٘ط٤ؿس أػٔحُْٜ ذحُشأ١ جُٔط

   ػذّ جالضلحم ػ٠ِ سأ١ ، ٣ُؼذ جُطوش٣ش ذحُشأ١ جُز١ قحص جألؿِر٤س ٓغ جإلؽحسز ئ٠ُ ذحه٢ 

ج٥سجء " 
 (ٕٕٕ )

. 

                                      
( د / ػرذ جُٞدٝد ٣ك٠٤   جُٔٞعٞػس جُؼ٤ِٔس ألقٌحّ ٓكٌٔس جُ٘ول ، جُؿضء جُػح٢ٗ ، جألقٌحّ جُؼحٓاس  3ٕٔ) 

 . ّٖٕٔ ، ؿ 31ٗٔج٤ٔ٤ُٖ ٝجُخرشز ، ذذٕٝ ٗحؽش، ك٢ جإلغرحش ، جإلهشجس ٝجعطؿٞجخ جُخقّٞ ٝ

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٙٗغا٘س  1ٙٙهؼاٖ سهاْ  373ٖٔٓ ٣٘اح٣ش عا٘س  ٓٔ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٕٕٓ) 

 (.ٕٗم  7ٓٔؿ  ٔع  ٖٓجُ٘ول ط 

( د / سؾااحء د٤ِٛاا٤ظ   جُخرااشز جُونااحت٤س كاا٢ جُٔااٞجد جُٔذ٤ٗااس كاا٢ ظااَ هااحٕٗٞ جإلؾااشجءجش جُٔذ٤ٗااس  ٕٕٔ) 

،  -ٓغاطـحْٗ –ُس دًطٞسجٙ ٤ًِس جُكواٞم ٝجُؼِاّٞ جُغ٤حعا٤س  ، ؾحٓؼاس ػراذ جُك٤ٔاذ ذاٖ ذاحد٣ظ ٝجإلدجس٣س، سعح

 . ّٕٙ٘ ، ؿ  3ٕٔٓ-1ٕٔٓجُؿضجتش، 

، ٝهااذ ًحٗااص هرااَ ضؼااذ٣ِٜح ٓطحذوااس  ٕٙٔٓ( ُغاا٘س ٕ٘(  ٛاازٙ جُلوااشز ٓؼذُااس ذٔٞؾااد جُوااحٕٗٞ سهااْ ) ٕٕٕ) 

 -ذأٗٚ " ٖٓ جُٔوشس  -جُ٘ـ جُغحذن  ك٢ ظَ –ئغرحش ٓقش١ .  ٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س  ُٓ٘ٔ٘ـ

إٔ ٓ٘حه جُطؼٖ ذارطالٕ أػٔاحٍ جُخر٤اش إٔ ٣ٌإٞ هاذ ؽاحخ ئؾاشجءجش جُطوش٣اش ػ٤اد ؾاٞٛش١  -ك٢ هنحتٜح 

ٓاٖ هاحٕٗٞ ض٘ظا٤ْ جُخراشز  ٖٔضشضد ػ٤ِٚ مشس ُِخقاْ. ُٝٔاح ًاحٕ رُاي، ًٝحٗاص جُلواشز جُػح٤ٗاس ٓاٖ جُٔاحدز 

ٌٚمُ ٠شرمت ٘مزا اٌممبْٔٛ اٌمج الْ ػِا٠ أٗاٚ "... ". ضا٘ـ  31ُٓٔغا٘س  ٓٗجُقحدس ذحُٔشعاّٞ ذواحٕٗٞ سهاْ 

، ًٝااحٕ جُػحذااص إٔ ضوش٣ااش ُؿ٘ااس جُخرااشجء ًااحٕ ٓطشًٝقااح  ضكااص ٗظااش  عممضاء عٍممٝ ِخبٌفممخ ؽىممُ ٘ممزٖ اٌّممبدح

 =ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ، ٝسأ١ جُِؿ٘س ال ٣و٤ذٛح ضطر٤وًح  ُِوٞجػذ جُؼحٓس ذؾإٔ عِطس جُوحم٢ ك٢ جإلغراحش ، ٝهاذ
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ٖ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ أٝؾرح ػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣نٖٔ ضوش٣شٙ ٤ٝٓلحد رُي إٔ جُٔؾشػ

 ٗط٤ؿس أػٔحُٚ ٝسأ٣ٚ ٝجألٝؾٚ جُط٢ جعط٘ذ ئ٤ُٜح ذا٣ؿحص ٝدهس.

رُي ض٤ٌٖٔ جُخقّٞ أٝالً غْ جُٔكٌٔس ٖٓ ٓ٘حهؾس جُ٘ط٤ؿس جُط٢ جٗط٠ٜ ٝجُكٌٔس ٖٓ 

ئ٤ُٜح جُخر٤ش ٝجألعح٤ٗذ جُط٢ جػطٔذ ػ٤ِٜح 
 (ٕٕٖ )

. 

أؾحص  -ٝك٢ قحٍ ئرج ٗذذص جُٔكٌٔس غالغس خرشجء -٣ٝاُلقع إٔ جُٔؾشع جُٔقش١  

جقًذج ٣زًش ك٤ٚ ٌَُ ْٜٓ٘ إٔ ٣وذّ ضوش٣ًشج ٓغطوالً ذشأ٣ٚ ٓح ُْ ٣طلوٞج ػ٠ِ إٔ ٣وذٓٞج ضوش٣ًشج ٝ

ذاػذجد  –ك٢ قحُس ضؼذد جُخرشجء  –سأٟ ًَ ْٜٓ٘ ٝأعرحذٚ ، ذ٤٘ٔح جًطل٢ جُٔؾشع ج٣ٌُٞط٢

ضوش٣ش ٝجقذ ذ٘ط٤ؿس أػٔحُْٜ ٝجُشأ١ جُٔطلن ػ٤ِٚ ٝك٢ قحُس جخطالكْٜ ك٢ جُشأ١ ٣ر٤ٖ جُشأ١ 

 جُز١ قحص ػ٠ِ أؿِر٤س جألػنحء ٓغ جإلؽحسز ئ٠ُ ذحه٢ ج٥سجء .

      ٣ط٢ ػ٠ِ جُ٘ـ ػ٠ِ رُي ٛٞ عشػس ئٗؿحص ًٝحٕ دجكغ جُٔؾشع جٌُٞ

جُٔأٓٞس٣حش
 (ٕٕٗ )

ئغرحش أعٞز ذٔح  ٓ٘ٔ، ٝٗذػٞ جُٔؾشع جُٔقش١ ئ٠ُ ضؼذ٣َ ٗـ جُٔحدز  

 كؼَ جُٔؾشع ج٣ٌُٞط٢ ُِٝغرد رجضٚ . 

ُٝٗؾ٤ش ئ٠ُ أٗٚ ئرج ٗذذص جُٔكٌٔس غالغس خرشجء ٝؾد إٔ ٣ؾطشًٞج ؾ٤ًٔؼح ك٢ جألػٔحٍ 

ٜٞد ئ٤ُْٜ ذٜح ٝإٔ ٣ؾطشًٞج أ٣ًنح ك٢ جُٔذجُٝس ٝض٣ٌٖٞ جُشأ١ جُط٢ ضوطن٤ٜح جُٔأٓٞس٣س جُٔؼ

كارج غرص أْٜٗ ُْ ٣ؾطشًٞج ًٓؼح ك٢ ضِي جألػٔحٍ أٝ ك٢ جُٔذجُٝس ٝض٣ٌٖٞ جُشأ١ ًحٕ جُطوش٣ش             

ذحهالً " 
  (ٕٕ٘ )

. 

 

                                                                               
حع جُطحػ٘ااس جُخااحؿ ذاارطالٕ ضوش٣ااش جُِؿ٘ااس ػِاا٠ عاا٘ذ ٓااٖ أٗااٚ هحُٔااح ٝهااغ ٝجؾااٚ جُكٌااْ جُٔطؼاإٞ ك٤ااٚ دكاا=

جُخرشجء أػنحء جُِؿ٘س ػ٠ِ جُطوش٣ش ٝجُ٘ط٤ؿس جُط٢ جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح كٔاإدٟ رُاي إٔ ٛازٙ جُ٘ط٤ؿاس جسضةٛاح أػناحء 

جُِؿ٘س ذحإلؾٔحع ٝال ٓكَ ػ٘ذتز ذإٔ ٣ػرص ًَ ػنٞ ٖٓ أػناحتٜح سأ٣اٚ، ًٝاحٕ ٓاح أٝسدٙ جُكٌاْ ال ٓخحُلاس 

ُغا٘س  1ُِٖٔوحٕٗٞ ٖٝٓ غْ كإ جُ٘ؼ٢ ذٜزج جُغرد ٣ٌٕٞ ك٢ ؿ٤ش ٓكِاٚ ". )ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ ك٤ٚ 

، ؿ  1ٕٓٓ،  جُوغْ جُخاحٓظ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٗاٞكٔرش ٕٖٗٓٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   ٕٔؾِغس  -ئدجس١  ٕٕٓٓ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ٖٕٙ

 .  ٕٖ٘ؿ  1ٖ٘( د/ ع٤ِٔحٕ ٓشهظ   جُٔشؾغ جُغحذن  ذ٘ذ   ٖٕٕ) 

ذطؼذ٣َ ذؼذ أقٌحّ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز  ٕٙٔٓ( ُغ٘س ٕ٘( جُٔزًشز جإل٣نحق٤س ُِوحٕٗٞ سهْ ) ٕٕٗ) 

) ٓ٘ؾٞسز  ذحُؿش٣ذز جُشع٤ٔس " ج٣ٌُٞص ج٤ُّٞ "  ،  31ٓٔ( ُغ٘س ٓٗجُقحدس ذحُٔشعّٞ ذحُوحٕٗٞ سهْ )

      ّ ، ٤ٕٗٓٔٙٚ ٖٓ ٣ٞ ٕٙ -ٛـ  7ٖٖٗٔٓ سٓنحٕ   ٕٔجُغ٘س جُػح٤ٗس ٝجُغطٕٞ ، جألقذ  3ٕٗٔجُؼذد 

 (  . ٘ؿ 

ُٓؾحس  ُٕٙغ٘س  ٙٓ٘هؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٓٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٕٕ٘)         جُونحت٤س، ُقٌْ 

 ئ٤ُٚ عِلًح(.

ٝٛزج ػ٤ٖ ٓح رٛرص ئ٤ُٚ  ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، ئال أٜٗح  " أؾحصش ُِخرشجء جُػالغس إٔ ٣لٞمٞج أقذْٛ 

 ٤ٔ7ٓز جُٔأٓٞس٣س جُط٢ أُع٘ذ ئ٤ُْٜ جُو٤حّ ذٜح " . ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ ذحُو٤حّ ذرؼل جألػٔحٍ جُالصٓس ُط٘ل

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض  33ٖٗٔٓ كرشج٣ش ع٘س  1ؾِغس  -ضؿحس١  3ٖ/

 " (. ضكص ػ٘ٞجٕ" ئغرحش ، ٓٓٔ، ؿ   333ٔج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُع ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣ٞ ع٘س 
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  شىً رمش٠ش اٌخجشح : -2

٣طْ ضكش٣ش ٖ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ ُْ ٣كذدج ؽٌالً ٓؼ٤ً٘ح ٤ٖٓ جُٔالقع إٔ جُٔؾشػ

ؼ٤ٖ  ُٓ ضوش٣ش جُخرشز  ٝكوٚ ، ٣ٝشؾغ رُي ئ٠ُ ضشى جُكش٣س ٌَُ خر٤ش ٤ُُكشس ضوش٣شٙ ٝكن ؽٌَ 

ذقٞسز ؽخق٤س قغد ػِٔٚ ٝك٘ٚ ٝهذسضٚ ػ٠ِ جُطشض٤د ٝجُذهس ٝجُٞمٞـ ك٢ جُق٤حؿس 

ٝجُٔ٘طن ك٢ ػشك جُٞهحتغ ٝجُ٘طحتؽ جٗطٜحء ئ٠ُ ئذذجء سأ٣ٚ جُؾخق٢ ك٢ جُٔغأُس ٓكَ 

 جُخر٤ش ٝجُر٤حٗحش جُط٢جُ٘ـ جُقش٣ف ػ٠ِ ؽٌَ ٓؼ٤ٖ ُطوش٣ش مشٝسز ٗشٟ ٝئٕ ً٘ح  جُخرشز.

، ألٕ ٛزج جُطوش٣ش ٛٞ خالفس ٜٓٔس جُخر٤ش ، ٝٛٞ جُز١ ٤ُ٘٣ش جُوحم٢ ، ُزج  ح٣طن٣ٜ٘ٔؿد إٔ 

 ٝؾد إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ؽٌَ ٓؼ٤ٖ ٝإٔ ٣طنٖٔ ذ٤حٗحش ٓؼ٤٘س ٣طؼ٤ٖ جُ٘ـ ػ٤ِٜح. 

، أٝ ضكذ٣ذ جُخطس جُٞجؾد ئضرحػٜح  ٝذحُشؿْ ٖٓ ػذّ ضكذ٣ذ جُٔؾشع ُؾٌَ جُطوش٣ش  

طؼِن ذحُخر٤ش ٗلغٚ ، ق٤ع ٣نغ ك٢ قغرحٗٚ إٔ ٣ٌٕٞ  ُٓ ػ٘ذ ضكش٣شٙ ، ئال إٔ ٛزج جألٓش 

ُٓكذًدج ، كؾٌَ جُطوش٣ش ٣شضرو ذطر٤ؼس جُٔغحتَ جُط٢ ذكػٜح ٝػحدز ٓح ٣طنٖٔ ػّذز  جُطوش٣ش 

أؾضجء ٜٓ٘ح 
 (ٕٕٙ )

   

    اٌذ٠جبعخ -أ

ٞفق ، ق٤ع ٣ؼشك ك٤ٚ جُٞهحتغ جُط٢ قذغص ٓ٘ز ٣ٜطْ جُخر٤ش ك٢ ٛزج جُؿضء ذحُ

ذذج٣س أدجء جُٜٔٔس جًُِٔٞس ئ٤ُٚ ٝضطنٖٔ ضٞؾ٤ٚ جُذػٟٞ ُِخقّٞ ُكنٞس أدجء جُخرشز ، ٝك٢ 

 ٣طْ جإلؽحسز ئ٠ُ رُي .أقذ جُخقّٞ  قحُس ؿ٤حخ

ًٔح ضطنٖٔ جُذ٣رحؾس ِٓخًقح ٝجك٤ًح ُٞهحتغ جُ٘ضجع ٝجدػحءجش جُخقّٞ ٝجألٝسجم 

 طنٖٔ أهٞجٍ ٝٓالقظحش جُخقّٞ .ضًٔح ٣ؿد إٔ جُط٢ ُعِٔص ُِخر٤ش 

جُذ٣رحؾس جُؿضء جألٍٝ جُز١ ٣طنٔ٘ٚ جُطوش٣ش ٣ٝؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُخر٤ش  ٝضُؼذ

ٓٞمٞػ٤ًح ك٢ أغ٘حء ًطحذطٚ ، ٣ٝطكشٟ جُذهس جُطحٓس ٝخحفس ك٤ٔح ٣طؼِن ذأهٞجٍ ٝٓالقظحش 

ُٔ ؽ ٝجألدُس ؿجُخقّٞ ك٤ؿد إٔ ٣ؼرش ػٖ أكٌحسْٛ ال ػٖ ضل٤ٌشٙ ٝأال ٣طشى جُك ْٜ وذٓس ٓ٘جُ

أقذْٛ  أٝ ٖٓ
 (ٕٕ7 )

. 

  أعّبي اٌخجشح : -خ

ؼشك ك٢ ٛزج جُؿضء ًَ جألػٔحٍ جُط٢ هحّ ذٜح جُخر٤ش ٝجُٔؼِٞٓحش جُط٢ ققَ ٣ُ 

 ػ٤ِٜح ك٢ عر٤َ ض٘ل٤ز جُٔأٓٞس٣س.

٣ٝؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٛزج جُؿضء ذأعِٞخ ٓٞؾض ٌُٝ٘ٚ ؽحَٓ ٌَُ جألػٔحٍ ٝجألذكحظ 

ش٣ن أٓحّ جُٔكٌٔس جُط٢ هحّ ذٜح جُخ٤ش ، ٝرُي إلٗحسز جُط
 (ٕٕ1 )

. 

                                      
؛  د/ ػ٠ِ جُؾكحش جُكذ٣ذ١   جُٔشؾغ  1ٖٗؿ  ٖٙ٘د/ ع٤ِٔحٕ ٓشهظ   جُٔشؾغ جُغحذن ،  ذ٘ذ  ( ٕٕٙ) 

 .7ٗٔ -ٙٗٔ؛ جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٖٔٗ -1ٖٖجُغحذن ، ؿ 

 .1ٖٖ( د/ ػ٠ِ جُؾكحش جُكذ٣ذ١   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٕٕ) 

 .3ٖٖ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  1ٕٕ) 
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  إٌزبئظ ٚاٌشأٞ : -ؼ

 ٣وذّ جُخر٤ش ك٢ ضوش٣شٙ ِٓخًقح ُِ٘طحتؽ جُط٢ ضٞفَ ئ٤ُٜح ٖٓ خالٍ أػٔحٍ جُخرشز ،

ٝضوذّ ٛزٙ جُ٘طحتؽ ًأعرحخ ٓ٘طو٤س ٓإد٣س ُِشأ١ جُز١ جٗط٠ٜ ئ٤ُٚ ٣ٝوذّ جإلؾحذس ػ٠ِ ًَ 

 جُطغحؤالش جُٔطشٝقس ػ٤ِٚ ٖٓ هشف جُوحم٢ .

خرشجء ٣زًش ًَ ْٜٓ٘ سأ٣ٚ أ١ جُخر٤ش ٓغررًح ، ٝك٢ قحٍ ضؼذد ج٣ُٝؿد إٔ ٣ٌٕٞ س

 .ٝأعرحخ

ٝرًش أعرحخ جُشأ١ جُز١ جٗط٠ٜ ئ٤ُٚ جُخر٤ش ٣غٔف ُِخقّٞ ذٔ٘حهؾطٚ ، ًٔح ٣غٔف 

 ُِوحم٢ ذافذجس قٌٔٚ .

ٝضرشص أ٤ٔٛس ضغر٤د سأ١ جُخر٤ش ك٢ قحٍ أخز جُكٌْ ذشأ١ جُخر٤ش ، رُي إٔ " 

ٝػ٠ِ ٓح ؾشٟ ذٚ هنحء  -جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح ضوش٣ش جُخر٤ش كاٗٚ ٣ُؼطرش جُكٌْ ئرج أخز ذحُ٘ط٤ؿس جُط٢ 

ذ٤ٖ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ هذ أخز ذٜح ٓكُٔٞس ػ٠ِ جألعرحخ جُط٢ ذ٠٘ ػ٤ِٜح ُِطالصّ  -ٓكٌٔس جُ٘ول 

ٝٓوٞٓحضٜح جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح 
 (ٕٕ3 )

. 

ح ػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣لقف ػٖ ٓقذس جعطخالفٚ ُٔح ٣شضث٤ٚ ٖٓ ٗطحتؽ  ًٓ ٤ُٝظ ُضج

جُؼ٤ِٔس ٝجُؼ٤ِٔس ضغط٘ذ ئ٠ُ خرشضٚ 
 (ٕٖٓ )

. 

ٝجُطؼٖ ػ٠ِ ضوش٣ش جُخر٤ش ذأٗٚ ذ٠٘ ٓح جٗط٠ٜ ئ٤ُٚ ٖٓ ٗطحتؽ ػ٠ِ أعرحخ ال أفَ ُٜح 

ك٢ جألٝسجم ال ٣ُؼذ ضض٣ًٝشج ٝعر٤َ جُطحػٖ ك٢ ئغرحش رُي ٛٞ ٓ٘حهؾس ضوش٣ش جُخر٤ش ٝئذذجء 

جػطشجمحضٚ ػ٤ِٚ ال جُطؼٖ ػ٤ِٚ ذحُطض٣ٝش
 (ٕٖٔ )

. 

  اٌزبس٠خ ٚاٌزٛل١   : -د

إٔ ٣طنٖٔ جُطوش٣ش جُطحس٣خ ًٝزُي ضٞه٤غ جُخر٤ش ، ٝجُطٞه٤غ ٖٓ جُر٤حٗحش ٣ؿد 

جُؿٞٛش٣س ٝجُٜحٓس ك٢ جُطوش٣ش ٣ٝؿد إٔ ٣كَٔ جُطوش٣ش ضٞه٤غ ًَ جُخرشجء ئرج ضؼذدٝج ، 

ذحػطرحس إٔ جُطٞه٤غ ٛٞ جُز١ ٣ؼط٢ جُطوش٣ش فلس جُشع٤ٔس 
 (ٕٖٕ )

  

                                      
جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول  ُٕ٘غ٘س  1٘٘هؼٖ سهْ  31ٖ٘ٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٗ( ) ٓذ٢ٗ  3ٕٕ) 

(. ُاازج  " ٣ؿااد إٔ ضٌاإٞ جألعاارحخ جُطاا٢ أٝسدٛااح جُخر٤ااش ضكٔااَ جُ٘ط٤ؿااس جُطاا٢   ٖٕٗم  71ٔٔؿ  ٖٙط 

جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح ك٢ ضوش٣شٙ، ٝئرج ًحٗص ٛزٙ جُ٘ط٤ؿس هذ ضؼحسمص ٓغ دكحع ؾاٞٛش١ أذاذجٙ أقاذ جُخقاّٞ ٝجعاطذٍ 

ذٔغط٘ذجش هذٜٓح ئ٠ُ جُٔكٌٔس كاٗاٚ ٣طؼا٤ٖ ػِا٢ ٓكٌٔاس جُٔٞماٞع ق٤٘ثاز ضٔكا٤ـ ٛازج جُاذكحع  ػ٠ِ فكطٚ

رطاَ " . )ض٤٤ٔاض  ُٔ ػ٠ِ مٞء ٓح ض٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٛزٙ جُٔغط٘ذجش ٖٓ دالُس ٝئال ًاحٕ قٌٜٔاح ٓؾاٞذًح ذحُوقاٞس جُ

 ٔٗ ، ٓؿِس جُوناحء ٝجُواحٕٗٞ طٖٕٖٔٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  7ؾِغس  -ضؿحس١  3ٕٓٓ/٣ًٞ1ٙ٘ط٢   جُطؼٖ سهْ 

 (.ٕٔم  1ٗؿ  ٕؼ 

، ُقٌْ  1ُٗغ٘س  3ٗٗهؼٖ سهْ  31ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٓ( )ٗول " دٝجتش جإل٣ؿحسجش "   ٖٕٓ) 

 ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح (. 

، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط  ُٖٖغا٘س  ٖٕٔهؼاٖ سهاْ  3ٙ7ٖٔٓ أذش٣َ عا٘س  ٖٔ( ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٕٔ) 

  (.ٕ٘ٔم  1ٖٔؿ   1ٔ
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  اٌٛصبئك : -ٛـ

جُخر٤ش ك٢ ئٗؿحص جُطوش٣ش ٝجُط٢ ٣طْ  ضؾَٔ جألٝسجم ٝجُٔغط٘ذجش جُط٢ جػطٔذٛح

ئ٣ذجػٜح ٓغ ضوش٣ش جُخرشز ئمحكس ئ٠ُ ئخطحس جُخقّٞ ، ٝأهٞجُْٜ ، ٝهِرحضْٜ ، ٝضكلظحضْٜ ئرج 

 ًحٗص ٌٓطٞذس .

٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ أعِٞخ جُطوش٣ش ذغ٤طًح ٝٝجمًكح ذوذس جإلٌٓحٕ ٣ٝؿد ػ٠ِ جُخر٤ش أال 

 لحد١ جألعِٞخ جُؼ٢ِٔ جُٔطخقـ.٣ِؿأ ئ٠ُ جألعِٞخ جُرالؿ٢ ٝإٔ ٣كحٍٝ هذس جإلٌٓحٕ ض

٣ٝ٘رـ٢ إٔ ضٌٕٞ ضؼ٤ِالش جُخر٤ش ٝضغر٤رحضٚ ده٤وس ٝٓ٘طو٤س ٝؿ٤ش ٓطؼحسمس ك٤ٔح 

ذ٤ٜ٘ح ، أٝ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُ٘ط٤ؿس جُٔطٞفَ ئ٤ُٜح 
 (ٕٖٖ )

. 

ٝػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣ُذػْ ضوش٣شٙ ذحألفٍٞ جُؼ٤ِٔس جُٔغطوشز ٝإٔ ٣ر٤ٖ ٓذٟ خشٝؼ 

جُطر٤د ٓكَ جُٔغحءُس ػٜ٘ح 
 (ٕٖٗ )

 . 

 ١ِعبد ا٠ذا  اٌزمش٠ش ٚاخجبس اٌخصَٛ ثٗ : -3

٣ُؼطرش ٤ٓؼحد ئ٣ذجع جُطوش٣ش ٖٓ أْٛ ٝأخطش ئؾشجءجش جُخرشز جُط٢ ضإغش ػ٠ِ ع٤ش 

جُخقٞٓس ٝجُلقَ ك٤ٜح . ُزُي ٣ؿد إٔ ٣طنٖٔ جُكٌْ جُقحدس ذحٗطذجخ جُخرشجء ػ٠ِ ج٤ُٔؼحد 

 .ٔقش١ جُ غرحشٖٓ هحٕٗٞ جإل ٖ٘ٔجُز١ ٣كذدٙ جُوحم٢ إل٣ذجع جُخر٤ش ضوش٣شٙ ػٔالً ذحُٔحدز 

كارج أفذسش جُٔكٌٔس أًٓشج ذحُخرشز دٕٝ ضكذ٣ذ ٤ٓؼحد ئ٣ذجع جُطوش٣ش ، ٣ٌٖٔ ُِخقْ 

إٔ ٣ِؿأ ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُط٢ ٣ٌٜٔ٘ح ضذجسى جألٓش ، ٝئفذجس هشجس ض٢ِ٤ٌٔ ذطكذ٣ذٙ ٣ٝطٞهق 

طشمٚ ٖٓ ج٤ُٔؼحد جُز١ ٣كذدٙ جُوحم٢ إل٣ذجع جُطوش٣ش ػ٠ِ هر٤ؼس جُٔغحتَ جُل٤٘س ٝٓح ٣ؼ

    ٤ٓؼحد ئ٣ذجع جُطوش٣ش ٖٓ هرٍٞ جُخر٤ش ٝٓٞجكوطٚ ػ٠ِ أدجء  ٣ٝرذأ شٟ .فؼٞذحش أخ

جُٔأٓٞس٣س 
 (ٕٖ٘ )

 . 

ٝئرج ُْ ٣ٞدع جُخر٤ش ضوش٣شٙ ك٢ جألؾَ جُٔكذد ك٢ جُكٌْ جُقحدس ذطؼ٤٤٘ٚ ٝؾد ػ٤ِٚ 

ٝجألعرحخ إٔ ٣ٞدع هِْ جٌُطحخ هرَ جٗونحء رُي جألؾَ ٓزًشز ٣ر٤ٖ ك٤ٜح ٓح هحّ ذٚ ٖٓ جألػٔحٍ 

جُط٢ قحُص دٕٝ ئضٔحّ ٓأٓٞس٣طٚ ٝك٠ جُؿِغس جُٔكذدز ُ٘ظش جُذػٟٞ ئرج ٝؾذش جُٔكٌٔس ك٢ 

ٖٓ  ٕ٘ٔ)ٓحدز  ٝئ٣ذجع ضوش٣شٙ إلٗؿحص ٓأٓٞس٣طٚ ٓزًشز جُخر٤ش ٓح ٣ُرشس ضأخ٤شٙ ٓ٘كطٚ أؾالً 

 .( جُٔقش١ غرحشهحٕٗٞ جإل

                                                                               
 .ٖٓٗجُغحذن ، ؿ  ( د/ ػ٠ِ جُؾكحش جُكذ٣ذ١   جُٔشؾغ ٕٖٕ) 

 .1ٗٔؿ  ٝٓح ذؼذٛح ؛ جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن ،  ٖٔٗ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٖٖٕ) 

( د/ ٓكٔذ قغٖ هحعْ   جُخطأ ك٢ جُٔؿحٍ جُطر٢ " دسجعس كو٤ٜس ٝهنحت٤س ك٢ مٞء جُططٞسجش  ٖٕٗ) 

 .7ٕٔؿ  ، ّٕٗٓٓجُٔؼحفشز ألقٌحّ جُٔغث٤ُٞس جُطر٤س " ، دجس جُؿحٓؼس جُؿذ٣ذز، 

 .1ٙٔع٤ٔش ًحَٓ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ   ( أعطحرٗح جُذًطٞس / ٖٕ٘) 
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هص جُٔ٘حعد أٓح ئرج ُْ ٣ٌٖ غٔس ٓرشس ُطأخش جُخر٤ش ػٖ ئ٣ذجع ضوش٣شٙ ك٢ جُٞ

، ـشجٓس ال ضض٣ذ ػ٠ِ غالغٔحتس ؾ٤٘ٚٝجُٔكذد إلضٔحّ جُٔأٓٞس٣س ، قٌٔص جُٔكٌٔس ػ٠ِ جُخر٤ش ذ

 ٣ٌٕٝٞ أٓحّ جُوحم٢، ٝسؿْ ضـش٣ْ جُخر٤ش، خ٤حسجٕ  

 إٔ ٣ٔ٘ف جُخر٤ش أؾالً آخش إلٗؿحص ٓأٓٞس٣طٚ ٝئ٣ذجع ضوش٣شٙ . اٌخ١بس األٚي :

 إٔ ٣غطرذٍ ذٚ خر٤ًشج ؿ٤شٙ  اٌخ١بس اٌضبٟٔ :
 (ٕٖٙ )

٣ُِٝضٓٚ ذشد ٓح ٣ٌٕٞ هذ هرنٚ ٖٓ جألٓحٗس  

ئ٠ُ هِْ جٌُطحخ. ٝال ٣ُورَ جُطؼٖ ك٢ جُكٌْ جُقحدس ذاذذجٍ جُخر٤ش ٝئُضجٓٚ ذشد ٓح هرنٚ ٖٓ 

جألٓحٗس . ٝرُي ًِٚ ذـ٤ش ئخالٍ ذحُؿضجءجش جُطأد٣ر٤س جُط٢ هذ ضٞهغ ػ٠ِ جُخر٤ش ٖٓ جُؿٜس 

 ٜح ٝؾٚ.جُطحذغ ُٜح ٝٓغث٤ُٞطٚ ػٖ جُطؼ٣ٞنحش ئٕ ًحٕ ُ

ٝئرج ًحٕ ضأخ٤ش جُخر٤ش ػٖ ئ٣ذجع ضوش٣شٙ  ٗحؽثًح ػٖ خطأ جُخقْ أُضٓص جُٔكٌٔس 

جُخقْ ذـشجٓس ال ضوَ ػٖ ػؾش٣ٖ ؾ٤٘ٚ ٝال ضض٣ذ ػ٠ِ خٔغٔحتس ؾ٤٘ٚ ، ٣ٝؿٞص ُٜح كنالً 

ٖٓ هحٕٗٞ  ٕ٘ٔجُكٌْ ذغوٞه قوٚ ك٢ جُطٔغي ذحُكٌْ جُقحدس ذطؼ٤٤ٖ جُخر٤ش) ٓحدز  -ػٖ ٛزج

   (.جإلغرحش جُٔقش١

ٝسجتذ جُٔؾشع ك٢ ضوش٣شٙ ُٜزٙ جُوٞجػذ ٛٞ ضٞك٤ش عِطس كؼحُس ُِوحم٢ ذوقذ 

جُك٤ُِٞس دٕٝ ضؼط٤َ جُونح٣ح جُز١ ٣ـِد ٝهٞػٚ ًِٔح ػ٤ٖ خر٤ش ك٢ جُذػٟٞ 
 (ٕٖ7 . )

 

٣ٝٞدع جُخر٤ش ضوش٣شٙ ٝٓكحمش أػٔحُٚ هِْ جٌُطحخ ٣ٝٞدع ًزُي ؾ٤ٔغ جألٝسجم 

ظٞسز أٓحٜٓح جُذػٟٞ ذؼ٤ًذج ػٖ ٓٞهٖ جُخر٤ش جُط٢ ُعِٔص ئ٤ُٚ كارج ًحٕ ٓوش جُٔكٌٔس جُٔ٘

                                      
( ٣ٝاُلقع إٔ جإلذذجٍ ك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ذوشجس ٖٓ جُٔكٌٔس ، ٝال ٣ٌل٢ هشجس ٓاٖ ستا٤ظ  ٖٕٙ) 

، ٖ٘ٔجُذجتشز أٝ جُوحم٢ جُز١ ػ٤ٖ جُخر٤ش . ق٤ع هنص ٓكٌٔاس جُا٘ول ذأٗاٚ " ٣را٤ٖ ٓاٖ جعاطوشجء جُٔاٞجد 

رع١١ٓ اٌخج١ش اثزذاء ٠ىْٛ ثّمزعٝ ؽىمُ لعمبئٟ  ٚومزٌه اثمذاي اٌخج١مش ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش إٔ  ٕ٘ٔ، ٓٗٔ

ؾممذد أِممب اٌخج١ممش اٌممزٞ ٠ ٍممت اعفممبءٖ ِممٓ أداء  ُّ جممشس عممٓ ا٠ممذا  رمش٠ممشٖ ةممٟ األعممً اٌ ُِ اٌممزٞ ٠زمم خش دْٚ 

اٌمذائشح اٌزمٟ  اٌّ ِٛس٠خ ةإْ اثذاٌٗ ال ٠غزٍضَ اذٚس ؽىُ ثٗ ِٓ اٌّؾىّخ ثً ٠غٛص اٌزمش٠ش ثٗ ِمٓ سئم١ظ

ع١ٕزٗ أٚ اٌمبظٟ اٌزٞ ع١ٕٗ. ٚل١بًعب عٍٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ األخ١شح اثذاي اٌخج١ش اٌزٞ ٌُ ٠ُصبد  رع١١ٕٗ ِؾالً  

وّب ٌٛ وبْ لذ رٛةٝ أٚ اعزجعذ اعّٗ ِٓ اٌغذٚي أٚ ِب اٌٝ رٌه. ٚغبٌّب ٌُ ٠شزشغ اٌمبْٔٛ أْ ٠ىْٛ لمشاس 

ح ًحٕ ه٤حّ ٓكٌٔاس جالعاطث٘حف ذطك٤ِاق خر٤اش ؿ٤اش جُاز١ . ُٝٔاإلثذاي اش٠ؾبً ةّٓ صُ ٠غٛص أْ ٠ىْٛ ظ١ًّٕب

ػ٤٘ٚ جُكٌْ هرالً، ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ هشجس م٢٘ٔ ذاذذجٍ ٖٓ قِلطٚ ج٤ٔ٤ُٖ ذٜزج جألخ٤اش، ٝٛاٞ ٓاح أُٔاف ئ٤ُاٚ جُكٌاْ 

جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ُْٝ ٣ضػْ جُطحػٕ٘ٞ إٔ ٛزج جإلذذجٍ ًحٕ ك٢ قحُس ضٞؾد فذٝسٙ ذكٌْ هنحت٢ هروحً ُِوحػاذز 

ِاا٠ جُؼٌااظ ٓااٖ رُااي هااحُٞج ئٕ ٤ًِااس جُٜ٘ذعااس ذؿحٓؼااس جُٔ٘قااٞسز ُاا٤ظ ذٜااح هغااْ ُِٜ٘ذعااس آٗلااس جُر٤ااحٕ، ذااَ ػ

جُٔؼٔحس٣س أفالً ذٔح ٓإدجٙ إٔ جُ٘ذخ جألٍٝ ُاشت٤ظ هغاْ جُٜ٘ذعاس جُٔؼٔحس٣اس ذٜاح ُاْ ٣قاحدف ٓكاالً، ُٝازج ال 

ػِا٠ جُكٌاْ  ٣ِضّ إٔ ٣ٌٕٞ ئذذجُٚ ذكٌْ ٝئٗٔح ٣ٌل٢ إٔ ٣طْ ذوشجس فش٣ف أٝ م٢٘ٔ. ُٔح ًحٕ رُي، كإ جُ٘ؼ٢

جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ، ئر ػٍٞ ػ٠ِ ضوش٣ش جُخر٤ش جُز١ قِق ج٤ٔ٤ُٖ، ذحُرطالٕ ٝٓخحُلس جُوحٕٗٞ ٝجُخطأ كا٢ ضطر٤واٚ 

جُوناحت٤س،  3ُٗغا٘س  7ٔ1هؼاٖ سهاْ  31ٓٔٓاٖ أذش٣اَ عا٘س  ٣ٌٕٕٗٞ ػ٠ِ ؿ٤ش أعحط" . ) ٗول ٓاذ٢ٗ 

 ( .ٕٖٕم  1ٕٔٔؿ  ٔع  ٖٔٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

ح   جُٔشجكؼااحش جُٔذ٤ٗااس ٝجُطؿحس٣ااس ، جُطرؼااس جُػحُػااس ػؾااش  ، ٓ٘ؾااأز جُٔؼااحسف ( د/ أقٔااذ أذااٞ جُٞكاا 7ٖٕ) 

 .ّٖٖٙ ، ؿ  31ٓٔذحإلعٌ٘ذس٣س ، 
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ؾحص ُٚ ئ٣ذجع ضوش٣شٙ ِٝٓكوحضٚ هِْ ًطحخ أهشخ ٓكٌٔس ُٚ ، ٝػ٠ِ ٛزٙ جُٔكٌٔس ئسعحٍ 

 جألٝسجم جُٔٞدػس ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُط٢ ض٘ظش جُذػٟٞ .

ٝػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣ُخرش جُخقّٞ ذٜزج جإل٣ذجع ك٢ جألسذغ ٝجُؼؾش٣ٖ عحػس جُطح٤ُس 

ئغرحش(  ٔ٘ٔٓغؿَ )ٓحدز ُكقُٞٚ ٝرُي ذٌطحخ 
 (ٕٖ1 )

. 

 أرعبة اٌخج١ش ِٚصشٚةبرٗ : :صبٌضًب 

   ئ٠ُ  7٘ٔذ٤ٖ جُٔؾشع ٤ًل٤س ضوذ٣ش أضؼحخ جُخر٤ش ٝٓقشٝكحضٚ ك٢ جُٔٞجد ٖٓ 

ػ٠ِ إٔ ضوذس أضؼحخ جُخر٤ش  7٘ٔ. كوذ ٗقص جُٔحدز جُٔقش١ ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش  ٕٙٔجُٔحدز 

تشز جُط٢ ػ٤٘طٚ أٝ هحم٠ ٓكٌٔس ٝٓقشٝكحضٚ ذأٓش ٣قذس ػ٠ِ ػش٣نس ٖٓ ست٤ظ جُذج

جُٔٞجد جُؿضت٤س جُز١ ػ٤٘ٚ ذٔؿشد فذٝس جُكٌْ ك٢ ٓٞمٞع جُذػٟٞ . كارج ُْ ٣قذس ٛزج 

جُكٌْ ك٢ جُػالغس جألؽٜش جُطح٤ُس إل٣ذجع جُطوش٣ش ألعرحخ ال دخَ ُِخر٤ش ك٤ٜح هذسش أضؼحذٚ 

ٝٓقشٝكحضٚ ذـ٤ش جٗطظحس جُكٌْ ك٢ ٓٞمٞع جُذػٟٞ 
 (ٕٖ3 )

. 

ٓح هذس ُٚ ٖٓ جألٓحٗس ٣ٌٕٝٞ أٓش جُطوذ٣ش ك٤ٔح صجد ػ٤ِٜح ٝجؾد  ٣ٝغطٞك٠ جُخر٤ش

جُط٘ل٤ز ػ٠ِ ٖٓ هِد ضؼ٤٤٘ٚ ٖٓ جُخقّٞ ، ًٝزُي ػ٠ِ جُخقْ جُز١ هن٠ ذاُضجٓٚ 

(ٓقش١غرحش ئ 1٘ٔجُٔقشٝكحش ) ٓحدز 
  (ٕٗٓ )

. 

ٝجُؼرحسز جألخ٤شز ضٞجؾٚ جُلشك جُز١ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ جُخر٤ش هذ ػ٤ٖ ٖٓ جُٔكٌٔس . دٕٝ 

جُخقّٞ هذ هِد ضؼ٤٤٘ٚ  إٔ ٣ٌٕٞ أقذ
 (ٕٗٔ . )

 

ُِٝخر٤ش ٌَُٝ خقْ ك٢ جُذػٟٞ إٔ ٣طظِْ ٖٓ أٓش جُطوذ٣ش ٝرُي خالٍ جُػٔح٤ٗس 

 (.ٓقش١  ئغرحش 3٘ٔجأل٣حّ جُطح٤ُس إلػالٗٚ )ٓحدز 

                                      
ٓاٖ هاحٕٗٞ ض٘ظا٤ْ جُخراشز جٌُا٣ٞط٢ ػِا٠ إٔ  " ٣اٞدع جُخر٤اش ضوش٣اشٙ ٝٓكحماش  ٗٔ( ٝض٘ـ جُٔحدز  1ٖٕ) 

ذأ٣ااحّ جُؼٔاَ ٝجُٔقااشٝكحش ، أػٔحُاٚ ئدجسز جٌُطااحخ ، ٣ٝاٞدع ًاازُي ؾ٤ٔاغ جالٝسجم جُطاا٢ ُعأِص ئ٤ُااٚ ًٝؾالًح 

ُٓغاؿَ  –ٝػ٠ِ ئدجسز جٌُطحخ ئخطحس جُخقاّٞ  كاذدز ُ٘ظاش  –ذٌطاحخ  ُٔ ذح٣اذجع جُطوش٣اش ، ٝذطاحس٣خ جُؿِغاس جُ

 جُذػٟٞ " .

ٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ " ئرج ُاْ ٣طٔغاي جُطاحػٖ أٓاحّ ٓكٌٔاس جُٔٞماٞع ذؼاذّ ئخطاحسٙ ذا٣اذجع جُخر٤اش 

ٓشز أٓحّ ٓكٌٔس جُ٘ول ٌُٞٗٚ عاررًح ؾذ٣اًذج ُاْ ٣غارن هشقاٚ ػِا٠  ضوش٣شٙ ، كال ٣ورَ ٓ٘ٚ جُطكذ١ ذزُي ألٍٝ

ؾاحس  ُٓ٘غ٘س  7ٖٔهؼٖ سهْ  31ٖٔٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٘ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ")ٗول ٓذ٢ٗ  ُٓ جُوناحت٤س ، ُقٌاْ 

 ئ٤ُٚ عِلًح (.

ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز جٌُا٣ٞط٢ ، ذحعاطػحء إٔ ٛازٙ جُلواشز أماحكص  ٔ/7ٔؼحدٍ جُٔحدز ( ٛزٙ جُٔحدز ضُ  3ٖٕ) 

ػؿضٛح ػرحسز " ٝئرج ًحٕ جُ٘ذخ ُِخر٤ش ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ جإلدجسز جُؼحٓس ُِطكو٤وحش أٝ ٤ٛثحش جُطكٌا٤ْ  ك٢

 جُونحت٢ كطوذس أضؼحذٚ ٝٓقحس٣لٚ ذٔؿشد ئ٣ذجع ضوش٣شٙ ُِؿٜس جُط٢ جٗطذذطٚ "  .

 ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢. ٕ/7ٔؼحدٍ جُٔحدز ( ٛزٙ جُٔحدز ضُ  ٕٓٗ) 

 . ٖٕٔدٝد ٣ك٠٤   جُٔٞؾض ك٢ هحٕٗٞ جإلغرحش ... جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ ( د/ ػرذ جُٞ ٕٔٗ) 
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ورَ جُطظِْ ٖٓ جُخقْ جُز١ ٣ؿٞص ض٘ل٤ز أٓش جُطوذ٣ش ػ٤ِٚ ئال ئرج عروٚ ئ٣ذجع ٝال ٣ُ 

 ُٓٙٔٔكٌٔس ٓغ ضخق٤قٚ ألدجء ٓح ٣غطكوٚ جُخر٤ش )ٓحدز جُرحه٢ ٖٓ جُٔرِؾ جُٔوذس خضجٗس ج

 (.ٓقش١ ئغرحش

     ٣ٌٕٝٞ جُطظِْ ذطوش٣ش ك٢ هِْ ًطحخ جُٔكٌٔس ، ٝكوًح ُإلؾشجءجش جُط٢ ذ٤٘طٜح 

ش جألضؼحخ ئغرحش ، ٣ٝطشضد ػ٠ِ سكغ جُطظِْ ٝهق ض٘ل٤ز جألٓش جُقحدس ذطوذ٣ ٔٙٔجُٔحدز 

 .ٝجُٔقشٝكحش

خل٤ل ٓح هذس ُِخر٤ش ؾحص جُخقْ إٔ ٣كطؽ ذٜزج جُكٌْ ٝئرج هرَ جُطظِْ ٝقٌْ ك٤ٚ ذط

ػ٠ِ خقٔٚ جُز١ ٣ٌٕٞ هذ أدٟ ُِخر٤ش ٓح ٣غطكوٚ ػ٠ِ أعحط أٓش جُطوذ٣ش دٕٝ ئخالٍ ذكن 

(ٓقش١ ئغرحش ٕٙٔٛزج جُخقْ ك٠ جُشؾٞع ػ٠ِ جُخر٤ش )ٓحدز 
  (ٕٕٗ ) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ػ٠ِ إٔ  " ُِخر٤ش ٌَُٝ خقْ ك٢ جُذػٟٞ إٔ  1ٔ( ٝض٘ـ جُٔحدز  ٕٕٗ) 

٣ااطظِْ ٓااٖ أٓااش ضوااذ٣ش أضؼااحخ جُخرااشجء ٝٓقااشٝكحضْٜ ٝكوًااح إلؾااشجءجش جُااطظِْ ٓااٖ ٓقااشٝكحش جُااذػٟٞ 

ٓاٖ هاحٕٗٞ جُٔشجكؼاحش جُٔذ٤ٗاس ٝجُطؿحس٣اس، ٝال ٣ُخطقاْ  ٖٕٔلوشز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔاحدز جُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜح ك٢ جُ

ك٢ جُطظِْ ٖٓ ُْ ٣طِد جٗطذجخ جُخر٤ش ُْٝ ٣ُكٌْ ػ٤ِٚ ذحُٔقشٝكحش، ٝرُي ئرج ًحٕ هاذ ُقٌاْ ٜٗحت٤ًاح كا٢ ؽاإٔ 

 جإلُضجّ ذٔقشٝكحش جُذػٟٞ.

طؽ ذٜازج جُكٌاْ ػِا٠ خقأٚ جُاز١ هاحّ ٝك٢ قحُس فذٝس قٌْ ذطخل٤ل ٓح هُّذس ُِخر٤ش، ؾحص ُِخقاْ إٔ ٣كا

 ذأدجتٜح ُِخر٤ش ػ٠ِ أعحط أٓش جُطوذ٣ش، دٕٝ ئخالٍ ذكن ٛزج جُخقْ ك٢ جُشؾٞع ػ٠ِ جُخر٤ش" .

 31ٓٔ/1ٖٖٓ هحٕٗٞ جُٔشجكؼحش جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ج٣ٌُٞط٢ ) جُٔشعّٞ ذوحٕٗٞ سهاْ  ٖٕٔٝهذ ٗقص جُٔحدز 

س ٣ُوذٜٓح جُٔكٌّٞ ُٚ ُشت٤ظ ج٤ُٜثاس جُطا٢ أفاذسش ( ػ٠ِ إٔ  " ضُوذس ٓقشٝكحش جُذػٟٞ ذأٓش ػ٠ِ ػش٣ن

جُكٌْ ... ٣ٝؿٞص ٌَُ ٖٓ جُخقّٞ إٔ ٣طظِْ ٓاٖ ضواذ٣ش جُٔقاشٝكحش جُقاحدس ذٜازج جألٓاش ئٓاح أٓاحّ ٓ٘اذٝخ 

جإلػالٕ ػ٘ذ ئػالٕ جألٓش ، ٝئٓح ذطوش٣ش كا٢ ئدجسز ًطاحخ جُٔكٌٔاس جُطا٢ أفاذسش جُكٌاْ كا٢ ظاشف غٔح٤ٗاس 

ج٤ُاّٞ جُاز١  –ػ٠ِ قغاد جألقاٞجٍ  –٣ُٝكذد ٓ٘ذٝخ جإلػالٕ أٝ ئدجسز جٌُطحخ  جأل٣حّ جُطح٤ُس إلػالٕ جألٓش ،

ُٔكذد ذػالغس أ٣حّ " .  ٣ُ٘ظش ك٤ٚ جُطظِْ أٓحّ جُٔكٌٔس ك٢ ؿشكس جُٔؾٞسز ، ٣ُٝؼِٖ جُخقّٞ ذزُي هرَ ج٤ُّٞ جُ
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 المبحث الثالث

 المسئولٌة المدنٌة للخبٌر الطبً القضائً

ؽحسز ئ٠ُ إٔ ُِوحم٢ إٔ ٣غطؼ٤ٖ ذأَٛ جُخرشز ك٢ جُٔغحتَ جُط٢ ٣غطِضّ ٓشش جإل

، ٝػ٠ِ ٚ ٜٝٓ٘ح جُٔغحتَ جُطر٤س جُلقَ ك٤ٜح جعط٤ؼحخ جُ٘وحه جُل٤٘س جُط٢ ال ضؾِٜٔح ٓؼحسك

جُخر٤ش جُو٤حّ ذحالُطضجٓحش جُٔلشٝمس ػ٤ِٚ ٝجٌُِٔق ذحُو٤حّ ذٜح ، ٛزج ئ٠ُ إٔ جُٔؾشع ُْ ٣طشى 

غ٘حء ٓرحؽشضٚ ٜٓٔطٚ ، ٝئٗٔح أٝؾد ػ٤ِٚ إٔ ٣وّٞ ذٔح ٗذخ ُٚ أُخر٤ش جُٔؿحٍ ٓلطًٞقح أٓحّ ج

ػ٠ِ جُ٘كٞ جُز١ ٣ُكون جُـح٣س ٖٓ ٗذذٚ ، دٕٝ خشٝؼ ػٖ قذٝد جُٔأٓٞس٣س جًُُٔٞٞس ئ٤ُٚ أٝ 

جٗكشجف ذٜح أٝ ك٢ أدجتٜح ػٖ جُـح٣س ٜٓ٘ح ٝئال ًحٕ ٓغثٞالً ػٖ خطثٚ ٓط٠ عرد مشًسج 

  .ُِـ٤ش

ؾ٘حت٤س ٓط٠ جسضٌد  أٝٓذ٤ٗس قحٍ ضٞجكش أسًحٜٗح ، ُطر٢ جٝهذ ضٌٕٞ ٓغث٤ُٞس جُخر٤ش 

 ًٓ ٛزج كنالً ػٔح هذ ٣طؼشك ُٚ جُخر٤ش ٖٓ ح ػ٤ِٜح ذٔٞؾد هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ،ؼحهرً جُخر٤ش أكؼحالً 

  .ٓغث٤ُٞس ضأد٣ر٤س

ُٝٔح ًحٕ ٓؿحٍ جُذسجعس ك٢ ٛزج جُركع ٛٞ جُؿحٗد جُٔذ٢ٗ ٖٓ جُخرشز جُونحت٤س ، 

 ٤ُس جُٔذ٤ٗس ُِخر٤ش جُطر٢ جُونحت٢ . كاٗ٘ح ع٘طكذظ كوو ػٖ جُٔغثٞ

ٝجُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ٢ٛ ٓغث٤ُٞس جُؾخـ ػٖ ضؼ٣ٞل جُنشس جُ٘حضؽ ػٖ ئخالُٚ 

جُؼوذ ٛٞ ٓقذس ٛزج جالُطضجّ ، ُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ػوذ٣س ئرج ًحٕ ذحُطضجّ ٓؼ٤ٖ ، ٝضٌٕٞ ج

 ٝضوق٤ش٣س ئرج ًحٕ ٓقذسٙ جُوحٕٗٞ .

٤س ، ضطٔػَ جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ك٢ ضؼ٣ٞل ٝك٠ ٓؿحٍ ٓغث٤ُٞس جُخر٤ش جُونحت٢ جُٔذٗ

 جُٔنشٝس ػٔح أُْ ذٚ ٖٓ أمشجس ٓحد٣س أٝ أدذ٤س ذغرد خطأ ٛزج جُخر٤ش.

ٝٗظًشج ُؼذّ ٝؾٞد ػالهس ػوذ٣س ذ٤ٖ جُخر٤ش جُونحت٢ ٝأهشجف جُذػٟٞ ، ٝٗظًشج 

ذدز ألٕ جُطضجّ جُخر٤ش ٛٞ جُطضجّ هح٢ٗٞٗ ، ذٔٞؾد أقٌحّ جُوحٕٗٞ ذٔ٘حعرس ض٘ل٤زٙ ُِٜٔٔس جُٔك

ذحُكٌْ جُقحدس ذ٘ذذٚ ، كإ ٓغث٤ُٞس جُخر٤ش جُونحت٢ ضوّٞ ػ٠ِ أعحط جُٔغث٤ُٞس جُطوق٤ش٣س . 

ٝضظَ ٛزٙ جُٔغث٤ُٞس ضوق٤ش٣س قط٠ ك٢ قحُس ه٤حّ جُخقّٞ ذحخط٤حس جُخر٤ش ذحالضلحم ذ٤ْٜ٘ 

ٝئهشجس جُوحم٢ ُٜزج جالضلحم ٝكوًح ُ٘قٞؿ جُوح٤ٖٗٞٗ جُٔقش١ ٝجُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط٢
 (ٕٖٗ )

  . 

ٌٖٔ ئػطرحسٛح أعحًعح نٖٔ ًال جُطؾش٣ؼ٤ٖ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ ٗقًٞفح ٣ُ ٝهذ ض

ٝٛزٙ ُٔغث٤ُٞس جُخر٤ش جُونحت٢ جُٔذ٤ٗس ، ٝئٕ ًحٗص هذ ٝسدش ذؾإٔ ذؼل أخطحء جُخر٤ش  ، 

ٖٓ  ٘ٔجُٔحدز ٝٔقش١ ، جُغرحش ٖٓ هحٕٗٞ جإل ٕ٘ٔ،  ٓٗٔ ض٤ٖجُٔحدجُ٘قٞؿ ضطٔػَ ك٢ 

فس ذؼذّ ه٤حّ جُخر٤ش ذا٣ذجع جُطوش٣ش ك٢ ج٤ُٔؼحد جُز١ ٢ٛٝ خح جُخرشز  ج٣ٌُٞط٢ ، ض٘ظ٤ْ هحٕٗٞ 

 ُٓ رشس أٝ ػذّ جُو٤حّ ذحُٔأٓٞس٣س سؿْ ػذّ جػلحتٚ ٖٓ أدجتٜح ، ق٤ع قذدضٚ جُٔكٌٔس ذذٕٝ 

ئٌٓح٤ٗس ٓالقوس جُخر٤ش هنحت٤ًح ُٔطحُرطٚ ذحُطؼ٣ٞنحش ئٕ ًحٕ ُٜح ؾ٤ش ٛزٙ جُ٘قٞؿ ئ٠ُ ضُ 

                                      
 ٝٓح ذؼذٛح. ٖٖ( أعطحرٗح جُذًطٞس / ٓقطل٠ أقٔذ ػرذ جُؿٞجد قؿحص١   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٖٕٗ) 
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ٚ جُٔطشضرس ػ٠ِ أخطحتٚ جُط٢ ضنش ٓوطن٠ ، ٝٛزج ال ٣طقٞس ئال ػ٘ذ غرٞش ٓغث٤ُٞط

 ُٔ ٌِق ذٜح ذحُخقّٞ خالٍ أدجتٚ ألػٔحٍ جُخرشز جُ
 (ٕٗٗ  )

، ئػٔحالً ُٔح ٛٞ ٓوشس ٖٓ إٔ ٖٓ  

 أقذظ ذلؼِٚ جُخحهة مشًسج ذـ٤شٙ ٣ِطضّ ذطؼ٣ٞنٚ .

جُٔغث٤ُٞس جُطوق٤ش٣س ئال ذطٞجكش أسًحٜٗح جُػالغس ٖٓ خطأ غحذص ك٢ ؾحٗد ٝال ضوّٞ 

ضشذو ذ٤ٜ٘ٔح ذك٤ع ٣ػرص إٔ  سك٢ قن جُٔنشٝس ٝػالهس عرر٤ جُٔغثٍٞ ئ٠ُ مشس ٝجهغ

  جُنشس هذ ٗؾأ ػٖ رُي جُخطأ ٝٗط٤ؿس ُكذٝغٚ
 (ٕٗ٘ )

. 

 اٌخ   : األٚي :  اٌشوٓ

 ُٓ ُٔ جُخطأ جُطوق٤ش١ ٛٞ جإلخالٍ ذٞجؾد هح٢ٗٞٗ ػحّ  خَ ذٜزج وطشٕ ذادسجى جُ

ٍ ذٞجؾد جُٞجؾد ، كٜٞ ٓشٕٛٞ ذطٞجكش ػ٘قش٣ٖ ٓحد١ ٝٓؼ١ٞ٘ ، كحُٔحد١ ٛٞ جإلخال

هح٢ٗٞٗ عٞجء ٓٔح ضلشمٚ جُ٘قٞؿ جُطؾش٣ؼ٤س أٝ ضِي جُط٢ ضغطٔذ ٖٓ جُٔرحدب جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ 

، ٣ٝطكذد ٓذٟ ٛزٙ جُٞجؾرحش ذٔغِي جُشؾَ جُٔؼطحد ، ٝهذ ٣ٌٕٞ جُخطأ ػٔذ٣ًح ، ًٔح هذ ٣ٌٕٞ 

ح ًٔح هذ ٣ٌٕٞ ٣غ٤ًشج ، ٝئ٣ؿحذ٤ًح أٝ عِر٤ًح ك٢ فٞسز جٓط٘ح ًٔ ع ، أٓح ئٛٔحالً ، ٝهذ ٣ٌٕٞ ؾغ٤

جُؼ٘قش جُ٘لغ٢ أٝ جُٔؼ١ٞ٘ ُِخطأ كٜٞ ٣طٔػَ ك٢ جؽطشجه إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٣ُ٘غد ئ٤ُٚ جُخطأ 

٤ًٔضج ُٓ 
 (ٕٗٙ )

. 

 ُٔ وشس إٔ جُخطأ أعحط جُٔغث٤ُٞس ٝغرٞضٚ ؽشه الصّ ُو٤حٜٓح ٝػدء ئغرحضٚ ٣وغ ٝجُ

ػ٠ِ ػحضن جُٔنشٝس ، ٝجعطخالؿ ضٞجكشٙ أٝ ػذّ ضٞجكشٙ ٛٞ ٓٔح ٣ذخَ ك٢ عِطس ٓكٌٔس 

ؼود ٓط٠ أهحٓص هنحتٜح ػ٠ِ أعرحخ ضُرشسٙ جُٔٞمٞ ُٓ ع ذـ٤ش 
 (ٕٗ7  )

. 

 ٌٖٔ جُوٍٞ ذإٔ خطأ جُخر٤ش جُطر٢  ٣طخز فًٞسج غالغس ، ٢ٛٝ  ٣ُٝ 

                                      
 .  ٖٖ،  ٕٖ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٕٗٗ) 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  1ُٙغا٘س  ٖٖ٘هؼاٖ سهاْ  333ٖٔٓ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  ٘ٔ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٕ٘ٗ) 

 (.ٓ٘م  1٘ٓؿ  ٓ٘جُ٘ول ط 

( ك٢ ضلق٤الش رُي جٗظش   د/ػرذ جُشصجم أقٔذ جُغٜ٘ٞس١   جُٞعا٤و كا٢ ؽاشـ جُواحٕٗٞ جُٔاذ٢ٗ  ،  ٕٙٗ) 

 ٝٓح ذؼذٛح . 77ُٙغحذن ، ؿ جُؿضء جألٍٝ ... ، جُٔشؾغ ج

ٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذإٔ " جُخطأ جُٔٞؾد ُِٔغث٤ُٞس ػٖ ػٔاَ ؿ٤اش جُٔؾاشٝع  ٝػِا٠ ٓوطنا٠ 

٣طكون ذحإلٗكشجف ػٖ جُغاِٞى جُٔاأُٞف ٝٓاح ٣ِطاضّ ذاٚ جُؾاخـ  –ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ج٣ٌُٞط٢  7ٕٕجُٔحدز 

            جُظاااشٝف جُٔك٤طاااس ذحُٔ٘غاااٞخ ئ٤ُاااٚ جُؼاااحد١ ٓاااٖ ج٤ُوظاااس ٝجُطرقاااش قطااا٠ ال ٣ناااش ذاااحُـ٤ش كااا٢ ٓػاااَ 

، ٓؿٔٞػاس  31ٗٔٓاٖ ٓاحسط عا٘س  7ؾِغاس  -ضؿاحس١    1ٖ/ ٓٗٔجُخطأ " ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

      ،  33ٗٔجُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس، جُوغااْ جألٍٝ ، جُٔؿِااذ جُػااح٢ٗ ، ٣٘ااح٣ش 

 "(.  ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ٓغث٤ُٞس ٗٔٙؿ 

، ٓؿِااس ٕٗٔٓٓااٖ أًطااٞذش عاا٘س  ٕٕؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/1ٗ1( )ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ  7ٕٗ) 

ؾِغاس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/3ٕٙ؛ )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  (ٖٖم  ٕٕٕؿ  ٖؼ  ٕٗجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

 (.ٕٗم  ٕ٘ٔؿ  ٔؼ  ٕٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٖٗٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٗٔ
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ٓخحُلس جُخر٤ش ُِٔرحدب جألخاله٤س ًحُٔٞمٞػ٤س ٝجُ٘ضجٛس أغ٘حء ه٤حٓٚ  اٌصٛسح األٌٚٝ :

ك٤ٔح ٣شكؼٚ ػ٘ٚ ٖٓ  ءُسجُطر٤د ٓكَ جُٔغح ذٜٔٔطٚ . ٖٝٓ هر٤َ رُي إٔ ٣ُكحذ٢ جُخر٤ش ص٤ِٓٚ

 ضوحس٣ش ُٔح ذ٤ٜ٘ٔح ٖٓ ضنحٖٓ ٢ٜ٘ٓ.

شز جُونحت٤س أغ٘حء ٓرحؽشضٚ ئؿلحٍ جُخر٤ش ُِوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُٔطؼِوس ذحُخر اٌصٛسح اٌضب١ٔخ :

، ٣ٝطكون جُخطأ ذٔؿشد ققٍٞ ٛزج جإلؿلحٍ دٕٝ قحؾس ُٔوحسٗس عِٞى جُخر٤ش ٓكَ ٜٓٔطٚ

ػٖ ئ٣ذجع جُطر٢ هر٤َ ٛزج جُخطأ ضأخش جُخر٤ش جُٔغحءُس ذغِٞى ؿ٤شٙ ٖٓ جُخرشجء ، ٖٝٓ 

 ُٓ  رشس.ضوش٣شٙ ك٢ جُٔٞػذ جُٔكذد ، دٕٝ 

ٝهٞع جُخر٤ش ك٢ أخطحء ك٤٘س ذقذد جُشأ١ جُز١ أد٠ُ ذٚ ، ٝجٗكشجكٚ ػٖ  اٌصٛسح اٌضبٌضخ :

جألفٍٞ جُل٤٘س جُٔطرؼس ذحُ٘غرس ُطخققٚ ذحُٔوحسٗس ٓغ خر٤ش هنحت٢ آخش ٣ُٔحسط رجش جُؼَٔ 

جُط٢ ًِق  -جألخطحء ػذّ ضؼٔن جُخر٤ش ك٢ جُركع ٝجًطلحتٚ ذركع جُٔغحتَ  ، ٖٝٓ هر٤َ ٛزٙ

ٗؿحص جُٔأٓٞس٣س إلئؿلحُٚ جُو٤حّ ذحُٔؼح٣٘س سؿْ ٝؾٞد جُكحؾس ئ٤ُٜح  أٝ .ذكػًح عطك٤ًح  –ذركػٜح 

جُط٢ ٗذخ ُٜح 
 (ٕٗ1 )

ػٖ قذٝد جُٔأٓٞس٣س جًُُٔٞٞس ئ٤ُٚ أٝ ٣٘كشف ذٜح جُخر٤شأٝ إٔ ٣خشؼ  . 

جُـح٣س ٜٓ٘ح ، ئر ٣ٌٕٞ ٓغثٞالً ػٖ خطثٚ ٓط٠ عرد مشًسج ُِـ٤شأٝ ك٢ أدجتٜح ػٖ 
 (ٕٗ3 )

 

                                      
عب٠ٕمخ ول ذأٗٚ " ئرج ( ٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ 1ٕٗ)  ُِ ُوٍمف خج١مش ثزصمف١خ اٌؾغمبة ثم١ٓ غشةمٟ اٌمذعٜٛ ثعمذ 

ذ٤ْٜ٘ سؾَ هحٍ أٗاٚ ًاحٕ ٓاٖ جُؼٔاحٍ جُٔرحؽاش٣ٖ  األغ١بْ ٚرمذ٠ش س٠عٙب   ةبلزصش اٌخج١ش عٍٝ عّب  شٙٛد

ُِضسجػااس )خاا٢ُٞ ( ٝذ٘اا٠ كاا٢ ضوااذ٣شٙ س٣ااغ جأله٤ااحٕ ػِاا٠ ٓؿااشد هااٍٞ ٛاازج جُؼحٓااَ ٝأغرااص ٛاازج جُطوااذ٣ش كاا٢ 

٣ٝطؼاشف ٓؼاذٕ أؾضجتٜاح ٣ٝواذس ٌُاَ ؾاضء جألؾاش  دْٚ أْ ٠ُعمب٠ٓ ثٕفغمٗ األغ١مبْحُٚ ٝضوش٣شٙ ٓكحمش أػٔ

جُز١ ٣٘حعرٚ ذكغد ٓؾحٛذضٚ ٝٓؼشكطٚ جُؾخق٤س كال ٣ٌٖٔ جالػطذجد ذطوش٣ش ٛزج جُخر٤ش ًاذ٤َُ كا٢ جُاذػٟٞ، 

٣ٝؼطراش خح٤ًُاح ٝجُكٌْ جُز١ ٣ر٠٘ ك٢ ؾٞٛشٙ ػ٠ِ ٛزج جُطوش٣ش ٣ٌٕٞ هذ ذ٢٘ ػِا٠ د٤ُاَ ؿ٤اش هاحتْ كا٢ جُٞجهاغ 

 ُٗغا٘س  1ٖهؼاٖ سهاْ   3ٖٖ٘ٔٓ ٓحسط  ع٘س  ٕٖٔٓ جألعرحخ جُٔٞمٞػ٤س ٣ٝطؼ٤ٖ ٗونٚ ) ٗول ٓذ٢ٗ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح  (.  جُونحت٤س ، ُقٌْ 

ُٓؾحس ئ٤ُاٚ  ُٓٙغ٘س  73ٕٓهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  7ٕ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  3ٕٗ)  جُونحت٤س ، ُقٌْ 

 عِلًح(. 

ٚٔغمت ا١ٌمٗ أٔمٗ خمشط أٗق ػ٤ِٚ هذ هذّ ٓزًشز هؼٖ ك٤ٜاح ػِا٠ أػٔاحٍ جُخر٤اش ٝهنص ذأٗٚ " ئرج ًحٕ جُٔغط

، غاْ جٗطٜا٠ ئُا٠ هِاد  عٍٝ ِ ِٛس٠زٗ اٌّج١ٕمخ ةمٟ اٌؾىمُ اٌز١ّٙمذٞ   ٚأثمبْ رفصم١الً أٚعمٗ اٌخمشٚط عٕٙمب

ٌممٛ جعاطرؼحدٙ ٝضأ٤٣ااذ جُكٌاْ جُٔغااطأٗق ، كِاا٤ظ ٣ٌلا٢ ُِااشد ػِاا٠ ٓاح ؾااحء ذٜازٙ جُٔاازًشز ٓااٖ جُٔطاحػٖ ، جُطاا٢ 

، إٔ ضوٍٞ جُٔكٌٔس ئٜٗح ضر٤٘اص ٓاٖ جالهاالع ػِا٠  بْ ٌٙب أصش٘ب ةٟ اٌزمش٠ش صُ ةٟ ِص١ش اٌذعٜٛاؾذ ٌى

ٛزج جُطوش٣ش ٤ًص ٤ًٝص ،دٕٝ إٔ ضؼشك ُِٔطحػٖ جُٔٞؾٜس ئ٤ُٚ ٝضوٍٞ ًِٔطٜح ، ذَ ٣ٌٕٞ قٌٜٔح ٓؼ٤رًح كا٢ 

جُونااحت٤س ،  ُٕٔغاا٘س  77هؼااٖ سهااْ   3ٖٗٔٓااٖ أذش٣ااَ  عاا٘س   ٕٕضغاار٤رٚ ٓطؼ٤ً٘ااح ٗونااٚ " ) ٗواال ٓااذ٢ٗ 

 (. 7ٗٔؿ  ٗٓؿٔٞػس ػٔش ؾـ 

عمم١ٓ ةممٟ اٌممذعٜٛ لممذ خممشط عممٓ اٌّ ِٛس٠ممخ اٌزممٟ سعممّزٙب اٌّؾىّممخ ٌممٗ ِممٓ " ٣ُٝؼااذ  ُّ اٌممذة  ثمم ْ اٌخج١ممش اٌ

، ٝئال كوذ عوو جُكان كا٢  اٌذةٛ  اٌٛاعت اثذاؤ٘ب أِبَ ِؾىّخ اٌّٛظٛ  لجً اٌخٛض ةٟ ِٕبلشخ اٌزمش٠ش

ٖٓ ٣٘اح٣ش  ٖٓ٘ول ٣ٌٕٞ عررًح ؾذ٣ًذج ؿ٤ش ٓورٍٞ " . ) ٗول ٓذ٢ٗ ئذذجؤٙ . كاذذجؤٙ ألٍٝ ٓشز أٓحّ ٓكٌٔس جُ

 (.  ٗٗٓٔؿ  ٔجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػٔش ؾـ  ُ٘غ٘س  ٘٘هؼٖ سهْ   3ٖٙٔع٘س 
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ٛٞ جُطضجّ ذرزٍ جُؼ٘ح٣س  -ًأفَ ػحّ –٣ٌٖٝٔ جُوٍٞ ذإٔ جُطضجّ جُخر٤ش جُونحت٢ 

جُٔطِٞذس ه٤حًعح ػ٠ِ ٓؼ٤حس جُشؾَ جُٔؼطحد ، ك٤ٔح ٣ؼ٠٘ أٗٚ ٓط٠ ٝهغ ٖٓ جُخر٤ش جُٔ٘طذخ خطأ 

( ، ُػذ ٓخطثًح ، ٓغ ٓشجػحز إٔ ٛ٘حى ذؼل جالُطضجٓحش ال ٣وغ ٖٓ جُخر٤ش جُٔؼطحد ) جُٔؼ٤حس

ح ذطكو٤ن ٗط٤ؿس ، ٢ٛٝ جالُطضجٓحش جُط٢ أٝؾد ػ٤ِٚ  ًٓ جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جُطضجّ جُخر٤ش جُطضج

ٖٝٓ ، جُوحٕٗٞ ٓشجػحضٜح ػ٘ذ ه٤حٓٚ ذٜٔٔطٚ ، ئر ٣ُؼذ ٓخطثًح ئرج أخَ ذٜزٙ جُٞجؾرحش جُوح٤ٗٞٗس 

ٌٓحٕ جالؾطٔحع جألٍٝ ُط٘ل٤ز جُٔأٓٞس٣س أٝ ػذّ جُخقّٞ ذٔٞػذ ٝ ٙهر٤َ رُي ػذّ ئخطحس

 ضوش٣ش جُخرشز ك٢ جُٔٞػذ جُٔكذد ، دٕٝ ػزس ٓورٍٞ. ٚئ٣ذجػ

إٔ جعطخالؿ جُخطأ جُٔٞؾد ُِٔغث٤ُٞس ٓٔح جُ٘ول  ٓكٌٔسٝجُٔوشس ك٢ هنحء 

ـً   ح٣ذخَ ك٢ قذٝد جُغِطس جُطوذ٣ش٣س ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع ٓح دجّ جعطخالفٜح عحت
 (ٕ٘ٓ )

ئال إٔ   

ؼَ جُٔإعظ ػ٤ِٚ هِد جُطؼ٣ٞل ذأٗٚ خطأ أٝ ٗل٠ ٛزج جُٞفق ػ٘ٚ ٛٞ ٖٓ ض٤٤ٌق جُل

جُٔغحتَ جُط٠ ٣خنغ هنحء ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ك٤ٜح ُشهحذس ٓكٌٔس جُ٘ول
 (ٕ٘ٔ )

. 

 اٌعشس :اٌضبٟٔ :  اٌشوٓ

٢ٌُ ضوّٞ جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس الذذ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى مشس أفحخ جُذجتٖ ، كػرٞش 

س ٝجُكٌْ ذحُطؼ٣ٞل ٗط٤ؿس ُزُي ، كارج أٌٖٓ ضقٞس جُنشس ؽشه الصّ ُو٤حّ ٛزٙ جُٔغث٤ُٞ

ٌٖٔ ضقٞس ( ، كال ٣ُ  ٓغث٤ُٞس ٓذ٤ٗس ذذٕٝ خطأ )ًإٔ ضوّٞ جُٔغث٤ُٞس ػ٠ِ ٓؿشد ضكَٔ جُطرؼس

 ٓغث٤ُٞس ٓذ٤ٗس دٕٝ مشس. 

جُوٞجػذ جُؼحٓس   -ذال ؽي –جُوٞجػذ جُط٢ ضكٌْ سًٖ جُنشس ك٢ ٛزج جُقذد ٢ٛ ٝ

 .ٝكوًح ألقٌحّ جُونحء ٛزٙ جُوٞجػذ  ذأُْٛطز٤ًش ك٢ جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ، ٌٝٗطل٢ ذح

                                      
 ُٔٙغ٘س  3ٕٕٗ، جُطؼٖ سهْ 33ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  7ٔ( ) ٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س "  ٕٓ٘) 

هنص ذإٔ " جُٔوشس إٔ  ضوذ٣ش جُخطأ  (.  ًٔح7ٕٗم  ٖٗٗٔؿ  ٖٗجُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

جُٔغطٞؾد ُٔغث٤ُٞس ٓشضٌرٚ ؾ٘حت٤ًح  أٝ ٓذ٤ًٗح ٓٔح ٣طؼِن ذٔٞمٞع جُذػٟٞ ٝال ٣ورَ جُٔؿحدُس ك٤ٚ أٓحّ 

 ُٖٗغ٘س  ٗٔٓٔهؼٖ سهْ   37ٖٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س   ٓٔ) ٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س ".ٓكٌٔس جُ٘ول " 

 (.ٕٙٗم  ٖٕٔٔؿ  ٕٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس  1ُٗغاا٘س  7ٕ٘ٔهؼااٖ سهااْ  373ٔٓااٖ د٣غاأرش عاا٘س  ٕٓ( ) ٗواال ٓااذ٢ٗ  ٕٔ٘) 

( ." ٝجُٔوااشس كاا٢ هنااحء ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس إٔ جعااطخالؿ ٔٓٗم  7ٖٖؿ  ٖٓأقٌااحّ جُاا٘ول ط 

ع ٓح دجّ جُلؼَ جٌُٕٔٞ ُِخطأ جُٔٞؾد ُِٔغث٤ُٞس ٛٞ ٓٔح ٣ذخَ ك٢ قذٝد جُغِطس جُطوذ٣ش٣س ُٔكٌٔس جُٔٞمٞ

ح ٓغطًٔذج ٖٓ ػ٘حفش ضإد١ ئ٤ُٚ ، ٝإٔ ض٤٤ٌلٜح ُِلؼاَ جُٔإعاظ ػ٤ِاٚ هِاد جُطؼا٣ٞل ذأٗاٚ  ـً جعطخالفٜح عحت

خطأ أٝ ٗل٢ ٛزج جُٞفق ػ٘ٚ ٛٞ ٖٓ جُٔغحتَ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضخنغ هنحؤٛح ك٤ٜح ُشهحذاس ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض " 

، ٓؿِاس جُوناحء ٝجُواحٕٗٞ ٕٕٔٓس ٖٓ ٣٘ح٣ش عا٘ ٕؾِغس  -ٓذ٢ٗ  3ٕٓٓ/3ٙٙ.)ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

 (.ٖٖم  3٘ٔؿ  ٔؼ  ٓٗط 
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إٔ جُنشس ٖٓ أسًحٕ جُٔغث٤ُٞس ٝغرٞضٚ ؽشه  -ٝكوًح ُونحء ٓكٌٔس جُ٘ول  -جُٔوشس

الصّ ُو٤حٜٓح ٝجُكٌْ ذحُطؼ٣ٞل ٗط٤ؿس ُزُي 
 (ٕٕ٘ )

. 

ٝجُنشس ذٞفلٚ سًً٘ح ٖٓ أسًحٕ جُٔغث٤ُٞس جُطوق٤ش٣س ئٓح إٔ ٣ٌٕٞ ٓحد٣ًح أٝ أدذ٤ًح، 

، أٓح جُنشس جألدذ٢ كٜٞ  ُِٔنشٝس ٓح٤ُس ١ ٛٞ جإلخالٍ ذٔقِكس رجش ه٤ٔسٝجُنشس جُٔحد

ُِٔنشٝس ٓح٤ُس ؿ٤ش جُز١ ٣ق٤د ٓقِكس
 (ٕٖ٘  )

 . 

٤ُٝظ ٛ٘حى ٓؼ٤حس ُكقش أقٞجٍ جُطؼ٣ٞل جألدذ٢ ئر ًَ مشس ٣إر١ جإلٗغحٕ ك٢ 

         ؽشكٚ ٝجػطرحسٙ أٝ ٣ق٤د ػحهلطٚ ٝئقغحعٚ ٝٓؾحػشٙ ٣قِف إٔ ٣ٌٕٞ ٓكالً 

ُِطؼ٣ٞل 
 (ٕ٘ٗ )

 .
 
  

ٝجُنشس جُٔحد١ ٝجألدذ٢ ع٤حٕ ك٢ ئ٣ؿحخ جُطؼ٣ٞل ُٖٔ أفحذٚ ؽ٢ء ٜٓ٘ٔح ،   

 ُٓ ؼود ػ٤ِٜح ٝضوذ٣شٙ ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔح خحمغ ُغِطس ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ذـ٤ش 
 (ٕ٘٘ ) 

 ،

جُنشس وذس ذوذس ُطؼ٣ٞل ٣ُ جٝ
 (ٕ٘ٙ )

  ال ذوذس ؾغحٓس جُخطأ  
 (ٕ٘7 )

.
 

                                      
جُوناحت٤س ،  ٓؿٔٞػاس  7ُٔغا٘س  1ٖٕٖهؼاٖ سهاْ   ٕٕٓٓٓاٖ د٣غأرش عا٘س   ٕٙ( )ٗوال ٓاذ٢ٗ  ٕٕ٘) 

       ٗٗٔهؼاااٖ سهاااْ  3ٕٙٔٓاااٖ ٓاااح٣ٞ عااا٘س   ٖٓ( ؛ ) ٗوااال ٓاااذ٢ٗ 3ٕٓٔؿ  ٕع  ٖ٘أقٌاااحّ جُااا٘ول ط

 ٝكاا٢ ٗلااظ جُٔؼ٘اا٠   د/ . )ٙٓٔم  7ٔٙؿ  ٕع  ٖٔجُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  1ُٕغاا٘س 

ٓ٘زس جُلنَ   جُطؿشذس جُطر٤اس ػِا٠ جُؿغاْ جُرؾاش١ ٝٓاذٟ جٌُلح٣اس جُطا٢ ٣ٌلِٜاح  جُواحٕٗٞ جُٔاذ٢ٗ ٝجُواٞج٤ٖٗ 

 .ٖٗؿ ،  ٕٓٔٓع٘س  ،، جُٔؿِذ جألٍٝ  7جُؼوحذ٤س ٝجُطر٤س ، ذكع ٓ٘ؾٞس ذٔؿِس جٌُٞكس ، جُؼذد 
 

ٕ " جُنشس جألدذ٢ ٛٞ ٓاح ٣ُقا٤د جُؾاخـ ٓاٖ أرٟ قغا٢ أٝ ( ٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذأ ٖٕ٘) 

 ٕٔٔٓ/7ٖٓٔٗلغ٢ ك٢ ؽؼٞسٙ أٝ ك٢ جُٞعو جالؾطٔحػ٢ جُز١ ٣ُك٤و ذٚ " .  )ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

(. ًٔاح ٕٔم  ٕٙٔؿ  ٔؼ  ٔٗ، ٓؿِاس جُوناحء ٝجُواحٕٗٞ ط ٖٕٔٓٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  ٕٔؾِغس  -ئدجس١ 

ن جُؾاخـ ٓاٖ أرٟ ؾغا٢ٔ أٝ ٗلغا٢ ٗط٤ؿاس جُٔغاحط ذك٤حضاٚ أٝ هنص ذإٔ " جُنشس جألدذ٢ ٣ؾَٔ ٓاح ٣ِكا

ذؿغٔٚ أٝ ذكش٣طٚ أٝ ذؼشمٚ أٝ ذؾشكٚ أٝ عٔؼطٚ أٝ ذٔشًضٙ جالؾطٔحػ٢ أٝ جألدذا٢ أٝ ذحػطراحسٙ جُٔاح٢ُ " . 

، ٓؿِااس جُونااحء ٕٔٔٓؾِغااس جألٍٝ ٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س  -ضؿااحس١  ٕٓٔٓ/ٖٕٓ)ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ 

 (.ٕ٘ م ٖٔٔؿ  ٕؼ  3ٖٝجُوحٕٗٞ ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  3ُ٘غ٘س  ٖٖ٘ٙهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٖٓ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٕٗ٘) 

 (.ٙٔٔم  3ٕ٘ؿ  ٔع  ٘ٗجُ٘ول ط

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٖٙغا٘س  3ٖٗٔسهاْ  3ٙ7ٔٓاٖ ٓاحسط عا٘س   ٗٔ(  ) ٗول ؾ٘حت٢  ٕ٘٘) 

 .  ) 71م  ٘ٔٗؿ  ٔع  1ٔجُ٘ول ط 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس  ػٔاش  ُٙٔغا٘س   ٘جُطؼٖ سهْ    3ٗ7ٔع٘س  ٖٓ أذش٣َ 7ٔ( ) ٗول ٓذ٢ٗ   ٕٙ٘) 

( . " ٝجُٔوشس ك٢ هنحء ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس إٔ جعاطخالؿ ضاٞجكش جُناشس جُٔٞؾاد  31ٖؿ   ٘ؾـ 

ُِطؼ٣ٞل ٝضوذ٣ش جُنشس جُؿحذش ُٚ ذ٘ٞػ٤ٚ جُٔحد١ ٝجألدذا٢ ٛاٞ ٓاٖ ٓغاحتَ جُٞجهاغ جُطا٢ ٣غاطوَ ذٜاح هحما٢ 

ُٓؼود ٓط ٠ أذاحٕ جُؼ٘حفاش جٌُٔٞٗاس ُاٚ ٝئػطٔاذ كا٢ هناحتٚ ػِا٠ أعاحط ٓؼواٍٞ " . )ض٤٤ٔاض جُٔٞمٞع ذـ٤ش 

 ٓٗ، ٓؿِس جُوناحء ٝجُواحٕٗٞ ط ٕٕٖٔٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٖٓؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٕٔٔٓ/٣ًٞ311ط٢   جُطؼٖ سهْ 

 (.ٖ٘م  1ٖٕؿ  ٕؼ 

جُٔشؾاغ ( د/ػرذ جُشصجم أقٔذ جُغٜ٘ٞس١   جُٞع٤و ك٢ ؽشـ جُوحٕٗٞ جُٔاذ٢ٗ  ، جُؿاضء جألٍٝ ... ،  7ٕ٘) 

 . 37ٖجُغحذن ، ؿ 
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ذٔقِكس ٓح٤ُس ُِٔنشٝس ؾطشه ُِكٌْ ذحُطؼ٣ٞل ػٖ جُنشس جُٔحد١ جإلخالٍ ٣ُٝ 

ٝإٔ ٣ٌٕٞ جُنشس ٓكووًح ذإٔ ٣ٌٕٞ هذ ٝهغ ذحُلؼَ أٝ ٣ٌٕٞ ٝهٞػٚ ك٢ جُٔغطورَ قط٤ًٔح
 (ٕ٘1 )

 .

ك٢ جُٔغطورَ كاٗٚ ال ٣ٌل٠ ُِكٌْ  ذحُطؼ٣ٞل أٓح ٓؿشد جقطٔحٍ ٝهٞع جُنشس
 (ٕ٘3 )

. 

جُنشس  ٝهٞعػ٢ِ جُٔنشٝس إٔ ٣ػرص ٝ
 (ٕٙٓ )

ٝأٗٞجػٚ ٝػ٘حفشٙ ضلق٤الً ػ٢ِ  

 .ُوحم٢ ػ٢ِ ضكذ٣ذ ٓوذجسٙ ٗكٞ ٣ُؼ٤ٖ ج

ئرج أغرص أقذ جُخقّٞ أٗٚ هذ أفحذٚ مشًسج  ٓحد٣ًح  ًطكِٔٚ ٓقحس٣ق ضطر٤وًح ُزُي 

ٝٗلوحش ئمحك٤س ُٔطحذؼس جُذػٟٞ ئرج ضأخشش جُٔكٌٔس ك٢ جُلقَ ك٤ٜح ٗط٤ؿس ُطأخش جُخر٤ش ك٢ 

رشس ، ًحٕ ُٜزج جُخقْ إٔ ٣ُطحُد جُخر٤ش ذحُطؼ٣ٞل ػٖ ٛز ُٓ   .ج جُنشس ئ٣ذجػٚ ضوش٣شٙ ذذٕٝ 

 ساث خ اٌغجج١خ :اٌشوٓ اٌضبٌش : 

ال ٣ٌل٢ ٝؾٞد س٢ً٘ جُنشس ٝجُخطأ ُو٤حّ جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ، ذَ ٣ؿد كنالً ػٖ 

رُي ٝؾٞد ػالهس ٓرحؽشز ذ٤ٖ ٛز٣ٖ جُش٤ًٖ٘ ، أ١ إٔ ٣ٌٕٞ جُخطأ عررًح ك٢ قذٝظ جُنشس ، 

      جُػحُع ُو٤حّ جُٔغث٤ُٞس طِن ػ٤ِٚ جُؼالهس جُغرر٤س أٝ سجذطس جُغرر٤س ٢ٛٝ جُشًٖ ٝٛٞ ٓح ٣ً 

جُٔذ٤ٗس
  (ٕٙٔ )

. 

ٝضون٢ جُذٝجتش جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ " ٣ٌل٠ ُطٞجكش سجذطس جُغرر٤س ذ٤ٖ 

خطأ جُٔطْٜ ٝجُنشس جُٞجهغ إٔ ضغطخِـ جُٔكٌٔس ٖٓ ٝهحتغ جُذػٟٞ أٗٚ ُٞال جُخطأ 

جُٔشضٌد ُٔح ٝهغ جُنشس"  
 (ٕٕٙ  )

. 

                                      
جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  73ُغ٘س  13ٖٕهؼٖ سهْ   ٕٖٔٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٙٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  1ٕ٘) 

جُونحت٤س ،  ُٕٗغ٘س  ٕٖٙهؼٖ سهْ   37ٖٙٔٓ ٓحسط ع٘س  ٘ٔ( ؛  )ٗول ٓذ٢ٗ  7ٙؿ  ٕٙجُ٘ول ط 

ٓذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/7ٖٖهْ ( ؛  )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ س3ٕٔم  ٙٗٙؿ  ٔع  7ٕٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

 (.ٔٗم  ٕٔٙؿ  ٖؼ  ٕٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٖٗٔٓٓ د٣غٔرش ع٘س  1ؾِغس  -

ؾااحس 73ُغاا٘س  13ٖٕهؼااٖ سهااْ    ٕٔٔٓٓااٖ ٣٘ااح٣ش عاا٘س  ٙٔ( )ٗواال ٓااذ٢ٗ  3ٕ٘)  ُٓ     جُونااحت٤س ، ُقٌااْ 

٣غااطكن  ئ٤ُااٚ عااِلًح( . ٝهنااص ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ذااإٔ " جُنااشس جالقطٔااح٢ُ ؿ٤ااش ٓكواان جُٞهااٞع ال

ٓاٖ كرشج٣اش  ٖٔؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٕٓٔٓ/1ٗ٘جُطؼ٣ٞل ػ٘ٚ ئال ئرج ٝهغ كؼالً " . )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

 (.ٓ٘م  1ٕٕؿ  ٔؼ  ٓٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٕٔٓع٘س 

( د/ػرذ جُشصجم أقٔذ جُغٜ٘ٞس١   جُٞع٤و ك٢ ؽشـ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ  ، جُؿضء جألٍٝ ... ، جُٔشؾغ  ٕٓٙ) 

ٖٓ  1ؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/7ٖٖ؛ )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  71ٙ – 71٘ؿ  ٖٓ٘ذ جُغحذن ، ذ٘

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(.ٕٗٔٓد٣غٔرش ع٘س   ،  ُقٌْ 
 

وااشس هحًٗٞٗااح أٗااٚ ٣ِااضّ ُطااٞجكش أسًااحٕ جُٔغااث٤ُٞس  ٕٔٙ)  ُٔ ( ٝهنااص ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ذأٗااٚ " ٓااٖ جُ

ضؿاحس١    1ٖ/ ٙ٘. ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ جُطوق٤ش٣س غرٞش ػالهس جُغرر٤س ٓح ذ٤ٖ جُخطأ ٝجُناشس" 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس، جُوغاْ  31ٖٗٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٗؾِغس  -

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ٓغث٤ُٞس"(.   ٗٔٙ، ؿ  33ٗٔجألٍٝ ، جُٔؿِذ جُػح٢ٗ ، ٣٘ح٣ش 

جُونحت٤س ،  ُ٘ٙغ٘س  ٕٖٓٗ٘ٔ سهْ هؼ  ٕٖٗٓٓٓ أذش٣َ ع٘س   ٕٕ( )ٗول ؾ٘حت٢ ؾِغس  ٕٕٙ) 

ٖٓ د٣غٔرش ع٘س   ٓٔ " جُذٝجتش جُطؿحس٣س "( ؛ )ٗول 3٘م  ٕٗٗؿ  ٔع  ٘٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

 (.ٕٙٗم  ٖٕٔٔؿ  ٖع  ٕٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط ُٖٗغ٘س  ٗٔٓٔهؼٖ سهْ  37ٖٔ
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ت٢ ، إٔ ٣ػرص ٛزج جُخطأ ، ٝجُنشس جُز١ ٣ٝؿد ػ٠ِ ٖٓ ٣ذػ٠ خطأ جُخر٤ش جُونح

٣ذػ٤ٚ ، ٝػالهس جُغرر٤س ذ٤ٖ جُخطأ ٝجُنشس ، ٣ٝؿٞص ئغرحش ٛزٙ جُؼالهس ذٌحكس هشم 

جإلغرحش، ٜٝٓ٘ح جُوشجتٖ أٝ جُِؿٞء ئ٠ُ خرشز ؾذ٣ذز أٝ ذأ١ ٝع٤ِس أخشٟ
 (ٕٖٙ )

 . 

 ُٔ جُٔ٘ظٔس خحُلس جُ٘قٞؿ جُوح٤ٗٞٗس ٣ٌٕٝٞ ٛزج جإلغرحش عٜالً ئرج ضؼِن خطأ جُخر٤ش ذ

ُِخرشز ُْٝ ٣طؼِن ذحُشأ١ جُل٢٘ جُز١ أذذجٙ ك٢ ضوش٣شٙ ، ًٔح ُٞ جٓط٘غ جُخر٤ش ػٖ سد 

 جُٔغط٘ذجش جُط٢ ضغِٜٔح . 

ذ٤ذ إٔ ٛزج جإلغرحش ٣ٌٕٞ فؼرًح ك٢ قحُس جألخطحء جُل٤٘س جُٞجسدز ذحُطوش٣ش ٝجُط٢ 

خقّٞ ، ألٕ ٣ـلَ ػٜ٘ح جُوحم٢ ٗظًشج ُطر٤ؼطٜح جُل٤٘س ٝضلِص ٖٓ سهحذطٚ ٖٝٓ ٓ٘حهؾس جُ

قرف ؾضًءج ٖٓ قٌْ جُوحم٢ ، ٝهذ ٣طٞجسٟ خطأ جُخر٤ش ٝسجء ٛزج جُكٌْ ، ك٤ٌٕٞ جُطوش٣ش ٣ُ 

جٌُؾق ػ٘ٚ فؼرًح ، ئر ٣ؿد إٔ ٣ػرص جُٔذػ٠ أٗٚ ُٞال ضوش٣ش جُخر٤ش ُٔح فذس قٌْ جُوحم٢ 

مذٙ ، ُٝٔح أف٤د ذحُنشس
 (ٕٙٗ )

  . 

ٞجكشٛح ٛٞ ٖٓ جُٔغحتَ ضوذ٣ش ضٞجكش سجذطس جُغرر٤س ذ٤ٖ جُخطأ ٝجُنشس أٝ ػذّ ضٝ

 ُٓ ؼود ػ٤ِٜح جُٔٞمٞػ٤س جُط٢ ضلقَ ك٤ٜح ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ذـ٤ش 
 (ٕٙ٘ )

ئال إٔ رُي ٓؾشٝه  

  ذإٔ ضٞسد جألعرحخ جُغحتـس ئ٠ُ ٓح جٗطٜص ئ٤ُٚ
 (ٕٙٙ )

.  

٣ٝغطط٤غ جُخر٤ش إٔ ٣٘ل٢ ضٞجكش ػالهس جُغرر٤س ذ٤ٖ جُخطأ جُز١ ٝهغ ك٤ٚ ، ٝجُنشس 

كوًح ُِوٞجػذ جُؼحٓس . كارج ٗؿف جُخر٤ش ك٢ ٗل٢ ػالهس جُغرر٤س جُز١ ٣ذػ٤ٚ جُخقْ ، ٣ٌٕٝٞ ُي ٝ

                                      
. ٝضونا٢  ٕٗٔجُغاحذن ، ؿ ( أعطحرٗح جُذًطٞس / ٓقاطل٠ أقٔاذ ػراذ جُؿاٞجد قؿاحص١   جُٔشؾاغ  ٖٕٙ) 

ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذاإٔ " ػِا٠ جُٔناشٝس إٔ ٣ػراص ٝهاٞع جُناشس جُاز١ ُكان ذاٚ ، كناالً ػاٖ ئغراحش 

ؾِغاس  -ئدجس١   ٕٓٔٓ/ ٙٙ، 3ٔػالهس جُغرر٤س ذ٤ٖ جُخطاأ ٝجُناشس " . ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼ٘احٕ سهٔاح 

 (.  3ٕم  ٙٗٔؿ  ٖؼ  1ٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط  ٕٖٓٔٓٓ د٣غٔرش ع٘س  ٗٔ

 ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ٗلظ جُٔٞمغ . ٕٗٙ) 

 ُٖٗغااا٘س  ٗٔٓٔ، هؼاااٖ سهاااْ  37ٖٔٓاااٖ د٣غااأرش عااا٘س  ٓٔ( ) ٗوااال " جُاااذٝجتش جُطؿحس٣اااس "  ٕ٘ٙ) 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح  (.  جُونحت٤س، ُقٌْ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  7ُٓغ٘س  1ٙٓٙهؼٖ سهْ  ٕٕٖٓٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   7ٕ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٕٙٙ) 

( .  ٝضوناا٢ ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ذأٗااٚ " ٓااٖ جُٔوااشس إٔ جعااطخالؿ ٖٙم  ٕٕٓؿ ٖ٘ جُاا٘ول ط

جُخطأ جُٔٞؾد ُِٔغث٤ُٞس ٝضوذ٣ش جُنشس ٝػالهس جُغرر٤س ذ٤ٖ جُخطاأ ٝجُناشس ٛاٞ ٓاٖ ٓغاحتَ جُٞجهاغ جُطا٢ 

ح ُٝاٚ أفاَ غحذاص ذاحألٝسجم " ـً .    ضغطوَ ذٜح ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ذـ٤ش ٓؼود ػ٤ِٜاح ، ٓاح دجّ جعطخالفاٜح عاحت

،  33ٕٔٓااٖ ٓااحسط عاا٘س  3ؾِغااس  -ضؿااحس١  7ٙ/3ٕٓ، 1ٕٙ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ جُطؼ٘ااحٕ سهٔااح 

        ٓؿٔٞػاااس جُوٞجػاااذ جُوح٤ٗٞٗاااس جُطااا٢ هشسضٜاااح ٓكٌٔاااس جُط٤٤ٔاااض ج٣ٌُٞط٤اااس ،  جُوغاااْ جُػحُاااع ، جُٔؿِاااذ جُػحُاااع ،

ْ ض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سها،  ضكص ػ٘ٞجٕ " ٓغث٤ُٞس " (. ٝك٢ ٗلاظ جُٔؼ٘ا٠   )ض٤٤ٔا 1ٖٗ، ؿ  ٤ُٞ٣ٔ333ٚ 

        37ٔؿ  ٔؼ  ٖٗ، ٓؿِاااس جُونااحء ٝجُواااحٕٗٞ ط ٕ٘ٔٓٓاااٖ ٣٘ااح٣ش عاا٘س  ٘ؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/ٙٓٗ

، ٓؿِااس ٕٔٔٓٓااٖ ٗااٞكٔرش عاا٘س  1ٕؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ  3ٕٓٓ/ٗ٘ٓٔ)ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ  ؛(ٖٓم 

 (.ٔ٘م  ٖٓٔؿ  ٖؼ  3ٖجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 
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جٗطلص ذحُطرؼ٤س ٓغث٤ُٞطٚ ػٖ ضؼ٣ٞل جُنشس جُٔذػ٠ ذٚ ، أٝ ػ٠ِ جألهَ ًحٗص ٓغث٤ُٞطٚ 

جُٔغث٤ُٞس  ءٓخللس ق٤ع ٣طٞصع ػد
 (ٕٙ7 )

. 

ٓذ٢ٗ ٓقش١ ، كاٗٚ ئرج أغرص جُؾخـ إٔ جُنشس هذ ٗؾأ  ٘ٙٔٝهروًح ُ٘ـ جُٔحدز 

 ٛشز أٝ خطأ جُٔنشٝس أٝ خطأ جُـ٤شال ٣ذ ُٚ ك٤ٚ ، ًكحدظ ٓلحؾة أٝ هٞز هح ػٖ عرد أؾ٘ر٢

 ُٓ ٓح ُْ ٣ٞؾذ ٗـ أٝ جضلحم ػ٠ِ ؿ٤ش رُي ، ِضّ ذطؼ٣ٞل ٛزج جُنشس ، ًحٕ ؿ٤ش 
 (ٕٙ1 )

. 

إٔ ٣ػرص أٗٚ ، ذشؿْ ٝػ٠ِ رُي " ئرج جعططحع جُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ دػٟٞ جُٔغث٤ُٞس   

جُز١ أقذظ جُنشس ، ُْٝ ٣غْٜ ك٢ ئقذجغٚ ػ٠ِ  ، ئال أٗٚ خطأٙ ٛزج ٤ُظ ٛٞٝهٞع خطأ ٓ٘ٚ

 ُٓ ؼطرش هحًٗٞٗح ، ٝإٔ جُنشس هذ قذظ ُغرد أؾ٘ر٢ ػ٘ٚ ال ٣ذ ُٚ ك٤ٚ ، ًوٞز هحٛشز أٝ ٗكٞ 

قحدظ ٓلحؾة أٝ كؼَ جُٔنشٝس ٗلغٚ أٝ كؼَ جُـ٤ش ، كاٗٚ ٣ٌٕٞ ذزُي هذ أكِف ك٢ هطغ 

ح ذحُطؼ٣ٞل صرُي ٓح ُْ سجذطس جُغرر٤س ذ٤ٖ خطثٚ ٝذ٤ٖ جُنشس ، ٝال ٣ٌٕٞ ذحُطح٢ُ ِٓط ًٓ ض

٣ول جُوحٕٗٞ ذخالكٚ " 
 (ٕٙ3 )

    . 

ُغرد جألؾ٘ر٢ ُ٘ل٢ ٝٓلحد ٓح ضوذّ إٔ ُِٔذػ٠ ك٢ دػٟٞ جُٔغث٤ُٞس إٔ ٣غط٘ذ ئ٠ُ ج  

، ٝٛزج جُغرد ئٓح إٔ ٣ٌٕٞ هٞز هحٛشز أٝ قحدظ ٓلحؾة ًكحُس قشخ أٝ ك٤نحٕ سجذطس جُغرر٤س

طح جُـ٤ش أٝ صُضجٍ ٝٓح ئ٠ُ رُي ، أٝ خطأ جُٔنشٝس أٝ خ
 (ٕ7ٓ )

    . 

جُخر٤ش جُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ دػٟٞ جُٔغث٤ُٞس إٔ ٣ػرص أٗٚ ػ٠ِ جُشؿْ  ًزُي ٣غطط٤غ

٤ُظ ٛٞ جُز١ أقذظ جُنشس ، ًٔح ُٞ قحذ٢ جُخر٤ش ص٤ِٓٚ  ٛزج ئال إٔ خطأٙأٗٚ هذ أخطأ ٖٓ 

جُطر٤د ٓكَ جُٔغحءُس ك٤ٔح سكؼٚ ػ٘ٚ ٖٓ ضوش٣ش ُٔح ذ٤ٜ٘ٔح ٖٓ ضنحٖٓ ٢ٜ٘ٓ ، ئال إٔ 

ُْ ضؼطٔذ ػ٠ِ ٛزج جُطوش٣ش ػ٘ذ ضأع٤ظ قٌٜٔح ، ٝؾحء ٛزج جُكٌْ مذ جُطشف  جُٔكٌٔس

جُٔطنشس ٖٓ ضوش٣ش جُخر٤ش ، كل٢ ٛزٙ جُكحُس ئرج ضٔغي ٛزج جُطشف ذٔغث٤ُٞس جُخر٤ش جُٔذ٤ٗس 

ُِخر٤ش إٔ ٣ذكغ رُي ذ٘ل٢ ػالهس ذٚ ٗط٤ؿس ُِكٌْ مذٙ ، كٜ٘ح ٣ؿٞص ػٖ جُنشس جُز١ أفح

ذحػطرحس إٔ جُٔكٌٔس ُْ ضؼطٔذ ك٢ قٌٜٔح ػ٠ِ جُشأ١ جُٔخطة  جُغرر٤س ذ٤ٖ جُخطأ ٝجُنشس ،

 ُِخر٤ش ، ٖٝٓ غْ ضقرف ٓغث٤ُٞس جُخر٤ش ٓ٘طل٤س .

 

 

                                      
 .ٕ٘ٔقٔذ ػرذ جُؿٞجد قؿحص١   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ ( أعطحرٗح جُذًطٞس / ٓقطل٠ أ 7ٕٙ) 

ٓذ٢ٗ ًا٣ٞط٢ ، ذوُٜٞاح " ئرج أغراص  ٖٖٕ( ٝٓح ٗقص ػ٤ِٚ ٛزٙ جُٔحدز ٛٞ ػ٤ٖ ٓح ٗقص ػ٤ِٚ جُٔحدز  1ٕٙ) 

جُؾخـ إٔ جُنشس ٗؾأ ػٖ عرد أؾ٘ر٢ ال ٣ذ ُٚ ك٤ٚ ، ًوٞز هحٛشز أٝ قحدظ ٓلحؾة أٝ كؼاَ جُٔناشٝس أٝ 

ِضّ ذحُ ُٓ  طؼ٣ٞل ، ٝرُي ٓح ُْ ٣ٞؾذ ٗـ ٣ون٢ ذخالكٚ " .كؼَ جُـ٤ش ، ًحٕ ؿ٤ش 

( جُٔاازًشز جإل٣نااحق٤س ُِوااحٕٗٞ جُٔااذ٢ٗ جٌُاا٣ٞط٢ ، ئفااذجسجش ٝصجسز جُؼااذٍ ج٣ٌُٞط٤ااس ، كرشج٣ااش عاا٘س  3ٕٙ) 

 . 3ٓٔ -13ٔ، ؿ  ٕٔٔٓ

( ك٢ ضلق٤الش رُي جٗظش   د/ػرذ جُشصجم أقٔاذ جُغاٜ٘ٞس١   جُاٞؾ٤ض كا٢ ؽاشـ جُواحٕٗٞ جُٔاذ٢ٗ ،  7ٕٓ) 

جإلٗونااحء ( ، دجس  –جالٗطوااحٍ  –جألٝفااحف  –ج٥غااحس  –جإلغرااحش  –ذٞؾااٚ ػااحّ ) جُٔقااحدس  ٗظش٣ااس جالُطااضجّ

 .ٖٗٙ – ٖٖ٘، ؿ   3ٙٙٔجُٜ٘نس جُؼشذ٤س ، 
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 الفصل الثانً

 المحاكم المدنٌةجٌة تقرٌر الخبرة الطبٌة فً إثبات الخطأ الطبً الفنً أمام حُ 

 ر١ّٙذ ٚرمغ١ُ :

م٢ ك٢ ضوذ٣ش جُٞهحتغ ٖٓ خالٍ ضوذ٣ش ٓح هذٓٚ ئرج ٓح أٝدع جُخر٤ش ضوش٣شٙ ذو٤ص ٜٓٔس جُوح

؛ َ ٖٓ جُوحم٢ ٝجُخر٤ش ٓؿحُٚ جُخحؿجُخر٤ش ك٢ ضوش٣شٙ ٝكوًح ُِٔؼ٤حس جُوح٢ٗٞٗ ، رُي إٔ ٌُ

ٜٓٔطٚ جُٔطٔػِس ك٢ جُٔؼِٞٓحش جُطو٤٘س ٝجُؼ٤ِٔس ٤ُطذخَ ك٢  إٔ ٣طؿحٝصئر ال ٣ؿٞص ُِخر٤ش 

ػ٢ِٔ ئرج ُْ ٣ٌٖ ٓإ٣ًذج ُشأ١ ؾذٍ غٚ ك٢ ذخَ ٗلجُٔؿحٍ جُوح٢ٗٞٗ ، ًٔح ال ٣كن ُِوحم٢ إٔ ٣ُ 

ش . جُخر٤
 
 

٣ٌٖٝٔ جُوٍٞ ذإٔ جعطخالؿ خطأ جُطر٤د ك٢ ٓٔحسعس ػِٔٚ جُل٢٘ ٣ٔش ذٔشقِط٤ٖ   جأل٠ُٝ 

ضطٔػَ ك٢ ضكذ٣ذ ٓذٟ ٓطحذوس ٛزج جُؼَٔ ُِوٞجػذ جُل٤٘س ُِٜٔ٘س ُِٝٔؼط٤حش جُؼ٤ِٔس ٝٛزج ػَٔ 

ٜ٘س جُطد ك٢ ضخقـ جُطر٤د ٓكَ ك٢٘ ال ٣غطط٤غ إٔ ٣وّٞ ذٚ ئال ؽخـ ٣٘طغد ئ٠ُ ٓ

جُٔغحءُس أٓح جُٔشقِس جُػح٤ٗس ك٢ٜ ضطؿغذ ك٢ ػشك ٗط٤ؿس جُٔشقِس جأل٠ُٝ ػ٠ِ جُٔؼ٤حس 

جُوح٢ٗٞٗ ُِخطأ ج٢ُٜ٘ٔ ، ٝٛزج ػَٔ هح٢ٗٞٗ ٣وّٞ ذٚ هحم٢ جُٔٞمٞع 
 (ٕ7ٔ  )

٤ُوشس ٓح ٣شجٙ 

 .ذؾإٔ ضوش٣ش جُخر٤ش 

أخز ذحُشأ١ جُز١ ضإٔ  حكِٜجُخر٤ش جُطر٢ ، ذغِطس ضوذ٣ش٣س ضؿحٙ أػٔحٍ  جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗسطٔطغ ضٝ

ضغطذػ٠ إٔ  حطشـ ذؼنٚ ج٥خش ، ًٔح إٔ ُٜضأخز ذرؼنٚ ٝضطشقٚ أٝ ضجٗط٢ٜ ئ٤ُٚ جُخر٤ش أٝ 

 كٌْ ذخرشز ؾذ٣ذزضؼ٤ذ جُٔأٓٞس٣س ئ٤ُٚ العطٌٔحٍ أٝؾٚ جُ٘وـ ك٤ٜح ، أٝ جُخر٤ش ُٔ٘حهؾطٚ أٝ ضُ 

 . أٝ ذرطالٕ جُطوش٣ش

ٝكوًح ُنٞجذو ٓؼ٤٘س  ُطر٢ جُل٢٘ ك٢ مٞء ضوش٣ش جُخرشز جُطر٤س ضوّٞ جُٔكٌٔس ذطوذ٣ش جُخطأ جٝ

 ذٔذٟ ٓقذجه٤س ٛزج جُطوش٣ش. -ذال ؽي  -٣شضرو ًِٚ  ، ٝٛزج 

 ، ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ   غالغس ٓرحقعئ٠ُ  جُلقَٛزج ع ك٢ ٣جُكذٝػ٠ِ رُي ٗوغْ 

 .٢٘  ٓذٟ ٓقذجه٤س ضوش٣ش جُخرشز جُطر٤س ك٢ ئغرحش جُخطأ جُطر٢ جُل اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 . أػٔحٍ جُخر٤ش جُطر٢عِطس جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ئصجء  اٌّجؾش اٌضبٟٔ :

 ضوذ٣ش جُٔكٌٔس ُِخطأ جُطر٢ جُل٢٘ ك٢ مٞء ضوش٣ش جُخرشز جُطر٤س. اٌّجؾش اٌضبٌش :

 

 

 

                                      
 . ٙ٘( د/ جُغ٤ذ ٓكٔذ جُغ٤ذ ػٔشجٕ ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٕٔ) 
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 المبحث األول

 مدى مصداقٌة تقرٌر الخبرة الطبٌة فً إثبات الخطأ الطبً الفنً

ُطر٤س ٜٓٔس ؽحهس ُِطر٤د جُؾشػ٢ ، ٖٓ ق٤ع هر٤ؼطٜح ضُؼطرش هنح٣ح جُٔغث٤ُٞس ج

ٝجُٞهص جُز١ ضغطـشهٚ ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ ٣طٞفَ ئ٤ُٜح ، ق٤ع إٔ ئغرحش قذٝظ جُنشس ٖٓ ػذٓٚ 

٣ُؼطرش أعَٜ خطٞز ذحُ٘غرس ُِطر٤د جُؾشػ٢ ، ٌُٖ ضرو٠ ٜٓٔطٚ ك٢ جُركع ػٖ قذٝظ خطأ 

 ضؼشك ػ٠ِ جُطر٤د  هر٢ ٝػالهس ٛزج جُخطأ ذحُنشس جُالقن ذحُٔش٣ل أفؼد ٜٓٔس

جُؾشػ٢
 (ٕ7ٕ )

 . 

٣ٌٖٝٔ جُوٍٞ ذإٔ جُكقٍٞ ػ٠ِ ضوش٣ش ٓٞمٞػ٢ ٖٓ هشف جُخر٤ش جُطر٢ هذ 

ضؼطشمٚ فؼٞذحش ، جأل٠ُٝ ٓٞمٞػ٤س ٝجُػح٤ٗس ؽخق٤س
  
   

   أٚالً : اٌصعٛثخ اٌّٛظٛع١خ :

ٝضطٔػَ ك٢ جالخطالف جٌُر٤ش ذ٤ٖ جُٔؼط٤حش جُٔؿشدز جُط٢ ٣ؼِٜٔح جُخر٤ش ٝجُكو٤وس 

٤س جُِٔٔٞعس جُط٢ ٣ؿِٜٜح ، ق٤ع إٔ جُخر٤ش ٣ؼ٤ؼ ك٢ ٝعو ٗظش١ ذكص ك٢ ق٤ٖ إٔ جُٞجهؼ

ح ُٜح  ًً جُٞجهؼس ٓكَ جُٔؾٌِس ُٜح أذؼحد ِٓٔٞعس هذ ال ٣ٌٕٞ جُخر٤ش ٓذس
 (ٕ7ٖ )

. ٝػ٠ِ رُي ،  

٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُخر٤ش إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓوذٝسٙ جُطؼشف ػ٠ِ ٛزٙ  جُظشٝف جُٞجهؼ٤س دٕٝ جُخشٝؼ 

 ػ٠ِ جُٔؼط٤حش   جُؼ٤ِٔس
 (ٕ7ٗ )

 . 

   صب١ًٔب : اٌصعٛثخ اٌشخص١خ  :

ٝضٌٖٔ ٛزٙ جُقؼٞذس ك٤ٔح ٣ٞؾٜٚ ؿ٤ش جُٔخطق٤ٖ ضؿحٙ جُِؿٞء ئ٠ُ جُخرشز ك٢ ٓؿحٍ 

ئغرحش جُخطأ جُطر٢ ، ٖٓ ق٤ع ئٌٓح٤ٗس ٝؾٞد ضنحٖٓ ذ٤ٖ أفكحخ جُٜٔ٘س جُٞجقذز ، ذحػطرحس 

ٖٓ فؼٞذحش ٝٓؾوس إٔ  جُخر٤ش ِْٓ ٝٓطِغ ػ٠ِ ٓح ٣ؼح٤ٗٚ جُطر٤د أغ٘حء ٜٓ٘طٚ أٝ ضخققٚ 

                                      
 .٘٘ٔ( جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٕٕ) 

جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ػٖ أمشجس جُرذجتَ جُق٘حػ٤س جُطر٤س ، سعحُس دًطاٞسجٙ ، (  د/ ج٤ُٜػْ ػٔش ع٤ِْ    7ٖٕ) 

 .  ّٖٖ٘، ؿ  ٤ًِٕٓٓٙس جُكوٞم ، ؾحٓؼس أع٤ٞه ، 

 .  1٘(  د/ جُغ٤ذ ٓكٔذ جُغ٤ذ ػٔشجٕ ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٕٗ) 
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ٝمـٞهحش ك٢ ٓؿحٍ جُٜٔ٘س ٝجُطخقـ ، ٓٔح ٣ذكؼٚ ئ٠ُ جُطـحم٢ ػٖ صالضٚ ٝػػشجضٚ أٝ 

جُٜٔ٘س  أ١ جُٔٞهق جُؿٔحػ٢ ألَٛش ُٜح ، ٝٛزج ٓح ٣ؼشف ذنْ جُقلٞف،ئ٣ؿحد ضرش٣
 (ٕ7٘ )

 .

ئ٠ُ ئكالش صٓالتْٜ ٖٓ  كأَٛ جُخرشز ٖٓ جألهرحء ًػ٤ًشج ٓح ٣ٌٕٞٗٞ ٓذكٞػ٤ٖ ذح٤َُٔ

ح ذ٤ٖ أَٛ جُطحتلس جُٞجقذز جُز٣ٖ  ،جُٔغث٤ُٞس ًٔ ٝال ؿشٝ كٜزج جُطنحٖٓ جُكشك٢ ٓٞؾٞد دجت

٣ِٔغٕٞ ٓخحهش جُٜٔ٘س ٣ٝؼِٕٔٞ أْٜٗ ٤ُغٞج ذٔأٖٓ ٖٓ ٓغث٤ُٞحضٜح 
 (ٕ7ٙ )

  . 

ٝضُؼطرش ٛزٙ جُقؼٞذس ٖٓ أدم فؼٞذحش جُخرشز جُطر٤س ، ذحػطرحس إٔ جُخر٤ش جٌُِٔق 

ٖٓ ؾحٗد جُطر٤د ٓكَ جُٔغحءُس ، ٛٞ هر٤د ٖٓ ذاغرحش ٓح ئرج ًحٕ ٛ٘حى ٓخحُلس ك٤٘س أّ ال 

رجش جُٔغطٟٞ جُطر٢ ٣وّٞ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جألهرحء ج٥خش٣ٖ ػالهحش صٓحُس ، ٜٝٓٔس جُخرشز  ضط٘حهَ 

ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ذحُط٘حٝخ  
 (ٕ77 )

. ٝجُ٘ط٤ؿس جُٔطشضرس ػ٠ِ رُي إٔ جُوحم٢ ُٖ ٣غطط٤غ جُؼػٞس ػ٠ِ 

٣خِن عًذج ٤ً٘ٓؼح ذ٤ٖ جُٔش٣ل أٝ ر٣ٝٚ ٝذ٤ٖ  خر٤ش ٓغطؼذ ُطوذ٣ْ ضوش٣ش ٣ُذ٣ٖ ص٤ٓالً ُٚ ، ٓٔح

 .جُكن جُٔطحُد ذٚ

ٝذطر٤ؼس جُكحٍ كإ ضؿحٝص جُخر٤ش ُِوٞجػذ جُل٤٘س جُط٢ ضكٌْ ػِٔٚ ال ٣طغ٠٘ ُشؾَ 

ٝال جُٔش٣ل جًطؾحف جُخطأ جُطر٢ ، كٖٔ آٌحٕ جُوحم٢ ،جُوحٕٗٞ إٔ ٣طر٤٘ٚ . ًٔح أٗٚ ٤ُظ ذ

 َٛ جُؼوحخ،كنالً ػٖ ًٞٗٚ ئخالٍ ذحُ٘ضجٛسجُخر٤ش ُض٤ِٓٚ أٓش ٣غطأجُٔإًذ إٔ ٓكحذحز 

ٝجُؾشف
 (ٕ71 )

. 

ؼ٤ٖ ك٢ ٓؿحٍ  ُٓ ًٔح ضػٞس ٓؾٌِس إٔ جُخر٤ش هذ ٣طأغش ذشأ٣ٚ جُؾخق٢ ، أٝ ذٔزٛد 

ضخققٚ جألٓش جُز١ ٣٘ؼٌظ عِرًح ػ٠ِ خرشضٚ ، ٝضػٞس ٛزٙ جُقؼٞذس ًِٔح ػِٔ٘ح إٔ ٓؼظْ 

ٓ٘طٕٔٞ ئ٠ُ ٓزٛد أٝ آخش ك٢ ٓؿحٍ جُطخقـق٤ٖ جُٔطخق
 (ٕ73 )

. 

ٝجُط٢ هذ ضؼطشك هش٣ن جُخرشز ٝٗظًشج ُِطر٤ؼس  -عحُلس جُزًش  -ٝأٓحّ جُقؼٞذحش 

جُخحفس جُط٢ ضط٤ٔض ذٜح جألخطحء جُطر٤س ٖٓ ق٤ع ًٜٞٗح ضوغ ػ٠ِ جإلٗغحٕ ٝضٜذد ق٤حضٚ 

ٝعالٓطٚ جُؿغذ٣س ، كإ ضوش٣ش جُخرشز هذ ٣ٌٕٞ ٓكالً ُِرطالٕ ، ٝٓط٠ قذظ رُي ًحٕ 

 أٝ خرشز ؾذ٣ذز.ُِوحم٢ إٔ ٣أٓش ذطكو٤ن ض٢ِ٤ٌٔ 

                                      
قا٤س أقاٞجٍ ؽخ – 7ٕٖٓٓٓ د٣غأرش   7ٔ(  جٗظش    ) دجتشز جُونحء ك٢ ئٓحسز أذٞ ظر٢ ، ؾِغس  7ٕ٘) 

م. أ ، قٌْ ٓ٘ؾٞس ذٌطحخ جُخراشز كا٢ ماٞء أقٌاحّ ٓكٌٔاس جُا٘ول ،  ٔط  7ُٕٓٓغ٘س   1ٔ،  هؼٖ سهْ 

( . ك٢ ٛزٙ جُذػٟٞ ضٔغي جُطاحػٖ ذاإٔ ضوش٣اش جُخراشز جُٔإعاظ   1ٙجُؿضء جألٍٝ ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ 

إٔ جألهرااحء ػ٤ِااٚ جُكٌااْ جُٔطؼاإٞ ك٤ااٚ ٛااٞ ضوش٣ااش ٓؿحِٓااس ػِاا٠ جػطرااحس إٔ جُٔطؼاإٞ مااذٙ ٛااٞ هر٤ااد ، ٝ

ٓ٘ؿااضٝ جُطوش٣ااش ضااأغشٝج ذؼالهااطْٜ جُؾخقاا٤س ٓؼااٚ ، ٝػااحخ ػِاا٠ ٓكٌٔااس جُٔٞمااٞع ػااذّ جالعااطؿحذس ُطِرااٚ 

 ذاقحُس جُخرشز ئ٠ُ ٤ٛثس هر٤س أخشٟ  .  

ٝٓح ذؼذٛح ، ٝجُكٌْ جُز١ أؽحس ئ٤ُٚ  1ٕٔ(  د/ قغٖ ص٢ً جالذشجؽ٢   جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ  7ٕٙ) 

 . ٕٕٓ( ؿ ٔذٜحٓؼ سهْ )

 .3ٕٔ -1ٕٔقغٖ هحعْ ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ ( د/ ٓكٔذ  77ٕ) 

 ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ٗلظ جُٔٞمغ. 71ٕ) 

 .1٘ٔ( جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  73ٕ) 
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 ٝذحُشؿْ ٖٓ جالػطشجف ذٞؾٞد ٛزٙ جُقؼٞذحش ، ئال أٗٚ ٣ٌٖٔ جُشد ػ٤ِٜح  ، ًٔح ٢ِ٣    

إٔ فؼٞذس ضوذ٣ش جُخر٤ش ُِٔٞهق جُز١ ٝؾذ ك٤ٚ أٓش ٗحدس جُكذٝظ ، رُي إٔ جُطر٤د  أٚالً :

 -رُي جُخر٤ش ال ٣ٌطغد ٛزٙ جُقلس ) أ١ فلس ًٞٗٚ خر٤ًشج ( ، ئال ئرج ًحٕ أٛالً ، ٝال ٣ٌٕٞ

ُٓطحذوس جُٔٞجهق جُ٘ظش٣س ٝجُططر٤و٤س ، ٝٓح جًطغحذٚ فلس  –ذطر٤ؼس جُكحٍ  ئال ذطٌٔ٘ٚ ٖٓ 

جُخر٤ش ئال د٤َُ ػ٠ِ ضٌٔ٘ٚ ٖٓ جُو٤حّ ذزُي ، ك٤ٔح ٣ؼ٠٘ إٔ جُخر٤ش ٣ٌٕٞ ك٢ ٌٓ٘طٚ ضقٞس 

ال ٣طأض٠ ُٚ ئال ػٖ هش٣ن ه٤حٓٚ  -ذحُطرغ  –ٝضوذ٣ش جُٔٞجهق ذؾٌَ ٣ٔحغَ جُٞجهغ ، ٝٛزج 

 كحظ ٝجُذسجعحش جُٔؼٔوس.ذحألذ

إٔ فؼٞذس جُطنحٖٓ ذ٤ٖ أذ٘حء جُٜٔ٘س جُٞجقذز ٝجُٔلطشمس ك٢ جُطر٤د جُخر٤ش ، ٣ٌٖٔ  صب١ًٔب :

 جُشد ػ٤ِٜح ذٔح ٢ِ٣  

إٔ جُخر٤ش ِٓضّ ذٞجؾد أًرش ٝأع٠ٔ ٖٓ ٝجؾرٚ ٗكٞ صٓالتٚ ، أال ٝٛٞ ٝجؾرٚ ٗكٞ   -ٔ

ح ، ئر إٔ  جُؼذجُس ، ٝال ٣ٌٖٔ ضؿحٝص م٤ٔش جُطر٤د جُخر٤ش ٝجكطشجك ًٔ ٖٓ  ًػ٤ًشجعٞء ج٤ُ٘س دجت

جألهرحء ٓخِقٕٞ ُٜٔ٘س جُطد، ٝضٔ٘ؼْٜ مٔحتشْٛ ٝعٔؼطْٜ ٖٓ إٔ ٣وذٓٞج ضوش٣ًشج ٓـِٞهًح 

 ٓكحذحز ُض٤ِْٜٓ. 

ئ٠ُ سدع جألهرحء  -ٖٓ ٗحق٤س  –ٚ ٖٓ ؽأٗٚ إٔ ٣إد١ إٔ ذ٤حٕ جُخر٤ش أخطحء صٓالت -ٕ 

ئ٠ُ ًؾق جُـطحء ػٖ جُز٣ٖ  ج٥خش٣ٖ ػٖ جسضٌحخ أ١ خطأ ، ٖٝٓ ٗحق٤س أخشٟ ٣إد١

 ئ٠ُ جُطخقـ ٝجُٜٔ٘س ، ذُكؿس مـٞهحش جُٜٔ٘س ٝفؼٞذحضٜح .٣غ٤ثٕٞ 

إٔ جُخر٤ش ع٤ٞجؾٚ ػوٞذحش ُٞ غرص كغحد جُطوش٣ش جُز١ هذٓٚ ُِونحء ، ٝٛزٙ جُؼوٞذحش  -ٖ

 ضٔػَ سجدًػح ٌَُ خر٤ش ٣كحٍٝ ئخلحء أخطحء ص٤ِٓٚ ػ٠ِ قغحخ جُؼذجُس.

٣ش جُخر٤ش ، ٝجألخز ذٚ أٝ ضشًٚ ئرج ٝؾذ ك٤ٚ ٓح ٣ْ٘ ػٖ إٔ ُِوحم٢ عِطس ضوذ٣ش ضوش  -ٗ

ٓؿحِٓس جُخر٤ش ُِطر٤د جُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ، ًٝزج قن جُوحم٢ ك٢ ٗذخ أًػش ٖٓ خر٤ش ك٢ جُٔغأُس 

جُٞجقذز غْ جُٔلحمِس ذ٤ٖ ضوحس٣شْٛ ، ٝجألخز ذحُطوش٣ش جُز١ ٣طٔثٖ ئ٤ُٚ
  (ٕ1ٓ )

   . 

ٝٗظش٣طٚ ك٢ قحُس ضؼذد جُ٘ظش٣حش ، كاٗٚ ٝػٖ ئٌٓح٤ٗس ضأغش جُخر٤ش ذشأ٣ٚ جُؾخق٢  صبٌضًب :

٣ٌٖٔ جُشد ػ٤ِٜح ، أٗٚ ٖٓ ؽشٝه أدجء جُخر٤ش ُِخرشز ، جُطؿشد ، جُك٤حد ٝجُٔٞمٞػ٤س ، ق٤ع 

٣كِق جُخر٤ش ٤ٔ٣ً٘ح ٓنٜٔٞٗح جُقذم ٝجألٓحٗس ك٢ جُؼَٔ ، ٝذك٤ع ٣ر٤ٖ ٓح ُشأ٣ٚ ٝٓح ػ٤ِٚ 

ٝٓح جعطوش ػ٤ِٚ جُلٖ ، ٣ٝؼط٢ سأ٣ٚ ك٢ أدجتٚ ُٜٔٔطٚ ، ئر ٣ر٢٘ سأ٣ٚ ػ٠ِ ٓح غرص ػ٤ِٚ جُؼِْ 

ػ٠ِ أعظ ٓ٘طو٤س ٓؿشدز ٣ذػْ ذٜح سأ٣ٚ ٣ُٝل٘ذ ٓح ػذجٙ ٖٓ آسجء . كحُخر٤ش ػ٤ِٚ إٔ ٣طؿ٘د 

ج٤َُٔ ٓغ آسجتٚ جُؾخق٤س ئرج ُْ ضٌٖ ٓكَ جضلحم ك٢ جُلٖ جُطر٢
 (ٕ1ٔ )

   . 

َ ػ٤ِٚ ٣ٌُٖٔ جُوٍٞ أٗٚ ذحُشؿْ ٖٓ ٓ٘طو٤س ٛزٙ جُقؼٞذحش ئال أٜٗح ال ضُؾٌ ذ٘حءً ٝ

ٓحًٗؼح ٣كٍٞ دٕٝ جالعطؼحٗس ذحُخرشز جُط٢ ال ٣وّٞ ؿ٤شٛح ٓوحٜٓح ، ق٤ع ضٔػَ جُغر٤َ جُٞق٤ذ 

                                      
 .  7ٖٗ -ٖٙٗ(  د/ أٗٞس ٣ٞعق قغ٤ٖ ػرذ جٌُش٣ْ    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  1ٕٓ) 

 . ٕ٘ٔ(  د/ قغٖ ص٢ً جالذشجؽ٢   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  1ٕٔ) 
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جُٔطحـ ُِونحز ُخٞك جُٔغحتَ جُط٢ ٣غطِضّ جُلقَ ك٤ٜح جعط٤ؼحخ جُ٘وحه جُل٤٘س جُط٢ ال ضؾِٜٔح 

ح ػ٠ِ ًٓ  ٓؼحسكْٜ ، ٝجُٞهحتغ جُٔحد٣س جُط٢ هذ ٣ؾن ػ٤ِْٜ جُٞفٍٞ ئ٤ُٜح، ئال أٗٚ ٣رو٠ ُضج

 جُوحم٢ إٔ ٣ٌٕٞ قزًسج ٖٓ ٛزٙ جُطوحس٣ش سؿْ أ٤ٔٛطٜح .

 

 

 

 المبحث الثانً

 أعمال الخبٌر الطبًسلطة المحكمة المدنٌة إزاء 

 ر١ّٙذ ٚرمغ١ُ :

ئرج هحّ  جُخر٤ش جُطر٢ ذٔح ٗذخ ُٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُز١ ٣ٌٕٞ ٓكووًح ُِـح٣س ٖٓ ٗذذٚ ، 

، ذٜح أٝ ك٢ أدجتٜح ػٖ جُـح٣س ٜٓ٘ح دٕٝ خشٝؼ ػٖ قذٝد جُٔأٓٞس٣س جًُُٔٞٞس ئ٤ُٚ أٝ جٗكشجف

كاٗٚ ٣ٌٕٞ هذ أدٟ ػِٔٚ ػ٠ِ أًَٔ ٝؾٚ ، ٣ٝرو٠ ُِوحم٢ ٜٓٔس ضوذ٣ش جُشأ١ جُز١ جٗط٠ٜ ئ٤ُٚ 

 جُخر٤ش.

ٌُٖٝ هذ ٣ٌٕٞ ضوش٣ش جُخر٤ش ؿحًٓنح ، أٝ ٣طر٤ٖ  ُِٔكٌٔس ذؼل أٝؾٚ جُخطأ أٝ 

ّ أٝ ٣ؾٞخ جُطوش٣ش جُ٘وـ ك٢ جُٔأٓٞس٣س أٝ ضؿذ ذؼل جُٔغحتَ جُؿٞٛش٣س ك٢ دكحع جُخقٞ

 ، ٝضطٔطغ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ذغِطحش ٓؼ٤٘س ك٢ ٓػَ ٛزٙ جُكحالش . ذطالٕ

 ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ  ، ٗوغْ جُكذ٣ع ك٢ ٛزج جُٔركع ئ٠ُ ٓطِر٤ٖ ػ٠ِ رُي  ذ٘حءً ٝ

 .جُطر٢  عِطس جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ئصجء جُشأ١ جُز١ جٗط٢ٜ ئ٤ُٚ جُخر٤ش اٌّ ٍت األٚي :

 جُخرشز جُطر٤س . ضوش٣شُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ئصجء عِطس ج اٌّ ٍت اٌضبٟٔ :
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 المطلب األول

 سلطة المحكمة المدنٌة إزاء الرأي الذي انتهً إلٌه الخبٌرالطبً

 ر١ّٙذ ٚرمغ١ُ : 

ٖٓ جُٔوشس إٔ جُوحم٢ ػ٘ذ جخط٤حسٙ ُٞع٤ِس جإلغرحش جُط٢ ٣ُوذس أٜٗح ٓ٘حعرس ُِلقَ 

ِضّ ٖٓ ق٤ع جُٔرذأ  ُٓ ذحألخز ذحُ٘ط٤ؿس جُٔطشضرس ػ٠ِ ضِي جُٞع٤ِس ك٢ ٓٞمٞع جُ٘ضجع ؿ٤ش 

ق٤ع ضرو٠ ُٚ جُكش٣س جُطحٓس ك٢ ٓذٟ ئػٔحُٚ ُطِي جُ٘ط٤ؿس كِٚ إٔ ٣أخز ذٜح ٤ًِس أٝ ؾضت٤ًح ًٔح 

٣ٌٖٔ ُٚ جعطرؼحدٛح ٤ًِس ٝجألخز ذـ٤شٛح ك٢ قحُس ػذّ جهط٘حػٚ ذٔنٜٔٞٗح 
 (ٕ1ٕ )

، ٝٛٞ ٓح  

جُقحدسز ذاؾشجءجش جإلغرحش ال  أًذش ػ٤ِٚ ٓكٌٔس جُ٘ول ، ق٤ع هنص ذإٔ  " جألقٌحّ

ح هطؼ٤س ٝال ضكٞص ُقؿ٤س جألٓش جُٔون٢ ك٤ؿٞص ُِٔكٌٔس جُؼذٍٝ ػٜ٘ح ذؼذ  ًٓ ضُؼطرش أقٌح

 ٚارا ٟ٘ ٔفزرٙب ثبٌٕز١غخ اٌزٟ أدد ا١ٌٙبئفذجسٛح هرَ ض٘ل٤زٛح 
 (ٕ1ٖ )

  . 

ٝضطر٤وًح ُزُي كإ سأ١ جُخر٤ش ال ٣ؼذٝ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘قًشج ٖٓ ػ٘حفش  ، ٝٛٞ ٓح 

جُٔؾشػ٤ٖ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ ، كِْ ٣ؾأ أ٣ٜٔح إٔ ٣ُو٤ذ جُوحم٢ ذشأ١ جُخر٤ش ، جػطشف ذٚ 

عٞجء ُدٕٝ ٛزج جُشأ١ ك٢ ضوش٣ش جُخر٤ش أٝ أذذجٙ ٛزج جألخ٤ش ؽلحٛس ك٢ جُؿِغس أٓحّ جُوحم٢ 

 جُز١ ٗذذٚ .

 و٤ذ جُٔكٌٔس " .ئغرحش ٓقش١ ض٘ـ ػ٠ِ إٔ " سأ١ جُخر٤ش ال ٣ُ  ٙ٘ٔكحُٔحدز 

ٖ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ػ٠ِ أٗٚ " ٝك٢ ؾ٤ٔغ ٓ ٗ/ًٖٔٔح ٗقص جُٔحدز 

 جألقٞجٍ ال ٣ٌٕٞ سأ١ جُخر٤ش ٓو٤ًذج ُِٔكٌٔس ٌُٜٝ٘ح ضغطأٗظ ذٚ "
 (ٕ1ٗ )

 . 

                                      
  ئغرااحش جُخطااأ جُطراا٢ كاا٢ جُؼ٤ِٔااحش جُؿشجق٤ااس ذٔإعغااحش جُقااكس  / كط٘حعاا٢ ػرااذ جُااشقٖٔ( د 1ٕٕ) 

جُؼ٤ٓٞٔااس جُؿضجتش٣ااس ، سعااحُس دًطااٞسجٙ ، ضخقااـ هااحٕٗٞ ئدجس١ ٝئدجسز ػحٓااس ، ٤ًِااس جُكوااٞم ٝجُؼِااّٞ 

 . ّٖٕٔ ، ؿ  1ٕٔٓ -7ٕٔٓ، جُؿضجتش،   -ٔ-جُغ٤حع٤س ، ؾحٓؼس ذحض٘س 

حّ كقالً ك٢ قن ٖٓ جُكوٞم ، ئر ضٌٕٞ ذزُي قؿس ك٤ٔح كقِص ك٤ٚ ٝرُي ٓح ُْ ضطنٖٔ ضِي جألقٌ( 1ٖٕ) 

 7ٖ٘هؼٖ سهْ  31٘ٔع٘س د٣غٔرش ٖٓ  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ ) ٜٓ٘ح ٝال ٣ؿٞص هرٍٞ د٤َُ ٣٘ول ٛزٙ جُكؿ٤س 

ٖٓ  3ٕٗول ٓذ٢ٗ  ( ؛ )ٕٕٙم  7ٕٕٔؿ  ٕع  ٖٙط جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول  ُٕ٘غ٘س 

م  7ٖٓؿ  ٔع  ٖٙط جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول  ُٔ٘غ٘س  1ٙ٘ٔهؼٖ سهْ  31٘ٔع٘س أذش٣َ 

جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  ُ٘ٗغ٘س  1ٔهؼٖ سهْ  31ٓٔع٘س ٣٘ح٣ش ٖٓ  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  ( ؛ )ٙٗٔ

ٖٓ ٓح٣ٞ  ٘ٔؾِغس  –ٓذ٢ٗ  33/ٗٗٔ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ  ؛ (ٓٙم  1ٕٙؿ  ٔع  ٖٔط جُ٘ول 

ح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜ ٕٓٓٓع٘س 

 17/ 7ٕٗ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" ( ؛ ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ ٓ٘ٔ، ؿ   ٕٗٓٓ، ٓح٣ٞ ع٘س 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض  311ٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  7ٕؾِغس  -ضؿحس١ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (.ٗٗٔ،ؿ  33ٙٔذ جألٍٝ ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِ

ٖٓ هاحٕٗٞ جإلؾاشجءجش  ٕٙٗ(  ٝهذ قشؿ جُٔؾشع جُلشٗغ٢ ػ٠ِ جُ٘ـ ػ٠ِ ٛزج جُٔرذأ ،  كحُٔحدز  1ٕٗ) 

 =جُٔذ٤ٗس جُلشٗغ٢ ض٘ـ ػ٠ِ إٔ " ال ٣طو٤ذ جُوحم٢ ذحُٔؼح٣٘حش ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ ٣وذٜٓح جُل٢٘" .
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ضطر٤وًح ُزُي هن٢ ذإٔ ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع جُغِطس جُطحٓس ك٢ ضوذ٣ش ػَٔ جُخر٤ش ، 

 ذػٟٞ ك٢ جُ ذحػطرحس إٔ سأٟ جُخر٤ش ال ٣خشؼ ػٖ ًٞٗٚ ػ٘قًشج ٖٓ ػ٘حفش جإلغرحش
 (ٕ1٘ )

 .

٣ططِد  -عحُلس جُزًش  –ئغرحش  ٙ٘ٔػ٠ِ إٔ ٓٔحسعس جُٔكٌٔس عِططٜح جُطوذ٣ش٣س ٝكوًح ُِٔحدز 

ٜٓ٘ح إٔ ضٔكـ ضوش٣ش جُخر٤ش ٝٓكحمش أػٔحُٚ ٝٓح هذٓٚ ئ٤ُٚ جُخقّٞ ٖٓ ٓغط٘ذجش ٝٓح 

عٔؼٚ ٖٓ ؽٜٞد ُطشجهد ػِٔٚ ٝضو٤ٔٚ ، كال ٣ؿٞص ُٜح إٔ ضأخز ذ٘ط٤ؿس جُطوش٣ش دٕٝ ضٔك٤ـ 

   ئػٞؾحؼ أعرحذٜح ذَ ػ٤ِٜح ئٓح ضو٣ٜٞٔح ذ٘لغٜح أٝ ئػحدز ككقٜح ذأ١ هش٣ن ٖٓ هشم  سؿْ

جإلغرحش 
 (ٕ1ٙ )

. 

ٝذحُشؿْ ٖٓ إٔ  جُوحم٢ ٣ٌٕٞ قًشج ك٢ جألخز ذطوش٣ش جُخر٤ش أٝ ػذّ جألخز ذٚ، ئال 

إٔ ٛ٘حى ٖٓ رٛد ئ٠ُ جػطرحس ضوش٣ش جُخر٤ش ، ًٝزُي ٓكحمش أػٔحُٚ ، ٖٓ هر٤َ جألٝسجم 

ٌِق ذخذٓس ػحٓس ، كطٌٕٞ ُٜح ُقؿ٤س جألٝسجم جُشع٤ٔس ، جُشع٤ٔس ج ُٓ ُط٢ ٣ُكشسٛح ؽخـ 

ٝذحُطح٢ُ ال ٣ؿٞص ئٌٗحس ٓح أغرطٚ جُخر٤ش ك٤ٜح ذحػطرحس أٗٚ هحّ ذٚ ذ٘لغٚ أٝ ػح٣٘ٚ أٝ عٔؼٚ ك٢ 

. ٣ٝؾَٔ رُي ضحس٣خ ذؾأٗٚ ئال ذطش٣ن جُطؼٖ ذحُطض٣ٝش قذٝد ٓأٓٞس٣طٚ ٝٓح سخـ ُٚ ك٤ٚ

ٔكحمش ٝٓح أغرطٚ ك٤ٜح جُخر٤ش ٖٓ جٗطوحٍ ئ٠ُ ٓكَ جُ٘ضجع أٝ ئ٠ُ ؾٜحش رُي جُطوش٣ش أٝ ضِي جُ

جُؿٜحش أٝ ُذٟ  ضِيأخشٟ ٓشخـ ُٚ ك٢ جالٗطوحٍ ئ٤ُٜح ٝئهالػٚ ػ٠ِ ٓغط٘ذجش ٓؼ٤٘س ك٢ 

جُخقّٞ ٝقنٞس جُخقّٞ أٝ ؿ٤حذْٜ ، ٝئدالء جُخقّٞ ذأهٞجٍ ٓؼ٤٘س ٝضوذ٣ْٜٔ ٓغط٘ذجش 

 ّ ٖٓ أهٞجٍ ك٤ؿٞص جدقحمٜح هروًح ُِوٞجػذ جُؼحٓسذؼ٤ٜ٘ح جُخ ، أٓح فكس ٓح أد٠ُ ذٚ جُخقٞ

ػ٤ِٜحُٝٞ ًحٕ جُخر٤ش هذ فذهٜح ٝػٍٞ 
  (ٕ17 )

. 

ٖٝٓ ذحخ أ٠ُٝ ال ٣ٌٕٞ ُِشأ١ جُز١ جٗط٢ٜ ئ٤ُٚ جُخر٤ش ٝال ُٔح جعط٘رطٚ ٖٓ ٓؼح٣٘س 

ٓكَ جُ٘ضجع أٝ ٖٓ أهٞجٍ جُؾٜٞد جُز٣ٖ عٔؼْٜ أ٣س ُقؿ٤س هح٤ٗٞٗس ، ٝأهق٠ ٓح ٣ٌٕٞ ُزُي هٞز 

                                                                               
 = l'article 246 du code de procédure civile : " Le juge n'est pas lié par les 

constatations ou les conclusions du technician " , sur le site :  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXTٓٓٓٓٓٙٓ7ٓ7ٔٙ

/LEGISCTAٖٓٓٓٓٓٙٔ٘17ٓ/#LEGISCTAٖٓٓٓٓٓٙٔ٘17ٓ 

، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُوناحت٤س  7ُٖغا٘س  ٕٙٙهؼٖ سهاْ  ٕٕٔٓسط ع٘س ٖٓ ٓح ٕٕ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  1ٕ٘) 

ٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ  3ٕؾِغاس  -ضؿحس١  3ٙ/ ٙٓٗ( ؛ ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 7ٖم  7ٔٗؿ  ٖٙط جُ٘ول 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ  337ٔع٘س 

 31ٙٔ/ٖ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ   ٘ٙٔ -ٗٙٔ، ؿ  ٕٗٓٓ، ٓح٣ٞ ع٘س 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤اس ،  31ٖٙٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٔؾِغس  -ٓذ٢ٗ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. 3ٗ، ؿ  33ٙٔجُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ٗٞ٣ٚ 

جُوناحت٤س ، جُٔغاطكذظ ٓاٖ  7ُٓغا٘س  3ٓٙهؼٖ سهْ   ٕٖٔٔٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  1ٕ ( ) ٗول ٓذ٢ٗ 1ٕٙ) 

،  ُٕٕٔٓـح٣اس آخاش د٣غأرش  ٖٕٓٓجُٔرحدب جُط٢ هشسضٜح جُذٝجتش جُٔذ٤ٗس كا٢ ٓاٞجد جإلغراحش ٓاٖ أٍٝ ٣٘اح٣ش 

 (  . 3ٔئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ، ؿ 

 .ٖٓٙؿ  3ٖ٘٘ذ (  د/ ع٤ِٔحٕ ٓشهظ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ذ 17ٕ) 
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طؿٚ ئ٠ُ ػوَ جُوحم٢ ٓغ ٓح ٣طؿٚ ئ٤ُٚ أ٣ًنح ٖٓ ضل٤٘ذ جُخقّٞ ُشأ١ جُخر٤ش ، ٣ٌٕٝٞ جه٘حع ض

جُوحم٢ قًشج ك٢ ض٣ٌٖٞ ػو٤ذضٚ ذؼذ رُي 
  (ٕ11 )

 . 

ٝٓٔح ال ؽي ك٤ٚ إٔ ُِخرشز ه٤ٔس ئغرحض٤ٚ ٜٓٔس ، ك٢ٜ ضأض٢ ك٢ ٓٞمغ ضؼؿض ػٖ 

كس جُشأ١ جُز١ ذِٞؿٚ ئٌٓحٗحش جُوحم٢ ، جألٓش جُز١ ٣ؿؼَ ٓ٘ٚ ػحؾًضج ػٖ ضوذ٣ش ٓذٟ ف

٣وذٓٚ جُخر٤ش ، ئال أٗٚ ٣رو٠ ذآٌحٗٚ سؿْ رُي إٔ ٣ؼطٔذ ػ٠ِ ٝعحتَ ئغرحش أخشٟ ًحُٞهحتغ 

ٝجُٔغط٘ذجش جُٔوذٓس ك٢ جُذػٟٞ ُطوذ٣ش ضوش٣ش جُخرشز 
 (ٕ13 )

. 

 ٙ٘ٔ) جُٔحدز " سأٟ جُخر٤ش ال ٣و٤ذ جُٔكٌٔس "أ٢ٕٛ  –ًٔح أؽشٗح  -ٝجُوحػذز 

ئغرحش(
 (ٕ3ٓ )

 . 

                                      
 (  جُٔشؾغ جُغحذن ، ٗلظ جُٔٞمغ . 11ٕ) 

 . 1ٗٔ( جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  13ٕ) 

( ٝضوناا٢ ٓكٌٔااس جُاا٘ول ذااإٔ " ػٔااَ جُخر٤ااش ال ٣ؼااذٝ إٔ ٣ٌاإٞ ػ٘قااًشج ٓااٖ ػ٘حفااش جإلغرااحش  3ٕٓ) 

هؼٖ سهْ  ٕٓٔٓع٘س ٖٓ كرشج٣ش  7ٕجُٞجهؼ٤س ك٢ جُذػٟٞ ٣خنغ ُطوذ٣ش ٓكٌٔس جُٔٞمٞع " )ٗول ٓذ٢ٗ 

ٓااٖ  ٓٔ(  ؛ )ٗواال ٓاذ٢ٗ ٓ٘م  7ٖٔؿ  ٔٙجُوناحت٤س ،  ٓؿٔٞػااس أقٌاحّ جُا٘ول ط  7ُٙغا٘س  3ٕٖٗ

م  3ٖٖؿ  ٘٘جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  ُٗٙغاا٘س  1ٗٓ٘هؼااٖ سهااْ  ٕٗٓٓأذش٣ااَ عاا٘س 

حّ جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌا ُ٘ٙغا٘س  1ٖ7ٗهؼاٖ سهاْ  ٕٖٔٓٓٓ ٗاٞكٔرش عا٘س  ٕٙ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 7ٕ

ُغا٘س  1ٓٗهؼاٖ سهاْ  ٕٖٔٓٓٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٕٙ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 3ٕٕم  7ٓٔٔؿ  ٕع  ٕ٘جُ٘ول ط 

ٓاٖ ٓاح٣ٞ عا٘س  ٙٔ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 3ٖٔم  33ٕؿ  ٕع  ٕ٘جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ٗٙ

( ؛ ٖٗٔم  7ٗٙؿ  ٔع  ٓ٘جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط  7ُٙغ٘س  13ٕٔهؼٖ سهْ  333ٔ

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ُٔٙغ٘س  ٕٖٗ٘هؼٖ سهْ  331ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٕٙ)ٗول ٓذ٢ٗ 

جُونحت٤س ،  ُٔٙغ٘س  1ٖٕٕهؼٖ سهْ  33ٖٙٔٓ ٤ُٞ٣ٚ ع٘س  ٖ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 1ٗم  3٘ٔؿ  ٔع  3ٗ

هؼٖ  33ٖٙٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٕٔ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ ٕٓٓم  7ٙٓٔؿ  ٕع  7ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

 ٘( ؛ )ٗوال ٓاذ٢ٗ ٙٙم  1ٕٖؿ  ٔع  7ٗحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط جُونا ُٔ٘غ٘س  1ٓٔسهْ 

ؿ  ٔع  ٙٗجُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  ُٓٙغاا٘س  1ٖٕٔهؼاٖ سهااْ  33٘ٔٓاٖ أذش٣ااَ عاا٘س 

ؾاحس  ُٓٙغا٘س   3ٕٙٓهؼاٖ سهاْ  ٤ُٞ٣ٔ33ٗٚ ع٘س  ٓٔ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ ٙٔٔم  1ٔ٘ ُٓ جُوناحت٤س ، ُقٌاْ 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس  3ُ٘غا٘س  7ٖٓ٘هؼاٖ سهاْ  33ٖٗٔ أذش٣اَ عا٘س ٓا ٓٔئ٤ُٚ  عِلًح ( ؛ )ٗوال ٓاذ٢ٗ 

 1ٖٓهؼاٖ سهاْ  33ٖٗٔٓ ٓحسط عا٘س  ٖٔ(؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 7ٕٔم  1ٙٙؿ  ٔع  ٘ٗأقٌحّ جُ٘ول ط 

ٓااٖ  ٖٓ( ؛ )ٗواال ٓااذ٢ٗ 3ٔٔم  ٕٔٙؿ  ٔع  ٘ٗجُونااحت٤س ،  ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  3ُ٘غاا٘س 

ؿ  ٔع  ٘ٗحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط ؾِغس جُون 3ُ٘غ٘س  ٖٕٖٔهؼٖ سهْ  33ٗٔٓحسط ع٘س 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس  ُٗ٘غا٘س  17ٙهؼٖ سهْ  313ٖٔٓ أًطٞذش ع٘س  ٖٓ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ ٘ٔٔم  1ٗ٘

هؼااٖ سهااْ  317ٔٓااٖ أذش٣ااَ عاا٘س  3ٕ( ؛ )ٗواال ٓااذ٢ٗ 7ٖٓم  1٘ٙؿ  ٕع  ٓٗأقٌااحّ جُاا٘ول ط 

 ٘ٔ( ؛ )ٗوال ٓاذ٢ٗ ٖٗٔم  ٔٙٙؿ  ٔع  1ٖجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌاحّ جُا٘ول ط  ُٓ٘غ٘س  7ٓٓٔ

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عاِلًح (  ؛ )ٗوال ٓاذ٢ٗ  ُٖ٘غ٘س  13ٔهؼٖ سهْ  317ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٓاٖ  1جُونحت٤س ، ُقٌْ 

م  ٖٗ٘ؿ  ٔع  7ٖجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌاحّ جُا٘ول ط  ُٕ٘غ٘س  ٖٖٕٔهؼٖ سهْ  31ٙٔٓح٣ٞ ع٘س 

حت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُونا ُٔ٘غا٘س  3ٖٔٔهؼاٖ سهاْ  31ٖ٘ٔٓ ٣٘اح٣ش عا٘س  ٕٗ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ ٔٔٔ

 3ُٗغ٘س  ٖٙٔهؼٖ سهْ  31ٖٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٙ(؛ )ٗول ٓذ٢ٗ ٖٖم  ٖٙٔؿ  ٔع  ٖٙجُ٘ول ط 

ٓاٖ ٗاٞكٔرش عا٘س  1ٕ( ؛ )ٗوال ٓاذ٢ٗ ٗ٘ٔم  1ٔٔؿ  ٔع  ٖ٘جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط 

 =(ٖٖ٘م  7ٔ٘ٔؿ  ٕع  ٖٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  3ُٗغ٘س  ٖ٘ٓٔهؼٖ سهْ  31ٖٔ
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 ذؼنٚز ذشأ١ جُخر٤ش أٝ هشقٚ أٝ جألخز ذرؼنٚ ٝهشـ ِٔكٌٔس قش٣س جألخِك

 .ج٥خش

جُشأ١ جُز١ جٗط٢ٜ ئ٤ُٚ عِطس جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ئصجء ٝػ٠ِ ٛزج ٣ٌٕٞ جُكذ٣ع ػٖ 

 ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ  ،  جُخر٤ش جُطر٢

 .ذشأ١ جُخر٤ش ٓكٔٞالً ػ٠ِ أعرحذٚجألخز  أٚالً :

 .ػ٠ِ أعرحخ أخشٟذ٘ط٤ؿس جُطوش٣ش ٓغ ذ٘حء سأ٣ٜح جُٔكٌٔس أخز  صب١ًٔب :

 خش.ج٥ ذؼنٚؾحء ذطوش٣ش جُخر٤ش ٝهشـ جألخز ذرؼل ٓح  صبٌضًب :

 .سكل ضوش٣ش جُخرشز ساثًعب :

 ٝٗؼشك ُزُي ًِٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ   

  :ثشأٞ اٌخج١ش ِؾّٛالً عٍٝ أعجبثٗ األخز أٚالً : 

جُخر٤ش ٓكٔٞالً ػ٠ِ أعرحذٚ ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع جألخز ذحُشأ١ جُز١ جٗط٠ٜ ئ٤ُٚ 

 ًلح٣س جألذكحظ ٝعالٓس جألعظ جُط٢ٝجهٔحٗص ئ٠ُ  ٠"سأش ك٤ٚ ٓح ٣ٌل٢ ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذضٜحٓط

ػ٤ِٜح "  أُه٤ْ 
 (ٕ3ٔ )

 . 

                                                                               
جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُا٘ول  3ُٗغ٘س  1٘٘هؼٖ سهْ  31ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  3ٕ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ =

 ُٖٓغا٘س  ٕٕٓهؼاٖ سهاْ  3ٖٙٗٔٓ د٣غأرش عا٘س  ٖٔ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ 1ٕٕم  3ٕ٘ٔؿ  ٕع  ٖٖط 

( ؛ ٝٛاا٢ رجش ٓاح ضوناا٢ ذاٚ ٓكٌٔااس 1٘ٔم  11ٕٔؿ  ٖع  ٘ٔجُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌااحّ جُا٘ول ط 

٣٘ح٣ش عا٘س  3ٔضؿحس١ ؾِغس  ٕ٘ٓٓ/7ٖٖٔٗظش ػ٠ِ عر٤َ جُٔػحٍ   )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ جُط٤٤ٔض   ج

 (.1م  ٔ٘ؿ  ٔؼ  1ٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٓٔٓ

-  ُٓ  ِضّ ذ٘طحتؽ أٝ جعط٘طحؾحش جُخر٤ش".ًٔح ضون٢ ٓكٌٔس جُ٘ول جُلشٗغ٤س ذإٔ " جُوحم٢ ؿ٤ش 

"le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert". 

voir: 

- Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 décembre 2016, 15-23.914 , sur 

le site: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033634304/ 

- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-13.269 , sur le 

site: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036697124/ htt 
 

، ٓؿٔٞػاس جُوٞجػاذ  317ٖٔٓ أذش٣َ عا٘س  ٙؾِغس  -ٓذ٢ٗ  17/ٖ( ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   3ٕٔ)  

،  3ٖ، ؿ  ٤ٗٞٔ33ٙاٚ جُوح٤ٗٞٗس جُطا٢ هشسضٜاح ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس ، جُوغاْ جُػاح٢ٗ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٣

ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ًٔح هنص رجش جُٔكٌٔس ذاإٔ " ٓاٖ قان ٓكٌٔاس جُٔٞماٞع ، كا٢ قاذٝد عاِططٜح 

جُطوذ٣ش٣س ، جألخز ذحُطوش٣ش جُٔوذّ ٖٓ جُخر٤ش ك٢ جُذػٟٞ ، ٓطا٠ جهٔأٗاص ئ٤ُاٚ ٝجهط٘ؼاص ذحألعارحخ جُطا٢ ذ٘ا٠ 

   ٣ااش ٓر٤ً٘ااح ػِاا٠ أهااٞجٍ ؽااٜٞد عاأؼْٜ جُخر٤ااش ذـ٤ااش ػ٤ِٜااح جُخر٤ااش جُ٘ط٤ؿااس جُطاا٢ جٗطٜاا٠ ئ٤ُٜااح  ، ُٝااٞ ًااحٕ جُطوش

 =ٓاٖ 1ٕؾِغاس  -ػٔاح٢ُ    1ٖ/ ٤ٔ٣ٖٔ ، ئرج ًحٕ جُكٌْ هذ أرٕ ُٚ ذزُي " . ) ض٤٤ٔض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 
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ٝأعرحذٚ  ئرج جػطٔذ جُكٌْ ضوش٣ش جُخر٤ش الهٔث٘حٗٚ ئ٤ُٚ كإ ٗط٤ؿس ضوش٣ش جُخر٤شٝ  

ضُؼطرش ؾضًءج ٌٓٔالً ألعرحخ جُكٌْ ٝال ٓٞؾد ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضذػٔٚ ذأعرحخ خحفس 
 (ٕ3ٕ )

 

جُكٌْ ئرج ًحٕ هذ أخز ذحُ٘ط٤ؿس جُط٢ جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح ضوش٣ش جُخر٤ش ، كاٗٚ ٣ُؼطرش هذ أخز  ذحػطرحس إٔ

ذٜح ٓكُٔٞس ػ٠ِ جألعرحخ جُط٢ ذ٤٘ص ػ٤ِٜح ُِطالصّ ذ٤ٖ جُ٘ط٤ؿس ٝٓوٞٓحضٜح ، ٖٝٓ غْ كال ٣ؼ٤رٚ 

٠ِ ٓح ٣ٌل٠ حءٙ ػػذّ ئؽحسضٚ ئ٠ُ جألعرحخ جُط٢ ذ٠٘ ػ٤ِٜح جُخر٤ش ضوش٣شٙ ٣ٌٕٝٞ هذ أهحّ هن

ُكِٔٚ
  (ٕ3ٖ  )

كٜزٙ جُ٘ط٤ؿس ٢ٛ جُكو٤وس جُط٢ جهط٘ؼص ذٜح جُٔكٌٔس ٝه٤حّ ٛزٙ جُكو٤وس ك٤ٚ جُشد 

جُن٢٘ٔ جُٔغوو ٌَُ هٍٞ أٝ ُقؿس  ضُخحُلٚ 
 (ٕ3ٗ  )

ٝال ضِطضّ جُٔكٌٔس ذحُشد جعطوالالً ػ٠ِ 

ح ٣غطكن جُطؼٕٞ جُٔٞؾٜس ئ٢ُ جُطوش٣ش ٓح دجّ ك٢ أخزٛح ذٚ ٓح ٣ذٍ ػ٠ِ أٜٗح ُْ ضؿذ ك٤ٜح ٓ

جُشد ػ٤ِٚ ذأًػش ٓٔح ضنٔ٘ٚ ضوش٣ش جُخر٤ش
 (ٕ3٘  )

٠ٛٝ ك٢ ضوذ٣شٛح رُي ال عِطحٕ ػ٤ِٜح ٖٓ  

ٓكٌٔس جُ٘ول" 
 (ٕ3ٙ  )

. 

                                                                               
، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس، جُوغااْ جألٍٝ ،  31ٖٔٓااحسط عاا٘س =

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(.   7ٗ، ؿ  33ٗٔجُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش 

ؾاحس ئ٤ُاٚ  1ُٗغا٘س  3ٗٗهؼٖ سهاْ  31ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٓ( )ٗول ٓذ٢ٗ  3ٕٕ)  ُٓ جُوناحت٤س ، ُقٌاْ 

عِلًح(.  ٝهنص ًزُي ذأٗٚ " ٖٓ جُٔوشس إٔ ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ٓط٠ سأش جألخز ذطوش٣اش جُخر٤اش ٝأقحُاص ئ٤ُاٚ 

 ٕ٘ش٣ش ٝأعرحذٚ ؾضءجً ٌٓٔالً ألعارحخ جُكٌاْ " . )ٗوال ٓاذ٢ٗ ُءعرحخ جُط٢ جعط٘ذ ئ٤ُٜح ، ك٤ؼطرش ٗط٤ؿس جُطو

ؿ  ٔع  7ٕجُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  ُٓٗغاا٘س  ٖٔٔهؼااٖ سهااْ  37ٙٔٓااٖ كرشج٣ااش عاا٘س 

(. ًٔح هنص ذإٔ " ػذّ رًش جُكٌْ أعأحء جُؾاٜٞد جُاز٣ٖ عاثِٞج كا٢ ٓكناش أػٔاحٍ جُخر٤اش ٕٓٔم   3ٗٗ

إٔ ٣رطاَ جُكٌاْ ٓطا٠ ًاحٕ هاذ أؽاحس ئُا٤ْٜ ٝأٝسد ٓنإٔٞ أهاٞجُْٜ  ٝػذّ ئ٣شجدٙ ٗـ أهٞجُْٜ ٤ُظ ٖٓ ؽأٗٚ

ااح  ًٔ ٝجػطٔاذ ضوش٣ااش جُخر٤ااش جُاز١ رًااش أعاأحءْٛ ٝأٝسد ٗااـ أهاٞجُْٜ ٓٔااح ٣ٌاإٞ ٓؼااٚ ٛازج جُطوش٣ااش ؾااضءج ٓطٔ

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٕٔغا٘س  1ٖٔهؼاٖ سهاْ  3ٖ٘ٔٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  ُِٕ٘كٌْ" . ) ٗول ٓذ٢ٗ 

. ًٔااح ضوناا٢ ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ذأٗااٚ " ٓطاا٠ جعااط٘ذش ٓكٌٔااس  (3ٙٔم  ٕٖٕٔؿ  ٗجُاا٘ول ط 

جُٔٞمٞع  ك٢ قٌٜٔح ئ٠ُ ضوش٣ش جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ٝجضخزش ٓ٘ٚ أعحًعح ُِلقَ ك٢ جُاذػٟٞ كاٗاٚ ٣ُؼطراش ؾاضءجً 

، ٓؿِاس ٕٖٔٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  1ٔؾِغس  -ضؿحس١  1ٕٓٓ/3ٖٔ٘ٔٓ جُكٌْ " . )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

 1ٕٓٓ/17ٓٔ، 7ٙٓٔ( ؛ )ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼ٘ااحٕ سهٔااح ٔٔم  7٘ؿ  ٔؼ  3ٖٕ ط جُونااحء ٝجُوااحٗٞ

(. " ٝقغاد 7م     ٓٗؿ ٔؼ  3ٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٖٔٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س ٖٔؾِغس  -ضؿحس١ 

ٓكٌٔس جُٔٞمٞع إٔ ضؼطٔذ ضوش٣ش جُخر٤ش جُٔوذّ ك٢ جُذػٟٞ ٤ٌُٕٞ ٓح ٣ك٣ٞٚ ٛزج جُطوش٣ش ٖٓ ذ٤احٕ ٝأعارحخ 

ااح ألعاارحذٜح " . ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼ٘ااحٕ ٝضل٤٘ااذ أهاا ًٔ ٓااٖ  3ؾِغااس  -ػٔااح٢ُ  11/  ٔٔ،  ٓٔٞجٍ ؾااضًءج ٓطٔ

، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ، جُوغااْ جُػااح٢ٗ ،  311ٔد٣غاأرش عاا٘س 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ٙٔٔ، ؿ  33ٙٔجُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌااحّ  ُٕٗغا٘س  ٘ٗٙهؼااٖ سهاْ  377ٔٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  ٢٘ ( )ٗوال ٓاذٗ 3ٖٕ) 

 (.7٘م  1ٖٖؿ  ٔع  1ٕجُ٘ول ط 

ؾاحس ئ٤ُاٚ  ُٕ٘غا٘س  3ٕٔٓهؼاٖ سهاْ  33ٓٔٓاٖ ٣٘اح٣ش عا٘س  3ٕ()ٗول ٓاذ٢ٗ  3ٕٗ)  ُٓ جُوناحت٤س ،ُقٌاْ 

 عِلًح(. 

ؿٔٞػاس أقٌاحّ جُوناحت٤س ، ٓ 1ُٗغا٘س  1ٕٓٔهؼاٖ سهاْ  31ٗٔٓاٖ ٣٘اح٣ش عا٘س  ٘( )ٗول ٓاذ٢ٗ  3ٕ٘) 

( ،  ٣ٝؿٞص جالعط٘حد " ئ٠ُ جُذ٤َُ جُٔغطٔذ ٖٓ ضوش٣ش خر٤ش ك٢ دػاٟٞ 3ٕم  1ٖٔؿ  ٔع  ٖ٘جُ٘ول ط 

أخااشٟ ذاا٤ٖ ٗلااظ جُخقااّٞ ٓطاا٠ ًحٗااص جُٞهااحتغ جُطاا٢ قووٜااح جُخر٤ااش كاا٢ جُااذػٟٞ جُغااحذوس ٛاا٢ ٗلااظ جُٞهااحتغ 

 =٢ ًِااق ذٜااح كاا٢ قنااٞسجُٔطِااٞخ ضكو٤وٜااح كاا٢ جُااذػٟٞ جُػح٤ٗااس، ًٝااحٕ جُخر٤ااش هااذ أؾااشٟ جُٔأٓٞس٣ااس جُطاا
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ٝٓإدٟ رُي إٔ ٣رشأ جُكٌْ ٖٓ ػ٤د جُوقٞس ئرج أقحٍ ُطوش٣ش جُخر٤ش جُز١ ضٌلَ 

ذحُشد ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جػطشجمحش جُطحػ٘س 
 (ٕ37 . )

 

  ش جألػ٠ِ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٞهحتغ جُٔطشٝقس ٝٛزج ًِٚ ٣غط٘ذ ئ٠ُ إٔ جُوحم٢ جُخر٤

ػ٤ِٚ 
 (ٕ31  ) 

ٓغ ٓالقظس إٔ أخز جُٔكٌٔس ذحُ٘ط٤ؿس جُط٢ جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح ضوش٣ش جُخر٤ش ٓكُٔٞس ، ٝ

ػ٠ِ جألعرحخ جُط٢ ذ٠٘ ػ٤ِٜح ٓؾشٝه ذإٔ ضٌٕٞ ٓإد٣س ئ٠ُ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح ٝضقِف 

 ًحٕ جُكٌْ ٓؼ٤رًح ذحُوقٞسسًدج ػ٠ِ جُذكحع جُؿٞٛش١ جُز١ ضٔغي ذٚ جُخقّٞ ٝئال
 (ٕ33 )

 . 

وذّ ئ٤ُٚ ضلغ٤ش ضوش٣ش جُخرشز  -ذٔح ُٚ ٖٓ عِطس ضوذ٣ش٣س  -٣ٝغطط٤غ جُوحم٢  ُٔ ، جُ

                  طِن جُطلغ٤ش ، ٝٛٞ ٓح ٣ُ  ذؼ٤ِٔس جُطوش٣ش أغ٘حء ه٤حٓٚ ٛزج ٌُٖٝ ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ  أال ٣ُـ٤ش ٓنٕٔٞ 

ُٓ غخ ، ٝٛٞ ضٔ"  أ١ جُ Dénaturationػ٤ِٚ "     .ـح٣ًشجؾ٣ٞٚ ضوش٣ش جُخر٤ش ذطلغ٤شٙ ضلغ٤ًشج 

ٝهذ جػطرشش ٓكٌٔس جُ٘ول ، ٓغًخح ُِطوش٣ش أٝ ضكش٣لًح ُٚ ، ٣ٞؾد ٗول جُكٌْ ، 

خطأٙ ك٢ كْٜ ٓح ٝسد ك٤ٚ 
 (ٖٓٓ )

ُٓؾشٝه  ذحػطرحس إٔ،   أخز ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ذطوش٣ش جُخر٤ش 

ذإٔ ضر٤ٖ ٤ًق أكحد جُطوش٣ش ٓؼ٠٘ ٓح جعطخِقطٚ ٓ٘ٚ 
 (ٖٓٔ  )

.  

                                                                               
  جُخقّٞ ُْٝ ٣ؼ٤رٞج ٓح هحّ ذٚ ٖٓ ضكو٤وحش ك٢ ؽ٢ء عٟٞ إٔ ٓح هحّ ذاٚ ًاحٕ ئؾاشجء كا٢ دػاٟٞ أخاشٟ" . =

ؿ  ٙجُونحت٤س ،ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ُٕٔغ٘س  ٖ٘٘هؼٖ سهْ  ٣ٔ3٘٘٘ح٣ش ع٘س  ٕٓ) ٗول ٓذ٢ٗ 

كٌٔااس جُٔٞمااٞع جالعااط٘حد ئُاا٠ (. ٝكاا٢ رجش جُٔؼ٘اا٠ هنااص ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ذااإٔ " ُٕٔٙم  ٕٓ٘

ضوش٣اش خر٤اش ٓوااذّ كا٢ دػااٟٞ أخاشٟ ذا٤ٖ جُخقااّٞ أٗلغاْٜ ئرج مااْ  ُِاذػٟٞ جُٔ٘ظاٞسز كقااحس ٝسهاس ٓااٖ 

 -ضؿحس١  ٖٕٓٓ/ٗٔٙأٝسجهٜح ٣كن ُِخقّٞ ٓ٘حهؾطٚ ٝجُط٘حمَ ك٢ دالُطٚ" .  )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

 (.ٕٓم  ٕٗؿ  ٕ ؼ ٕٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٖٗٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س   ٕٕؾِغس 

جُونحت٤س  7ُٗغ٘س  3ٖٓٗهؼٖ سهْ  ٕٖ٘ٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س   1( )ٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س "  3ٕٙ) 

 ( .1ٓم  1٘ٗؿ  ٙ٘،ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ  3ُٗغاا٘س  ٖٗ٘هؼااٖ سهااْ  31ٗٔٓااٖ ٓااح٣ٞ عاا٘س  ٙ( )ٗواال ٓااذ٢ٗ  37ٕ) 

 (.ٕٕ٘م  7ٙٔٔؿ  ٔع  ٖ٘جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  ُٕٙغ٘س  3ٖٕهؼٖ سهْ  331ٖٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕ٘ٓذ٢ٗ ( )ٗول  31ٕ) 

ُغ٘س  ٘ٙٗهؼٖ سهْ  37ٖٓٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٕٙ( ؛ )ٗول ٓذ٢ٗ ٖٙم   3ٕٗؿ  ٔع  3ٗجُ٘ول ط 

 ( .ٕ٘م  ٕٕٖؿ  ٔع  ٕٔجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ٖ٘

جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  ٔٙ٘س ُغ ٖٓ٘ٔهؼٖ سهْ  33ٖٔٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٘( )ٗول ٓذ٢ٗ  33ٕ) 

 1ٕٓٓ/ٖٔٙ( . ٝك٢ ٗلظ جُٔؼ٠٘   )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 77ٙٔؿ  1ٕٓم  ٕٗجُ٘ول ط 

 ( .ٕم  ٘ٔؿ  ٖؼ  1ٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٖٓٔٓٓ أًطٞذش ع٘س  ٘ؾِغس  -ضؿحس١ 

ػاس أقٌاحّ جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞ ُٕٕغا٘س   ٖٙٗهؼٖ سهاْ  3ٖ٘ٙٔٓ ٓحسط ع٘س  3ٕ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٓٓ) 

(. ٝهذ ؾحء ذٜزج جُكٌْ " ئٕ جُكٌْ جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ئر ُْ ٣ِن ذحال ئُا٠ قو٤واس ٓاح ٔٙم  ٕٙٗؿ  7جُ٘ول ط 

 3ٔه ٝ 3ٛاٞ  ٔٔأغرطٚ جُخر٤ش ك٢ ضوش٣شٙ  ئر ضقٞس خطأ إٔ جُخر٤ش هشس إٔ ٗقا٤د جُطحػ٘اس كا٢ جُوطؼاس 

ُٜااح ٝإٔ جُوااذس جُٔـطقااد  ط ٝأٜٗااح ضنااغ ٣ااذٛح ػِاا٠ ٛاازج جُوااذس كؼااالً دٕٝ ػؿااض أٝ ٓ٘حصػااس ٓااٖ جُخقااّٞ

ٓاغ إٔ  جُخر٤اش ُاْ ٣واَ ذكقاٍٞ ؿقاد  –ًٝالٛٔح خحسؼ ٗطحم جُذػٟٞ  ٘ٗٝ  ٗٔجٗكقش ك٢ جُوطؼط٤ٖ 

ذاَ جُاز١  ٔٔط ذحُوطؼس سهْ  3ٔه ٝ 3ًٔح ُْ ٣وَ إٔ جُطحػ٘س ضنغ ٣ذٛح ػ٠ِ  ٘ٗأٝ ٓ٘حصػس ك٢ جُوطؼس 

٣ؿاحس ُِٔطؼإٞ ػ٤ِاٚ جألٍٝ مأٖ كاذجٕ ذطش٣ان جإل ٔهشسٙ جُخر٤ش فاشجقس إٔ جُطحػ٘اس ضناغ ٣اذٛح ػِا٠ 

 =ٝرُي ذحػطشجف جُٔطؼٕٞ ػ٤ِٚ جألٍٝ رجضٚ ٝذأٗٚ ٣نغ ٣ذٙ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ٓغحقس ٗٔٝسهْ  ٔٔجُوطؼط٤ٖ سهْ 



 عبد الحميد د. مدحت عبد البارى               دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات األخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 95 - 

ر٤وًح ُزُي " ال ٣ؿٞص ُِكٌْ إٔ ٣ؼط٘ن جُ٘ط٤ؿس جُخحهثس ُِخر٤ش " ضط
 (ٖٕٓ )

ئرج ًحٕ ٓح ٝ" ،  

جعط٘طؿطٚ جُخر٤شز ال أفَ ُٚ كال ٣قف ُِكٌْ إٔ ٣ؼٍٞ ػ٤ِٚ " 
 (ٖٖٓ )

 . 

 : صب١ًٔب  : أخز اٌّؾىّخ ثٕز١غخ اٌزمش٠ش ِ  ثٕبء سأ٠ٙب عٍٝ أعجبة أخشٜ

ذ ئ٤ُٜح جُخر٤ش ال ضقِف أعحًعح ُِ٘ط٤ؿس جُط٢ هذ ضؿذ ٓكٌٔس جُٔٞمٞع إٔ جألعرحخ جُط٢ جعط٘

خِـ ئ٤ُٜح ٝضغطخِـ ك٢ جُٞهص رجضٚ ٖٓ أػٔحٍ جُخر٤ش أعرحذًح أخشٟ ضقِف أعحًعح ُٜزٙ 

جُ٘ط٤ؿس كطأخز ذ٘ط٤ؿس ضوش٣ش جُخرشز ٝضر٠٘ سأ٣ٜح ػ٠ِ ٓح جعطخِقطٚ ٖٓ أعرحخ دٕٝ ؿ٤شٛح 

رص ذطوش٣ش جُخر٤ش ذحػطرحس إٔ رُي هذ ٗحهل ٓح غ -ك٢ ٛزج جُؾإٔ  -ٝال ٣ٌٕٞ جُكٌْ ك٤ٔح هشسٙ 

 ٖٓ هر٤َ ضكق٤َ كْٜ جُٞجهغ ك٢ جُذػٟٞ.

 : خشا٢ ثععٗٚغشػ ثجعط ِب عبء ثزمش٠ش اٌخج١ش  األخز:  صبٌضًب

ًزُي كإ ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع إٔ ضأخز ذرؼل ٓح ؾحء ذطوش٣ش جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ٓط٠ جهٔأٗص 

٥خش جُز١ ُْ ضطٔثٖ ئ٤ُٚ ئ٤ُٚ ، ٝجهط٘ؼص ذحألعرحخ جُط٢ ذ٢٘ ػ٤ِٜح ٝضطشـ جُرؼل ج
 (ٖٓٗ )

 

ألٜٗح ؿ٤ش ٓو٤ذز ذةسجء أَٛ جُخرشز ئر ٢ٛ ال ضون٠ ئال ػ٠ِ ٓح ضطٔثٖ ئ٤ُٚ دٕٝ إٔ ٣ؾٞخ 

قٌٜٔح ك٢ رُي أ١ ض٘حهل 
 (ٖٓ٘  )

 . 

                                                                               
كِٞ إٔ جُكٌْ  –ط  ٖٓ ٗق٤د جُطحػ٘س  ٕٕه ٝ ٓٔٝأٗٚ ٣ٌٕٞ ذزُي ٓـطقرًح ُٔوذجس  ٗٔٝ ٔٔجُوطؼط٤ٖ =

جُ٘كٞ جُٔؾحس ئ٤ُٚ ُطـ٤اش ٝؾاٚ جُاشأ١ كا٢ جُاذػٟٞ ،  جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ كطٖ ئ٠ُ رُي ُْٝ ٣خطة ك٢ ئع٘حدٙ ػ٠ِ 

 ٖٝٓ غْ ٣طؼ٤ٖ ٗول   جُكٌْ ".

جُونحت٤س ،  ُٗ٘غ٘س  1ٙٔجُطؼٖ سهْ  33ٕٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٖٕ( ) ٗول " دٝجتش جال٣ؿحسجش "   ٖٔٓ) 

 ( .7ٖٖؿ  1ٓم  ٖٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

،  ٕٕٓٓٓاٖ ٗاٞكٔرش عا٘س  ٔٔؾِغس  -ػٔح٢ُ  ٕٔٓٓ/  ٓٗ، 3ٖ( ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح  ٕٖٓ) 

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس ، جُوغاْ جُخاحٓظ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٗاٞكٔرش 

، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" ( . ًٔح هنص رجش جُٔكٌٔس ذإٔ " جػط٘حم جُكٌْ ضوش٣ش جُخر٤ش  ٖٓٓ، ؿ  1ٕٓٓ

٣ؼ٤راٚ ذٔاح ٣ٞؾاد ض٤٤ٔاضٙ ض٤٤ٔاًضج ؾضت٤ًاح ك٤ٔاح هنا٠ ذاٚ كا٢ ٛازج سؿْ ٓح ؽحذٚ ٖٓ خطأ ك٢ ئؾاشجء جُكغاحخ. 

ٓاٖ  ٕٗؾِغاس  -ػٔاح٢ُ ؾِغاس ػٔاح٢ُ  331ٔ/ٙٙٔ، ٘ٙٔجُخقٞؿ " . )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘احٕ سهٔاح 

 (.ٕٗم  1ٖٖؿ  ٔؼ  ٖٔ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ، ط ٖٕٓٓكرشج٣ش ع٘س 

جُونااحت٤س  ُٗ٘غاا٘س  1ٙٔؼااٖ سهااْ جُط 33ٕٔكرشج٣ااش عاا٘س  ٖٕ(  ) ٗواال " دٝجتااش جال٣ؿااحسجش "   ٖٖٓ) 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(.  ُقٌْ 

،  31ٔٔؾِغاااس جألٍٝ ٓاااٖ أذش٣اااَ عااا٘س  -ضؿاااحس١    1ٓ/ 1ٕٔ(  ) ض٤٤ٔاااض ًااا٣ٞط٢   جُطؼاااٖ سهاااْ  ٖٗٓ) 

 33ٗٔٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش 

ئغرحش"(.  ًٔح هنص رجش جُٔكٌٔس ذإٔ " ُٔكٌٔاس جُٔٞماٞع إٔ ضطاشـ ذؼال ، ضكص ػ٘ٞجٕ "  7ٖ، ؿ 

 ٕٔٓٔضوش٣ااش جُخر٤ااش ٝضأخااز ذؿااضء ٓ٘ااٚ ... ٓااح دجٓااص هااذ جهٔأٗااص ئ٤ُااٚ". ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼ٘ااحٕ سهٔااح 

، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢  ٕٙٓٓٓااٖ أذش٣ااَ عاا٘س  1ؾِغااس  -ضؿااحس١  ٕٗٓٓ/ٕ٘ٓٔٝ   ٖٕٓٓ/

،  7ٕ٘- ٕٙ٘، ؿ  ٤ٕٓٓ1ض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٗٞكٔرش عا٘س  هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤ٔ

 ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(.

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  1ُ٘غ٘س  ٕٕٔٔهؼٖ سهْ  33ٖٓٔٓ ٓحسط ع٘س  ٘ٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٖ٘ٓ) 

 =( "  كال ػِا٠ جُكٌاْ جُٔطؼإٞ ك٤اٚ ئٕ ٛاٞ هنا٠ ُِٔطؼإٞ ماذ1ٕٙٔم  7ٙ7ؿ  ٔع  ٔٗجُ٘ول ط 
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جُطوش٣ش سجؾًؼح ئ٠ُ خشٝؼ جُخر٤ش ػٖ قذٝد جُٔأٓٞس٣س جًُُٔٞٞس ئ٤ُٚ ٝهذ ٣ٌٕٞ هشـ ذؼل 

ح٣س ٜٓ٘ح ، أٝ إٔ جُ٘طحتؽ جُط٢ ضٞفَ ئ٤ُٜح ٛزج جُخر٤ش ال أٝ جٗكشجكٚ ذٜح أٝ ك٢ أدجتٜح ػٖ جُـ

ضطلن ٓغ ٓح ضٞفِص ئ٤ُٚ جُٔكٌٔس ٖٓ ه٘حػس ٓغط٘ذز ك٢ رُي ئ٠ُ جألدُس جألخشٟ جُٔؼشٝمس 

 ػ٤ِٜح .

 :سةط رمش٠ش اٌخجشح ساثًعب : 

ش جإلغرحش ك٢ جُذػٟٞ ٖٓ جُٔوشس إٔ ضوش٣ش جُخر٤ش ال ٣ؼذٝ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘قًشج ٖٓ ػ٘حف

جُ٘ط٤ؿس جُط٢ خِـ ئ٤ُٜح  ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ُءدُس كال ػ٤ِٜح ئٕ جُطلطص ػ٣ٖش ٣خنغ ُطوذ

ذطوش٣شٙ جُخر٤ش 
 (ٖٓٙ )

، ذحػطرحس أٜٗح ؿ٤ش ِٓطضٓس ئال ذٔح ضشجٙ قوًح ٝػذالً ٖٓ سأ١ ألَٛ  

 جُخرشز 
 (ٖٓ7 )

 

ٝٓؼ٠٘ رُي إٔ جُٔكٌٔس ال ضطو٤ذ ذشأ١ جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ك٢ جُذػٟٞ ُطوذ٣ش أٓش ٓح ذَ ُٜح إٔ 

ػ٠ِ جألدُس جُٔوذٓس ك٤ٜح ، ٝقغد جُٔكٌٔس ق٤٘ثز إٔ ضُو٤ْ هنحءٛح ػ٠ِ  ذ٘حءً ٚ ٝضون٠ ضطشق

ٛزٙ جألدُس ٓط٠ ٝؾذش ك٤ٜح ٓح ٣ٌل٠ ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذضٜح ٠ٛٝ ذؼذ ٤ُغص ذكحؾس ئ٠ُ ئ٣شجد أعرحخ 

ٓغطوِس ُِشد ذٜح ػ٠ِ ضوش٣ش جُخر٤ش ئر ٢ٛ ٓط٠ جٗطٜص ئ٠ُ جُكو٤وس جُٞجهؼ٤س جُط٢ جعطخِقطٜح 

ِضٓس ذإٔ ضطؼود ًَ قُ ػ٠ِ ٓح ٣و ُٓ ؿس ُِخقْ ٝضشد ػ٤ِٜح جعطوالالً ألٕ ك٢ ه٤حّ ٤ٜٔح ٤ُغص 

جُكو٤وس جُط٢ جهط٘ؼص ذٜح ٝأٝسدش د٤ُِٜح جُطؼ٤َِ جُن٢٘ٔ جُٔغوو ُطِي جُكؿس 
 (ٖٓ1 )

 . 

ضطر٤وًح ُزُي ئرج ًحٕ جُخر٤ش ٣غحػذ جُوحم٢ ك٢ جعط٘رحه جُخطأ ك٢ جُٔؿحٍ جُطر٢ ، عٞجء ك٢ 

أّ ك٢ آدجخ جُٜٔ٘س جُطر٤س ، ًٝحٗص ٜٓٔس جُخر٤ش ضوطقش ػ٠ِ ضكو٤ن  جُٔغحتَ جُططر٤و٤س ،

جُٞجهغ ك٢ جُذػٟٞ ٝئذذجء جُشأ١ ك٢ جُٔغحتَ جُل٤٘س 
 (ٖٓ3 )

. ٝئرج ًحٗص جُ٘طحتؽ جُط٢ ٣طٞفَ 

                                                                               
جألٍٝ ذكوٚ ك٢ جُؾلؼس أخًزج ذٔح جهط٘غ ذٚ ٖٓ ضوش٣ش جُخر٤ش ك٢ ٛازج جُقاذد ٝأهاشـ ٓاح ضنأ٘ٚ ٓاٖ ئعارحؽ =

  ٝفق جُؾش٣ي جُٔؾطحع ك٢ أسك جُ٘ضجع خطأ ػ٠ِ جُطحػٖ ، ُءعرحخ جُغحتـس جُط٢ عحهٜح جُكٌْ "  .

ؾاحس ئ٤ُاٚ  جُوناحت٤س ، ُقٌا ُٔ٘غا٘س  1ٓٔهؼاٖ سهاْ  33ٖٙٔٓ كرشج٣ش عا٘س  ٕٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٙٓ)  ُٓ  ْ

ؾاحس ئ٤ُاٚ  ُٓ٘غا٘س  7ٓٓٔهؼاٖ سهاْ  317ٔٓاٖ أذش٣اَ عا٘س  3ٕعِلًح (؛ )ٗوال ٓاذ٢ٗ  ُٓ   جُوناحت٤س، ُقٌاْ 

 عِلًح (.

،  ٕٖٗٓٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٕٔؾِغس  -ئدجس١  ٕٕٓٓ/  1ٖٔ، 17ٖ( ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح  7ٖٓ) 

٤اس ، جُوغاْ جُخاحٓظ ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٗاٞكٔرش ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" ( . ٖٕ٘، ؿ  1ٕٓٓع٘س 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٖٓغ٘س  ٕٕٓهؼٖ سهْ  3ٖٙٗٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٖٔ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  1ٖٓ) 

" ئال إٔ ٓكٌٔس جُٔٞماٞع ئرج أٝسدش أعارحذًح ُطشقٜاح سأ١ جُخر٤اش  (. 11ٕٔؿ  1٘ٔم  ٘ٔجُ٘ول ط 

ٓااٖ ٣٘ااح٣ش  عاا٘س  ٖ٘طااذخ كاا٢ جُااذػٟٞ خنااؼص ٛاازٙ جألعاارحخ ُشهحذااس ٓكٌٔااس جُاا٘ول " . )ٗواال  ٓااذ٢ٗ جُٔ

جُونااحت٤س ، جُ٘ؾااشز جُطؾااش٣ؼ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗااس ، ئفااذجسجش جٌُٔطااد جُل٘اا٢  71ُغاا٘س  17ٖٙهؼااٖ سهااْ  ٕٙٔٓ

 (.ٖٙ،  ؿ ٕ٘ٔٓ ٚ ع٘س ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ، ٤ٗٞ٣

ؾاحس ئ٤ُاٚ  ُٖ٘غا٘س  1ٗهؼٖ سهاْ  3ٙ3ٖٔٓ أذش٣َ   ٕٕ( ) ٗول ٓذ٢ٗ ؾِغس  3ٖٓ)  ُٓ جُوناحت٤س ، ُقٌاْ 

ؾاحس ئ٤ُاٚ 7ٕٖٓٓٓ د٣غأرش  ٕ٘ؾِغس  -ضؿحس١  ٕٙٓٓ/7ٓٗعِلًح(؛ )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  ُٓ ، ُقٌاْ 

 عِلًح(.
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ئ٤ُٜح جُخرشجء، ؿحُرًح ٓح ضٌٕٞ ٓكَ ضوذ٣ش ٣ٝأخز ذٜح جُوحم٢ ك٢ أقٌحٓٚ ، ذ٤ذ إٔ جُخر٤ش هذ 

كحذ٢ ص٤ِٓٚ ك٤ٔح ٣شكؼٚ ػ٘ٚ ٖٓ ٖٓ هرَ جُٔكٌٔس ، أٝ هذ ٣ُ  ٣٘كشف ػٖ جُخو جُٔشعّٞ ُٚ

ضوحس٣ش ُٔح ذ٤ٜ٘ٔح ٖٓ ضنحٖٓ ٢ٜ٘ٓ ، أٝ ٣ٌٕٞ ضوش٣شٙ ظحٛش جُلغحد ُٔخحُلطٚ جُقحسخس 

أخشٟ أًػش  ُِٔؼط٤حش جُؼ٤ِٔس ٝجُوٞجػذ جُٔ٘ظٔس ُِٔٔحسعس جُطر٤س أٝ هذ ٣طؼحسك ٓغ ٝهحتغ

جُوح٤ٗٞٗس ئه٘حًػح ٖٓ جُ٘حق٤س 
 (ٖٔٓ )

ٛزٙ جُكحالش ٣غطط٤غ جُوحم٢ جعطؼٔحٍ عِططٚ  . ك٢ ًَ

جُطوذ٣ش٣س ُطوذ٣ش ػَٔ جُخر٤ش ، ذحػطرحس أٗٚ ال ٣كٌْ ئال ذٔح ٣طٔثٖ ئ٤ُٚ ، ٖٝٓ غْ ٣ؿٞص ُٚ 

 سكل ػَٔ جُخر٤ش ٤ًِس.

ٌُٖٝ جُغإجٍ جُز١ ٣طشـ ٗلغٚ َٛ ٣ؿٞص ُِوحم٢ سكل جألخز ذشأ١ جُخر٤ش 

آخش ، قط٠ ُٞ ًحٗص جُٔغأُس جُط٢ ٗذخ ُٜح جُٔ٘طذخ ك٢ جُذػٟٞ ، دٕٝ جالعطؼحٗس ذشأ١ خر٤ش 

 جُخر٤ش رجش هر٤ؼس ك٤٘س .

 ٠ٛعذ ارغب٘بْ ٌمعبء ِؾىّخ إٌمط ةٟ ٘زا اٌصذد :

٣ؼط٢ ُوحم٢ جُٔٞمٞع عِطس ضوذ٣ش سأ١ جُخر٤ش ُٝٞ ك٢ ٓغأُس ك٤٘س دٕٝ  االرغبٖ األٚي :

ؾٜس ٗظش جالعطؼحٗس ذشأ١ خر٤ش آخش،  ٝجُػح٢ٗ ٣ٞؾد ػ٠ِ هحم٢ جُٔٞمٞع جالعطؼحٗس ذٞ

خر٤ش آخش ك٢ جُٔغحتَ جُل٤٘س ئرج هشس ٛزج جُوحم٢ سكل جألخز ذشأ١ جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ك٢ 

 جُذػٟٞ .

ٝػ٠ِ ٓح  -ن٠ ذإٔ" ضوذ٣ش ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ُؼَٔ جُخر٤ش ٛٞ    كوذ هُ  أِب عٓ االرغبٖ األٚي

ش ٌٚٙب ثبعزجبس٘ب اٌخج١ٓٔح ٣ذخَ ك٢ عِططٜح جُٔٞمٞػ٤س ،  -ؾشٟ ذٚ هنحء ٓكٌٔس جُ٘ول 

 األعٍٝ أْ رُمذس سأٜ اٌخج١ش ٌٚٛ ةٟ ِغ ٌخ ة١ٕخ دْٚ ؽبعخ اٌٝ االعزعبٔخ ثشأٞ خج١ش هخش

ح الضخحر ٛزج جإلؾشجء دٕٝ إٔ ٣ُ  ًٓ      ؼذ رُي ٜٓ٘ح ئخالالً ذكن، ٓح دجٓص ٢ٛ ُْ ضشٟ ُضٝ

جُذكحع " 
 (ٖٔٔ )

  . 

 

                                      
، ٝأقٌحّ جُونحء جُٔقاش١ ٝجُلشٗغا٢  ٖٙ( د/ جُغ٤ذ ٓكٔذ جُغ٤ذ ػٔشجٕ ، جُٔشؾغ جُغحذن  ، ؿ  ٖٓٔ) 

 ذ٘لظ جُقلكس. 7ٕجُٔؾحس ئ٤ُٜح ذٜحٓؼ 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٖٙغا٘س  ٖٓٔهؼاٖ سهاْ  37ٖٓٔٓ ٓاح٣ٞ عا٘س   ٕٙ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٔٔ) 

ٓااٖ  3ٕؾِغااس  -ضؿااحس١   1ٕ/ ٗٙ(. ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ  3ٓ1ؿ  ٘ٗٔم  ٕٔجُاا٘ول ط 

وغااْ جألٍٝ ، ، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ، جُ 31ٕٔد٣غاأرش عاا٘س 

، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ًٔح هنص ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس ذاإٔ  7ٗ، ؿ  33ٗٔجُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش 

"  جُٔكٌٔاس ذحػطرحسٛاح جُخر٤اش جألػِا٠ ُٜاح إٔ ضؿاضّ ذٔاح ُاْ ٣ؿاضّ ذاٚ أٛاَ جُخراشز ُٝاٞ كا٢ ٓغاأُس ك٤٘ااس " .  

، ٓؿِااس 1ٕٓٓٓااٖ أًطااٞذش عاا٘س  7ٕؾِغااس  -أقااٞجٍ ؽخقاا٤س  7ٕٓٓ/3ٖٔ)ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ 

(. ٝهنص ذإٔ " ضوذ٣ش ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ُؼٔاَ جُخر٤اش ٛاٞ ٙٙم  ٕٖٗؿ  ٖؼ  ٖٙجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ٓٔح ٣ذخَ ك٢ ٗطحم عِططٜح جُٔٞمٞػ٤س ُٜٝح ذحػطرحسٛح جُخر٤ش جألػ٠ِ إٔ ضوذس سأٟ جُخر٤ش ُٝٞ ك٢ ٓغاأُس 

ؾاحس ئ٤ُاٚ  ٕ٘ٓٓٓاٖ ٗاٞكٔرش  ٕٔس ؾِغا -ٓذ٢ٗ  ٖٕٓٓ/ٖٙ٘ك٤٘س ". )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  ُٓ ، ُقٌاْ 

 عِلًح(.
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  ٚثخصٛي االرغبٖ اٌضبٟٔ :

س جُٔٞمٞع ًحَٓ جُغِطس هنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ " ٝئٕ ًحٕ جألفَ إٔ ُٔكٌٔ

ك٢ ضوذ٣ش جُوٞز جُطذ٤ِ٤ُس ُؼ٘حفش جُذػٟٞ جُٔؼشٝمس ػ٠ِ ذغحه جُركع ٢ٛٝ جُخر٤ش جألػ٠ِ 

ِزٝ رعشظذ اٌّؾىّخ ٌشأٞ ك٢ ًَ ٓح ضغطط٤غ إٔ ضلقَ ك٤ٚ ذ٘لغٜح ئال أٗٚ ٖٓ جُٔوشس أٗٚ 

١ٕخ رؾٍّٗ اٌخج١ش ةٟ ِغ ٌخ ة١ٕخ ثؾزخ ةإٔٗ ٠زع١ٓ ع١ٍٙب أْ رغزٕذ ةٟ رغ١١شٖ اٌٝ أعجبة ة

"  ٟٚ٘ ال رغز ١  ةٟ رٌه أْ رؾً ِؾً اٌخج١ش ة١ٙب
( ٖٕٔ )

   . 

سأٜ اٌخج١ش اٌفٕٟ ةٟ ِغ ٌخ ة١ٕخ ال ٠صؼ هنص ذإٔ " جُٔوشس ك٢ هنحتٜح إٔ ٝ

ٝئال ضٌٕٞ جُٔكٌٔس هذ أخِص ذكن جُذكحع ٝأعغص قٌٜٔح ػ٠ِ أعرحخ  رف١ٕذٖ ث لٛاي اٌشٙٛد

ال ضكِٔٚ " 
 (ٖٖٔ )

. 

جُط٢ ٣طؼزس   ٌخ اٌّزٕبص  ة١ٙب ِٓ اٌّغبئً اٌف١ٕخ اٌجؾزخاٌّغئرج ًحٗص هنص ذأٗٚ ٝ

ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضؾن هش٣وٜح ذ٘لغٜح إلذذجء جُشأ١ ك٤ٜح كإ ض٘حهل ضوحس٣ش جُخرشجء ك٢ 

ؽأٜٗح ٣ٞؾد ػ٠ِ ٓكٌٔس جُٔٞمٞع إٔ ضغط٘لذ ًَ ٓح ُٜح ٖٓ عِطس ضكو٤ن العطؿالتٜح عٞجء 

جُخرشجء ُٔ٘حهؾطْٜ ك٢ ضوحس٣شْٛ أٝ أ١  ذ٘ذخ خر٤ش ٓشؾف أٝ ُؿ٘س ٖٓ جُخرشجء أٝ جعطذػحء

ئؾشجء آخش ٣ؼ٤ٜ٘ح ك٢ ضكو٤وٜح ٝإٔ ضر٤ٖ رُي ك٢ قٌٜٔح قط٠ ٣طٔثٖ جُٔطِغ ػ٤ِٚ ئ٠ُ أٜٗح 

أقحهص ذحُٔغأُس جُل٤٘س جُٔطشٝقس ٝٝهلص ػ٠ِ ًٜٜ٘ح ٝضؼشكص قو٤وطٜح هرَ ئذذجء جُشأ١ ك٤ٜح 

فِٜح ئ٠ُ رُي" ٝأٜٗح ذزُص ك٢ ٛزج جُغر٤َ ًَ جُٞعحتَ جُط٢ ٖٓ ؽأٜٗح إٔ ضٞ
 (ٖٔٗ )

  . 

 سأ٠ٕب ةٟ اٌّٛظٛ  :

    اٌؾم١مخ أٔٗ ٠ّىٓ اٌزٛة١ك ث١ٓ االرغب١٘ٓ اٌغبثم١ٓ   ٚرٌه عٓ غش٠ك اٌزفشلخ ث١ٓ 

 ؽبٌز١ٓ :

ح ُالعطؼحٗس ذشأ١ خر٤ش آخش  اٌؾبٌخ األٌٚٝ : ًٓ ٢ٛٝ جُكحُس جُط٢ ال ضشٟ جُٔكٌٔس ك٤ٜح ُضٝ

خر٤ش جُز١ جػطٔذش ػ٤ِٚ ٝك٠ ػ٘حفش جُذػٟٞ ُطوذ٣ش جُٔغأُس جُل٤٘س ، ًإٔ ضؿذ ك٢ ضوش٣ش جُ

ٓح ٣ٌل٠ ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذضٜح ُِلقَ ك٤ٜح ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣ٌٕٞ ُٜح إٔ ضُؿضّ ذٔح ُْ ٣ُؿضّ ذٚ 

، ُٝٞ هِرٚ جُخقّٞ أَٛ جُخرشز ك٢ جُٔغأُس جُل٤٘س جُٔؼشٝمس أ١ دٕٝ إٔ ضغطؼ٤ٖ ذخر٤ش آخش

                                      
جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  7ُٗغا٘س  ٗٓٙهؼٖ سهْ   377ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   ٖٓ( )ٗول ؾ٘حت٢  ٕٖٔ) 

 ( . 111ؿ  1ٗٔم  1ٕجُ٘ول ط  

 جُونحت٤س ، قٌْ ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس(. 7ُٙغ٘س  3ٕٙ٘هؼٖ سهْ  ٕٖٗٔٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س   1( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٖٔ) 

سأ١ جُخر٤ش جُل٢٘ ك٢ ٓغأُس ك٤٘اس ال ٣قاف ضل٤٘اذٙ ذاأهٞجٍ جُؾاٜٞد، كاارج ًحٗاص جُٔكٌٔاس هاذ  ًٔح هنص ذإٔ "

أهشقص سأ١ ٓذ٣ش ٓغطؾل٠ جألٓشجك جُؼو٤ِس ك٢ جُكحُس جُؼو٤ِس ُؾخـ ٝجعط٘ذش ك٢ جُواٍٞ ذغاالٓس ػوِاٚ 

ؾ٘احت٢  ئ٠ُ أهٞجٍ ؽٜٞد كاٜٗح ضٌٕٞ هذ أخِص ذكن جُذكحع ٝأعغاص قٌٜٔاح ػِا٠ أعارحخ ال ضكِٔاٚ" .) ٗوال 

 3ٕٓؿ  ٕجُوناحت٤س  ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ط  ُٕٓغ٘س  3ٔ7ٔهؼٖ سهْ  3ٖ٘ٔٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٕ

 (. ٖٖٖم 

، ٓؿٔٞػاااس جُوناااحت٤س  ُٗٙغااا٘س  1ٖٓ٘هؼاااٖ سهاااْ  ٕٗٓٓٓاااٖ ٓاااح٣ٞ عااا٘س  ٕٗ( ) ٗوااال ٓاااذ٢ٗ  ٖٗٔ) 

  (.33م  ٔٗ٘ؿ  ٘٘أقٌحٓحُ٘ول ط 
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ٚ ذ٘لغٜح ،  دٕٝ إٔ ٣ُؼذ رُي ٜٓ٘ح ذحػطرحسٛح جُخر٤ش جألػ٠ِ ك٢ ًَ ٓح ضغطط٤غ إٔ ضلقَ ك٤

 ئخالالً ذكن جُذكحع .

٢ٛٝ قحُس ًٕٞ جُٔغأُس جُٔط٘حصع ك٤ٜح ٖٓ جُٔغحتَ جُل٤٘س جُركطس جُط٢ ٣طؼزس  اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ :

ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضؾن هش٣وٜح ذ٘لغٜح إلذذجء جُشأ١ ك٤ٜح ، ٝٛ٘ح ٣ؿد ػ٤ِٜح إٔ ضغطؼ٤ٖ ذخر٤ش 

 ٝئال ضٌٕٞ هذ أخِص ذكن جُذكحع .آخش ُطوذ٣ش سأ١ جُخر٤ش جألٍٝ ، 

ُٝٔح ًحٕ ٛزج جُو٤ذ ػ٠ِ عِطس ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ٣رذٝ ٖٓ جُقشجٓس كإ جُوحم٢ 

ح ذحألخز ذشأ١ جُخر٤ش ٝضأع٤ظ قٌٔٚ ػ٤ِٚ ألٗٚ ك٢ ٓػَ  ًٓ ٝذؾإٔ جُٔغحتَ جُل٤٘س ٣ؿذ ٗلغٚ ِٓض

ػ٠ِ خرشضٚ  "  ذ٘حءً ٛزٙ جُٔغحتَ جُل٤٘س ال ٣غطط٤غ إٔ ٣ُو٤ْ عِٞى جُطر٤د 
 ( ٖٔ٘ )

 . 

ٝهذ ضغطخِـ ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ٖٓ أػٔحٍ جُخر٤ش ٗط٤ؿس ضُـح٣ش جُ٘ط٤ؿس جُط٢ جٗط٠ٜ 

هذ  -ٛزج جُؾإٔك٢ -خِقطٜح ٝال ٣ٌٕٞ جُكٌْ ك٤ٔح هشسٙئ٤ُٜح ضوش٣شٙ ٝضأخز ذحُ٘ط٤ؿس جُط٢ جعط

إٔ رُي ٖٓ هر٤َ ضكق٤َ كْٜ جُٞجهغ ك٢ جُذػٟٞ هل ٓح غرص ذطوش٣ش جُخر٤ش ذحػطرحسٗح
 (ٖٔٙ )

. 

ذ٤ٖ جػطٔحد جُكٌْ ػ٠ِ ضوش٣ش جُخر٤ش ك٢ خقٞؿ ٓح هحّ ذٚ ٖٓ أػٔحٍ  ٝال ضؼحسك

ٝٓخحُلطٚ ك٤ٔح جٗط٠ٜ ئ٤ُٚ ك٢ ضوش٣شٙ
 (ٖٔ7 )

  . 

ٝئرج ُْ ضأخز جُٔكٌٔس ذطوش٣ش جُخر٤ش كال ٣٘رـ٢ ُٜح إٔ ضؼطٔذ ك٢ قٌٜٔح ػ٠ِ د٤َُ 

ٓغطٔذ ٖٓ ٛزج جُطوش٣ش
 (ٖٔ1 )

  . 

                                      
 . ٖٔ٘، ؿ ( د/ أٗٞس ٣ٞعق قغ٤ٖ ػرذ جٌُش٣ْ    جُٔشؾغ جُغحذن  ٖ٘ٔ) 

جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ  3ُٖغاا٘س  7٘هؼااٖ سهااْ  37٘ٔٓااٖ ٣٘ااح٣ش عاا٘س  ٕ٘( )ٗواال ٓااذ٢ٗ  ٖٙٔ) 

 (.٘٘م  ٗٗٔؿ  ٔع  ٕٙجُ٘ول ط 

( جُٔغطؾحس/ عؼ٤ذ أقٔذ ؽؼِس   هنحء جُا٘ول كا٢ ٗاذخ جُخراشجء ، ٓ٘ؾاأز جُٔؼاحسف ذحإلعاٌ٘ذس٣س ،  7ٖٔ) 

ذ٤ٖ جػطٔحد جُكٌْ ػ٠ِ ضوش٣اش جُخر٤اش كا٢  . ٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ " ال ضؼحسك ٖٔٔ،  ؿ  331ّٔ

خقٞؿ ٓح هحّ ذٚ ٖٓ أػٔحٍ ٝٓخحُلطٚ ك٤ٔح ٣طؼِن ذؼؿضٙ ػٖ جعطظٜحس ٤ٗس جُطِٔي ُذٟ جُٔطؼإٞ ماذْٛ"  

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول  ُٔٗغ٘س  ٖ٘٘هؼٖ سهْ  377ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س   ٕٔ.  ) ٗول ٓذ٢ٗ 

إٔ ُٔكٌٔاس جُٔٞماٞع جُغاِطس جُطحٓاس كا٢  -هناحتٜح (. ًٔح هنص ذإٔ جُٔوشس كا٢ 3ٗم  3ٔٗؿ  1ٕط 

ضوذ٣ش جُذ٤َُ ٝضشؾ٤ف ؽٜحدز ػِا٠ أخاشٟ ٝجالعاطذالٍ ذاأهٞجٍ جُؾاٜٞد أٓاحّ جُخر٤اش أٝ كا٢ ضكو٤ان ذحػطرحسٛاح 

هش٣٘س مٖٔ هشجتٖ أخشٟ ٝإٔ ضؼطٔذ ٓح هحّ ذٚ جُخر٤ش دٕٝ إٔ ضٌٕٞ ٓو٤ذز ذحألخز ذحُ٘ط٤ؿس جُطا٢ جٗطٜا٠ ئ٤ُٜاح 

هؼٖ  31ٗٔػ٠ِ أعرحخ عحتـس ضٌل٠ ُكِٔٚ " . ) ٗول ٓذ٢ٗ جألٍٝ ٖٓ ٗٞكٔرش ع٘س هحُٔح أهحٓص هنحءٛح 

 (.3ٖٖم  73ٔٔؿ  ٖ٘جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ُٖ٘غ٘س  1ٕٓٓسهْ 

. ٝهناص ٓكٌٔاس جُا٘ول ذأٗاٚ "ئرج ٗٔٔ( جُٔغطؾحس / عاؼ٤ذ أقٔاذ ؽاؼِس   جُٔشؾاغ جُغاحذن  ، ؿ  1ٖٔ) 

جالعط٘حد ئ٤ُٚ هحًٗٞٗح كاٗٚ ٣ٌٕٞ ٖٓ جُٔطؼ٤ٖ ٗونٚ. كاارج ًحٗاص جُٔكٌٔاس  ًحٕ جُكٌْ هذ أُه٤ْ ػ٠ِ د٤َُ ال ٣قف

هذ سأش ػذّ جألخز ذحُطوش٣ش جُٔوذّ ٖٓ جُخر٤ش جُٔؼ٤ٖ ك٢ جُذػٟٞ ُالػطرحسجش جُطا٢ أٝسدضٜاح كاال ٣٘رـا٢ ُٜاح 

 إٔ ضؼطٔذ ك٢ قٌٜٔاح ػِا٠ د٤ُاَ ٓغاطٔذ ٓاٖ ٛازج جُطوش٣اش. خقًٞفاح ئرج ًاحٕ ٛازج جُاذ٤َُ ٝجهؼاس رًشٛاح أقاذ

جُؾٜٞد ُِخر٤ش ػ٠ِ عر٤َ جُشٝج٣س ٖٓ ؿ٤اش ٣ٔا٤ٖ، ُٝاْ ٣ٌاٖ ٓاشجد جُخر٤اش ٓاٖ ئ٣شجدٛاح عاٟٞ ض٤ًٞاذ جُطواذ٣ش 

 =جُز١ جٗط٠ٜ ئ٤ُٚ ك٢ ضوش٣شٙ جُز١ ُْ ضأخز ٢ٛ ذٚ. ٝػ٠ِ جألخـ ئرج ًحٕ جػطٔحدٛح ػ٠ِ ٛزج جُذ٤َُ ُاْ ٣ٌاٖ
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ٕ ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع جُغِطس ٝئرج ضؼذدش ضوحس٣ش جُخرشجء جُٔوذٓس ك٢ جُذػٟٞ كا

جُطحٓس ك٢ ضوذ٣ش ٛزٙ جُطوحس٣ش ٝضشؾ٤ف أقذٛح ػ٠ِ جألخشٟ 
 (ٖٔ3 )

، ُٜٝح قحُثز ، إٔ ضطشـ  

ضوش٣ش جُخر٤ش جُز١ ٗذذطٚ ، ٝضأخز ذشأ١ جُخر٤ش جالعطؾحس١ ، ئرج جهٔأٗص ئ٤ُٚ 
 (ٖٕٓ )

، ُٜٝح  

١ ٗذذطٚػ٠ِ جُ٘و٤ل إٔ ضطشـ ضوش٣ش جُخر٤ش جالعطؾحس١ ٝضأخز ذطوش٣ش جُخر٤ش جُز
  (ٖٕٔ )

  ،

                                                                               
ٓاٖ كرشج٣اش عا٘س    ٘ٔٓاذ٢ٗ  ُٔؿشد ضؼض٣ض أدُس أخشٟ ذَ ًحٕ ٛٞ ٝقذٙ جُز١ أهحٓص قٌٜٔح ػ٤ِٚ ) ٗوال=

 (  . 3ٙؿ  ٖجُونحت٤س، ٓؿٔٞػس ػٔش ؾـ  3ُغ٘س  ٘ٙهؼٖ سهْ  3ٗٓٔ

ؾاحس ئ٤ُاٚ  ُٗٙغا٘س  1ٖٓ٘هؼاٖ سهاْ  ٕٖٗٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٗ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  3ٖٔ)  ُٓ جُوناحت٤س ، ُقٌاْ 

م٠ جُٔٞمٞع عِلًح(. " ضوذ٣ش ػَٔ أَٛ جُخرشز ٝجُٔٞجصٗس ذ٤ٖ آسجتْٜ ك٤ٔح ٣خطِلٕٞ ك٤ٚ ٛٞ ٓٔح ٣غطوَ ذٚ هح

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ جُا٘ول ،  ُٓٗغ٘س  ٗٙٙهؼٖ سهْ  37ٖ٘ٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٕٗ". )ٗول ٓذ٢ٗ 

(." ٖٓ جُٔوشس إٔ ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع ًحَٓ جُكش٣س ك٢ ٕٔٗم  ٕٗٙٔؿ  ٕٙٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

ُطوحس٣ش ٝضأخز ذٔاح ضاشجٙ ٝضطاشـ ضوذ٣ش جُوٞز جُطذ٤ِ٤ُس ُطوحس٣ش جُخرشجء جُٔوذٓس ئ٤ُٜح ُٜٝح إٔ ضُلحمَ ذ٤ٖ ٛزٙ ج

ُٓؼود ػ٤ِٜح ك٢ رُي " . ) ٗول ؾ٘حت٢  جألٍٝ  ٓح ػذجٙ ئر إٔ رُي جألٓش ٣طؼِن ذغِططٜح ك٢ ضوذ٣ش جُذ٤َُ ٝال 

جُونااحت٤س  ، جُ٘ؾااشز جُطؾااش٣ؼ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗااس ، ئفااذجسجش  13ُغاا٘س  ٓٓٙهؼااٖ سهااْ  ٕٕٓٓٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س 

ٝٓاح ذؼاذٛح( .  73، ؿ ٕٕٓٓٔؿٔٞػاس جُؿ٘حت٤اس ، ٣٘اح٣ش عا٘س جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ،  جُ

ٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤اس ذاإٔ " ٓاٖ قان جُٔكٌٔاس كا٢ دسؾطا٢ جُطوحما٢ إٔ ضأخاز ذطوش٣اش خر٤اش كا٢ 

  ٖٕٓٓ/ 1ٗجُذػٟٞ دٕٝ آخاش ألٜٗاح  ال ضونا٢ ئال ذٔاح ضطٔاثٖ ئ٤ُاٚ ك٤اٚ " . ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

، ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض  َٕٗٓٓ عاا٘س ٓااٖ أذش٣اا 3ٔؾِغااس  -ػٔااح٢ُ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(. ٖٗٓ، ؿ  1ٕٓٓج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س 

( ٝهن٢ ذأٗاٚ " ال ػِا٠ جُكٌاْ جُٔطؼإٞ ك٤اٚ ئٕ جػطاذ ذطوش٣اش٣ٖ جعطؾاحس٤٣ٖ ٝأهاشـ سأٟ جُخر٤اش  ٕٖٓ) 

هؼاٖ سهاْ  31ٕٖٔٓ د٣غٔرش عا٘س  3ٕدٕٝ إٔ ٣ط٘حُٝٚ ذشد ٓغطوَ " .  ) ٗول ٓذ٢ٗ جُٔ٘طذخ ك٢ جُذػٟٞ 

ؾااحس ئ٤ُاٚ عاِلًح (  . ٝهناص رجش جُٔكٌٔااس ذاإٔ " أخاز جُٔكٌٔاس ذطوش٣ااش  3ُٗغا٘س   1٘٘ ُٓ جُوناحت٤س ، ُقٌاْ 

جُخر٤ش جالعطؾاحس١ ٣طنأٖ ذزجضاٚ جُاشد ػِا٠ قؿاؽ جُخر٤اش جُٔؼا٤ٖ كا٢ جُاذػٟٞ ذاإٔ جُٔكٌٔاس هاذ سكناطٜح 

 1٘هؼاٖ سهاْ  3ٗ7ٔٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  7ٕرحخ جُط٢ جعط٘ذ ئ٤ُٜح جُخر٤ش جالعطؾاحس١ " . )ٗوال ٓاذ٢ٗ ُءع

(. ٝهناص ذأٗاٚ " ئرج أخازش جُٔكٌٔاس ذطوش٣اش جُخر٤اش 7ٖٗؿ  ٘جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس ػٔاش ؾاـ  ُٙٔغ٘س 

عارد  جالعطؾحس١ جُز١ هذٓٚ جُٔطؼإٞ ػ٤ِاٚ ٝٛاٞ ٓاح ٣ٌلا٠ ُكٔاَ جُكٌاْ ، كاٜٗاح ُاْ ضٌاٖ ذكحؾاس ئُا٠ ذ٤احٕ

ئهشجـ ضوش٣ش جُخر٤ش جالعطؾحس١ جُاز١ هذٓاٚ جُطاحػٖ ٝضوش٣اش جُؿٜاحش جإلدجس٣اس أٝ ٓاح أهشقطاٚ ٓاٖ ضوش٣اش 

جُخر٤ااش جُٔ٘طااذخ كاا٢ دػااٟٞ ئغرااحش جُكحُااس ، ئر ئٕ كاا٢ أخاازٛح ذااحُطوش٣ش جألٍٝ ٓااح ٣ل٤ااذ أٜٗااح ُااْ ضااش كاا٢ ذااحه٢ 

هؼاٖ  37٘ٔٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  ٕٗجُطوحس٣ش ٓح ٣٘حٍ ٖٓ فكس ضوش٣ش جُخر٤ش جُز١ أخزش ذٚ " . )ٗول ٓاذ٢ٗ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(. ُٓٗغ٘س  ٗٙٙسهْ   جُونحت٤س ،  ُقٌْ 

ال ٣ؼاذٝ ٝإٔ ٣ٌاإٞ ػ٘قااًشج ٓااٖ ػ٘حفااش  عّممً اٌخج١ممشٝهناص ٓكٌٔااس جُاا٘ول ذأٗااٚ " ُٔاح ًااحٕ  (  ٕٖٔ) 

ٌٚٙب عٍ خ األخز ثّب أزٙٝ ا١ٌمٗ ِؾّمٛالً عٍمٝ أعمجبثٗ ِزمٝ جإلغرحش جُٞجهؼ٤س ك٢ جُذػٟٞ ضخنغ ُطوش٣شٛح 

زٕعذ ثىفب٠مخ أثؾبصمٗ ٚعمالِخ األعمظ اٌزمٟ ثٕمٝ ع١ٍٙمب دْٚ أْ رىمْٛ ٍِضِمخ ثمبٌشد عٍمٝ رمش٠مش اٌخج١مش ال

، أٝ جالعاطؿحذس ُطِاد ٗاذخ خراشجء آخاش٣ٖ ألٕ كا٢ ه٤احّ االعزشبسٞ أٚ اٌّغزٕذاد اٌّخبٌفمخ ٌّمب أخمزد ثمٗ

ٓاٖ  ٓٔٗوال     ٓاذ٢ٗ جُكو٤وس جُط٢ جهط٘ؼص ذٜح ٝأٝسدش ػ٤ِٜح د٤ُِٜح جُشد جُن٢٘ٔ جُٔغاوو ُٔاح ٣خحُلٜاح ) 

ؿ  ٕٕٗم  ٘ٗجُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  ُٓٙغاا٘س  3ٕٙٓهؼااٖ سهااْ  ٤ُٞ٣ٔ33ٗااٚ عاا٘س  

إٔ جألخاز ذاشأ١ خر٤اش أٝ ذاةخش ٓٔاح ٣غاطوَ ذاٚ  -ك٢ هنحء ٛزٙ جُٔكٌٔس  -(. ٝهنص ذإٔ " جُٔوشس  1ٖٔٔ

ُْ ضش ك٢ آسجء ٖٓ ُاْ ضأخاز هحم٠ جُٔٞمٞع ، ٝإٔ ٓإدٟ جألخز ذشأ١ أقذ جُخرشجء دٕٝ ؿ٤شٙ إٔ جُٔكٌٔس 

 =ةمٟ ؽمذٚد عمٍ زٙب اٌزمذ٠ش٠مخ -ِؾىّمخ اٌّٛظمٛ  لمذ سأد  ٚوبٔمذذشأ٣ْٜ ٓح ٣ل٤ذ جهط٘حػٜح ك٢ جُذػٟٞ ، 
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ذٔ٘حهؾس أٝ ضل٤٘ذ ضوش٣ش جُخر٤ش جُز١ سكنص جألخز ذٚ ؿ٤ش ِٓطضٓس 
 (ٖٕٕ )

، ألٕ " ٓإدٟ  

جألخز ذشأ١ أقذ جُخرشجء دٕٝ ؿ٤شٙ إٔ جُٔكٌٔس ُْ ضش ك٢ آسجء ٖٓ ُْ ضأخز ذشأ٣ْٜ ٓح ٣ل٤ذ 

جهط٘حػٜح ك٢ جُذػٟٞ " 
 (ٖٕٖ )

  . 

٢ ٗط٤ؿس جُطوش٣ش جُٔوذّ ٓ٘ٚ ، ٝئرج ٗذذص جُٔكٌٔس خر٤ًشج ، ٝضشجكغ هشكح جُخقٞٓس ك

ٝذؼذ رُي أخزش ذٚ ُءعرحخ جُٞجسدز ك٤ٚ ٝألعرحخ ٖٓ ػ٘ذٛح رًشضٜح ضأ٤٣ًذج ُٚ ، كاٜٗح ئر ضلؼَ 

ح ٝمًٔ٘ح ذؼذّ ضؼ٣ِٜٞح ػ٠ِ ؿ٤شٙ ٖٓ جُطوحس٣ش جألخشٟ جُغحذن  ًٔ رُي ضٌٕٞ هذ هنص قط

ج ٜٓ٘ح ٌٖٔ جػطرحسٙ هقٞسً ضوذ٣ٜٔح ك٢ جُذػٟٞ . ٝئؿلحُٜح جإلؽحسز ئ٠ُ ٓػَ ضِي جُطوحس٣ش ال ٣ُ 

"  ُٚك٢ أعرحخ جُكٌْ ػحترًح  
 (ٖٕٗ )

  . 

                                                                               
األخز ثزمش٠ش اٌخج١ش اٌّع١ٓ ةٟ اٌذعٜٛ اللزٕبعٙب ثغالِخ أعجبثٗ   ةإٔٗ ال ٠ع١ت ؽىّٙب أال رشد ث عمجبة =

َ ِمٓ اٌ مبعٓ ار أْ ةمٟ أخمز٘ب ثمبٌزمش٠ش األٚي ِمب  ٠ف١مذ خباخ عٍٝ ِب ٚسد ةٟ اٌزمش٠ش االعزشبسٞ اٌّممذ

      " .أٔٙب ٌُ رش ةٟ اٌزمش٠ش االعزشبسٞ ِمب ٠ٕمبي ِمٓ امؾخ رمش٠مش اٌخج١مش اٌمزٞ اغّ ٔمذ ا١ٌمٗ ٚأخمزد ثشأ٠مٗ

جُونااحت٤س ،  ُٕ٘غاا٘س  1ٕ٘هؼااٖ سهااْ  313ٔٓااٖ كرشج٣ااش عاا٘س   3) ٗواال ٓااذ٢ٗ " دٝجتااش جإل٣ؿااحسجش "  

(. ٝهنااص ذأٗااٚ " ال ٣ؼ٤ااد جُكٌااْ إٔ ٣غااط٘ذ كاا٢ هنااحءٙ 73م  ٕٕٗؿ  ٓٗٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط 

ذحُطؼ٣ٞل ئ٠ُ ضوش٣ش جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ك٢ دػٟٞ ئغرحش جُكحُس ٝال إٔ ٣ٌٕٞ هذ أؿلاَ جُاشد ػِا٠ ٓاح ضنأ٘طٚ 

ضوحس٣ش جُخرشجء جإلعطؾحس٣ٖ ، ألٕ جألخز ذشأ١ أٝ ذةخش ٖٓ آسجء جُخرشجء ٓٔح ضغطوَ ذٚ ٓكٌٔس جُٔٞماٞع . 

خز ذشأ١ أقذ جُخرشجء دٕٝ ؿ٤شٙ إٔ جُٔكٌٔس ُْ ضش ك٢ آسجء ٖٓ ُْ ضأخز ذشأ٣ْٜ ٓح ٣ُـ٤ش جهط٘حػٜح ٝٓإدٟ جأل

جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس  ُٕٙغاا٘س  ٖٓٔهؼااٖ سهاْ  3ٕٙٔٓاٖ كرشج٣ااش عاا٘س  ٘ٔكا٢ جُااذػٟٞ . )ٗواال ٓااذ٢ٗ 

(. ٝهنص ذأٗٚ " ٤ُظ ػ٠ِ جُكٌْ إٔ ٣شد ذأعرحخ خحفاس ػِا٠ 3ٖم  ٖٕ٘ؿ  ٔع  ٖٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

ٓاٖ ٓاح٣ٞ عا٘س   ٕٓجُطوش٣ش جالعطؾحس١ ٓح دجّ هذ أخز ذطوش٣اش جُخر٤اش جُٔؼا٤ٖ جُٔخاحُق ُاٚ" .  )ٗوال ٓاذ٢ٗ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(.  7ُٔغ٘س  ٖٓهؼٖ سهْ  3ٗ1ٔ  جُونحت٤س ، ُقٌْ 

ُٓؾحس ئ٤ُاٚ  ُٓٙغ٘س  3ٕٙٓهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٤ُٞ٣ٚ ع٘س   ٓٔٗول ٓذ٢ٗ  )(  ٕٕٖ)  جُونحت٤س  ، ُقٌْ 

جُوناحت٤س ، ُقٌاْ  ُٕ٘غ٘س  1ٕ٘هؼٖ سهْ  313ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  3" دٝجتش جإل٣ؿحسجش "  ٗول )عِلًح(؛  

جُوناحت٤س ، ُقٌاْ  3ُٗغا٘س  1٘٘هؼاٖ سهاْ  31ٕٔٓاٖ د٣غأرش عا٘س  3ُٕٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(؛ ) ٗوال ٓاذ٢ٗ 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس  ُٕٙغا٘س  ٖٓٔهؼٖ سهاْ  3ٕٖٙٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ُ٘ٔٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح ( )ٗول ٓذ٢ٗ 

ُغ٘س  ٖٓهؼٖ سهْ  3ٗ1ٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س   ٕٓ)ٗول ٓذ٢ٗ  ؛( 3ٖم  ٖٕ٘ؿ  ٔع  ٖٔقٌحّ جُ٘ول ط أ

 1٘هؼاٖ سهاْ  3ٗ7ٔٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  7ٕ)ٗول ٓذ٢ٗ  (؛1ٕٙؿ  ٘جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػٔش ؾـ  7ٔ

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح( ُٙٔغ٘س  ٓكٌٔاس  ًٔح هنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س  ذأٗٚ " ال ئُضجّ ػ٠ِ .جُونحت٤س ، ُقٌْ 

واذّ ٓاٖ  ُٔ جُٔٞمٞع ذإٔ ضشد ذأعرحخ خحفس ػِا٠ ٓاح ٝسد ذطوش٣اش جعطؾاحس١ ، ٓاح دجّ إٔ أخازٛح ذاحُطوش٣ش جُ

جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ك٢ جُذػٟٞ ٣طنٖٔ جُشد جُقش٣ف أٝ جُن٢٘ٔ جُٔغوو ُٚ " . ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

٤ٗٞٗاس جُطا٢ هشسضٜاح ٓكٌٔاس ، ٓؿٔٞػاس جُوٞجػاذ جُوح 31ٖٙٔٓ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  ٕ٘ؾِغس  -ضؿحس١  1٘/  ٖٕٗ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ٕٔٔ، ؿ  33ٙٔجُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ٗٞ٣ٚ 

هنحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  ُٖٗغ٘س  ٕٔ٘هؼٖ سهْ   3ٙ3ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   ٗٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٕٖ) 

شٙ إٔ جُٔكٌٔس ُْ ضش ك٢ آسجء (. " ٓإدٟ جألخز ذشأ١ أقذ جُخرشجء دٕٝ ؿ٤ٙٔم   3٘ؿ  ٕٓجُ٘ول ط 

هؼٖ سهْ  3ٕٖٙٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٖ٘ٔٓ ُْ ضأخز ذشأ٣ْٜ ٓح ٣ُـ٤ش جهط٘حػٜح ك٢ جُذػٟٞ " . )ٗول ٓذ٢ٗ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(. ُٕٙغ٘س  ٖٓٔ  جُونحت٤س ، ُقٌْ 

       ٔجُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس ػٔااش ؾااـ  ُٖغاا٘س  ٕٙهؼااٖ سهااْ  3ٖٗٔٓااٖ ٓااح٣ٞ  ٖٔ( )ٗواال ٓااذ٢ٗ  ٕٖٗ) 

  ( .3ٓٗؿ 
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ٝئرج ًحٕ جُٔوشس إٔ سأ١ جُخر٤ش ال ٣و٤ذ جُٔكٌٔس ، كإ ٛ٘حى ذؼل جُكحالش جُط٢ 

 ٣ِطضّ ك٤ٜح جُوحم٢ ذشأ١ جُخر٤ش ، أٜٛٔح   

  ئرج ٗـ جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ٝؾٞخ جُطضجّ جُوحم٢ ذشأ١ جُخر٤ش ، أفرف سأ١  ٔص اٌمبْٔٛ -ٔ

ح ُِوحم٢ ، ٖٝٓ غْ ال ٣ؿٞص ُِوحم٢ جُ ًٓ ِض ُٓ ك٢ ٛزٙ جُكحُس إٔ ٣إعظ قٌٔٚ ػ٠ِ  –خر٤ش 

 جألٝسجم ٝجُٔغط٘ذجش جُٔٞؾٞدز ذِٔق جُذػٟٞ العطرؼحد سأ١ جُخر٤ش.

 : فبق اٌخصَٛار -2

ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ جُشأ١ -هرَ إٔ ٣ؾشع جُخر٤ش ك٢ ٜٓٔطٚ  –٣غطط٤غ جُخقّٞ إٔ ٣طلوٞج 

ح ُْٜ ًٓ ِض ُٓ  . جُز١ ٣٘ط٢ٜ ئ٤ُٚ 

 -كارج ًحٕ ُِخقّٞ عِطس جالضلحم ػ٠ِ ضؼ٤٤ٖ خر٤ش ، كاٗٚ ٖٓ ذحخ أ٠ُٝ ُْٜ جالضلحم 

ػ٠ِ جألخز ذٔح ٣٘ط٢ٜ ئ٤ُٚ ٖٓ ٗطحتؽ ، ٝذٜزج ضُِـ٠ عِطس جُٔكٌٔس ك٢  -هرَ ذذء جُخرشز  

سكل جُطوش٣ش ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ ٣٘ط٢ٜ ئ٤ُٜح جُخر٤ش ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ُِخقّٞ أ٤ِٛس ُِطقشف ك٢ 

حصع ػ٤ِٜح جُكوٞم جُٔط٘
 (ٖٕ٘ )

  . 

 وْٛ اٌّغ ٌخ ِؾً اٌخجشح ة١ٕخ ثؾزخ : -3

ٓشش جإلؽحسز ئ٠ُ أٗٚ ٤ُظ ُِوحم٢ إٔ ٣غطرؼذ سأ١ جُخر٤ش ئرج ًحٕ ٓكَ جُخرشز 

ٓغأُس ٖٓ جُٔغحتَ جُل٤٘س جُركطس ، ٝجُط٢ ضغطِضّ ذكػًح ك٤ً٘ح ٓطؼٔوًح ٣وطن٢ جُطخقـ ، ٝال 

هٞجٍ جُؾٜٞد. كٔط٠ ضؼشمص جُٔكٌٔس ُشأ١ ٣قف ضل٤٘ذ سأ١ جُخر٤ش جُل٢٘ ك٢ ٓغأُس ك٤٘س ذأ

جُخر٤ش ك٢ ٓغأُس ك٤٘س ذكطس كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٜح إٔ ضغط٘ذ ك٢ ضـ٤٤شٙ ئ٠ُ أعرحخ ك٤٘س ضكِٔٚ ٢ٛٝ 

ال ضغطط٤غ ك٢ رُي إٔ ضكَ ٓكَ جُخر٤ش ك٤ٜح 
 (ٖٕٙ )

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .  7ٖٖؿ  ٕٕٓ( د/ ػ٠ِ جُؾكحش جُكذ٣ذ١   جُٔشؾغ جُغحذن،  ذ٘ذ  ٕٖ٘) 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ  7ُٗغ٘س  ٗٓٙهؼٖ سهْ  377ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   ٖٓ( )ٗول ؾ٘حت٢  ٕٖٙ)  جُونحت٤س  ، ُقٌْ 

 عِلًح(.
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 المطلب الثانً

 الخبرة الطبٌة تقرٌرسلطة المحكمة المدنٌة إزاء 

ٕ سأ٣ًااح هااذ ضؿااذ جُٔكٌٔااس  ّٞ إٔ ضوش٣ااش جُخرااشز ٣ؾااٞذٚ جُـٔااٞك ، ٝال ضغااطط٤غ إٔ ضٌاا

هحهًؼح ٓ٘ٚ ضطٔاثٖ ئ٤ُاٚ
 
، أٝ ٣طرا٤ٖ ُٜاح ذؼال أٝؾاٚ جُخطاأ أٝ جُا٘وـ كا٢ جُٔأٓٞس٣اس أٝ ضؿاذ  

ٛاازٙ ذؼاال جُٔغااحتَ جُؿٞٛش٣ااس كاا٢ دكااحع جُخقااّٞ أٝ ٣ؾااٞخ جُطوش٣ااش ذطااالٕ  ، ٝكاا٢ ٓػااَ 

ضطٔطغ  -جُٔٞفِس إلغرحش جُكن ك٢ جُذػٟٞ ٝك٢ عر٤َ ضِٔظ جُكو٤وس  –جُكحالش كإ جُٔكٌٔس 

 ذرؼل جُغِطحش.

ئر ٣ٌٕٞ ُِٔكٌٔاس جعاطذػحء جُخر٤اش ُٔ٘حهؾاطٚ كا٢ ضوش٣اشٙ ، أٝ ئػاحدز جُٔأٓٞس٣اس ئُا٠ 

 ٗلظ جُخر٤ش أٝ خر٤ش آخش أٝ غالغس خرشجء أٝ جُونحء ذرطالٕ جُطوش٣ش.

 : اعزذعبء اٌخج١ش ٌّٕبلشزٗ ةٟ رمش٠شٖ :  أٚالً 

ػ٠ِ إٔ " ُِٔكٌٔس إٔ ضأٓش جُٔقش١ غرحش ٕٗٞ جإلٖٓ هح ٖ٘ٔض٘ـ جُٔحدز 

ذحعطذػحء جُخر٤ش ك٢ ؾِغس ضُكذدٛح ُٔ٘حهؾطٚ ك٢ ضوش٣شٙ ئٕ سأش قحؾس ُزُي ، ٣ٝرذٟ جُخر٤ش 

ػ٠ِ هِد جُخقْ ٓح ضشجٙ  ذ٘حءً سأ٣ٚ ٓإ٣ًذج ذأعرحذٚ ٝضٞؾٚ ئ٤ُٚ جُٔكٌٔس ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح أٝ 

ٖٓ جألعثِس ٓل٤ًذج ك٢ جُذػٟٞ " 
 (ٖٕ7 )

 . 

ػ٠ِ  ذ٘حءً إٔ ضأٓش ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح أٝ ٖٓ ٛزج جُ٘ـ أٗٚ ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس ٣ٝظٜش 

ٕ ؾِغس ضكذدٛح ُٔ٘حهؾطٚ ك٢ ضوش٣شٙ هِد جُخقّٞ ذحعطذػحء جُخر٤ش ك٢  ّٞ ، ٝرُي ئرج ُْ ضٌ

 سأ٣ًح هحهًؼح ٖٓ جُطوش٣ش ضطٔثٖ ئ٤ُٚ. 

ٓغ ٓالقظس إٔ ئؾحذس هِد جُخقْ ٓ٘حهؾس جُخر٤ش ٤ُغص قوًح ُٚ ضطكطْ ػ٠ِ 

ئؾحذطٚ ئ٤ُٚ ذَ ٢ٛ فحقرس جُغِطس ك٢ ضوذ٣ش ٓح ئرج ًحٕ ٛزج جإلؾشجء ٓ٘طًؿح أٝ ؿ٤ش  جُٔكٌٔس

ٓ٘طؽ ك٢ جُذػٟٞ
 (ٖٕ1 )

. 

                                      
ٓااٖ هااحٕٗٞ جإلؾااشجءجش جُٔذ٤ٗااس ػِاا٠ أٗااٚ " ٣ٌٔااٖ  ٕ٘ٗ( ًٔااح ٗااـ جُٔؾااشع جُلشٗغاا٢ كاا٢ جُٔااحدز  7ٕٖ) 

 جُل٢٘ ُطٌِٔس أٝ ضكذ٣ذ أٝ ؽشـ جُٔؼح٣٘حش ٝجُ٘طحتؽ ًطحذس أٝ ذحُؿِغس ".ُِوحم٢ دػٞز 

  l'article 245 du code de procédure civile : " Le juge peut toujours inviter le 

technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses 

constatations ou ses conclusions", sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXTٓٓٓٓٓٙٓ7ٓ7ٔٙ

/LEGISCTAٓٓٓٓٓٙٔٗ3ٙ٘7/ٔ37ٙ-ٓٔ-ٓٔ/#LEGISCTAٓٓٓٓٓٙٔٗ3ٙ٘7 
  

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  3ُٔغا٘س  1ٔٔهؼاٖ سهاْ  3ٖ٘ٔٔٓ أذش٣اَ عا٘س  3ٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  1ٕٖ) 

ٝهنااص ذأٗااٚ " ال ئُااضجّ ػِاا٠ جُٔكٌٔااس ذٔ٘حهؾااس جُخر٤ااش جُااز١ ػ٤٘طااٚ كاا٢  (.3ٔم  1ٔٔؿ  ٕجُاا٘ول ط 

جُذػٟٞ ذَ إٔ جألٓش كا٢ ئؾاشجء ٛازٙ جُٔ٘حهؾاس ؾاٞجص١ ُٜاح ٝٓطاشٝى ُٔطِان ضواذ٣شٛح كاإ سأش كا٢ ضوش٣اش 

ٓاٖ ٓاح٣ٞ عا٘س  ٖٔجُخر٤ش ٓح ٣ـ٠٘ ػٖ ئؾشجء ٛزٙ جُٔ٘حهؾس كٜزج قوٜح ال ٓؼود ػ٤ِٜح ك٤اٚ " . )ٗوال ٓاذ٢ٗ 

( . ٕٕٔم  7ٙ3ؿ  ٕع  ٕٓجُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ جُاا٘ول ط  ُٖ٘غاا٘س  ٕٕٔهااْ هؼااٖ س 3ٙ3ٔ

 =ٝهنص ذأٗٚ " ال ضػش٣د ػ٠ِ جُٔكٌٔس ئٕ ٛا٢ ُاْ ضغاطؿد ئُا٠ هِاد ٓ٘حهؾاس جُخر٤اش٣ٖ كا٢ ضكذ٣اذ ٓواذجس
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ٝئرج أٓشش جُٔكٌٔس ذحعطذػحء جُخر٤ش ُٔ٘حهؾطٚ ًحٕ ُٜح ٓطِن جُكش٣س ك٢ إٔ ضٞؾٚ 

ٖٓ  ئ٤ُٚ ٓح ضشجٙ ٓل٤ًذج ك٢ جُذػٟٞ ٖٓ أعثِس ٓشضرطس ذٔح ٝسد ذطوش٣شٙ ٖٓ آسجء أٝ ٗطحتؽ عٞجء

ػ٠ِ هِد أقذ جُخقّٞ ، ٛزج ٓغ ٓشجػحز إٔ ُِخر٤ش جُكن جٌُحَٓ ك٢  ذ٘حءً ضِوحء ٗلغٜح أٝ 

 جُشد ػ٠ِ ٛزٙ جألعثِس ٓإ٣ًذج ذحألعرحخ جُط٢ ٣شجٛح ٓذػٔس ُٞؾٜس ٗظشٙ.

٣ٌٕٝٞ ُِخقّٞ جُكن ك٢ إٔ ٣غطؼ٤٘ٞج ك٢ ٓ٘حهؾس جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ذشأ١ خر٤ش 

رَ ٛإالء جُخقّٞ ( ُٚ دسج٣س ك٤٘س أٝ ػ٤ِٔس جعطؾحس١ خحؿ ذْٜ ) أ١ ٣ٌٕٞ ٌِٓلًح ٖٓ ه

ذحألػٔحٍ ٓٞمٞع ذحُخرشز ، ٝذَ ٖٝٓ قوْٜ إٔ ٣طوذٓٞج  ئ٠ُ جُٔكٌٔس ذطوش٣ش ٌٓطٞخ ٖٓ 

ُٔ٘طذخ ٖٓ هرِٜح ، رُي جُخر٤ش جالعطؾحس١ ، ُِٝٔكٌٔس ػ٘ذتز جُٔٞجصٗس ذ٤ٖ ضوش٣ش جُخر٤ش ج

         ٠ُ ٓح ضطٔثٖ ئ٤ُٚجالعطؾحس١ جٌُِٔق ٖٓ هرَ جُخقّٞ ، كطشًٖ ئ ٝضوش٣ش جُخر٤ش

ٜٓ٘ٔح 
 (ٖٕ3 )

. 

     أٚ خج١ش هخش أٚ اٌٝ صالصخ خجشاء اعبدح اٌّ ِٛس٠خ اٌٝ ٔفظ اٌخج١ش إٌّزذة : صب١ًٔب

 هخش٠ٓ :

ُِٔكٌٔس إٔ ضُؼ٤ذ إٔ " ػ٠ِ ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١  ٗ٘ٔض٘ـ جُٔحدز 

ك٢ ػِٔٚ أٝ ذكػٚ ُٜٝح  جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ جُخر٤ش ٤ُطذجسى ٓح ضر٤ٖ ُٚ ٖٓ ٝؾٞٙ جُخطأ أٝ جُ٘ول

إٔ ضؼٜذ ذزُي ئ٠ُ خر٤ش آخش أٝ ئ٠ُ غالغس خرشجء آخش٣ٖ ُٜٝإالء إٔ ٣غطؼ٤٘ٞج ذٔؼِٞٓحش 

 "جُخر٤ش جُغحذن 
 (ٖٖٓ )

. 

                                                                               
جٌُٔحكأز جُٔطحُد ذٜح ، ٓح دجّ أٜٗح هذ جٗطٜص كا٢ قٌٜٔاح جُاز١ عاؿِص أعارحذٚ ٛازج جُطِاد ئُا٠ أٗاٚ ال ٣كان =

حػٖ ٓطحُرس جُؾشًس جُٔطؼٕٞ مذٛح ذأ١ ٓوحذَ ، ٝذٔح ٣ل٤ذ أٜٗح ُْ ضش قحؾس ئ٠ُ ٛازج جإلؾاشجء " )ٗوال ُِط

ع  ٖٕجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌاحّ جُا٘ول ط  ُٖٙغ٘س  ٘ٗٗهؼٖ سهْ  37ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٙٔٓذ٢ٗ 

ش (. ًٔااح هنااص ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ذااإٔ " جُٔوااشس إٔ ٓكٌٔااس جُٔٞمااٞع ؿ٤اا3ٕٔم  3ٓٗٔؿ  ٖ

ٓح ٣ٌل٢  –ٜٝٓ٘ح ضوش٣ش جُخر٤ش  –ِٓضٓس ذاؾحذس هِد ٓ٘حهؾس جُخر٤ش ٓح دجٓص هذ ٝؾذش ك٢ أٝسجم جُذػٟٞ 

ٓاٖ د٣غأرش  7ؾِغاس  -ٓاذ٢ٗ  17/  ٖٔالهط٘حػٜح ذحُشأ١ جُز١ جٗطٜا٢ ئ٤ُاٚ". ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

ط٤س ، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞ 317ٔع٘س 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. 3٘، ؿ  33ٙٔ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

( د/ خحُذ ؾٔحٍ أقٔذ قغاٖ   جُاٞؾ٤ض كا٢ ؽاشـ هاحٕٗٞ جإلغراحش جُٔقاش١ ، دجس جُٜ٘ناس جُؼشذ٤اس،  3ٕٖ) 

 . 31ّٔ ، ؿ  ٕٙٔٓ

ٕ ضأٓش ذحعطذػحء جُخر٤اش ٖٓ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ػ٠ِ إٔ  " ُِٔكٌٔس أ ٙٔ( ٝض٘ـ جُٔحدز  ٖٖٓ) 

ك٢ ؾِغس ضُكذدٛح ُٔ٘حهؾطٚ ك٢ ضوش٣شٙ ئٕ سأش قحؾس ُزُي ، ُٜٝح إٔ ضُؼ٤ذ ئ٤ُاٚ جُٔأٓٞس٣اس ٤ُطاذجسى ٓاح ضر٤٘اٚ 

ُٚ ٖٓ ٝؾٞٙ جُخطاأ أٝ جُا٘وـ كا٢ ػِٔاٚ أٝ ذكػاٚ. ُٜٝاح إٔ ضؼٜاذ ذازُي جُا٠ خر٤اش آخاش أٝ جُا٠ ػاذز خراشجء 

جُغاحذن " . ٝهناص ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس ذأٗاٚ " ٣ؿاٞص  آخش٣ٖ. ُٜٝإالء إٔ ٣غطؼ٤٘ٞج ذٔؼِٞٓحش جُخر٤اش

ئػاحدز جُٔأٓٞس٣اس ئُاا٠ رجش جُخر٤اش جُغاحذن ٗذذااٚ العاطٌٔحٍ ذكػٜاح ٝضااذجسى أٝؾاٚ جُا٘وـ ك٤ٜااح ٝذكاع أٝؾااٚ 

جػطشجمحش جُخقّٞ ػ٠ِ جُطوش٣ش ، هحُٔح إٔ جُخقْ ُاْ ٣طِاد سد جُخر٤اش ٣ٝغاِي كا٢ رُاي جُطش٣ان جُاز١ 

،  333ٔٓاٖ ٗاٞكٔرش عاا٘س  3ؾِغاس  -ضؿاحس١  31/ ًٕٖٙا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ سعأٚ جُواحٕٗٞ " . ) ض٤٤ٔاض 

ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ، جُوغااْ جُشجذااغ ، جُٔؿِااذ جألٍٝ ، ٓااح٣ٞ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ٖٙٔ، ؿ  ٕٗٓٓ
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ٝٓلحد ٛزج جُ٘ـ إٔ ُِٔكٌٔس إٔ ضُؼ٤ذ جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ جُخر٤ش جُغحذن ٗذذٚ أٝ ضؼٜذ ذٜح 

سى ٓح ضر٤ٖ ُٜح ٖٓ ٝؾٞٙ جُخطأ أٝ ئ٠ُ خر٤ش آخش أٝ خرشجء غالغس ُِو٤حّ ذٜح ٖٓ ؾذ٣ذ ُطذج

جُ٘وـ ك٢ جُٔأٓٞس٣س أٝ ذكع ذؼل جُٔغحتَ جُؿٞٛش٣س جُط٢ ؾذش ك٢ دكحع جُخقّٞ
 
  ،

 ٝػ٘ذتز ٣ٌٕٞ ُِخر٤ش جُؿذ٣ذ أٝ ُِخرشجء جُػالغس جُؿذد إٔ ٣غطؼ٤٘ٞج ذٔؼِٞٓحش جُخر٤ش جُغحذن.

نٜح دٕٝ كوذ ٣كذظ إٔ ٣طنٖٔ قٌْ جإلقحُس ذً٘ٞدج ٓطؼذدز ٣وّٞ جُخر٤ش ذركع ذؼ

 ًُ ِق ذٜح أسذحخ جُخرشز رجش ؽو٤ٖ، ٣ٝوّٞ جُخر٤ش جُرؼل ج٥خش ، أٝ ضٌٕٞ جُٔأٓٞس٣س جُط٢ 

ذلكـ أقذ جُؾو٤ٖ دٕٝ ج٥خش ، ٝق٤ٖ ضطِغ جُٔكٌٔس ػ٠ِ جُطوش٣ش ض٤ًٜٔذج إلفذجس قٌٜٔح 

ضٌطؾق ٛزج جُوقٞس ، ٝال ضغطط٤غ إٔ ضؼٍٞ ػ٤ِٚ ك٢ هنحتٜح ، ٝق٤٘ثز ضؼ٤ذ جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ 

٤ُغطٌَٔ ٓح كحضٚ أٝ ئ٠ُ خر٤ش آخش أٝ غالغس خرشجء  جُخر٤ش
 (ٖٖٔ )

. ٓغ ٓشجػحز أٗٚ ال ئُضجّ ػ٠ِ 

جُٔكٌٔس ذاؾحذس هِد ئػحدز جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ جُخر٤ش 
 (ٖٖٕ )

. ًٔح إٔ ُونحز جُٔٞمٞع عِطس 

ضوذ٣ش٣س ٓطِوس ك٢ جُكٌْ ذخرشز ؾذ٣ذز ، أٝ ػذّ جُكٌْ ذٜح 
 (ٖٖٖ )

٣ُٝؼذ جُونحء ك٢ جُٔٞمٞع  

٠ُ هِد ٗذخ خر٤ش هنحًءج م٤ً٘ٔح ذشكنٚ دٕٝ ئؽحسز ئ
 (ٖٖٗ )

ٝق٤ٖ ئفذجس جُكٌْ ك٢   

ٓٞمٞع جُذػٟٞ ، ال ٣ِطضّ جُوحم٢ ذؼذّ ئضرحع ؿ٤ش جُطوش٣ش جُػح٢ٗ ، ئر ٣غطط٤غ جُٔٞجكوس 

جُػح٢ٗ جُطوش٣ش جألٍٝ ٝسكل جُطوش٣ش  ػ٠ِ
 (ٖٖ٘ )

 . 

                                      
٣ط٢ كاا٢ جُٔ٘حصػااحش جُٔذ٤ٗااس ( كاا٢ ٗلااظ جُٔؼ٘اا٠   د/ ػحفااْ أقٔااذ ػؿ٤ِااٚ   هااحٕٗٞ جُخرااشز جٌُااٞ ٖٖٔ) 

 .ّٕٗٔ، ؿ ٕٕٓٓ -ٛـ ٕٕٗٔٝجُطؿحس٣س، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف ، 

ِضٓاس ذاؾحذاس هِاد ئػاحدز جُٔأٓٞس٣اس ئُا٠  ٕٖٖ)  ُٓ (  ٝضون٢ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذإٔ " جُٔكٌٔس ؿ٤اش 

ٜح" . ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُخر٤ش هحُٔح ٝؾذش ك٢ أٝسجم جُذػٟٞ ٜٝٓ٘ح ضوش٣ش جُخر٤ش ٓاح ٣ٌلا٢ ُطٌا٣ٖٞ ػو٤اذض

، ٓؿٔٞػاس جُوٞجػاذ جُوح٤ٗٞٗاس جُطا٢ هشسضٜاح  ٕٖٓٓٓٓ ٓحسط عا٘س  ٙؾِغس  -ضؿحس١  31/ ٕٔجُطؼٖ سهْ 

، ضكااص ػ٘ااٞجٕ "  1ٙٔ، ؿ  ٕٗٓٓٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ، جُوغااْ جُشجذااغ ، جُٔؿِااذ جألٍٝ ، ٓااح٣ٞ عاا٘س 

 ئغرحش" (.

ٌٔس جُٔٞمٞع ئ٠ُ سأٟ خر٤اش ٓؼا٤ٖ ٝسأش ك٤اٚ ( ٝك٢ رُي ضوٍٞ ٓكٌٔس جُ٘ول" ٓط٠ جهٔأٗص ٓك ٖٖٖ) 

ٝكا٢ ذاحه٢ أٝسجم جُاذػٟٞ ٓاح ٣ٌلا٠ ُطٌا٣ٖٞ ػو٤اذضٜح ، كاٗااٚ ُا٤ظ ػ٤ِٜاح إٔ ضغاطؼ٤ٖ ذخر٤اش آخاش ُٝاٞ هِااد 

جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس  ُٓٗغاا٘س  7ٗٙهؼااٖ سهااْ  37٘ٔٓااٖ د٣غاأرش عاا٘س  3جُخقاْ رُااي " )ٗواال ٓااذ٢ٗ 

ٓاذ٢ٗ  ٠٘ٙ/1ٓ   )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ (  ؛ ٝك٢ ٗلظ جُٔؼ33ٕم  3ٖ٘ٔؿ  ٕٙأقٌحّ جُ٘ول ط 

،  ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗاس جُطا٢ هشسضٜاح ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس، جُوغاْ 31ٖٓٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 3ؾِغس  -

ًٔح هنص ذأٗٚ " ٓطا٠ سأش  ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"(. 1٘، ؿ  33ٗٔجألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش ع٘س 

جألخاز ذطوش٣اش جُخر٤اش الهط٘حػٜاح ذقاكس أعارحذٚ كاٜٗاح ال   -جُطوذ٣ش٣اس  ك٢ قذٝد عاِططٜح -ٓكٌٔس جُٔٞمٞع 

 3ضٌٕٞ ِٓضٓس ذ٘ذخ خر٤ش آخش ك٢ جُذػٟٞ أٝ ئػحدز جُٔأٓٞس٣س ئُا٠ جُخر٤اش جُغاحذن ٗذذاٚ " . )ٗوال ٓاذ٢ٗ 

     ٕٓٗؿ  3٘جُوناحت٤س، ٓؿٔٞػااس أقٌاحّ جُاا٘ول ط  7ُٙغاا٘س  3ٕٙٙهؼااٖ سهاْ  1ٕٓٓٓاٖ أذش٣ااَ عا٘س 

 (. 7ٖم 

ؾااحس ئ٤ُااٚ  ُٔ٘غاا٘س  3ٕٕٙهؼااٖ سهااْ  311ٔٓااٖ كرشج٣ااش عا٘س  1ٗوال ٓااذ٢ٗ ( ) ٖٖٗ)  ُٓ جُوناحت٤س ُقٌااْ 

ؾاحس ئ٤ُاٚ عاِلًح( ؛  ُٖ٘غا٘س  ٖٔٙهؼاٖ سهاْ  317ٖٔٓ ٓاح٣ٞ عا٘س  ٙعِلًح(؛ )ٗول ٓذ٢ٗ  ُٓ جُوناحت٤س ُقٌاْ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح( . ُٙٗغ٘س  733هؼٖ سهْ  31ٖٓٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕٔ)ٗول ٓذ٢ٗ   جُونحت٤س ، ُقٌْ 

إٔ ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع ٓطِن جُكش٣س ك٢ ضوذ٣ش ٓح ٣ذ٠ُ ذاٚ  –ك٢ هنحء ٓكٌٔس جُ٘ول  –( جُٔغطوش  ٖٖ٘ )

 =جُخرشجء ٖٓ آسجء ٝإٔ جُكٌاْ ذ٘اذخ خر٤اش غاحٕ كا٢ جُاذػٟٞ دٕٝ جعاطرؼحد ضوش٣اش جُخر٤اش جألٍٝ ال ٣ؼاذٝ إٔ
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ٝ خرشجء غالغس ٝئؾٔحالً كإ ئػحدز جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ جُخر٤ش جُٔ٘طذخ أٝ ٗذخ خر٤ش آخش أ

آخش٣ٖ  ٤ُظ ٓٔح ٣ؿد ػ٠ِ ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ئؾشجؤٙ ئر ُٜح جضخحر ٛزٙ جإلؾشجءجش ػ٘ذ 

جالهطنحء ئٕ سأش قحؾس ُزُي ، أٓح ئرج ًحٗص هذ ًٞٗص ػو٤ذضٜح ٖٓ جألدُس جُط٢ جهط٘ؼص ذٜح ذٔح 

٣ـ٠٘ ػٖ جُِؿٞء ئ٤ُٜح كال ضػش٣د ػ٤ِٜح ئٕ ٢ٛ ُْ ضأٓش ذحضخحرٛح 
 (ٖٖٙ )

. 

جُٔكٌٔس ذاػحدز جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ جُخر٤ش ٤ُطذجسى ٓح ضر٤٘ٚ ُٚ ٖٓ ٝؾٞٙ  ٌُٖٝ ئرج أٓشش

جُ٘وـ ك٢ ضوش٣شٙ ، كاٗٚ ٣ٌٕٞ ٖٓ جُٞجؾد ػ٤ِٜح ئٕ سؾؼص ػٖ سأ٣ٜح ك٢ جعطٌٔحٍ ٛزج 

جُطوش٣ش ، ٝأخزش ذٚ ٝأعغص قٌٜٔح ػ٤ِٚ، إٔ ضر٤ٖ جألعرحخ جُط٢ ؾؼِطٜح ضٌطل٢ ذٚ. كارج ٢ٛ 

ُوقٞسُْ ضلؼَ كإ قٌٜٔح ٣ٌٕٞ ٓؾٞذًح ذح
 (ٖٖ7 )

 . 

ؼ٤ٖ أٝالً ك٢ أػٔحٍ جُخرشز جُط٢ ػٜذ ذٜح ئ٠ُ ُؿ٘س أخشٟ ال  ُٔ ٝجؽطشجى جُخر٤ش جُ

٣ؼ٤د جُكٌْ هحُٔح أؾحص جُوحٕٗٞ ُِٔكٌٔس إٔ ضُؼ٤ذ جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ ٗلظ جُخر٤ش جُٔ٘طذخ 

العطٌٔحٍ ذكػٜح ٝضذجسى أٝؾٚ جُ٘وـ ك٤ٜح . ُْٝ ٣طِد جُخقْ أٓحٜٓح سد جُخر٤ش ٣ٝغِي ك٢ 

ش٣ن جُز١ سعٔٚ جُوحٕٗٞرُي جُط
 (ٖٖ1 )

 . 

ُِٔكٌٔس إٔ  ٝهذ ٓشش جإلؽحسز ئ٠ُ إٔ جُٔؾشػ٤ٖ جُٔقش١ ٝج٣ٌُٞط٢ هذ ٗقح ػ٠ِ

 إٔ ضؼ٤ٖ خر٤ًشج إلذذجء سأ٣ٚ ٓؾحكٜس ذحُؿِغس ذذٕٝ ضوذ٣ْ ضوش٣ش ٣ٝػرص سأ٣ٚ ك٢ جُٔكنش.

أٗااٚ ٣ؿااٞص ُِٔكٌٔااس إٔ ضغااطؼ٤ٖ ذخر٤ااش جعطؾااحس١ إلذااذجء سأ٣ااٚ ؽاالحٛس  رُاايٝٓلااحد 

، ٖٓ ؿ٤ش ض٤ٌِلٚ ذطوذ٣ْ ضوش٣ش ٌٓطٞخ ذٜزج جُشأ١ ، ٓغ ٓشجػحز مشٝسز ئغراحش سأ٣اٚ  ذحُؿِغس

جُؾل٢ٜ ك٢ ٓكنش جُؿِغس ، ٝضِؿأ جُٔكٌٔس ُٔػَ ٛزج جإلؾشجء ك٢ ذؼل جألقٞجٍ جُط٢ ٣ؾان 

                                                                               
ئُا٠ ضوش٣اش ٣ٌٕٞ ئؾاشجء ضطخازٙ جُٔكٌٔاس العاطٌٔحٍ ذكاع ػ٘حفاش جُ٘اضجع كاال ٣كاٍٞ رُاي دٕٝ سؾٞػٜاح =

جُخر٤ش جألٍٝ ٝجألخز ذٚ ػ٘ذ جُلقَ ك٢ ٓٞمٞع جُذػٟٞ ذحػطرحس أٗٚ ٝئٕ ُْ ضشٙ جُٔكٌٔس كا٢ جُرذج٣اس ًحك٤ًاح 

ٝقذٙ ُط٣ٌٖٞ ػوذ٣طٜح كاٗٚ أفرف ًزُي ذؼذ جعطٌٔحٍ ػ٘حفش جُذػٟٞ ٝٓوحسٗطٚ ذٔح ك٢ جألٝسجم ٓاٖ ضواحس٣ش 

ألدُس جُٔطشٝقس ػ٤ِٜح ٝجألخز ذٔح ضطٔاثٖ ٝأدُس أخشٟ ئر ئٕ رُي ٖٓ عِطس ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ك٢ ٓٞجصٗس ج

ٓاٖ ٓاحسط عا٘س  ٗئ٤ُٚ ٜٓ٘ح ٝئهشجـ ٓح ػذجٛح ٓح دجٓص ضو٤ْ هنحءٛح ػ٠ِ أعرحخ عحتـس" . ) ٗول ٓاذ٢ٗ  

 ( .ٖٔٔم 33٘ؿ ٖ٘جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  3ُٗغ٘س  ٖٓ٘ٔهؼٖ سهْ  31ٗٔ

جُخر٤ش جالعطؾحس١ جُٔواذّ ٓاٖ جُٔطؼإٞ  ( ٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ " ئرج أخزش جُٔكٌٔس ذطوش٣ش ٖٖٙ) 

ػ٤ِٚ . كال قحؾس ُر٤احٕ عارد ئهشجقٜاح ضوش٣اش جُخر٤اش جالعطؾاحس١ جُٔواذّ ٓاٖ جُطاحػٖ . ٝال ضِطاضّ ذٔ٘حهؾاس 

 ٕٗجُخر٤ش جُٔ٘طذخ أٝ ذإٔ ضُؼ٤ذ ئ٤ُٚ جُٔأٓٞس٣س أٝ ض٘ذخ خر٤ًشج آخش أٝ غالغس خرشجء آخش٣ٖ " . )ٗول ٓذ٢ٗ 

ُٓؾحس ئ٤ُاٚ عاِلًح (. ٝهناص ذاإٔ " ٓكٌٔاس  ُٓٗغ٘س  ٗٙٙهؼٖ سهْ  37ٖ٘ٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  جُونحت٤س ، ُقٌْ 

جُٔٞمٞع ذحػطرحسٛح جُخر٤اش جألػِا٠ ُٜاح إٔ ضواذس سأٟ جُخر٤اش ، ُٝاٞ ًاحٕ كا٢ ٓغاأُس ك٤٘اس دٕٝ قحؾاس ئُا٠ 

ٓاٖ د٣غأرش  ٕٔجالعطؼحٗس ك٢ رُي ذشأ١ خر٤ش آخش ٓح دجٓص ُاْ ضاش ُضٝٓاحً ُٜازج جإلؾاشجء " . )ٗوال ٓاذ٢ٗ 

 (. ٕٕٔم  7ٖ٘ٔؿ  ٖع  ٖٕجُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  7ُٖغ٘س  33هؼٖ سهْ  37ٕٔع٘س 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس ػٔاش  ُٔٔغا٘س  ٓ٘جُطؼٖ سهْ  3ٕٖٗٔٓ ٓحسط  ع٘س   ٕٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ   7ٖٖ) 

 (.3ٔٗؿ  ٖؾـ 

جُونااحت٤س ، ٓؿٔٞػااس أقٌااحّ  1ُ٘غاا٘س  1ٗٔهؼااٖ سهااْ  33ٓٔٓااٖ أذش٣ااَ عاا٘س  ٘( )ٗواال ٓااذ٢ٗ  1ٖٖ) 

 (.ٙ٘ٔم  3٘٘ؿ  ٔع  ٔٗط جُ٘ول 
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ُٓ آسجء ػذز ذ٤ٖ ػ٤ِٜح ك٤ٜح جُطشؾ٤ف  ط٘احصع ك٤ٜاح ، ك٤ٌإٞ ُٜاح ، ٝذٔٞؾاد ُِخرشز ذقذد ٓغأُس 

 ٢ جعطؿالء ٛزٙ جُٔغأُس ، إٔ ض٘ذخ خر٤ًشج ٓشؾًكح .ٓح ُٜح ٖٓ عِطس  ك

 ُٓ ؼ٤ذ ئ٤ُٚ ِضٓس ذٔ٘حهؾس جُخر٤ش جُٔ٘طذخ أٝ ذإٔ ضُ ٣ٝظٜش ٖٓ ًَ ٓح عرن إٔ جُٔكٌٔس ؿ٤ش 

جُٔأٓٞس٣س أٝ ض٘ذخ خر٤ًشج آخش أٝ غالغس خرشجء آخش٣ٖ أٝ ضغطؼ٤ٖ ذخر٤ش ٓشؾف ذَ ٢ٛ 

 ش ٓ٘طؽ ك٢ جُذػٟٞ .فحقرس جُغِطس ك٢ ضوذ٣ش ٓح ئرج ًحٕ رُي ٓ٘طًؿح أٝ ؿ٤

 : اٌمعبء ثج الْ رمش٠ش اٌخجشح :  صبٌضًب

٣ؿٞص ٌَُ خقْ ك٢ جُذػٟٞ إٔ ٣كقَ ػ٠ِ ٗغخس ٖٓ ضوش٣ش جُخرشز ، ٤ُطٌٖٔ ٖٓ 

 ئػذجد دكحػٚ قُٞٚ ، ٣ٌٕٝٞ ُٚ جالػطشجك ػ٠ِ ٛزج جُطوش٣ش ٝجُطؼٖ ك٤ٚ .

مشس ٖٓ جُٔوشس أٗٚ ئرج ؽحخ ئؾشجءجش ضوش٣ش جُخر٤ش ػ٤د ؾٞٛش١ ضشضد ػ٤ِٚ ٝ

ُِخقْ أٝ ئخالٍ ذكوٚ ك٢ جُذكحع ، هنص جُٔكٌٔس ذرطالٕ ٛزج جُطوش٣ش . ٝٗؼشك ك٤ٔح ٢ِ٣ 

ألْٛ جُوٞجػذ جُط٢ ضكٌْ ٓغأُس ذطالٕ ضوش٣ش جُخرشز ، ٝذؼل جألٓػِس ُكحالش ٣رطَ ك٤ٜح 

 ضوش٣ش جُخر٤ش  

 أُ٘ اٌمٛاعذ اٌؾبوّخ ٌّغ ٌخ ث الْ رمش٠ش اٌخجشح : -أ

جُخر٤ش إٔ ٣ٌٕٞ هذ ؽحخ ئؾشجءجضٚ ػ٤د ؾٞٛش١ ضشضد ػ٤ِٚ  ٓ٘حه جُطؼٖ ذرطالٕ ضوش٣ش -1

مشس ُِخقْ أٝ ئخالٍ ذكوٚ ك٢ جُذكحع 
 (ٖٖ3 )

  . 

ػ٠ِ هِد ٖٓ ُٚ ٓقِكس  ذ٘حءً ذطالٕ أػٔحٍ جُخر٤ش ٛٞ ذطالٕ ٗغر٢ ضكٌْ ذٚ جُٔكٌٔس  -2

 .ٖٓ جُخقّٞ ، ئر أٗٚ ٤ُظ ٓطؼِوًح ذحُ٘ظحّ جُؼحّ 

جُخقّٞ غٔس جػطشجك ػ٠ِ ؽخـ جُخر٤ش  ئرج ذذج ألقذٝهذ ٓشش جإلؽحسز ئ٠ُ أٗٚ 

ئذذجءٙ ػ٘ذ ٓرحؽشز جُخر٤ش ػِٔٚ كإ كحضٚ رُي كؼ٤ِٚ إٔ ٣رذ٣ٚ ُذٟ ػ٤ِٚ  طؼ٣ٖ٤أٝ ػ٠ِ ػِٔٚ 

ؿذ٣ٚ جُطؼٖ ذٚ أٓحّ ٓكٌٔس جُ٘ول ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ك٢ جُٞهص جُٔ٘حعد كإ أؿلَ رُي كال ٣ُ 

ذحػطرحسٙ عررًح ؾذ٣ًذج 
 (ٖٗٓ )

 . 

                                      
،  33ٗٔٓااٖ كرشج٣ااش عاا٘س  ٕٔؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ  3ٖ/ ٘ٔ،  ٖٔ( ) ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼ٘ااحٕ سهٔااح  3ٖٖ) 

ٓؿٔٞػااس جُوٞجػااذ جُوح٤ٗٞٗااس جُطاا٢ هشسضٜااح ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ، جُوغااْ جُػحُااع ، جُٔؿِااذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣ااٞ 

ُغا٘س  ٖ٘ٔ)ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ٝك٢ ٗلظ جُٔؼ٘ا٠  3ٕٔ، ؿ  333ٔ

 (.ٔٔم     7ٕؿ  ٕؼ  ٕٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٖٗٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  1ؾِغس  -ضؿحس١  ٖٕٓٓ

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٕٗغا٘س  ٔٙ٘هؼٖ سهْ  31ٖٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  7ٕ( )ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٓٗ) 

 ٕٙؾِغاس  -ضؿاحس١  11/  ٕٕٔ(؛  ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهاْ 1ٕٖم  3ٗ1ٔؿ  ٕع  ٖٗجُ٘ول ط 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜاح ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس ، جُوغاْ جُػاح٢ٗ ،  313ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" ( ، ٝهذ ؾحء ذحُكٌْ جألخ٤ش إٔ " جُذكغ 1ٔٔ، ؿ  33ٙٔجُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ٗٞ٣ٚ 

ذحهِس ٛٞ دكغ ال ٣طؼِن ذحُ٘ظاحّ جُؼاحّ ... ٝال ٣ُوراَ جُطكاذ١ ذاٚ  ذرطالٕ ضوش٣ش جُخر٤ش إلذط٘حتٚ ػ٠ِ ئؾشجءجش 

 ألٍٝ ٓشز أٓحّ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض " .
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ش جُخر٤ش ذحهالً ك٤ؿد ػ٠ِ فحقد جُٔقِكس إٔ ٣طٔغي ذٜزج ٝٓؼ٠٘ رُي أٗٚ ئرج ًحٕ ضوش٣

جُرطالٕ فشجقس ٝذٞمٞـ هرَ جُطؼشك ُِٔٞمٞع ٝئال عوو قوٚ ك٢ جُطٔغي          

ذحُرطالٕ 
 (ٖٗٔ )

. 

ضطر٤وًح ُزُي هن٢ ذإٔ جُ٘ؼ٢ ػ٠ِ ضوش٣ش جُخر٤ش ذطؿحٝصٙ ُٜٔٔطٚ ك٢ ضوش٣شٙ ال  

ئغحسضٚ أٓحّ ٓكٌٔس جُ٘ول  ٣ؼذٝ إٔ ٣ٌٕٞ ؾذالً ك٢ ضوذ٣ش جُذ٤َُ ال ضؿٞص 
 (ٖٕٗ )

ٝئرج ًحٗص ، 

جُطحػ٘س ُْ ضوذّ ٓح ٣ػرص أٜٗح ضٔغٌص أٓحّ ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ذإٔ جُخر٤ش جُز١ عٔغ ؽٜحدز 

جُؾٜٞد ٛٞ ؿ٤ش جُخر٤ش جُز١ هذّ جُطوش٣ش دٕٝ جٗطذجخ ٖٓ جُٔكٌٔس كحٗٚ ال ٣ؿٞص ُٜح جُطٔغي 

ذٜزج جُغرد ألٍٝ ٓشز أٓحّ ٓكٌٔس جُ٘ول 
 (ٖٖٗ )

. 

كغ ذرطالٕ ضوش٣ش جُخر٤ش ال ٣وّٞ ٓوحّ جالػطشجك ػ٠ِ ٓح ضنٔ٘ٚ ٛزج جُطوش٣ش ٖٓ    جُذ -3

ذ٤حٗحش
  (ٖٗٗ )

 . 

ال ٣ؼ٤د ضوش٣ش جُخر٤ش إٔ ٣ـلَ ئؾشجء ذؼل ٓح هِرطٚ جُٔكٌٔس ك٢ جُكٌْ ، ٓط٠ أه٘غ  -4

جُٔكٌٔس ، سؿْ ٛزج جإلؿلحٍ ،  ذٔح سأش ٓؼٚ ٝمٞـ جُكو٤وس  
 (ٖٗ٘ )

 . 

ػ٠ِ ػذّ ه٤حّ جُخر٤ش ذرؼل ٓح ٗذخ ألدجتٚ ذطالٕ ػِٔٚ ، ٝئٗٔح " ٝٓؼ٠٘ رُي أٗٚ ال ٣طشضد 

ُِوحم٢ إٔ ٣ُؼ٤ذ جُٔأٓٞس٣س ئ٤ُٚ ٤ُطْٔ ٓح كحضٚ ٜٓ٘ح ئرج ًحٕ رُي الصٓح ُِكٌْ ك٢ جُذػٟٞ ، 

ط٠ ٝؾذٙ ًحك٤ًح ُط٣ٞ٘شٙ ٝض٣ٌٖٞ ٝئال كقَ ك٤ٜح ػ٠ِ أعحط ٓح هحّ ذٚ جُخر٤ش ٖٓ جألػٔحٍ ٓ

سأ٣ٚ " 
 (ٖٗٙ )

. 

                                      
جُوناحت٤س  13ُغا٘س  ٖٖٖٔهؼٖ سهاْ  ٕٕٖٓٓٓ كرشج٣ش ع٘س   ٖٕ(  ) ٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س "  ٖٔٗ) 

ُـح٣اس  3ًٕٔٓطاٞذش ، جُٔغطكذظ ٖٓ جُٔرحدب جُط٢ هشسضٜح دٝجتش جُٔؿٔٞػاحش جُٔذ٤ٗاس كا٢ جُلطاشز ٓاٖ أٍٝ أ

 ( .3ٗم  ٕٕٔؿ  ٕٕٓٓآخش عرطٔرش 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  ُٕ٘غا٘س  ٙ٘ٙٔهؼاٖ سهاْ  31ٖٙٔٓ أذش٣َ عا٘س  ٙ) ٗول ٓذ٢ٗ  ( ٕٖٗ) 

 ( . 17م  ٓٓٗؿ  7ٖجُ٘ول ط  

ؾاحس ئ٤ُاٚ  ُٕٔغا٘س  1ٖٔهؼٖ سهْ  3ٖٖ٘ٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٕ٘( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٖٗ)  ُٓ جُوناحت٤س  ،  ُقٌاْ 

 عِلًح( .

، ٓؿٔٞػاس  33ٗٔٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  1ؾِغاس  -ضؿاحس١  3ٖ/ 7ٓٔ(  ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهاْ  ٖٗٗ) 

،  333ٔجُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُاع ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣اٞ عا٘س 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" ( .  ٖٓٔؿ 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس أقٌاحّ  3ُٔغا٘س  ٔٙسهاْ  هؼاٖ 3٘ٔٔٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  ٗٔ(  ) ٗول ٓاذ٢ٗ  ٖ٘ٗ) 

( ، ٝهذ ؾحء ذٜزج جُكٌْ " ئرج ًحٕ جُػحذاص ٓاٖ ٓكناش أػٔاحٍ جُخر٤اش أٗاٚ 7٘ٔم  ٕٓٓٔؿ  ٕجُ٘ول ط 

ٗلز جُكٌْ جُط٤ٜٔذ١ ذٔؼح٣٘س جأله٤حٕ ٝهرن جُٔغط٘ذجش ٝأٗٚ ٝئٕ ُْ ٣ؾلغ جُطوش٣اش ذشعاْ ضخط٤طا٢ ًٔاح ًِلاٚ 

إٔ  -ألٓش ضلق٤ال أه٘غ ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ذٔح سأش ٓؼٚ ٝمٞـ جُكو٤وس ذزُي جُكٌْ جُط٤ٜٔذ١ ئال أٗٚ كقَ ج

دٕٝ قحؾس ئ٠ُ جالعطؼحٗس ذشعْ ضخط٤ط٢ كال ػ٤ِٜح ك٤ٔاح سأش ، ٝٓاٖ غاْ كاإ  -جدػحء جُطحػٖ ؿ٤ش فك٤ف 

 جُ٘ؼ٢ ػ٠ِ جُكٌْ ٓخحُلس جُوحٕٗٞ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ؿ٤ش أعحط ".

 ٕجُوناحت٤س ٓؿٔٞػاس ػٔاش ؾاـ  7س ُغا٘ 1ٔهؼاٖ سهاْ  3ٖ7ٖٔٓ أًطٞذشع٘س  1ٕ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٙٗ) 

 (.3ٔٔؿ 
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كٌٔس ذرطالٕ ضوش٣ش جُخر٤ش ًحٕ ُٜح إٔ ضون٢ ذخرشز ؾذ٣ذز ، أٝ ضقذس ئرج هنص جُٔ -5

قٌٜٔح دٕٝ جػطذجد ذطوش٣ش جُخرشز جُرحهَ ، ٓغ جالعطؼحٗس ذٔح ٣كِٔٚ ِٓق جُذػٟٞ ٖٓ أعح٤ٗذ 

ًحك٤س ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذز جُٔكٌٔس ٝضأع٤ظ جُكٌْ ػ٤ِٚ 
 (ٖٗ7 )

  . 

٢ ٓٞمٞع جُ٘ضجع ئال ك٤ٔح ال ٣طشضد ػ٠ِ ذطالٕ ضوش٣ش جُخر٤ش ذطالٕ جُكٌْ جُقحدس ك -6

ًحٕ ٓإعًغح ٓ٘ٚ ػ٠ِ رُي جُطوش٣ش جُرحهَ ، كارج ضْ ضأع٤ظ جُكٌْ ػ٠ِ أعرحخ ٝدػحتْ أخشٟ 

ذقلس أف٤ِس ، ُْٝ ضؼٍٞ جُٔكٌٔس ػ٠ِ ضوش٣ش جُخر٤ش ئال ػ٠ِ عر٤َ جالعطػ٘حء ، كإ ذطالٕ 

ٛزج جُطوش٣ش ال ٣إغش ك٢ جُكٌْ 
 (ٖٗ1 )

قٌٜٔح ئ٠ُ ضوش٣ش . أٓح ئرج جعط٘ذش ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ك٢ 

جُخر٤ش ٝجضخزش ٓ٘ٚ أعحًعح ُِلقَ ك٢ جُذػٟٞ كإ ٛزج جُطوش٣ش ٣ـذٝ ؾضًءج ٖٓ جُكٌْ ، 

ُٝزُي كاٗٚ  ئرج ؽحخ ضوش٣ش جُخر٤ش ػ٤د ٖٓ جُؼ٤ٞخ كإ ٛزج جُؼ٤د ٣ٔطذ ئ٠ُ جُكٌْ جُز١ أخز 

ذٚ 
 (ٖٗ3 )

وذّ ك٢ جُذ ُٔ ُص ك٢ ػٟٞ ٝأقح.   ًزُي ئرج أخزش ٓكٌٔس جُٔٞمٞع ذطوش٣ش جُخر٤ش جُ

، ًٝحٗص أعرحذٚ ال ضقِف سًدج ػ٠ِ دكحع ؾٞٛش١ ضٔغي ذٚ جُخقّٞ ٖٓ ذ٤حٕ أعرحذٜح ئ٤ُٚ

ُٓ  -ُٞ فف  -ؽأٗٚ       ؼ٤رًح إٔ ٣طـ٤ش ذٚ ٝؾٚ جُشأ١ ك٢ جُذػٟٞ ، كإ قٌٜٔح ٣ٌٕٞ 

ذحُوقٞس" 
 (ٖ٘ٓ )

. 

ْ ال ٣طشضد ػ٠ِ ذطالٕ جُكٌْ ذطالٕ ئؾشجءجش جُطكو٤ن أٝ أػٔحٍ جُخرشز جُط٢ ضٔص ٓح ُ -7

ضٌٖ ذحهِس ك٢ رجضٜح ٣ٝكن ُوحم٢ جُٔٞمٞع جالػطٔحد ػ٤ِٜح ك٢ ض٣ٌٖٞ ػو٤ذضٚ ك٢ دػٟٞ 

أخشٟ ذ٤ٖ جُخقّٞ أٗلغْٜ 
 (ٖ٘ٔ )

. 

٣ٌُٖٔ إٔ ٣طشضد ػ٠ِ ذطالٕ ضوش٣ش جُخر٤ش أغًشج ٣ٔطذ ئ٠ُ جُخر٤ش جُز١ ذحؽش جُٜٔٔس   -8

 جٌُِٔق ذٜح ، ٣ٝطٔػَ ك٢ أٗٚ ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضكشٓٚ ٖٓ ًَ أٝ ذؼل أؾشٙ
 (ٖٕ٘ )

. 

                                      
 . ٔٙٔ( د/ ٓكٔٞد ؾٔحٍ جُذ٣ٖ ص٢ً   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٖٗ) 

 . ٖٙٔ( جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  1ٖٗ) 

، ٓؿٔٞػس  33ٖٗٔٓ كرشج٣ش ع٘س  1ؾِغس  -ضؿحس١  3ٖ/ 7ٓٔ(  ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ  3ٖٗ) 

، 333ٔ، جُوغْ جُػحُع ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣ٞ ع٘س جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" (. ٕٗٔؿ 

 7ُٖغا٘س   ٔٗٓٔهؼاٖ سهاْ   ٕٓٔٓٓاٖ د٣غأرش عا٘س  ٗٔ( ) ٗول ٓاذ٢ٗ " جُاذٝجتش جُطؿحس٣اس "  ٖٓ٘) 

 ( . 3ٗٙؿ   ٓٙٔم   ٔٙجُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جػطٔذش ك٢ قٌٜٔح ػ٠ِ ٓح ؾاحء ذطوش٣اش جُخر٤اش جُٔؼا٤ٖ  ٝهنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ " ئرج ًحٗص جُٔكٌٔس هذ

ك٢ جُذػٟٞ ، ًٝحٕ ٛزج جُطوش٣ش هذ هؼٖ ك٤ٚ ذأٗٚ أغراص ٝجهؼاس ؿ٤اش فاك٤كس ، كاإ ٛازج جُاذكحع ، جُاز١ ٓاٖ 

ؽأٗٚ أٗٚ ُٞ فف ٌُحٕ ُٚ أغش ك٢ ضوش٣ش ػَٔ جُخر٤ش ٝك٢ ٓق٤ش جُذػٟٞ ، ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضؼشك 

ٓاٖ  ٤ِٖٔٚ ًحٕ قٌٜٔح ٓؼ٤رًح ذوقاٞس أعارحذٚ ، ٝٝؾاد ئذطحُاٚ " .)ٗوال ٓاذ٢ٗ ُٚ ، كإ ٢ٛ أؿلِص جُشد ػ

 (.1ٙؿ  ٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػٔش ؾـ   ُٕٔغ٘س  ٖٗهؼٖ سهْ  3ٖٗٔٓحسط ع٘س  

،  33ٕٔٓاٖ ٗاٞكٔرش عا٘س  ٙٔؾِغاس  -ضؿاحس١  33ُٓٔغا٘س  ٖٖٙ( ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ  ٖٔ٘) 

ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُاع ، جُٔؿِاذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣اٞ عا٘س ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" ( . 3ٕٔ، ؿ  333ٔ

( ػرذ جٌُاش٣ْ قٔاٞد جُش٣ِٝا٢   جُخراشز كا٢ جُٔاٞجد جُٔذ٤ٗاس " دسجعاس ضك٤ِ٤ِاس ٓوحسٗاس "، ٓحؾغاط٤ش ،  ٕٖ٘) 

 . 33ّ ، ؿ ٤ًِٕٓٔ3س جُوحٕٗٞ ، هطش ، 
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ٝكوًح ُٔح ضون٢ ذٚ جُوٞجػذ جُؼحٓس ، كاٗٚ ٓط٠ ضشضد ػ٠ِ ذطالٕ ضوش٣ش جُخر٤ش مشس  -9

 ألقذ جُخقّٞ ، ؾحص ُءخ٤ش ئغحسز ٓغث٤ُٞس جُخر٤ش .

ٖٝٓ هر٤َ رُي إٔ ٣ُون٠ ذرطالٕ جُطوش٣ش ٝذحُطح٢ُ ذطالٕ جُكٌْ جُٔر٢٘ ػ٤ِٚ ، كل٢ 

حت٢ ػٖ ضأخ٤ش جُلقَ ك٢ جُ٘ضجع ػ٠ِ ئغش ٛزٙ جُكحُس ٣ٌُٖٔ إٔ ضُػحس ٓغث٤ُٞس جُخر٤ش جُون

ُٔ  –أٝ أقذْٛ  –ذطالٕ جُكٌْ ٝجُز١ ضْ ُؼذّ ئخرحس جُخقّٞ  كذدز ذؼذ ئ٣ذجع ذحُؿِغس جُ

جُطوش٣ش ٝجُط٢ فذس ك٤ٜح جُكٌْ 
 (ٖٖ٘ )

. 

 أِضٍخ ٌؾبالد ٠ج ً ة١ٙب رمش٠ش اٌخج١ش :   -ة

جُخر٤ش إٔ ٣وّٞ ذٜزٙ جُٜٔٔس  ػذّ ه٤حّ جُخر٤ش ؽخق٤ًح ذحُٜٔٔس جًُِٔٞس ئ٤ُٚ ، ئر ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ -ٔ

ؼ٤ٖ ذحُوشجس جُقحدس ذ٘ذخ ك٤ٔح ٣ؼ٢٘ أٗٚ ال ٣ؿٞص إٔ ٣وّٞ ذحُخرشز خر٤ش ؿ٤ش ٓذ٘لغٚ ، 

جُخرشز 
 (ٖ٘ٗ )

 . 

ٝػ٠ِ رُي ال ٣ؿٞص ُِخر٤ش ض٤ٌِق ؿ٤شٙ ُِو٤حّ ذرؼل أٝ ًَ ٓح أًَٝ ئ٤ُٚ ، ئال ئرج  

ضؼِن جألٓش ذحألػٔحٍ جُطكن٤ش٣س جُالصٓس ُؿٔغ ٓحدز جُخر٤ش 
( ٖ٘٘ )

ٝجُط٢ ٣ٌٖٔ ُٔؼح٤ٗٝٚ  

ص ُِخر٤ش ئهالهًح ض٤ًَٞ ؿ٤شٙ جُو٤حّ ذٜح ضكص ٓغث٤ُٞطٚ. أٓح جألػٔحٍ جُل٤٘س أٝ جُؼ٤ِٔس كال ٣ؿٞ

، ذحػطرحس إٔ جُؿٜس جُونحت٤س جُط٢ جٗطذذٚ ئٗٔح جخطحسضٚ  ، ذَ ٣ؿد ػ٤ِٚ جُو٤حّ ذٜح ذ٘لغٚذٜح

حتَ جُل٤٘س جُط٢ ٣ؾن ػ٠ِ ٛزٙ ٗظًشج ُػوحكطٚ أٝ ضخققٚ جُذه٤ن أٝ خرشضٚ جُط٣ِٞس ك٢ جُٔغ

جُؿٜس جُٞفٍٞ ئ٤ُٚ. ٛزج ئ٠ُ أٗٚ  " ٓط٠ جعطؼحٗص جُٔكٌٔس ذأسذحخ جُخرشز ، كإ ٓؼٍٞ 

جُونحء ال ٣ٌٕٞ ئال ػ٠ِ جُركع جُؾخق٢ جُز١ ٣وّٞ ذٚ جُخر٤ش ٤ُقَ ك٤ٚ ذكغد جعطؼذجدٙ 

       ًٝلحءضٚ جُخحفس ئ٠ُ جعطخشجؼ جُكو٤وس جُط٢ ٣غطؼ٤ٖ جُوحم٢ ذٚ ػ٠ِ جُؾخق٢ ، 

ًؾلٜح "
  (ٖ٘ٙ )

 .  

                                      
 . ٙٙقطل٠ أقٔذ ػرذ جُؿٞجد قؿحص١   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ ( أعطحرٗح جُذًطٞس/ ٓ ٖٖ٘) 

( ًإٔ ٣ٌٕٞ جُخر٤ش جُز١ عٔغ ؽٜحدز جُؾٜٞد ؿ٤ش جُخر٤ش جُاز١ هاذّ ضوش٣اش جُخراشز دٕٝ جٗطاذجخ ٓاٖ  ٖٗ٘) 

جُوناحت٤س  ،   ُٕٔغا٘س  1ٖٔهؼاٖ سهاْ  3ٖ٘ٔٓاٖ ٤ٗٞ٣اٚ عا٘س  ٕ٘جُٔكٌٔس . جٗظش مًٔ٘ح   ) ٗول ٓاذ٢ٗ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح( .  ًٔح هنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ " ئرج ًحٕ جُػحذص ك٢ جألٝسجم إٔ جُٜٔٔس جُٔؼٜاٞد ذٜاح ُقٌْ 

ئ٠ُ جُخرشجء ٖٓ ذ٤حٕ ضحس٣خ ئػالٕ جُٔطؼٕٞ مذٛٔح ذحُوشجس ٝٓوذجس ٗق٤رٜٔح ك٢ ٤ٌِٓس جُؼوحس ال ٣قاف إٔ 

١ ك٤ٚ ُْ ٣ٌِلاٞج ، ٝإٔ جُؼَٔ جُز١ أدٝٙ ٝأذذٝج جُشأاٌز٠ٓ لبِٛا ثٙب غ١ش ِٓ ٔذثزُٙ اٌّؾىّخضُغ٘ذ ئ٤ُْٜ ٝإٔ 

، ًٝاحٕ جُكٌاْ جُٔطؼإٞ ك٤اٚ هاذ جُطلاص ػاٖ دكاحع جُطاحػٖ ة١ىْٛ رمش٠ش اٌخجشاء لمذ أؽمبغ ثمٗ اٌمج الْ -ذٚ 

ئ٣شجًدج ٝسًدج، ٝجًطل٠ ذحإلقحُس ئ٠ُ ضوش٣ش جُخرشجء كاٗٚ كنالً ػٖ ذطالٗٚ هذ ػحسٙ جُوقٞس" . ) ٗوال ٓاذ٢ٗ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(جُونح 7ُٓغ٘س  1ٗٗٔهؼٖ سهْ  ٕٖٔٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س   ٕٗ  ت٤س ،ُقٌْ 

، ُقٌاْ  33ٗٔٓاٖ أذش٣اَ عا٘س  ٓٔؾِغاس  -ضؿاحس١  33ٖٔ/ ٖٕٓ( ) ض٤٤ٔض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ  ٖ٘٘) 

 ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(.

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(  ُٗغ٘س  1ٖهؼٖ سهْ  3ٖٖ٘ٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٔ( ) ٗول ٓذ٢ٗ  ٖٙ٘)  جُونحت٤س ، ُقٌْ 

،                   31ٔٔٓااااااٖ أذش٣ااااااَ عاااااا٘س  1ؾِغااااااس  -ضؿااااااحس١  1ٓ/ ٖٙٔ؛ ) ض٤٤ٔااااااض ًاااااا٣ٞط٢   جُطؼ٘ااااااحٕ سهٔااااااح 

ُٓؾحس ئ٤ُٜح عِلًح(  .  31ٔٔأذش٣َ ع٘س  ٘ٔؾِغس  -ضؿحس١  1ٓ/ 7ٖٔ  ، ُقٌٔحٕ 
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ػذّ ه٤حّ جُخر٤ش ذاخطحس جُخقّٞ ذ٤ّٞ ٝعحػس ٌٝٓحٕ ئؾشجء جُخرشز .ئر ٣طشضد ػ٠ِ رُي  -ٕ

ذطالٕ ػَٔ جُخر٤ش دٕٝ قحؾس ئ٠ُ ذكع ضشضد مشس ػ٠ِ رُي ذحُٔطٔغي ذحُرطالٕ أٝ ػذّ 

ضشضرٚ 
 (ٖ٘7 )

  . 

و٤ذ جعٔٚ ذحُؿذٍٝ ػٖ أدجء ج٤ٔ٤ُٖ جُوحٗ -ٖ ُٓ ٤ٗٞس هرَ ٓرحؽشز       ضخِق جُخر٤ش جُـ٤ش 

ٓأٓٞس٣طٚ
 (ٖ٘1 )

   . 

ٜح أٝ ك٢ أدجتٜح ػٖ جُـح٣س  خشٝؼ جُخر٤ش ػٖ قذٝد جُٔأٓٞس٣س جًُُٔٞٞس ئ٤ُٚ أٝ جٗكشجكٚ ذ -ٗ

 ٜٓ٘ح
 (ٖ٘3 )

. 

إٔ ٣ؾٞخ  ضوش٣ش جُخر٤ش ض٘حهل أٝ هقٞس أٝ كغحد ك٢ جالعطذالٍ   -٘
 (ٖٙٓ )

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
ُٓؾحس ئ٤ُٚ  ُٖٔغ٘س  ٕٕ٘هؼٖ سهْ  3ٖٙٙٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٖٔ( )ٗول ٓذ٢ٗ  7ٖ٘)   جُونحت٤س ، ُقٌْ 

 عِلًح (.

ُٓؾحس ئ٤ُٚ  ُٖٗغ٘س  7ٗهؼٖ سهْ  377ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  3( ) ٗول ٓذ٢ٗ   1ٖ٘)    جُونحت٤س ، ُقٌْ 

 عِلًح (.

جُوناحت٤س ،  ُٓٙغا٘س  73ٕٓهؼاٖ سهاْ  33ٖٗٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  7ٕ( جٗظش مًٔ٘ح   ) ٗول ٓذ٢ٗ  3ٖ٘) 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(.  ُقٌْ 

. ٝهنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس ذاإٔ " جُٔواشس 7ٕ( د/ ع٤ذ أقٔذ ٓكٔٞد   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٖٓٙ) 

ك٢ هنحتٜح أٗٚ ُٝثٖ ًاحٕ ُٔكٌٔاس ُٔٞماٞع كا٢ عار٤َ ضٌا٣ٖٞ ػو٤اذضٜح إٔ ضأخاز ذطوش٣اش جُخر٤اش جُٔواذّ كا٢ 

جُاذػٟٞ ذحػطراحسٙ ػ٘قاًشج ٓاٖ ػ٘حفاش جإلغراحش ك٤ٜاح ئال إٔ ؽاشه رُاي إٔ ٣ٌإٞ جُطوش٣اش هاذ جقطاٟٞ ػِاا٠ 

ؽ١مش رىمْٛ حع، أٓح أعرحخ عحتـس ُٜح ٓؼ٤ٜ٘ح جُقك٤ف ٖٓ جألٝسجم ٝضقِف سًدج ػ٠ِ ٓح أغحسٙ جُخقْ ٖٓ دك

إٌز١غخ اٌزٟ خٍص ا١ٌٙب ٚاٌزٟ أخزد ثٙب اٌّؾىّمخ ِغمشد اعمزٕزبط أٚ وبٔمذ عٍمٝ غ١مش أعمبط عم١ٍُ ِمٓ 

 ٕٙؾِغس  -ٓذ٢ٗ  3ٕٓٓ/ٖٙ٘" . )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ األٚساق ةإْ ؽىّٙب ٠ىْٛ ِشٛثبً ثبٌمصٛس

 (.3ٗم  ٕٙٗؿ  ٖؼ  ٔٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٖٕٖٔٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  
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 الثالث المبحث
 خطأ الطبً الفنً للالمدنٌة تقدٌر المحكمة 

 فً ضوء تقرٌر الخبرة الطبٌة

طٔطغ ذغِطس ضوذ٣ش٣س ئصجء ضوش٣ش جُخرشز ، ض سجُٔذ٤ٗ جُٔكٌٔسٓشش جإلؽحسز ئ٠ُ إٔ 

 طشقٚ ًِٚ .ضأخز ذٚ ًِٚ أٝ ذرؼل ٓ٘ٚ دٕٝ جُرؼل ج٥خش أٝ ح إٔ ضكِٜ

٣ٝؾطشه ك٢ ضوش٣ش جُخر٤ش إٔ ٣ٌٕٞ ٝجمًكح ال ٣ٌط٘لٚ ؿٔٞك ، ًٔح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ 

ر٤ش ٓطأًًذج ٖٓ ٝؾٞد غرٞش جُخطأ ك٢ ؾحٗد جُطر٤د ٓكَ جُٔغحءُس ، كارج فشـ ٓػالً أٗٚ جُخ

٣كطَٔ ٝهٞع جُنشس ذغرد خطأ هر٢. كإ ٛزٙ جُؼرحسز ال ضغٔف ُِوحم٢ ذحالػطٔحد ػ٠ِ 

جُطوش٣ش ٝجُوٍٞ ذٔغث٤ُٞس جُطر٤د 
 (ٖٙٔ )

، ًٔح ض٘طل٢ ٓغث٤ُٞس جُطر٤د ٓكَ جُٔغحءُس ئرج ضؼزس 

ذ ٓٞجهٖ جُخطأ  ػ٠ِ جُخر٤ش ضكذ٣
 (ٖٕٙ )

 . 

ؿضّ ذٔغث٤ُٞس ٝضطر٤وًح ُزُي هن٢ ذإٔ " أخز جُٔكٌٔس ذطوش٣ش جُخر٤ش جُز١ ُْ ٣ُ 

ؼذ هقًٞسج ٝخطأ ك٢ جُطر٤د جُٔؼحُؽ ، ٝذطشؾٔطٚ ئ٠ُ جُِـس جُؼشذ٤س ذٔطشؾْ ؿ٤ش هح٢ٗٞٗ ٣ُ 

جُوحٕٗٞ  " ضطر٤ن  
 (ٖٖٙ )

 . 

ٜ٘طٚ ، ٖٓ إٔ ٗغطؼ٤ل ػ٠ِ أٗٚ الذذ ، ق٤ٖ ضوذ٣ش خطأ فحقد جُٜٔ٘س ك٢ ٓضجُٝس ٓ

ػٖ ٓؼ٤حس جُشؾَ جُؼحد١ ذٔؼ٤حس ج٢ُٜ٘ٔ جُؼحد١ ، أ١ جُؾخـ جُٞعو ٖٓٔ ٣ٔحسط ٗلظ 

جُٜٔ٘س ٖٝٓ ٗلظ ٓغطٟٞ فحقد جُٜٔ٘س ، ٝضطر٤وًح ُزُي ٣ٌٕٞ ٖٓ جُٞجؾد ، ػ٘ذ ضوذ٣ش خطأ 

وحسٕ عًِٞٚ ذغِٞى هر٤د ٝعو ٖٓ ٗلظ ٓغطٞجٙ ، كحُطر٤د جألخقحت٢ ٓػالً، جُطر٤د ، إٔ ٣ُ 

ُٓ ئٗ طخقـ ، ٝٛٞ ٣ُكحعد ذحُطح٢ُ ، ٔح ٣وحسٕ ذطر٤د أخقحت٢ ٓػِٚ ، ال ذطر٤د ػحّ ؿ٤ش 

ُٓكحعرس أؽذ  ذغرد ضخققٚ ، 
 (ٖٙٗ )

. ك٤ٔح ٣ؼ٠٘ إٔ جُوحم٢ ك٢ عر٤َ ضوذ٣ش خطأ جُطر٤د  

ٓخطـ ٣و٤ظ عًِٞٚ ػ٠ِ عِٞى هر٤د آخش ٖٓ ٗلظ جُٔغطٟٞ ، عٞجء هر٤د ػحّ أٝ 
 (ٖٙ٘ )

 

                                      
( ٝضوناا٢ ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ذااإٔ " جُٔ٘ااحه كاا٢ ٓغااث٤ُٞس جُطر٤ااد إٔ ٣ػرااص ذقااٞسز أ٤ًااذز  ٖٔٙ) 

ٝجمكس أٗٚ خاحُق كا٢ عاًِٞٚ ػاٖ ؾٜاَ أٝ ضٜاحٕٝ أفاٍٞ جُلاٖ جُطرا٢ جُػحذطاس ٝهٞجػاذٙ جُؼ٤ِٔاس جألعحعا٤س 

 -ٓاذ٢ٗ  ٕٓٔٓ/1ٗ٘ٝجسضرحه جُنشس جُز١ ٣كذظ ُِٔاش٣ل ذٜازج جُخطاأ " . )ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ عِلًح(. ٕٕٖٔٓٓ كرشج٣ش ع٘س  ٖٔؾِغس   ، ُقٌْ 

ك٢ ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض ج٣ٌُٞط٤اس " إٔ جُخر٤اش ئرج ُاْ ٣قاَ ئُا٠ ٗط٤ؿاس كا٢ ٓغاأُس ًِلطاٚ ذٜاح  –( جُٔوشس  ٕٖٙ) 

جُٔكٌٔس كال ػ٤ِٜح ئٕ ٢ٛ كقِص ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس ٓط٠ سأش ك٢ أٝسجم جُذػٟٞ ٓح ٣ٌل٢ ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذضٜح" . 

، ٓؿِاس جُوناحء ٝجُواحٕٗٞ ٖٕٖٔٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٔؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٕٕٔٓ/٣ًٖٕٞٙط٢   جُطؼٖ سهْ )ض٤٤ٔض 

 (. ٓٙم  3ٖٙؿ  ٕؼ  ٔٗط 

 ٖٖٗٓذ٢ٗ  ،  هؼٖ سهْ  - 3ٕٖٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  3ٔ( ) دجتشز جُونحء ك٢ ئٓحسز أذٞ ظر٢ ، ؾِغس  ٖٖٙ) 

ُ٘ول ، جُؿضء جُػح٢ٗ ، م. أ ، قٌْ ٓ٘ؾٞس ذٌطحخ جُخرشز ك٢ مٞء أقٌحّ ٓكٌٔس ج ٖط  3ُٕٓٓغ٘س 

ّ ، ٕٔٔٓئفذجسجش دجتشز جُونحء ذآحسز أذٞ ظر٢ " دُٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز "، جُطرؼس جأل٠ُٝ،

 ٝٓح ذؼذٛح  ( . ٕٓٔؿ 

 .  ٕٔ-ٔٔ( ك٢ ٗلظ جُٔؼ٠٘   د/ ٓكٔذ ٛؾحّ جُوحعْ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  ٖٗٙ) 

 ( د/ٜٗحد جُخٞس١   جُخطأ جُطر٢ . ٖ٘ٙ) 

 =   ٣ٕٕٓٔ٘ح٣ش ع٘س  ٓٔٞهغ جُطح٢ُ ػ٠ِ ؽرٌس جإلٗطشٗص ، ٓأخٞرز ذطحس٣خ جألقذ جُٔٞجكن ٗوالً ػٖ جُٔ 
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        ؿشٟ جُكٌْ ػ٠ِ عِٞى ُٔك٤طس ذٚ ، ٝػ٘ذتز ٣ُ ، ك٤ٔح ُٞ ٝؾذ ك٢ ٗلظ ظشٝكٚ ج

جُطر٤د
 (ٖٙٙ )

 . 

٣ٝؿد ػ٠ِ جُوحم٢ ، ق٤ٖ ضوذ٣شٙ جُخطأ ج٢ُٜ٘ٔ ُِطر٤د ، إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ؿح٣س 

ُٚ غرٞضًح هحهًؼح إٔ جُطر٤د هذ خحُق غرص جُكٌٔس ٝجُكزس ، كال ٣ؼطشف ذٞؾٞد جُخطأ ئال ئرج 

ٝجُوٞجػذ جُؼ٤ِٔس جألعحع٤س جُط٢ ال ضذع ٓؿحالً ػٖ ، ؾَٜ أٝ ضٜحٕٝ ، جألفٍٞ جُل٤٘س جُػحذطس 

ُِؾي أٝ جُ٘وحػ 
 (ٖٙ7 )

 ٝجُط٢ ٣لطشك ك٢ ًَ هر٤د ٖٓ ٓغطٞجٙ إٔ ٣ؼشكٜح 
 (ٖٙ1 )

. أٓح ئرج   

ًحٕ جُلؼَ جُز١ ٣٘غد ئ٠ُ جُطر٤د ٣طقَ ذٔغحتَ ػ٤ِٔس ٓخطِق ػ٤ِٜح ٝال ٣ضجٍ ٣ذٝس قُٜٞح 

جُ٘وحػ جُؼ٢ِٔ ُِطشؾ٤ف ذ٤ٖ ٝؾٜحش وكْ ٗلغٚ ك٢ ٛزج جُ٘وحػ ٝجُؿذٍ ، ك٤ِظ ُِوحم٢ إٔ ٣ُ 

   جُ٘ظش ٝجضخحر ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ٜٓ٘ح ، ٝئٗٔح ػ٤ِٚ إٔ ٣ُؼطرش جُطر٤د ؿ٤ش ٓخطة أٝ ؿ٤ش 

ٓغثٍٞ 
 (ٖٙ3 )

 . 

ٝٓؼ٠٘ رُي أٗٚ ٣ٔط٘غ جُونحز ٖٓ جُ٘ظش ك٢ جُٔغحتَ جُ٘ظش٣س ٝجُٔ٘حهؾحش جُؼ٤ِٔس . 

جُل٤٘س ٝأهشٙ جُرؼل ٝأٌٗشٙ  ؼذ جُطر٤د ٓغثٞالً ػٖ ضقشف جخطِلص ك٤ٚ ج٥سجءكال ٣ؿٞص إٔ ٣ُ 

                                                                               
 

http://www.terezia.com/section.php?id=1577= 
 

 ( د/ػحدٍ جُٔوذجد١   جُخطأ جُطر٢ ك٢ جُؼ٤ِٔحش جُؿشجق٤س .  ٖٙٙ) 

    ٣ٕٕٓٔ٘ح٣ش ع٘س  ٓٔن ٗوالً ػٖ جُٔٞهغ جُطح٢ُ ػ٠ِ ؽرٌس جإلٗطشٗص ، ٓأخٞرز ذطحس٣خ جألقذ جُٔٞجك

https://lawgroups.yoo7.com/t1704-topic 
 

( ك٢ ٗلظ جُٔؼ٠٘   د/ ٓحُي قٔذ ٓكٔٞد أذٞ ٗق٤ش   جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ُِطر٤د ػٖ جُخطأ جُٜٔ٘ا٢،  7ٖٙ) 

 . ٖٕٙؿ، ّ 1ٕٓٓ  -ٛـ 3ٕٗٔسعحُس ٓٞجصٗس  ، سعحُس دًطٞسجٙ ، ٤ًِس جُكوٞم ،  ؾحٓؼس ػ٤ٖ ؽٔظ، 

ُزُي هنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س  ذأٗٚ " ُٔح ًحٕ جُػحذص ٖٓ فٞسز جُطوش٣ش جُطر٢  ( ضطر٤وًح 1ٖٙ) 

جُؾشػ٢ ، ٝٓح جٗطٜص ئ٤ُٚ ُؿ٘س جُطكو٤ن ذٞصجسز جُقكس ئ٢ُ غرٞش ٓغإ٤ُٝس جُٔغطأٗق مذْٛ جألسذؼس جألٍٝ 

ٌٟٚ شخصذ األجُطحذؼ٤ٖ ُِخحٓظ ُطوق٤شْٛ ٝئٛٔحُْٜ ك٢ جضخحر جإلؾشجءجش جُؼالؾ٤س هرَ جُٔٞسغس ئر إٔ 

ؽبٌزٙب رشخ١ًصب خبغئًب ٚخ ١َشا ار ٌُ ر خز ةٟ االعزجبس اٌؾبٌخ اإلو١ٕ١ٍى١خ ٌٍّش٠عخ ٌُٚ ر خز ثشأٞ أغجبء 

اٌجبغ١ٕخ  ٚأْ اٌّغز ٔف ظذٖ اٌضبٟٔ شبسن ةٟ عالط اٌّش٠عخ   ٚوبْ عٍٟ عٍُ ربَ ثؾبٌزٙب اٌؾشعخ 

ع١ٍٗ ااذاس أِش ِجبشش ثزٌه اال أٔٗ ٌُ  ٚظشٚسح ٔمٍٙب ِٓ لغُ اٌؾٛادس اٌٝ اٌعٕب٠خ اٌّشوضح ٚوبْ ٠زع١ٓ

٠فعً ربسًوب ًأِش رمذ٠ش رٌه ٌألٌٟٚ  ٚاٌّغز ٔف ظذٖ اٌضبٌش شخص اٌؾبٌخ أٔٙب عٍ خ ةٟ ششا١٠ٓ اٌشئخ 

رغزذعٟ ظخ عمبس ا١ٌٙجبس٠ٓ ٌٍّش٠عخ ٚأِش ثٛلف اٌعمبس اٌّزوٛس ِّب عبُ٘ ِغبّ٘خ ِجبششح ةٟ ٚةبح 

ٌشاث  غبدس اٌّغزشفٝ رؾذ غٍجٗ ٘برف١ًب عٕذ اٌعشٚسح ٌُٚ اٌّٛسصخ   وّب رج١ٓ أْ اٌّغز ٔف ظذٖ ا

٠ؾعش عٕذ رذ٘ٛس ؽبٌزٙب اال ثعذ ٚةبرٙب ِّب ٠م   ثبعزٙبٔزٗ ثّشظبٖ ٚاّ٘بٌٗ ٚعذَ ثزٌٗ اٌعٕب٠خ 

اٌّ ٍٛثخ اال ثعذ ٚةبرٙب ِّب ٠م   ثبعزٙبٔزٗ ثّشظبٖ ِّب عبُ٘ ِجبششح ةٟ ٚةبرٙب   ٚرشرت عٍٟ ِب رمذَ 

، ذٔح ٓلحدٙ ٖٓ ؾٔحع ٓح ضوذّ غرٞش جُخطأ ك٢ قن جُٔغطأٗق  ٌخ ٌُ ٠زُ ثبٌ ش٠مخ اٌّضٍٟأْ اٌزعبًِ ِ  اٌؾب

مذْٛ جألسذؼس جألٍٝ جُطحذؼ٤ٖ ُِخحٓظ ٝجُز١ ضشضد ػ٤ِٚ ٝكحز ٓٞسغس جُطحػ٤ٖ٘ ًٝحٕ ٛزج جُخطأ عررًح 

غْ ضٞجكش ٓرحؽًشج ُكذٝظ جُٞكحز ع٤ٔح أْٜٗ ُْ ٣٘ونٞج رُي ذإٔ ٛزج جُنشس هذ ٗؾأ ػٖ عرد أؾ٘ر٢، ٖٝٓ 

ٖٓ  ٕؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ُٕٔٔٓغ٘س  1ٕٔجُٔغإ٤ُٝس جُطوق٤ش٣س ك٢ قوْٜ " . )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

 (.ٖٖم  1ٖٔؿ  ٖؼ  ٔٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٖٕٔٓأًطٞذش ع٘س  

 .  ٙٔ -٘ٔ( د/ ٓكٔذ ٛؾحّ جُوحعْ    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  3ٖٙ) 
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جُرؼل ج٥خش . ٝك٤ٔح ػذج جُوٞجػذ جُٔغِْ ذٜح كاٗٚ ٤ُظ ُِونحء إٔ ٣طذخَ ك٢ جُؿذٍ جُؼ٢ِٔ 

أٝ ك٢ ضوذ٣ش جُ٘ظش٣حش جُطر٤س أٝ جُٔلحمِس ذ٤ٖ هشم جُؼالؼ جُٔخطِلس 
 (ٖ7ٓ  )

  . 

ٝػ٠ِ رُي ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُوحم٢ ٝٛٞ ٣غطؼشك ٓح هذٓٚ ُٚ جُخر٤ش أال ٣خٞك ك٢ 

حتَ جُل٤٘س جُركطس ٝإٔ ٣٘حهؼ جُخر٤ش ذٌَ قزس ، كارج ٓح ٝؾذ جُوحم٢ إٔ جُطش٣وس جُط٢ جُٔغ

شؾف سأ٣ًح هر٤ًح ػٖ جضرؼٜح جُطر٤د ٢ٛ ٓكَ ؾذٍ ذ٤ٖ جألهرحء ، كإ جُوحم٢ ٤ُظ ُٚ إٔ ٣ُ 

آخش ، ئر ٣ٌل٠ ُ٘ل٢ جُخطأ ػٖ جُطر٤د إٔ ضٌٕٞ جُطش٣وس جُط٢ جضرؼٜح ُٜح ٓإ٣ذٝٛح
  (ٖ7ٔ )

 . 

غ ي عٓ خ ئٗ ةٟ اٌعالط اْ ٠ُ  اٌ ج١تهنص ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ذإٔ "  ضطر٤وًح ُزُي

كإ ٝؾذش ٓغحتَ ػ٤ِٔس ٣طؿحدٍ  وبْ اٌخ   ظبً٘شا ال ٠ؾزًّ ٔمبًشب ة١ًٕب رخزٍف ة١ٗ ا٢ساء

ك٤ٜح جألهرحء ٣ٝخطِلٕٞ ػ٤ِٜح ٝسأٟ جُطر٤د جضرحع ٗظش٣س أٝ هش٣وس هحٍ ذٜح جُؼِٔحء ُٝٞ ُْ 

ٜح كال ُّٞ ػ٤ِٚ ٤ُٝظ ُِونحء إٔ ٣طذخَ ك٤ٜح ذشأ١ ؽخق٢ ٣شؾف ٣غطوش جُشأ١ ػ٤ِٜح كحضرؼ

ٓزٛرًح ػ٠ِ ٓزٛد ذَ ػ٤ِٚ إٔ ٣طلحدٟ جُ٘ظش ك٢ جُٔ٘حهؾحش جُل٤٘س ػ٘ذ ضوش٣ش ٓغث٤ُٞس جألهرحء 

اٌزضجذ ِٓ ئر إٔ ٜٓٔطٚ ٤ُغص جُٔلحمِس ذ٤ٖ هشم جُؼالؼ جُٔخطِق ػ٤ِٜح ذَ هحفشز ػ٠ِ 

ئر إٔ ٖٓ ٓقِكس جإلٗغحٕ إٔ ٣طشى ذحخ بً٘شا ٚلبغًعب خ   اٌ ج١ت اٌّعبٌظ ٚاٌضبثذ صجٛرًب ظ

جالؾطٜحد ٓلطًٞقح أٓحّ جُطر٤د قط٠ ٣طٌٖٔ ٖٓ جُو٤حّ ذٜٔٔطٚ جُؼح٤ُس ٖٓ ق٤ع خذٓس جُٔش٣ل 

غ ي اال ارا صجذ صجٛرًب ظبً٘شا ثصفخ لبغعخ ال اؽزّب١ٌخ ال ٠ُ ٝضخل٤ق آالٓٚ ٝٛٞ آٖٓ ٓطٔثٖ 

ألبَ  ... كارج  ٌفٓ اٌ جٟ عٓ سعٛٔخ ٚعذَ رجصشأٔٗ اسرىت ع١جًب ال ٠ ر١ٗ ِٓ ٌٗ اٌّبَ ثب

اٌؾىُ ِغبءٌخ اٌ بعٓ عٍٝ اٌظٓ ٚاالؽزّبي ِ  أْ ِغئ١ٌٛزٗ ...ال رمَٛ اال عٍٝ خ   صبثذ 

... ٣ٌٕٞ  ِؾمك ٚألْ ٌٍ ج١ت ة١ّب ٠ة٠ذٖ ِٓ هساء ٌٚٛ وبْ لٍخ شف١  ٠ؾٛي دْٚ ِةاخزرٗ

    طغر٤د هذ أخطأ ك٢ ضطر٤ن كنالً ػٔح ؽحذٚ ٖٓ جُلغحد ك٢ جالعطذالٍ ٝجُوقٞس ك٢ جُ

جُوحٕٗٞ 
 (ٖ7ٕ  )

 . 

 ِٕبغ ِغئ١ٌٛخ اٌ ج١ت عٓ خ ئٗ إًٌّٟٙٔح ضون٢ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذإٔ " 

أْ ٠ضجذ ثصفخ أو١ذح ٚاظؾخ أٔٗ خبٌف ةٟ عٍٛوٗ عٓ عًٙ أٚ رٙبْٚ أاٛي اٌفٓ اٌ جٟ 

ئرٕ ٤ُغص ذٞفق ؼرشز ، كحُ اٌضبثزخ ٚلٛاعذٖ األعبع١خ اٌزٟ ال ِغبي ة١ٙب ٌٍغذي أٚ اٌخال 

ح ٌُٖٝ ذػرٞضٚ ػ٠ِ ٝؾٚ جُطكو٤ن ٝجُوطغ ال جُؾي ٝجالقطٔحٍ ك٤ؿد  ًٔ جُخطأ ٣غ٤ًشج أٝ ؾغ٤

ك٢ رجضٜح ٓغ جعطخالفٚ ذقٞسز أ٤ًذز ال ٣ططشم ئ٤ُٜح جُؾي ٖٓ ٝهحتغ ٝجمكس ضط٘حك٢ 

جُٔغطوشز " جألفٍٞ جُطر٤س 
 (ٖ7ٖ )

 . 

                                      
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔحذن ، ؿ ( د/ ػرذ جُك٤ٔذ جُؾٞجسذ٢   جُٔشؾغ جُغ 7ٖٓ) 

 .  ٖٓ٘ -3ٖٗ( د/ أٗٞس ٣ٞعق قغ٤ٖ ػرذ جٌُش٣ْ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٖٔ) 

جُوناحت٤س ، ٓؿٔٞػاس  3ُٕغا٘س   3ٕٗٔهؼاٖ سهاْ  ٕٓٓٓ( )ٗول ٓذ٢ٗ ك٢ جألٍٝ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  7ٕٖ) 

 ( .ٖٗٔم  7ٙٗؿ   ٔ٘أقٌحّ جُ٘ول ط 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ  33ٕٔح٣ش ع٘س ٖٓ ٣٘ 7ٕؾِغس  -ضؿحس١  3ٓ/ٕٙٓ( ) ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ  7ٖٖ) 

، ؿ 333ٔجُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُع ، جُٔؿِذ جُػحُع ، ٤ُٞ٣ٚ ع٘س 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ٓغث٤ُٞس " (. 17ٖ،  17ٕ
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ٚ ذحُٔوحذَ ٣٘رـ٢ أال ضٌٕٞ ٝئرج ًحٕ ُِوحم٢ عِطس ضوذ٣ش٣س ذؾإٔ ػَٔ جُخر٤ش كاٗ

ٛزٙ جُغِطس ضك٤ٌٔس ، كل٢ قحٍ هشس جُوحم٢ ػذّ جألخز ذشأ١ جُخر٤ش أٝ جُخرشجء جُل٤٤ٖ٘ 

٣ؿد إٔ ٣ر٢٘ هشجسٙ ٛزج ػ٠ِ ٓرشسجش ٓؼوُٞس ، ئر هحُٔح ٝإٔ جُوحم٢ ٛٞ ٖٓ ٗذخ جُخر٤ش 

ٕ ٣ر٤ٖ ك٢ ذـشك ئؾشجء ضكو٤ن ك٢ ٓغأُس ك٤٘س ضْٜ جإلغرحش ك٢ جُذػٟٞ ، كإ ػ٠ِ جُوحم٢ أ

قٌٔٚ عرد ػذّ جألخز ذ٘ط٤ؿس جإلؾشجء جُٔطؼِن ذحإلغرحش جُز١ أٓش ذٚ ، كنالً ػٖ رُي ٣ؿد 

ػ٠ِ جُوحم٢ إٔ ٣ر٤ٖ جألعح٤ٗذ جُط٢ ذ٠٘ ػ٤ِٜح قٌٔٚ ذؼذ هشقٚ ُشأ١ جُخر٤ش ، ٝئال ًحٕ 

قٌٔٚ ٓؾٞذًح ذحُوقٞس ٝػشمٚ ُِ٘ول 
 (ٖ7ٗ )

  . 

ٓح أٝسدٙ جُكٌْ ٣طؼحسك ٓغ ٓح  ضطر٤وًح ُزُي هنص ٓكٌٔس جُ٘ول ذأٗٚ " ُٔح ًحٕ

ٗوِٚ ػٖ ضوش٣ش جُطر٤د جُؾشػ٢ ٖٓ إٔ جُكغحع٤س جُط٢ ض٘طؽ ػٖ ٓحدز جُر٘غ٤ِٖ هذ ضكذظ ُٝٞ 

ًحٕ هذ ضٌشس جُكوٖ ذٜح ُلطشجش ه٣ِٞس عحذوس، ٝأٗٚ ٝئٕ ًحٕ جألفَ إٔ ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع 

حه جُركع ٢ٛٝ ًحَٓ جُغِطس ك٢ ضوذ٣ش جُوٞز جُطذ٤ِ٤ُس ُؼ٘حفش جُذػٟٞ جُٔؼشٝمس ػ٠ِ ذغ

جُخر٤ش جألػ٠ِ ك٢ ًَ ٓح ضغطط٤غ إٔ ضلقَ ك٤ٚ ذ٘لغٜح ئال أٗٚ ٖٓ جُٔوشس أٗٚ ٓط٠ ضؼشمص 

جُٔكٌٔس ُشأ١ جُخر٤ش ك٢ ٓغأُس ك٤٘س ذكطس كاٗٚ ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٜح إٔ ضغط٘ذ ك٢ ضـ٤٤شٙ ئ٠ُ أعرحخ 

حٍ ذٚ ك٤٘س ضكِٔٚ ٢ٛٝ ال ضغطط٤غ ك٢ رُي إٔ ضكَ ٓكَ جُخر٤ش ك٤ٜح، ُٔح ًحٕ رُي، كإ ٓح ه

جُكٌْ ػ٠ِ خالف ٓح ٝسد ذطوش٣ش جُطر٤د جُؾشػ٢ ٓؿشًدج ٖٓ ع٘ذٙ ك٢ رُي ال ٣ٌل٢ ذزجضٚ 

ًٝحٕ خ٤ِوًح ذحُٔكٌٔس ٝهذ دجخِٜح جُؾي ك٢ ، إلٛذجس ٛزج جُطوش٣ش ٝٓح قٞجٙ ٖٓ أعح٤ٗذ ك٤٘س 

 -أٓح ٢ٛٝ ُْ ضلؼَ كإ قٌٜٔح ، فكس ٛزج جُشأ١ إٔ ضغطؿ٢ِ جألٓش ػٖ هش٣ن جُٔخطـ ك٤٘حً 

ذحُوقٞسح ٣ٌٕٞ ٓؼ٤رً  -ػٖ كغحدٙ ك٢ جالعطذالٍ  كنالً 
 (ٖ7٘ )

.  

 :  افٛح اٌمٛي 

إٔ ٜٓٔس جُخر٤ش ضوطقش ػ٠ِ ئذذجء جُشأ١ ك٢ جُٔغحتَ جُل٤٘س ، كارج هذس جُوحم٢ إٔ 

سأ١ جُخر٤ش ظحٛش جُلغحد ، أٝ أٗٚ ٣طؼحسك ٓغ ٝهحتغ أخشٟ ك٢ جُذػٟٞ أًػش ئه٘حًػح ٖٓ 

جُ٘حق٤س جُوح٤ٗٞٗس ، كال ٣ِطضّ ذٚ 
( ٖ7ٙ )

 . 

كارج ًحٕ جُخر٤ش ٣غحػذ جُوحم٢ ك٢ جعط٘رحه جُخطأ جُطر٢ ، كإ جُوحم٢ ٣غطوَ 

ذحُط٤٤ٌق جُوح٢ٗٞٗ ُِغِٞى جُل٢٘ ُِطر٤د ، ككط٠ ُٝٞ ًحٕ ٥سجء جُخرشجء ضأغ٤ًشج ًر٤ًشج ػ٠ِ 

 هشجسجش جُونحز ، ئال أٜٗح ال ضلشك ػ٤ِْٜ ؽ٤ثًح .

خرشز ، ئال إٔ ٛزٙ جُكش٣س أهَ ٓح ٝئرج ًحٕ جُوحم٢ ٣طٔطغ ذكش٣س ك٢ ضوذ٣ش ضوش٣ش جُ

٣ُوحٍ ػٜ٘ح أٜٗح ٤ُغص ٓطِوس ٝئٗٔح ٓكذٝدز ، رُي أٜٗح ضٌٖٔ كوو ك٢ رُي جالٗطوحٍ جُز١ 

                                      
 .  ٖٓ٘ -ٖٔ٘( د/ أٗٞس ٣ٞعق قغ٤ٖ ػرذ جٌُش٣ْ   جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  7ٖٗ) 

ُٓؾحس ئ٤ُٚ  7ُٗغ٘س  ٗٓٙهؼٖ سهْ  ٣ٔ377ش ع٘س  ٖٓ ٣٘ح ٖٓ( )ٗول ؾ٘حت٢  7ٖ٘)  جُونحت٤س  ، ُقٌْ 

 عِلًح(.

( د/ ٓكٔذ قغ٤ٖ ٓ٘قٞس   جُٔغإ٤ُٝس جُطر٤اس ، ٓ٘ؾاأز جُٔؼاحسف ذحإلعاٌ٘ذس٣س ، دٕٝ ضاحس٣خ ٗؾاش،  7ٖٙ) 

 . ٖٓٔؿ 
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ؿحٍ جُل٢٘ ئ٠ُ جُٔؿحٍ ٣ٔحسعٚ جُوحم٢ ػ٘ذ جالػطٔحد ػ٠ِ ٛزج جُطوش٣ش أ١ جالٗطوحٍ ذٚ ٖٓ جُٔ

أعحع٤ط٤ٖ هحػذض٤ٖػٖ هش٣ن جُخرشز ذحقطشجّ  ق٤ع ٣طْ ئغرحش جُخطأ جُطر٢جُوح٢ٗٞٗ،
 (ٖ77 )

    

جُوحػذز جأل٠ُٝ ك٤٘س ٝجُوحػذز جُػح٤ٗس هح٤ٗٞٗس ، جأل٠ُٝ ضذخَ ك٢ جخطقحؿ جُخر٤ش 

ٝجُػح٤ٗس ضذخَ ك٢ جخطقحؿ جُوحم٢ ، ق٤ع ٣وّٞ جُخر٤ش ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُل٢٘ ذحُركع ػٖ 

ًَ عِٞى ٣ُؾٌَ خطأ ، ئر ٣ِطضّ ذٜٔٔطٚ جُٔطٔػِس ك٢ دسجعس جُٞهحتغ جُٔحد٣س ك٢ ئهحس 

جُٔؼط٤حش جُل٤٘س ، ذحُطح٢ُ كحُخر٤ش ال ٣كَ ٓكَ جُوحم٢ ، ئٗٔح ٣لشك ٗلغٚ ػ٠ِ جُٔغطٟٞ 

جُل٢٘ ق٤ع ٣ٌٕٞ جُوحم٢ ؿ٤ش ٓخطـ . أٓح ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُوح٢ٗٞٗ كحُوحم٢ ٣غطؼ٤ذ ًحَٓ 

عِططٚ ذحػطرحسٙ جُٔخطـ جُٞق٤ذ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ ، ق٤ع ٣طٔطغ ذغِطس ضوذ٣ش٣س ذقذد ضوش٣ش 

ُٔ جُخر٤ش .  كِٚ إٔ  وذّ ك٢ جُذػٟٞ أٝ ٣طشقٚ أٝ ٣أخز ذرؼنٚ ٣ُٝؼشك ٣أخز ذطوش٣ش جُخر٤ش جُ

ػٖ جُرؼل ج٥خش
 (ٖ71 )

، ذحػطرحس إٔ  ضوش٣ش جُخر٤ش ال ٣ؼذٝ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘قًشج ٖٓ ػ٘حفش  

جإلغرحش ٓٔح ضغطوَ جُٔكٌٔس ذطوذ٣شٙ
 (ٖ73 )

. 

 ُٓ ح ٝػ٠ِ رُي ال ٣ِطضّ جُوحم٢ ذحألخز ذطوش٣ش جُخرشجء ، ئال أٗٚ ٣ٌٕٞ  ًٓ ذٚ ك٤ً٘ح ألٕ ِض

جُِؿٞء ئ٠ُ جُخر٤ش ئٗٔح ضْ ذغرد ػذّ جخطقحؿ جُوحم٢ ذحُؾثٕٞ جُطر٤س ، ٌُٖ ػ٘ذٓح ٣وّٞ 

جُوحم٢ ذ٘وَ ضوش٣ش جُخر٤ش ٖٓ جُٔؿحٍ جُل٢٘ ئ٠ُ جُٔؿحٍ جُوح٢ٗٞٗ ، ٝٛٞ ٓح ٣ذخَ ك٢ ف٤ْٔ 

ٖٝٓ ، ؼطذ ذٜح ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُوح٢ٗٞٗ جخطقحفٚ ، كإ ػ٘حفش أخشٟ ضطذخَ ٣ٝؿد إٔ ٣ُ 

٣ُرحـ ُِوحم٢ قش٣س جُطوذ٣ش جُكش ُِٔؼط٤حش جُل٤٘س . جُط٢ ال ٣ؿٞص جعطخذجٜٓح ذطش٣وس  ٛ٘ح

ٓرحؽشز ٓؿشدز ، ككش٣س جُطوذ٣ش جُط٢ ٣طٔطغ ذٜح جُوحم٢ ، ضطؿٚ ئرٕ ئ٠ُ ؾؼَ ٛزٙ جُٔؼط٤حش 

جُل٤٘س هحذِس ُالعطؼٔحٍ ك٢ جُٔؿحٍ جُوح٢ٗٞٗ ، ٝأ١ ضلغ٤ش آخش ُكش٣س جُوحم٢ ك٢ ٓٞجؾٜس 

ٖٓ ؽأٗٚ إٔ ٣إد١ ئ٠ُ خِو جُٞجهغ ذحُوحٕٗٞ  ضوش٣ش جُخر٤ش
 (ٖ1ٓ )

. 

ُزُي ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ذإٔ ٓح ٣قَ ئ٤ُٚ جُخر٤ش ٖٓ ئغرحش جُٞجهؼس ٣ٔػَ ٝؾٜس ٗظش ك٤٘س   

ٓكنس . ٝالذذ إٔ ضوطشٕ ذٞؾٜس ٗظش هح٤ٗٞٗس ، ٢ٌُ ضٌطغد ٝؾٜس ٗظش جُخر٤ش ه٤ٔس كؼ٤ِس 

٣ش ه٤ٔس سأ١ جُخر٤ش ضطٔػَ ك٢ ك٢ ٓؿحٍ جإلغرحش ، ٝٓح ٣ٔحسعٚ جُوحم٢ ٖٓ عِطس ذؾإٔ ضوذ

 جُشهحذس جُوح٤ٗٞٗس ػ٠ِ جُشأ١ جُؼ٢ِٔ أٝ جُل٢٘ جُز١ أٝسدٙ جُخر٤ش ك٢ ضوش٣شٙ .

                                      
 ٝٓح ذؼذٛح .  ٖٙٔ( جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن ، ؿ  77ٖ) 

، ٓؿِس 3ٕٖٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س   ٖؾِغس  -ضؿحس١  7ُٕٓٓغ٘س  7ٖٕؼٖ سهْ ( )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُط 71ٖ) 

 (. 3ٔم  ٔٓٔؿ  ٕؼ  7ٖجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٓؿِاس ٕٕٔٓٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  ٗٔؾِغاس  -ضؿاحس١  ٕٔٔٓ/7ٔٓٔ( )ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهاْ  73ٖ) 

ز ٛا٢ ٓٔاح (. ًٔح هناص رجش جُٔكٌٔاس ذاإٔ " أػٔاحٍ جُخراشٕٓم  1ٔٔؿ  ٔؼ  ٓٗجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ضغطوَ ذطوذ٣شٛح ٓكٌٔس جُٔٞمٞع كال ٣ؿٞص جُٔؿحدُس ك٤ٜح جذطذجء أٓاحّ ٓكٌٔاس جُط٤٤ٔاض " . ) ض٤٤ٔاض ًا٣ٞط٢   

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح  ٕٖٓٓٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٙؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٕٓٓٓ/  7ٔجُطؼٖ سهْ 

، ضكااص ػ٘ااٞجٕ "  3ٙٔ، ؿ  ٣ٕٓٓٗٞ عاا٘س ٓكٌٔااس جُط٤٤ٔااض ج٣ٌُٞط٤ااس ، جُوغااْ جُشجذااغ ، جُٔؿِااذ جألٍٝ ، ٓااح

 ئغرحش" (.

 .  ٗٙٔ( جألعطحرز / ٝصٗس عح٢ٌ٣    جُٔشؾغ جُغحذن  ، ؿ  1ٖٓ) 
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ٝئرج ًحٕ ػ٠ِ جُوحم٢ إٔ ٣شجػ٢ ٓ٘ط٠ٜ جُكشؿ ك٢ ٓ٘حهؾس ج٥سجء جُل٤٘س جُط٢ 

٣ذ٢ُ ذٜح جُخرشجء، كإ ٖٓ قوٚ ، ذَ ٖٓ ٝجؾرٚ ، إٔ ٣٘حهؼ ٝهحتغ جُون٤س ػ٠ِ مٞء ٛزٙ 

ء ، ٝإٔ ٣ضٕ ؽٜحدز جُؾٜٞد ، ٣ُٝوذس ٓح ض٘ط١ٞ ػ٤ِٚ قوحتن جُذػٟٞ ، ٣ُٝشؾف ذ٤ٖ ج٥سج

أهٞجٍ جُخقّٞ ٤ُغطخِـ ػ٘حفش جُٔغث٤ُٞس ئٕ ٝؾذش ك٢ عِٞى جُطر٤د . كِٚ إٔ ٣أخز 

ذطوحس٣ش جُخرشجء ٝئٕ ضؼحسك سأ١ أقذْٛ ٓغ آسجء ؿ٤شٙ ، ئرج جهط٘غ أٜٗح ٝجمكس جُذالُس ػ٠ِ 

خطأ جُطر٤د 
 (ٖ1ٔ )

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
.  ٝهنااص ٓكٌٔااس جُاا٘ول ذااإٔ "  ٙٙ( د/ جُغاا٤ذ ٓكٔااذ جُغاا٤ذ ػٔااشجٕ ، جُٔشؾااغ جُغااحذن  ، ؿ  1ٖٔ) 

ضواذ٣ش أػٔاحٍ أٛاَ ضكق٤َ كْٜ جُٞجهغ ك٢ جُذػٟٞ ٖٓ ؽإٔ هحم٠ جُٔٞمٞع ٝقذٙ كِاٚ جُغاِطس جُطحٓاس كا٢ 

جُخرشز ٝجُٔٞجصٗاس ذا٤ٖ آسجتٜاْ ك٤ٔاح ٣خطِلإٞ ك٤اٚ ٝضاشؾ٤ف ٓاح ٣طٔاثٖ ئ٤ُاٚ ٜٓ٘اح " . ) ٗوال ٓاذ٢ٗ " دٝجتاش 

 ٔٗجُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُا٘ول ط  ُ٘٘غ٘س  ٖٕٗ٘هؼٖ سهْ  33ٖٓٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٖجإل٣ؿحسجش" 

 ( .ٕ٘م  7ٓٔؿ 

َ أٛاَ جُخراشز ٛاٞ ٓٔاح ضغاطوَ ذاٚ ٓكٌٔاس جُٔٞماٞع " ًٔح هنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ذإٔ  " ضوذ٣ش ػٔ

، ٓؿِس جُونحء ٝجُواحٕٗٞ ٕٖٙٓٓٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٗؾِغس  -ضؿحس١  ٕ٘ٓٓ/ٕٗٔ)ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ 

(. ٝهنص ذإٔ " ُٔكٌٔس جُٔٞمٞع ضوذ٣ش ػٔاَ أٛاَ جُخراشز ٝجُٔٞجصٗاس ذا٤ٖ 7ٖم  3ٓٔؿ  ٕؼ  ٖٗط 

ٓااٖ ٤ٗٞ٣ااٚ عاا٘س   1ٔؾِغااس  -ػٔااح٢ُ  7ٕٓٓ/7ٓ  جُطؼااٖ سهااْ آسجتٜااْ ك٤ٔااح ٣خطِلاإٞ ك٤ااٚ"  )ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢ 

(. ٝهنص ذإٔ " ٖٓ قن ٓكٌٔاس جُٔٞماٞع  11م  ٙ٘ٗؿ  ٕؼ  ٖٙ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 1ٕٓٓ

ك٢ قذٝد عِططٜح جُطوذ٣ش٣س جُٔٞجصٗس ذ٤ٖ آسجء أَٛ جُخراشز ك٤ٔاح ٣خطِلإٞ ك٤اٚ ٝجألخاز ذٔاح ضطٔاثٖ ئ٤ُاٚ ٜٓ٘اح 

٢ ذ٠٘ ػ٤ِٜح ٝال ػ٤ِٜح ئٕ ُْ ضشد جعطوالالً ػ٠ِ جُطؼٕٞ جُٔٞؾٜس ئ٠ُ ٓح ضأخاز ٝذٔح ضوط٘غ ذقكس جألعرحخ جُط

ذٚ ألٕ ك٢ أخزٛح ذٚ ٓكٔٞالً ػ٠ِ أعرحذٚ ٓح ٣ل٤ذ أٜٗح ُْ ضؿذ ك٢ ضِي جُٔطحػٖ ٓاح ٣غاطكن جُاشد ػ٤ِٜاح ذاأًػش 

 ٓااٖ ٣٘ااح٣ش عاا٘س  1ٕؾِغااس  -ضؿااحس١  ٕٙٓٓ/ٗٔٗٓٔااح ضناأ٘ٚ جُطوش٣ااش" . )ض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ 

 (. ٖٕم  ٕٕٔؿ  ٔؼ  7ٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 3ٕٓٓ
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 " خبرّخ"

ك٢ ئغرحش جألخطحء جُونحت٤س ذؼذ إٔ جٗط٤ٜ٘ح ٖٓ ذكع ٝدسجعس دٝس جُخرشز جُطر٤س 

، كإ ٖٓ جُٔ٘حعد ، ػشك ٗطحتؽ ٛزٙ جُذسجعس ،  سجُٔذ٤ٗ جُٔكحًْجُطر٤س جُل٤٘س أٓحّ 

   ٝجُٔوطشقحش جُط٢ ٗشجٛح ك٢ ٛزج جُؾإٔ

 )أ( ٔزبئظ اٌذساعخ  :

 ، ٣ٌٖٔ إٔ ٗغطخِـ جُ٘طحتؽ ج٥ض٤س   ٝضك٤ِِٚ ٖٓ جعطؼشجك ٓٞمٞع جُذسجعس 

 ٝٛزججُٔغحتَ جُطر٤س ٖٓ جُٔغحتَ جُل٤٘س جُركطس جُط٢ ضغطِضّ ٓؼشكس ده٤وس ،  ضُؼطرش  أٚالً :

، ْٝٛ ذحُطرغ  ٣ٞؾد ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس جالعطؼحٗس ذأَٛ جُخرشز جُٔخطق٤ٖ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ

 ٖٓ جألهرحء .

، جُل٢٘ أٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس الً ك٢ ئغرحش جُخطأ جُطر٢ ضِؼد جُخرشز جُطر٤س دًٝسج كؼح  صب١ًٔب :

ٝهذ أقحهٜح جُٔؾشع ذنٔحٗحش ضٌلَ فكطٜح ٝضإًذ عالٓطٜح ، ٖٝٓ هر٤َ ٛزٙ جُنٔحٗحش ، 

 ض٘ك٢ جُخر٤ش ٝسدٙ ٝجعطرذجُٚ.

ذإٔ ٣وذّ ضوش٣ًشج ٣طنٖٔ   -ذؼذ جٗطٜحء ٓأٓٞس٣طٚ جُط٢ ًِق ذٜح  -٣ِطضّ جُخر٤ش جُطر٢   صبٌضًب :

 ػٔحٍ جُط٢ هحّ ذٜح ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ جٗط٠ٜ ئ٤ُٜح .ؾ٤ٔغ جأل

إلغرحش جُخطأ جُطر٢ جُل٢٘ أٓأّ جُٔكحًْ  -٣ٞجؾٚ جُِؿٞء ئ٠ُ جُخرشز جُطر٤س جُونحت٤س    ساثًعب

جُؼذ٣ذ ٖٓ جُقؼٞذحش أٜٛٔح ، جالخطالف جٌُر٤ش ذ٤ٖ جُٔؼط٤حش جُٔؿشدز جُط٢ ٣ؼِٜٔح  -جُٔذ٤ٗس 

ٓح ٣ٞؾٜٚ ؿ٤ش جُٔخطق٤ٖ ضؿحٙ ٝأ٣ًنح جُط٢ ٣ؿِٜٜح ، جُخر٤ش ٝجُكو٤وس جُٞجهؼ٤س جُِٔٔٞعس 

جُِؿٞء ئ٠ُ جُخرشز جُطر٤س  ٖٓ ئٌٓح٤ٗس ضنحٖٓ أفكحخ جُٜٔ٘س جُٞجقذز ، ك٤ٔح ٣ؼ٢٘ إٔ 

ئٌٓح٤ٗس ًٝزُي جألهرحء ًػ٤ًشج ٓح ٣ٌٕٞٗٞ ٓذكٞػ٤ٖ ذح٤َُٔ ئ٠ُ ئكالش صٓالتْٜ ٖٓ جُٔغث٤ُٞس ، 

ؾٌَ ٓحًٗؼح و٤س ٛزٙ جُقؼٞذحش ئال أٜٗح ال ضُ ضأغش جُخر٤ش ذشأ٣ٚ جُؾخق٢  ، ٝذحُشؿْ ٖٓ ٓ٘ط

ئغرحش جُخطأ ك٢ س، جُط٢ ال ٣وّٞ ٓوحٜٓح ؿ٤شٛح ، ٣كٍٞ دٕٝ جالعطؼحٗس ذحُخرشز جُطر٤س جُونحت٤

 ّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس.حجُطر٢ جُل٢٘ أٓ

ٓح ضط٤ٔض ذٚ جُخرشز ذقلس ػحٓس ٝجُخرشز جُطر٤س ذقلس خحفس ئال إٔ جُوحم٢  سؿْ : خبًِغب

ِ ُٓ ضّ ذحألخز ذشأ١ جُخر٤ش جُز١ ضْ ٗذذٚ ؛ ئر ٣رو٠ ُِوحم٢ قش٣س جألخز ذشأ١ جُخر٤ش ٣رو٠ ؿ٤ش 

 ج٥خش. ذؼنٚأٝ هشقٚ أٝ جألخز ذرؼنٚ ٝهشـ 

جُٔغحتَ جُل٤٘س جُركطس جُط٢ ضغطِضّ ٓؼشكس ده٤وس ، هر٤َ جُٔغحتَ جُطر٤س ٖٓ  ُٔح ًحٗص: عبدًعب 

ح ذحألخز ذشأ١ جُخر٤ش ك٤ٜح  ًٓ ِض ُٓ ٝضأع٤ظ قٌٔٚ ػ٤ِٚ ، ذحػطرحس إٔ كإ جُوحم٢ ٣ؿذ ٗلغٚ 

 ػ٠ِ خرشضٚ . ذ٘حءً جُوحم٢ ٝذقذد ٛزٙ جُٔغحتَ ال ٣غطط٤غ إٔ ٣ُو٤ْ عِٞى جُطر٤د 
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 )ة( اٌّمزشؽبد : 

ذؼذ دسجعس جُٔٞمٞع ٓكَ جُركع ، ُ٘ح ذؼل جُٔوطشقحش جُط٢ أؽشٗح ئ٠ُ ذؼنٜح 

ذقلس ػحٓس ٝجُخرشز ٝرُي أل٤ٔٛس جُخرشز  ؛ج٥خش  ذؼنٜحن٤ق ك٢ غ٘ح٣ح ٛزٙ جُذسجعس ، ُٝٗ 

 جُطر٤س ذقلس خحفس.

 ٚٔٛعض رٍه اٌّمزشؽبد ة١ّب ٠ٍٟ :

ال  ٣ؿٞص جُوحم٢ إٔ ٣ِؿأ ئ٠ُ جُخرشز جُل٤٘س ئال ذحُ٘غرس " ئمحكس ٗـ ٣ون٢ ذأٗٚ  أٚالً :

ُِٞهحتغ جُط٢ ضٌٕٞ ٓكَ خالف ، ٝضٌٕٞ ؿ٤ش غحذطس أٝ ٝجمكس ٖٓ خالٍ جُٞغحتن أٝ 

جُذػٟٞ ، أٝ ضِي جُٞهحتغ جُط٢ ال ٣ٌٖٔ ئغرحضٜح ذٞع٤ِس جُٔغط٘ذجش ، أٝ جألدُس جُٔوذٓس ك٢ 

جُخرشز ٝع٤ِس جعطػ٘حت٤س ال ٣طْ جُِؿٞء ، ذحػطرحس إٔ "   ُٔؼح٣٘سأخشٟ ًحُؾٜحدز أٝ جُوشجتٖ أٝ ج

ئ٤ُٜح ئال ػ٘ذ ػذّ ضٞكش ٝع٤ِس أخشٟ ٣غطط٤غ جُوحم٢ ذٞجعططٜح ٓؼشكس جُكو٤وس. ٝرُي ًِٚ 

 خرشز.ذٜذف ػذّ جإلعشجف ك٢ جالعطؼحٗس ذحُ

و٤ذ ئغرحش ٓقش١ ٝجُط٢ ضون٢ ذإٔ " سأٟ جُخر٤ش ال ٣ُ  ٙ٘ٔئمحكس كوشز ئ٠ُ جُٔحدز    صب١ًٔب :

 جُٔكٌٔس "  ، ُطٌٕٞ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ    

" سأٟ جُخر٤ش ال ٣و٤ذ جُٔكٌٔس ، ٌُٖٝ ٓط٠ سكل جُوحم٢ سأ١ جُخر٤ش دٕٝ إٔ ٣ؿذ ك٢ 

طؼ٤ٖ ذخر٤ش ك٠٘ آخش " . ٝٛزج ِٓق جُذػٟٞ ٓح ٣ٌل٠ ُط٣ٌٖٞ ػو٤ذضٚ ، ًحٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣غ

جُٔوطشـ ُِكذ ٖٓ عِطس هحم٢ جُٔٞمٞع ك٢ سكل جُخرشز ، ال ع٤ٔح ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣وّٞ 

ك٤ٜح جُخر٤ش جُٔ٘طذخ ذٔح ٗذخ ُٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُز١ ٣ٌٕٞ ٓكووًح ُِـح٣س ٖٓ ٗذذٚ ، دٕٝ خشٝؼ 

 ح٣س ٜٓ٘ح.ػٖ قذٝد جُٔأٓٞس٣س جًُُٔٞٞس ئ٤ُٚ أٝ جٗكشجف ذٜح أٝ ك٢ أدجتٜح ػٖ جُـ

ُٓ   صبٌضًب : ِضّ ٣ون٢ ذاخطحس جُخر٤ش ذحُكٌْ جُقحدس ك٢ جُذػٟٞ جُط٢ أٝدع ئمحكس ٗـ 

ضوش٣شٙ ذؾأٜٗح ذـ٤س ض٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ جإلهالع ػ٠ِ ٗغخس ٖٓ ٛزج جُكٌْ ، ٤ُطؼشف ػ٠ِ جألخطحء 

 ٝجُ٘وحتـ جُط٢ ؽحذص ضوش٣شٙ ، قط٠ ٣طؿ٘رٜح قحٍ ٗذذٚ ٓغطورالً. 

ك٢ قحٍ ئرج ٗذذص  -ئغرحش ٓقش١ ذك٤ع ٣ٌُطل٢  ٓ٘ٔجُٔحدز ئؾشجء ضؼذ٣َ ػ٠ِ ٗـ  :ساثًعب 

ذاػذجد ضوش٣ش ٝجقذ ذ٘ط٤ؿس أػٔحُْٜ ٝجُشأ١ جُٔطلن ػ٤ِٚ ٝك٢ قحُس   -جُٔكٌٔس غالغس خرشجء 

جخطالكْٜ ك٢ جُشأ١ ٣ر٤ٖ جُشأ١ جُز١ قحص ػ٠ِ أؿِر٤س جألػنحء ٓغ جإلؽحسز ئ٠ُ ذحه٢ ج٥سجء  

 ، ٝرُي ُغشػس ئٗؿحص جُٔأٓٞس٣حش.

ٖٓ هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١ ذؾإٔ  دػٞز جُخقّٞ  ٙٗٔضؼذ٣َ ٗـ جُٔحدز  :ب خبِغً 

ُِكنٞس أٓحّ جُخر٤ش ، ق٤ع إٔ ٛزج جُ٘ـ ضطشم ئ٠ُ ٓغأُس دػٞز جُخقّٞ ػٖ هش٣ن ًطد 

٤ش ٝضغش٣ًؼح إلؾشجءجش ُٓغؿِس ٝك٢ قحُس جالعطؼؿحٍ ذاؽحسز ذشه٤س ، ٝٗوطشـ ضغ٤ٜالً ػ٠ِ جُخر

ٓح عحس ػ٤ِٚ جُٔؾشع ج٣ٌُٞط٢ ك٢ ضؼذ٣َ ٗـ ٛزٙ قش١ إٔ ٣كزٝ جُٔؾشع جُٔجُطوحم٢ ، 

ُٓغؿَ أٝ ذشه٤س -جُٔحدز ذإٔ ٣ُن٤ق ئ٤ُٜح إٔ دػٞز جُخقّٞ ضطْ    -كنالً ػٖ هش٣ن ًطحخ 

  ذٞجعطس ئؽحسز ٛحضل٤س ٌٓطٞذس " كحًظ " أٝ ذأ١ ٝع٤ِس ئٌُطش٤ٗٝس .   



 عبد الحميد د. مدحت عبد البارى               دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات األخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 121 - 

جُط٢ ٣ؿد إٔ    مشٝسز جُ٘ـ جُقش٣ف ػ٠ِ ؽٌَ ٓؼ٤ٖ ُطوش٣ش جُخر٤ش ٝجُر٤حٗحش  عبدًعب

 ٣طنٜٔ٘ح .

 جضخحر ؾ٤ٔغ جُطذجذ٤ش جُط٢ ضٌلَ مٔحٕ أدجء جُخر٤ش ُٜٔٔطٚ ذاخالؿ ٝٗضجٛس ٝأٓحٗس :  عبثًعب

٘حعد ٖٓ جُكٔح٣س ُؾخقٚ ٗظًشج ُطر٤ؼس ػِٔٚ  ُٓ ٝمٔحٕ جعطوال٤ُطٚ ك٢ ، ، ٓغ ضٞك٤ش هذس 

 . أدجء ٛزج جُؼَٔ 

جُذسجعس ، ال ٣غؼ٢٘ عٟٞ ، ًحٗص ضِي أْٛ جُ٘طحتؽ ٝجُٔوطشقحش ، ٝك٢ ٜٗح٣س ٝذؼذ 

ٝق١ٞ٤ ٝٛٞ دٝس جُخرشز جُطر٤س  ْٜٓجُوٍٞ أٜٗح ٝئٕ ًحٗص ضغِو جُنٞء ػ٠ِ ٓٞمٞع 

جُونحت٤س ك٢ ئغرحش جألخطحء جُطر٤س جُل٤٘س أٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس ، ئال أٗ٘ح ال ٗذػ٠ أٜٗح هذ 

ؼِن ٝئٗٔح ٣ٌٖٔ جػطرحسٛح ٗٞجز ألذكحظ ٝدسجعحش ضطأقحهص ذٌَ ؾٞجٗد ٛزج جُٔٞمٞع ، 

 ذٜزج جُذٝس.   

ٍ إٔ إًٔٞ هذ ٝكوص كا٢ ػاشك ٝضك٤ِاَ ٓٞماٞع جُذسجعاس ، ٝئٕ أأعهللا ٝأخ٤ًشج ، 

م ً٘ااص هااذ أفاارص كِِااٚ عااركحٗٚ ٝضؼااح٠ُ جُكٔااذ ٝجُٔ٘ااس ، ٝئٕ ًحٗااص جألخااشٟ ككغاار٢ فااذ

، ٝهلل  ، ٝٓح ُعا٢ٔ جإلٗغاحٕ ئٗغاحًٗح ئال ٌُٞٗاٚ ٣٘غا٠ ، ٝال ٣ٌُِاق هللا ٗلًغاح ئال ٝعاؼٜح جؾطٜحد١

 عركحٗٚ ٗؼْ ج٠ُُٞٔ ٝٗؼْ جُ٘ق٤ش . أٝالً ٝأخ٤ًشج ، أٗٚ جُكٔذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبد الحميد د. مدحت عبد البارى               دور الخبرة الطبية القضائية في إثبات األخطاء الطبية الفنية أمام المحاكم المدنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 121 - 

 *قائمة المراجع

 أوَلً : المراجع العربٌة

 الكتب المقدسة : -أ

 اٌمشهْ اٌىش٠ُ. -

 : والقوامٌسالمعاجم  -ب

ُغحٕ جُؼشخ ،    اٌفعً عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ِىشَ اثٓ ِٕظٛس االةش٠مٟ اٌّصشٞ ٛأث -1

 ٝش ، دٕٝ ضحس٣خ ٗؾش ، جُٔؿِذ جُشجذغ.دجس فحدس ذ٤ش

ٓؿٔغ جُِـس جُؼشذ٤س ، ؾٜٔٞس٣س ٓقش جُؼشذ٤س ، هرؼس خحفس ذٞصجسز  اٌّعغُ اٌٛع١ض   -2

 ّ  .33ٖٔ -ٛـ  ٗٔٗٔجُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ، 

جُوحٓٞط جُلو٢ٜ ُـسً ٝجفطالًقح ، دجس جُلٌش ، دٓؾن ، عٞس٣س ،  ععذٞ أثٛع١ت : -3

 ّ .311ٔ -ٛـ  1ٓٗٔجُطرؼس جُػح٤ٗس ،  

جُوحٓٞط جُٔك٤و ، ٓإعغس جُشعحُس ،  ِغذ اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ٠عمٛة اٌف١شٚص هثبدٞ : -4

 ّ. ٕ٘ٓٓ -ٛـ  ٕٙٗٔجُطرؼس جُػحٓ٘س ،  ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ ،

ٝصجسز جإلػالّ ، ضحؼ جُؼشٝط ٖٓ ؾٞجٛش جُوحٓٞط  ِؾّذ ِشرعٝ اٌؾغ١ٕٟ اٌضث١ذٞ : -5

 .، جُؿضء جُكحد١ ػؾش 37ّٕٔ -ٛـ 3ٕٖٔذح٣ٌُٞص، ٓطرؼس قٌٞٓس ج٣ٌُٞص ، 

 اٌىزت ٚاٌشعبئً ٚاألثؾبس : -عـ

  اثشا١ُ٘ ِص فٝ عجذٖ عجذ هللا :د/ -1

سعحُس  ، دسجعس هح٤ٗٞٗس ٓوحسٗس  ، جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ُِخر٤ش جالعطؾحس١ ك٢ ٓقش ٝكشٗغح 

 ّ .ٖٕٓٓ -ٛـٕٗٗٔ ، جُوحٛشز ، ؾحٓؼس كوٞم جُ ، ٤ًِسدًطٞسجٙ 

 أؽّذ أثٛ اٌٛةب :د/ -ٕ

     كؼحش جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ، جُطرؼس جُػحُػس ػؾش  ، ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س ،جُٔشج  -

ٔ31ٓ  ّ. 

 .ّ 31ُ٘ٔخحٓغس ، ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف ، ٗظش٣س جألقٌحّ ك٢ هحٕٗٞ جُٔشجكؼحش  ، جُطرؼس ج -

___________________ 

 ُٓ  شضرس قغد جُكشٝف جألذؿذ٣س ألعٔحء جُٔإُل٤ٖ .* ٢ٛٝ 
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  اثشا١ُ٘ ععذ : أؽّذ ِؾّٛدد/ -ٖ

٤ًِس جُكوٞم  ، ٓغث٤ُٞس جُٔغطؾل٠ جُخحؿ ػٖ أخطحء جُطر٤د ٝٓغحػذ٣ٚ ، سعحُس دًطٞسجٙ 

 .ّ  31ٖٔ، ؾحٓؼس ػ٤ٖ ؽٔظ ، 

  أشش  عبثش :د/  -ٗ

 .ٛـ ٕٓٗٔ –ّ  333ٔجُطأ٤ٖٓ ٖٓ جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ُءهرحء ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ، 

 :ٌغ١ذ ِؾّذ اٌغ١ذ عّشاْ د/ ا -5

 . 33ّّٕٔ جُطر٤د ذحقطشجّ جُٔؼط٤حش جُؼ٤ِٔس ، ٓإعغس جُػوحكس جُؿحٓؼ٤س ، جُطضج 

 ١ٌٙضُ عّش ع١ٍُ :د/ ا -6

، كوٞم ، ٤ًِس جُجُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ػٖ أمشجس جُرذجتَ جُق٘حػ٤س جُطر٤س ، سعحُس دًطٞسجٙ  

 .ّ  ٕٙٓٓأع٤ٞه ، ؾحٓؼس 

 عضّبْ :عجذ اٌشؽ١ُ هِبي د/ -7

، سعحُس دًطٞسجٙ ، ٤ًِس جُكوٞم ، ، دسجعس هح٤ٗٞٗس ٓوحسٗس ،  جُخرشز ك٢ جُٔغحتَ جُؿ٘حت٤س 

 . ّ 3ٙٗٔ، جُوحٛشز ؾحٓؼس 

  أٔٛس ٠ٛعف ؽغ١ٓ عجذ اٌىش٠ُ :د/  -1

سًٖ جُخطأ ك٢ جُٔغإ٤ُٝس جُٔذ٤ٗس ُِطر٤د ، دسجعس ٓوحسٗس ك٢ جُوح٤ٖٗٞٗ ج٢٘ٔ٤ُ ٝجُٔقش١ ، 

 .ّ  ٕٕٔٓأع٤ٞه ،  ، ؾحٓؼس قوٞم، ٤ًِس سعحُس دًطٞسجٙ 

    ؽغٓ صوٟ االثشاشٟ/ د -3

ٓغث٤ُٞس جألهرحء ٝجُؿشجق٤ٖ جُٔذ٤ٗس ك٢ جُطؾش٣غ جُٔقش١ ٝجُٔوحسٕ ، دجس جُ٘ؾش ُِؿحٓؼحش 

 جُٔقش٣س ، دٕٝ ضحس٣خ ٗؾش.

  خبٌذ عّبي أؽّذ ؽغٓ :د/  -ٓٔ

جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ُِخرشز جُونحت٤س ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ، دسجعس ضك٤ِ٤ِس ك٢ ظَ  -

 .أٝ ضحس٣خ ٗؾش ٗحؽشذٕٝ ذ، جُٔقش١ ٝهحٕٗٞ جإلغرحش جُركش٢٘٣ هحٕٗٞ جإلغرحش 

 .ّ  ٕٙٔٓجُٞؾ٤ض ك٢ ؽشـ هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١ ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ،  -

 د١ٍ١٘ظ : سعبء  د/ -11

جُخرشز جُونحت٤س ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ك٢ ظَ هحٕٗٞ جإلؾشجءجش جُٔذ٤ٗس ٝجإلدجس٣س، سعحُس 

،  -ٓغطـحْٗ –جُغ٤حع٤س  ، ؾحٓؼس ػرذ جُك٤ٔذ ذٖ ذحد٣ظ  دًطٞسجٙ ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ

 .ّ 3ٕٔٓ-1ٕٔٓجُؿضجتش، 
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 سِعبْ أثٛ اٌغعٛد : د/  -12

 .ّ 33ٖٔأفٍٞ جإلغرحش ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ، جُذجس جُؿحٓؼ٤س، جإلعٌ٘ذس٣س ، 

  عؾش عجذ اٌغزبس اِبَ ٠ٛعف :د/  -ٖٔ

دجس جُلٌش جُؿحٓؼ٢ ، جالعٌ٘ذس٣س ، دٕٝ ضحس٣خ دٝس جُوحم٢ ك٢ جإلغرحش ، دسجعس ٓوحسٗس ، 

 ٗؾش.

 اٌّغزشبس/ عع١ذ أؽّذ شعٍخ :  -14

 .  331ّٔهنحء جُ٘ول ك٢ ٗذخ جُخرشجء ، ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س ، 

 ع١ٍّبْ ِشلظ : د/ -15

ٖٓ هشم جإلغرحش ، جُؿضء جُػحُع ، ؽٜحدز جُؾٜٞد ٝجُوشجتٖ ٝقؿ٤س جألٓش جُٔكٌّٞ ك٤ٚ 

 . ّ  37ٗٔ،  ٗحؽشذٕٝ ذ، ُخرشز ك٢ ضو٤٘٘حش جُرالد جُؼشذ٤س ٝجُٔؼح٣٘س ٝج

 ع١ّش عجذ اٌغ١ّ  األٚدْ :األعزبر/  -16

جُٔغث٤ُٞس جُوح٤ٗٞٗس ُِطر٤د ٝجُٔغطؾل٠ ٝجُق٤ذ٢ُ ، ٓغ ؽشـ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ صسجػس جألػنحء  

 ّ . ٕٔٔٓ ، ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س ،  ُٕٓٔٓغ٘س  ٘سهْ 

 ع١ّش وبًِ :د/  -17

 ّ . ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓدجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ، ذ جإلغرحش ٝئؾشجءجضٚ ، جُطرؼس جُػح٤ٗس ،هٞجػ 

 ع١ذ أؽّذ ِؾّٛد : د/  -18

جُ٘ظحّ جإلؾشجت٢ ُِخرشز جُونحت٤س ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ) ٝكوًح ُِوح٤ٖٗٞٗ جُٔقش١ 

 .ّ  7ٕٓٓٝج٣ٌُٞط٢ ( ، دجس جٌُطد جُؿحٓؼ٤س 

  ع١ذ لشٟٔ أ١ِٓ ٔصش :د/  -19

شز جُطد جُؾشػ٢ ك٢ جُٔغحتَ جُٔذ٤ٗس " دسجعس ٓوحسٗس ذحُؾش٣ؼس جإلعال٤ٓس " ، سعحُس خر -

 ّ . 33٘ٔ ،دًطٞسجٙ ٤ًِس جُكوٞم ؾحٓؼس جُوحٛشز ) كشع ذ٢٘ ع٣ٞق( 

 ّ.  ٕٓٓٓأفٍٞ ٜٓ٘س جُطد ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ،  -

 اجش٠ٕخ ؽغبٟٔ : األعزبرح /  -20

جُوحٕٗٞ كشع ٞجد جُٔذ٤ٗس ، ٓزًشز ٤َُ٘ ؽٜحدز جُٔحؾغط٤ش ك٢ جُخر٤ش جُونحت٢ ك٢ جُٔ

،  ، جُؿضجتش ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ جُغ٤حع٤س ، ؾحٓؼس ُٓٞٞد١ ض٤ض١ ٝصٝجُٔغإ٤ُٝس ج٤ُٜ٘ٔس ، 

ٕٖٓٔ .ّ 
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 عبدي اٌّمذادٞ :د/ -21

  .جُخطأ جُطر٢ ك٢ جُؼ٤ِٔحش جُؿشجق٤س  

         ٣٘ح٣ش  ٓٔجُٔٞجكن ٞرز ذطحس٣خ جألقذ ٓأخ جإلٗطشٗص ،ٗوالً ػٖ جُٔٞهغ جُطح٢ُ ػ٠ِ ؽرٌس 

    ٕٕٔٓع٘س 

https://lawgroups.yoo7.com/t1704-topic 

 عباُ أؽّذ عغ١ٍٗ :د/  -22

، ُطرؼس جأل٠ُٝ ، ٓ٘ؾأز جُٔؼحسفهحٕٗٞ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ ك٢ جُٔ٘حصػحش جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س، ج 

 ّ .ٕٕٓٓ -ٛـ ٕٕٗٔ

 عجذ اٌؾ١ّذ اٌشٛاسثٟ : د/  -23

٤س جألهرحء ٝجُق٤حدُس ٝجُٔغطؾل٤حش جُٔذ٤ٗس ٝجُؿ٘حت٤س ٝجُطأد٣ر٤س ، ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف ٓغثُٞ

   ّ . 331ٔذحإلعٌ٘ذس٣س ، 

 عجذ اٌشاظٟ ِؾّذ ٘بشُ عجذ هللا : د/ -24

جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ُءهرحء ك٢ جُلوٚ جإلعال٢ٓ ٝجُوحٕٗٞ جُٞمؼ٢ ، سعحُس دًطٞسجٙ ؾحٓؼس 

 ّ. 33ٗٔجُوحٛشز 

 أؽّذ اٌش١جبْ :  عجذ اٌشصاقد/ -25

ٓ٘ؾٞس ذٔؿِس ٤ًِس جُوحٕٗٞ ُِؼِّٞ ذكع ئؾشجءجش جُخرشز جُونحت٤س ٝدٝسٛح ك٢ جإلغرحش ، 

 جُوح٤ٗٞٗس ٝجُغ٤حع٤س. 

ع٘س ٣٘ح٣ش  ٓٔجألقذ جُٔٞجكن ٗوالً ػٖ جُٔٞهغ جُطح٢ُ ػ٠ِ ؽرٌس جإلٗطشٗص ، ٓأخٞرز ذطحس٣خ 

ٕٕٓٔ   

https://www.iasj.net/iasj/download/f093a35e77c0db97 

 اٌغٕٙٛسٞ :أؽّذ عجذ اٌشصاق د/  -26

ُطضجّ ذٞؾٚ ػحّ ، ٓقحدس ، جُؿضء جألٍٝ ، ٗظش٣س جالجُٞع٤و ك٢ ؽشـ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ  - 

 ُر٘حٕ ، دٕٝ ضحس٣خ ٗؾش. –، دجس ئق٤حء جُطشجظ جُؼشذ٢ ، ذ٤شٝش جالُطضجّ

 –جإلغرحش  –ك٢ ؽشـ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ، ٗظش٣س جالُطضجّ ذٞؾٚ ػحّ ) جُٔقحدس ضجُٞؾ٤  -

 .ّ  3ٙٙٔجإلٗونحء ( ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ،  –جالٗطوحٍ  –جألٝفحف  –ج٥غحس 

 عجذ اٌشش١ذ ِ ِْٛ : د/ -27

 ػوذ جُؼالؼ جُطر٢ ذ٤ٖ جُ٘ظش٣س ٝجُططر٤ن، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ، دٕٝ ضحس٣خ ٗؾش .
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 عجذ اٌىش٠ُ ؽّٛد اٌش٠ٍٟٚ :األعزبر/  -28

هطش ،  ش ، ٤ًِس جُوحٕٗٞ ،، ٓحؾغط٤عس ضك٤ِ٤ِس ٓوحسٗس "" دسج جُخرشز ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس 

ٕٓٔ3. ّ 

 عجذ اٌٛدٚد ٠ؾ١ٝ  : د/ -29

 .ّ 31ٗٔ ،  ٗحؽشذٕٝ ذ جُٔٞؾض ك٢ هحٕٗٞ جإلغرحش ، -

جُٔٞعٞػس جُؼ٤ِٔس ألقٌحّ ٓكٌٔس جُ٘ول ، جُؿضء جُػح٢ٗ ، جألقٌحّ جُؼحٓس ك٢ جإلغرحش ،  -

 .ّ 31ٗٔ، ٗحؽشذٕٝ ذز ، جإلهشجس ٝجعطؿٞجخ جُخقّٞ ٝج٤ٔ٤ُٖ ٝجُخرش

 عٍٝ اٌشؾبد اٌؾذ٠ذٞ : د/ -30

جُخرشز ك٢ جُٔغحتَ جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ، دسجعس ضك٤ِ٤ِس ٓوحسٗس ك٢ جُٔغحتَ جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س 

 ك٢ هحٕٗٞ جُٔشجكؼحش جُٔقش١ ٝجُلشٗغ٢، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ، دٕٝ ضحس٣خ ٗؾش .

 عٍٝ ثشوبد : د/ -31

 .ّ  ٕٙٔٓحء جُٔذ٢ٗ ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ، ئؾشجءجش جإلغرحش أٓحّ جُون

 ةزؾٟ ٚاٌٟ : د/  -32

 .ّٕٔٓٓجُٞع٤و ك٢ هحٕٗٞ جُونحء جُٔذ٢ٗ ، ٓطرؼس ؾحٓؼس جُوحٛشز ٝجٌُطحخ جُؿحٓؼ٢ ،  -

ح ٝػٔالً ، جُ - ًٔ  ،ؿضء جُػح٢ٗ ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤سجُٔرغٞه ك٢ هحٕٗٞ جُونحء جُٔذ٢ٗ ، ػِ

ٕٓٔ7  .ّ 

 ؽّٓ :د/ ة ٕبعٟ عجذ اٌش -33

ئغرحش جُخطأ جُطر٢ ك٢ جُؼ٤ِٔحش جُؿشجق٤س ذٔإعغحش جُقكس جُؼ٤ٓٞٔس جُؿضجتش٣س ، سعحُس  

دًطٞسجٙ ، ضخقـ هحٕٗٞ ئدجس١ ٝئدجسز ػحٓس ، ٤ًِس جُكوٞم ٝجُؼِّٞ جُغ٤حع٤س ، ؾحٓؼس 

 ّ  . 1ٕٔٓ-7ٕٔٓ جُؿضجتش ، ،  -ٔ-ذحض٘س 

 وش٠ّخ عجبشٟ :األعزبرح /  -34

٤ًِس  ٓزًشز ٤َُ٘ جُٔحؾغط٤ش كشع هحٕٗٞ جُٔغإ٤ُٝس ج٤ُٜ٘ٔس ،  جُنشس ك٢ جُٔؿحٍ جُطر٢ ، 

 ّ . ٕٔٔٓ، ، جُؿضجتش ؾحٓؼس ُٓٞٞد ٓؼٔش١ ، ض٤ض١ ٝصٝ جُكوٞم ٝجُؼِّٞ جُغ٤حع٤س ، 

 د/ ِبٌه ؽّذ ِؾّٛد أثٛ ٔص١ش :  -35

، سعحُس دًطٞسجٙ ، ٤ًِس ػٖ جُخطأ ج٢ُٜ٘ٔ ، سعحُس ٓٞجصٗس جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ُِطر٤د 

 .ّ   1ٕٓٓ -ٛـ 3ٕٗٔؾحٓؼس ػ٤ٖ ؽٔظ،  جُكوٞم ، 
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 د/ ِؾّذ ؽغبَ ِؾّٛد ٌ فٟ : -36

جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُالُطضجّ  ذ٤ٖ آسجء جُلوٚ ٝأقٌحّ جُونحء ، جٌُطحخ جُػحُع ، جإلغرحش ك٢ جُٔٞجد  

 ّ. ٕٕٓٓ،  ٗحؽشذٕٝ ذ، جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س 

 ِؾّذ ؽغٓ لبعُ :د/ -37

ٝهنحت٤س ك٢ مٞء جُططٞسجش جُٔؼحفشز ألقٌحّ  جُخطأ ك٢ جُٔؿحٍ جُطر٢ " دسجعس كو٤ٜس 

 ّ .ٕٗٓٓجُٔغث٤ُٞس جُطر٤س " ، دجس جُؿحٓؼس جُؿذ٣ذز، 

 ِؾّذ ؽغ١ٓ ِٕصٛس  :د/  -38

 ضحس٣خ ٗؾش. جُٔغإ٤ُٝس جُطر٤س ، ٓ٘ؾأز جُٔؼحسف ذحإلعٌ٘ذس٣س ، دٕٝ 

 ِؾّذ عجذ اٌمبدس اٌعجٛدٞ : د/ -39

ػ٤ٖ ؽٔظ ، ؾحٓؼس كوٞم ٤ًِس جُسجٙ ، ، سعحُس دًطٞجُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ُطر٤د جُطخذ٣ش

،ٔ33ّٕ. 

 ِؾّذ ٘شبَ اٌمبعُ :  د/  -40

جُخطأ جُطر٢ ك٢ ٗطحم جُٔغإ٤ُٝس جُٔذ٤ٗس ، ٓؿِس جُكوٞم ٝجُؾش٣ؼس ، جُغ٘س جُػحُػس ، جُؼذد 

 .ّ 373ٔٓحسط  -ٛـ  33ٖٔجألٍٝ، سذ٤غ جألٍٝ 

 ِؾّذ ٚااً   ؽغ١ٓ ثٓ عٍٟ اٌٙالٌٟ : د/  -41

ّ جُونحء " دسجعس ٓوحسٗس " ، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُِٔكٌٔس جُؼٔح٤ٗس ،  جُخرشز جُل٤٘س أٓح 

ٕٓٓٗ .ّ 

 ِؾّٛد عّبي اٌذ٠ٓ صوٟ : د/  -42

" دسجعس جٗطوحد٣س ألقٌحّ هنحز جُٔٞمٞع ذ٘ذخ جُخرشز ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س 

 ّ . 33ٓٔ ّ 33ٓٔجُخرشجء" ، ٓطرؼس ؾحٓؼس جُوحٛشز ، 

 عجذ اٌؾ١ّذ :  ِذؽذ عجذ اٌجبسٞد/  -43

جالضؿحٛحش جُكذ٣ػس ك٢ ٓغث٤ُٞس جُطر٤د جُٔذ٤ٗس ػٖ أػٔحُٚ جُطر٤س ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، دجس  -

 ّ.7ٕٔٓ-ٕٙٔٓجُٜ٘نس جُؼشذ٤س ، 

هٞجػذ جإلغرحش ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  -

،ٕٓٔ7.ّ 

 : ؽغبصٞ ِص فٝ أؽّذ عجذ اٌغٛادد/  -44

جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ُِخر٤ش جُونحت٢ " دسجعس ٓوحسٗس ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُلشٗغ٢ ٝجُٔقش١  

ٝج٣ٌُٞط٢ ك٢ مٞء آسجء جُلوٚ ٝأقذظ أقٌحّ جُونحء "  ، دجس جُؿحٓؼس جُؿذ٣ذز ُِ٘ؾش ، 

ٕٓٓٗ ّ . 
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 د/ ِٕزس اٌفعً :  -45

٢ ٝجُواٞج٤ٖٗ جُطؿشذس جُطر٤س ػِا٠ جُؿغاْ جُرؾاش١ ٝٓاذٟ جٌُلح٣اس جُطا٢ ٣ٌلِٜاح  جُواحٕٗٞ جُٔاذٗ

 ّ. ٕٓٔٓع٘س   جُٔؿِذ جألٍٝ ،،  7جُؼذد جُؼوحذ٤س ٝجُطر٤س ، ذكع ٓ٘ؾٞس ذٔؿِس جٌُٞكس ، 

 ِٕصٛس عّش اٌّعب٠ خ : د/  – 46

ؼس ٗح٣ق جُؼشذ٤اس  جُش٣حك ، ؾحٓجُغؼٞد٣س ، جُٔغإ٤ُٝس جُٔذ٤ٗس ٝجُؿ٘حت٤س ك٢ جألخطحء جُطر٤س ،

 ّ. ٕٗٓٓ -ٛـ  ٕ٘ٗٔ، جُطرؼس جأل٠ُٝ ، ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس

  األعزبر / ٔج١ً داعٟ: -47

جإلغرحش ػٖ هش٣ن جُخرشز ك٢ جُٔغحتَ جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ، سعحُس ٓحؾغط٤ش، ٤ًِس جُكوٞم 

 ّ . ٕٗٔٓجُر٣ٞشز ، جُؿضجتش،  –ٝجُؼِّٞ جُغ٤حع٤س  ، ؾحٓؼس أ٢ًِ ٓك٘ذ أُٝكحـ 

 ٔٙبد اٌخٛسٞ :د/  – 48

 جُخطأ جُطر٢ . 

٣٘ح٣ش ع٘س  ٖإلٗطشٗص ، ٓأخٞرز ذطحس٣خ جألقذ  جُٔٞجكن ٗوالً ػٖ جُٔٞهغ جُطح٢ُ ػ٠ِ ؽرٌس ج 

ٕٕٓٔ    

http://www.terezia.com/section.php?id=1577 
 

 ٘شبَ اثشا١ُ٘ اٌغع١ذ عجذ اٌىش٠ُ :د/  -49

جُٔغث٤ُٞس جُٔذ٤ٗس ُٔؼح٢ٗٝ جُونحء " دسجعس ٓوحسٗس ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُٔقش١ ٝجُوحٕٗٞ  

 ّ.33٘ٔذ٢٘ ع٣ٞق، ، ؾحٓؼس كوٞم دًطٞسجٙ ، ٤ًِس جُ جُلشٗغ٢"  ، سعحُس 

  ٚصٔخ عب٠ىٟ : /األعزبرح  -50

ئغرحش جُخطأ جُطر٢ أٓحّ جُوحم٢ جُٔذ٢ٗ ، ٓزًشز ٤َُ٘ ؽٜحدز جُٔحؾغط٤ش ك٢ جُوحٕٗٞ كشع " 

 .ٕٔٔٓض٤ض١ ٝصٝ ، جُؿضجتش ،  –هحٕٗٞ جُٔغإ٤ُٝس ج٤ُٜ٘ٔس "  ، ؾحٓؼس ُٓٞٞد ٓؼٔش١ 
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 )د( مجموعات األحكام القضائٌة :

أقٌحّ ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س جُقحدسز ك٢ جُٔٞجد جُٔذ٤ٗس ٝجُٔ٘ؾٞسز  ِغّٛعخ عّش : -1

ح جُل٢٘ ُطؿ٤ٔغ ٝقط٠ ئٗؾحء ٌٓطرّٜ ، 3ٖٔٔ ػحّ ٖٓ ٝهص ئٗؾحء ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ك٢

 ، سجؾؼٚ جُٔغطؾحس/ أقٔذ ٓكٔذ ػرذ جُؼظ٤ْ جُؿَٔ. ّ 3ٗ3ٔجألقٌحّ ػحّ 

 ذسٛح جٌُٔطد جُل٢٘ ذٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س. ق، ٣ُ  اٌّصشِٞغّٛعخ أؽىبَ إٌمط  -2

قذسٛح جٌُٔطد جُل٢٘ ذٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ) ٣٘ح٣ش ، ٣ُ  إٌششح اٌزشش٠ع١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ -3

 .  (٣ٕٕٓٓ٘ح٣ش  -٣ٕٓٔ7٘ح٣ش  - ٤ٗٞ٣ٕٓٔ٘ٚ  - ٕ٘ٔٓ

اٌّغزؾذس ِٓ اٌّجبدئ اٌزٟ لشسرٙب اٌذٚائش اٌّذ١ٔخ ةٟ ِٛاد اإلصجبد ِٓ أٚي ٠ٕب٠ش  -4

 ، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س.  2012ٌغب٠خ هخش د٠غّجش  2003

اٌّغزؾذس ِٓ اٌّجبدئ اٌزٟ لشسرٙب اٌذٚائش اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ ٚااللزصبد٠خ ٚدٚائش  -٘

 2018اإل٠غبساد ٚاٌعّبي ٚاٌز ١ِٕبد االعزّبع١خ ٚغعْٛ سعبي اٌمعبء " ِٓ أٚي أوزٛثش 

 .جسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س، ئفذ 2019ٌغب٠خ ٔٙب٠خ عجزّجش 

اٌّغزؾذس ِٓ اٌّجبدئ اٌزٟ لشسرٙب دٚائش اٌّغّٛعبد اٌّذ١ٔخ ةٟ اٌفزشح ِٓ أٚي  -6

  ااذاساد اٌّىزت اٌفٕٟ ٌّؾىّخ إٌمط 2020ٌغب٠خ هخش عجزّجش  2019أوزٛثش 

 اٌّصش٠خ.

ااذاساد اٌّىزت  اٌّجبدئ اٌمب١ٔٛٔخ ٌّؾىّخ إٌمط ةٟ ش ْ اٌّؾبوُ االلزصبد٠خ   - 7

 .اٌفٕٟ ٌّؾىّخ إٌمط اٌّصش٠خ

، ئفذجسجش جٌُٔطد ِغّٛعخ اٌمٛاعذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ لشسرٙب ِؾىّخ اٌز١١ّض اٌى٠ٛز١خ -8

 - 33ٗٔ، ٣٘ح٣ش ٝجُػح٢ٗ جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س     ) جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

جُػحُع ، ٤ُٞ٣ٚ جُٔؿِذ جألٍٝ ْٝ جُػحُع ، جُوغ - 33ٙٔجُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ٗٞ٣ٚ 

جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ،  - ٕٗٓٓجُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٓح٣ٞ ع٘س  - 333ٔ

 ( . 1ٕٓٓ ع٘س  ٗٞكٔرش

، ٓؿِس دٝس٣س ضقذس ػٖ جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س  ِغٍخ اٌمعبء ٚاٌمبْٔٛ -9

 (. ٖٗ،  ٕٗ،   ٔٗ،  ٓٗ،  3ٖ،  1ٖ،  7ٖ،  ٖٙ،  ٖ٘، ٖٗ،  ٖٖ،  ٕٖ،  ٖٔ، ) جألػذجد  

ب -10 ًِ خالٍ جُلطشز ٖٓ  - اٌّجبدئ اٌزٟ لشسرٙب ِؾىّخ اٌز١١ّض اٌى٠ٛز١خ خالي أسثع١ٓ عب

، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ،   ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٖٔقط٠  37ٕٔ/ٓٔ/ٔ

 .ّ  ٕٙٔٓ ع٘س جإلغرحش  ، أًطٞذش –جُٔؿِذ جُشجذغ 

اٌّغزؾذس ةٟ اٌّٛاد اٌزغبس٠خ ٚاإلداس٠خ ٚاٌّذ١ٔخ ٚاٌعّب١ٌخ ٚاألؽٛاي اٌشخص١خ    -11

           ، جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ،  اإلاذاساْ اٌؾبدٞ عشش ٚاٌضبٟٔ عشش

 . ّ 7ٕٔٓ ع٘س ٓح٣ٞ
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 ، جُؿضت٤ٖ جألٍٝ ٝجُػح٢ٗ ، ئفذجسجش وزبة اٌخجشح ةٟ ظٛء أؽىبَ ِؾىّخ إٌمط -12

 .ّ  ُٕٔٔٓٝس جإلٓحسجش جُؼشذ٤س جُٔطكذز "،جُطرؼس جأل٠ُٝ،دجتشز جُونحء ذآحسز أذٞ ظر٢"د

 )٘ـ( اٌزشش٠عبد ٚاٌّزوشاد اإل٠عبؽ١خ : 

،  ٓؿٔٞػس جألػٔحٍ جُطكن٤ش٣س جُٔزًشز جإل٣نحق٤س ُٔؾشٝع جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١  -1

 ، جُؿضء جُػحُع.

٢ ، ئفذجسجش ٝصجسز جُؼذٍ ج٣ٌُٞط٤س ، كرشج٣ش جُٔزًشز جإل٣نحق٤س ُِوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ج٣ٌُٞط -2

 ّ .ٕٔٔٓع٘س 

ذطؼذ٣َ ذؼذ أقٌحّ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ  ٕٙٔٓ( ُغ٘س ٕ٘جُٔزًشز جإل٣نحق٤س ُِوحٕٗٞ سهْ ) -3

 جُخرشز ج٣ٌُٞط٢.

 . 3ٙ1ُٔغ٘س  ٕ٘سهْ  جُٔقش١جُٔزًشز جإل٣نحق٤س ُوحٕٗٞ جإلغرحش  -ٗ

 .31ُٓٔغ٘س  3ٖ جُٔزًشز جإل٣نحق٤س ُوحٕٗٞ جإلغرحش ج٣ٌُٞط٢ سهْ -٘

 ٝضؼذ٣الضٚ ( . 3ٗ1ٔ/ ٖٔٔجُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُٔقش١ ) سهْ  -6

 ٝضؼذ٣الضٚ ( . 31ٓٔ/ 7ٙجُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ج٣ٌُٞط٢ ) سهْ  -7

 .3ٕ٘ٔ/3ٙجُٔشعّٞ ذوحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز أٓحّ ؾٜحش جُونحء ك٢ ٓقش سهْ  -8

 .  ٝضؼذ٣الضٚ 31ٓٔ/ٓٗجُٔشعّٞ ذوحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز ج٣ٌُٞط٢ سهْ  -9

 ٝضؼذ٣الضٚ. 3ٙ1ٔ/ ٕ٘هحٕٗٞ جإلغرحش جُٔقش١  سهْ  -10

 ٝضؼذ٣الضٚ ( . 31ُٓٔغ٘س  3ٖهحٕٗٞ جإلغرحش ج٣ٌُٞط٢ ) جُٔشعّٞ ذوحٕٗٞ سهْ  -11

 ٝضؼذ٣الضٚ . 3ٙ1ٔ/ ٖٔهحٕٗٞ جُٔشجكؼحش جُٔقش١ سهْ  -12

 ( . 31ٓٔ/1ٖهحٕٗٞ جُٔشجكؼحش ج٣ٌُٞط٢ ) جُٔشعّٞ ذوحٕٗٞ سهْ  -13

ذؾإٔ ٓضجُٝس ٜٓ٘س جُطد ٝجُٜٖٔ جُٔغحػذز ُٜح  ُٕٕٓٓغ٘س  ٢7ٓ سهْ جُوحٕٗٞ ج٣ٌُٞط -14

 ٝقوٞم جُٔشم٠ ٝجُٔ٘ؾةش جُقك٤س .

 . 7ُّٕٔٓغ٘س  ٙٔهحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُخرشز جُوطش١ سهْ  -15
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 )و( أحكام قضائٌة عربٌة :  

 أؽىبَ ِؾىّخ إٌمط اٌّصش٠خ  :  -

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػٔش  ُٔغ٘س  1هؼٖ سهْ  3ٖٖٔٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  3ٔٗول ٓذ٢ٗ  -1

 .ٗٔؿ  ٔؾـ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػٔش  ُٔغ٘س  ٖ٘هؼٖ سهْ  3ٖٕٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -2

 .3ٓٔؿ  ٔؾـ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػٔش  ُٖغ٘س  ٕٙهؼٖ سهْ  3ٖٖٗٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -3

 . 3ٓٗؿ  ٔؾـ 

ونحت٤س، ٓؿٔٞػس ػٔش جُ ُٗغ٘س  1ٖهؼٖ سهْ  3ٖٖ٘ٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٔٗول ٓذ٢ٗ   -4

 .  ٖٗٙؿ  ٔؾـ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػٔش  ُ٘غ٘س  1ٕهؼٖ سهْ  3ٖٖٙٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -5

 . ٕٓٓٔؿ  ٔؾـ  

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس ػٔش  ُ٘غ٘س  ٘٘هؼٖ سهْ   3ٖٖٙٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٖٓٗول ٓذ٢ٗ   -ٙ

 .  ٗٗٓٔؿ  ٔؾـ 

 ٕجُونحت٤س ٓؿٔٞػس ػٔش ؾـ  7س ُغ٘ 1ٔهؼٖ سهْ  3ٖ7ٖٔٓ أًطٞذش ع٘س  1ٕٗول   -7 

 .3ٔٔؿ 

جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس  3ُغ٘س  ٘ٙهؼٖ سهْ  3ٖٗٓٔٓ كرشج٣ش ع٘س    ٘ٔٗول ٓذ٢ٗ   -8 

 .   3ٙؿ  ٖػٔش ؾـ 

جُونحت٤س ،  ُٔٔغ٘س  ٓ٘جُطؼٖ سهْ  3ٕٖٗٔٓ ٓحسط  ع٘س   ٕٔٗول ٓذ٢ٗ   -9 

 .3ٔٗؿ  ٖٓؿٔٞػس ػٔش ؾـ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٔٔغ٘س  ٗٙهْ هؼٖ س 3ٕٖٗٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٗٔٗول ٓذ٢ٗ  -10

 .٘ٗٗؿ  ٖػٔش ؾـ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٔٔغ٘س  ٙٙهؼٖ سهْ  3ٕٖٗٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  1ٕٗول ٓذ٢ٗ  -11 

 .7ٓٗؿ  ٖػٔش ؾـ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٕٔغ٘س  ٖٗهؼٖ سهْ  3ٖٖٗٔٓ ٓحسط ع٘س   ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -12 

 .1ٙؿ  ٗػٔش ؾـ  

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٕٔغ٘س  77هؼٖ سهْ   3ٖٖٗٔٓ أذش٣َ  ع٘س  ٕٕٗول ٓذ٢ٗ   -13

 . 7ٗٔؿ  ٗػٔش ؾـ 

جُونحت٤س ،  ُ٘ٔغ٘س  ٘ٓٔهؼٖ سهْ  3ٖٗٙٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕٔٗول ٓذ٢ٗ  -14 

 .ٕٗ٘ؿ  ٘ٓؿٔٞػس ػٔش ؾـ 
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جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٙٔغ٘س  1٘هؼٖ سهْ  3ٗ7ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  7ٕٗول ٓذ٢ٗ   -15

 . 7ٖٗؿ  ٘ػٔش ؾـ 

جُونحت٤س ،  ُٙٔغ٘س   ٘جُطؼٖ سهْ    3ٗ7ٖٔٓ أذش٣َ ع٘س  7ٔٗول ٓذ٢ٗ    -16

 .  31ٖؿ   ٘ٓؿٔٞػس  ػٔش ؾـ 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  7ُٔغ٘س  ٖٓهؼٖ سهْ  3ٗ1ٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س   ٕٓٗول ٓذ٢ٗ  -17 

 .1ٕٙؿ  ٘ػٔش ؾـ 

جُونحت٤س  ، ٓؿٔٞػس  ُٕٓغ٘س  3ٔ7ٔسهْ  3ٖ٘ٔٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٕٗول ؾ٘حت٢   -18 

 . ٖٖٖم  3ٕٓ ؿ ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  3ُٔغ٘س  1ٔٔهؼٖ سهْ  3ٖ٘ٔٔٓ أذش٣َ ع٘س  3ٔٗول ٓذ٢ٗ  -19 

 .3ٔم  1ٔٔؿ  ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،ٓؿٔٞػس  3ُٔغ٘س  ٔٙهؼٖ سهْ  3ٖ٘ٔٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٗٔٗول ٓذ٢ٗ   -20 

 . 7٘ٔم  ٕٓٓٔؿ  ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٕٔغ٘س  1ٖٔسهْ  هؼٖ 3ٖٖ٘ٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٕ٘ٗول ٓذ٢ٗ   -21 

 .3ٙٔم  ٕٖٕٔؿ  ٗأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٕٔغ٘س  ٖ٘٘هؼٖ سهْ  3ٖ٘٘ٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٕٓٗول ٓذ٢ٗ   -22 

 . ٕٙم  ٕٓ٘ؿ  ٙأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٕٕغ٘س  ٘ٗٔهؼٖ سهْ  3٘٘ٔ ٖٓ ٗٞكٔرش ع٘س ٓٔٗول ٓذ٢ٗ   -23 

 . 31ٔم  3ٙٗٔؿ  ٙ ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

جُونحت٤س ،  ُٕٕغ٘س   ٖٙٗهؼٖ سهْ  3ٖ٘ٙٔٓ ٓحسط ع٘س  3ٕٗول ٓذ٢ٗ  -24  

  .ٔٙم  ٕٙٗؿ  7ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  1ُٕغ٘س  ٕٖٖٔهؼٖ سهْ  3٘3ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  7ٕٗول ؾ٘حت٢  -25 

 . 3ٔم  ٖٕؿ  ٔع  ٓٔٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٕٙغ٘س  ٖٓٔهؼٖ سهْ  3ٕٙٔع٘س ٖٓ كرشج٣ش  ٘ٔٗول ٓذ٢ٗ  -26 

 . 3ٖم  ٖٕ٘ؿ  ٔع  ٖٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  1ُٕغ٘س  ٗٗٔهؼٖ سهْ  3ٕٖٙٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س   ٖٓٗول ٓذ٢ٗ  -27

 .ٙٓٔم  7ٔٙؿ  ٕع  ٖٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  3ُٕغ٘س  ٕٙع٘س هؼٖ سهْ  3ٖٙٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -28 

 .ٙٙم  3ٖ٘ؿ  ٔع  ٘ٔؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط ٓ

جُونحت٤س ،  ُٖٓغ٘س  ٕٕٓهؼٖ سهْ  3ٖٙٗٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -29 

 .  1٘ٔم  11ٕٔؿ  ٖع  ٘ٔٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 
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جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖٔغ٘س  ٕٕ٘هؼٖ سهْ  3ٖٙٙٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -30 

 .1ٔم  ٖٖٔؿ  ٔع  7ٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖٖغ٘س  33ٔهؼٖ سهْ  3ٙ7ٖٔٓ ٓحسط ع٘س  3ٗول ٓذ٢ٗ  - 31 

 .3ٗم   33٘ؿ  ٕع  1ٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖٙغ٘س  3ٖٗٔسهْ  3ٙ7ٖٔٓ ٓحسط ع٘س   ٗٔٗول ؾ٘حت٢   -32

    71م  ٘ٔٗؿ  ٔع  1ٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  ُٖٖغ٘س  ٖٕٔهؼٖ سهْ  3ٙ7ٖٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -33

 .ٕ٘ٔم  1ٖٔؿ  ٕ 1ٔجُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖٖغ٘س  ٖٖهؼٖ سهْ  3ٙ7ٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٔٔٗول ٓذ٢ٗ  -34

 .ٗٗٔم  3٘ٙؿ  ٕع  1ٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  7ُٖغ٘س  3ٕٓٔهؼٖ سهْ  3ٙ1ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  1ٗول ؾ٘حت٢  -35 

 .ٗم  ٕٔؿ  ٔع  3ٔأقٌحّ جُ٘ول ط

جُونحت٤س ،  ٓؿٔٞػس  ُٖٗغ٘س  ٖٗٙهؼٖ سهْ  3ٙ1ٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٖٗول ٓذ٢ٗ  -36 

 .٘٘ٔم  3ٖٓٔؿ  ٕع  3ٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٕٖغ٘س  3ٖٙهؼٖ سهْ  3ٙ1ٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٗٔٗول ٓذ٢ٗ  -37 

 .1ٖٔم  3ٖٗؿ  ٕع  3ٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖٗغ٘س  3ٗٗهْ هؼٖ س 3ٙ1ٖٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  7ٗول ٓذ٢ٗ  -38 

 . 31ٔم  7ٖٓٔؿ  ٖع  3ٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٖٗغ٘س  ٙٔ٘هؼٖ سهْ  3ٙ1ٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -39 

 .ٕٗٗم  ٓٓٙٔؿ  ٖع  3ٔٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

هنحت٤س، ٓؿٔٞػس  ُٖٗغ٘س  ٕٔ٘هؼٖ سهْ  3ٙ3ٔش ع٘س  ٖٓ ٣٘ح٣ ٗٔٗول ٓذ٢ٗ  -40 

 . ٙٔم  3٘ؿ  ُٕٓ٘ول ط أقٌحّ ج

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖ٘غ٘س  ٕ٘هؼٖ سهْ  3ٙ3ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٙٗول ٓذ٢ٗ  -41 

 . ٘ٗم  1ٕ٘ؿ  ٔع  ٕٓأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖ٘غ٘س  3ٙٔهؼٖ سهْ  3ٙ3ٖٔٓ أذش٣َ ع٘س  7ٔٗول ٓذ٢ٗ  -42 

 . ٔٓٔم  ٕٔٙؿ  ٕع  ٕٓأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٖ٘غ٘س  1ٗهؼٖ سهْ  3ٙ3ٖٔٓ أذش٣َ   ٕٕٗول ٓذ٢ٗ ؾِغس   -43 

 .ٙٓٔم  ٙ٘ٙؿ  ٕٓٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖ٘غ٘س  ٕٕٔهؼٖ سهْ  3ٙ3ٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -44 

  ٕٕٔم  7ٙ3ؿ  ٕع  ٕٓأقٌحّ جُ٘ول ط 
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ؿٔٞػس جُونحت٤س ، ٓ ُٖ٘غ٘س  ٖٕ٘هؼٖ سهْ  3ٙ3ٔأًطٞذش ع٘س  ٕٔٗول ٓذ٢ٗ  -45 

 . 7ٙٔم  1ٖٔٔؿ  ٖع  ٕٓأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٖ٘ٔغ٘س   ٔٔٔهؼٖ سهْ   3ٙ3ٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س   ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -46 

 . ٙٙٔم  7٘ٓٔؿ  ٕع  ٕٓٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖ٘غ٘س  ٘ٙٗهؼٖ سهْ  37ٖٓٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -47 

 . ٕ٘ م ٕٕٖؿ  ٔع  ٕٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖٙغ٘س  ٘هؼٖ سهْ  37ٖٓٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٕٗول ٓذ٢ٗ   -48 

 . 3ٓم  3٘٘ؿ  ٕٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖٙغ٘س  ٖٓٔهؼٖ سهْ  37ٖٓٔٓ ٓح٣ٞ  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ   -49 

 .  3ٓ1ؿ  ٘ٗٔم  ٕٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٖٙغ٘س  ٗٙٗهؼٖ سهْ  37ٖٔٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٔٗول ٓذ٢ٗ  -50 

 .73ٔم   ٕٙٓٔؿ  ٖع  ٕٕٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

جُونحت٤س ،  7ُٖغ٘س  33هؼٖ سهْ  37ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٔٗول ٓذ٢ٗ  -51  

 . ٕٕٔم  7ٖ٘ٔؿ  ٖع  ٖٕٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٖٙغ٘س  ٘ٗٗهؼٖ سهْ  37ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٙٔٗول ٓذ٢ٗ  -52 

 . 3ٕٔم  3ٓٗٔؿ  ٖع  ٖٕط  ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول

جُونحت٤س ،  ُٕٗغ٘س  ٙٙ٘ٔهؼٖ سهْ   37ٖٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س   ٔٔٗول ؾ٘حت٢  -53 

 . ٓٗم  1ٓٔؿ  ٔع  ٕٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

 ُٖٗغ٘س  ٗٔٓٔهؼٖ سهْ   37ٖٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س   ٓٔٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س "  -55

 .ٕٙٗم  ٖٕٔٔؿ  ٕٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس  3ُٖغ٘س  ٕٔٙهؼٖ سهْ  37ٖٗٔٓ أذش٣َ ع٘س  3ٕٗول ٓذ٢ٗ  -56 

 . ٕ٘ٔم  7ٙٔؿ  ٔع  ٕ٘أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  3ُٖغ٘س  7٘هؼٖ سهْ  37ٖ٘ٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٕ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -57 

 .٘٘م  ٗٗٔؿ  ٔع  ٕٙأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٓٗغ٘س  ٗٙٙهؼٖ سهْ  ٤ٗٞ٣ٔ37٘ٚ ع٘س  ٕٗٗول ٓذ٢ٗ  -58 

 . ٕٔٗم  ٕٗٙٔؿ  ٕٙأقٌحّ جُ٘ول ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٓٗغ٘س  7ٗٙهؼٖ سهْ  37ٖ٘ٔٓ د٣غٔرش ع٘س  3ٗول ٓذ٢ٗ   -59

 . 33ٕم  3ٖ٘ٔؿ  ٕٙأقٌحّ جُ٘ول ط 

غ٘س ُ ٗٔهؼٖ سهْ  37ٖٙٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٔٔدجتشز جألقٞجٍ جُؾخق٤س " ٗول "  -60 

 . 3ٓم  1ٖٗؿ  ٔع  7ٕجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ٗٗ
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جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٓٗغ٘س  ٖٔٔهؼٖ سهْ  37ٖٙٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٕ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -61 

 . ٕٓٔم   3ٗٗؿ  ٔع  7ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٕٗغ٘س  ٕٖٙهؼٖ سهْ   37ٖٙٔٓ ٓحسط ع٘س  ٘ٔٗول ٓذ٢ٗ  -62

 .3ٕٔم  ٙٗٙؿ  ٔع  7ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٓٗغ٘س  11٘هؼٖ سهْ  37ٖٙٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٗٗول ٓذ٢ٗ  -63 

 .7ٗٔم  7ٕ٘ؿ  ٔع  7ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُ٘ٗغ٘س  3ٔهؼٖ سهْ  37ٖٙٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٖٗول ٓذ٢ٗ  -64

 .1ٕٙم   ٙٔ٘ٔؿ  ٕع  7ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٕٗغ٘س  ٖٙٔهؼٖ سهْ  37ٙٔرش ع٘س ٖٓ ٗٞكٔ ٓٔٗول ٓذ٢ٗ  -65 

 .3ٕٕم  ٗ٘٘ٔؿ  ٕع  7ٕٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  7ُٗغ٘س  ٗٓٙهؼٖ سهْ  377ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   ٖٓول ؾ٘حت٢ ٗ -66

 .  111ؿ  1ٗٔم  1ٕأقٌحّ جُ٘ول ط  

، ٓؿٔٞػس جُونحت٤س  ُٕٗغ٘س  ٘ٗٙهؼٖ سهْ  377ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -67 

 .7٘م  1ٖٖؿ  ٔع  1ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖٗغ٘س  7ٗهؼٖ سهْ  377ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  3ٗول ٓذ٢ٗ   -68 

 .1ٓم ٖٔٗؿ  1ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٔٗغ٘س  ٖ٘٘هؼٖ سهْ  377ٔ ع٘س ٖٓ كرشج٣ش ٕٔٗول ٓذ٢ٗ  -69 

 . 3ٗم  3ٔٗؿ 1ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٖٗغ٘س  1ٖ٘هؼٖ سهْ  ٢ٗٔ377 جألٍٝ ٖٓ ٓحسط ع٘س ٗول ٓذ -70

 .3ٓٔم  3ٔ٘ؿ  ٔع  1ٕٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٓٗغ٘س  7٘ٗهؼٖ سهْ  ٣ٔ371٘ح٣ش ع٘س ٖٓ  ٕ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -71 

 .ٖٙم    3ٖٓؿ  ٔع  3ٕأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ٙٗ٘س ُغ 1ٙٙهؼٖ سهْ  373ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٓٔٗول ٓذ٢ٗ   -72 

 .ٕٗم  7ٓٔؿ  ٔع  ٖٓأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  1ُٗغ٘س  ٔٔٔٔهؼٖ سهْ  373ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٗٔٗول ٓذ٢ٗ  -73 

 . ٔٓٔم  7ٕ٘ؿ  ٔع  ٖٓٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس  1ُٗغ٘س  3ٗ3ٔهؼٖ سهْ  373ٖٔٓ ٓحسط  ٕٙٗول ؾ٘حت٢  -74 

 .73م  1ٖٔؿ  ٖٓأقٌحّ جُ٘ول ط  

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٙٗغ٘س  3ٓٙهؼٖ سهْ  373ٖٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -75

 . ٖٕٕم  7ٕٓؿ  ٕع  ٖٓأقٌحّ جُ٘ول ط 
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جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖٗغ٘س  1٘ٙهؼٖ سهْ  373ٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٕٗول ٓذ٢ٗ  -76 

 .1ٕٔم  ٖٔ٘ؿ  ٕع  ٖٓأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس  1ُٗغ٘س   3ٕٓٔؼٖ سهْ ه 373ٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ    -77

 .ٕٖٓم  ٕٓٙؿ  ٕع  ٖٓأقٌحّ جُ٘ول  

جُونحت٤س ،  1ُٗغ٘س  7ٕ٘ٔهؼٖ سهْ  373ٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٓٗول ٓذ٢ٗ   -78

 . ٔٓٗم  7ٖٖؿ  ٖٓٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس  ُ٘ٗغ٘س  1ٔهؼٖ سهْ  31ٓٔع٘س ٣٘ح٣ش ٖٓ  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ   -79 

 .ٓٙم  1ٕٙؿ  ٔع  ٖٔط ُ٘ول أقٌحّ ج

جُونحت٤س، ٓؿٔٞػس  3ُٗغ٘س  7ٔ1هؼٖ سهْ  31ٖٓٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٕٗٗول ٓذ٢ٗ   -80 

 . ٕٖٕم  1ٕٔٔؿ  ٔع  ٖٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٓ٘غ٘س  11ٕهؼٖ سهْ  31ٖٓٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  1ٕٗول ؾ٘حت٢  -81 

 .ٖٖٔم  1ٖٙؿ  ٔع  ٖٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  3ُٗغ٘س  1ٔ7هؼٖ سهْ  31ٖٓٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -82 

 . 3ٖٗم  177ٔؿ  ٖٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،ٓؿٔٞػس  ُٙٗغ٘س  733هؼٖ سهْ  31ٖٓٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕٔٗول ٓذ٢ٗ  -83 

 . ٖٖ٘م  3ٓٗٔؿ  ٕع  ٖٔأقٌحّ جُ٘ول ط 

ُغ٘س  3ٙهؼٖ سهْ  31ٖٓٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ " دٝجتش جال٣ؿحسجش "   -84

 .71ٖم  ٕٖٕٓؿ  ٖٔجُونحت٤س ط  ٓ٘

جُونحت٤س ،  3ُٗغ٘س  3ٔ3ٔهؼٖ سهْ  31ٖٓٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٕٗول ٓذ٢ٗ  -85

 . 11ٖم  1ٕٕٓؿ  ٕع  ٖٔٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٓ٘غ٘س  7ٖٔهؼٖ سهْ  31ٖٔٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -86 

 .ٕٔ٘م  1ٕٖٔؿ  ٕع  ٕٖأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  3ُٗغ٘س  7ٔ٘هؼٖ سهْ  31ٕٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٙٗول ٓذ٢ٗ  -87 

 .  1ٔٔم  7ٓٙؿ  ٔع  ٖٖأقٌحّ جُ٘ول ط 

، ٓؿٔٞػس أقٌحّ  1ُٗغ٘س  3ٗٗهؼٖ سهْ  31ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٓٗول ٓذ٢ٗ  -88 

 .ٕٗٔم  1ٗٔٔؿ  ٕع  ٖٖجُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  3ُٗغ٘س  1٘٘هْ هؼٖ س 31ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  3ٕٗول ٓذ٢ٗ  -89 

 . 1ٕٕم  3ٕ٘ٔؿ  ٕع  ٖٖٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٕ٘غ٘س  3ٖٙٔهؼٖ سهْ  31ٖٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٔٗول ٓذ٢ٗ  -90 

 .   ٖٖٕم  ٘ٙٔٔؿ  ٕع  ٖٗأقٌحّ جُ٘ول ط 
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جُونحت٤س ،  ُٓ٘غ٘س  7ٖٙهؼٖ سهْ  31ٖٖٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕٗٗول ٓذ٢ٗ  -91 

 . 7ٕٖم  7ٔٙٔؿ  ٕع  ٌٖٗحّ جُ٘ول ط ٓؿٔٞػس أق

جُونحت٤س ،  3ُٗغ٘س  ٖ٘ٓٔهؼٖ سهْ  31ٖٖٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  1ٕٗول ٓذ٢ٗ  -92 

 . ٖٖ٘م  7ٔ٘ٔؿ  ٕع  ٖٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،    ُٓ٘غ٘س  3٘ٔهؼٖ سهْ  31ٖٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٕٗول ٓذ٢ٗ   -93 

 . 7ٕٖم  13ٖٔؿ  ٕع  ٖٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٕٗغ٘س  ٔٙ٘هؼٖ سهْ  31ٖٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  7ٕٗول ٓذ٢ٗ  -94 

 .1ٕٖم  3ٗ1ٔؿ  ٕع  ٖٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  1ُٗغ٘س  1ٕٓٔهؼٖ سهْ  31ٖٗٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -95 

 . 3ٕم  1ٖٔؿ  ٔع  ٖ٘أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖ٘غ٘س  ٕٕ٘ٔهْ س 31ٖٗٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   ٔٔٗول ؾ٘حت٢  -96 

 .٘م  ٖٗؿ  ٖ٘أقٌحّ جُ٘ول ط

جُونحت٤س ،  3ُٗغ٘س  ٖٓ٘ٔهؼٖ سهْ  31ٖٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٗٗول ٓذ٢ٗ    -37

 .  ٖٔٔم 33٘ؿ ٖ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  3ُٗغ٘س  ٖٙٔهؼٖ سهْ  31ٖٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -98 

 . ٗ٘ٔم  1ٔٔؿ  ٔع  ٖ٘أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  3ُٗغ٘س  ٖٗ٘هؼٖ سهْ  31ٖٗٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٙٗول ٓذ٢ٗ  -33 

 .ٕٕ٘م  7ٙٔٔؿ  ٔع  ٖ٘أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  7ُٗغ٘س  7ٕٙٔهؼٖ سهْ  31ٖٗٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -100 

 .ٙٔٗم  3ٕٗٔؿ  ٕع  ٖ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س،  ُٖ٘غ٘س  1ٕٓٓهؼٖ سهْ  31ٗٔٗٞكٔرش ع٘س  ٗول ٓذ٢ٗ جألٍٝ ٖٓ   -101 

 . 3ٖٖم  73ٔٔؿ  ٖ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٔ٘غ٘س  3ٖٔٔهؼٖ سهْ  31ٖ٘ٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٕٗٗول ٓذ٢ٗ  -102 

 .ٖٖم  ٖٙٔؿ  ٔع  ٖٙٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

نحت٤س، جُو ُٔ٘غ٘س  1ٙ٘ٔهؼٖ سهْ  31٘ٔع٘س أذش٣َ ٖٓ  3ٕٗول ٓذ٢ٗ   -103 

 . ٙٗٔم  7ٖٓؿ  ٔع  ٖٙط ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٕ٘غ٘س  1٘٘هؼٖ سهْ  31ٖ٘ٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٗٓذ٢ٗ   -104

 .  ٖٕٗم  71ٔٔؿ  ٖٙأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س،  ُٕ٘غ٘س  7ٖ٘هؼٖ سهْ  31٘ٔع٘س د٣غٔرش ٖٓ  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ   -105 

 .ٕٕٙم  7ٕٕٔؿ  ٕع  ٖٙط ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول 
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هنحت٤س ،  ُٕ٘غ٘س  ٙ٘ٙٔهؼٖ سهْ  31ٖٙٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٙٗول ٓذ٢ٗ   -106 

 .17م  ٓٓٗؿ  7ٖٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٕ٘غ٘س  ٖٖٕٔهؼٖ سهْ  31ٖٙٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  1ٗول ٓذ٢ٗ  -107 

 . ٔٔٔم  ٖٗ٘ؿ  ٔع  7ٖأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٖ٘غ٘س  13ٔؼٖ سهْ ه 317ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٘ٔٗول ٓذ٢ٗ  -108 

 . 7٘م  ٕٙٗؿ  ٔع  1ٖٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٓ٘غ٘س  7ٓٓٔهؼٖ سهْ  317ٖٔٓ أذش٣َ ع٘س  3ٕٗول ٓذ٢ٗ  -109 

 . ٖٗٔم  ٔٙٙؿ  ٔع  1ٖٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٖ٘غ٘س  ٖٔٙهؼٖ سهْ  317ٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٙٗول ٓذ٢ٗ  -110 

 . ٘ٗٔم  7ٖٙؿ  ٕع  1ٖحّ جُ٘ول ط أقٌ

جُونحت٤س ،  ُٗ٘غ٘س  ٕٗ٘ٓهؼٖ سهْ  311ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -111 

 .ٕٕم  3ٙؿ  ٔع  3ٖٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٔ٘غ٘س  3ٕٕٙهؼٖ سهْ  311ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  1ٗول ٓذ٢ٗ  -112 

 . 1ٗم  1ٕٔؿ  ٔع  3ٖٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٕ٘غ٘س  1ٕٖٔهؼٖ سهْ  313ٔٓذ٢ٗ جألٍٝ ٖٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٗول -113

 . ٖٔم  ٔٗؿ  ٔع  ٓٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُ٘٘غ٘س  3ٕ٘هؼٖ سهْ  313ٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -114 

 .ٓٙم  3ٕ٘ؿ  ٔع  ٓٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

ُغ٘س  1ٕ٘هؼٖ سهْ  313ٔش ع٘س  ٖٓ كرشج٣ 3ٗول ٓذ٢ٗ " دٝجتش جإل٣ؿحسجش "    -115 

 . 73م  ٕٕٗؿ  ٓٗجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ٕ٘

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس   ُٗ٘غ٘س  ٕٓهؼٖ سهْ  313ٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٕٗول ٓذ٢ٗ  -116 

 .ٕ٘ٔم  ٖ٘ٗؿ  ٕع  ٓٗأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٗ٘غ٘س  17ٙهؼٖ سهْ  313ٖٔٓ أًطٞذش ع٘س  ٖٓٗول ٓذ٢ٗ  -117 

 . 7ٖٓم  1٘ٙؿ  ٕع  ٓٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

ُغ٘س  ٖٕٗ٘هؼٖ سهْ  33ٖٓٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٖٗول ٓذ٢ٗ " دٝجتش جإل٣ؿحسجش"   -118 

 .ٕ٘م  7ٓٔؿ  ٔٗجُونحت٤س، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  ٘٘

جُونحت٤س ،  ُٕ٘غ٘س  3ٕٔٓهؼٖ سهْ  33ٓٔس ٖٓ ٣٘ح٣ش ع٘ 3ٕٗول ٓذ٢ٗ  -119 

 . 1٘م  ٖٔٓؿ  ٔع  ٔٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  1ُ٘غ٘س  ٕٕٔٔهؼٖ سهْ  33ٖٓٔٓ ٓحسط ع٘س  ٘ٔٗول ٓذ٢ٗ  -120 

 .1ٕٔم  7ٙ7ؿ  ٔع  ٔٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 
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جُونحت٤س ،  ُ٘٘غ٘س  77ٗهؼٖ سهْ  33ٖٓٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕٔٗول ٓذ٢ٗ  -121 

 .ٖٙٔم  1ٖٔؿ  ٔع  ٔٗٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط ٓؿ

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  1ُ٘غ٘س  1ٗٔهؼٖ سهْ  33ٖٓٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -122 

 .ٙ٘ٔم  3٘٘ؿ  ٔع  ٔٗأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٗ٘غ٘س  113ٔهؼٖ سهْ  33ٖٔٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  3ٗول ٓذ٢ٗ  -123 

 . 1ٙٔم  1ٗٓٔؿ  ٔع  ٕٗأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س،  ُٔٙغ٘س  ٖٓ٘ٔهؼٖ سهْ  33ٖٔٔٓ د٣غٔرش ع٘س  ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -124 

 .1ٕٓم  77ٙٔؿ  ٕٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

 ُٗ٘غ٘س  1ٙٔهؼٖ سهْ  33ٕٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٖٕٗول " دٝجتش جإل٣ؿحسجش "    -125 

 .1ٓم  7ٖٖؿ  ٖٗجُونحت٤س ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س  3ُ٘غ٘س  1ٗٗٓٔهؼٖ سهْ  33ٕٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  7ٗول ؾ٘حت٢  -126

 .11م  3٘٘ؿ  ٔع  ٖٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

ُغ٘س  3ٕٕٗ، هؼٖ سهْ 33ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  7ٔٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س "   -127

 .  7ٕٗم  ٖٗٗٔؿ  ٖٗجُونحت٤س ،  ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط ٔٙ

ُونحت٤س ، ج ُٔٙغ٘س  3ٔٓٔهؼٖ سهْ  33ٖٖٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -128 

 . 77ٔم  ٕٕٔؿ  ٕع  ٗٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  3ُ٘غ٘س  ٕٖٕٙهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٙٗول ٓذ٢ٗ  -129

 .3ٙم  ٗٙٗؿ  ٔع  ٘ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

ؾِغس جُونحت٤س  3ُ٘غ٘س  ٖٕٖٔهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٖٓٗول ٓذ٢ٗ  -130 

 . ٘ٔٔم  1ٗ٘ؿ  ٔع  ٘ٗ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  3ُ٘غ٘س  ٖٖ٘ٙهؼٖ سهْ   33ٖٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٖٓٗول ٓذ٢ٗ  -131

 .ٙٔٔم  3ٕ٘ؿ  ٔع  ٘ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

جُونحت٤س ،   3ُ٘غ٘س  1ٖٓهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٓحسط ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -132 

 . 3ٔٔم  ٕٔٙؿ  ٔع  ٘ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  3ُ٘غ٘س  7ٖٓ٘هؼٖ سهْ  33َٗٔ ع٘س ٖٓ أذش٣ ٓٔٗول ٓذ٢ٗ  -133 

 .7ٕٔم  1ٙٙؿ  ٔع  ٘ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س،  ُٕٙغ٘س  ٙٓ٘هؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٓٔٗول ٓذ٢ٗ  -134 

 . 1ٕٔم  7ٖٙؿ  ٘ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

ٔٞػس جُونحت٤س ، ٓؿ ُٔٙغ٘س  ٕٗٙهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٔٗول ٓذ٢ٗ  -135 

 . ٓٙٔم  1ٗٓؿ  ٔع  ٘ٗأقٌحّ جُ٘ول ط 
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جُونحت٤س،  ُٓٙغ٘س  77ٖٔهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٙٗول ٓذ٢ٗ   -136 

 . 1ٔٔم  3٘٘ؿ  ٘ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٓٙغ٘س  3ٕٙٓهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٤ُٞ٣ٚ ع٘س  ٓٔٗول ٓذ٢ٗ  -137 

 .ٕٕٗم  1ٖٔٔؿ  ٕع  ٘ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  ُٓٙغ٘س  73ٕٓهؼٖ سهْ  33ٖٗٔٓ ٗٞكٔرش  7ٕٗول ٓذ٢ٗ  -138 

 .1ٕٔم  3ٕٗٔؿ  ٘ٗأقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٓٙغ٘س  1ٖٕٔهؼٖ سهْ  33ٖ٘ٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -139 

 . ٙٔٔم  1ٔ٘ؿ  ٔع  ٙٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٔ٘غ٘س  1ٓٔهؼٖ سهْ  33ٖٙٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٕٔٗول ٓذ٢ٗ  -140 

 . ٙٙم  1ٕٖؿ  ٔع  7ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٔٙغ٘س  1ٖٕٕهؼٖ سهْ  33ٖٙٔٓ ٤ُٞ٣ٚ ع٘س  ٖٗول ٓذ٢ٗ  -141 

 . ٕٓٓم  7ٙٓٔؿ  ٕع  7ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  3ُ٘غ٘س  ٕٖٙٔهؼٖ سهْ  33ٖٙٔٓ د٣غٔرش ع٘س  3ٕٗول ٓذ٢ٗ  -142 

 . ٕٖٓم  1ٗٙٔؿ  ٕع  7ٗجُ٘ول ط ٓؿٔٞػس أقٌحّ 

جُونحت٤س ،  ُٙٙغ٘س  17ٖٗهؼٖ سهْ  337ٖٔٓ ٓحسط ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -143 

 . 3٘م  31ٗؿ  ٔع  1ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٖٙغ٘س  3٘3ٙهؼٖ سهْ  331ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٙٔٗول ٓذ٢ٗ  -144 

 .3ٖم  ٘ٙٔؿ  ٔع  3ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٔٙغ٘س  ٕٖٗ٘هؼٖ سهْ  331ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٕٙٓذ٢ٗ  ٗول -145 

 . 1ٗم  3٘ٔؿ  ٔع  3ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٕٙغ٘س  3ٖٕهؼٖ سهْ  331ٖٔٓ ٓحسط ع٘س  ٕ٘ٗول ٓذ٢ٗ  -146 

 . ٖٙم   3ٕٗؿ  ٔع  3ٗٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  7ُٙغ٘س  13ٕٔهؼٖ سهْ  333ٖٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٙٔٗول ٓذ٢ٗ  -147 

 . ٖٗٔم  7ٗٙؿ  ٔع  ٓ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  1ُٙغ٘س  ٖٖ٘هؼٖ سهْ  333ٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٘ٔٗول ٓذ٢ٗ   -148

 .ٓ٘م  1٘ٓؿ  ٓ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س،  ُٗٙغ٘س  31ٕ٘هؼٖ سهْ  333ٖٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕٔ ٗول ٓذ٢ٗ -149

 .ٕٕٓم  ٗٔٔٔؿ  ٓ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  3ُٕغ٘س   3ٕٗٔهؼٖ سهْ  ٕٓٓٓٗول ٓذ٢ٗ ك٢ جألٍٝ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  -150 

 .ٖٗٔم  7ٙٗؿ   ٔ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 
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جُونحت٤س ،   7ُٔغ٘س  1ٖٕٖهؼٖ سهْ   ٕٕٖٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -151

 . 3ٕٓٔؿ  ٕع  ٖ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

جُونحت٤س  7ُٙغ٘س  71ٙٓٔهؼٖ سهْ  ٕٔٓٓذش٣َ ع٘س ٖٓ أ ٘ٔٗول ؾ٘حت٢  -152 

 .3ٙم  1ٔٗؿ  ٕ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

جُونحت٤س ،  ُٗٙغ٘س  1ٓٗهؼٖ سهْ  ٕٖٔٓٓٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -153 

 .3ٖٔم  33ٕؿ  ٕع  ٕ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

 جُونحت٤س ، ُ٘ٙغ٘س  1ٖ7ٗهؼٖ سهْ  ٕٖٔٓٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕٙٗول ٓذ٢ٗ  -154 

 . 3ٕٕم  7ٓٔٔؿ  ٕع  ٕ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  7ُٓغ٘س  1ٗٗٔهؼٖ سهْ  ٕٖٔٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س   ٕٗٗول ٓذ٢ٗ   -155

 .1ٕ٘م  ٕٖٔٔؿ  ٕ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  7ُٓغ٘س  1ٙٓٙهؼٖ سهْ  ٕٕٖٓٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   7ٕٗول ٓذ٢ٗ   -156

   . ٖٙم  ٕٕٓؿ ٖ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس  3ُٙغ٘س  1ٓٓٔهؼٖ سهْ  ٕٕٖٓٓٓ أذش٣َ   ٙٔٗول ٓذ٢ٗ   -157 

 .ٗٓٔم  7ٗ٘ؿ  ٖ٘أقٌحّ جُ٘ول ط 

 ُ٘ٙغ٘س  17ٗٓٔهؼٖ سهْ  ٖٕٓٓ ع٘س ٖٓ ٣٘ح٣ش 3ٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س "   -158

 . ٘ٗٔؿ  ٕٗم  ٗ٘جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٗٙغ٘س  ٕٖ٘ٔهؼٖ سهْ   ٖٕٓٓس ٖٓ ٗٞكٔرش ع٘ ٙٗول ٓذ٢ٗ  -159 

 .ٕٕٓم  ٕٓ٘ٔؿ  ٗ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٖٙغ٘س  ٖٕٗٗٗهؼٖ سهْ  ٕٖٗٓٓٓ أذش٣َ ع٘س  ٙٗول ؾ٘حت٢  -160 

 .7ٗم  1ٖٓؿ  ٔع  ٘٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُٗٙغ٘س  1ٗٓ٘هؼٖ سهْ  ٕٖٗٓٓٓ أذش٣َ ع٘س  ٓٔٗول ٓذ٢ٗ  -161 

 .7ٕم  3ٖٖؿ  ٘٘ؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط ٓ

جُونحت٤س  ُ٘ٙغ٘س  ٕٓٗ٘ٔهؼٖ سهْ  ٕٖٗٓٓٓ أذش٣َ ع٘س  ٕٕٗول ؾ٘حت٢ ؾِغس  -162

 . 3٘م  ٕٗٗؿ  ٔع  ٘٘، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط

 ٘٘ٔع٘س هؼٖ سهْ  ٕٗٓٓٓح٣ٞ ع٘س  ٔٔٗول " دجتشز هِرحش سؾحٍ جُونحء "  -163 

 . 7م  ٕٖؿ  ٘٘ل ط جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘و 7ُٕغ٘س 

جُونحت٤س  ،  ُٗٙغ٘س  1ٖٓ٘هؼٖ سهْ  ٕٖٗٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٗٗول ٓذ٢ٗ   -164 

  .33م  ٔٗ٘ؿ  ٘٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  ُ٘ٙغ٘س  3ٙٓٗٔهؼٖ سهْ  ٕٖ٘ٓٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٗٗول ؾ٘حت٢  -165 

 .٘م  3ٗؿ  ٙ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 
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 7ُٗغ٘س  3ٖٓٗهؼٖ سهْ  ٕٖ٘ٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س   1" ٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س  -166 

 .1ٓم  1٘ٗؿ  ٙ٘جُونحت٤س ،ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  7ُ٘غ٘س  1ٓٗهؼٖ سهْ  ٕٖ٘ٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  -167 

 .ٔ٘ٔم  1ٙ1ؿ  ٙ٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

س ، ٓؿٔٞػس جُونحت٤ ُٕٙغ٘س  1ٙٓٗهؼٖ سهْ  ٕٖٙٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  3ٗول ٓذ٢ٗ  -168 

 .1ٗم  ٕٔٗؿ  7٘أقٌحّ جُ٘ول ط 

ُغ٘س  13ٗهؼٖ سهْ  7ٕٖٓٓٓ ٤ُٞ٣ٚ ع٘س  3دجتشز جألقٞجٍ جُؾخق٤س " ٗول "  -169 

 . ٖٔٔم  ٔٙٙؿ  1٘جُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط  7ٙ

جُونحت٤س ،  7ُٙغ٘س  3ٕٙٙهؼٖ سهْ  1ٕٖٓٓٓ أذش٣َ ع٘س  3ٗول ٓذ٢ٗ  -170 

  . 7ٖم  ٕٓٗؿ  3٘ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

 7ُٓغ٘س  ٘٘ٙهؼٖ سهْ  ٕٖٓٔٓٓ كرشج٣ش ع٘س  3ٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س "  -171 

 . ٕٖم  3ٔٔؿ  ٔٙجُونحت٤س ، ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،   7ُٙغ٘س  3ٕٖٗهؼٖ سهْ  ٕٖٓٔٓٓ كرشج٣ش ع٘س  7ٕٗول ٓذ٢ٗ  -172 

 .  ٓ٘م  7ٖٔؿ  ٔٙٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  73ُغ٘س  13ٖٕهؼٖ سهْ  ٕٖٔٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٙٔل ٓذ٢ٗ ٗو -173

 .  7ٙؿ  ٕٙٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول ط 

جُونحت٤س ،  7ُٓغ٘س  3ٓٙهؼٖ سهْ   ٕٖٔٔٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  1ٕٗول ٓذ٢ٗ   -174 

 ٖٕٓٓجُٔغطكذظ ٖٓ جُٔرحدب جُط٢ هشسضٜح جُذٝجتش جُٔذ٤ٗس ك٢ ٓٞجد جإلغرحش ٖٓ أٍٝ ٣٘ح٣ش 

  3ٔ، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ، ؿ   ُٕٕٔٓـح٣س آخش د٣غٔرش 

جُونحت٤س ، جُٔرحدب  1ُٓغ٘س  31ٕٙٔهؼٖ  ٕٕٖٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٓٔٗول   -175

جُوح٤ٗٞٗس ُٔكٌٔس جُ٘ول ك٢ ؽإٔ جُٔكحًْ جالهطقحد٣س ، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس 

 . 7ٙؿ  3ٗجُ٘ول جُٔقش٣س ، ٓرذأ سهْ 

، جُونحت٤س  7ُٖغ٘س  ٕٙٙهؼٖ سهْ  ٕٕٖٔٓٓ ٓحسط ع٘س  ٕٕٗول ٓذ٢ٗ   -176

 . 7ٖم  7ٔٗؿ  ٖٙط ٓؿٔٞػس أقٌحّ جُ٘ول 

جُونحت٤س ، جُ٘ؾشز  ُٗغ٘س  71٘ٙهؼٖ سهْ  ٕٖٗٔٓٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  7ٗول ؾ٘حت٢  -177

جُطؾش٣ؼ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس ، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ، ٣٘ح٣ش ع٘س  

 .7ٔ، ؿ ٕ٘ٔٓ

 1ُٖغ٘س  3٘ٗٔهؼٖ سهْ  ٕٖ٘ٔٓٓ أذش٣َ ع٘س  ٖٕ" جُذٝجتش جُطؿحس٣س "  ٗول -178

جُونحت٤س، جُ٘ؾشز جُطؾش٣ؼ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس ، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ، 

 . ٔٔٔ،  ؿ ٤ٗٞ٣ٕٓٔ٘ٚ 
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جُونحت٤س ، جُ٘ؾشز  71ُغ٘س  17ٖٙهؼٖ سهْ  ٕٖٙٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٖٗول  ٓذ٢ٗ  -179

، ٕ٘ٔٓوح٤ٗٞٗس ، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ، ٤ٗٞ٣ٚ جُطؾش٣ؼ٤س ٝجُ

 .ٖٙؿ 

جُونحت٤س ،   1ُٕغ٘س  ٖٕٖٗهؼٖ سهْ  ٕٖٙٔٓٓ د٣غٔرش ع٘س  ٖٔٗول ٓذ٢ٗ  - 180

جُ٘ؾشز جُطؾش٣ؼ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس ، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ، ٣٘ح٣ش 

 . ٕٗ، ؿ  7ٕٔٓ

جُونحت٤س  ،  17ُغ٘س  7ٔٓ٘هؼٖ سهْ   1ٕٔٓأًطٞذش ع٘س  ٖٓ ٕٔٓذ٢ٗ ٗول   -181

جُٔغطكذظ ٖٓ جُٔرحدب جُط٢ هشسضٜح جُذٝجتش جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ٝجالهطقحد٣س ٝدٝجتش 

 1ٕٔٓجإل٣ؿحسجش ٝجُؼٔحٍ ٝجُطأ٤ٓ٘حش جالؾطٔحػ٤س ٝهؼٕٞ سؾحٍ جُونحء " ٖٓ أٍٝ أًطٞذش 

 .3ٖؿ  ٖ٘سهْ " ، جُٔشؾغ جُغحذن ، ٓرذأ  3ُٕٔٓـح٣س ٜٗح٣س عرطٔرش 

جُونحت٤س ،  11ُغ٘س  373٘هؼٖ سهْ  1ٕٖٔٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س   ٕٔٗول ؾ٘حت٢   -182

 1ٕٔٓجُٔغطكذظ ٖٓ جُٔرحدب جُقحدسز ٖٓ جُذٝجتش جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُ٘ول ٖٓ أٍٝ أًطٞذش 

 .ٝٓح ذؼذٛح   ٕٗٙ، ؿ  3ُٕٔٓـح٣س ٜٗح٣س عرطٔرش 

جُونحت٤س،  1ُٗغ٘س  7ٕٕٓٔهؼٖ سهْ  3ٕٖٔٓٓ أذش٣َ ع٘س  ٖٕٗول ٓذ٢ٗ   -183

جُٔغطكذظ ٖٓ جُٔرحدب جُط٢ هشسضٜح جُذٝجتش جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س ٝجالهطقحد٣س ٝدٝجتش 

 1ٕٔٓجإل٣ؿحسجش ٝجُؼٔحٍ ٝجُطأ٤ٓ٘حش جالؾطٔحػ٤س ٝهؼٕٞ سؾحٍ جُونحء " ٖٓ أٍٝ أًطٞذش 

 . 71م  ٙٔٔ" ،  ؿ  3ُٕٔٓـح٣س ٜٗح٣س عرطٔرش 

 13ُغ٘س  ٖٖٖٔهؼٖ سهْ  ٕٕٓٓكرشج٣ش ع٘س ٖٓ  ٖٕٗول " جُذٝجتش جُطؿحس٣س "   -184

جُونحت٤س ، جُٔغطكذظ ٖٓ جُٔرحدب جُط٢ هشسضٜح دٝجتش جُٔؿٔٞػحش جُٔذ٤ٗس ك٢ جُلطشز ٖٓ أٍٝ 

 . 3ٗم  ٕٕٔؿ  ُٕٕٓٓـح٣س آخش عرطٔرش  3ٕٔٓأًطٞذش 

جُونحت٤س  ، جُ٘ؾشز  13ُغ٘س  ٓٓٙهؼٖ سهْ  ٕٕٓٓٗول ؾ٘حت٢  جألٍٝ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٚ   -185 

جُوح٤ٗٞٗس ، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ،  جُٔؿٔٞػس جُطؾش٣ؼ٤س ٝ

 ٝٓح ذؼذٛح. 73، ؿ ٕٕٓٓجُؿ٘حت٤س ، ٣٘ح٣ش 

 أؽىبَ ِؾىّخ اٌز١١ّض اٌى٠ٛز١خ : -

،  37ٖٙٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٔٔؾِغس  -ضؿحس١  37٘ٔ/ ٗٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -1 

هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س خالٍ ، ٓ٘ؾٞس ذٌطحخ جُٔرحدب جُط٢  3ٔع٘ٞجش ؿ  7ٓؽ 

ح  ًٓ ٖٓ د٣غٔرش ع٘س  ٖٔقط٠  37ٕٔخالٍ جُلطشز ٖٓ جألٍٝ ٖٓ أًطٞذش ع٘س  -أسذؼ٤ٖ ػح

جإلغرحش  ،  –، ئفذجسجش جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُٔؿِذ جُشجذغ   ٕٔٔٓ

 . 1ٙٗ، ؿ  173ٕ، جُٔرذأ سهْ  ٕٙٔٓأًطٞذش ع٘س 
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، ٓؿٔٞػس   31ٖٓٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  3ٔؾِغس  -ػٔح٢ُ  1ٓ/ ُٙطؼٖ سهْ ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   ج  -2

جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش". 1٘، ؿ  33ٗٔ

،  ٓؿٔٞػس 31ٖٓٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  3ؾِغس  -ٓذ٢ٗ  1ٓ/ٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -3

وٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش جُ

 . ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" 1٘، ؿ  33ٗٔع٘س 

،  31ٔٔؾِغس جألٍٝ ٖٓ أذش٣َ ع٘س  -ضؿحس١    1ٓ/ 1ٕٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -4 

٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش".   7ٖ، ؿ  33ٗٔ، ٣٘ح٣ش 

،  31ٖٔٔٓ أذش٣َ ع٘س  1ؾِغس  -ضؿحس١  1ٓ/ ٖٙٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح   -5 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢   31ٖٔٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٘ٔؾِغس  -ضؿحس١  1ٓ/ 7ٖٔ

 7ٖ، ؿ  33ٗٔط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش ع٘س  هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش".

 31ٕٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٕ٘ؾِغس  -أقٞجٍ ؽخق٤س  1ٔ/ ٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -6 

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش". 7ٖ، ؿ  33ٗٔ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش ع٘س

،  31ٕٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  3ٕؾِغس  -ضؿحس١   1ٕ/ ٗٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -7 

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 7ٗ، ؿ  33ٗٔ، ٣٘ح٣ش ع٘س 

،  31ٖٖٔٓ ٓحسط ع٘س  1ٕؾِغس  -ػٔح٢ُ    1ٖ/ ٣ٞٔط٢   جُطؼٖ سهْ ض٤٤ٔض ً  -8

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش".   7ٗ، ؿ  33ٗٔ، ٣٘ح٣ش ع٘س 

،  31ٗٔع٘س  ٖٓ ٓحسط 7ؾِغس  -ضؿحس١    1ٖ/ ٓٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -9

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جُػح٢ٗ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ٓغث٤ُٞس".   ٗٔٙ، ؿ  33ٗٔ، ٣٘ح٣ش ع٘س 

،  31ٖٗٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٗؾِغس  -ضؿحس١    1ٖ/ ٙ٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -10

شسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جُػح٢ٗ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ه

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ٓغث٤ُٞس".    ٗٔٙ، ؿ  33ٗٔ، ٣٘ح٣ش ع٘س 

، 31ٖ٘ٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٓٔؾِغس  -ضؿحس١  31/1ٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -11

ُٔؿِذ جألٍٝ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، ج

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش". 73،  71، ؿ  33ٗٔ، ٣٘ح٣ش ع٘س 
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،  31ٖ٘ٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س   1ٔؾِغس  -ػٔح٢ُ  1٘/ٙٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -12

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جألٍٝ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 جٕ " ئغرحش".، ضكص ػ٘ٞ 7ٙ، ؿ  33ٗٔ، ٣٘ح٣ش ع٘س 

،  ٓؿٔٞػس 31ٖٙٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  1ؾِغس  -ضؿحس١  7ٓ/1٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -ٖٔ

جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٣٘ح٣ش 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش". 3ٖ، ؿ  33ٙٔع٘س 

،  31ٖٙٔٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٔؾِغس  -٢ٗ ٓذ 31ٙٔ/ٖض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ    -14

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 3ٗ، ؿ  33ٙٔ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

،  31ٖٙٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٕ٘ؾِغس  -ضؿحس١  1٘/  ٖٕٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -15

ذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ٓؿٔٞػس جُوٞجػ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . ٕٔٔ، ؿ  33ٙٔ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

، ٓؿٔٞػس  317ٖٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٙؾِغس  -ٓذ٢ٗ  17/ٖض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -16

ُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ٗٞ٣ٚ جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، ج

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"  3ٖ، ؿ  33ٙٔع٘س 

، 317ٔد٣غٔرش ع٘س ٖٓ  7ؾِغس  -ٓذ٢ٗ  17/  ٖٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -17 

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 3٘، ؿ  33ٙٔ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

،  311ٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  7ٕؾِغس  -ضؿحس١  17/ 7ٕٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -18 

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . ٗٗٔ، ؿ   ٘ٔٔ، ؿ  33ٙٔ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

،  311ٖٔٓ د٣غٔرش ع٘س  3ؾِغس  -ػٔح٢ُ  11/  ٔٔ،  ٓٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ ض٤٤ٔ  -19

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . ٙٔٔ، ؿ  33ٙٔ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

،  313ٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  ٕٙؾِغس  -ضؿحس١  11/  ٕٕٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -20

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"  . 1ٔٔ، ؿ  33ٙٔ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

،  313ٖٔٓ ٓحسط ع٘س  ٙؾِغس  -ٓذ٢ٗ    11/ ٖٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -21 

٤ٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوحٗٞ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش". 3ٙ، ؿ  33ٗٔ، ٣٘ح٣ش ع٘س 
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،  33ٓٔٓح٣ٞ ع٘س  1ٕؾِغس  -أقٞجٍ ؽخق٤س    13/ 7ٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -22 

ْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 3ٔٔ، ؿ  33ٙٔ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

،  33ٖٓٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٗؾِغس  -ضؿحس١    13/ 1ٕٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -23 

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُػح٢ٗ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 1ٔٔ ، ؿ 33ٙٔ، ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س 

،   33ٕٖٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  7ٕؾِغس  -ضؿحس١  3ٓ/ٕٙٓض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ   -24 

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ،  جُوغْ جُػحُع ، جُٔؿِذ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ٓغث٤ُٞس " . 17ٖ،  17ٕ، ؿ   333ٔجُػحُع ، ٤ُٞ٣ٚ ع٘س 

،  33ٕٖٔٓ كرشج٣ش ع٘س  7ٔؾِغس  -ضؿحس١   3ٓ/ ٤ٕٓٗض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ ض٤ٔ  -25

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُع ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 31، ؿ  333ٔ، ٤ُٞ٣ٞ ع٘س 

ٖٓ ٓحسط  3ؾِغس  -حس١ ضؿ 7ٙ/3ٕٓ، 1ٕٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ جُطؼ٘حٕ سهٔح   -26

 ، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ،  جُوغْ 33ٕٔع٘س 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ" ٓغث٤ُٞس " . 1ٖٗ، ؿ 333ٔ، جُٔؿِذ جُػحُع ، ٤ُٞ٣ٚ ع٘س جُػحُع

ٖٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٙٔؾِغس  -ضؿحس١  33ُٓٔغ٘س  ٖٖٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -27 

ٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُع ، ، ٓؿٔ 33ٕٔ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"  . 3ٕٔ، ؿ  333ٔجُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣ٞ ع٘س 

،  33ٖٗٔٓ كرشج٣ش ع٘س  1ؾِغس  -ضؿحس١  3ٖ/ 7ٓٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ    -28

ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُع ، جُٔؿِذ جألٍٝ  ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض

 ،ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" .ٖٓٔ، ؿ  ٕٗٔ، ؿ  ٓٓٔ، ؿ  333ٔ، ٤ُٞ٣ٞ ع٘س 

ٖٓ كرشج٣ش ع٘س  ٕٔؾِغس  -ٓذ٢ٗ  3ٖ/ ٘ٔ،  ٖٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح   -29

،  ، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُع 33ٗٔ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 3ٕٔ، ؿ  333ٔجُٔؿِذ جألٍٝ ، ٤ُٞ٣ٞ ع٘س 

،  33ٖٗٔٓ أذش٣َ ع٘س  ٓٔؾِغس  -ضؿحس١  33ٖٔ/ ٖٕٓض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -30

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُع ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" .  ،  ٖٓٔ، ؿ  333ٔ، ٤ُٞ٣ٞ ع٘س 

،  33ٖٙٔٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   7ؾِغس  -ضؿحس١  33٘ٔ/ 3ٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -31

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُػحُع ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش"  .  ٖٔٔ، ؿ  333ٔ، ٤ُٞ٣ٞ ع٘س 
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، 337ٔأذش٣َ ع٘س ٖٓ  ٗٔؾِغس  -ػٔح٢ُ    3ٙ/ 3ٗجُطؼٖ سهْ ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢     -32

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 3ٖٔ، ؿ  ٕٗٓٓ، ٓح٣ٞ ع٘س 

،  337ٖٔٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  3ٕؾِغس  -ضؿحس١  3ٙ/ ٙٓٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -33

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . ٘ٙٔ -ٗٙٔ، ؿ  ٕٗٓٓ، ٓح٣ٞ ع٘س 

، 333ٖٔٓ ٗٞكٔرش ع٘س  3ؾِغس  -ضؿحس١    331ٔ/ ٕٖٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -34

شسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ه

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" .  7ٖٔ، ؿ  ٖٙٔ،  ؿ  ٕٗٓٓ، ٓح٣ٞ ع٘س 

،  ٕٖٓٓٓٓ ٓحسط ع٘س  ٙؾِغس  -ضؿحس١  31/ ُٕٔطؼٖ سهْ ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   ج  -35

جذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُش

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 1ٙٔ، ؿ  ٕٗٓٓ، ٓح٣ٞ ع٘س 

 ٕٖٓٓٓٓ ٓحسط ع٘س  ٕٔؾِغس  -ٓذ٢ٗ    ٕٓٓٓ/ ٕٖ٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -36

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ 

 ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" .،  ٖٙٔ، ؿ  ٕٗٓٓجألٍٝ ، ٓح٣ٞ ع٘س 

، ٓؿٔٞػس  ٕٖٓٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٘ٔؾِغس  –ٓذ٢ٗ  33/ٗٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ   -37

جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٓح٣ٞ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" .ٓ٘ٔ، ؿ   ٕٗٓٓع٘س 

،  ٕٖٓٓٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٙؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٕٓٓٓ/  7ٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -38

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 3ٙٔ، ؿ  ٕٗٓٓ، ٓح٣ٞ ع٘س 

 ٕٖٔٓٓٓ ٓحسط ع٘س  ٕٔؾِغس  -ٓذ٢ٗ    ٕٓٓٓ/ ٕٖ٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -39

ٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ ، ٓؿ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 7ٖٔ، ؿ  ٕٗٓٓجألٍٝ ، ٓح٣ٞ ع٘س 

،  ٕٖٔٓٓٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٖؾِغس  -ضؿحس١    ٕٓٓٓ/ ٓٔٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -40

٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 1ٖٔ، ؿ  ٕٗٓٓ، ٓح٣ٞ ع٘س 

 ٕٔٓٓؾِغس جألٍٝ ٖٓ أًطٞذش ع٘س  -ػٔح٢ُ   ٕٓٓٓ/ ٕ٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢  جُطؼٖ سهْ   -41

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُشجذغ ، جُٔؿِذ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . 1ٖٔ، ؿ  ٕٗٓٓ، ٓح٣ٞ ع٘س  جألٍٝ
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،  ٕٕٖٓٓٓ كرشج٣ش ع٘س  ٙؾِغس  -ضؿحس١  ٕٔٓٓ/  ٓٙٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -42

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ 

 . ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" 37ٕ، ؿ  1ٕٓٓجألٍٝ ، ٗٞكٔرش 

ٗٞكٔرش ع٘س  ٔٔؾِغس  -ػٔح٢ُ  ٕٔٓٓ/  ٓٗ، 3ٖض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح   -43

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُخحٓظ ،  ٕٕٓٓ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . ٖٓٓ، ؿ  1ٕٓٓجُٔؿِذ جألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س 

ٖٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  3ٔؾِغس  -ضؿحس١  ٕٔٓٓ/  ٗٗ،  ٔٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح   -44

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُخحٓظ ،  ٖٕٓٓ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش" . ٖٔٓ، ؿ  1ٕٓٓجُٔؿِذ جألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س 

٣اش عا٘س ٓاٖ كرشج ٕٗؾِغس  -ػٔح٢ُ  331ٔ/ٙٙٔ، ٘ٙٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح  -45

 .ٕٗم  1ٖٖؿ  ٔؼ  ٖٔ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ، ط ٖٕٓٓ

،  ٖٕٖٓٓٓ أًطٞذش ع٘س  7ٕؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٓٓ/3ٙ، ٙٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ  -46

 .ٕٙم  ٖؼ  ٖٔٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٓؿِس ٖٕٖٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س  ٕٕؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٓٓ/33ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ  -47

 .13م  ٖؼ  ٖٔجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٖٕٖٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س  3ٕؾِغس  -ضؿحس١  ٕٕٓٓ/ٖٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ  -48

 .ٙٗم  33ٕؿ  ٖؼ  ٖٔٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ٖٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   ٕٔؾِغس  -ئدجس١  ٕٕٓٓ/  1ٖٔ، 17ٖ)ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح  -49 

، ضكص ػ٘ٞجٕ  ٖٕٙ ،  ٖٕ٘، ؿ 1ٕٓٓ،  جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٗٞكٔرش ٕٗٓٓ

 ." ئغرحش" (

  -أقٞجٍ ؽخق٤س  ٕٕٓٓ/7ٕٖ،   ٕٔٓٓ/  7ٕٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح    -50

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض  ٕٖٗٓٓٓ ٓحسط ع٘س  1ٕؾِغس 

ٕ " ، ضكص ػ٘ٞج ٖٕ٘، ؿ  1ٕٓٓج٣ٌُٞط٤س ، جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ جألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س 

 ئغرحش" .

،  ٕٖٗٓٓٓ أذش٣َ ع٘س  3ٔؾِغس  -ػٔح٢ُ   ٖٕٓٓ/ 1ٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -51

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ 

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش". ٖٗٓ، ؿ  1ٕٓٓجألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س  

، ٕٖٗٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  1ؾِغس  -ضؿحس١  ُٖٕٓٓغ٘س  ٖ٘ٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -52

 ٔٔم  7ٕؿ  ٕؼ  ٕٖٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٕٖٗٓٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س   ٕٕؾِغس  -ضؿحس١  ٖٕٓٓ/ٗٔٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -53

 .ٕٓم  ٕٗؿ  ٕؼ  ٕٖٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 
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، ٤ٗٞ٣ٕٓٓٗٚ ع٘س ٖٓ  ٖٓضؿحس١ ؾِغس  ٖٕٓٓ/73ٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   سهْ جُطؼٖ سهْ  -54

 ٔ٘م  ٕٔٔؿ  ٕؼ  ٕٖٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

،  ٕٖٗٓٓٓ أًطٞذش ع٘س  3ؾِغس  -ضؿحس١   ٖٕٓٓ/ 1ٗ٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -55

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ 

 ٞجٕ " ئغرحش".، ضكص ػ٘ ٕٗ٘، ؿ  1ٕٓٓجألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س 

، ٕٖ٘ٓٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕٔؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٓٓ/ٖٙ٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -56

 .3ٗم  ٕٓؿ  ٖؼ  ٖٖٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ٖٓ ٓحسط ع٘س  ٕٔؾِغس  -ضؿحس١   ٕٗٓٓ/ 7ٕٓٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -57

٣ٌٞط٤س، جُوغْ جُخحٓظ ، ، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جُ ٕٙٓٓ

 ، ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش". ٕٙ٘-ٕ٘٘، ؿ  1ٕٓٓجُٔؿِذ جألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س 

 1ؾِغس  -ضؿحس١  ٕٗٓٓ/ٕ٘ٓٔٝ   ٖٕٓٓ/ ٕٔٓٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح   -58

، ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س،  ٕٖٙٓٓٓ أذش٣َ ع٘س 

، ضكص ػ٘ٞجٕ "  7ٕ٘- ٕٙ٘، ؿ  1ُٕٓٓٔؿِذ جألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س جُوغْ جُخحٓظ ، ج

 ئغرحش".

،  ٕٖٙٓٓٓ أذش٣َ ع٘س  ٕٙؾِغس  -ٓذ٢ٗ   ٕ٘ٓٓ/ 7ٓٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -59

ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ هشسضٜح ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س، جُوغْ جُخحٓظ ، جُٔؿِذ 

 ضكص ػ٘ٞجٕ " ئغرحش". ، 7ٕ٘، ؿ  1ٕٓٓجألٍٝ ، ٗٞكٔرش ع٘س 

، ٕٖٙٓٓٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  ٗؾِغس  -ضؿحس١  ٕ٘ٓٓ/ٕٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -60

 .7ٖم  3ٓٔؿ  ٕؼ  ٖٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ٖٓ  1ٔؾِغس  -ضؿحس١  ٕٙٓٓ/7ٕٔ، 7ٔٔ، 3ٗٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٕٞ أسهحّ  -61

 .7ٖم  3ٙٔؿ  ٕؼ  ٖ٘، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 7ٕٓٓٗٞكٔرش ع٘س 

، 7ٕٖٓٓٓ د٣غٔرش  ٕ٘ؾِغس  -ضؿحس١  ٕٙٓٓ/7ٓٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -62

 . ٔٙم  1ٖٔؿ  ٖؼ  ٖ٘ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، 1ٕٖٓٓٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س   1ٔؾِغس  -ػٔح٢ُ  7ٕٓٓ/7ٓض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -63

 . 11م  ٙ٘ٗؿ  ٕؼ  ٖٙٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ٖٓ أًطٞذش ع٘س  7ٕؾِغس  -أقٞجٍ ؽخق٤س  7ٕٓٓ/3ٖٔسهْ  ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ -64

 . ٙٙم  ٕٖٗؿ  ٖؼ  ٖٙ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 1ٕٓٓ

، 3ٕٖٓٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   1ٕؾِغس  -ضؿحس١  ٕٙٓٓ/ٗٔٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -65

 .ٖٕم  ٕٕٔؿ  ٔؼ  7ٖٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 
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ٖٓ ٓح٣ٞ ع٘س   ٖؾِغس  -ضؿحس١  7ُٕٓٓغ٘س  7ٖٕض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -66

 .3ٔم  ٔٓٔؿ  ٕؼ  7ٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 3ٕٓٓ

، ٕٖٓٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  3ٔؾِغس  -ضؿحس١  ٕ٘ٓٓ/7ٖٖٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -67 

 . 1م  ٔ٘ؿ  ٔؼ  1ٖٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

س شج٣ش عٖ٘ٓ كر ٔٔؾِغس  -أقٞجٍ ؽخق٤س  3ٕٓٓ/ٕٓٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -68 

 .ٖٙم  1ٕٖؿ  ٔؼ  1ٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٓٔٓ

، ٕٓٔٓس ٖٓ ٓحسط ع٘ 3ؾِغس  -ضؿحس١  1ٕٓٓ/ٕٔٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -69 

 .1ٖم  3ٕٓؿ  ٔؼ  1ٖٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٓؿِس ٕٖٓٔٓٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  3ؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٕٙٓٓ/77٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -70 

 .ٙٙم  ٖٖٗؿ  ٕؼ  1ٖوحٕٗٞ ط جُونحء ٝجُ

ٖٓ د٣غٔرش ع٘س  ٗٔؾِغس  -ئدجس١   ٕٓٔٓ/ ٙٙ، 3ٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح   -71

 .  3ٕم  ٙٗٔؿ  ٖؼ  1ٖ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط  ٕٓٔٓ

ٖٓ ٣٘ح٣ش  ٖٔؾِغس  -ضؿحس١  1ٕٓٓ/17ٓٔ، 7ٙٓٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح  -72 

 .7م  ٓٗؿ ٔؼ  3ٖٕ ط ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞٔٔٓس ع٘

، ٕٖٔٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  1ٔؾِغس  -ضؿحس١  1ٕٓٓ/3ٔ٘ٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -73

 .ٔٔم  7٘ؿ  ٔؼ  3ٖٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٕٔٔٓؾِغس جألٍٝ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٚ ع٘س  -ضؿحس١  ٕٓٔٓ/ٖٕٓض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -74

 .ٕ٘م  ٖٔٔؿ  ٕؼ  3ٖٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٕٖٔٔٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  1ٕؾِغس  -ٓذ٢ٗ  3ٕٓٓ/٤٤ٔٔٓ٘ٗض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ ض -75

 .ٔ٘م  ٖٓٔؿ  ٖؼ  3ٖٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٕٕٖٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٕس ؾِغ -ٓذ٢ٗ  3ٕٓٓ/3ٙٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -76  

 .ٖٖم  3٘ٔؿ  ٔؼ  ٓٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٕٕٔٓٓاٖ كرشج٣اش عا٘س  ٖٔؾِغاس  -ٓاذ٢ٗ  ٕٓٔٓ/1ٗ٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -77

 .ٓ٘م  1ٕٕؿ  ٔؼ  ٓٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ٖٓ كرشج٣ش ع٘س  ٗٔؾِغس  -ضؿحس١  ٕٔٔٓ/7ٖٔٓٔ سهْ ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ -78 

 .ٕٓم  1ٔٔؿ  ٔؼ  ٓٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٕٔٓ

، ٕٕٔٓٓح٣ٞ ع٘س ٖٓ  ٕٓؾِغس  -ضؿحس١   3ٕٓٓ/37ٙض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -79

 .ٕٕم  ٕ٘ٔؿ  ٕؼ  ٓٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٕٕٔٓٓاٖ ٓاح٣ٞ عا٘س  ٖٓؾِغاس  -ٓاذ٢ٗ  ٕٔٔٓ/311ض٤٤ٔض ًا٣ٞط٢   جُطؼاٖ سهاْ   -80

 .ٖ٘م  1ٖٕؿ  ٕؼ  ٓٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 
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،  ٕٕٖٔٓٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٕٓؾِغس  -ضؿحس١  ٕٓٔٓ/ ٙٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢  جُطؼٖ سهْ  -81

 .ٖٗؿ   1م  ٖؼ  ٓٗجُوحٕٗٞ  طٓؿِس جُونحء ٝ

ٖٓ كرشج٣ش ع٘س  ٗؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ُٕٔٔٓغ٘س   ٕٙٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -80

 .7ٗم  ٖٕ٘ؿ  ٔؼ  ٔٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٖٕٔٓ

، ٖٕٖٔٓٓ كرشج٣ش ع٘س  ٕٔؾِغس  -ئدجس١  ٕٔٔٓ/7ٖٓٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -81

 ٕٔم  ٕٙٔؿ  ٔؼ  ٔٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٓؿِس ٖٕٖٔٓٓ أذش٣َ ع٘س  ٕؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٕٕٔٓ/ٕٖ٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -82

 .ٖ٘م  7ٕٗؿ  ٕؼ  ٔٗجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٓؿِس ٖٕٖٔٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  7ؾِغس  -ضؿحس١  3ٕٓٓ/1ٙ٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -83

 .ٕٔم  1ٗؿ  ٕؼ  ٔٗجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٓؿِس ٖٕٖٔٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  ٕٔؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٕٕٔٓ/ْٕٖٙ ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سه -84

 .ٓٙم  3ٖٙؿ  ٕؼ  ٔٗجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ٖٓ أًطٞذش ع٘س   ٕؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ُٕٔٔٓغ٘س  1ٕٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  - 85

 .ٖٖم  1ٖٔؿ  ٖؼ  ٔٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٖٕٔٓ

ٖٓ ٗٞكٔرش ع٘س   ٕٙؾِغس  -٢ٗ ٓذ 3ٕٓٓ/ٖٙ٘ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ جُطؼٖ سهْ  -86 

 .3ٗم  ٕٙٗؿ  ٖؼ  ٔٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٖٕٔٓ

ٖٓ ٗٞكٔرش ع٘س  7ٕؾِغس  -ضؿحس١  ٕٕٔٓ/7٘ٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -87

 .٘ٔم  7٘ؿ  ٖؼ  ٔٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٖٕٔٓ

، ٕٗٔٓٓااٖ ٣٘ااح٣ش عاا٘س  ٗٔؾِغااس  -ٓااذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/3ٕٙض٤٤ٔااض ًاا٣ٞط٢   جُطؼااٖ سهااْ  -11

 .ٕٗم  ٕ٘ٔؿ  ٔؼ  ٕٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٕٖٗٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س   ٕٔؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٕٕٔٓ/ٕٙ٘ٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -89

 .7ٕم  ٘ٙٔؿ  ٔؼ  ٕٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٕٖٗٔٓٓ ٓحسط ع٘س  7ٕضؿحس١ ؾِغس  ٕٕٔٓ/3ٙٔٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -90

 .3ٔم  ٕٔٔؿ  ٔؼ  ٕٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٓؿِس ٕٖٗٔٓٓ ٓح٣ٞ ع٘س  7ٕؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/ٖٓٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ  -91

 3ٖم  ٕٔٙؿ  ٕؼ  ٕٗجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٕٖٗٔٓٓ أًطٞذش ع٘س  ٕٕؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/1ٗ1ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -92

 .ٖٖم  ٕٕٕؿ  ٖؼ  ٕٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ٖٓ ٗٞكٔرش ع٘س   ٕؾِغس  -ضؿحس١  1ٕٓٓ/ٖٔٙٔ، 71٘ٔ  جُطؼحٕ سهٔح  ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢ -93

 .7م  ٘ٙؿ  ٖؼ  ٕٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٗٔٓ
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ٖٓ ٗٞكٔرش ع٘س  ٓٔؾِغس  -ػٔح٢ُ  ٖٕٔٓ/7ٖٕ، 7ٕٓض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼ٘حٕ سهٔح  -94

 .ٖ٘م  ٕٖٕؿ  ٖؼ  ٕٗ، ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط ٕٗٔٓ

، ٕٖٗٔٓٓ د٣غٔرش ع٘س  1ؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/7ْٖٖ ض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سه -95

 .ٔٗم  ٕٔٙؿ  ٖؼ  ٕٗٓؿِس جُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

، ٓؿِس ٕٖ٘ٔٓٓ ٣٘ح٣ش ع٘س  ٘ؾِغس  -ٓذ٢ٗ  ٖٕٔٓ/ٙٓٗض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ  -96

 ٖٓم    37ٔؿ  ٔؼ  ٖٗجُونحء ٝجُوحٕٗٞ ط 

ٖٓ د٣غٔرش ع٘س  ٓٔؾِغس  -ضؿحس١    ٖٕٔٓ/ ٔٗٗٔض٤٤ٔض ٣ًٞط٢   جُطؼٖ سهْ   -97

، جُٔغطكذظ ك٢ جُٔٞجد جُطؿحس٣س ٝجإلدجس٣س ٝجُٔذ٤ٗس ٝجُؼٔح٤ُس ٝجألقٞجٍ جُؾخق٤س ،  ٕ٘ٔٓ

جإلفذجسجٕ جُكحد١ ػؾش ٝجُػح٢ٗ ػؾش ، جٌُٔطد جُل٢٘ ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ج٣ٌُٞط٤س ، ٓح٣ٞ 

 ٝٓح ذؼذٛح. ٕٕؿ  ٓٔ، جُٔٞؾض   7ٕٔٓ

، ٓ٘ؾٞسز األِبساد اٌعشث١خ اٌّزؾذح "   أؽىبَ دائشح اٌمعبء ةٟ اِبسح أثٛ ظجٟ " دٌٚخ -

،  ش دجتشز جُونحء ك٢ ئٓحسز أذٞ ظر٢ذٌطحخ جُخرشز ك٢ مٞء أقٌحّ ٓكٌٔس جُ٘ول ، ئفذجسج

 ّ    ٕٔٔٓجُؿضت٤ٖ جألٍٝ ٝجُػح٢ٗ ،  جُطرؼس جأل٠ُٝ، 

 7ُٕٓٓغ٘س   1ٔهؼٖ سهْ  -" أقٞجٍ ؽخق٤س "  7ٕٖٓٓٓ د٣غٔرش ع٘س  7ٔؾِغس  -1

 .  1ٙجألٍٝ ، ؿ م. أ  ، جُؿضء  ٔط 

 1ُٕٓٓغ٘س  ٓٔٔهؼٖ سهْ  -" أقٞجٍ ؽخق٤س  "  1ٕٖٓٓٓ أذش٣َ ع٘س  ٖٓؾِغس  -2

 ٝٓح ذؼذٛح  . ٖٙٔم . أ  ، جُؿضء جألٍٝ ، ؿ ٕط 

م.  ٕط  1ُٕٓٓغ٘س  ٓٓٗهؼٖ سهْ   -"  ضؿحس١"  1ٕٖٓٓٓ عرطٔرش ع٘س  1ٔؾِغس  -3

 ٝٓح ذؼذٛح  . 7ٕٙأ  ، جُؿضء جألٍٝ ، ؿ  

م. أ  ،  ٖط  3ُٕٓٓغ٘س  ٖٖٗهؼٖ سهْ  -" ٓذ٢ٗ "   3ٕٓٓٓح٣ٞ ع٘س  ٖٓ  3ٔؾِغس  -4

 ٝٓح ذؼذٛح  . ٕٓٔجُؿضء جُػح٢ٗ ، ؿ  
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1- MARCEL CARATINI:"  Experts et expertise dans 

la legislation francaise " Gaz. Pal.1985-doctr. 

2- code de procédure civile , sur le site :   

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGI

TEXT 

ٓٓٓٓٓٙٓ7ٓ7ٔٙ/LEGISCTAٖٓٓٓٓٓٙٔ٘17ٓ

/#LEGISCTAٖٓٓٓٓٓٙٔ٘17ٓ 

 3- Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 

15 décembre 2016, 15-23.914, sur le site: 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000

033634304/ 

4- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 
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97124/ 
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 فهرست 

  اٌصفؾخ اٌّٛظٛ 

 ٖ ....................................................................................... ِمذِخ :

 1 .............قذٝد جُركع ٝأ٤ٔٛطٚ ............................................... 

 1  ................ٜٓ٘ؽ جُركع ....................................................... 

 3 ..................................................خطس جُذسجعس ................... 

 ٓٔ ...........................................................ِب١٘خ اٌخجشح اٌمعبئ١خ ِجؾش ر١ّٙذٞ :

 ٓٔ ....................................................................................... ر١ّٙذ ٚرمغ١ُ :

 ٔٔ ............جُٔوقٞد ذحُخرشز ٝأٗٞجػٜح.......................................... اٌّ ٍت األٚي :

 ٔٔ ..............جُخرشز جُونحت٤س..................................................... أٚالً :

 ٙٔ  ...............................جُخرشز جالعطؾحس٣س................................. صب١ًٔب :

 ٙٔ ............جُخرشز جالضلحه٤س " جُٞد٣س " .......................................... صبٌضًب :

جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُِخرشز جُونحت٤س ٝجُطلشهس ذ٤ٜ٘ح ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُ٘ظْ  اٌّ ٍت اٌضبٟٔ :

  ............................................جُوح٤ٗٞٗس.................................

ٔ7 

 7ٔ ............جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُِخرشز جُونحت٤س................................... أٚالً :

 ٕٓ ......جُطلشهس ذ٤ٖ جُخرشز جُونحت٤س ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُ٘ظْ جُوح٤ٗٞٗس.............. صب١ًٔب :

 ٕٔ .............شز جُونحت٤س..........................................خقحتـ جُخر اٌّ ٍت اٌضبٌش :

 ٕٔ ......…………….........................جُطحذغ جُل٢٘ ُِخرشز جُونحت٤س  أٚالً :

 ٖٕ ...........جُطحذغ جالخط٤حس١ ُِخرشز جُونحت٤س.................................. صب١ًٔب :

 ٖٓ ................جُطرؼ٢ ُِخرشز جُونحت٤س..................................جُطحذغ  صبٌضًب :

 ٖٔ .............جُطحذغ جُكنٞس١ ُِخرشز جُونحت٤س............................... ساثًعب :

 ٕٖ .........................................ٔذة اٌخج١ش اٌ جٟ ِٚجبششرٗ ِّٙزٗ  اٌفصً األٚي :
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 ٕٖ ...................................................................................... ر١ّٙذ ٚرمغ١ُ  :

 ٖ٘ ................................................................ٔذة اٌخج١ش اٌ جٟ اٌّجؾش األٚي :

 ٖ٘ ....................................................................................... رمغ١ُ :

 ٖٙ .............جُكٌْ ذ٘ذخ خر٤ش هر٢ ............................................. اٌّ ٍت األٚي :  

 ٙٗ ...............ض٘ك٠ جُخر٤ش ٝسدٙ ................................................. اٌّ ٍت اٌضبٟٔ :  

 ٙٗ .................ض٘ك٢ جُخر٤ش ...................................................... أٚالً :

 7ٗ .................سد جُخر٤ش ......................................................... صب١ًٔب :

 ٔ٘ ................................................. ِجبششح اٌخج١ش اٌ جٟ ٌّّٙزٗ اٌّجؾش اٌضبٟٔ :

 ٕ٘ .............ٗطحم ٜٓٔس جُخر٤ش جُطر٢ .......................................... اٌّ ٍت األٚي :

 ٘٘ .............دػٞز جُخقّٞ ُِكنٞس............................................ اٌّ ٍت اٌضبٟٔ :   

 7ٙ .......ػٔحٍ جُخر٤ش ٝضوش٣شٙ ٝأضؼحذٚ ٝٓقشٝكحضٚ..................ٓكنش أ اٌّ ٍت اٌضبٌش :  

 7ٙ ..............ٓكنش أػٔحٍ جُخر٤ش............................................... أٚالً :

 1ٙ ...............ضوش٣ش جُخر٤ش........................................................ صب١ًٔب :

 7ٗ ............أضؼحخ جُخر٤ش ٝٓقشٝكحضٚ........................................... بٌضًب :ص

 7ٙ ....................................اٌّغئ١ٌٛخ اٌّذ١ٔخ ٌٍخج١ش اٌ جٟ اٌمعبئٟ اٌّجؾش اٌضبٌش :

َ اٌّؾبوُ ؽغ١خ رمش٠ش اٌخجشح اٌ ج١خ ةٟ اصجبد اٌخ   اٌ جٟ اٌفٕٟ أِب اٌفصً اٌضبٟٔ  :

 .............................................................................اٌّذ١ٔخ 

1ٗ 

 1ٗ ....................................................................................... ر١ّٙذ ٚرمغ١ُ :

 1ٙ .......اصجبد اٌخ   اٌ جٟ اٌفٕٟ ِذٜ ِصذال١خ رمش٠ش اٌخجشح اٌ ج١خ ةٟ اٌّجؾش األٚي :

 1ٙ   .............جُقؼٞذس جُٔٞمٞػ٤س .............................................. أٚالً :

 17   ..............جُقؼٞذس جُؾخق٤س  ............................................... صب١ًٔب :

 13 ...........................١خ اصاء أعّبي اٌخج١ش اٌ جٟعٍ خ اٌّؾىّخ اٌّذٔ اٌّجؾش اٌضبٟٔ :
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 13 ....................................................................................... ر١ّٙذ ٚرمغ١ُ

 3ٓ ....عِطس جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ئصجء جُشأ١ جُز١ جٗط٢ٜ ئ٤ُٚ جُخر٤ش جُطر٢ .... اٌّ ٍت األٚي :

 13 ....................................................................................... ذ ٚرمغ١ُر١ّٙ

 3ٖ .........جألخز  ذشأ١ جُخر٤ش ٓكٔٞالً ػ٠ِ أعرحذٚ ............................ أٚالً :

 3ٙ ..........أخز جُٔكٌٔس ذ٘ط٤ؿس جُطوش٣ش ٓغ ذ٘حء سأ٣ٜح ػ٠ِ أعرحخ أخشٟ... صب١ًٔب :

 3ٙ ......جألخز ذرؼل ٓح ؾحء ذطوش٣ش جُخر٤ش ٝهشـ جُرؼل جألخش............ صبٌضًب :

 37 ..............سكل ضوش٣ش جُخرشز ................................................ ساثًعب :

 ٗٓٔ ......................عِطس جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ئصجء ضوش٣ش جُخرشز جُطر٤س ...... اٌّ ٍت اٌضبٟٔ :

 ٗٓٔ ..........جعطذػحء جُخر٤ش ٝٓ٘حهؾطٚ ك٢ ضوش٣شٙ ............................... أٚالً  :

ئػحدز جُٔأٓٞس٣س ئ٠ُ ٗلظ جُخر٤ش جُٔ٘طذخ أٝ خر٤ش آخش أٝ ئ٠ُ غالغس  صب١ًٔب :

 .................خرشجء............................................................

ٔٓ٘ 

 1ٓٔ ............جُونحء ذرطالٕ ضوش٣ش جُخرشز ....................................... صبٌضًب  :

رمذ٠ش اٌّؾىّخ اٌّذ١ٔخ ٌٍخ   اٌ جٟ اٌفٕٟ ةٟ ظٛء رمش٠ش اٌخجشح  اٌّجؾش اٌضبٌش :

 ...............................................................................اٌ ج١خ

ٖٔٔ 

 3ٔٔ  ...............................................رزعّٓ أُ٘ إٌزبئظ ٚاٌّمزشؽبد خبرّخ :

 ٕٕٔ ....................................................................................... لبئّخ اٌّشاع 

 ٗ٘ٔ .............................................................................. ةٙشعذ

 

 


