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ABSTRACT 

Despite the importance 

of the service contract 

consultancy offices and to 

his privacy, but he did not 

have enough legal study and 

for lack of civilian law Iraqi 

force to determine the 

responsibility of a service 

contract consultancy offices 

and found it necessary to 

seek this responsibility at the 

public and private sectors. 
Where our department 

plan this search three 

sections dealing with the 

First research definition 

services contract consultancy 

offices and limbs and in the 

second part dealing with the 

effects of a service contract 

consultancy offices and 

allocated the third section of 

the scope of responsibility of 

the consulting offices and we 

ended our conclusion 

included the most important 

our findings in this research. 
مٌلؿكؾصم:ما

رشممؿممػؿقممةمسؼممتمخممتعاتم ٌؽا ممبمم

 الدؿشارؼةموعامؼؿؿؿعمبفمعـمخصقصمقاتمالالمم

مغفمملمضبظمباظؼترم ظؽاؼبمؼبم ظتر دةم ظؼاغقغقةم

،موظعتممطػاؼةمغصقصم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم

اتم ٌؽا مبمم ظـاصذمظؿقتؼتمعلؤوظقةمسؼتمختع

 الدؿشارؼةموجتغامعمـم ظضمروريم ظؾقمثمؼبمممم

سؾمكمعلمؿقىم ظؼطماسلم ظعماممممممػذهم ٌلؤوظقةم

م.و ًاص

حقممثمضلممؿـامخطممةمػممذ م ظؾقممثمالظبم   ممةممم

عؾاحممثمغؿـمماوامؼبم ٌؾقممثم توام ظؿعرؼممػمم

بعؼتمختعاتم ٌؽا بم الدؿشارؼةمومرر صفموؼبم

 ٌؾقممثم ظـمماغلمغؿـمماوامم ممارمسؼممتمخممتعاتممم

ؿشمممارؼةم،موخصصمممـام ٌؾقمممثم ٌؽا ممبم الدم

 ظـاظثمظـطاقمعلؤوظقةم ٌؽا بم الدؿشمارؼةم،مم

وخؿؿـامحبــامخبامتمةم ضمؿـتممػمؿم ظـؿما جممممم

م ظيتم قصؾـامالظقفامؼبمػذ م ٌؾقثم.

 م. أسراء ناطق عبد الهادي
 الكلية التقنية اإلدارية / بغداد

 قسم التقنيات المالية والمحاسبية



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 «خاص(المسؤولية المدنية في عقد خدمات المكاتب االستشارية ) للقطاع العام وال»

447 

م ٌؼتعمةم:

 نمصقغم ظؿعاضمتم ظؿؼؾقتؼمةممصمؾقتمممم

الم ؿؿاذكمععم مناطم ظؿعاعؾم ظػؽمريم ٌؿطمقرمم

حمقاممد  ؿًام،مومبمام نمعقومقحبمحبــمامؼمتورممممم

سؼتمؼؿصػمجبؿؾةمعمـم ًصقصمقاتم ـصمبمممم

باظترجةم توظبمسؾكمربؾم ظعؼتم ذمؼؿؽقنمعمـمم

ذبؿقسممةمعممـم ٌعؾقعمماتمو ٌعممارةم ظعؾؿقممةمم

و ظػـقممةمو ظؿترؼؾقممةم ظمميتمؼؼممتعفام ٌؽؿممبممم

 الدؿشاريم ظبم ٌلؿػقتمو ظميتممدبؿؾمػمسمـمممم

م ظعؼقدم ظق ردةمسؾكم الذقاءم ٌادؼةم.

وممممامؼممـيهممؼضممًامسؼممتمخممتعاتممممم

 ٌؽا بم الدؿشارؼةمعمـمخصقصمقاتمؼؿفؾمكمممم

بعتمم ظؿؽاصئم ظعؾؿلم ظذيمؼغؾبمسؾكممرر ةم

 ظع ضمممةم ظعؼتؼمممةمحقمممثمؼؿؿؿمممعم ٌؽؿمممبممم

 الدؿشاريمخبربةمساظقمةمودبصمصمدضقمؼمؼبمممم

ذبمماامدبصصممفم ٌفممامو نم ٌؿعاضممتم تخممرمم

 ٌلؿػقتمصبفؾمؼبم ظغاظبمػمذهم ًمربةموػمذ مممم

 الخؿصممماصممممممامؼػمممرتمسؾمممكم ٌؽؿمممبمممم

شاريمورورةم الدؿع ممعـم ٌلؿػقتمسـم الدؿ

 حؿقاجا فمو قجقفم خؿقارهمسبقمعامؼؿـادمبمم

وػذهم الحؿقاجاتمو ظرشؾاتموباٌؼابؾمؼؿطؾبم

 نمؼػصحم ٌلمؿػقتمسمـمحاجا مفموشرومفمعمـمممممم

 الدؿشارةمممامؼلاستم ٌؽؿبم الدؿشاريمسؾكم

 ظقصممقام ظبمعممامؼرعمملم ظقممفمعممعم ظؿممز ممػممذ م

م ٌعؾقعاتم.م تخيمباحملاصظةمسؾكمدرؼة

وسؾكم ظرشؿمعـممػؿقةمسؼمتمخمتعاتممم

 ٌؽا ممبم الدؿشممارؼةموعممامؼؿؿؿممعمبممفمعممـممممم

خصقصقاتمطؿامغقػـامالظقفام سم همالالم غمفمملممم

ضبظمباظؼترم ظؽاؼبمؼبم ظتر دةم ظؼاغقغقةموظعتمم

طػاؼةمغصقصم ظؼاغقنم ٌمتغلم ظعر ضملم ظـاصمذمممم

ظؿقتؼممتمعلممؤوظقةمسؼممتمخممتعاتم ٌؽا ممبممممم

ـم ظضمروريم ظؾقمثمؼبممم الدؿشارؼةموجتغامعمم

ػذهم ٌلؤوظقةمسؾمكمعلمؿقىم ظؼطماسلم ظعمامممممم

مو ًاصم.

ظمذظؽمضلمؿـامخطمةمػمذ م ظؾقمثم ظبمممممم

   مممةمعؾاحمممثمغؿـممماوامؼبم ٌؾقمممثم توامم

 ظؿعرؼػمبعؼتمختعاتم ٌؽا مبم الدؿشمارؼةممم

و رر صفم،موؼبم ٌؾقثم ظـاغلمغؿـاوامم ارمسؼتم

خممتعاتم ٌؽا ممبم الدؿشممارؼةم،موخصصممـاممم

ـاظممثمظـطمماقمعلممؤوظقةم ٌؽا ممبمممم ٌؾقممثم ظ

 الدؿشارؼةموخؿؿـامحبــمامخبامتمةم ضمؿـتمممم

م. ظيتم قصؾـامالظقفامؼبمػذ م ظؾقثممػؿم ظـؿا ج

 ٌؾقثم توام:م ظؿعرؼػمبعؼتم

مختعاتم ٌؽا بم الدؿشارؼةمومرر صف:

وجممتتمضؾممؾم ظممتخقامؼبم ٌلممؤوظقةمم

 ٌتغقةمظؾؿؽا بم الدؿشارؼةمؼبمسؼقدػمامالبمتممم

عرؼػمػذ م ظعؼتموسؾكمػذ معـم ظقضقةمسؾكم 
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دممقؿؿم ؼلممقؿمػممذ م ٌؾقممثمسؾممكمعطؾممؾلم،ممم

غؿـاوامؼبم ٌطؾبم توام عرؼػمسؼمتمخمتعاتممم

 ٌؽا ممبم الدؿشممارؼةم،ممعممام ٌطؾممبم ظـمماغلممم

صلؿكصصفمظتر دةم ًصا صمشيم ظؿؼؾقتؼمةمم

مظعؼتمختعاتم ٌؽا بم الدؿشارؼةم.

 ٌطؾبم توام:م عرؼػمسؼتمختعاتم ٌؽا بم

م-وخصا صفم: الدؿشارؼةم

دقةمغؼلؿمػذ م ٌطؾبمسؾكمصمرسلمم

،مشبصمممصم توامظؿعرؼمممػمسؼمممتمخمممتعاتم

 ٌؽا ممممبم الدؿشممممارؼةموغؽممممرسم ظـمممماغلم

مًصا صفمشيم ظؿؼؾقتؼةم.

 ظػرحبم توام:م عرؼػمسؼمتمخمتعاتم ٌؽا مبمممم

م- الدؿشارؼةم:

سؼممتم ًممتعاتم الدؿشممارؼةمسؼممتمممم

 دادفمؼؼقممسؾكم الظؿز ممبؿؼمتؼؿم ٌشمقرةمميممم

باظؾقاغمماتم ظؿػصممقؾقةم ٌؿصممؾةمبممابر مم الدالءم

 ظعؼتم،متنمسؼتم ٌشمقرةمؼـطؾمؼمسؾمكم ظعؼمتممممم

 ظذيمؼربعفم ظشمكصم ظطؾقعملموسؾمكم ظعؼمتممممم

 ظممذيمؼربعممفم ظشممكصم ٌعـممقيمتنمربممؾمممم

م ظؿز عفمو حتموػقم ؼتؼؿم ٌشقرةم.

الذمسرصفم ظؾعضمبأغفم))م ظعؼتم ظمذيمم

ؼؽقنم الظؿز مم تداسموربؾم تد ءم ظر قلملمم

م.(1)قم ؼتؼؿم ٌشقرةم((صقفمػ

وسرصفم ظؾعضم تخرمبأغفم:م))  ػاقم

بمملمذكصمملممحممتػؿامعفممامؼؼمماامظمممفمممممم

 الدؿشاريم ٌؿكصصمؼبمصرحبمعـمصروحبم ٌعرصةم

 ظػـقممةمؼؾؿممزمممبؼؿضمماهمؼبمعق جفممةم ظطممرةمم

 تخرم ظذيمؼؼاامظفم ظعؿقمؾموعؼابمؾممجمرممنمممم

ؼقجفمسؾكموجفم الدمؿؼ ام دؿشمارةمذػؾقمةمممم

م.(2) ظعؿقؾ(( ؤ رمؼبمضر ر تم

وسرصممفم ظؾاحممثم ظؼمماغقغلم مميمممم

 تودونمبأغفم))م ظعؼتم ظذيمؼعؿؿمتمسؾمكممد ءممم

ععلمٌلؿشارمعؿكصصمؼبمذباامععلم ظمذيمم

ؼضعمصقفمربم ظعؿؾم ؼؿفمغؿقفةمخمربةمصـقمةممم

وسؿؾقةمعؽؿلمؾةموباظؿماظلمؼؿكمذمعمـمخم امممممم

م.(3) قجقففمضر رهم ظـفا لم((

وعـمخ امػمذهم ظؿعمارؼػمنمتم نمممم

سؼتمخمتعاتم ٌؽا مبم الدؿشمارؼةم،مممم عرؼػم

ػقمسؼمتمعؼاوظمةمالذمؼؿعفمتممحمتم ظطمرصلم نمممممم

ؼصـعمذقؽًاممومؼؤديمسؿً مظؼاءممجرمؼؿعفتمبفم

م.(4)ظطرةممخر

ظؽـفمسؼتمعؼاوظمةمذومرؾقعمةمخاصمةمممم

تنمربؾم ظؿز عفم ؼتؼؿمععؾقعاتموبذظؽمصأغفم

م.(5)طبؿؾػمسـمدا رم ظعؼقدم تخرى

ظؿؼؾقتؼةمظعؼتم ظػرحبم ظـاغلم:م ًصا صمشيم 

م-ختعاتم ٌؽا بم الدؿشارؼةم:
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باإلومماصةم ظبم ًصمما صم ظؿؼؾقتؼممةمم

 ظيتمضبؿؾفامسؼتم ٌؼاوظةم)سؼتمروا لم،مسؼتم

ربتدم،معؾزممىاغؾلم،مسؼتمععاووةم،مسؼمتمم

عممتغلمتغممفمو ردمسؾممكم ظعؿممؾم،مسؼممتمصممقريم

 ظؿـػقممذ(.مالالممغممفمؼؿؿؿممعمخبصمما صمخاصممةمم

م ؿؿـؾمباآل لم:

مم-م:مواًلم:مسؼتمعفا

عـمخ ام ظؿعرؼػمؼؿضمحمبمانمسؼمتمممم

ختعاتم ٌؽا بم الدؿشارؼةمباغفمسؼتمعشقرةم

صماممحمتممرر صممفمصمامطؿكصمصمؼؼممتمممد ءممممم

ععقـًامباخؿصاصمععلمضبؿماجمالظقمفم ظطمرةمممم

 تخممرم،محبقممثمؼؼممقمم ٌؽؿممبم الدؿشمماريممم

مبؿاردةمعفـةمععقـةمحبلبم خؿصاصفممممامم

م.(6)صبعؾمػذ م ظعؼتمسؼتً معفـقًا

م-:مسؼتمؼؼقممسؾكم السؿؾارم ظشكصلم:م اغقًا

 عممتم ٌممؤػ تم ظشكصممقةمؼبمسؼممتمممم

ختعاتم ٌؽا بم الدؿشارؼةمربمؾم سؿؾمارمالذممم

 نمراظممبم الدؿشممارةمالمؼؾفممأم ظبمميمعؽؿممبمم

 دؿشممماريمؼبمدمممؾقؾم يصمممقامسؾمممكمػمممذهم

 ٌعؾقعاتمو منامؼؿعاضتمععمعـمصبتمصقمفمبأغمفممم

ذ مطػاءةموعفارةمععرصقمةمساظقمةممممامصبعؾمفممممم

 سؿؾارمخاصمؼبم ظعؼتمومتـحمػذهم ظـؼةممعقوع

ؼبمػذهم ياظةمظؾؿؽؿمبم الدؿشماريمطشمكصمممم

ععـقيمؼؿؿـؾمؼبمذكصمعؤدلفم ظمذيمثـؾمفممم

م.(7)ضاغقغًا

وظقجممقدم السؿؾممارم ظشكصمملمصممأنمممم

 ٌؽؿممبم الدؿشمماريمعطاظممبمبؿـػقممذم ظعؼممتمممم

ذكصقًاموالالمغؽمقنمالز ءممخم امبؾـمقدم ظعؼمتممممم

ؿقصممااموباظؿمماظلمثؽممـمصلممكفمالالمالذ م م د

م.(8)عق صؼةمراظبم الدؿشارة

وذػممبمجاغممبمعممـم ظػؼممفم ظبم ممةمم

 السؿؾارم ظشكصلم ضمعػمؼبمسؼمقدمخمتعاتمممم

 ٌؽا بم الدؿشارؼةم ظميتم ؿؿؿمعمباظشكصمقةمممم

م.(9) ٌعـقؼة

وذػبمجاغبممخرمعـم ظػؼفم نم ظـؼةم

 ٌؿقظمتةمسـممتمراظممبم الدؿشممارةم ؾؼممكم مم زممم

 ٌلؿشممارمالمصممرقمؼبمذظممؽمبمملمطقغممفمذكصممًام

م.(10)ؾقعقًاممومععـقؼًام)عؽؿبم دؿشاري(ر

وسبـمععم ظرميم ظـماغلمبمانم ظصمػةمممم

 السؿؾارؼةمظتىمراظبم الدؿشارةمالمصرقمصقؿمامم

الذ مطاغممتمومماهمذممكصمرؾقعمملممومععـممقيمم

)عؽؿممبم دؿشمماري(موظممذظؽمباغؼضمماءم ٌؽؿممبم

 الدؿشاريمتيمدمؾبمعمـم تدمؾابمؼـؼضملممممم

 ظعؼممتمغؿقفممةمظر بطممةم ظـؼممةمبمملمراظممبمممممم

مرةمو ٌؽؿبم الدؿشاريم. الدؿشا

م- اظـًام:مسؼتمؼؼقممسؾكم الدؿؼ ظقةم:
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الذممغمممفمؼؼمممعمسؾمممكمسممما ؼم ٌؽؿمممبم

 الدؿشاريمطؾم ظعـاؼمةم ظ زعمةمو ظضمرورؼةمممم

وصقاًلم ظبم ؼتؼؿم الدؿشارةم تعـؾم ظذيمؼؾغلم

راظبم الدؿشارةم ظقصقامالظقفام،مصؿؾتممعفؿةم

 ٌؽؿبم الدؿشاريمباظلمؤ امو الدمؿع ممعمـمممم

الدؿشمممارةمسمممـمطاصمممةم ظؾقاغممماتمممراظمممبم 

و ٌعؾقعاتم ظيتمضبؿاجمالظقفامؼبمسؿؾمفمو ظميتممم

 لفؾممد ءمعفؿؿفمسؾكم ظـققم تصضؾمظقؿؿؽـم

م.(11)عـمغؼؾم ٌعرصةم ظبمراظؾفا

وطذظؽم ظفمرم الدمؿؼ ظقةمظؾؿؽؿمبمممم

 الدؿشاريمعـمحقثم أدؼؿفمظؾعؿمؾم،محقمثممم

مغفمالمطبضعم ظبمرضابةمراظبم الدؿشارةمصفمقمم

 ءمسؿؾممفم ظبموممؿيهمو خ ضممفممممطبضممعمؼبممد

م.(12)مبر ساةممصقام ٌفـة

الذمعممـم ظؾممتؼفلم نمؼؽممقنم ٌؽؿممبممم

 الدؿشاريمعلمؿؼً مؼبممد ءمسؿؾمفمسمـمرضابمةممممم

 ظطرةم ظـاغلمظؽقنمراظبم الدؿشارةمذمكصمم

صبفؾممصقاموصـمو ٌعرصةمميمشيمعؿكصمصمم

ؼبم الدؿشارةمموممغمفمعؿكصمصمظؽـمفمصبفمؾممممم

المٌام ؼتممبابر ممػذهم ٌعؾقعاتم ظيتمرؾؾفاموال

مسؼتمربؾم ظؿز عفممد ءم دؿشارة.

طؿام نمراظبم الدؿشارةممؼضًامؼؿؿؿمعمم

باالدمممؿؼ ظقةم ٌؿؿـؾمممةمؼبم خؿقمممارم ٌؽؿمممبمم

 الدؿشاريمظؾقصقامسؾكم ًربةم الدؿشارؼةم

) السؿؾارم ظشكصل(مطؿمامعمرمذطمرهمدمابؼًام،ممممم

وظفمعطؾؼم يرؼمةمؼبم دبماذم ظؼمر رم ظـفما لممممم

م.(13) ٌؼتعةمالظقفمعـمستعفمبا ؾاحبم الدؿشارة

ر بعممًام:مسؼممتمؼؽممقنمصقممفم ؼممتؼؿم الدؿشممارةمم

م- ظؿز عًاممصؾقًام:

مبمممام نمربمممؾم الظؿمممز مم تدممماسمم

ظؾؿؽؿبم الدؿشاريمؼبمسؼمتمخمتعاتم ٌؽا مبمممم

 الدؿشارؼةمػقم ؼتؼؿم الدؿشارةمظطاظؾفاممممامم

ؼؿقجممبمسؾقممفم الظؿممز ممباتصممقامو ٌؾمماد ممم

الدؿشممارةمموم ٌرسقممةمؼبمعفـؿممفمسـممتم ؼممتؼؿم 

 ظرميم ظػمام ٌعملمظقلماػؿمؼبم ؽمقؼـمضمر رمممممم

غفمما لمظؾطممرةم ظـمماغلمو نمميم ؼمماسسمسممـمم

 ؼممتثفامؼعممتممخمم اًلمبمماظؿز ممعممـم ظؿز عمماتم

 ظعؼتم تصؾقةمو ظر قلةموػذ مػقم ظعؼتم ظمذيمم

م.م(14)ؼعقــامباظتر دةمؼبم ظؾقث

معامالذ مطانم الظؿمز ممبؿؼمتؼؿم ٌشمقرةمممم

مخرمصأغفم ظؿمز مم مابعمممضتموجتمعصترهمؼبمسؼتم

م.(15)طؿامؼبم)سؼتم ظؾقعم،م ظعؼتم ظطيبموشيه(

 ٌطؾبم ظـاغلم:ممرر ةمسؼتمختعاتم ٌؽا بم

م- الدؿشارؼةم:

 نمسؼتمختعاتم ٌؽا بم الدؿشمارؼةمم

ؼؿؽقنمعـمررصلمطؿامعرمذطرهمدابؼًام ظطمرةمم

 توام ٌؽؿبم الدؿشاريموػمذ معمامدمـؿـاوظفمممم

 ظطممرةم ظـمماغلممباظتر دممةمؼبم ظػممرحبم تواموم
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راظمممبم الدؿشمممارةممومعمممامؼلمممؿكم ٌلمممؿػقتم

مدـكصصمظفم ظػرحبم ظـاغلم.

م- ظػرحبم توام:م ٌؽؿبم الدؿشاريم:

طؿاموردمؼبم ٌطؾبم توامبانم ٌؽؿمبمم

 الدؿشاريمػقمذكصمععـمقيمؼؼمقممبؿؼمتؼؿمممم

 الدؿشارةم ٌفـقةم ٌطؾقبةم ظبمراظؾفام،متغمفمم

عامثؾؽمفممثؿؾؽمضترً معـم ٌعرصةم ظػـقةم ػققم

مراظبم الدؿشارةم) ٌلؿػقت(م.

طؿامسرصفم تدؿاذم)حلمـم ظمرب وي(ممم

 ٌلؿشممارمباغممفمعفممامعؿكصممصمدممق ءمطممانمم

ذكصممًامرؾقعقممًاممومععـقؼممًامضبمم ةمعفـممةممم

ععقـةم،مؼؼقممبؿؼمتثفامظؾعؿقمؾمظقفتؼمفم ظبمممم

،موظؽـمطبؿؾػم عرؼمػمم(16) دباذمضر رمععل

 ٌؽؿبم الدؿشاريمحلبمعمامالذ مطمانمعؽؿمبمممم

شاريمسامممواًلم،موعؽؿبم دؿشاريمخاصم دؿ

م اغقًام.

م-مواًلم:م ٌؽؿبم الدؿشاريم ظعامم:

ثؽـم نمؼؽمقنم ٌؽؿمبم الدؿشماريمممم

الذمضبؼمم(17)ذكصمعـم ذكاصم ظؼاغقنم ظعامم

ظؽؾمعبعقةممومطؾقةممومػقؽةم ظؿعؾمقؿم ظمؿؼاممم

و ٌعاػممتمو ٌر طممزم ظؿابعممةمظممقز رةم ظؿعؾممقؿمممم

عؽا ممبم ظعمماظلمو ظؾقممثم ظعؾؿمملم أدممقسمممم

خممتعاتمسؾؿقممةمو دؿشممارؼةمعؿكصصممةممومممم

عؿعمممممتدم الخؿصاصممممماتمسـمممممتم مممممق صرممم

م.(18) العؽاغات

طؿاممنمػذ م ٌؽؿبم الدؿشاريم ظعماممم

ؼؿؿؿعمباظشكصقةم ٌعـقؼةمو الدمؿؼ ام ٌماظلممم

و إلد ريمظؾؼقاممباظؿصرصاتم ظؼاغقغقةمظؿقؼقؼم

مػت صفموثـؾفمعتؼرهممومعـمؼـقؾفممعامم ظؼضاءم

م.(19)ىو ىفاتم تخر

و ؿؿـممممؾممػممممت ةمػممممذ م ٌؽؿممممبم

 الدؿشممماريم ظعممماممبؿؼمممتؼؿم الدؿشمممار تممم

و ًمممتعاتمو ًمممرب تم ظعؾؿقمممةمو ظػـقمممةممم

و ظؿترؼؾقممةم ظبمعؤدلمماتم ظتوظممةمو ظؼطمماحبمممم

 ًاصموعـظؿاتم جملؿؿعم ٌتغلمو ؼتممػمذهمم

م.(20) ًتعاتمظؼاءممجقرمعـادؾة

وؼؿؽقنم ٌؽؿبم الدؿشاريم ظعاممعـم

سؾقممفمؼؿممأظػمعممـمممذبؾممسمؼؿممقظبم الذممر ةم

مذكاصمؼؿؿؿعقنمباًرب تم ظعؾؿقةمو ظػـقمةمم

م:(21)حبلبمحؼؾم الخؿصاصموطؿامؼأ ل

 ظعؿقممممتمموممحممممتمر دمممماءم .1

 الضلامم ظعؾؿقةمممـمالم ؼؾمعر ؾؿمفم ظعؾؿقمةممم

سـممدؿاذمعلاستمباظـلؾةمظؾفاععةمموم ظؽؾقمةمم

مموم ٌرطزموعترسمباظـلؾةمظؾؿعفتم.

مربعممةمعممـم ظؿترؼلممقلمؼبممم .2

 طؾمعـفؿمحؼؾم خؿصاصفم.م تضؾمثـؾ
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طبؿمممارم جملؾمممسمعمممتؼرً ممم .3

مظؾؿؽؿبمعـمبلممسضا فم.

وعـمخ امعمام ؼمتممثؽمـم عرؼمػممممم

 ٌؽؿبم الدؿشاريم ظعاممباغفم:مطقمانمعفماممم

عؿكصصمؼؿؿؿعمباظشكصمقةم ٌعـقؼمةم ظعاعمةمممم

و الدمممممؿؼ ام ٌممممماظلمو إلد ريمظؿؼمممممتؼؿممم

 الدؿشار تمو ًمتعاتمو ًمرب تم ظعؾؿقمةمممم

ؼؾقممةمباخؿصمماصمععمملم ظبمممو ظػـقممةمو ظؿتر

عؤدلاتم ظتوظمةمو ظؼطماحبم ًماصموعـظؿماتممممم

م جملؿؿعم ٌتغلمظؼاءممجقرمعـادؾةم.

م- اغقًام:م ٌؽؿبم الدؿشاريم ًاصم:

مجمممازم ٌشمممرحبم ظعر ضممملمظؾشمممكصم

 ظطؾقعلم) ظػرد(ممنمؼؤدسمعؽؿؾمًام دؿشمارؼًاممم

سؾممكم نمؼؽممقنمحاصممً مسؾممكم جممازةم أدممقسم

 ٌؿكصصممةمم ٌؽؿممبم الدؿشمماريمعممـم ظـؼابممةم

م.م(22)و ؿقظبمػقؽةم ظؿكطقطمعـحمػذهم تجازة

طؿمممام ذممم طم ظؼممماغقنمؼبم ظشمممكصم

 ظطؾقعمملم ظممذيمؼؤدممسمعؽؿؾممًام دؿشممارؼًامعممام

م:(23)ؼأ ل

 نمؼؽمممقنمذكصمممًامرؾقعقمممًام .1

مو حتً مموممطـرم.

 سر ضلم ىـلقةم. .2

 نمؼؽقنمحاصً مسؾكمذمفادةمم .3

جاععقةمموظقةمؼبم تضؾمؼبمذباام ظـشاطم ظمذيمم

 .ثاردفم

ممـمظفممماردةمالم ؼمؾمسمـممم .4

(مػبمممسمسشمممرةمدمممـةم ؾممملم ظشمممفادةم15)

 ىاععقةم توظقمةمؼبم خؿصماصم ٌؽؿمبموصمؼممممم

وق بطم عتػام ىفةم ٌاسبةمظألجمازةمو ؽمقنممم

(ممربممعمسشممرةمدممـةمظؾقاصممؾمسؾممكم14عممتةم)

(م م ثمسشمرةمدمـةمممم13ذفادةم ٌاجلمؿيمو)م

 ظؾقاصؾمسؾكمذفادةم ظتطؿقر هم.

ظممفمربممؾمعـادممبمٌؿاردممةمم .5

عؿؾمصقفموالدؿمؼلفؾمظمتىم ىفمةم ٌاسبمةمممم ظ

 ظألجازةم.

شيمعقزػمؼبمدو  رم ظتوظمةمم .6

مو ظؼطاحبم الذ  طلم.

وبذظؽمغرىمعـم ٌق دم ظؼاغقغقةممس هم

بأغفممجازم ٌشمرحبم ظعر ضملم نمؼؽمقنم ٌؽؿمبممممم

 الدؿشمماريمذممكصمععـممقيمخمماصمؼؼممقمممممم

مبؿأدقلفمذكصمرؾقعلمو حتمموممطـرم.

موبممذظؽمغلممؿطقعم نمغعممرةم ٌؽؿممب

 الدؿشمماريم ًمماصمبأغممفم:مطقممانمعفممامممم

عؿكصصمؼؿؿؿعمباظشكصقةم ٌعـقؼةم ًاصمةمم

ؼؤدلمممفمذمممكصمرؾقعممملمموممطـمممرمظؿؼمممتؼؿم

 الدؿشممار تمو ًممرب تم ظعؾؿقممةمو ظػـقممةمممم
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و ظؿترؼؾقممةمباخؿصمماصمععمملم ظبمعؤدلمماتمم

م ظتوظةمو ظؼطاحبم ًاصمظؼاءممجرمععلم.

م- ظػرحبم ظـاغلم:م ٌلؿػقمتم:

سمعـممبر ممسؼتممبام نم هلتةم الدا

خممتعاتم ٌؽا ممبم الدؿشممارؼةمػممقمحصممقاممم

 ٌؿعاضتم تخرمسؾكم ٌعؾقعاتم ظػـقةمو ظعؾؿقةم

و ظؿترؼؾقممةم ظمميتمؼرشممبم يصممقامسؾقفممامممم

وؼلؿكمراظبم الدؿشارةمباٌلؿػقتم،محقثممنم

صػةم ٌلؿػقتمالم ـؿػلمسمـمراظمبم الدؿشمارةمممم

حؿكمظقمملمؼـؿػعمعمـم الدؿشمارةم ٌؼتعمةمظمفممممم

ػادةمػـممام ؿؿـممؾمبايصممقامسؾممكمممتنم الدممؿ

م.(24) ٌعؾقعاتمدق ءم دؿكتعفماممممالم

وضتمؼؽمقنم ٌلمؿػقتمذكصمًامرؾقعقمًاممممم

سادؼممًامؼفممتةمؼبمحصممقظفمسؾممكم الدؿشممارةممم

 ظعؾؿقةمبغقةم ؾؾقةمحاجا مفم ًاصمةم،موضمتمممم

ؼؽممقنم ٌلممؿػقتمعـؾممفمعـممؾم ظطممرةم تواممممم

) ٌؽؿبم الدؿشاري(مذمكصمععـمقيمسمامممومممم

ظعاعممةم يؽقعقممةموشمميمخمماصمطاٌؤدلمماتم 

م.(25) يؽقعقةمو ىؿعقاتمو تغتؼة

ومماموترم الذمارةمالظقمفممؼضمًاممغمفممممم

ثؽـم نمؼؽقنم ٌلمؿػقتمذكصمًامعؿكصصمًامؼبمممم

عقوممقحبم الدؿشممارةمالذممنم ظؿكصممصمالمثـممعم

م.(26) ىفؾمبايؾم ٌـادبمٌلأظةمعا

وعـمخ امطؾمعام ؼتممثؽـم عرؼػم

لمموم ٌعمامم ٌلؿػقتمبأغفم:م ظشمكصم ظطؾقعممم

) ظعممماممموم ًممماص(م ٌؿعاضمممتمعمممعم ٌؽؿمممبمم

 الدؿشمماريمبغقممةم يصممقامسؾممكم ٌعؾقعمماتم

و ًممتعاتم ظعؾؿقممةمو ظػـقممةمو ظؿترؼؾقممةمؼبمم

 خؿصاصمععلمظقفتؼفم ظبم دباذمضر رمععملمم

م.

م

 ٌؾقثم ظـاغلم:مم مارمسؼمتمخمتعاتم ٌؽا مبممممم

م الدؿشارؼةم:

صبممبمسؾممكمرممرؼبم ظعؼممتم ٌؽؿممبممممم

لؿػقتمؼبمعرحؾةم ـػقمذم ظعؼمتممم الدؿشاريمو ٌ

منمؼؼقممطؾمررةمعـفؿاممبام ظؿزممبفم،مظذظؽم

دـؿـاوامم ارم ظعؼتممبطؾمؾلم،م ٌطؾمبم تواممم

شبصصممممفمظتر دممممةم ظؿز عمممماتم ٌؽا ممممبممم

 الدؿشممارؼةم،موغؿـمماوامؼبم ٌطؾممبم ظـمماغلمممم

م ظؿز عاتم ٌلؿػقتم.

م

 ٌطؾبم توام:م ظؿز عاتم ٌؽا بم الدؿشارؼةم

م-:

ذ م ٌطؾمبمسؾمكم   مةممممدقةمغؼلؿمػ

صمممروحبم،مدبصمممصم توامظ ظؿمممز ممبؿفقؽمممةم

علؿؾزعاتم ظعؼتم،موغؿـاوامؼبم ظـاغلم الظؿز مم
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بؿؼتؼؿم الدؿشارةم،موغؽرسم ظـاظثمظ ظؿمز ممم

مبضؿانمدرؼةم ظؿعاعؾم.

 ظػممرحبم توام:م الظؿممز ممبؿفقؽممةمعلممؿؾزعاتمم

م- ظعؼتم:

وػقم ظؿز ممعرحؾةمعمامضؾمؾم ظؿعاضمتمممم

الذمؼؾؼكمسؾمكمسما ؼم ٌؽؿمبمممموؼؿؿـؾمباظؿؾصيم

 الدؿشاريم نمؼمتظلمبؽاصمةم ٌعؾقعماتم ظميتممممم

 ؽمقنمالزعمةم ظبم ؽمقؼـمرومامحمرموعلمؿـيممممممم

م.(27)باظـلؾةمظؾؿلؿػقت

ومنم ـػقممممذم ٌؽؿممممبم الدؿشمممماريم

الظؿز عفمباظؿؾصيمؼـؾغلمسؾقمفم ظؿقمريمسمـمممم

حاجمماتم ٌلممؿػقتمعممـمخمم امالجممر ءمهؾقممؾم

،ممعػصؾمظألػت ةم ظميتمؼلمعكم ظبمهؼقؼفماممم

وسؾقمممفم نمالمؼأخمممذمباحؿقاجممماتمراظمممبمممم

 الدؿشارةم) ٌلؿػقت(موؼلؾؿمبفاموالمنمامؼؼمقمممم

بتر دةمجمادةمظؿؾمؽم الحؿقاجماتمو ؼققؿفماممممم

بعمملم ٌؿكصممصموخرب ممفمؼبموممقءم ٌفـممةمممم

وعؼؿضقا فامصإذ م طؿشمػمبمأنم ظـؿما جم ظميتممممم

ؼرجقػمممامراظمممبم الدؿشمممارةم) ٌلمممؿػقت(مالم

درجمةمم ؿقؼؼمصقفؿمسؾقفمو جبم ظؿؾصميم ظبمم

 عؿـمماحبم ٌؽؿممبم الدؿشمماريمسممـم ظؿعاضممتمتنم

 هلتةمعـمور ءم بر مم ظعؼمتمهؼقمؼممػمت ةمممم

وشاؼاتمععقـةم،ممعامالذ مطشػتم ظـؿما جم ظميتممم

ؼؾغلم ٌلؿػقتم ظقصقامالظقفام ؿقؼؼمصعؾقفم نم

ؼؾصممرهمبؽاصممةم ظعـاصممرم ظضممرورؼةمووممرورةم

م.(28)البر مم ظعؼتمظؿؽقؼـمروامحرموعلؿـي

ٌؽؿممبم الدؿشمماريمومبممام نم ظؿممز مم 

باظؿؾصيم ظؿز عًاممصؾقًامصققؿؿممنمؼؽقنم ـػقذم

 الظؿز ممباظؿؾصميمعادؼمًامعؿؿمـً مباظؽؿابمةمالممممم

باتدممؾقبم ظشممػفلمإل ؾمماتمضقممامم ٌؽؿممبممممم

م.(29) الدؿشاريمبؿـػقذم ظؿز عفمباظؿؾصي

و ؽممممقنممعممممامم خمممم ام ٌؽؿممممبمم

 الدؿشاريمباظؿز عفمباظؿؾصيمالذ ممدبذمعقضػًام

ؿؿـؾمباظلؽقتموسمتممبقمانمععؾقعماتممممدؾؾقًامؼ

عفؿةمظطاظبم الدؿشارةم) ٌلمؿػقت(مومنمػمذهممم

 ٌعؾقعاتم ظبمدرجةممنمهلام ظتورم تدادملمؼبمم

م.(30)مضت مم ٌلؿػقتمإلبر مم ظعؼتمعـمستعف

الذنمؼؿضحمعـمطؾمعام ؼمتمم نم ظؿمز مممم

 ٌؽؿبم الدؿشاريمبؿفقؽةمعلمؿؾزعاتم ظعؼمتممم

ـمم صممققةمػممقمم ٌؿؿـممؾمباظؿؾصمميمموم ؼممتؼؿم ظ

 ظؿز عممًاممصممؾقًاموظممقسم ابعممًامؼبمسؼممتمخممتعاتم

 ٌؽا ممبم الدؿشممارؼةموػممذ معاؼممذػبمالظقممفمممم

م ظؾاحث.

م- ظػرحبم ظـاغلم:م الظؿز ممبؿؼتؼؿم الدؿشارةم:

وػممقم الظؿممز مم ظممر قسمؼبمعرحؾممةممم

 ظؿعاضتمتغفمػقمربمؾمسؼمتمخمتعاتم ٌؽا مبممممم

 الدؿشارؼةمص مؼـؼضلمػذ م ظعؼتمو ربىمذعةم

ؿشممماريم ٌؿعاضمممتمالالمبؿؼمممتؼؿممم ٌؽؿمممبم الد
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 الدؿشممارةم ظمميتم ممؾلمعممتىم بممت حبم ٌؽؿممبممم

م.(31) الدؿشاريموخرب فموضتر فم ٌؿؿقزة

الذمصببمسؾكم ٌؽؿبم الدؿشماريم نمم

ؼؼتمم الدؿشارةمصعً م ظبمراظؾفامظؽلمؼعتممغمفمم

غػذم ظؿز عفمصأنمذبردم ىفتم ظمذيمؼؾذظمفمؼبممم

م.(32)هؼقؼفامالمؼرب مذعؿف

تمػذ م الظؿز ممضتم مالالمطؿاممغفمالمؼع

بؿؼتؼؿم ٌؽؿمبم الدؿشماريمهلمذهم الدؿشمارةممممم

صممقققةمرؾؼممًامظؾؿق صممػاتم ٌطؾقبممةمو ٌؿػممؼم

سؾقفمممامؼبم ظعؼمممتمالذمؼؿقؼمممؼمعـفممماموؼؼمممقممم

م.(33)بؿتضقؼفامضؾؾممنمؼؼتعفامظؾؿلؿػقت

صػلمحاظةمستمم ؼتؼؿم ٌشقرةممومستمم

عطابؼؿفامظؾؿق صػاتم ٌطؾقبةمضبؼمظؾؿلمؿػقتمم

ؾممةمباظؿـػقممذم ظعممقامبؿلممؾقؿمختعممةممممم ٌطاظ

 ٌشقرةمورؾؼًامظؾؿق صػاتم ٌطؾقبةم،موؼبمحاظةم

طمممقنم ظؿـػقمممذم ظعمممقامعرػؼمممًامظؾؿؽؿمممبمممم

 الدؿشمماريمجممازمظؾؿلممؿػقتمصلمممم ظعؼممتمعممعم

م.(34) ظؿعقؼضمالذ مطانمظفمعؼؿضك

طؿامصببمسؾمكم ٌؽؿمبم الدؿشماريمممم

 ؼتؼؿم ٌشقرةمؼبم ظقضتم حملمتدم ٌؿػمؼمسؾقمفمممم

ػـاظمؽمعمتةمععقـمةمعؿػمؼمسؾقفمامممممممصأنمملمؼؽـ

صقفمممبمسؾمممكم ٌؽؿمممبم الدؿشممماريم ؼمممتؼؿم

 الدؿشممارةمؼبم ٌممتةم ٌعؼقظممةم ظمميتمؼؼررػممامممم

 ظعرةم دؿـادً مظؼترةم ٌلؿشارمورؾقعةم ظعؿؾم

م.(35)وسرةم ٌفـة

وبمممذظؽم ؼمممقممعلمممؤوظقةم ٌؽؿمممبممم

 الدؿشمماريمسممـمسممتمم ؼممتؼؿم الدؿشممارةمؼبممم

ؼمتمم ظقضتم حملمتدموجمازمظؾؿلمؿػقتمصلممم ظعمممم

دونم غؿظممارميؾممقاممجممؾم ظؿلممؾقؿمالذ مطممانممم

 ظؿأخيمالمؼرجمكمععمفم ؼمتؼؿم ٌشمقرةمرؾؼمًامممممم

م.(36)ظؾؿق صػاتم ٌطؾقبةمؼبم ظقضتم حملتد

 ظػرحبم ظـاظثم:م الظؿز ممبضؿانمدرؼةم ظؿعاعؾم

م-:

ظؽلمؼؿؿؽـم ٌؽؿمبم الدؿشماريمعمـمممم

 ـػقممذم ظؿز عممفم الدادمملمبؿؼممتؼؿم الدؿشممارةم

ق صمػاتم ٌطؾقبمةم،م نمممربؾم ظؿعاضتمرؾؼمًامظؾؿم

ؼعؾممؿم ػاصممقؾموععؾقعمماتمدضقؼممةمبإسؿممااممممم

 ٌلؿػقتموضتم ؽقنمػذهم ٌعؾقعاتمدرؼةم ػؼمتمم

ضقؿؿفممامبممار حبم ظغمميمسؾقفممامممممامؼممؤديم ظبم

 الوممر رمباٌلممؿػقتموعممـمػـممامؼـشممأم ظؿممز مممم

 ٌؽؿبم الدؿشاريمبلرؼةم ٌعؾقعماتمالذمؼعمتممم

عـمعلؿؾزعاتمػذ م ظعؼمتم ظؼما ؿمسؾمكممدماسممممم

ؿؾممارم ظشكصمملمو ظـؼممةم ٌؿؾادظممةمبمملممممم الس

م.(37)ررصقف

وسؾقممفمصممأنممدمماسم ظؿممز مم ٌؽؿممبممم

 الدؿشاريمبلرؼةم ٌعؾقعاتمػقم ظعؼتم،ممعمامم

ؼبمحاظممةمسممتمموجممقدمذممرطمؼبم ظعؼممتمؼؿضممؿـم
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 ظؿز مم ٌؽؿبم الدؿشماريمبلمرؼةم ٌعؾقعماتمممم

صأغفمؼؽقنمضا ؿمًامرؾؼمًامٌؼؿضمقاتم ٌفـمةموعمامممممم

ؼبم ظؿعاضتمعمـم ؼمةمممؼؿطؾؾفم السؿؾارم ظشكصلم

طؿامغصمتم شمرؼعاتمزبؿؾػمةممممم(38)بلمررصقف

صممر حةمبعممتممجممق زمالصشمماءممدممر رم ٌفـممةممم

وخب صفمؼؽقنمصاحبمػذهم ٌفـةمعلؤواًلمسـم

الصشا فمتدر رمعفـؿفمؼبمشيم تحق ام ٌصرحم

بفممامميمصبممقزمالصشمماءممدممر رم ٌلممؿػقتموصؼممًامم

ومبماممنم ظؿمز ممممم(39)ٌؼؿضقاتم ٌصؾقةم ظعاعمةم

ؽؿبم الدؿشاريمبلرؼةم ٌعؾقعماتم ظؿز عمًاممم ٌ

غصممتمسؾقممفمزبؿؾممػم ظؿشممرؼعاتم ظؼاغقغقممةم

صأغممفمبممذظؽمؼعممتم ظؿز عممًامعطؾؼممًامالذمالمضبممؼممم

ظؾؿلؿػقتم نمؼعػملم ٌؽؿمبم الدؿشماريمعـمفممممم

تغفمؼؿعؾؼمباظـظامم ظعاممتنم ظؼاغقنمػقم ظذيم

ثـقفموؼعاضؾمفمسؾمكمإلصشما فمو نم إلخم اممممم

ظبم الوممر رمباٌصممؾقةمبفممذ م الظؿممز ممؼممؤديم 

 ظعاعةمبصػةمساعةمتغمفمؼقظمتم فتؼمتمبماظؼقؿممممم

 الجؿؿاسقةمو تعاغةمبػؼت نم ظـؼةم،موعصؾقةم

م.(40) ٌلؿػقتمبصقرةمخاصة

وؼؿضحمعمـمطمؾمعمام ؼمتمممنم دماسمممممم

 ظؿممز مم ٌؽؿممبم الدؿشمماريمبضممؿانمدممرؼةمممم

 ظؿعاعمممؾمػمممقم ظعؼمممتم ٌمممربممو ظؿشمممرؼعاتمم

عمـممػؿقمةمممم ظؼاغقغقةم ٌكؿؾػةم،موسؾكم ظمرشؿم

ػممذ م الظؿممز ممالالممغممفمملم ممـصمسؾقممفمضممق غلم

 ٌؽا بم الدؿشارؼةمالمصمر حةموالمومؿـًاموملممم

مهقؾفم ظبم ظؼق ستم ظعاعةم.

وعمممـم ىتؼمممتمباظمممذطرممنمحظمممرممم

 ظـصممقصم ظؿشممرؼعقةمعممـمالصشمماءم تدممر رمالم

ؼشؿؾمصؼطمعؤدلملم ٌؽا مبم الدؿشمارؼةمبمؾممممم

م.(41)ثؿتممؼضًامالظبم ٌلاستؼـ

قممعلمممؤوظقةم ٌؽؿمممبمموبمممذظؽم ؼمممم

 الدؿشمماريمبمماإلخ امبمماظؿز مم ظلممرؼةمؼبمممم

 ظؿعاعممؾمسـممتعامالمؼؿكممذم ظؿممت بيم ظ زعممةممم

ظؾؿقاصظةمسؾكمدرؼةم ٌعؾقعاتمتغفمملمؼؾمذامم

 ظعـاؼممةم ظؽاصقممةمظقضممؿـمبفممامحػممظممدممر رممم

 ٌلؿػقتمممامؼؾقمؼمبمفم ظضمررمغؿقفمةمهلمذ مممممم

م(42) ًطأم ظذيمصترمعمـم ٌؽؿمبم الدؿشماريممم

 بمسؾكم ٌؽؿبم الدؿشماريمجمز ءممموسؾقفمؼ 

 ظؿعقؼضم ظـؼتيمصؼطمدونم ظؿعمقؼضم ظعمقاممم

الدمؿقاظةم دم جاحبم ٌعؾقعممةمظلمرؼؿفامسـممتمممم

الصشا فامصقؾؿزممبتصعمعؼمت رم ظؿعمقؼضم ٌؿػمؼمممم

سؾقفمؼبم ظعؼتموؼبمحاظةمستممهتؼتم ٌؼمت رمؼبمم

م.(43) ظعؼتمصاحملؽةمػلم ظيتمهتده

وبذظؽمغؽقنمضتم غؿفقـامعمـمدر دمةممم

ذ م ٌطؾمممبم ٌؿضمممؿـم ظؿز عممماتم ٌؽؿمممبممػممم

 الدؿشمماريموبؼممكم نمغممذطرمبأغممفمالذ ممخممؾممم

 ٌؽؿبم الدؿشاريمباظؿز عا فمصأغفم ظبمجاغمبمم

جز ءم ٌلؤوظقةم ٌتغقمةمؼؿعمرتم ظبمسؼقبماتمممم
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 غضؾارقةم ؿؿـؾمػمذهم ظعؼقبماتم الغضمؾارقةمممم

م:(44)طاآل ل

 إلغذ رمؼؽقنمبؽؿمابمؼقجمفممم .1

م. ظبم ٌؽؿبم الدؿشاريم ٌكاظػم

عـعم ٌؽؿبم الدؿشماريمعمـممم .2

 عز وظةم ٌفـةمعتةمالم زؼتمسؾكمدـةمو حتةم.

الظغممممماءممجمممممازةم ٌؽؿمممممبم .3

م الدؿشاريم.

م- ٌطؾبم ظـاغلم:م ظؿز عاتم ٌلؿػقتم:

دمقةمغؼلمؿمػممذ م ٌطؾمبم ظبم   ممةمممم

صروحبمشبصمصم ظػمرحبم توامالظؿمز مم ٌلمؿػقتممممم

بمممؿؿؽـم ٌؽؿمممبم الدؿشممماريمعمممـم ؼمممتؼؿممم

ؼبم ظػرحبم ظـاغلم الظؿز ممم الدؿشارةم،موغؿـاوا

بؿلممؾقؿم الدؿشممارةموغؽممرسم ظػممرحبم ظـاظممثممم

مظ ظؿز ممبتصعم تجرم.

 ظػرحبم توام:ممتؽلم ٌؽؿبم الدؿشماريمعمـممم

م- ؼتؼؿم الدؿشارةم:

طؿامذطرغامدابؼًام نم الظؿز مم تدماسمم

 ظذيمؼؼمعمسؾمكمسما ؼم ٌؽؿمبم الدؿشماريمؼبمممممم

سؼتمختعاتم ٌؽا بم الدؿشمارؼةمػمقم ؼمتؼؿمممم

الدؿشارةمو ظذيمؼؿؿـمؾمبقومعمحمؾمٌشمؽؾةممممم 

ععقـةمظؾؿلؿػقتمظذظؽمصأغمفمؼؿطؾمبم نمؼؽمقنمممم

 ٌؽؿبم الدؿشاريمسؾكمسؾؿممبعؾقعاتمععقـةم

ضبؿممماجمالظقفمممامؼبممد ءم ظؿز عمممفم الدممماسمؼبم

عرحؾممةم ظؿعاضممتم،موعممـمػـممامؼؼممقمم ظؿممز ممممم

 ٌلممؿػقتمبضممرورةم سطمماءمػممذهم ٌعؾقعمماتممممم

مظؾؿؽؿبم الدؿشاريم.

كم ٌلممؿػقتم ؼممتؼؿموبممذظؽمصبممبمسؾمم

 ٌعؾقعمماتم ظؽاصقمممةم ظمميتمؼطؾؾفمممام ٌؽؿمممبممم

 الدؿشاريمظقؿؿؽـمعمـممد ءم ظؿز عمفمبؿؼمتؼؿمممم

 الدؿشارةم)ربؾم ظؿعاضمت(موباظؿماظلمصأغمفمالمممم

ضبؼمظؾؿلؿػقتم نمطبػلمععؾقعاتمعفؿمةمعمـممم

ذأغفام نم ؤ رمؼبم ـػقمذم ٌؽؿمبم الدؿشماريمممم

الظؿز عفمػذ م،موطبؿؾػمغطماقمػمذ م الظؿمز ممممم

الذ مطانم ٌلؿػقتمعؿكصصًامؼبمػذهم ٌفـمةمممصقؿا

)ربؾم الدؿشارة(مصأغفمضبتدمعمـمحمتةمػمذ مممم

 الظؿز مم،ممعامالذ مطانم ٌلؿػقتمشيمعؿكصمصمم

م.(45)صأغفمؼزد دمغطاقمػذ م الظؿز م

طؿام نممداسمػذ م الظؿز ممػقم ظعؼمتمم

الذ موردمؼبممحتمبـقدهم،موؼبمحاظةمستمموجمقدمم

ضا ؿًام دمؿـادً ممغصم عاضتيمؼؾؼكمػذ م الظؿز مم

ٌؾتممحلـم ظـقةمؼبممد ءم ٌفـةمو ـػقذم ظعؼمقدمم

م.(46)وصؼم ظؼاغقنمو ظعرةمو ظعت ظة

وعـم ىتؼرمباظمذطرممغمفمصؾمقسمعمـممممم

 ظضممرورةممنم ؽممقنم ٌعؾقعمماتم ظمميتمؼؼممتعفامم

 ٌلؿػقتم ظبم ٌؽؿمبم الدؿشماريمظقمؿؿؽـمعمـممممم

 ؼممتؼؿم الدؿشممارةمعؽؿقبممةمالذمعممـم ٌؿؽممـممنمم

عاتمو ظؾقاغاتمعؼتعةمذمػاػامم ؽقنمػذهم ٌعؾق
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ٌمماممتؿممازمبممفمػممذهم ظقدممقؾةمعممـمدممرسةممممممم

م.(47)وووقح

طؿامؼتخؾمعـمبابم الظؿز ممباظؿؿؽلم

 ؼتؼؿم ٌلؿػقتمظؾؿؽؿمبم الدؿشماريمخمتعاتمممم

وععت تمععقـةمضبؿاجمالظقفامؼبم ـػقذم ظؿز عفم

) ؼممتؼؿم الدؿشممارة(م،مو ؽممقنمػممذهم ٌعممت تم

صبمبممحبلبمغقحبم الدؿشارةم ٌطؾقبةم،مطؿمامم

 نمؼؽقنمػـاظؽم  صااموحمق رمبملم ظطمرصلمممم

م.(48)والبت ءم ظرميمبشؽؾمعلؿؿرمود  ؿ

ومبمماممنم ظؿممز مم ٌؽؿممبم الدؿشمماريم

بؿؼمتؼؿم الدؿشمارةمعر ؾطممًامبماظؿز مم ٌلممؿػقتمممم

بؿؿؽقـمممفم ٌعؾقعممماتم ظ زعمممةمصمممأنمػمممذؼـم

 الظؿز عانمعؿؼاب نمصػلمحاظةممخ ام ٌلؿػقتم

ؽؿمممبمباظؿز عمممفمػمممذ مؼؽمممقنمعمممـمحمممؼم ٌم

 الدؿشاريمدصعم ٌلمؤوظقةمسـمفمبعمتمم ـػقمذممممم

 ظؿز عفمموم ـػقذهمباظشؽؾم ظصققحم،مطؿمامظمفممم

م.(49)حؼمصلمم ظعؼتمالذ مطانمظذظؽمعؼؿضك

م- ظػرحبم ظـاغلم:م لؾؿم الدؿشارةم:

بعمممتم نمممازم ٌؽؿمممبم الدؿشممماريم

ٌقوممقحبم الدؿشممارةموووممعفامهممتم صممرةمم

قتم ٌلؿػقتمؼؼقممبذظؽم ظؿز ممسؾكمسا ؼم ٌلمؿػم

بؿلؾؿم الدؿشارةمبأضربموضتمممؽـموضؾقهلمامم

ممامؼؼؿضلمسؾكم ٌلمؿػقتمععاؼـمةم الدؿشمارةمممم

وعطابؼؿفامظشروطم ظعؼتموظذظؽمصاغمفمؼبمحاظمةممم

 عؿـاسفمسـم ظؿلؾؿمدونمدؾبمعشمروحبمؼقجمفممم

الظقفم غذ رمر لمعـمضؾؾم ٌؽؿبم الدؿشماريمم

م.(50)و عتمبذظؽم الدؿشارةمضتمدؾؿتمالظقف

دؿشماريمصلمممممطؿامضبؼمظؾؿؽؿبم ال

م.(51) ظعؼتمععم ظؿعقؼضمالذ مطانمظفمعؼؿضك

الالممغفمصبقزمظؾؿلؿػقتم نمثؿـعمسـم

 لؾؿم الدؿشارةمالذ مجماءتمخم ةمعمامعؿػمؼممممم

سؾقفمؼبمبـقدم ظعؼتموعام ؼؿضقفم صمقام ٌفـمةممم

و ظؼاغقنمو ظعت ظةمطؿامعرمذطرهمدابؼًام،مالذمعـم

حؼم ٌلؿػقتم نمثؿـمعمسمـم لمؾؿم الدؿشمارةممممم

الخ امجلقؿًامظترجةممغمفمالمؼصمؾحمممالذ مطانم 

ظؾغرتم ظذيمعـممجؾفم مرؾبم الدؿشارةممعام

الذ مطممانم الخمم امعممـم ٌؽؿممبم الدؿشمماريمملم

ؼصممؾم ظبمػممذ م يممتمعممـم ىلمماعةمصؾممقسممممم

ظؾؿلؿػقتم نمثؿـعمسـم ظؿلؾؿموظؽـفمظمفمحمؼممم

دبػمممقضم تجمممرمعمممعمعمممامؼؿـادمممبموػمممذ م

م.(52) الخ ا

معممممام ذ مطممممانمبإعؽممممانم ٌؽؿممممبمم

دؿشاريم ص حمػمذ م ًؾمؾمؼبم الدؿشمارةمممم ال

دونمغػؼاتمباػظمةمجمازمظؾؿلمؿػقتم نمؼؾزعمفممممم

بذظؽمؼبمعتةمعـادؾةمحقمثم ؿؿـمؾمػمذهم ٌمتةممممم

م.(53) ٌـادؾةمبعتمم الور رمباٌلؿػقتم

طؿام نم لؾؿم ٌلمؿػقتمظ دؿشمارةمالممم

ؼعامضؾقاًلمخاصةمالذ مطمانمشميمعؿكصمصمؼبمممم
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 ظؽاصقةمعقوقحبم الدؿشارةموظقسمظتؼفم ًربةم

الذمعمـمحؼممفم ظرجمقحبم ظبم ٌؽؿممبم الدؿشمماريممم

باظؿعقؼضم ظ زمموالص حمسققبم الدؿشارةم،م

وظؽـمؼعتم ظؿلؾؿمضؾقاًلمبعتمالجر ءم ٌعاؼـةمعـم

ضؾممممؾم ٌلممممؿػقتم ٌؿكصممممصمؼبمعقوممممقحبمممم

م.(54) الدؿشارة

م- ظػرحبم ظـاظثم:م الظؿز ممبتصعم تجرم:

ؼؼممعمسؾممكمسمما ؼم ٌلممؿػقتم الظؿممز ممم

ؾم ٌؿػمممؼمسؾقمممفم ظبم ٌؽؿمممبمممبمممتصعم ٌؼابمممم

 الدؿشاريمسمـم ًمتعاتم الدؿشمارؼةم ظميتممممم

ؼؼتعفاموظقسمظفم نمؼتصعمجزءً معـفموضبمؿػظمم

باىزءم آلخرمظقتصعفمبقضتمالحؼم الم ذ مطانم

ظفمعربرمؼـصم ال ػاقمسؾقمفم،محبقمثمؼؽمقنمممم

 ظتصعمصقرؼامعامملمهتدمعفؾةمظؾمتصعمحبلمبممم

فؾمةم ذ مم ال ػاقممومبؼر رم ظؼاوملموالممتمـحم ٌمم

طممانم ظممتصعممبقجممبم يق ظممةم ظؿفارؼممةمموممم

 ظلـتمتعمرممومذمقؽم ذمصبمبم نمؼؾؿمزمممبمامممممم

 ؼضمممملمبممممفمضق سممممتم ظقصمممماءمؼبم الور قمممم

م.(55) ظؿفارؼة

طؿامصببم نمؼؽقنمدصعم تجمرموصمؼممم

ررؼؼةمهؼؼم ظعت ظةمصقفامو نمالم ؽمقنمسؾمكممم

حلابمغقسقةم ًمتعاتم ٌفـقمةم ٌؼتعمةمعمـممممم

 ظمميتمػمملمباتصممؾممضؾممؾم ٌؽؿممبم الدؿشمماري

 عؿؿتمسؾكم الخؿقارم ظشكصملموبمذظؽمثؽمـمممم

 يصقامسؾكمغؿا جممصضمؾمومطـمرمست ظمةمعمـممممم

م.(56)خ ام ظـؼةم ٌؿؾادظةمبلمررؼبم ظعؼت

و نم الدممؾقبم الصضممؾمو ٌعؿؿممتمؼبممم

هتؼتممجقرم الدؿشار تمػملمررؼؼمةم ٌؾؾمغمممم

 ٌؼطممقحبم ظمميتم لممؿـتمسؾممكممدمماسم ًممتعاتم

عم تخذمبـظرم السؿؾمارمم الدؿشارؼةم ٌؤد تمع

حفممؿم الدؿشممارةموعممتةم ظؿـػقممذممبممامضبؼممؼمم

هتؼتً مساداًلمظألجقرمباظـلؾةمظطرؼبم ظعؼمتم،مم

طؿامبإعؽانم ظطرصلم ال ػاقمسؾكممجمرمعؼطمقحبممم

سـمطؾمعرحؾةمعـمعر حؾم ظعؿؾمحبلبمغمقحبمم

 الخؿصاصموؼبمحاظمةمسمتممدبصمقصم تجمرممممم

وربطفممبرحؾةمععقـةمصأنم تجمرم حملمتدمؼبممم

تمؼشمممؿؾمطمممؾمعمممامضممماممبمممفم ٌؽؿمممبممم ظعؼممم

م.(57) الدؿشاري

وؼبمحاظةمستممهتؼتمعؾؾغم ظمتصعمؼبمم

 ظعؼممتمصأغممفمؼصممارم ظبمهتؼممتهمعممـم ظؼضمماءممم

م:(58)وؼؽقنمذظؽم دؿـادً مظؾعـصرؼـم آل قل

ضقؿممةم ظعؿممؾم ظممذيمضمماممبممفم .1

م ٌؽؿبم الدؿشاريم.

عمممام ؽؾمممتهمعمممـمغػؼممماتمؼبم .2

م نازهم.

معممامباظـلممؾةمظـممقحبم ظعؿؾممةمصأغممفممممم

ؾقعةم يماامؼؾؿمزمم ٌلمؿػقتمبمتصعم تجمرممممممبط

غؼتً مورـقمًامسؾؿمًاممغمفمالمؼقجمتمعماغعمعمـم نممممممم
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ؼؽقنم تجرمميموحمتةمغؼتؼمةممجـؾقمةمعؿػمؼممممم

سؾقفممامؼبم ظعؼممتم،مطؿمماممغممفمثؽممـم نمؼؽممقنمم

 تجرمشيم ظـؼقدمطاتدفؿمو ظلـت تممومعماامم

عـؼممقاممومسؼممارمطؿممامثؽممـممنمؼؽممقنمسؿممً ممم

م.(59)حبلبم ال ػاق

بم نمؼؾؿمزمم ٌلمؿػقتمبقضمتممممطؿامصب

 لؾقؿم تجرمالظبم ٌؽؿمبم الدؿشماريمحبلمبمممم

 ال ػمماقمؼبم ظعؼممتموؼبمحاظممةمسممتممهتؼممتهمؼبمم

 ظعؼتمؼصمارم ظبم ظعمرةموخب صمفمصمأنموضمتمممممم

 لممؾؿم الدؿشممارةمؼعممتمػممقموضممتم لممؾقؿممممممم

م.(60) تجر

معامصقؿمامؼؿعؾمؼممبؽمانمدصمعم تجمرمممممم

ؿػؼمصعؾكم ٌلؿػقتممنمؼؾؿزممباظتصعمؼبم ٌؽانم ٌ

سؾقفمؼبم ظعؼتممعامؼبمحاظمةمسمتمموجمقدم  ػماقممممم

سؾكمذظؽمصقؽقنم ظقصماءمؼبمعمقرـم ٌلمؿػقتممومممم

 ٌؽانم ظمذيمؼقجمتمصقمفمربمؾمسؿؾمفمالذ مطمانممممممم

م.(61) الظؿز ممعؿعؾؼمبفذهم السؿاا

معامالذ م عؿـعم ٌلؿػقتمسـمدصعم تجرم

 ظبم ٌؽؿممبم الدؿشمماريمحبلممبمبـممقدم ظعؼممتم

 ظؿـػقذم ظعقامجازمظؾؿؽؿبم الدؿشاريمرؾبم

موممنمؼطؾبمصلمم ظعؼتمععم ظؿعمقؼضمالذ مطمانممم

م.(62)ظفمعؼؿضك

 ٌؾقممثم ظـاظممثم:مغطمماقمعلممؤوظقةم ٌؽا ممبممم

م الدؿشارؼةم:

سؼتمختعاتم ٌؽا بم الدؿشارؼةمضمتمم

ؼربعممفمعؽؿممبم دؿشمماريمخمماصمومعممامؼؽممقنم

عؽؿبم دؿشاريمساممطؿامعرمذطرهمؼبم ٌؾقمثمم

ذ م توامعممـمػممذ م ظؾقممثم،مهلممذ مدـؼلممؿمػمم

 ٌؾقممثم ظبمعطؾممؾلمؼؿضممؿـم ٌطؾممبم توامممم

 ٌلؤوظقةم ٌتغقةمظؾؿؽؿبم الدؿشاريم ًماصمم

وعلؤوظقةم ٌؽؿبم الدؿشاريم ظعماممعقومقسًاممم

مظؾؿطؾبم ظـاغلم.

 ٌطؾممبم توام:م ٌلممؤوظقةم ٌتغقممةمظؾؿؽؿممبممم

م- الدؿشاريم ًاصم:

منمغطاقم ٌلمؤوظقةم ٌتغقمةمظؾؿؽؿمبمممم

الدؿشممارةم الدؿشمماريم ًمماصمسـممتم ؼممتؼؿم 

ؼؿقتدمالعامبلؾبممخطا فم ظشكصقةممومبلؾبم

 خطاءمعلاستؼفموهلذ مغؼلؿمػذ م ٌطؾبمسؾمكمم

صرسلمغؿـاوامؼبم ظػرحبم توامعلؤوظقةم ٌؽؿبم

 الدؿشاريمسـممخطا فم ظشكصقةم ٌفـقةمسـتم

 ؼتؼؿم الدؿشارةممعام ظػرحبم ظـاغلمصلـكصصفم

ظتر دممةمعلممؤوظقةم ٌؽؿممبم الدؿشمماريمسممـممم

متؼفمسـتم ؼتؼؿم الدؿشارةم.مخطاءمعلاس

 ظػمرحبم توام:معلمؤوظقةم ٌؽؿمبم الدؿشماريممممم

م- ٌتغقةمسـممخطا فم ٌفـقةم ظشكصقةم:

 ؼقمم ٌلمؤوظقةم ظشكصمقةمظؾؿؽؿمبمممم

 الدؿشمماريم ًمماصم،مالعممامعلممؤوظقةمسؼتؼممةم

وذظؽمؼبمحاظةموجقدمسؼتمبقـفموبلم ٌلمؿػقتمم
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 ٌضممرورم،مومعممام نمغؽممقنمبصممتدمعلممؤوظقةممم

حاظةمستمموجقدمسؼتمبلم ٌؽؿمبمم ؼصيؼةمؼبم

،موسؾقممفمم(63) الدؿشمماريمو ظشممكصم ٌؿضممرر

دـؿـاوامػذ م ظػرحبمبتر دةم ٌلؤوظقةم ظعؼتؼةم

ظؾؿؽؿممممبم الدؿشمممماريممواًلم،م ٌلممممؤوظقةممم

م ظؿؼصيؼةم اغقًام.

مواًلم:م ٌلؤوظقةم ظعؼتؼةمظؾؿؽؿبم الدؿشماريمم

م- ًاصم:

 ؼمقممعلممؤوظقةم ٌؽؿممبم الدؿشمماريمم

مخ ظفمبؿـػقذم ظؿز عا فم ظعؼتؼةمم ظعؼتؼةمسـت

 ٌـصقصمسؾقفامباظعؼتمو ظيتممتمتمدر دمؿفاممم

ؼبم ٌؾقثم ظـاغلمعـمػذ م ظؾقثمممماممدىم ظبمم

م ياقموررمباٌلؿػقتم.

وسؾقمممفمؼؿطؾمممبمظؼقمممامم ٌلمممؤوظقةمم

 ظعؼتؼممةموجممقدمسؼممتمصممققحمبمملم ٌؽؿممبمممم

ضررمععمطقنم الدؿشاريم ًاصمو ٌلؿػقتم ٌؿ

 ظضررمغاذؽًامسمـم خم ام ٌؽؿمبم الدؿشماريممممم

باالظؿز عممماتم ظعؼتؼمممةم ٌـصمممقصمسؾقفمممامؼبم

م.م(64) ظعؼت

وؼلأامعؤدمسم ٌؽؿمبم الدؿشماريمممم

سـمخطأهم ٌفام ظشكصلمعفؿمامطمانمؼلميً مممم

والم ؼؿصممرمعلممؤوظقؿفمسممـم ًطممأم ىلممقؿممم

ظقحتهم،موظؽـمصببم نمؼؼاسمدؾقطفمبلمؾق مم

ؼبمذ تمعفـؿفموظفمذ تمم ظرجؾم ٌفام ظعادي

م.(م65) الخؿصاصم

طؿامؼش طمؼبم ظضررم نمؼؽقنمعادؼمًامم

عؾاذرً مص مذباامظؿعقؼضم ظضمررم تدبملمؼبممم

م.(66) ٌلؤوظقةم ظعؼتؼة

و نم قجتمس ضةمدؾؾقةمبملم ًطمأممم

 ظصادرمعـمعؤدسم ٌؽؿبم الدؿشاريمو ظضررم

 ظذيميمؼمباٌلمؿػقتمػمذ معمام ؼمرهم ظؼق سمتممممممم

م.(67) ظعاعة

وبذظؽم   بم آل ارم ظؼاغقغقةم ظميتمم

متممتمدر دممؿفامؼبم ٌؾقممثم ظـمماغلمعممـمػممذ مم

م ظؾقثمسـمميمالخ امسؼتيمعرمذطرهمدابؼًام.

ممنم ٌلؤوظقةم ظعؼتؼةم ـؿػلمالذ م سؾؿًا

 دؿقاام ـػقذم ٌؽؿبم الدؿشاريمالظؿز عا مفمم

م.(68)بلؾبممجـيبمخارجمسـمالر د ف

 اغقمممًام:م ٌلمممؤوظقةم ظؿؼصممميؼةمظؾؿؽؿمممبمممم

م-الدؿشاريم ًاصم: 

 ـشأم ٌلؤوظقةم ظؿؼصيؼةمسمـمصعمؾممم

عؤدسم ٌؽؿبم الدؿشاريمسـمخطأمخرجمسمـمم

 ظلمممؾق م ٌمممأظقةمٌفـؿمممفمموم ًمممروجمسمممـم

 ظـؿقفةم ٌأظقصةمموم ٌلؿفتصةمعمـم الدؿشمارةممم

 ٌؼتعةم،مممامؼـشكءمػذ م ًطمأم ظصمادرمسمـمممم

عؤدممسم ٌؽؿممبم الدؿشمماريموممررمعمماديممممم
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 ضةمدؾؾقةمبقـفؿمامموععـقيمباظغيمووجقدمس

م.(69)ميمبلم ًطأمو ظضرر

وعؿكم ق صرتمػذهم الرطمانم ظـ  مةممم

غشممأتم ٌلممؤوظقةم ظؿؼصمميؼةموم ارػممامسؾممكمم

م.(70)عؤدسم ٌؽؿبم الدؿشاري

طؿام ـؿػملمػمذهم ٌلمؤوظقةموم ارػماممممم

سـممفمالذ م دممؿقاام ـػقممذم الظؿز عمماتمبلممؾبم

ممجـيبمخارجمالر د فمطؿامعرمذطرهمدابؼًام.

عمـم ظػؼمفمبمأنمؼلمأامممممموذػبمجاغب

عؤدمممسم ٌؽؿمممبم الدؿشممماريموصمممؼمضق سمممتم

 ٌلؤوظقةم ظؿؼصيؼةمسـمخطأهم ظشكصلمظقسم

واهم ظغيمصؼطموالمناممؼضمًامالذ ممحمتثمومررً مممم

باٌلمممؿػقتم)مبـادمممؾةم الدؿشمممارةم ٌؼتعمممة(م

غؿقفممةم ظغممشمموم ًطممأم ىلممقؿمؼبم ـػقممذهمم

الظؿز عا فم ظؿعاضتؼةموظؾؿلؿػقتم ظرجقحبمسؾقفم

قتمذظممؽم ًطممأمبؿعممقؼضم توممر رممبعممتم ؾمم

 ٌؾاذرةم ٌؿقضعةموشيم ٌؿقضعمةموبمذظؽمؼؼمقممممم

 يمممممؼمظؾؿلمممممؿػقتمؼبم ًممممميةمبممممملمممم

م.(71) ٌلؤوظقؿل

 ظػرحبم ظـاغلم:معلمؤوظقةم ٌؽؿمبم الدؿشماريمممم

م- ٌتغقةمسـم الخطاءم ٌفـقةمٌلاستؼفم:

ؼؽممقنمعؤدممسم ٌؽؿممبم الدؿشمماريمم

اءم ًاصمعلؤواًلمعلمؤوظقةمسؼتؼمةمسمـممخطممممم

علاستؼفم ٌفـقةمعؿكمعام دؿعانمبفؿمظغمرتمم

 ـػقممذم ظؿز عممفم ظعؼممتيمحبقممثمؼؽممقنمدممؾؾًام

ظؾضممررم،ممعممامظؾؿلممؿػقتمصؿؼممقمم ٌلممؤوظقةممممم

 ظعؼتؼممةممواًلم،ممومظؾغمميمصؿؼممقمم ٌلممؤوظقةمممم

م ظؿؼصيؼةم اغقًام.

مواًلم:م ٌلؤوظقةم ظعؼتؼةمظؾؿؽؿبم الدؿشماريمم

م ًاصمسـم سؿاامعلاستؼفم:

ؿبم الدؿشاريمؼؽمقنممالنمعؤدسم ٌؽ

علؤواًلمسـمالد رةم ٌؽؿبم الدؿشاريموؼشرةم

سؾكممسؿاامعلاستؼفم ظذيمؼعفتم ظقفؿمبؿـػقذم

 ظؿز عفم ظعؼتيموؼؽمقنمػمذ م ٌلماستمحاصمً ممممم

سؾكم ظشمفادةم ظعؾؿقمةم ظ زعمةم ظميتم ؤػؾمفمممممم

ظؾعؿممؾمطؿلمماستم) دؿشمماري(موبممذظؽم ؼممقمممم

علؤوظقةم ٌؤدسم ظعؼتؼةمطقغمفمعؿؾقسمًامسـمتمممم

 ٌلممؿػقتمبلممؾبمخطممأمعلمماستهمسـممتممم ضممرر

 ؼتثمممفم ٌعؾقعممماتم الدؿشمممارؼةم،موظؽممملمم

ؼؽؿلبم ظعاعؾقنمؼبم ٌؽؿبم الدؿشماريمصمػةممم

 ظؿابعلمععمعامؼ  بمسؾقفامعـمم ارمضاغقغقةم

ؼؾؿزمم ق صرمدؾطةم سطاءم تو عرمو ظؿعؾقؿماتمم

ػذهم ظؿؾعقةمعقجقدةمؼبم يؼقؼةممومثؽمـم نمم

م.(72) لؿكؾصمعـم ظقوعم ظظاػر

و نمعلممممؤوظقةمعؤدممممسم ٌؽؿممممبمم

 الدؿشمماريمسممـممسؿمماامعلمماستؼفمعلممؿػادةمم

وؿـًاممممامغصمتم ظػؼمرةم ظـاغقمةمعمـم ٌمادةم)ممممممم

(معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذمصفملممم259
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وقزمظؾؿتؼـم)عؤدسم ٌؽؿبم الدؿشاري(م نم

ؼشمم طمسممتممعلممؤوظقؿفمسممـم ظغممشمو ًطممأمم

 ىلممقؿم ظممذيمؼؼممعمعممـم الذممكاصم ظممذؼـمممم

عفؿمؼبم ـػقممذم ظؿز عممفمميممنمؼؾبلممااممؼلممؿكت

م.(73)سؼتؼامسـممصعاامعلاستؼف

طؿامو ـؿػلمعلؤوظقةمعؤدسم ٌؽؿبم

 الدؿشاريم ظعؼتؼةمسمـممسؿماامعلماستؼفمالذ مممم

 دؿقاام ظؿـػقذمبلؾبممجـيبمطؿامعمرمذطمرهممم

مدابؼًامؼبمعلؤوظقؿفمسـممخطا فم ظشكصقةم.

 اغقمممًام:م ٌلمممؤوظقةم ظؿؼصممميؼةمظؾؿؽؿمممبمممم

ممسؿاامعلاستؼفم:م الدؿشاريمسـ

 ؼمقممعلممؤوظقةم ٌؽؿممبم الدؿشمماريمم

سـم سؿاامعلاستؼفمسـتموجقدمس ضمةم ؾعقمةممم

ميمهممتم قجقفممفمورضابؿممفمحبقممثمؼؽممقنمم

علؤواًلمسـم عقؼضم ظضررم ظـاذئمسـم ًطمأمم

م ظذيمؼر ؽؾفمػذ م ٌلاستمطؿامعرمذطرهم.

وظؽـم ؼمقمم ٌلمؤوظقةم ظؿؼصميؼةمؼبمممم

ـممم  خم امممعبقعمحاالتم ظضررم ظميتم ـشمأمسم

شيمسؼتيموباظؿماظلم ؼمقممعلمؤوظقةم ٌؤدمسممممم

م ظؿؼصيؼةمسـم سؿاامعلاستؼفم.

ػذ معامغصتمسؾقفم ظػؼمرةم توظبمعمـممم

(معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم219 ٌادةم)

الن:م) يؽقعةمو ظؾؾتؼاتمو ٌؤدلاتم تخرىم

 ظيتم ؼقممخبتعةمساعةموطؾمذكصمؼشغؾمالذ م

وضمعمعمـفؿمم ـماءممممطانم ظضررمغاذؽًامسمـم عمت ممم

مضقاعفؿمخبتعا فؿ(.

وغصممتم ظػؼممرةم ظـاغقممةم)وؼلممؿطقعمم

 ٌكتومم نمؼمؿكؾصمعمـم ٌلمؤوظقةمالذ مم ؾمتممممم

مغمفمبمذامعمامؼـؾغملمعمـم ظعـاؼمةمٌـمعموضمقحبممممممممم

 ظضررمموممنم ظضررمطانمالبتمو ضعمًامحؿمكمظمقمممم

مبذامػذهم ظعـاؼة(.

وبممذظؽمؼؿضممحمبممأنم ٌشممرحبم ظعر ضمملم

ـصممقصمحممتدم ٌلممؤوظقةمسؾممكم الذممكاصم ٌم

سؾقفؿمؼبم ظػؼرةم توظبم،موظؽـمطؾؿمةم ٌكمتومممم

ؼبم ظػؼممرةم ظـاغقممةمثؽممـم نم ـصممرةمظؿشممؿؾم

 الذممكاصم ظممذؼـمملم ممذطرػؿم ظػؼممرةم توظبممم

وبممذظؽم ممتخؾمعلممؤوظقةمعؤدممسم ٌؽؿمممبممممم

 الدؿشمماريم ًمماصمسممـممسؿمماامعلمماستؼفمممم

) ابعف(موؿـممحؽاممػذهم ٌمادةمطمقنم ٌؽؿمبمممم

 ؼتمم ًتعاتم الدؿشاريمعـم ٌؤدلاتم ظيتم

م.(74) ظعاعة

وعـمخ امطؾمعام ؼمتممؼؿمؾلمبأغمفمممم

 ؼقممعلؤوظقةم ٌؽؿبم الدؿشاريمسمـممسؿمااممم

علاستؼفمالذ مهؼؼتم الرطانم ظـ  ةم) ًطمأمم

و ظضررمو ظع ضةم ظلمؾؾقة(م ٌـصمقصمسؾقفمامممم

مؼبم ظؼق ستم ظعاعةم.

طؿامو ـؿػلمعلؤوظقةمعؤدسم ٌؽؿبم

م ؾتممغمفممم الدؿشاريمسـممسؿاامعلاستؼفمالذ 
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بذامعامؼـؾغملمعـم ظعـاؼةمٌـمعموضمقحبم ظضمررمممم

و نم ظضررمطانمالبتمو ضعًامحؿكمظقمبمذامػمذهممم

م.(75) ظعـاؼة

و ـؿػلمعلؤوظقةم ٌؤدسمسـممسؿماامم

علاستؼفمسـتمصمتورمخطمأمذكصملمعمـمػمذ مممممم

 تخممميمميمبصمممػؿفم ظشكصمممقةمويلمممابفمم

 ًاصمميمبعقتمسمـمرضابمةم ٌؤدمسمظؽملمالممممم

راضمةمعؤدمسم ٌؽؿمبمممممؼشؽؾمذظؽمسؾؽمًامصمققمم

م.(76) الدؿشاري

 ٌطؾبم ظـاغلم:معلؤوظقةم ٌؽؿبم الدؿشاريم

م ظعامم:

ثؽـم نمؼؽمقنم ٌؽؿمبم الدؿشماريمممم

ذكصمعـممذكاصم ظؼاغقنم ظعماممؼفمتةم ظبممم

هؼقؼممشمر تم ؿؿـمؾمبؿؼمتؼؿم الدؿشمار تممممم

و ًمممتعاتمو ًمممرب تم ظعؾؿقمممةمو ظػـقمممةممم

و ظؿترؼؾقممةم ظبم ظؼطمماحبم ًمماصموعؤدلمماتممم

توظةمطؿامعرمذطرهمؼبم ٌؾقثم توامعمـمػمذ ممم ظ

م ظؾقثم.

و ؾعًامظذظؽمدـؾقثم ٌلمؤوظقةمػمذهممم

ؼبمصممرسلم توامؼؿضممؿـمعلممؤوظقةم ٌؽؿممبمممم

 الدؿشاريم ظعمامموماهمعلمؿػقتمعمـم ظؼطماحبمممممم

 ًاصموؼؿضؿـم ظػرحبم ظـاغلمعلؤوظقةموماهمم

معلؿػقتمعـم ظؼطاحبم ظعامم.

م ظػمرحبم توام:معلمؤوظقةم ٌؽؿمبم الدؿشماريمممم

م ظعاممواهمعلؿػقتمعـم ظؼطاحبم ًاصم:

سـتعامؼؼقمم ٌؽؿبم الدؿشاريم ظعامم

باظؿعاضتمعمعممحمتممذمكاصم ظؼماغقنم ًماصمممممم

بؿؼتؼؿم دؿشارةمظؿقؼقؼمػتةمخماصمؼؿعؾمؼممم

باٌلممؿػقتمظؼمماءممجممرمععمملمصممأنمػممذ م ظعؼممتمم

طبضعمتحؽامم ظعؼقدم ٌتغقةم) ظعؼمتمذمرؼعةممم

 ٌؿعاضممتؼـ(م،مميممغممفمسؼممتمعممتغلمطبضممعمممم

ظؾؼضاءم ظعاديمسؾكم ظرشؿمعـم نم ظتوظمةممحمتممم

مرر صفموظؽـم هلتةمعـفمظقسم لمقيمعرصمؼممم

سامموملمؼؿضؿـم طؾقؼممداظقبم ظؼماغقنم ظعمامممم

) ظشممروطم الدممؿــا قة(موبممذظؽمذػؾممتمغقممةمم

 ٌؽؿممبم الدؿشمماريم ظعممامم ظبم طؾقممؼمعؾمماد م

 ظؼمماغقنم ًمماصمؼبمس ضا فممام ظؿعاضتؼممةمعممعمم

م.(77) ٌلؿػقت

وضممقحبمميمخمم ةمبمملمموبممذظؽمصممأن

ررؼبم ظعؼتم رصعم ظتسقىممعامم ظؼضاءم ظعماديمم

(معمـم ظؼماغقنممم219سؿً مبأحؽاممغمصم ٌمادةم)مم

م ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.

وضممتم دممؿؼرم ظػؼممفمو ظؼضمماءمسؾممكممممم

 ٌلؿشارؼـمؼبم ٌؽؿمبم الدؿشماريم ظعمامممبماممممم

صقفؿمعتؼرم ٌؽؿبموعـمؼؿقظبم تذمر ةمسؾقمفممم

و نم ٌقزممػمؼبممؼعممتمطممؾمو حممتمعممـفؿمعقزػممًا

س ضؿفمباظتوظةمؼعتمؼبمعرطممزم ـظقؿملمومغمفمممم
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طبضمممعم ؾعمممًامظمممذظؽمظؾؼمممق غلمو تغظؿمممةممم

و ظؿعؾقؿاتم ًاصةمباظؿقزقػم،موسؾقفمصأغمفمم

الم قجممتممؼممةمس ضممةمسؼتؼممةمبمملم ٌلممؿػقتممم

و ٌلؿشممارؼـممبممامصممقفؿم ٌممتؼرموعممـمؼؿممقظبممم

 تذر ةمسؾقفموالمنمام ـشمأم ظع ضمةم ظعؼتؼمةممممم

و ظتوظةم ظؼا ؿمةممبفؿمةم ٌؽؿمبمممممبلم ٌلؿػقت

 الدؿشمماريم ظعمماممميموز رةم ظؿعؾممقؿم ظعمماظلمم

و ظؾقثم ظعؾؿلمحقثم نمذكصمقؿفؿم ـمتعجممم

ؼبمذكصممقةم ظتوظممةمو ممـظؿمعلممؤوظقؿفؿم ظبمممم

م.(78)علؤوظقؿفا

 ظػرحبم ظـاغلم:معلمؤوظقةم ٌؽؿمبم الدؿشماريمممم

م ظعاممواهمعلؿػقتمعـم ظؼطاحبم ظعامم:

ريم ظعمامممسـتم عاضتم ٌؽؿبم الدؿشمام

ععمعلؿػقتمذكصمعـم ذكاصم ظؼطماحبم ظعمامممم

ظؿؼممتؼؿمخممتعاتم دؿشممارؼةم هلممتةمعـفممامممم

 لقيمعرصؼمساممظؿقؼقؼم ٌصؾقةم ظعاعةمعمـمم

خ ام طؾقؼاتمودا ؾم ظؼاغقنم ظعاممصإنمػمذ مم

 ظعؼتمؼعتمالد رؼًامتغفمؼفتةمظؿقؼقؼمعصما مم

حقمثم نممم(79)مطربىم عؾقمسؾكم ٌصا م ًاصة

قم ظذيمؼربعفمذكصمععـقيم ظعؼتم إلد ريمػ

ساممبؼصتم ليمعرصؼمساممموم ـظقؿفمو ظفمرمم

صقممفمغقممةم إلد رةمؼبم تخممذمبأحؽممامم ظؼمماغقنمم

 ظعاممومبامؼؿضؿـفمعـمذروطم دمؿــا قةمشميممم

م.م(80)عأظقصةمؼبم ظؼاغقنم ًاص

وعـم ظؿعرؼػممس هموعـمطؾمعام ؼتمم

ؼؿضحمبمأنم ٌعقمارم الدماسمؼبممتققمزم ظعؼمقدمممممم

م:(81) ةممدسم ؿؿـؾمباآل ل إلد رؼةم  

منم ؽقنم ظتوظةممحتممرمر ةمم .1

م ظعؼتم.

صؾةم ظعؼتمبؿلقيمموم ـظمقؿمم .2

 عرصؼمسامم.

 طؾقؼمودا ؾم ظؼماغقنم ظعمامممم .3

ميم ظشروطم الدؿــا قةمعـاامسؾقفام دمؿؼ امم

 إلد رةمؼبمووعمذروطم ظعؼتموصلكفمظؾؿصؾقةم

 ظعاعةممومصرتمشر عاتموشيػامعمـم ظشمروطممم

م الدؿــا قةم.

سؾقفمصأنمػذ م ظعؼتمطبضمعمظؾؼضماءمممو

 إلد ريمالم ظعاديم.موؼؿضحمعـمطمؾمعمام ؼمتممممم

الذ م عاضتتم ظتوظةمععمعؽؿمبم دؿشماريمسماممممم

مومخاصمظؿلقيمعرصؼمسماممظؿقؼقمؼمعصمؾقةمممم

ساعممةمو دممؿكتعتممدمماظقبم ظؼمماغقنم ظعمماممممم

) ظشممروطمشمميم الدممؿــا قةمشمميم ٌأظقصممةمؼبمم

طبضمعمم ظؼاغقن(مصاظعؼتمؼعتمالد رؼماموباظؿماظلممم

مظؾؼضاءم إلد ريم.مم

م ًامتةم:م

بعمممتممنم غؿفقـمممامعمممـم دمممؿعر تمم

جق غبم ظؾقثم ٌكؿؾػةمملمؼؾؼؽبمدمقىمسمرتممم
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مػؿم ظـؿا جم ظيتم قصؾمالظقفام ظؾقثم ٌؿؿـؾمةمم

م-باآل لم:

النمسؼمممتمخمممتعاتم ٌؽا مممبم -1

 الدؿشارؼةمػقمسؼتمعؼاوظمةمظؽـمفمذومرؾقعمةمممم

خاصةمالنمربؾم ظؿز عفمععؾقعاتمظذظؽمصأغمفمم

باًصقصممقةم ظمميتمصصممؾـاػامدممابؼًامؼبمؼؿؿؿممعم

مػذ م ظؾقثم.

 السؿؾمممارم ظشكصممملمظمممتىمم -2

راظبم الدؿشارةم) ٌلمؿػقت(مالمصمرقمصقؿمامالذ مممم

طممانم ٌلؿشممارمذممكصمرؾقعمملممومععـممقيممممم

)عؽؿممممبم دؿشمممماري(مصؾاغؼضمممماءم ٌؽؿممممبم

 الدؿشمماريم ٌؿعاضممتمؼـؼضمملم ظعؼممتمغؿقفممةمم

 ظؾـؼةمبلم ٌلؿػقتمو ٌؽؿبم الدؿشاريم.

دؿشمماريمحؿؿممامم ٌؽؿممبم ال -3

ثؾممؽمخممرب تمسؾؿقممةموصـقممةمو ترؼؾقممةمؼبممم

عفـؿفم ػققمضطعمًامعمامثؾؽمفم ٌلمؿػقتم،مو نممممم

طانمػذ م تخيمعؿكصصمامؼبمػمذهم ٌفـمةمتنمممم

 ظؿكصممصمالمثـممعم ىفممؾمبايممؾم ٌـادممبمم

ٌلأظةمعام،صقؾفأمالظبمعؿكصصممخمرمؼلمؿطقعممم

  ظقصقامالظبم يؾم ٌـادبم.

غعممرةم ٌؽؿممبم الدؿشمماريم -4

ظؿابعمظمقز رةم ظؿعؾمقؿم ظعماظلمو ظؾقمثممممم ظعامم 

طقانمعفامعؿكصصمؼؿؿؿمعممم- ظعؾؿلمبأغفم:

باظشكصممقةم ٌعـقؼممةم ظعاعممةم ٌلممؿؼؾةمعاظقممامم

مظؿؼتؼؿم الدؿشار تم ظعؾؿقمةمو ظػـقمةممم والد رؼًا

و ظؿترؼؾقةمؼبم خؿصماصمععملمالظبمعؤدلماتمممم

 ظتوظةمو ظؼطماحبم ًماصموعـظؿماتم جملؿؿمعممممم

طؾممؼمػممذ مم ٌممتغلمظؼمماءممجممرمعـادممبم،موؼـمم

 ظؿعرؼممػمطممذظؽمسؾممكم ٌؽؿممبم الدؿشمماريمممم

  ًاصمظؽـمطقغفمذكصًامععـقؼًامخاصًام.

غعمممرةمراظمممبم الدؿشمممارةم -5

 ٌلؿػقتمبأغفم:م ظشكصم ظطؾقعلمموم ٌعـمقيمم

) ظعممماممموم ًممماص(م ٌؿعاضمممتمعمممعمعؽؿمممبمم

 دؿشاريم)سامممومخاص(مبغقةم يصقامسؾمكمم

 الدؿشمار تم ظعؾؿقمةمو ظػـقمةمو ظؿترؼؾقمةم،ممممم

ؿصمماصمععمملمظقفتؼممفمالظبم دبمماذمضممر رمؼبم خ

 ععلم.

منم ظؿز مم ٌؽؿبم الدؿشاريم -6

بؿفقؽةمعلؿؾزعاتم ظعؼتم ٌؿؿـؾمباظؿؾصميممومم

 ؼتؼؿم ظـصققةمػقم ظؿز مممصؾلموظمقسم ابعماممم

 ؼبمسؼتمختعاتم ٌؽا بم الدؿشارؼةم.

مدمممماسم ظؿممممز مم ٌؽؿممممبمم -7

 الدؿشمماريمبلممرؼةم ظؿعاعممؾمعصممترهم ظعؼممتمم

ةم ٌكؿؾػةم،مسؾكم ظمرشؿممو ظؿشرؼعاتم ظؼاغقغق

عـممػؿقةمػذ م الظؿز ممالالممغفمملم مـصمسؾقمفممم

ضممق غلمو عؾقؿمماتم ٌؽا ممبم الدؿشممارؼةمالممم

صممر حةموالموممؿـاموملمهقؾممفمالظبم ظؼق سممتمممم

  ظعاعةم.م
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ؼؼمممعم ظؿمممز ممسؾمممكمسممما ؼمم -8

 ٌلممؿػقتمبؿؼممتؼؿم ٌعؾقعمماتم ظؽاصقممةم ظمميتمممم

ؼطؾؾفام ٌؽؿمبم الدؿشماريمظؿؿؽـمفمعمـممد ءممممم

 تداسمبؿؼمتؼؿم ٌشمقرةم،مصقؿكؾمػمممم ظؿز عفم

غطاقمػذ م الظؿز ممميم ظؿز مم ٌلمؿػقتمبؿؼمتؼؿممم

 ٌعؾقعاتم ظؽاصقةمصقؿمامالذ مطمانمػمذ م تخميممممم

عؿكصصممًامؼبم ٌفـممةمعقوممقحبم ظؿعاضممتم،مصإغممفم

ضبممتمعممـمحممتةمػممذ م الظؿممز مم،ممعممامالذ مطممانم

 ٌلؿػقتمشيمعؿكصٍصمصأغفمؼزد دمغطماقمػمذ ممم

  الظؿز مم.

ٌؽؿممممبمؼلممممأامعؤدممممسم  -9

 الدؿشاريمسـمخطأهم ٌفامعفؿامطمانمؼلميممم

والم ؼؿصممرمعلممؤوظقؿفمسؾممكم ًطممأم ىلممقؿمم

ظقحتهم،موظؽـمصببممنمؼؼاسمدؾقطفمبلمؾق مم

 ظرجؾم ٌفام ظعاديموبذ تمعفـؿفموظفمذ تم

  الخؿصاصم.

ؼلممممأامعؤدممممسم ٌؽؿممممبمم -10

 الدؿشاريموصؼمضق ستم ٌلمؤوظقةم ظؿؼصميؼةممم

صؼمطممسـمخطمأهم ظشكصملمظمقسموماهم ظغميمممممم

والمنممماممؼضمممامالذ ممحمممتثمومممررً مباٌلمممؿػقتمم

)مبـادؾةم الدؿشارةم ٌؼتعمة(م ظرجمقحبمسؾقمفمممم

بعممتم ؾممقتمذظممؽم ًطممأمبؿعممقؼضم توممر رمم

 ٌؾاذرةم ٌؿقضعةموشيم ٌؿقضعمةموبمذظؽمؼؼمقممممم

  يؼمظؾؿلؿػقتمؼبم ًيةمبلم ٌلؤوظقؿلم.

علممؤوظقةمعؤدممسم ٌؽؿممبممم -11

 الدؿشمماريمسممـممسؿمماامعلمماستؼفمعلممؿػادةمم

(م259ـامعـمغصم ظػؼرةم ظـاغقةمعـم ٌمادةم)موؿ

عـم ظؼاغقنم ٌتظلم ظعر ضلم ظـاصذمصفملموقمزممم

ظؾؿؤدسممنمؼش طمستممعلؤوظقؿفمسـم ظغمشمم

و ًطأم ىلقؿم ظذيمؼؼعمعـم تذكاصم ظذؼـم

 ؼلؿكتعفؿمؼبم ـػقذم ظؿز عفم.

 مممتخؾمعلمممؤوظقةم ٌؽؿمممبمم -12

 الدؿشاريم ًاصمسـممسؿاامعلاستؼفمومؿـمم

(معمممـم ظؼممماغقنم ٌمممتغلم219)ممحؽمممامم ٌمممادة

 ظعر ضلم ظـاصذمطمقنم ٌؽؿمبم الدؿشماريمعمـممممم

  ٌؤدلاتم ظيتم ؼتمم ًتعاتم ظعاعة.

 ٌلؿشمممممارونمؼبم ٌؽؿمممممبمم -13

 الدؿشاريم ظعاممومبامصقفؿمعتؼرم ٌؽؿبموعـم

ؼؿقظبم تذمر ةمسؾقمفمؼعمتمطمؾمو حمتمعمـفؿممممممم

عقزػًام،مو نم ٌقزػمؼبمس ضؿمفمباظتوظمةمؼعمتمممم

طبضعم ؾعًامظذظؽمظؾؼمق غلممؼبمعرطزم ـظقؿلمو

و تغظؿممةمو ظؿعؾقؿمماتم ًاصممةمبمماظؿقزقػممم

صؾذظؽمصأغفمالم قجتممؼمةمس ضمةمسؼتؼمةمبملممممم

 ٌلؿػقتموػؤالءم الذكاصممسم هموالمنمامػمذهمممم

 ظع ضةم ـشمأمبملم ٌلمؿػقتمو ظتوظمةم ظؼا ؿمةمممممم

مبفؿممةم ٌؽؿممبم الدؿشمماريم ظعمماممميموز رةمم

قةم ظؿعؾقؿم ظعاظلمو ظؾقثم ظعؾؿملمتنمذكصممم
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ػؤالءم تذمكاصم ـمتعجمؼبمذكصمقةم ظتوظمةممممم

 و ـظؿمعلؤوظقؿفؿم ظبمعلؤوظقؿفام.

الذ م عاضتتم ظتوظةمععمعؽؿمبم دؿشماريمسمامممممم

مومخاصمظؿلقيمعرصؼمسماممظؿقؼقمؼمعصمؾقةمممم

ساعممةمو دممؿكتعتممدمماظقبم ظؼمماغقنم ظعمماممممم

) ظشروطم الدؿــا قةمشميم ٌأظقصمةمؼبم ظؼماغقنمممم

اظلمطبضمعمم ًاص(مصاظعؼتمؼعتمالد رؼمًاموباظؿممم

ظؾؼضمماءم إلد ريم،ممعممامالذ مطممانم ٌلممؿػقتمعممـمم

 ظؼطاحبم ًاصمظؿقؼقؼمعصمؾقةمخاصمةمدمق ءمممم

 عاضتمععمعؽؿبم دؿشاريمسمامممومخماصمصمانمممم

 ظعؼتمؼعتمسؼتً معتغقًاموطبضعمظؾؼضماءم ٌمتغل.مم
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 -:اهلوامش 

 تم،مد رممغظر:مػاذؿمسؾلم ظشفق نم،م ٌلؤوظقةم ٌتغقةمظؾؿفـتسم الدؿشاريمؼبمسؼقدم الغشماءم -1

 .م27،مصم2009 ظـؼاصةمظؾـشرمو ظؿقزؼعم،م ظطؾعةم توظبم،م الصت رم الوام،م

،مم1998مغظر:مد.محلـم ظمرب ويم،مسؼمتم ؼمتؼؿم ٌشمقرةم،م ظؼماػرةم،مد رم ظـفضمةم ظعربقمة،مممممممم -2

 .56ص

مغظر:م يمسؾتم ظلؿقعم الودنم،معلمؤوظقةم ٌفـمتسم الدؿشماريمو ٌؼماوامؼبمذبماام ظعؼمقدممممممم -3

 .م28،مصم2004تم لؾقؿمعػؿاحم،معـشأةم ٌعارةم،م الدؽـترؼةم،م ٌتغقةموسؼ

 و عتؼ  فم.م1951ظلـةمم40(معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلمرضؿم864مغظر:مغصم ٌادةم) -4

مغظر:مد.مصربيمغبتمخاررم،م ظضؿاغاتم ظعؼتؼةمظـؼؾم ٌعؾقعماتمدر دمةمؼبم ظؼماغقنم ٌمتغلم،ممممم -5

 .119،مصم1999ققم،م جملؾتم ظـاظثم،م ظعتدم ظـاظثم،م ظلـةمحبثمعـشقرمؼبمجاععةم ظـفرؼـم،مطؾقةم يؼ

مغظر:مد.مػاذؿمسؾلم ظشفق نم،م ٌلؤوظقةم ٌتغقةمظؾؿفـتسم الدؿشاريمؼبمسؼمقدم الغشماء تم،ممم -6

 .م35عصترمدابؼم،مص

مغظر:محلـمصضماظةمعقدمكم ظؿؿقؿملم،مسؼمتم ظؿزوؼمتمباٌعؾقعماتم،مردماظةمعاجلمؿيم،مطؾقمةمممممممممم -7

 .م22،مم21،مصم2006،مم يؼققم،مجاععةم ظـفرؼـ

(م7مغظر:مد.مسادامسزتم ظلـفؼؾلم،مسؼقدم الدؿشار تم هلـتدقةم،معرطزم ظؾققثم ظؼاغقغقةم) -8

 (معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.2،مم888/1،ممغظر:مغصم ٌادةم)م27،مصم1983،مبغت دم

قدم الغشماء تم،مممغظر:مد.مػاذؿمسؾلم ظشفق نم،م ٌلؤوظقةم ٌتغقةمظؾؿفـتسم الدؿشاريمؼبمسؼمم -9

 .م40عصترمدابؼم،مص

مغظر:مد.معـؿظرمربؿتمعفتيم يؿت غلم،مسؼتم ٌشقرةم ٌفـقةم،ممرروحةمدطؿمقر همعؼتعمةم ظبممم -10

 .م24،مصم2003جاععةم ظـفرؼـم،مطؾقةم يؼققم،م

مغظر:مد.مػاذؿمسؾلم ظشفق نم،م ٌلؤوظقةم ٌتغقةمظؾؿفـتسم الدؿشاريمؼبمسؼمقدم الغشماء تم،ممم -11

 .م36عصترمدابؼم،مص

 .م36مغظر:م ٌصترم ظلابؼمغػلفم،مص -12

مغظر:م يمسؾتم ظلؿقعم الودنم،معلمؤوظقةم ٌفـمتسم الدؿشماريمو ٌؼماوامؼبمذبماام ظعؼمقدممممممم -13

 .م21 ٌتغقةموسؼتم لؾقؿمعػؿاحم،معصترمدابؼم،مص

 .م8 ٌصترم ظلابؼمغػلفم،مص -14

 .م6 ٌصترم ظلابؼمغػلفم،مص -15

 .م54بؼ،مص،معصترمداممغظر:مد.محلـم ظرب ويم،مسؼتم ؼتؼؿم ٌشقرة -16
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(معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم،مد.م بر ػقؿمصا مسطقةم ىؾمقريم،مم47مغظر:مغصم ٌادةم) -17

 ظـظامم ظؼاغقغلمظعؼتم الدؿشارةم هلـتدقةم)در دةمعؼارغة(م،ممرروحةمدطؿقر هم،مجاععةمبغت دم،مطؾقةم ظؼماغقنم،مم

 .م8،مم7،مصم2009

(معمـمضماغقنمعؽا مبم ًمتعاتم ظعؾؿقمةمو الدؿشمارؼةمؼبمعؤدلماتمممممممم1)ممغظر:م)مواًل/ممعـم ٌادة -18

ؼبم ممارؼممم3671عـشممقرمؼبم ظقضمما عم ظعر ضمملم،م ظعممتدممم1997(مظلممـةم7 ظؿعؾممقؿم ظعمماظلمو ظؾقممثم ظعؾؿمملمرضممؿم)م

26/5/1997.) 

 (معـم ظؼاغقنم ظلابؼمغػلفم.1مغظر:مغصم ظػؼرةم اغقًامعـم ٌادةم) -19

 (معـم ظؼاغقنم ظلابؼمغػلفم.2عـمغصم ٌادةم)م،م اغقًام،م اظـًاممغظر:مغصمموال -20

 (معـم ظؼاغقنم ظلابؼمغػلفم.3مغظر:مغصممواًلم،م اغقًامعـم ٌادةم) -21

م2000(مظلمـةمم16(معـمضاغقنم ٌؽا بم الدؿشارؼةمشميم يؽقعقمةمرضمؿم)ممم2مغظر:م)غصم ٌادةم) -22

(م،مومغظمر:مغمصم ٌمادةم ظـاظـمةممممم196رضمؿم ظصمػقةم)ممم1جم3/2000/م13ؼبمم3817عـشقرمؼبم ظقضا عم ظعر ضقةم ظعمتدمم

 و عتؼ  فم.م1965ظلـةمم173عـمضاغقنم حملاعاةمرضؿمم1و ظعشرونم/

 .م2000(مظلـةم16(معـمضاغقنم ٌؽا بم الدؿشارؼةمشيم يؽقعقةمرضؿم)3مغظر:مغصم ٌادةم) -23

مغظر:مد.مغصيمصؾارمظػؿةم،مسؼتم ظؾقثم ظعؾؿلم،ممرروحةمدطؿقر هم،مجاععمةمبغمت دم،مطؾقمةمممم -24

 .م20،مم16،مصم2005اغقنم،م ظؼ

د.م بر ػقؿمصا مسطقةم ىؾقريم،م ظـظامم ظؼاغقغلمظعؼتم الدؿشارةم هلـتدقةم)در دةمعؼارغة(م -25

 (معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذ.47،مغصم ٌادةم)م14،معصترمدابؼم،مص

 .9مغظر:مد.معـؿظرمربؿتمعفتيم يؿت غلم،مسؼتم ٌشقرةم ٌفـقةم،معصترمدابؼ،مص -26

ر:مد.مػاذؿمسؾلم ظشفق نم،م ٌلؤوظقةم ٌتغقةمظؾؿفـتسم الدؿشاريمؼبمسؼمقدم الغشماء تم،ممممغظ -27

 .م84عصترمدابؼم،مص

د.م بر ػقؿمصا مسطقةم ىؾقريم،م ظـظامم ظؼاغقغلمظعؼتم الدؿشارةم هلـتدقةم)در دةمعؼارغة(م -28

ظعاعمةمؼبم ظؼماغقنم ٌمتغلم،مممم،مد.مغقريمغبمتمخماررم،مسؼمقدم ٌعؾقعماتمؼبم ٌؾماد م مممممم21،مم22،معصترمدابؼم،مص

 .140،مصم2001 ظـاذرم ظت رم ظعؾؿقةم ظتوظقةمود رم ظـؼاصةمظؾـشرمو ظؿقزؼعم،م ظطؾعم توظبم،م الردنم،م

مغظر:م يمسؾتم ظلؿقعم الودنم،معلمؤوظقةم ٌفـمتسم الدؿشماريمو ٌؼماوامؼبمذبماام ظعؼمقدممممممم -29

ػاذؿمسؾلم ظشفق نم،م ٌلمؤوظقةم ٌتغقمةمظؾؿفـمتسممممم،ممغظر:مد.م33 ٌتغقةموسؼتم لؾقؿمعػؿاحم،معصترمدابؼم،مص

 .م71 الدؿشاريمؼبمسؼقدم الغشاء تم،معصترمدابؼم،مص

مغظر:م يمسؾتم ظلؿقعم الودنم،معلمؤوظقةم ٌفـمتسم الدؿشماريمو ٌؼماوامؼبمذبماام ظعؼمقدممممممم -30

 .م33 ٌتغقةموسؼتم لؾقؿمعػؿاحم،معصترمدابؼم،مص
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 .81سؼتم ٌشقرةم ٌفـقةم،معصترمدابؼم،مصمغظر:مد.معـؿظرمربؿتمعفتيم يؿت غلم،م -31

م147-146مغظر:مد.مغقريمغبتمخاررم،مسؼقدم ٌعؾقعاتمؼبم ٌؾاد م ظعاعةم،معصترمدابؼم،مص -32

،م غظر:مد.م بر ػقؿمصا مسطقةم ىؾقريم،م ظـظامم ظؼاغقغلمظعؼتم الدؿشارةم هلـتدقةم)در دةمعؼارغة(م،معصمترمم

 .م123دابؼم،مص

 .م159 ظؿؿقؿلم،مسؼتم ظؿزوؼتمباٌعؾقعاتم،معصترمدابؼم،مصمغظر:محلـمصضاظةمعقدكم -33

(معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم،ممغظر:محلـمصضماظةمعقدمكم ظؿؿقؿملم،مممم246مغظر:م ٌادةم) -34

 .م206سؼتم ظؿزوؼتمباٌعؾقعاتم،معصترمدابؼم،مص

ٌلمؿاةم،مممغظر:مرفم ٌ محقؼشم،مدعقتمعؾار م،مصاحبمسؾتم ظػمؿ ويم،م ظمقجقزمؼبم ظعؼمقدم ممم -35

،ممغظر:مد.معـؿظرمربؿتمعفتيم يؿت غلم،مسؼتم ٌشقرةم ٌفـقةم،معصترمم428،مصم1993بغت دم،مد رم يؽؿةم،م

 .م84دابؼم،مص

(معـم ظؼاغقنم ظعر ضلم ظـاصذم،ممغظر:مد.معـؿظرمربؿتمعفتيم يؿمت غلمم868مغظر:مغصم ٌادةم) -36

 .م84،مسؼتم ٌشقرةم ٌفـقةم،معصترمدابؼم،مص

 (معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.2،مم150/1ٌادةم)مغظر:مغصم  -37

در دمةممم–مغظر:مسؾاسمسؾلمربؿتم يلقام،معلؤوظقةم ظصقتظلم ٌتغقةمسـم خطا مفم ٌفـقمةممم -38

،مم123،مصم1999عؼارغممةم،م ظطؾعممةم توظبم،م الصممت رم توام،معؽؿؾممةمد رم ظـؼاصممةمظؾـشممرمو ظؿقزؼممعم،م الردنم،م

 ـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.(مع150/2،مغصم ٌادةم)124

و عتؼ  مفممبمامممم1969ظلمـةممم111(معـمضاغقنم ظعؼقباتم ظعر ضملمرضمؿممم437مغظر:م)غصم ٌادةم) -39

ؼأ لم:مؼعاضبمبايؾسمعتةمالم زؼتمسـمدـؿلموبغر عةمالم زؼتمسـمعا ؿلمدؼـارممومبأحتىمػا لم ظعؼقبؿلمطمؾمم

صـفممومرؾقعةمسؿؾفمبلرمصأصشاهمؼبمشيم الحق ام ٌصمرحمبفمامضماغقنمممممعـمسؾؿمحبؽؿموزقػؿفممومعفـؿفممومصـاسؿفممو

و عتؼ  مفم مالمصبمقزمممم1965ظلمـةممم173(معمـمضماغقنم حملاعماةم ظعر ضملمرضمؿمممممم46/1.... خلم،م غظر:مغصم ٌمادةم)م

اتم(معمـمضماغقنم ال ؾمممم89ظؾؿقاعلم نمؼػشلمدرً مم متـمسؾقفممومسرصفمسـمررؼؼمعفـؿفم.. خل م،ممغظرمغمصم ٌمادةم)مم

و عتؼ  فم مالمصبقزمٌـمسؾؿمعـم حملاعلمموم ترؾاءمموم ظقط ءممومشيػؿمسـمررؼؼمم1979ظلـةمم107 ظعر ضلمرضؿم

 عفـؿفمبق ضعةممومععؾقعاتممنمؼػشقفام.... خلم م.

مغظر:مد.م بر ػقؿمصا مسطقةم ىؾقريم،م ظـظامم ظؼاغقغلمظعؼتم الدؿشارةم هلـتدمقةم)در دمةممم -40

 .م140ؼم،مصعؼارغة(م،معصترمداب

در دمةممم–مغظر:مسؾاسمسؾلمربؿتم يلقام،معلؤوظقةم ظصقتظلم ٌتغقةمسـم خطا مفم ٌفـقمةممم -41

 .م131عؼارغةم،معصترمدابؼم،مص

 .م199مغظر:محلـمصضاظةمعقدكم ظؿؿقؿلم،مسؼتم ظؿزوؼتمباٌعؾقعاتم،معصترمدابؼم،مص -42
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 (معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.169،مم168مغظر:مغصم ٌادةم) -43

 (معـمضاغقنم ٌؽا بم الدؿشارؼةمشيم يؽقعقةم،مضاغقنمدابؼ.م10مغظر:مغصم ٌادةم) -44

 .م236مغظر:محلـمصضاظةمعقدكم ظؿؿقؿلم،مسؼتم ظؿزوؼتمباٌعؾقعاتم،معصترمدابؼم،مص -45

،ممغظر:مغصقصم ٌمق دممم133مغظر:مد.مغصيمصؾارمظػؿةم،مسؼتم ظؾقثم ظعؾؿلم،معصترمدابؼم،م -46

  ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.(معـم2،مم1/م150،مم156)

د.م بر ػقؿمصا مسطقةم ىؾقريم،م ظـظامم ظؼاغقغلمظعؼتم الدؿشارةم هلـتدقةم)در دةمعؼارغة(م -47

 .م158،معصترمدابؼم،مص

(معـم ظؼاغقنم ٌمتغلم ظعر ضملممم865/1،ممغظر:مغصم ٌادةم)م161مغظر:م ٌصترم ظلابؼمغػلفم،مص -48

  ظـاصذم.

 (معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.282/1م،م177مغظر:مغصقصم ٌق دم) -49

 (معـم ظؼاغقنم ظلابؼمغػلف873/1مغظر:مغصم ٌادةم) -50

 (معـم ظؼاغقنم ظلابؼمغػلفم177/1مغظر:مغصم ٌادةم) -51

 (معـم ظؼاغقنم ظلابؼمغػلفم.873/2مغظر:مغصم ٌادةم) -52

 (معـم ظؼاغقنم ظلابؼمغػلفم.873/3مغظر:مغصم ٌادةم) -53

 ىؾقريم،م ظـظامم ظؼاغقغلمظعؼتم الدؿشارةم هلـتدقةم)در دةمعؼارغة(ممد.م بر ػقؿمصا مسطقة -54

تمباٌعؾقعماتم،معصمترمدمابؼم،مممم،ممغظمر:محلمـمصضماظةمعقدمكم ظؿؿقؿملم،مسؼمتم ظؿزوؼممممممممم164،معصترمدابؼم،مص

 .248ص

 .م193مغظر:مد.مغقريمغبتمخاررم،مسؼقدم ٌعؾقعاتمؼبم ٌؾاد م ظعاعةم،معصترمدابؼم،مص -55

 .43تم ظلـفؼؾلم،مسؼقدم الدؿشار تم هلـتدقةم،معصترمدابؼم،مصمغظر:مد.مسادامسز -56

،ممغظمر:مد.م بمر ػقؿمصما مسطقمةم ىؾمقريم،م ظـظماممممممممم45مغظر:م ٌصمترم ظلمابؼمغػلمفم،مصممم -57

(معمـمم874،ممغظمر:مغمصم ٌمادةم)مممم174 ظؼاغقغلمظعؼتم الدؿشارةم هلـتدقةم)در دةمعؼارغمة(م،معصمترمدمابؼم،مصممم

 ذم. ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاص

 (معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.880/1،مم150/2مغظر:مغصقصم ٌق دم) -58

مغظر:مد.م بر ػقؿمصا مسطقةم ىؾقريم،م ظـظامم ظؼاغقغلمظعؼتم الدؿشارةم هلـتدمقةم)در دمةممم -59

 .م174عؼارغة(م،معصترمدابؼم،مص

 (معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.876مغظر:مغصم ٌادةم) -60

 (معـم ظؼاغقنم ظلابؼمغػلفم.396/2دةم)مغظر:مغصم ٌا -61

م(معـم ظؼاغقنم ظلابؼمغػلفم.177/1مغظر:مغصم ٌادةم) -62
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م      

غظرؼةم الظؿز ممبقجمفمسمامم،مممم–مغظر:مسؾتم ظرز قم ظلـفقريم،م ظقدقطمؼبمذرحم ظؼاغقنم ٌتغلم -64

 .م821،مصم1981عصادرم الظؿز مم،م جملؾتم توام) ظعؼت(م،م ظطؾعةم ظـاظـةم،مد رم ظـفضةم ظعربقةم،م

مغظر:م يمسؾتم ظلؿقعم الودنم،معلمؤوظقةم ٌفـمتسم الدؿشماريمو ٌؼماوامؼبمذبماام ظعؼمقدممممممم -65

 .م77 ٌتغقةموسؼتم لؾقؿمعػؿاحم،معصترمدابؼم،مص

عصادرم الظؿز مم،م ىزءم توامم–مغظر:مد.مسؾتم جملقتم يؽقؿم،م ٌقجزمؼبمذرحم ظؼاغقنم ٌتغلم -66

 .م401،مصم1974 ظطؾعةم ظر بعةم،مم،م قزؼعم ٌؽؿؾةم ظؼاغقغقةم،مبغت دم،

 .م415 ٌصترم ظلابؼمغػلفم،مص -67

 (معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.425،مم168مغظر:مغصقصم ٌق دم) -68

عصادرم الظؿز مم،معصترمدابؼمم–مغظر:مد.مسؾتم جملقتم يؽقؿم،م ٌقجزمؼبمذرحم ظؼاغقنم ٌتغلم -69

 .مم535وعامبعتػام،مم525،مص

 (معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.204،مم168)مغظر:مغصقصم ٌق دم -70

 .156-155،معصترمدابؼم،مصممغظر:مد.معـؿظرمربؿتمعفتيم يؿت غلم،مسؼتم ٌشقرةم ٌفـقة -71

مغظر:م يمسؾتم ظلؿقعم الودنم،معلمؤوظقةم ٌفـمتسم الدؿشماريمو ٌؼماوامؼبمذبماام ظعؼمقدممممممم -72

ر:مسؾاسمسؾلمربؿتم يلقام،معلؤوظقةم ظصقتظلم ٌتغقةم،ممغظم87 ٌتغقةموسؼتم لؾقؿمعػؿاحم،معصترمدابؼم،مص

 .م140سـم خطا فم ٌفـقةم،معصترمدابؼم،مص

مغظر:مد.مشامحلمقنمرمفم،م ظمقجقزمؼبم ظـظرؼمةم ظعاعمةمظ ظؿمز مم،م ظؽؿمابم توام،معصمادرممممممممم -73

 .م371،مصم746،مصؼرةمم1971 الظؿز مم،معطؾعةم ٌعارةم،مبغت دم،م

در دمةممم–ام،معلؤوظقةم ظصقتظلم ٌتغقةمسـم خطا فم ٌفـقمةمممغظر:مسؾاسمسؾلمربؿتم يلقم -74

 .م151عؼارغةم،معصترمدابؼم،مص

 (معـم ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلم ظـاصذم.219/2مغظر:مغصم ٌادةم) -75

مغظر:م يمسؾتم ظلؿقعم الودنم،معلمؤوظقةم ٌفـمتسم الدؿشماريمو ٌؼماوامؼبمذبماام ظعؼمقدممممممم -76

 .م88ابؼم،مص ٌتغقةموسؼتم لؾقؿمعػؿاحم،معصترمد
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،ممم15هلـتدمقةم،معصمترمدمابؼم،مصممممغظر:مد.مسادامسزتم ظلـفؼؾلم،مسؼمقدم الدؿشمار تم مم -77

17. 

د.ممدعتمسؾقتم ىؿقؾلم،م ًطأمؼبم ٌلؤوظقةم ظطؾقةم ٌتغقةم)در دةمعؼارغة(م،م ظطؾعةم توظبم،م -78

 .م94،مصم2009 الصت رم توام،مد رم ظـؼاصةمظؾـشرمو ظؿقزؼعم،م الدرنم،م

.مربؿتمخؾػم ىؾقريم،م ظعؼقدم إلد رؼمةم،معؽؿؾمةمد رم ظـؼاصمةمظؾـشمرمو ظؿقزؼمعم،مممممممغظرم:مد -79

،م مسؾؿاممغفمؼعمتم ظعؼمتمالد رؼمًاممؼضمًامالذ مطمانممممممم37،مصم1998سؿانم،م الردنم،م ظطؾعةم ظـاغقةم،م الصت رم توام،م

صًامهؼقؼمعصؾقةمساعمةم مم ٌؽؿبم الدؿشاريمخاصم عاضتمععمعلؿػقتمعـم ظؼطاحبم ظعاممورؾؼمودا ؾم ظؼاغقنمعلؿفت

. 

 .م103مغظر:مد.مسادامسزتم ظلـفؼؾلم،مسؼقدم الدؿشار تم هلـتدقةم،معصترمدابؼم،مص -80

،ممغظمر:مد.مممم37مغظرم:مد.مربؿمتمخؾمػم ىؾمقريم،م ظعؼمقدم إلد رؼمةم،معصمترمدمابؼم،مصممممممم -81

عطؾعةم ظت رم ظعؾؿقمةم،ممحللمسـؿانم،م ظؼاغقنم إلد ريم) السؿاام إلد رؼةم ظعاعة(محؼققم ظطؾعمربػقزةمظؾـشرم،م

 .م106،مصم1988 ظطؾعةم توظبم،م
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 -:املصادر 

د.م بر ػقؿمصا مسطقةم ىؾقريم،م ظـظامم ظؼاغقغلمظعؼتم الدؿشارةم هلـتدقةم)در دةمعؼارغة(م .1

 .م2009،ممرروحةمدطؿقر هم،مجاععةمبغت دم،مطؾقةم ظؼاغقنم،م

ٌتغقمةم)در دمةمعؼارغمة(م،مد رم ظـؼاصمةمممممد.ممدعتمسؾقتم ىؿقؾلم،م ًطأمؼبم ٌلمؤوظقةم ظطؾقمةم مم .2

 .م2009ظؾـشرمو ظؿقزؼعم،م الدرنمم،م ظطؾعةم توظبم،م الصت رم توام،م

 .م1998د.محلـم ظرب ويم،مسؼتم ؼتؼؿم ٌشقرةم،م ظؼاػرةم،مد رم ظـفضةم ظعربقة،م .3

حلـمصضاظةمعقدكم ظؿؿقؿلم،مسؼتم ظؿزوؼتمباٌعؾقعاتم،مردماظةمعاجلمؿيم،مطؾقمةم يؼمققم،ممممم .4

 .م2006جاععةم ظـفرؼـم،م

د.محللمسـؿانم،م ظؼاغقنم إلد ريم) السؿاام إلد رؼةم ظعاعة(محؼققم ظطؾمعمربػقزمةمظؾـشمرم،مممم .5

 .م1988عطؾعةم ظت رم ظعؾؿقةم،م ظطؾعةم توظبم،م

 يمسؾتم ظلؿقعم الودنم،معلؤوظقةم ٌفـمتسم الدؿشماريمو ٌؼماوامؼبمذبماام ظعؼمقدم ٌتغقمةممممممم .6

 .م2004شأةم ٌعارةم،م الدؽـترؼةم،موسؼتم لؾقؿمعػؿاحم،معـ

د.مصربيمغبتمخاررم،م ظضؿاغاتم ظعؼتؼةمظـؼؾم ٌعؾقعماتمدر دمةمؼبم ظؼماغقنم ٌمتغلم،محبمثمممممم .7

 .م1999عـشقرمؼبمجاععةم ظـفرؼـم،مطؾقةم يؼققم،م جملؾتم ظـاظثم،م ظعتدم ظـاظثم،م ظلـةم

ؼبم ظعؼقدم ٌلؿاةم،مبغمت دمممد.مرفم ٌ محقؼشم،مدعقتمعؾار م،مصاحبمسؾتم ظػؿ ويم،م ظقجقز .8

 .م1993،مد رم يؽؿةم،م

(م،م7د.مسادامسزتم ظلـفؼؾلم،مسؼقدم الدؿشمار تم هلـتدمقةم،معرطمزم ظؾقمقثم ظؼاغقغقمةم)ممممم .9

 .1983بغت دم

در دةمعؼارغمةم،ممم–سؾاسمسؾلمغبتم يلقام،معلؤوظقةم ظصقتظلم ٌتغقةمسـم خطا فم ٌفـقةم .10

 .م1999ردنم،م ظطؾعةم توظبم،م الصت رم توام،م ال

غظرؼمةم الظؿمز ممبقجمفمسمامم،مممممم–د.مسؾتم ظرز قم ظلـفقريم،م ظقدقطمؼبمذمرحم ظؼماغقنم ٌمتغلمممم .11

 .1981عصادرم الظؿز مم،م جملؾتم توام) ظعؼت(م،م ظطؾعةم ظـاظـةم،مد رم ظـفضةم ظعربقةم،م

 توام،معصمادرم الظؿمز مم،م ىمزءممممم–د.مسؾتم جملقتم يؽقؿم،م ٌقجزمؼبمذرحم ظؼماغقنم ٌمتغلممم .12

 .م1974 قزؼعم ٌؽؿؾةم ظؼاغقغقةم،مبغت دم،م ظطؾعةم ظر بعةم،م

د.مشامحلقنمرفم،م ظقجقزمؼبم ظـظرؼةم ظعاعةمظ ظؿز مم،م ظؽؿمابم توام،معصمادرم الظؿمز مم،مممم .13

 .م1971عطؾعةم ٌعارةم،مبغت دم،م

سؿمانم،مممد.مربؿتمخؾػم ىؾقريم،م ظعؼقدم إلد رؼةم،معؽؿؾةمد رم ظـؼاصمةمظؾـشمرمو ظؿقزؼمعم،ممم .14

 .م1998 الردنم،م ظطؾعةم ظـاغقةم،م الصت رم توام،م
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د.معـؿظرمربؿتمعفتيم يؿت غلم،مسؼتم ٌشقرةم ٌفـقةم،ممرروحةمدطؿقر هم،مجاععةم ظـفرؼـم .15

 .م2003،مطؾقةم يؼققم،م

د.مغصيمصؾارمظػؿةم،مسؼتم ظؾقثم ظعؾؿلم،ممرروحةمدطؿقر هم،مجاععةمبغت دم،مطؾقمةم ظؼماغقنممم .16

 .م2005،م

.مغقريمغبتمخاررم،مسؼمقدم ٌعؾقعماتمؼبم ٌؾماد م ظعاعمةمؼبم ظؼماغقنم ٌمتغلم،م ظـاذمرم ظمت رمممممممممد .17

 .م2001 ظعؾؿقةم ظتوظقةمود رم ظـؼاصةمظؾـشرمو ظؿقزؼعم،م ظطؾعم توظبم،م الردنم،م

ػاذؿمسؾلم ظشفق نم،م ٌلؤوظقةم ٌتغقةمظؾؿفـتسم الدؿشاريمؼبمسؼقدم الغشاء تم،مد رم ظـؼاصةم .18

 .م2009ظؿقزؼعم،م ظطؾعةم توظبم،م الصت رم الوام،مظؾـشرمو 

م
 

 19.  Matefi, R. , Ionas, D., The Lawyer Civil Liability , 

Bulletin of the  Transilvania University of Brasov , 2010 , Volume 3 , 
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م

م ظؼق غلم:

مو عتؼ  فم.م1951ظلـةمم40 ظؼاغقنم ٌتغلم ظعر ضلمرضؿم .1

 و عتؼ  فم.م1969ظلـةمم111ضاغقنم ظعؼقباتم ظعر ضلمرضؿم .2

 و عتؼ  فم.م1965ظلـةمم173ضاغقنم حملاعاةم ظعر ضلمرضؿم .3

 و عتؼ  فم.م1979ظلـةمم107ضاغقنم ال ؾاتم ظعر ضلمرضؿم .4

ضاغقنمعؽا بم ًتعاتم ظعؾؿقةمو الدؿشارؼةمؼبمعؤدلاتم ظؿعؾقؿم ظعاظلمو ظؾقثم ظعؾؿملمرضمؿممم .5

 .م1997لـةمظم7

 .م1965ظلـةمم16ضاغقنم ٌؽا بم الدؿشارؼةمشيم يؽقعقةمرضؿم

 
 
 


