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 رؼشٚف انششكخ 

انششكخ نغخ انخهػ ٔانًضج أ٘ خهػ َصٛجٍٛ فأكثش ثسٛث ال ٚزًٛضاٌ ٔ اٞصم فٛٓب ٔخٕد انشٙء 

 .يًهٕكب الثٍُٛ أٔ أكثش ػهٗ خٓخ انشٕٛع 

ػمذ ثًمزعبِ ٚعغ شخصبٌ أٔ أكثش يبنًٓب أٔ ػًهًٓب أٔ ًْب يؼب نٛكٌٕ يشزشكب ثًُٛٓب : ٔاصطالزب 

ٔلبل اثٍ ػشفخ انششكخ ثٛغ يبنك ثؼط يبنّ ثجؼط يبل اٜخش يٕخجب رصشفًٓب فٙ . نزسصٛم سثر 

 اندًٛغ فٕٓ ثٛغ يزجبدل ٔرٕكٛم يزجبدل

يٍ زٛث اٞصم اندٕاص ٔدل ػهٗ يششٔػٛزٓب انمشاٌ ٔانغُخ ٔ اإلخًبع  فًٍ انمشاٌ :  زكى انششكخ

ٔيٍ انغُخ  لٕنّ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى لبل (فبٌ كبَٕا أكثش يٍ رنك فٓى ششكبء فٙ انثهث (لٕنّ رؼبنٗ 

ٔأخًؼذ اٞيخ . هللا رؼبنٗ أَب ثبنث انششٚكٍٛ يب نى ٚخٍ أزذًْب صبزجّ فإرا خبَّ خشخذ يٍ ثًُٛٓب 

 .ػهٗ يششٔػٛزٓب 

ٔلذ رؼشض نٓب اٞزكبو اٞخشٖ ثسغت انظشٔف , ٔلذ ركٌٕ يطهٕثخ ػهٗ ٔخّ انُذة ػُذ انسبخخ إنٛٓب

 .ٔاٞزٕال ٔانُٕاصل 

 :زكًخ يششٔػٛزٓب يُٓب

 إشبػخ انزؼبٌٔ ثٍٛ انُبط ٔاعزثًبس أيٕانٓى ػهٗ َطبق ٔاعغ 

 ٙٔعٛهخ اعزثًبس اٞيٕال ثغجم ششػٛخ ػٍ غشٚك انؼًم اندًبػ 

  رجبدل انًُبفغ زٛث ٚمذ أزذْى انخجشح فٙ االعزثًبس ٔٚمذو اٜخش انًبل أٔ ٚزؼبَٔبٌ فٙ ػًم

 يؼٍٛ

رُؼمذ ثًدشد انزؼبلذ ٔ نٕ نى ٚخهػ انًبل ػهٗ انمٕل انًشٕٓس ْٔٙ يٍ انؼمٕد غٛش انالصيخ : اَؼمبدْب 

 فهكم يٍ انطشفٍٛ أٌ ُٚصشف ػُٓب يزٗ شبء لجم انششٔع فٙ انؼًم ٔ ثؼذِ

 :أسكبٌ انششكخ ٔششٔغٓب انؼبيخ 

 انششٚكبٌ أٔ انششكبء: انؼبلذاٌ ًْٔب غشفب انؼمذ 

 انشكٍ انثبَٙ انًؼمٕد ػهّٛ أٔ انًسم ْٕٔ انًبل أٔ انؼًم أٔ ًْب يؼب 
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 انصٛغخ ْٔٙ اإلٚدبة ٔانمجٕل انذال ػهٗ انششكخ. 

 أيب ششٔغٓب انؼبيخ فٓٙ

 أْهٛخ انزصشف فٙ انششكبء ثبٞصبنخ أٔ انٕكبنخ 

 اشزشاكٓى فٙ انشثر ثُغجخ انًؼهٕيخ ال ثمذس يؼٍٛ يٍ انًبل  

 إَٔاع انششكخ

ٔ ْٙ كم ششكخ ٚكٌٕ انًؼمٕد ػهّٛ يبال أٔ يبال ٔ ػًال يؼب يٍ انششٚكٍٛ أٔ : ششكخ اٞيٕال. 1

 انششكبء خًٛؼب ٔ ْٙ إيب أٌ ركٌٕ ػهٗ صٕسح يفبٔظخ أٔ ػُبٌ

  ششكخ يبنٛخ ٚؼطٗ فٛٓب كم ششٚك نٝخش زشٚخ انزصشف فٙ خًٛغ : ششكخ انًفبٔظخ ْٙ ٔ

يبل انششكخ أٔ فٙ خضء يُّ يًب ٚسزبج إنّٛ انزدبس يٍ رصشف فٙ ردبسرٓى دٌٔ انشخٕع إنٗ 

ٔ رصشف أزذْى يهضو نٝخشٍٚ إال إرا ثجذ , انششكبء اٜخشٍٚ  زبظشا كبٌ انششٚك  أٔ غبئجب

ٔ رغًٗ ْزِ انششكخ يفبٔظخ ػبيخ إرا أػطٙ  زشٚخ انزصشف فٙ خًٛغ انًبل  ٔ . ػذو انغذاد

 يفبٔظخ خبصخ إرا كبَذ فٙ خضء يُّ فمػ

  ششكخ انؼُبٌ ٔ ْٙ انششكخ انًبنٛخ انًٕصػخ أيٕانٓب ثٍٛ انششكبء  ألغبغب يؼهٕيخ أٔ أعًٓب

يؼُٛخ يسذدح ٚكٌٕ انشثر أٔ انخغبسح ثسغت أعًٓٓى فٙ سأط انًبل ٔ  انزٙ  ٚشزشغ فٛٓب أال 

ٚزصشف أ٘ يُٓى فٙ يبل انششكخ  إال ثإرٌ اٜخشٍٚ  فإرا رصشف أزذْى ثغٛش إرَٓى خٛشٔا 

 .ثٍٛ لجٕل رصشفّ أٔ سدِ 

إرا ارفك انششكبء زٍٛ انؼمذ ػهٗ يُر أَفغٓى خًٛؼب زشٚخ انزصشف فٙ انًبل اػزجش كم ٔازذ :رُجّٛ 

يُٓى أيُٛب ٔ ٔكٛال ػٍ أصسبثّ فًٛب ٚصذس ػُّ يٍ رصشف فٙ أيٕال انششكخ يًب ٚؼذ يٍ أػًبل 

 انزدبسح

ششكخ انٕخِٕ أٔ انزيى ْٔٙ ششكخ ٚشزش٘ فٛٓب شخصبٌ ثال يبل أصال أٔ ٔثًبل لهٛم خذا ٔٚزفمبٌ * 

ٔزكًٓب أَٓب يٍ . ػهٗ أٌ يب اشزشاِ أزذًْب ٔٚزفمبٌ ثبنذٍٚ ٚكٌٕ ثًُٛٓب سثسب ٔخغبسح ٔ ظًبَب 

انششكبد انًًُٕػخ غٛش اندبئضح ٔ رفغخ إرا أَشئذ نؼذو ٔخٕد انًبل أٔ انؼًم ٔنًب فٛٓب يٍ انغشس 

ٔاعزثُٙ يٍ ْزا انًُغ صٕسح ٔازذح ْٔٙ أٌ . ْٔٙ يٍ ثبة أظًُٙ ٔ أظًُك ٔ أعهفُٙ ٔأعهفك
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ٚدزًغ انششٚكبٌ فٙ ششاء عهؼخ يؼٛخ ثبنذٍٚ ششغ زعٕسًْب يؼب ٔظًبٌ أزذًْب اٜخش فزدٕص 

لبل اثٍ انمبعى ٔال رصهر انششكخ ثبنزيى إال إٌ ٚكٌٕ ششاؤْب .انششكخ الٌ انؼمذح لذ ٔلؼذ ػهًٛٓب يؼب 

 .فٙ عهؼخ زبظشح أٔ غبئجخ إرا زعشا خًٛؼب انششاء ٔكبٌ أزذًْب زًٛال  ثبٜخش

 :ششٔغ ششكخ اٞيٕال اندبئضح

عٕاء ػهٗ (كٌٕ سأط يبنًٓب زبظشا فال رصر إٌ كبٌ دُٚب  .1

أزذ انششٚكٍٛ أ ػهٗ غٛشِ ٔال ٚدٕص انزصشف ثبنسبظش يٍ 

. سؤٔط انًبل لجم زعٕس اندًٛغ 

كٌٕ َغجخ انشثر ٔانخغبسح نمذس يغبًْخ كهت ششٚك فٙ سأعًبل انششكخ ٔكزا يمذاس انمٛبو  .2

 ثبنؼًم ٔأخشح اٞخشاء

 ارسبد خُظ سأط انًبل إٌ كبٌ ػُٛب رْت ثزْت ٔفعخ ثفعخ فال ٚدٕص إرا اخزهف كزْت  .3

 ثفعخ نؼهخ اندًغ ثٍٛ انصشف ٔانششكخ ْٕٔ يًُٕع

 رمٕٚى انؼشٔض ٔانطؼبو إرا كبٌ سؤٔط يبنٓب ػشٔظب يٍ انششكبء أٔ يٍ أزذْى أٔ كبٌ  .4

غؼبيب يٍ أزذْى ٔػشٔظب يٍ اٜخش ٔ ٚكٌٕ َصٛت سأط يبل أزذًْب ثًب لٕو يٍ ػشٔض 

 .أٔ غؼبيب 

إرا كبٌ سأعًبنٓب غؼبيب فٛدت أٌ ٚزسذ خُظ انطؼبيٍٛ ػُذ اثٍ انمبعى خالفب نإليبو يبنك انز٘ : رُجّٛ 

 .ًُٚغ انششكخ فٙ انطؼبو 

ْٙ ارفبق ششٚكٍٛ فأكثش ػهٗ انمٛبو ثبَدبص ػًم ٚمزغًٌٕ يب َزح ػُّ يٍ : ششكخ انؼًم أٔ اٞثذاٌ . 2

 ..فٕائذ ثبنزغبٔ٘ أٔ انزفبظم  سثسب أٔ خغبسح كششكخ  غجٛجٍٛ أٌ َدبسٍٚ أٔ خٛبغٍٛ

اشزشكذ أَب ٔ ػًبس ٔ عؼذ فًٛب َصٛت :" ٔ أصم يششٔػٛخ ْزا انُٕع يٍ انششكخ لٕل اثٍ يغؼٕد 

 أخشخّ أثٕ دأد" ٕٚو ثذس لبل فدبء عؼذ ثأعٛشٍٚ ٔ نى أخئ أَب ٔ ػًبس ثشٙء

 :ششٔغ اَؼمبد ششكخ اٞثذاٌ

ارسبد انؼًم أٔ رمبسثّ أٔ ركبيهّ ٔ إال يُؼذ نؼهخ انغشس ٔ الززًبل كغبد صُؼخ أزذًْب دٌٔ  .1

 اٜخش
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 ارسبد انًسم أٔ رمبسثّ فإٌ رجبػذا فغذد انششكخ الززًبل أٌ ٚضدْش أزذ انًسهٍٛ دٌٔ اٜخش .2

 الزغبو انشثر ثسغت يمذاس انؼًم انز٘ ٚمٕو ثّ كم ٔازذ أٔ االرفبق ػهٗ رانك أثُبء انزؼبلذ .3

 غٛبة أزذ انششٚكٍٛ ػٍ انؼًم: يغأنخ

 :َظش (أٔ يب شبثّ رنك – عفش لبْش – يشض )إرا كبٌ نؼزس يُؼّ يٍ انسعٕس 

  ػٕيم كبنسبظش ٔ نّ َغجزّ يٍ اٞسثبذ كبيهخ ( أٚبو فألم3)إرا كبَذ يذح غٛبثّ لصٛشح 

  فإٌ انسبظش انؼبيم ٚأخز أخشح يثهّ يًب ػًهّ فإٌ ( أٚى 3أكثش يٍ  )إرا كبَذ يذح غٛبثّ غٕٚهخ

 ثمٙ شٙء يٍ انشثر فٕٓ ثُٛٓى


