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  ; مقدمة

االجتُاعٞ بني أفساد  ايعٌُ ايتطٛعٞ زنٝص٠ أضاض١ٝ يف بٓا٤ اجملتُع ْٚػس ايتُاضو اذتُد هلل ٚحدٙ ٚبعد فإٕ

ٚايعٌُ ايصاحل عٓد  ايرب ٚاإلحطإ اجملتُع ، ٚايعٌُ ايتطٛعٞ ممازض١ إْطا١ْٝ ازتبطت ازتباطًا ٚثٝكًا بهٌ َعاْٞ 

  نٌ اجملُٛعات ايبػس١ٜ َٓر األشٍ

ايتطٛع١ٝ ٚمما ال غو فٝ٘ إٔ ايعٌُ ايتطٛعٞ قد ازتبط ازتباطا ٚثٝكا بتعايِٝ دٜٓٓا اذتٓٝف ايرٟ أبسش ٖرٙ األعُاٍ 

عًٝٗا فايعٌُ ايتطٛعٞ ظاٖس٠  ٚقد حح االضالّ ع٢ً األعُاٍ ايتطٛع١ٝ ٚحح ايٓيب  ارتري١ٜ يف أب٢ٗ صٛزٖا

بكٛي٘ : )) َجٌ اجتُاع١ٝ حتكل ايرتابط ٚايتآيف ٚايتآخٞ بني أفساد اجملتُع حت٢ ٜهٕٛ نُا ٚصف٘ ايسضٍٛ 

ا اغته٢ َٓ٘ عطٛ تداع٢ ي٘ ضا٥س ادتطد بايطٗس املؤَٓني يف تٛادِٖ ٚتعاطفِٗ ٚتسامحِٗ نادتطد ايٛاحد إذ

             :  : )) خري ايٓاع أْفعِٗ يًٓاع (( زٚاٙ َطًِ . ٚقاٍ زضٍٛ اهلل  ٚاذت٢ُ (( زٚاٙ َطًِ   ٚقاٍ زضٍٛ اهلل 

 )) خرينِ َٔ تعًِ ايكسإٓ ٚعًُ٘  (( زٚاٙ ايبدازٟ.

ٖرٙ املبادئ ٚاألضظ فإ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ   ــــ  ٚاألدي١ ع٢ً فطٌ ايعٌُ ايتطٛعٞ نجري٠  ، ٚاْطالقًا َٔ

فتطُح َٔ خالٍ زؤٜتٗا إىل   0202حسضٗا اهلل  ــــ تطع٢ إىل تعصٜص ثكاف١ ايتطٛع نأحد أٖداف زؤ١ٜ املًُه١ 

ٌ ، ٚهلرا تطٜٛس زتاٍ ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚزفع ْطب١ املتطٛعني إمياًْا َٓٗا بأ١ُٖٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚدٚزٙ يف بٓا٤ املطتكب

أٚجدت ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتخفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبخافع١ ايكٜٛع١ٝ ٚحد٠ ضُٔ أقطاَٗا هلرا ايػسض املٓػٛد 

 ٚٚضعت هلا ٖرٙ ايطٝاض١ يًطري عًٝٗا يف حتكٝل أٖدافٗا ايطا١َٝ .

 :ايعٌُ ايتطٛعٞ أقطاّ 

   : ايعٌُ ايتطٛعٞ ايفسدٟأــ 

َٔ تًكا٤ ْفط٘ ٚبسغب١ َٓ٘ ٚإزاد٠ ٚال ٜبػٞ َٓ٘ أٟ َسدٚد َادٟ، ٜٚكّٛ ٖٚٛ عٌُ أٚ ضًٛى اجتُاعٞ ميازض٘ ايفسد 

 أٚ غريٖا.، نُطاعد٠ ستتاج أٚ تعًِٝ أَٞ ، أٚ تفسٜج نسب١ ع٢ً اعتبازات أخالق١ٝ أٚ اجتُاع١ٝ أٚ إْطا١ْٝ أٚ د١ٜٝٓ

  : ايعٌُ ايتطٛعٞ املؤضطٞب ــ 

 ٍٍ مما ٜٛضع دا٥س٠ تأثريٙ يتػٌُ أنرب ف١٦ ممه١ٓ َٔ اجملتُع، ٚميتاش ٖرا ايٓٛع بأْ٘ ذٚ تٓعِٝ ٚمتاضو ٚاضتُساز عا

ٜٚتطٛع األفساد ضُٔ بٛتك١ َؤضط١ٝ تطٛع١ٝ أٚ خري١ٜ ألجٌ خد١َ اجملتُع ايرٟ ٜعٝػٕٛ فٝ٘ يف اجملاٍ ايرٟ ٜربعٕٛ 

طات ٚتٛجد يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َؤض ، أنجس تكدًَا َٔ ايعٌُ ايتطٛعٞ ايفسدٟ فٝ٘ ٜٚفطًْٛ٘ ، ٜٚعترب

يتخفٝغ ايكسإٓ  ُع١ٝ ارتري١ٜادتٚ،  َتعدد٠ ٚمجعٝات أ١ًٖٝ تطاِٖ يف أعُاٍ تطٛع١ٝ نبري٠ رتد١َ اجملتُع

ايطالب بف١٦  تكدّ خدَات تطٛع١ٝ ج١ًًٝ خاص١ ٚاحد٠ َٔ ٖرٙ ادتُعٝات اييت  ايهسِٜ مبخافع١ ايكٜٛع١ٝ

يف املطاجد ٚايدٚز ايٓطا١ٝ٥ ، ٚقد ٚضعت تعًُِٝٗ نتاب اهلل َٔ خالٍ حًكات حتفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚ ٚايطايبات

 يٛحد٠ ايتطٛع املٛاد ايتاي١ٝ :
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 ات :: ايتعسٜف(1) املاد٠ 

 أ( تعسٜف ايتطٛع

  . ابٌ َايَٞكٖٛ ادتٗد ايرٟ ٜبري٘ اإلْطإ عٔ زغب١ ٚاختٝاز بػسض أدا٤ ٚاجب اجتُاعٞ دٕٚ تٛقع   ايتَّطٛع : 

٠ َع١ٓٝ ٚايرٟ ٜطتددَٗا ألدا٤ ٚاجب اجتُاعٞ عٔ طٛاع١ٝ ٚاختٝاز املتطٛع : ٖٛ ايػدص ايرٟ ٜتُتع مبٗاز٠ أٚ خرب

 . ٚدٕٚ تٛقع َكابٌ َايٞ

 . ايعٌُ ايتطٛعٞ : ٖٛ تكدِٜ ايعٕٛ ٚايٓفع ملٔ حيتاج إيٝ٘ دٕٚ َكابٌ َادٟ أٚ َعٟٓٛ

 

 : : أ١ُٖٝ ايتطٛع(0)املاد٠ 

تهُٔ أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ يف أْ٘ تعبري َِٗ عٔ ح١ٜٛٝ اجملتُع ٚتفاعً٘ َٚد٣ إجيابٝت٘ ، ٚقد أصبح تكدّ 

عداد املتطٛعني بٗا .. ٜٚعد ايتطٛع نعٌُ خريٟ ٚض١ًٝ يساح١ أاجملتُعات اإلْطا١ْٝ ٜكاع حبجِ املٓعُات ايتطٛع١ٝ ٚ

ْ٘ فعاي١ٝ تكٟٛ عٓد األفساد ايسغب١ باذتٝا٠ ٚايجك١ أل ايٓفظ ٚايػعٛز باالعتصاش ٚايجك١ بايٓفظ عٓد َٔ ٜتطٛع;

 باملطتكبٌ حت٢ أْ٘ ميهٔ اضتدداّ ايعٌُ ايتطٛعٞ ملعادت١ األفساد املصابني باالنت٦اب ٚايطٝل ايٓفطٞ ٚاملًٌ ; 

ألٕ ايتطٛع يف أعُاٍ خري١ٜ يًُجتُع ٜطاعد ٖؤال٤ املسض٢ يف جتاٚش ستٓتِٗ ايػدص١ٝ ٚايتطاَٞ ضتٛ خري ميظ 

ايػدص ٚعالقات٘ ، يٝػعسٚا بأُٖٝتِٗ ٚدٚزِٖ يف تكدّ اجملتُع ايرٟ ٜعٝػٕٛ فٝ٘; مما ٜعطِٝٗ األٌَ حبٝا٠  ستٝط

 ٚتأتٞ أُٖٝت٘ يف اآلتٞ : جدٜد٠ أضعد حااًل

األصٌ يف ادتٗات ارتري١ٜ قٝاَٗا ع٢ً املتطٛعني يف َٛازدٖا املاي١ٝ ٚايبػس١ٜ يتٛضٝع دا٥س٠ األعُاٍ ــ إٔ 1 

 . ١ يف ايرباَج املٛمس١ٝ ٚغري املٛمس١ٝ ناملعازض ٚاملٗسجاْاتٚاإلصتاشات ٚخاص

 . ايتعسف ع٢ً أنجس ف٦ات اجملتُع ٚطسٜك١ ايتعاٌَ َع٘ــ 0

  ١حتكٝل غ٤ٞ َٔ أٖداف ادتُع١ٝ عٔ طسٜل إغػاٍ ٚقت فساغ املتطٛع ٚتٛفري ايب١٦ٝ ايصاذت١ ي٘ يف ادتُعٝــ 0

 . ٚاالضتفاد٠ َٓٗاانتػاف ايكٝادات ٚايطاقات املعط١ً ٚصكًٗا ــ 4

 . ايتطٛع َكٝاع يٓجاح إداز٠ ايعٌُ ارتريٟــ 5 

 : : أٖداف ايتطٛع يف ادتُع١ٝ (0) املاد٠

            دعِ ٚتطٜٛس ايسٚح ايتطٛع١ٝ يد٣ اجملتُع ٚايرتنٝص ع٢ً ف١٦ ايػباب خاص١ً يبٓا٤ ٚاضتجُاز إَهاْٝاتِٗ ــ 1  

 ١ .يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ االجتُاعٝ

 . َعسف١ أبٓا٤ ٖرا ايٛطٔ بايدٜٔ اذتٓٝفتعُٝل -0

 تأد١ٜ املتطٛع ٚاجبًا دًٜٓٝا ٜؤجس عًٝ٘ يف خد١َ زتتُع٘  ٚٚاجبًا ٚطًٓٝا يالزتكا٤ بٛطٓ٘ ٚتُٓٝت٘.-0

 . إعداد جٌٝ حيٌُ ع٢ً عاتك٘ ِٖ ٖرا ايدٜٔ ْٚػسٙ بني ايٓاع-4

   ٚحتكٝل أٖدافٗا . إغساى املتطٛعني يف ْػس زضاي١ ادتُع١ٝ-5

 . تطٜٛس َٗازات ٚقدزات املتطٛعني ٚتٛجٝٗٗا ضتٛ حاضس َٚطتكبٌ إجيابٞ -6

 ٠ .إنطاب املتطٛعني َٗازات جدٜد-7
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  . حح املتطٛعني ع٢ً اإلصتاش ٚايتفٛم-8

 . ٚقا١ٜ ايػباب َٔ االضتسافات االجتُاع١ٝ ٚايطًٛن١ٝ-9

 . ايعٌُ ع٢ً تٛثٝل ايعالق١ ٚايتعإٚ بني ادتُع١ٝ ٚاملؤضطات األخس٣ــ 12

 

 : : أقطاّ املتطٛعني (4)املاد٠ 

 : طتُساملتطٛع امل    ( أ

بال٥خ١ ادتُع١ٝ يألعُاٍ ايتطٛع١ٝ ٚتٓفٝر املٗاّ اييت ُتطٓد إيٝ٘ فٝٗا بصف١  االيتصاّٖٚٛ ايػدص ايرٟ ٜٛافل ع٢ً 

 نايعطٛ ايعاٌَ ٚاملٓتطب . دا١ُ٥

 : ٛمسٞاملتطٛع املب(

 . ادتُع١ٝ يف َٛضِ َعني َجٌ َٛضِ زَطإ أٚ اذتج ٚغريٙ َٔ املٛاضِ ايتطٛع يف ٖٚٛ ايػدص ايرٟ ٜٛافل ع٢ً

 : ايطًب عٓدتطٛع املج( 

ٖٚٛ ايػدص ايرٟ ٜٛافل ع٢ً تٓفٝر ١َُٗ ذات طابع َعني يتٛفس َٗازات خاص١ يدٜ٘، َجٌ ايطباع١ ٚايتصُِٝ 

 .ٚاإلخساج ٚغريٙ

 

 : : ادت١ٗ املطؤٚي١ عٔ املتطٛع(5)املاد٠ 

باضتكباٍ املتطٛع ٜٚكدّ ي٘ َػسف ايٛحد٠ عٔ املتطٛعني يف ادتُع١ٝ ; إذا ٜكّٛ ادت١ٗ املطؤٚي١ ٖٞ :  ايتطٛع ٚحد٠

، ٚبٓا٤ ع٢ً ٖرٙ ٚتصٓٝف٘  ايُٓٛذج ارتاص باملتطٛعني يٝكّٛ بتعب١٦ ايبٝاْات ارتاص١ ب٘ يتخدٜد َٝٛي٘ ٚقدزات٘

 . ايبٝاْات ٜتِ حتًٜٛ٘ إىل ايكطِ املدتص يالضتفاد٠ َٓ٘

 

 :  ايٛاجبات ٚاذتكٛم : (6)املاد٠ 

 :  املتطٛعٚاجبات أ (  

فِٗ طبٝع١ ايعٌُ يف ادتُع١ٝ قبٌ َباغست٘ ٚايكدز٠ ع٢ً أدا٥٘ـ 1 .     

ي١ٝ أَاّ اهلل تعاىل ثِ أَاّ ادتُع١ٝؤٚأخر ايعٌُ َأخر ادتد ٚاملط .    ــ0     

ــ0 االْطباط يف ايعٌُ ) حطب االتفام ( ٚعدّ تسن٘ دٕٚ إغعاز إداز٠ ادتُع١ٝ .     

ايتكٝد بايتعًُٝات ايصادز٠ إيٝ٘ ٚتكبٌ ايتٛجٝ٘ بصدز زحبــ 4 .     

ــ5 االيتصاّ باألخالم اذتطٓ٘ ٚاالْطجاّ َع ايعاًَني بادتُع١ٝ .     

ــ6 احملافع١ ع٢ً ضس١ٜ املعًَٛات ٚممتًهات ادتُع١ٝ ٚخصٛصٝاتٗا .    

٥٘املتطٛعني َٔ شَالعدّ احتهاز ارتربات ٚاملٗازات ٚستاٚي١ إٜصاهلا دتُٝع ــ 7  .  

. إتباع ايتطًطٌ اإلدازٟ يف اإلجسا٤ات اإلداز١ٜ ــ8   

 . عدّ إضا٠٤ اضتعُاٍ َسنصٙ يف ادتُع١ٝ يتخكٝل فا٥د٠ غدص١ٝـ 9   

حكٛم املتطٛع: ـب (     
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.  ايتعسف ع٢ً ادتُع١ٝ ٚإدازاتٗا ْٚػاطاتٗا ٚنريو احتٝاجاتٗاــ 1   

. ْٝات املتطٛعحتدٜد َٗاّ ٚاضخ١ ٚستدد٠ َٚٓاضب١ إلَهاـ 0    

ــ0 إعطاؤٙ حك٘ َٔ ايتكدٜس ٚاالٖتُاّ َع َساعا٠ ايتصاَات٘ ارتاص١.   

.               ايتُهني ٜٚػٌُ ايتجٗٝصات ٚايصالحٝاتــ 4  

  طًب اذتٛافص مبا ٜسفع َعٜٓٛات٘-5 .

. ــ6   املػازن١ يف ايتدطٝط ٚاختاذ ايكسازات َع ايتكدٜس آلزا٥٘ ٚاقرتاحات٘    

.            تكدٜس إصتاشات٘ ٚغهسٙ عًٝٗاـــ  7   

ــ8  ٚجٛد إداز٠ َتعا١ْٚ َع٘ .  

١   . تٛافل زغب١ املتطٛع َع أٖداف ادتُعٝــ 9  

ب١   إجياد ب١٦ٝ عٌُ َٓاض-12  

ع.ٚضٛح أٖداف ادتُع١ٝ ٚبسازتٗا َٚٓاضبتٗا ذتاج١ اجملتُــ 11  

 

 : : آي١ٝ ايتخام املتطٛع بادتُع١ٝ (7)املاد٠    

: ًٜٞ املتطٛعني عرب َا بٛحد٠ تخامٜتِ االي   

اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ إحطاز صٛز٠ ــ  0 .    ( 1ًَخل )  تعب١٦ ايُٓٛذج ارتاص بايتطجٌٝ  .          ــ 1   

. ٢×٣ َكاع  غدص١ٝنيإحطاز صٛزتــ 0    

بايٓطب١ يًُتطٛع املطتُس ٚع٢ً َدٜس  ع٢ً زتًظ اإلداز٠ االْطُاّ يٛحد٠ ايتطٛعٜعسض ايُٓٛذج ارتاص بطًب ـ 4

 .(  0ٚإجسا٤ ع١ًُٝ ايتعاقد عٓد ايًصّٚ ٚفل ًَخل )  فٝ٘ يًٓعس ادتُع١ٝ يػري املطتُس

: : طسم اضتدعا٤ املتطٛعني (8)املاد٠    

: ايكٓٛات ايتاي١ٝ إحد٣ ٜتِ ايتٛاصٌ َع املتطٛعني عرب   

،.....(تطاباايٛ زضا٥ٌ ْص١ٝ ،  ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ ) ـ  0      ايربٜد االيهرتْٚٞــ 0     ادتٛاٍــ اهلاتف 1     

 

: : َعاٜري تكِٝٝ عٌُ املتطٛع (9)املاد٠   

 ٜكِٝ املتطٛع َٔ خالٍ اآلتٞ : ــ

َع ادتُع١ٝ .  َد٣ االضتجاب١ ٚايتعإٚ ــ0  ايٛقت ايرٟ ٜعطٝ٘ يًجُع١ٝــ 1 .                     

. ضًٛنٝات املتطٛعـ 4 االضتُساز يف ايعٌُ ايتطٛعٞ ٠َد ــ 0 .              
 

ايتطٛع : ــ : غسٚط اذتصٍٛ ع٢ً بطاق١ (12)املاد٠   

. َد٣ احرتاَ٘ ملٛاعٝد ٚضٛابط ايعٌُ بادتُع١ٝــ 0  َد٣ نفا٠٤ املتطٛع ٚتفاْٝ٘ يف أدا٤ ايسضاي١ــ 1    
 

-: ايبطاق١ ضسٜإ: (11)املاد٠   

(  املتطٛع غري املطتُس  : 1 ) 
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جدازت٘ ٜتِ جتدٜد ايبطاق١  ٛحد٠اي تأغٗس فكط ثِ ٜٓعس بعد ذيو يف ٚضع املتطٛع فإٕ زأ ضت١ضسٜإ ايبطاق١  َد٠

 . بريو حت٢ تتدر اإلجسا٤ات ايالش١َ ٛحد٠ي٘ ٚإال فال ٚعًـ٢ َٔ ٜفكد ايبطاق١ ضسع١ إبالغ اي

( املتطٛع املطتُس : 0)   

ادتُع١ٝ ٚتٓتٗٞ بصٚاهلا .ٜطتُس ضسٜإ بطاقت٘ َاداَت عطٜٛت٘ َطتُس٠ يف    

: إْٗا٤ خدَات املتطٛع(10)املاد٠   

: حيل إلداز٠ ادتُع١ٝ إْٗا٤ خدَات املتطٛع خالٍ فرت٠ تطٛع٘ َعٗا يف اذتاالت ايتاي١ٝ   

شتايفت٘ أْع١ُ ادتُع١ٝ ٚايتعًُٝات املعٍُٛ بٗاــ 1 .      

ٚفل تكسٜس ٜعدٙ عٓ٘ ز٥ٝط٘ املباغسإذا أخفل املتطٛع يف أدا٤ ايسضاي١ إىل حد ) غري َسض ( ــ 0 .  

عدّ تكبً٘ أٚ تٓفٝرٙ يًتٛجٝٗات اييت ٜتًكاٖا َٔ زؤضا٥٘ــ 0   .    

ــ فكد غسط َٔ غسٚط ايعط١ٜٛ املكسز يف ايال٥خ١ األضاض١ٝ يًُتطٛع املطتُس . 4  
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