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 شكر وثنبء  
 

 

 

ٗأّككح أضككٌ ذكػككٜ ئر أُ جحككنش أ كككحخ  جىشككنش ع ػككض ٗؾككو أٗر ٗأ ٞككشج ي ر ٝغككؼْٜ

 جىفعو ٗجىؼُ٘ فٜ أّؿحص ٕزج جىؼَو .........    

 
فأضقذً ذحىشنش جىؿضٝو ٗجىطقذٝش جى٘جفٜ ئىٚ أعطحرضٜ حٖالء عيَٞحُ ٍكَذ جىطكٜ مكحُ ىٖكح 

 جىفعو جىنرٞش فٜ ض٘ؾٖٜٞ ٍٗطحذؼطٖح جىَغطَشز ىٜ ذحىْصف ٗجإلسححد ٗجىط٘ؾٞٔ   ......

 

ٚ أعككطحرضٜ ئذكككحس قحٍككذ قككرم ىَككح قذٍطككٔ ٍككِ دػككٌ ٍٗغككحّذز ٍٗككذ ٝككذ ٗأضقككذً ذحىشككنش ئىكك

 جىؼُ٘ فٜ أضَحً ذكػٜ  ........

   

ٗأضقذً ذشنشٛ ئىكٚ ستكٞظ جىقغكٌ ٗأعكحضزز قغكٌ جىقكحُّ٘ جىكزِٝ  كرشٗج ػيكٜ ٍْٗككّٜ٘ 

  جىػقس ٗجىؼيٌ ىي٘ ٘ه ئىٚ ٕزٓ جىَشقيس مطد هللا ىٌٖ جىَ٘قفٞس ٗجىْؿحـ جىذجتٌ......  

 

ٗأضقذً ذحىشنش جىؿضٝو ئىٚ ػكحتيطٜ جىنشَٝكس ئر ضؼؿكض جىنيَكحش ػكِ جىطؼرٞكش ػَكح قكذٍ٘ٓ 

  ٍِ ٍغحّذٓ ٗدػٌ ٍْقطغ جىْظٞش غٞيس فطشز دسجعطٜ فيٌٖ جىكد ٗجىشنش ٗجىطقذٝش . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خ



 4 

  

 لبئًت انًحتىٌبث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جىصفكس جىؼْ٘جُ 

 أ جٟٝس جىقشآّٞس  

 خ جىشنش ٗجىػْحء  

 1 جىَقذٍس 

 8-2 جىعرػ جإلدجسٛ ٗأغشجظٔ   ٍفًٖ٘ جىَركع جألٗه: 

 6-2 ٍفًٖ٘ جىعرػ جإلدجسٛ  جىَطيد جألٗه: 

 8-6 أغشجض جىعرػ جإلدجسٛ  جىَطيد جىػحّٜ: 

 15-9 ٍفًٖ٘ ّظشٝس جىظشٗف جرعطػْحتٞس  جىَركع جىػحّٜ: 

 12-9 ضؼشٝف جىظشٗف جرعطػْحتٞس ٗأعحعٖح جىقحّّٜ٘  جىَطيد جألٗه:  

 15-13 شٝس جىظشٗف جرعطػْحتٞس حشٗغ ضطرٞق ّظ جىَطيد جىػحّٜ: 

قذٗد عيطحش جىعرػ جإلدجسٛ فٜ جىظشٗف  جىَركع جىػحىع: 

 جرعطػْحتٞس ٗ ع٘ػٖح ىشقحذس جىقعحء 

16-21 

 18-16 جىشقحذس جىقعحتٞس ػيٚ سمِ جىغرد  جىَطيد جألٗه: 

 21-18 جىشقحذس جىقعحتٞس ػيٚ سمِ جىغحٝس جىطيد جىػحّٜ: 

 23-22 جىخحضَس  

 25-24 جىَصحدس 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًمذيت :



 6 

جإلدجسٛ ٍِ إٌٔ جى٘ظحتف جإلدجسٝس جىطٜ ضإدٖٝح جإلدجسز ٗضَكظ جألفكشجد  ػضؼطرش جىعر   

ٗ فٜ قق٘قٌٖ ٗقشٝحضٌٖ  جىشخصٞس فٜ عرٞو ٕزج جىٖذف ضطخز جإلدجسز محفس جإلؾكشجءجش 

جألعككحىٞد ىيطغيككد ػيككٚ أٛ جػطككذجء ػيككٚ أقككذ ٍنّ٘ككحش جىْظككحً جإلدجسٛ  أألٍككِ جىؼككحً 

ىغكنْٞس جىؼحٍكسس عك٘جء مكحُ ٕكزج جرػطكذجء فشدٝكح أً ؾَحػٞكح ئر جضغكغ يجىصكس جىؼحٍكس ي ج

ّشحغ جىعرػ جإلدجسٛ ىٞشكَو ٍخطيكف ّك٘جقٜ جىْشكحغ جىفكشدٛ ي فيكٌ ٝؼكذ ٝقطصكش ػيكٚ 

ٗجرؾطَحػٞكس  ٍفًٖ٘ قفع جىْظحً جىؼحً جىطقيٞذٛ ذو جٍطذ ىٞشَو جىَؿكحرش جرقطصكحدٝس ٗ

ح جصدجدش إَٔٞككس جىعككرػ جإلدجسٛ جىػقحفٞككس يذٖككذف ضكقٞككق جىصككحىف جىؼككحً ي ٍٗككِ ْٕككٗ 

ي فطككذد ٍؿكالش ٕكزج جىْشكحغ ٗضك٘سد ػيٖٞكح جىْظحً جىؼحً ٗٗقحٝكس جىَؿطَكغ  ىيكفحظ ػيٚ 

ذؼط جىقٞ٘د ىيَكحفظكس ػيكٚ جىْظكحً جىؼكحً فكٜ ئغكحس جىغكيطحش جىَخ٘ىكس قحّّ٘كح ىك دجسز 

يفارج ٍح شؾص عيطحش جىعكرػ جإلدجسٛ ػكِ جىككذٗد جىَشعكٍ٘س قحّّ٘كح ي فكأُ ئػَحىٖكح 

 ٗجىطؼ٘ٝط أرج محُ ىزىل ٍقطعٚ. ءنُ٘ غٞش ٍششٗػس ٗؾذٝشز ذحإلىغحض

ئر أُ ْٕحك ظشٗفح جعطػْحتٞس قذ ضَش ذٖكح جىذٗىكس ٗضٖكذد مٞحّٖكح ٗأٍْٖكح ٗضؼؿكض جإلدجسز   

فٜ ٍ٘جؾٖس ٕزٓ جىظكشٗف ذَ٘ؾكد جىقك٘جِّٞ ٗجىيك٘جتف جىؼحدٝكس يٍَكح ٝغكط٘ؾد جىخكشٗؼ 

حش جىعككرػ جإلدجسٛ عككيطحش جعككطػْحتٞس ٍٗككْف ٕٞثكك سػككِ ضيككل جىق٘جػككذ جىقحّّ٘ٞككس جىَأى٘فكك

ٗجعكؼس ٗغٞكش ٍأى٘فكس ىَ٘جؾٖككس ٕكزٓ جىظكشٗف جىطكٜ غحىرككح ٍحضعكغ قٞك٘دج ػيكٚ جىكقكك٘  

ٗجىكشٝككحش جىفشدٝككس جىَنف٘ىككس ذْصكك٘ة قحّّ٘ٞككس ي ٗىنككِ ىككٞظ ٍؼْككٚ ٕككزج ئغككال  ٝككذ 

شكحء يذكو ضَكْف ٕكزٓ جىغيطس جىطْفٞزٝس ىططؿكحٗص ػيكٚ ٕكزٓ جىكقك٘  ٗجىكشٝكحش مٞكف ٍكح ض

 ٓ جىظشٗف ظَِ قٞ٘د ٗظ٘جذػ ٍؼْٞس .ىَ٘جؾٖس ٕز سرعطػْحتٞجىغيطحش ج

ّٗظككشج ىخطكك٘سز ٍحقككذ ضقككذً ػيٞككس ٕككزٓ جىغككيطحش ٍككِ جىخككشٗؼ ػككِ جىق٘جػككذ جىؼحٍككس    

جىَأى٘فككس ي فككأُ إَٔٞككس جىشقحذككس جىقعككحتٞس ػيككٚ ضككذجذٞش جىعككرػ جإلدجسٛ ضظٖككش فككٜ ٕككزج 

س جىقعككحتٞس ضَػككو جىَؿككحه جىصككؼد ذٖككذف جىَكحفظككس ػيككٚ جىْظككحً جىؼككحً ي رُ جىشقحذكك

جىعَحّس جألعحعٞس ى فشجد ظذ ضؼغف عيطحش جىعرػ جإلدجسٛ ي ىكزج فقكذ جعكطقشٓ سأٙ 

ضطؿكحٗص جىفقٖحء ػيٚ ظشٗسز ئ عحع ئػَحه عكيطحش جىعكرػ جإلدجسٛ ىشقحذكس ٗجعكؼس 

       ّطح  جىشقحذس جىؼحدٝس جىطٜ ٝرححشٕح ذحىْغرس ىغحتش جىقشجسجش جإلدجسٝس . 

جىعككرػ جإلدجسٛ فككٜ جىؼصككش جىكككذٝع ىيَكحفظككس ػيككٚ جىْظككحً ّٗظككشج ألَٕٞككس ٗظٞفككس   

جصدٝككحد ٍَٗطينككحضٌٖ ٗسجقككطٌٖ ي ٗجىؼككحً ٍككِ  ككاله جضخككحر جىنفٞيككس ذكَحٝككس أسٗجـ جىْككحط 

 ي رش ٗجألّشطس جضغغ ٕكزج جىَفٖكً٘ ىٞشكَو مكو جىَٞكحدِٝحضذ و جىذٗىس فٜ ٍخطيف جىَؿ

ئر جّٔ قذ جضرؼْكح  ي طدٗذحىشغٌ ٍِ أُ ٍ٘ظ٘ع ذكػْح ٍط٘جفش فٜ ٍخطيف جىَ٘جظغ ٗجىن

فكككٜ ٕكككزج جىرككككع جىَكككْٖؽ جى٘ كككفٜ ٗجىطكيٞيكككٜ جىكككزٛ ٝقكككً٘ ػيكككٚ ضكيٞكككو أسجء جىفقٖكككحء 

ٍْٗحقشككطٖح ٍٗؼشفككس ٍككذٙ جّطرحقٖككح ػيككٚ جى٘جقككغ جىؼَيككٜ ىي٘ كك٘ه ئىككٚ أفعككو جىغككرو 

ىكَحٝس قق٘  جألفشجد ٗقشٝحضٌٖ ٍِ ضؿكحٗصجش جىغكيطس جىطْفٞزٝكس ٍكِ  كاله ضفؼٞكو دٗس 

يككٚ ضككذجذٞش جىعككرػ جإلدجسٛ ٗضككٌ ضقغككٌ جىركككع ئىككٚ غالغككس ٍرحقككع جىشقحذككس جىقعككحتٞس ػ

ٗفٜ جىرككع  ستٞغٞس قٞع ضْحٗىص فٜ جىَركع جألٗه ٍفًٖ٘ جىعرػ جإلدجسٛ ٗجغشجظس

جىػككحّٜ ضْحٗىككص ٍفٖككً٘ ّظشٝككس جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس ٗىطْطٖككٜ ذحىَركككع جىػحىككع قككذٗد 

          .جىقعحء عيطحش جىعرػ جإلدجسٛ فٜ جىظشٗف جرعطػْحتٞس ٗ ع٘ػٖح ىشقحذس
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 يفهىو انضبظ اإلداري وإغراضه                                             
 

شجظس ٍكِ قٞكع قَحٝكس ٝطْحٗه ٍفًٖ٘ جىعرػ جإلدجسٛ ضؼشٝف جىعرػ جإلدجسٛ ٗ جغ   

ػيكٚ جإلدجسٛ ٍكِ  كاله ٍطيركِٞ ي  جىعكرػجىَؿطَغ ٗعكْطْحٗه ٍفٖكً٘ جىْظحً جىؼحً فٜ 

 .   جألضٜك٘ جىْ

 .جإلدجسٛ جىعرػٍفًٖ٘  :جألٗهجىَطيد 

 .جإلدجسٛجىعرػ  أغشجض جىَطيد جىػحّٜ:

 

 األولطهب ًان
 اإلداري انضبظيفهىو 

 

ػيٚ ٍِ ئُ جىكشٝس ٕٜ غحٝس ػضٝضز جىَْحه ي ضطأمذ ذٖح أدٍٞس أفشجد جىَؿطَغ ٗضصكحُ    

ّحش جىنحفٞكس ىكَحٝطٖكح مشجٍطٌٖ ي ٗضؼذ ٍِ جىَقذعحش جىطٜ ٝط٘ؾد ػيْٞح ئقحغطٖح ذحىعَح

ٗجىكفحظ ػيٖٞح ي ٗىنْٖح ر َٝنِ أُ ضنُ٘ ٍطيقكس ذكأٛ قكحهن ٍكِ جألقك٘جه ي ٗئر ٝطشضكد 

ػيكٚ ئظككفحء ضيككل جىصكفس ػيٖٞككح قيكك٘ه جىف٘ظككٚ ٗجىَغكحط ذكشٝككحش جٟ ككشِٝ ي جألٍككش 

ٍٗكككذدز فككٜ ئغحسٕككح ذشككنو  جىككزٛ ٝقطعككٜ ذككأُ ضنككُ٘ جىكشٝككس ٍْظَككس فككٜ ٍعككَّٖ٘ح ي

ئعحءز جعطؼَحىٖح ٝك٘ه دُٗ جّكشجفٖح أٗ 
1
 . 

ٕزج جىزٛ ؾؼو ٍكِ ٗظٞفكس جىعكرػ جإلدجسٛ أٍكش ذكحىم جألَٕٞكس ي فكٜ ػَيٞكس جىطك٘جصُ    

     ذِٞ جىكفحظ ػيٚ جىْظحً جىؼحً ٗجٟدجخ جىؼحٍس  ي ٗضنفو جىكشٝحش جىؼحٍس ىألفشجد .

 .أوالً : تعرٌف انضبظ اإلداري 

دجسٛ   ٕكك٘ ٍؿَكك٘ع ٍككِ  ككاله ٍككح ؾككحء ذككٔ ذؼككط جىفقٖككحء فككٜ ضؼشٝككف جىعككرػ جإل   

جإلؾككشجءجش ٗجىقككشجسجش جىطككٜ ضطخككزٕح جىغككيطس جإلدجسٝككس ي ذٖككذف قَحٝككس جىْظككحً جىؼككحً 

ٗجىَكحفظس ػيٞٔ س 
2
 . 

ٗجىككرؼط جٟ ككش ػككشف جىعككرػ جإلدجسٛ   ئّككٔ جىْظككحً جىقككحّّٜ٘ جىككزٛ ٝككْظٌ ضقٞٞككذ    

جىؿَحػكس جىكشٝحش جىفشدٝس ذٖذف قَحٝس جىْظحً جىؼحً ي جىزٛ ٝؼطرش أٍشجً ظشٗسٝحً ىكٞحز 

ي ذَح ٝطغٌ ذٔ ٕزج جىْظحً جىقحّّٜ٘ ٍِ ئؾكشجءجش عكشٝؼس ٗفؼحىكس ي قٞكع ضخك٘ه عكيطحش 

ػْذ جرقطعكحء ي ىعكَحُ جقطكشجً أّظَكس جىعكرػ جىعرػ جإلدجسٛ جعطخذجً جىق٘ز جىَحدٝس 

جإلدجسٛ ٗضْفٞزٕح س 
3
أٗ جّٔ   ػرحسز ػِ قٞك٘د ٗظك٘جذػ ضكشد ػيكٚ ّشكحغ جألفكشجد فكٜ  .

جىكٞحز جىرششٝس س  ّحقٞس أٗ ػذد ّ٘جقٜ ٍِ
4

. أٗ جّكٔ  ٍؿَ٘ػكس جىقٞك٘د ٗجىعك٘جذػ جىطكٜ 

                                                 
1
د. غشٗش ذذٝ٘ٛ : ذكع ذؼْ٘جُ جىششغس ٗجىكشٝكس ٍٗركذأ جىطك٘جصُ ذكِٞ عكيطحش جىشكشغس ٗقشٝكحش جىَك٘جغِْٞ ي  - 

 . 96ي ة 1995حشغس دذٜ ي جىغْس جىػحىػس ي جىؼذد جألٗه ي  سٍؿيس جألٍِ ٗجىقحُّ٘ ي أمحدَٝٞ
2
ي  2006د. ئذشجٌٕٞ ػرذ جىؼضٝض حٞكح : جىقعكحء جإلدجسٛ ي ٍركذأ جىَشكشٗػٞس ي ٍْشكأز جىَؼكحسف ذحإلعكنْذسٝس ي  - 

 .  80ة 
3
  .116ي ة 1993د. ّ٘جف مْؼحُ : جىقحُّ٘ جإلدجسٛ ي دجس جىػقحفس ىيْشش ٗجىط٘صٝغ ي ػَحُ ي  - 
4
ي جىَنطركس جىقحّّ٘ٞكس ي جىقكحٕشز ي ذكال عكْس ّشكش ي ة د. ٍصطفٚ أذ٘ صٝكذ فَٖكٜ : جى٘عكٞػ فكٜ جىقكحُّ٘ جإلدجسٛ  - 

116. 
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ضفشظٖح ٕٞثحش جىعرػ جإلدجسٛ ػيٚ قشٝكحش ّٗشكحغحش جألفكشجد ذٖكذف قَحٝكس جىْظكحً 

جىؼحً س 
5
 . 

 ثبنٍبً : تًٍز انضبظ اإلداري ين غٍرة .

ٍِ جألَٕٞس أُ َّٞض ذِٞ جىعرػ جإلدجسٛ ػِ غٞشٓ ٍِ ٗؾ٘ٓ جىعرػ جأل كشٙ جىطكٜ    

خطيػ ذٔ ي ٕٗزٓ جألَٕٞس ضنَِ فٜ ئذشجص  صحتص ٗإٔذجف مالً ٍْٖح ي ٗجرعكطخذجً قذ ض

جىؼيَككٜ جىغككيٌٞ ىنككالً ٍْٖككح فككٜ ٍ٘ظكك٘ػٖح ذحىصككٞحغس ٗجىَغككحس جىصكككٞف ي قطككٚ ر ٝككطٌ 

جىخيكػ فكٜ جىَؼكحّٜ ٗجىَفكحٌٕٞ ٗجىككذررش فَٞكح ذْٖٞكح ي ٗذحىطكحىٜ ضطكذج و جر طصح ككحش 

ٗجىطصشفحش جىقحّّ٘ٞس 
6
. 

ٍح ؾحء آّفحً ي عٞطٌ جىطؼشف ذح طصحس جىطَٞٞكض ذكِٞ جىعكرػ جإلدجسٛ جىؼكحً ٗػيٚ ظ٘ء  

 ٗجىعرػ جإلدجسٛ جىخحة ي ٗجىعرػ جإلدجسٛ ٗجىعرػ جىقعحتٜ .

 انضبظ اإلداري انعبو وانضبظ اإلداري انخبص .-7

ٕ٘ ٍؿَ٘ع جىغيطحش جىَخ٘ىس ىٖٞثكحش جىعكرػ جإلدجسٛ جىعرػ جإلدجسٛ ذَؼْحٓ جىؼحً    

ٝحش جألفشجد ي ٍِ أؾو جىَكحفظس ػيٚ جىْظكحً جىؼكحً ذؼْكحٓ جىطقيٞكذٛ ي أٛ ذقصذ ضقٞٞذ قش

جىَكحفظكس ػيكٚ جألٍككِ جىؼكحً ي ٗ ككٞحّس  ككس جألفككشجد ي ٗضك٘فٞش جىغككنْٞس جىؼحٍكس ىٖككٌ ي 

 ٗجىكفحظ ػيٚ جٟدجخ جىؼحٍس ٗجأل ال  .

فككٜ قككِٞ ئُ جىعككرػ جإلدجسٛ جىخككحة ر ٝقطصككش ػيككٜ قَحٝككس ػْح ككش جىْظككحً جىؼككحً    

ىككزمش ي ذككو ٝغككطٖذف قَحٝككس جىْظككحً جىؼككحً ذطشٝقككس ٍؼْٞككس فككٜ ّحقٞككس ٍككِ ّكك٘جقٜ آّككف ج

جىْشحغ جىفشدٛ ي ضشٍٜ ئىٚ ئّحغس ذؼط أٗؾٔ جىْشحغ أىعرطٜ ئىٚ ٕٞثس ٍؼْٞس 
7
. 

ٗضطؿغككذ ٕككزٓ جىكحىككس فككٜ جىصككالقٞحش جىطككٜ َْٝكٖككح قككحُّ٘ قَحٝككس ٗضَْٞككس جإلّطككحؼ    

ىيغككيطس جإلدجسٝككس  1978ىغككْس  71جىضسجػككٜ سقككٌ 
8
ٗضشككَو جىكحىككس جألٗىككٚ جىقككحُّ٘  . 

جىككزٛ ٝؼككضص ٍككِ ج طصككحة جىعككرػ جإلدجسٛ جىؼككحً مقككحُّ٘ ٍْككغ جىع٘ظككحء ي ٗقككحُّ٘ 

جىصكككس جىؼحٍككس جىككزٛ ٝخكك٘ه جىغككيطحش جإلدجسٝككس  ككالقٞحش ٗجعككؼس فككٜ ٕككزج جىشككأُ ي 

 ذحعطؼَحه جىطش  . ةٗقحُّ٘ جىَشٗس جىخح

 ضبئً .ري وانضبظ انماانضبظ اإلد -6

ػِ جىعرػ جىقعحتٜ فٜ مّ٘ٔ ّشحغح ٗقحتٞح ٍٗحّؼح ٍِ  كاله جسٛ ٝطَٞض جىعرػ جإلد   

أٗ جعطَشجس فٜ جإل اله ذحىْظحً جىؼحً يع٘جء مكحُ ٕكزج جإل كاله ٍنّ٘طكح ذؿكشجتٌ ٝؼحقكد 

ئُ جىعرػ جىقعحتٜ ّشحغ ػالؾٜ رقق ػيكٚ  فٜ قِٞ، أً ىٌ ٝنِ مزجىلػيٖٞح جىقحُّ٘ 

ٔ أىالصٍكس ىيطكقٞكق فٖٞكح ٗمكزىل جسضنحخ جىؿشجتٌ ٖٝذف ئىكٚ جىطككشٛ ػْٖكح ٗؾَكغ جردىك

ضطؼقد ٍشضنرٖٞح ٗضقذٌَٖٝ ىيَكحمَس ٗئّضجه جىؼقحخ ذٌٖ .
9
  

ٝخطيف جىعرػ جإلدجسٛ ػِ جىعرػ جىقعكحتٜ يئُ مكو ٍَْٖكح ٝغكطٖذف قَحٝكس جىْظكحً   

جىؼككحًيٍِ قٞككع جىغككيطس ٗجىطشٝقككس جىَطرؼككس فككٜ ضقٞككذ جىكشٝككحش فطككطيخص ٍَٖككس جىعككرػ 

                                                 
5
 .111ي ة 2003ي دجس جى٘عحتو ىيْشش ي ػَحُ ي 1د. ػيٜ  طحس حطحٗٛ : جى٘ؾٞض فٜ جىقحُّ٘ جإلدجسٛ يغ - 
6
 سي أمحدَٝٞكك 3ػَككحد قغككِٞ ػرككذ هللا ٗجىغككٞذ قيَككٜ جىكك٘صجُ : جىعككرػ جإلدجسٛ ٗجى٘ظٞفككس جإلدجسٝككس ىيشككشغس ي غ - 

 . 44ي ة 2005ٍصش ي ميٞس جىششغس ي  جىششغس فٜ
7
د. ػيككٜ ٍكَككذ ذككذٝش د. ػصككحً ػرككذ جىٕ٘ككحخ جىرشصّؿككٜ د. ٍٖككذٛ ٝحعككِٞ جىغككالٍٜ : ٍرككحدب ٗأقنككحً  جىقككحُّ٘  - 

 .214ي ة  1993جإلدجسٛ ي ٍنطرس جىغْٖ٘سٛ ي ذغذجد ي 
8
 .1/5/1978فٜ  2651ٍْش٘س فٜ  جى٘قحتغ جىؼشجقٞس سقٌ  - 
9
 733ية1997جىقحٕشز يُّ٘ جإلدجسٛيدجس جىْٖعس جىؼشذٞس ي عٞػ فٜ جىقحد.سٍعحُ ٍكَذ ذطٞخ:جى٘ ـ 



 9 

فكٔ ٍشضنرٖٞكح ٗؾَكغ جردىكٔ ظكذٌٕ ؼكذ ٗق٘ػٖكح ٍٗؼشجىقعحتٜ فٜ جىركع ػِ جىؿشجتٌ ذ

ٗضَٖٞذج ىَكحمَطٌٖ ٗئّضجه جىؼق٘ذحش جىَْحعكرس ذكقٖكٌ ٗٝقكً٘ ذٖكزٓ جىََٖكس جىقعكحزيذَْٞح 

ضنُ٘ ٗظٞفس جىعرػ جإلدجسٛ ٍقطصشز ػيٚ ٍشجقرس ّشحغ جإلفكشجد ٗض٘ؾٞكٔ ٍغكٞشز ذَكح 

طشخ أٗ ج طكو يٕٗكزج  ٞحّس جىْظحً جىؼحً ٗئػحدضٔ ئىٚ جىكحىس جىطٜ مكحُ ػيٖٞكح يئرج جظك

ٝؼْٜ ئُ جىغيطس جىعرطٞس َٝنْٖح جىطذ و ىَْغ ٗق٘ع أٛ فؼو ٍكِ حكأّٔ ضؼكشض جىْظكحً 

جىؼككحً ىيخطككش قطككٚ ئُ ىككٌ ٝنككِ ٕككزج جىفؼككو ؾشَٝككس ٍؼحقككد ػيٖٞككح فككٜ قككحُّ٘ جىؼق٘ذككحش 

يفحىعرػ جإلدجسٛ ٕ٘ فٜ جى٘جقغ  ٘سٓ ٍِ  ٘س جىطذ و فٜ حإُٗ جإلفكشجديٍِ جؾكو 

جى٘ كٞفس جىغكيطس جىطْفٞزٝسيفحىعكرػ جإلدجسٛ ىؼحً يٗضرححكش ٕكزٓ جىَكحفظس ػيٚ جىْظحً ج

ذٖككزج جىَؼْككٚ ٕكك٘ ئؾككشجء جقطككشجصٛ ذَْككغ ٗقكك٘ع جىفؼككويفٜ قككِٞ ئُ ئؾككشجءجش جىعككرػ 

جىقعككحتٜ ضككطٌ ذؼككذ ٗقكك٘ع جىفؼككو يٗػيككٚ أٛ قككحه فحّككٔ ٝصككؼد جىفصككو ذككِٞ ج طصككحة 

فككٜ قحىككٔ ضَطككغ جىقعحءيٗجىغككيطس جىطْفٞزٝككس فككٜ ٕككزج جىَؿككحه أقٞحّككح ضرككذٗ ٕككزٓ جىَغككحىس 

جىغيطس جإلدجسٝس ذح طصح حش قعحتٞس محىغيطحش جىََْ٘قس ىيَكحفع أٗ ستٞظ جى٘قكذز 

جإلدجسٝكككس أٗ جر طصح كككحش جىطكككٜ َْٝكٖكككح جىقكككحُّ٘ ىيٖٞثكككس جإلدجسٝكككس رجش ج طصكككحة 

قعحتٜ.
10
.                  

         . ثبنٍب:هٍئبث انضبظ اإلداري

ٔ جىطٜ ضطَطغ ذَقطعٚ ّص٘ة جىذعط٘س ٝقصذ ذٖٞثحش جىعرػ جإلدجسٛيجىٖٞثحش جردجسٝ

أٗ جىقككحُّ٘ ذصككالقٞس ٍَحسعككس ٗعككحتو جىعككرػ جإلدجسٛ عككحىفس جىككزمشيٗفٜ ٕككزج جىصككذد 

َٝٞض جىفقٔ جىفشّغٜ ذِٞ جىٖٞثحش جىطٜ ضغكطخذً عكيطحضٖح فكٜ ئ كذجس قكشجسجش ضْظَٞٞكس ـ 

ٔ جّظَٔ ظرػ ـ ٕٗٞثحش جىطٜ ضط٘ىٚ ضطرٞق ضيل جىقشجسجش فقذ محّص ٕزٓ جىغيطحش ٍكيٞك

ٝرححككش أػعككحء جىغكيطحش جىَكيٞككس يٗمككحُ ستككٞظ  1884فكٜ ظككو قككحُّ٘ جىريكذٝحش ىؼككحً 

جىؿَٖ٘سٝس ٝطَطغ ذصالقٞس ئ ذجس جّظَٔ ظرػ ٗفقح ىؼشف دعط٘سٛ ذحػطركحسٓ ستٞغكح 

ذؼكذ  كذٗس دعكط٘س ستٞظ جىك٘صسجء  ئىٕٚزٓ جىغيطحش جّطقيص  ئُىيغيطس جىطْفٞزٝس غٞش 

ىكك٘صسجء ذغككيطس ئ ككذجس أّظَككس ظككرػ ٝطَطككغ ستككٞظ جيٗػيككٚ ٕككزج جألعككحط 1946ػككحً 

ػيككٚ جىصككؼٞذ جىقككٍٜ٘ ٗرجىككل جعككطْحدج ئىككٚ جىصككالقٞحش جىَقككشسز فككٜ ٍؿككحه جىغككيطس 

جىطْظَٞٞس ٗػيٚ جىشغٌ ٍِ رجىل فكأُ ستكٞظ جىؿَٖ٘سٝكس ٝرقكٚ  كحقد ج طصكحة فكٜ 

ٕزج جىشأُ َٗٝنْٔ ئ ذجس أّظَس ظرػ  حدسز ٍِ ٍؿيظ جى٘صسجء ذكنكٌ ستحعكطٔ ىٖكزج 

جىَؿيظ 
11

   . 

ػيكٚ جىْظكحً جىؼكحً ٗٝكطٌ رىكل ٜ جىؼشج  ضط٘ىٚ جىكنٍ٘س جىَشمضٝس أعحعح جىَكحفظس ٗف   

ػِ غشٝق جىغيطس جىطْفٞزٝكس جىَطَػيكس ذَؿيكظ ستحعكس جىك٘صسجء ٗمكزىل جىغكحدز جىك٘صسجء 

جىؼكككحٍيِٞ مكككال ٍكككٌْٖ فكككٜ ٗصجسضٔيذا كككذجسجرّظَس ٗجىطؼيَٞكككحش ٗٗظكككغ جىقٞككك٘د ػيكككٚ 

جىؼحً ٗجٟدجخ جىؼحٍسيٗمزىل ٍكْف جىقكحُّ٘  جىكشٝحش جىؼحٍسيٗرىل ىيَكحفظس ػيٚ جىْظحً

 ككالقٞحش ٍقككشسز ىٖككح ٗفككق  2008ىغككْس 21جىَكحفظككحش غٞككش جىَْطظَككس ى قيككٌٞ سقككٌ 

ّصكك٘ة جىذعككط٘س ٗجىككزٛ عككَف سعككٌ جىغٞحعككس جىؼحٍككس ىيَكحفظككس ٗضكذٝككذ أٗىٞطٖككح فككٜ 

جىَؿكالش محفككس ٗذحىطْغكٞق جىَطرككحده ٍككغ جىك٘صجسجش ٗجىشقحذككس ػيككٚ ؾَٞكغ أّشككطس دٗجتككش 

ىككس فككٜ جىَكحفظككس ىعككَحُ قغككِ أدجء ػَيٖحيٗمككزىل جىَ٘جفقككس ػيككٚ ئػككالُ ٍْككغ جىذٗ

                                                 
10
 . 215د.ٍٖذٛ ٝحعِٞ أىغالٍٜيٍصذس عحذق ة ٜـ  د.ػيٜ ٍكَذ ذذٝش د.ػصحً ػرذ جىٕ٘حخ جىرش صّؿ 
11
 .217د.ٍٖذٛ ٝحعِٞ أىغالٍٜ يٍصذس عحذق ة ٜـ د.ػيٜ ٍكَذ ذذٝش د.ػصحً ػرذ جىٕ٘حخ جىرش صّؿ 
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فككٜ جىَكحفظككس فككٜ جىكككالش جىطككٜ ضغككطذػٜ رجىليٗمككزىل ٍككْف  ككالقٞحش ئىككٚ جىطؿكك٘جه 

ٍؿيككظ جىقعككحء ٗرىككل جىكفككع ػيككٚ جىْظككحً جىؼككحً ضكقٞككق جىَصككحىف جىؼحٍككس ذحىطْغككٞق ٍككغ 

جىَكيٞكس ضكذ و فكٜ عكٞح   جىؿٖحش جألٍْٞس فؼيٚ رىل ٍْف ج طصح حش أ شٙ ىيَؿكحىظ

فٜ عٞح  جىعرػ جإلدجسٛيٍِ  اله جضخحر قشجسجش ىغشض جىَكحفظكس جىعرػ جإلدجسٛي

ػيكككٚ جىْظكككحً جىؼكككحً ٗجىطْغكككٞق ٍكككغ جىؿٖكككحش جألٍْٞكككسيمُ٘ ٝؼكككذ جىَككككحفع ٗجىقحتَقكككحً 

ٍ٘ظككف ضْفٞككزٛ فككٜ ٗقذضككٔ جإلدجسٝككس ٍٗغككإه ٍرححككش ػيككٚ قفككع  أػيككٍٚٗذٝشجىْكحٝككس 

ىكزٛ ٝطخكزٕح ٍؿكحىظ جىَكحفظكس ذَكح ر ٝطؼكحسض ٍكغ جىذعكط٘س جىْظحً ٗضْفٞز جىقشجسجش ج

ٗجىق٘جِّٞ جىْحفزز فٜ قذٗد جإلدجسٝس ىيَكحفع 
12

     .               

ٗىٖككح فككٜ رجىككل جىطيككد ٍككِ جىقحتككذ جىؼككحً ىيقكك٘جش جىَغككيكس ٍقككذجس ٍككِ جىقكك٘ز جىنحفٞككس    

ػككحضق ػيككٚ جألٍككِ ٗجىْظككحً ػْككذ جىعككشٗسز قٞككع ئُ ٗجؾرككحش جىَيقككحز ػيككٚ ىيَكحفظككس 

جىَكحفع ٗجىقحتَقكحً ٍٗكذٝش جىْحقٞكس ٕكٜ جىَكحفظكس ػيكٚ جألٍكِ ٗجىْظكحً ٗقَحٝكس ققك٘  

جىَكك٘جغِْٞ ٗأسٗجقٖككٌ ٍَٗطينككحضٌٖيٍِ ّحقٞككس أ كككشٙ جىَكحفظككس ػيككٚ ققكك٘  جىذٗىكككس 

ٗ ككٞحّس أٍالمٖككح ظككَِ قككذٗد جىَكحفظككس ٗجىقعككحء ٗجىْحقٞككس ي ٗضخعككغ ؾَٞككغ ئػَككحه 

جىشقحذكس ػيكٚ جألٕكذجف جىطكٜ دػكص جىٖٞثكحش  جىغيطس جىطْفٞزٝس ىشقحذكس جىقعكحء ٍكِ  كاله

جىطْفٞزٝككسيجضخحر ٗعككحتو جىعككرػ جإلدجسٛ ٍككِ  ككاله جىَشجقرككس ػيككٚ جألعككرحخ ٗجىككذٗجفغ 

جىَحدٝس ٗجىقحّّ٘ٞكس جىطكٜ قَيكص جإلدجسز ػيكٚ جضخكحر ئؾكشجءجش جىعكرػ جإلدجسٛ جىَطخكزز 

ضخكككحر ققٞقٞكككس ضٖكككذد جىْظكككحً جىؼكككحً ٗضركككشس ضكككذ و جىغكككيطس جىطْفٞزٝكككس فكككٜ جػيكككٚ أعكككرحخ 

جإلؾشجءجش أرصٍٔ إلػحدز جىكحه ئىٚ غرٞؼطٖحيٗجىغيطس جىقعكحتٞس ٕكٜ جىطكٜ ضقكشس ٍكذٙ 

ؾذٝس جألٕذجف ٍٗششٗػٞس جألعكرحخ جىَطخكزز ٍكِ قركو جىغكيطس جىطْفٞزٝكسيئٍح ذخصك٘ة 

ّطككح  جىعككرػ جإلدجسٛ فككْالقع ذأّٖككح ضط٘عككغ فككٜ جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس ػْككذٍح ضغككطؿذ 

ضؼطكو عكٞش جىَشجفكق جىؼحٍكس مكأُ ٖٝكذد جٍكِ جىذٗىكس ظشٗف ضٖذد جألٍِ ٗجىْظحً جىؼكحً ٗ

ىكككشٗخ  حسؾٞككس أٗ جظككطشجذحش دج يٞككس أٗ ظككشٗف غرٞؼٞككس محىفٞعككحّحش ٗجىككضرصه 

ذق٘جػكذ قحّّ٘ٞكس يضَكْف عكيطحش يٍَح ٝغكط٘ؾد ٍ٘جؾكٔ ٕكزٓ جىظكشٗف جىطحستكس ٗجألٗذثس

جعككطػْحتٞس ػيككٚ قغككحخ قشٝككحش جإلفككشجد فككٜ جىَؿطَككغ ضخطيككف ػككِ جىق٘جػككذ جىؼحدٝككس فككٜ 

                       ىظشٗف جرػطٞحدٝس .  ج

 ثبنثب: وسبئم انضبظ اإلداري .

ئرج محّص جىغيطس ٍغإٗىٔ ػِ قفع جىْظحً فٜ ٍْطقس ٍؼْٞس فأّٖح ضطَطكغ ذكنكٌ جى٘جقكغ    

ضؼَويٕٗككزج ٍككح ٝغككشف  أُذَؿَ٘ػككس ٍككِ جر طصح ككحش ذ٘عككحتو ٍؼْٞككس ىنككٜ ضغككططٞغ 

جىقكحُّ٘ ي ٍكِ جؾكو ضؿْكد جرظكطشجذحش  ٝكْصذحىر٘ىٞظ جىؼحً ي ٗذحإلظحفس ئىٚ ٍحضقذً 

جألٗىككٚ فككٜ ٍؿككحه ٍؼِٞيٗػيككٚ ٗعككحتو أ ككشٙ ضنككُ٘ فككٜ جىغحىككد أمػككش  ككشجٍس ٍككِ 

ىيَكحفظس ػيٚ جىْظحً فٜ ٕزج جىَؿحه جىَؼِٞ ٕٗزج ٕ٘ جىر٘ىٞظ جإلدجسٛ جىخحة 
13
.        

      : ٝيٜ ٗجُ جى٘عحتو جىر٘ىٞظ جإلدجسٛ َٝنِ قصشٕح فٜ ٍح  

ظَٞٞس:ٕٜٗ ٍؿَ٘ػس ٍِ جىقشجسجش جىطكٜ ضقكً٘ ذا كذجسٕح جإلدجسزيٍكِ ـ جىقشجسجش جىط1ْ

جؾككو جىكفككحظ ػيككٚ جىْظككحً جىؼككحً ٗجٟدجخ جىؼحٍككسيٕٗ٘ ٍػككو ٍْككغ جىطؿكك٘جه ٗقككشجس ٍْككغ 

قٞحصز جألعيكسيفٖزٓ جىقشجسجش ضقً٘ جإلدجسز ذحضخحرٕكح ضككذ ذٖكح ٍكِ قشٝكس جإلفكشجديٍِٗ 

                                                 
12
 .  2008ىغْس 21قحُّ٘ جىَكحفظحش غٞش جىَْطظَس فٜ ئقيٌٞ سقٌ ـ ً/فقشز غحىػح ٍِ  
13
  .168ية1978يٍطرؼس ؾحٍؼس ذغذجدي2ـ د.ححخ ضٍ٘ح ٍْص٘س :جىقحُّ٘ جإلدجسٛيغ 
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س جىؿضجتٞسيٕٗككزٓ جىؼق٘ذككس ٕككٜ ٝخككحىف ضؼيَٞككحش جىطككٜ ضصككذسٕح جإلدجسز ٝطؼككشض ىيؼق٘ذكك

ضعككفٚ ػيككٚ جىطؼيَٞككحش جىعككرػ جإلدجسٛ غحذؼٖككح جىخحةيٗػيٞككس ئُ جىقككشجسجش جىطككٜ 

ذْشحغ ٍؼِٞ يقذ ضطعَِ ضصذسٕح جإلدجسز مَْغ جإلفشجد ٍِ جىقٞحً ذْشحغ ٍؼِٞ أٗ جىقٞحً 

جىكص٘ه ئىٚ ئرُ عحذق ٍِ جىغيطحش جإلدجسٝس جىَخطصس ىيقٞحً ذٖزج جىْشحغيٕٜٗ ئرج ر 

 ككذٗس ئرُ ذككزىل ٗجىَ٘جفقككس ػيٖٞحيْٕٗككحك قككشجسجش  ذططٞغ ٍَحسعككس جىْشككحغ ئر ذؼككضغكك

ضْظَٞٞس ضطخزٕح جإلدجسز  فكٜ ٍؿكحه جىعكرػ جإلدجسٛ ٗحكشغ ئُ ضخٞكش جإلدجسز ذٖكح دُٗ 

 جىكحؾس ئىٚ ئرُ ٍغرق ألّٖح ضنُ٘ ؾحتضز قحّّ٘ح .  

جٍكش ّٗك٘جٕٜ ـ جىقكشجسجش جإلدجسٝكس جىفشدٝس:ضأ كز جىقكشجسجش جىفشدٝكس  ك٘س ئ كذجس أ2ٗ

فشدٝس ٝيضً ٍِ ٗؾٖص ئىٞس ذطْفٞزٕحيمَح قذ ضنُ٘ ػيٚ حنو ضش ٞص ٗقذ ضكط٘ٛ ػيكٚ 

ذَضجٗىس ّشحغ ٍؼكِٞ أٍش ذؼَو حٜ أٗ جرٍطْحع ػِ ػَو حٜ ٍؼِٞ أٗ جىغَحـ ىفشد ٍح 

يٗٝطٌ ئ ذجس جىقشجسجش جىفشدٝس غرقح إلقنحً جىق٘جِّٞ جألّظَس
14
 .   

ظشٗف أىَٖذدٓ ىيْظكحً جىؼكحً فكأُ جىغكيطس جإلدجسٝكس ـ جىق٘ز جىَحدٝس جىقغشس:فٜ قحىس جى3 

فٜ ٕزٓ جىكحىس أُ ضغطخذً جىقك٘ز جىَحدٝكس أٗ جىقغكش ىطؿْكد جرظكطشجذحش جىكح كيس ي أٗ 

ى٘قككف جألٍكك٘س جىطككٜ أدش ئىككٚ قصكك٘ه ٕككزٓ جرظككطشجذحش ٗجىكفككحظ ػيككٚ جىْظككحً جىؼككحً 

ىؼكحً ي ذشكشغ يرُ ٍَٖس ٕٞثحش جىعرػ جإلدجسٛ جألعحعٞس ٕٜ جىَكحفظس ػيكٚ جىْظكحً ج

ذطششٝغ فكٜ جىككذٗد جىالصٍكس إلػكحدز جىْظكحً جىؼكحً ي ئُ ضنُ٘ ٕزٓ جإلؾشجءجش جىطْظَٞٞس 

ٗئرج ٍحج طككأش جإلدجسز فككٜ جىكككذٗد جىالصٍككس إلػككحدز جىْظككحً جىؼككحً ٗفككٜ ضكقٞككق إٔككذجفٖح 

ححخ قشجسجضٖح ذؼٞد جرّكشجف فٜ جىغيطس 
15
.        

 

 

 طهب انثبنًًان

 أغراض انضبظ اإلداري
 

ذ ئُ ػْح ش جىعرػ جإلدجسٛ ٕ٘ قَحٝكس جىْظكحً جىؼكحً فكٜ جىَؿطَكغ ٕٗك٘ جىغكشض ّؿ  

جألعحعٜ ٍِ ٗظٞفس جىعرػ جإلدجسٛ فيٞظ ىٖٞثحش جىعرػ جىكق فكٜ جعكطخذجً عكيطحضٖح 

ػ ىطكقٞق إٔذجف أ شٙ غٞش رىليٗئُ ضؼيقص ذحىَصيكس جىؼحٍس ٗرىكل ئُ إٔكذجف جىعكر

ؼ ػْٖح أٗ ئُ ضطخز ٍْٖكح ئحكؼحسج جإلدجسٛ ٕٜ إٔذجف ٍخصصٔ ي ىٞظ ى دجسز ئُ ضخش

ىط٘ ككو ئىككٚ إٔككذجف أ ككشٙ غٞككش ٍشككشٗػس أٗ إٔككذجف ٍشككشٗػس ٗرىككل ػَككال ذقحػككذز 

 ضخصٞص جألٕذجف.

      . تعرٌف اننظبو انعبو أوال/

ضْ٘ػص جىطؼحسٝف جىفقٖٞس ىيْظحً جىؼحً مػٞشجيٕٗكزج سجؾكغ ئىكٚ جضغكحع ٍعكَُ٘ جىْظكحً   

فٖككً٘ جىْظككحً جىؼككحً ٍككِ قٞككع جىضٍككحُ يٗجىٚ ج ككطالف ٍسجىؼككحً ٗحككَ٘ه ّطحقككٔ ٍككِ ؾٖكك

ٗجٟدجخ أ شٙيفقككذ ػشف  ئّككٔ ٍؿَ٘ػككس جىشككشٗغ جىالصٍككس ىألٍككِ  سٗجىَنككحُ ٍككِ ؾٖكك

                                                 
14
  . 84ي ة2002ـ د.ٍكَذ ػيٜ أؾ٘جد:ٍرحدب جىقحُّ٘ جإلدجسٛ ي ؾحٍؼس جىَغطْصشٝس ميٞس جىقحُّ٘ ي  
15
 .89ـ د .ٍكَذ ػيٜ أؾ٘جد: ٍصذس عحذق ة 
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جىؼحٍككس جىطككٜ رغْككٚ ػْٖككح ىقٞككحً ػالقككحش عككيَٞس ذككِٞ جىَ٘جغِْٞيذَككح ْٝحعككد ػالقككحضٌٖ 

جرقطصحدٝس 
16
 . 

فٖك٘ ٍفٖككً٘ ٍكحٝالقع ػيكٚ ٕكزج جىطؼشٝككف ذأّكس ٝ٘عكغ مػٞككشج ٍكِ ٍفٖكً٘ جىْظككحً جىؼكحً    

ٍطغٞش ٝيخص ذٔ سٗـ جىكعحسز ٗققرٔ ٍكِ جىضٍِيْٗٝطك٘ٛ ػيكٚ ٍؿَك٘ع جىَططيركحش 

ىكَحٝس جىكٞحز جرؾطَحػٞس  أعحعٞسجىطٜ ضؼطرش 
17
. 

ي فقككذ جسضنككض ضؼككشٝفٌٖ ػيككٚ أعككحط جىَصككيكس جىؼحٍككس ذحىْغككرس ىككرؼط ٍككِ جىفقٖككحء ئٍككح   

ككذد ىَفٖكً٘ جىْظكحً ٗجىَكحفظس ػيٚ جىذٗىس ي ْٕٗحك فشٝكق غحىكع ٝإمكذ جىطكحذغ غٞكش جىَ

 جىؼحً .

ئر ئُ ؾَٖ٘س جىفقٖحء ر َٝٞيُ٘ ئىٚ ضؼشٝف جىْظكحً جىؼكحً ذكو ٝفعكيُ٘ ضؼكذجد جىْظكحً    

جىؼحً جىطٜ ٝطنُ٘ ٍْٖح ٕزٓ جىفنكشز ٕٗكٜ جألٍكِ جىؼكحً ٗجىغكنْٞس جىؼحٍكس ٗجىصككس جىؼحٍكس 

ٗجأل ال  ٗجٟدجخ جىؼحٍس 
18
 . 

ً قحىككس فؼيٞككس ٍؼحسظككس ىيف٘ظككٚ ي ٗػككشف جىفقٞككٔ   ٕ٘سٝكك٘ س ػيككٚ ئُ جىْظككحً جىؼككح   

ٗذككزىل إٔككطٌ جىفقٞككٔ ذككحىَظٖش جىَككحدٛ جىَيَكك٘ط ىيْظككحً جىؼككحً ي ئٍككح جىَظٖككش جألدذككٜ فيككٌ  

ٝأ ز ذٔ ئر ئرج أضخز  ٘سز ٍحدٝس  حسؾٞس ظحٕشز ٗ طٞكشز ٍكِ حكأّٖح أُ ضٖكذد جىْظكحً 

جىؼحً جىَحدٛ ي ْٕح أؾحص ىغيطس جىعرػ جإلدجسٛ جىطذ و ىَْغ ٕزٓ جإل اله
19
. 

ٍَح عرق  ٝالقع جسضرحغ ٍذى٘ه جىْظحً جىؼحً ذطط٘س جىذٗىس ي ٗئُ جىْظحً جىؼكحً جحكَو    

ٝنكُ٘ فنكشز قحّّ٘ٞكس ي ألّكٔ ظكحٕشز قحّّ٘ٞكس حكحٍيس ي ٍٗكِ جؾكو ٕكزج فكاُ  ئُٗأمػش ٍكِ 

أُ ضنُ٘ فكٜ ؾَٞكغ فكشٗع جىقكحُّ٘ جىقحُّ٘ جىؼحً ر ٝطأغش ذفنشز جىْظحً جىؼحً ي فٖٜ ضنحد 

ضظٖش فنشز جىْظحً جىؼحً فٜ  ك٘س ٍخطيفكس ي ٍَكح ٝكإدٛ ذْكح ئىكٚ ي ففٜ جىقحُّ٘ جىخحة 

جىق٘ه ذأُ فنشز جىْظحً جىؼحً ضشغو قٞضجً ٕحٍحً فٜ ؾَٞغ فشٗع جىقحُّ٘ 
20
. 

 ثبنٍب : عنبصر اننظبو انعبو .
قٞكع أُ ٕٞثكحش جىعككرػ جإلدجسٛ ضؼَكو ؾحٕككذز فكٜ جىكفككحظ ػيكٚ جىْظككحً جىؼكحً ي ٍككِ    

ؾككشجءجش ضغككَف ىٖٞثككحش جىعككرػ جإلدجسٛ جضخككحر ٗجإل وجى٘عككحتػككذد ٍككِ  جضخككحر ككاله 

ئؾككشجءجش ىيَكحفظككس ػيككٚ جألٍككِ جىؼككحً ٗجىغككنْٞس جىؼحٍككس ئىككٚ قحىطٖككح جىطرٞؼٞككس ٗذغككػ 

 جىْظحً جىؼحً ػيٚ جىؿَٞغ . 

ىكزج رذككذ ٍككِ دسجعككس ػْح ككش جىْظككحً جىؼككحً جىطككٜ ضغككؼٚ ٕٞثككحش جىعككرػ جإلدجسٛ ئىككٚ    

 ضكقٞقٖح ٕٜٗ .

جىكَحٝككس جىَطي٘ذككس ألفككشجد جىَؿطَككغ ي ٗجغَثْككحُ جإلّغككحُ ألٍككِ جىؼككحً : ٕٗكك٘ ضككأٍِٞ ج -1

ػيٚ ّفغكٔ ٍٗحىكٔ ٍكِ  طكش جرػطكذجء جىطكٜ َٝنكِ أُ ضقكغ ػيٞكٔ ي ٗضكأٍِٞ جألفكشجد ػيكٚ 

ٗجىَكحفظككس ػيٖٞككح ٗقَحٝطٖككح ي ٗٝطكقككق رىككل أّفغككٌٖ ٗأٗردٕككٌ ٗأػشجظككٌٖ ٗأٍكك٘جىٌٖ 

                                                 
16
ـ ػحٍش جقَذ ٍخطحس:ضْظٌٞ عكيطس جىعكرػ جإلدجسٛ فكٜ جىؼكشج  يسعكحىس ٍحؾغكطٞش ٍقذٍكس ئىكٚ ؾحٍؼكٔ ذغذجديعكْس  

 51ية1975
17
  83ية1993ـ ػحده جىغؼٞذ ٍكَذ أذ٘ جىخٞش:جىعرػ جإلدجسٛ ٗقذٗدٓ يٍطحذغ جىط٘ذؿٜي جىقحٕشز يعْس  
18
ؾحٍؼكس ذغكذجد   ميٞكس جىقكحُّ٘س ي غٞكش ٍْشك٘س ي ٍْزس  يٞفس : جىْظحً جىؼحً ي سعحىس ٍحؾغكطٞش ٍقذٍكس ئىكٚ  عَٚ - 

  .83ة
19
د. ػرذ جىشؤٗف ٕشحً ٍكَذ جىرغّٜٞ٘ : ّظشٝس جىعكرػ جإلدجسٛ فكٜ جىكْظٌ جى٘ظكؼٞس جىَؼح كشز فكٜ جىشكشٝؼس  - 

 . 34ي ة2009دجس جىْٖعس جىؼشذٞس ي جىقحٕشزي ي 2جإلعالٍٞس ي غ
20
ىس ٍقذٍس ىْٞكو دسؾكس جىكذمط٘سجٓ ي ؾحٍؼكس جىقكحٕشز ي ػٞغٚ جذِ عؼذ جىْؼَٜٞ : جىعرػ جإلدجسٛ ٗعيطحضٔ ي سعح - 

 .   34ي ة2009ميٞس جىكق٘  ي عْس 
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ٞش ي عك٘جء مكحُ ذحضخحر جإلؾشجءجش جىالصٍكس ىَْكغ أٛ فؼكو ٍكِ حكأّٔ ئىككح  ظكشس ذكحىغ

ذفؼكككو جإلّغكككحُ مَْكككغ جىؿكككشجتٌ جىطكككٜ ضقكككغ ػيكككٚ جألحكككخحة أٗ جألٍككك٘جه ٗدسء جىفكككطِ 

 ٗجرظطشجذحش .

ئر ٝقصذ ذحىَكحفظكس ػيكٚ جعكططرحخ جىْظكحً فكٜ جىَكذُ ٗجىقكشٙ ٗجألقٞكحء ي ذَكح ٝكقكق    

ػيككٜ أّفغككٌٖ ٗأٗردٕككٌ ٗأٍكك٘جىٌٖ ٍككِ  طككش ىككذٙ جىؿَٖكك٘س ٗجىَكك٘جغِْٞ  جرغَثْككحُ

 جرػطذجء .

جىغكككنْٞس جىؼحٍكككس : ٗٝقصكككذ ذكككٔ جىَكحفظكككس ػيكككٚ جىٖكككذٗء ٗجىغكككنُ٘ ٍْٗكككغ ٍعكككحٕش  -2

جإلصػككحؼ ٗجىَعككحٝقحش فككٜ جىطككش  ٗجألٍككحمِ جىؼحٍككس ي ىنككٜ ر ٝطؼككشض جىَكك٘جغِْٞ 

ىَعككحٝقحش جىغٞككش فككٜ أٗقككحش جىشجقككس ي ٗٝطكقككق رىككل ذَْككغ مككو ٍككِ حككأّٔ ئقككال  سجقككس 

جىْحط مَْغ جىع٘ظحء ٍٗنرشجش جىص٘ش 
21

ض ذحضخحر جإلؾكشجءجش . ٗٝطكقق ٕزج جىغش

ذحىَكحفظكككس ػيكككٚ جىٖكككذٗء ٗجىغكككنُ٘ فكككٜ جىطكككش  ٗجألٍكككحمِ جىؼحٍكككس ي ٍْٗكككغ  فٞيكككسجىن

 جىع٘ظحء فٜ جألقٞحء جىغنْٞس ٍْٗغ جى٘عحتو جىَقيقس ىيشجقس .

جىصكس جىؼحٍس : ٗٝقصذ ذٖزج جىٖذف جضخحر جإلؾشجءجش ٗجىطذجذٞش جى٘قحتٞكس ٗجىؼالؾٞكس  -3

ثس ٗجألٍشجض ٗجىؿشجغٌٞ جىطٜ ضٖذد  ككطٌٖ ي ٗىقكذ ىكَحٝس جىَ٘جغِْٞ ٍِ ٍخحغش جألٗذ

جألٗذثككس  جّطشككحسجصدجدش ٍككِ إَٔٞككس ٕككزج جىٖككذف ّطٞؿككس رصدٝككحد ػككذد جىغككنحُ ٗعككٖ٘ىس 

ٍككِ جألٍككشجض ٗجألٗذثككس ٍٗنحفكطٖككح ٍْٗككغ ٗجألٍككشجض ي ٗضشككَو قَحٝككس جىَكك٘جغِْٞ 

جّطشحسٕح ٗئػذجد قَالش جىطيقٞف 
22

الصٍكس ي ٍٗشجقرس جألغزٝس ٗفشض جىقٞك٘د جىصككٞس جى

ػيكٚ جىَكككالش جىؼحٍككس ٗئػكذجد جىَٞككحٓ جىصككحىكس ىيشكشخ ي ٗئُ جىَكحفظككس ػيككٚ جىصكككس 

جىؼحٍس ٕٜ ٗقحٝس  كس جىؿَٖ٘س ٍِ أ طحس جىَشض ي ىٖزج ٝقكغ ػيكٚ عكيطحش جىعكرػ 

 جإلدجسٛ جضخحر جإلؾشجءجش جى٘قحتٞس ىَقحٍٗس أعرحخ جىَشض .

جسٛ ضقٞٞكككذ قشٝكككس ئُ جىَكحفظكككس ػيكككٚ جىصككككس جىؼحٍكككس ضخككك٘ه ٕٞثكككحش جىعكككرػ جإلد   

ذحىَيككل ضكقٞقككحً ألغككشجض  كككٞس ي ٕٗككزج ٍككح أمذضككٔ أقنككحً جىقعككحء جإلدجسٛ جرّقطككحع 

جىكذٝع 
23
. 

ٝقصذ ذزىل جىَكحفظس ػيٚ جىقٌٞ جألدذٞس ٗجأل القٞس ألّٖكح جٟدجخ جىؼحٍس ٗجأل ال  :  -4

سذَككح ضنككُ٘ عككررح فككٜ جإل ككاله ذحىْظككحً جىؼككحً ي ئر ئُ ٕككزج جألٍككش ٕكك٘ ذؼٞككذ ػككِ ٕٞثككحش 

جىعككرػ جإلدجسٛ ي ٗىككٌ ٝنككِ ٝغككَف ىٖككح قَحٝككس جٟدجخ جىؼحٍككس ألّٖككح ذؼٞككذز ػككِ إٔككذجف 

ٗئُ جىفقكٔ جىعرػ جإلدجسٛ جىؼحً ي ئر ئُ أقنحً جىقعحء جإلدجسٛ جعطقشش ذٖزج جىشكأُ ي 

قذ أظحف ػْصشجً ؾذٝذجً ئىٚ جىؼْح كش جىطقيٞذٝكس جىػالغكس جىَؼشٗفكس ي ٕك٘ قَحٝكس جٟدجخ 

                جىؼحٍس ٗجأل ال  . 

                     

            

 

 

 
                                                 

21
 . 1981ىغْس  89ٍِ قحُّ٘ جىصكس جىؼحٍس سقٌ  33ٝشجؾغ جىَحدز  - 
22
 .1981ىغْس  89ٍِ قحُّ٘ جىصكس جىؼحٍس سقٌ  1ٝشجؾغ جىَحدز  - 
23
جسٛ ي ؾحٍؼس جىؼالقحش جىذٗىٞس ي ذشّحٍؽ جىطؼيٌٞ د. قِٞ ػػَحُ ٍكَذ ػػَحُ : دسجعس ٍقذٍس فٜ جىقحُّ٘ جإلد - 

 جىَفط٘ـ ي غٞش ٍْش٘س . 
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 انًبحث انثبنً

 يفهىو نظرٌت انظروف االستثنبئٍت

 

 
ػَالً ذَرذأ جىَششٗػٞس ٝطؼِٞ ػيٚ جإلدجسز جرىطضجً ذحىقحُّ٘ فٜ أٝس ٗقكص ٗأٛ محّكص    

جىظشٗف ي ٗئُ ٕزج جىَفًٖ٘ ٝصيف فٜ ظو جىظشٗف جىؼحدٝس ي ىنْكٔ ر ٝصكيف ىيططرٞكق 

غٞككش جػطٞحدٝككس ي ٗقككذ ٝطشضككد جإل ككشجس ػيككٚ ضطرٞقككٔ ئىككٚ جعككطفكحه فككٜ ظككو ظككشٗف 

جألصٍس ي ذَح ٝكإدٛ ئىكٚ جّٖٞكحس جىذٗىكس ي أٗ ػيكٚ جألقكو ضؼكشٝط عكالٍطٖح فكٜ ٍخكحغش 

 .حذٝذز 

ئرج ٗجؾٖص جإلدجسز فٜ ذؼكط جألٗقكحش ظشٗفكحً جعكطػْحتٞس ضؿرشٕكح ػيكٚ جضخكحر ذؼكط    

دٝكس ي ذٖكذف قَحٝكس جىْظكحً جىؼكحً جإلؾشجءجش جىطٜ ضؼذ غٞش ٍششٗػس فكٜ جىظكشٗف جىؼح

ٗقغكككِ عكككٞش جىَشجفكككق جىؼحٍكككس ي فطفعكككٜ ػيكككٚ ئؾشجءجضٖكككح ضيكككل  كككفس جىَشكككشٗػٞس 

جرعطػْحتٞس 
24
. 

قذ ٝطؼشض أٛ ٍؿطَغ ٍكِ جىَؿطَؼكحش فكٜ ذؼكط جألقٞكحُ ئىكٚ قكالش غحستكس غٞكش    

جػطٞحدٝس محىكشخ ٗجىفطِ جىذج يٞس ٗجىن٘جسظ جىطرٞؼٞكس مكحىضىضجه أٗ جىفٞعكحّحش ي ضٖكذد 

مٞككحُ جىَؿطَككغ ٗضؼشظككٔ أل طككحس مرٞشزيففككٜ ٍػككو ٕككزٓ جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس رذككذ جُ 

ضط٘عغ جإلدجسز فٜ ج طصح حش ػَيٖح يقطٚ ٗأُ  شؾكص ٕكزٓ ر طصح كحش جىؿذٝكذز 

ػِ جىع٘جذػ جىَقكشسز فكٜ جىقك٘جِّٞيرُ ٕكزٓ جىقك٘جِّٞ ىكِ ضغكؼف جإلدجسز فكٜ ٍ٘جؾٖكس 

ٚ عكالٍس جىكرالد ٗدسء جىَخكحغش قفحظح ػيٕزٓ جىظشٗف جىطٜ ضقطعٜ عشػس جىطصشف 

ػْٖككح ي فككأُ جإلدجسز ٕككذفٖح ٍككِ ٕككزٓ جر طصح ككحش جىؿذٝككذز ٕكك٘ قَحٝككس جىَؿطَككغ ٗ 

 أىَكحفظٔ ػيٚ عالٍس جىرالد .

 

 

 انًطهب األول

 تعرٌف انظروف االستثنبئٍت وأسبسهب انمبنىنً
 

زج ٗسد أسجء ػذٝذز ق٘ه ٍحٕٞس جىظشٗف جرعطػْحتٞس ٗأعحعٖح جىقحّّٜ٘يٗفٜ ٕ      

جىَطيد عْرِٞ جىَقص٘د ذحىظشٗف جرعطػْحتٞس ٗأعحعٖح جىقحّّٜ٘ يٗرجىل فٜ جىفشػِٞ 

 جٟضِٞٞ:

 

 انفرع األول

 تعرٌف انظروف االستثنبئٍت

 

ضؼطرش ّظشٝس جىظشٗف جرعطػْحتٞس ٍِ جىْظشٝحش جىطٜ غحس ق٘ىٖح ؾذه فقٖٜ ٝطؼيق    

 .سأٛ  ذأ و ّشأضٖح  جىطحسٝخٞس يقٞع جّقغٌ جىفقٖحء ئىٚ أمػش ٍِ
                                                 

24
 .30ي ة 2010د. ٍحصُ ىٞي٘ سجظٜ : جىقعحء جإلدجسٛ ي ميٞس جىقحُّ٘ ؾحٍؼس دٕ٘ك ي  - 
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ٝشٙ ؾحّد ٍِ جىفقٔ ذأّٖح ّظشٝس قحّّ٘ٞس ٍِ أ و قعحتٜ ي فٖٜ ضشؾغ فٜ ٍٖذ   

ّشأضٖح ئىٚ ضأ ٞو ٍؿيظ جىذٗىس جىفشّغٜ
25

 سٝفٞشٗسجىظشٗف يٗٝؼشف جألعطحر 

جرعطػْحتٞس جألٗظحع جىَحدٝس جىطٜ ض٘دٛ ئىٚ ٗقف جىؼَو ذحىق٘جػذ جىقحّّ٘ٞس جىؼحدٝس جىطٜ 

جىَششٗػٞس جىخح س ذحألصٍحشيٗٝقً٘ جىقحظٜ ذرٞحُ  ضطرقٖح جإلدجسز ىططرٞق ق٘جػذ

ٍقطعٞحش ٕزٓ جىَششٗػٞس جىخح س 
26
. 

ٗجىرؼط جأل ش ٝشٙ ذأُ ٕزٓ جىْظشٝس ٍ٘ؾ٘دز فٜ جىفقٔ جإلعالٍٜ ٌٕٗ ٝغكطْذُٗ فكٜ   

رىل ئىٚ قحػذضٜ  جىعشٗسجش ضرٞف جىَكظ٘سجشسٗ   جىظشٗف ضقذس ذقكذسٕح س
27
يفٖكٜ  

ٕ٘شٕككح ٍككغ ٗؾٖككحش ّظككش فقٖككحء جىقككحُّ٘ ٜ فككٜ ؾٍقككشسز فككٜ جىشككشٝؼس جإلعككالٍٞس ٗضيطقكك

جإلدجسٛ
28

يْٕٗككحك ٍككِ ٝككشٙ أُ ّظشٝككس جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس ٍؼشٗفككس ٍٗقككشسٓ فككٜ 

جىششٝؼس جإلعالٍٞس ئر أّٖح ىٞغص ٍِ  يقٖحيقٞع أّٖح ٍؼشٗفس ٍٗقشسز فٜ ػكحىٌ ٍحقركو 

س أإلعالًيئر ٗسدش ضطرٞقحش ىكحىس جىعشٗسز فٜ مكو ٍكِ جىشكشٝؼس جىٖٞ٘دٝكس ٗجىَغكٞكٞ

ّشأز جىذٗىس ذَفٍٖٖ٘كح جىككذٝع  ذٗئُ ّظشٝس جىعشٗسز مطْظٌٞ دعط٘سٛ ىٌ ٝظٖش ئر ذؼ

ٍٗرحدب جقطشجً قق٘  ٗقشٝحش جإلّغحُجىقحتٌ ػيٚ ٍرذجء عٞحدز جىقحُّ٘ 
29
. 

ٝقصككذ ذْظشٝككس جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس ذح طصككحس أّٖككح ذؼككط جإلػَككحه أٗ جىطصككشفحش   

ىؼحدٝس ي ضؼطرش ٍششٗػس فٜ جىظكشٗف جإلدجسٝس ٗجىَؼطرشز غٞش ٍششٗػس فٜ جىظشٗف ج

جرعطػْحتٞس يئرج ٍحغرص ىضٍٖٗح ىَ٘جؾٖس ٕكزٓ جىظكشٗف ٗجىَكحفظكس ذحىطكحىٜ ػيكٚ جىْظكحً 

جىؼحً أٗ دٗجً عٞش جىَشجفق جىؼحٍس
30
 . 

ضغككطْذ فككٜ رىككل أغيرٞككس جىشككؼ٘خ قككذ ضرْككص ٕككزٓ جىْظشٝككس ّٗككص ػيٖٞككح فككٜ دعككحضٞشٕح   

إمككذ ػيككٚ ظككشٗسز ٗؾكك٘د ضْظككٌٞ ٍٗ٘جغٞقٖككح جألعحعككٞس ٗضعككَْص ّص٘ ككح  ككشٝكس ض

يٗٝطٌ ئظكفحء جىصكفس غقحّّٜ٘ جعطػْحتٜ ىنٜ ضغططٞغ ٍ٘جؾٖس أٛ ظشف ضَش ذٖح جىَؿطَك

جىشككشػٞس ػيككٚ جإلػَككحه جىطككٜ ضقككً٘ ذٖككح جإلدجسز فككٜ ظككو ٕككزٓ جىظككشٗف ي ئُ جىيكك٘جتف 

ٗجىطؼيَٞكككحش جىطكككٜ ضقكككً٘ ذا كككذجسٕح جإلدجسز ضٖكككذف ئىكككٚ قغكككِ عكككٞش جىَشجفكككق جىؼحٍكككس 

أٗ  ىْظحً جىؼحًيٗىنِ ٝؿد ئُ ٝنُ٘ ْٕحك ٗظغ قحتٌ رَٝنِ ٍؼحىؿطكٔٗجىَكحفظس ػيٚ ج

جدسجمكس أٗ ٍ٘جؾٖكس ظكَِ جىق٘جػكذ جىؼحدٝكس فطيؿكأ جإلدجسز ئىكٚ ضطرٞكق ّظشٝكس جىظككشٗف 

 جرعطػْحتٞس ٍِ أؾو ٍ٘جؾٖس جىظشف جىقحتٌ ٗجىَكحفظس ػيٚ جىْظحً جىؼحً.

 جىغكَحـ ىغكيطحش  ذكٔضؼشف جىظشٗف جرعطػْحتٞس فكٜ ٍؿكحه جىعكرػ جإلدجسٛ فطؼْكٜ   

ٗأٗجٍش ضؼطرش فٜ جألٗقحش جىؼحدٝس  شٗؾح ػيكٚ ٍركذأ  شجىعرػ جإلدجسٛ ذا ذجس قشجسج

جىَشككشٗػٞس ي ٗىنْٖككح ضؼطرككش ٍشككشٗػس ذككحىشغٌ ٍككِ رىككل ىصككذٗسٕح فككٜ ئغككحس ظككشٗف 

                                                 
25

ـكك د.سأفككص ف٘دٓ:ٍصككحدس جىَشككشٗػٞس جإلدجسٝككس ٍٗغككررحضٖح  دسجعككس ٍقحسّككس سيدجس جىْٖعككس جىؼشذٞككس ي جىقككحٕشز ي 

 .256ية1994
26
 186ـ د.ححخ ضٍ٘ح ٍْص٘س :ٍصذس عحذق ية 
27
فككٜ جىطشككشٝغ  حـكك ٕككحّٜ ػيككٜ ئذككشجٌٕٞ جىطَٖحٗٛ:ّظشٝككس جىعككشٗسز فككٜ جىقككحُّ٘ جإلدجسٛ ٗجىذعككط٘سٛ ٗضطرٞقحضٖكك 

جألسدّٜي دسجعس ٍقحسّس يسعحىس ٍقذٍس ىْٞو دسؾكس دمطك٘سجٓ فكٜ جىقكحُّ٘ جىؼكحً يؾحٍؼكس جىقكحٕشز ميٞكس جىكقك٘  يعكْس 

 .   54ية1992
28
يدجس  3جىؿَو :ّظشٝس جىعشٗسز فٜ جىقحُّ٘ جىذعط٘سٛ ٗذؼط ضطرٞقحضٖكح جىَؼح كشز يدسجعكس ٍقحسّكسيغ ـ ٝكٞٚ 

 .51ية2002جىْٖعس جىؼشذٞسيجىقحٕشزيعْس 
29
أٍٞكككش قغكككِ ؾحعكككٌ :ّظشٝكككس جىظكككشٗف جرعكككطػْحتٞس ٗضطرٞقحضٖكككح جىَؼح كككشز يٍؿيكككس ؾحٍؼكككس ضنشٝكككص ىيؼيكككً٘  ـككك 

 .  142ية 6111سيعْس 8سـحىؼذد 3جىَؿيذ ‘جإلّغحّٞس
30
 .  99ية2004ـ ػيٜ  طحس حْطحٗٛ:جىقعحء جإلدجسٛ ـحىؿضء جألٗه يذذُٗ ٍنحُ ّشش يعْس  
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جعكككطػْحتٞس ىيَكحفظكككس ػيكككٚ جىْظكككحً جىؼكككحً ي ٗذكككزجىل ضؼفكككٚ ٕكككزٓ جىغكككيطحش ٍكككِ قٞككك٘د 

قككص ٕككزٓ جىقٞكك٘د ذحر طصككحة أٗ جىشككنو أٗ جىَ٘ظكك٘ع ي جىَشككشٗػٞس جىؼحدٝككس عكك٘جء ضؼي

ضَطؼٖح ذٖكح مَح ضطَطغ ٕزٓ جىغيطحش ذح طصح حش ٗجعؼس ٗححٍيس ىٌ ْٝص جىقحُّ٘ ػيٚ 

ٍِ ّحقٞس أ شٙ
31
 . 

ٗػيككٚ ٍحضقككذً ٝككشٙ جىرحقككع ذككأُ ٍرككذأ جىَشككشٗػٞس ٝظككو قككحتٌ قطككٚ ٗئُ مككحُ جإلدجسز   

شٗف جىؼحدٝككس ي ٗجىغككَحـ ىٖككح ضصككذس ضؼيَٞككحش ٗىكك٘جتف ٗأّظَككس رضطَطككغ ذٖككح فككٜ جىظكك

ذا ذجس جألّظَس ٗجىطؼيَٞحش جىالصٍس ىيَكحفظس ػيٚ جىْظحً جىؼحً ٗقغِ عكٞش جىَشجفكق 

جىؼحٍس يػيٚ ئُ ضطَطغ ذٖزٓ جىغيطحش جى٘جعؼس  كاله فطكشز جىظكشٗف جرعكطػْحتٞس يٗػْكذ 

جىقك٘جِّٞ ظكَِ ٍركذأ جىَشكشٗػٞس صٗجه جىظشٗف جرعكطػْحتٞس ضؼك٘د جإلدجسز ئىكٚ ضطرٞكق 

 ٜ ظو جىظشٗف جىؼحدٝس.ف

 

 

 انفرع انثبنً   

  

 مبنىنً ننظرٌت انظروف االستثنبئٍتاألسبس ان

 

ٝنحد ٝؿَغ فقٔ جىقحُّ٘ جىؼحً ػيكٚ أُ أعكحط ّظشٝكس جىظكشٗف جرعكطػْحتٞس ضقكً٘ ػيكٚ    

قق جىذٗىس جىششػٜ فٜ جىذفحع ػكِ جىكْفظ ٗجىكزٛ ٝركٞف ىؼكح جألفؼكحه غٞكش جىَشكشٗػس ي 

مَكح ٕك٘ ٍغكيل جىَشكشع جىَصكشٛ ٗجىفشّغكٜ أٗ ٝشكنو ػكزسج ذأّٖح ؾشجتٌ  ففال ّ٘ 

ٍحّؼح ٍكِ جىَغكإٗىٞس جىؿْحتٞكس مَكح ٕك٘ ٍغكيل جىقكحُّ٘  جىنْغٜسجىفشّغكٜ جىغكحذق ػيكٚ 

جىػ٘سز
32
. 

ىنِ ْٕحك ؾحّد ٍِ جىفقكٔ ٝكشٙ ذكأُ ّظشٝكس جىظكشٗف جرعكطػْحتٞس ٗعكْذٕح ٗأعحعكٖح    

حٍس ذحّطظحً فٜ ؾَٞغ جىظشٗف جىؼ جىقحّّٜ٘ ٕ٘ قَحٝس جىَؿطَغ ٗجعطَشجس عٞش جىَشجفق

جىؼحدٝس ٗغٞش جىؼحدٝكس ي ٍَكح ٝطؼكِٞ ػيكٚ جإلدجسز ٍكِ ذكحخ جى٘جؾكد ٗجىعكشٗسز ضؼطٞكو 

جىق٘جػكككذ جىقحّّ٘ٞكككس جىؼحدٝكككس ٍإقطكككحيٗئقاله ٍكيٖكككح جىَشكككشٗػٞس جىخح كككس ذكككحىظشٗف 

جرعككطػْحتٞسيٍحدجٍص أُ جىق٘جػككذ جىؼحدٝككس ػككحؾضز ػككِ ٍ٘جؾٖككس جىظككشٗف جىطحستككس يٗئر 

جػذ جىؼحدٝس ٗجقطشجً ٍرذأ جىَششٗػٞس ئىٚ حيو جإلدجسز ٗػؿضٕح ئرج أقظشّكح جىق٘ قضطرٞ

ػيكٚ جىْظكحً  ػيٖٞح ٍْٗؼْحٕح ٍِ جضخحر ئؾشجءجش ٗضكذجذٞش رصٍكس ٗظكشٗسٝس ىيَكحفظكس

جىؼحً 
33
. 

ٝطؿكٔ ئىكٚ أُ فنكشز جىعكشٗسز ٕكٜ أعكحط ّظشٝكس جىظكشٗف ٗجىشأٛ جىغكحتذ فكٜ جىفقكٔ   

كحىس ٍِ جىخطش جىؿغٌٞ جىكحه جىطٜ ٝطؼزس ضذجسمٖح جرعطػْحتٞس ٗٝقصذ ذحىعشٗسز ضيل جى

                                                 
31
يذكذُٗ 1خ جىػكحّٜ يغـ ٍصطفٚ ٍكَ٘د ػفٞفٜ :جى٘عٞػ فٜ ٍرحدب جىقحُّ٘ جإلدجسٛ جىَصشٛ ٗجىَقكحسُ ـ جىنطكح  

  120ية7112ٍنحُ ّشش يعْس 
32
 . 143ية2004ٍْشأز جىَؼحسفيجإلعنْذسٝس ي عْسي2ـ ػذّحُ ػَشٗ :جىقعحء جإلدجسٛ ـ قعحء جإلىغحءيغ 
33
 99ـ ػيٜ  طحس حطْحٗٛ :ٍصذس عحذق ة 
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ذحى٘عحتو جىؼحدٝس ٍَح ٝذفغ جىغيطحش جىقحتَس ػيٚ قحىس جىعكشٗسز ئُ ضيؿكأ ئىكٚ جى٘عكحتو 

جىقحّّ٘ٞس جرعطػْحتٞس ىذفغ ٕزج جىخطش ٗىَ٘جؾٔ جألصٍحش
34
 . 

 ئُ ضششٝغ جىق٘جِّٞ ٝطٌ ٍِ جؾو ضطرٞقٖكح فكٜ جىظكشٗف جىؼحدٝكس ئر فكٜ ذؼكط جألقٞكحُ  

قذ ض٘جؾكٔ جىذٗىكس ظكشٗف جعكطػْحتٞس مكحىكشٗخ ٗجألصٍكحش ضؼؿكض ٍؼٖكح جىق٘جػكذ جىؼحدٝكس 

ػِ ٍ٘جؾٔ ٕزٓ جىظشٗف ي جألٍش جىزٛ ٝقطعٜ جضغكحع عكيطحش جإلدجسز ٗضكشٝشٕكح ٍكِ 

جىخع٘ع ىيق٘جػذ جىؼحدٝكس ىَ٘جؾكٔ ٕكزٓ جىظكشٗف ي ٗجىكقٞقكس ئُ جإلدجسز قكذ ضؿكذ ّفغكٖح 

َح ػِ جأل كشي أٍكح جقطكشجً جىَشكشٗػٞس ٗجرىطكضجً رذذ ٍِ جىطشؾٞف جقذٕئٍحً جػطرحسِٝ 

ذحىق٘جػذ جىَطرقس  جىؼحدٝسسذَح ٝطشضد ػيٚ رىل ضؼشٝط ٍصحىكٖح ىيخطش ىؼؿضٕح ػكِ 

 ِقَحٝس ٕزٓ جىَصحىف ي أٗ ضكذٛ ٍحٝ٘جؾٖٖكح ٍكِ أ طكحس ذَكح ٝقطعكٞٔ  رىكل جىطككشس ٍك

ٕككزٓ ٍرككذأ جىَشككشٗػٞس جىؼككحدٛ ٗغككشـ ذؼككط ق٘جػككذٓ ؾحّرككح ذحىقككذس جىككالصً ىَ٘جؾككٔ 

جىظشٗف ي ىزج ضظٖش فنشٓ جىظشٗف جرعطػْحتٞس ىطقطعٜ ذ٘ؾك٘خ قٞكحً جإلدجسز ذَ٘جؾكٔ 

ٍككح ٖٝككذدٕح ٍككِ ئ طككحس ٗىكك٘  حىفككص ٍرككذأ جىَشككشٗػٞس جىَطرككق فككٜ جىظككشٗف جىؼحدٝككس ي 

فطكككو ٍشككشٗػٞس جعككطػْحتٞس ٍكككو جىَشككشٗػٞس جىؼحدٝككس ذكٞككع ضؼطرككش قككشجسجش جإلدجسز 

ىَركذأ جىَشكشٗػٞس يٍشكشٗػس ٗ ككٞكس ػيكٚ  جىصحدسز فٜ جىظشٗف جرعطػْحتٞس  الفح

جىشغٌ ٍِ ػذً ٍششٗػٞطٖح فٜ جىظشٗف جىؼحدٝس
35
. 

ئُ أعحط جىقحّّٜ٘ ىْظشٝس جىظشٗف جرعطػْحتٞس أٗ جىعشٗسز ٝنَكِ فكٜ ٗؾك٘د  طكش   

جىكحىككس جىشككحرز أٗ جىظككشف جرعككطػْحتٜ جىطككحسب  ٍٗؼككِٞ قككحه ؾغككٌٞ ي فٖككزج جىخطككش أ

زٛ ٝرشس قٞحً قحىكس جىعكشٗسزيٕٗ٘ جألعكحط جىكزٛ ذأٗ حفٔ جىطٜ ٝططيرٖح جىقعحء ٕ٘ جى

ْٝرػق ٍْٔ أٗ ضغطْذ ئىٞٔيفكحىس جىعشٗسز رضْشأ ٗر ضقكً٘ أ كال ئر ذ٘ؾك٘د ٕكزج جىخطكش 

أٗ جىكحىككس جىشككحرزيفي٘رٓ ىَككح محّككص ْٕككحك ظككشٗسز ٗىكك٘رٓ ىَككح ضؼككزس أػَككحه جىق٘جػككذ 

دز ذشطٚ  ٘سٕحجىؼحدٝسي ذحىطحىٜ ؾحص جىخشٗؼ ػيٖٞح ىكَحٝس جىَصيكس جىؼحٍس جىَٖذ
36
. 

ئُ جىظكككشٗف جرعكككطػْحتٞس ضؿكككذ أعحعكككٖح فكككٜ جىطشكككشٝغ جىؼشجقكككٜ ظكككَِ جىْصككك٘ة    

ػيكٚ 2005س ٍِ دعط٘س ؾَٖ٘سٝس جىؼكشج  ىغكْس  9جىذعط٘سٝس ي قٞع أححسش جىَحدز  

ؿيكظ جىْك٘جخ جىَ٘جفقكس ػيككٚ ئػكالُ جىككشخ ٗقحىككس جىطك٘جسب ذأغيرٞكس جىػيػككِٞ ي ىَ   ئُ

 جىؿَٖ٘سٝس ٗستٞظ ٍؿيظ جى٘صسجء س .ٗذْحء ػيٚ غيد ٍشطشك ٍِ ستٞظ 

  أٍكش جىكذفحع ػكِ جىغكالٍس  2004س ىغكْس 1مَح أحكحس أٍكش عكيطس جرتكطالف سقكٌ  ٗ   

ٍككْف ستككٞظ ٍؿيككظ جىكك٘صسجء جىصككالقٞحش جىالصٍككس جىطككٜ ضَنْككٔ ٍككِ ئدجسز جى٘غْٞككس س 

ضكْظٌ ٕكزٓ جىصكالقٞحش جىككشخ ٗقحىكس جىطك٘جسب ي ػيكٚ أُ  حإُٗ جىرالد  اله ئػالُ

ذعط٘س ي ٗضؼشض جإلؾشجءجش جىَطخزز أغْكحء ٍكذز ح ر ٝطؼحسض ٍغ ّص٘ة جىذقحُّ٘ ذَ

جىكككشخ ٗقحىككس جىطكك٘جسب ػيككٚ ٍؿيككظ جىْكك٘جخ  ككاله  َغككس ػشككش ٍٝ٘ككحً ٍككِ ضككحسٝخ 

                                   جّطٖحتٖح .  

 

 

                                                 
34
جإلعككنْذسٝس يعككْس ي ـكك د. ٗؾككذٛ غحذككص غشذككحه :جىغككيطحش جرعككطػْحتٞس ىككشتٞظ جىؿَٖ٘سٝككس يٍْشككأز جىَؼككحسف  

 . 75ية1988
35
 .89ـ د. ٍكَذ ػيٜ ؾ٘جد: ٍصذس عحذق ة 
36
عكطػْحتٞس فكٜ ؾَٖ٘سٝكس ٍصكش جىؼشذٞكس ٗجىشقحذكس ػيٖٞكح ـ دسجعكس ـ غشٗش جىؿٕ٘شٛ :ٍذٙ ظكشٗسز جىغكيطحش جر 

 .115ية2005ٍقحسّس ذحىقحُّ٘ جىذعط٘سٛ جىفشّغٜ ي دجس جىْٖعس جىؼشذٞس ي جىقحٕشز يعْس 
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 انًطهب انثبنً

 شروط تطبٍك نظرٌت انظروف االستثنبئٍت

 
جألقنحً جىقعحتٞس قذ سضرص ػيٚ جىظشٗف جرعكطػْحتٞس ئرج محُ جىْص٘ة جىطششٝؼٞس ٗ   

ذحىقككذس جىككزٛ ٝغككَف ذَ٘جؾٖككس جىظككشٗف ‘ضكككشس جإلدجسز ٍككِ ق٘جػككذ جىَشككشٗػٞس جىؼحدٝككس

جرعطػْحتٞس ىطكو ٍكيٖح ٍشكشٗػٞس جرعكطػْحتٞسيضرشس عكالٍس جإلؾكشجءجش جىَطخكزز  الفكح 

يطحش ٍطيقكس ٍكِ أٛ ىيقحُّ٘يفأُ ٍح ضطَطغ ذٔ جإلدجسز ٍكِ عكيطحش ٗجعكؼس ر ضخ٘ىٖكح عك

قٞذيذو ٝعغ جىقعكحء ٗجىقك٘جِّٞ ٍؿَ٘ػكس ٍكِ جىشكشٗغ ٗجىعك٘جذػ جىطكٜ ٍكِ حكحّٖح أُ 

ضكك٘فش قَحٝككس ققكك٘  ٗقشٝككحش جألفككشجديئر محّككص قشجسجضٖككح غٞككش ٍشككشٗػس ضغككط٘ؾد 

جإلىغحء أٗ جىطؼ٘ٝط ىَِ ىكقٔ ظشس ٍِ ئؾشجتٖح
37
 ٕٗزٓ جىششٗغ ٕٜ: ي 

ؼٞككس ضشككنو  طككشج ٖٝككذد قٞككحً جإلدجسز ٗؾكك٘د ظككشف جعككطػْحتٜ:ٍؼْٚ ٗؾكك٘د قحىككس ٗجق -1

ذ٘ظحتفٖحيع٘جء ضَػو رىل فٜ ئدجسز جىَشجفق جىؼحٍس أٗ جىَكحفظس ػيكٚ جىْظكحً جىؼكحً فكٜ 

جىذٗىكككسيٗٗؾ٘د ٍػكككو ٕكككزٓ جىكحىكككس ٕككك٘ جىغكككرد فكككٜ قٞكككحً قحىكككس جىعكككشٗسز أٗ جىظكككشف 

جرعككطػْحتٜ ي ضقطعككٜ جىخككشٗؼ ػيككٚ ق٘جػككذ جىَشككشٗػٞس جىؼحدٝككس يفككحىظشف جرعككطػْحتٜ 

صش ػيكٚ ضكقكق قحىكس جىككشخ ذكو َٝطكذد ئىكٚ مكو أصٍسيمحىطٖذٝكذ جىؼكحً ىيغكيطحشي رٝقط

ئظشجخ ػحً يض٘قف ٍشفق ػحً يٗىنِ جألٍش ٝؿد أُ ٝشكنو قحىكس غٞكش ػحدٝكس أٛ رٛ 

ٗجىظشف ٝؿد أي ٝنُ٘ قحر أٗ حٞل جى٘ق٘عيئٍح ئرج ضكقكق غحذغ جعطػْحتٜ غٞش ٍأى٘في

ٗجّطٖككٚ أغككشز فككال ٝنككُ٘ ظشفككح جعككطػْحتٞح
38
ُ ىؿكك٘ء جإلدجسز ئىككٚ ٍخحىفككس ٍرككذأ يقٞككع أ 

جىَششٗػٞس ٝططيد ٗؾ٘د ٍركشس حكشػٜ يٍٗكِ أٍػيكس رىكل ضؼكشض جىكرالد ىخطكش دجٕكٌ 

ٝغرد جظطشجذحش دج يٞس قحدز ي أٗ جّطشحس جألٗذثسيأٗ جػطذجء  حسؾٜ
39
    .     

ٍ٘جؾٖككس جىظكشٗف جرعككطػْحتٞس ذاضرككحع أقنكحً ٗئؾككشجءجش جىق٘جػككذ جىقحّّ٘ٞككس  جعككطكحىسـك 2

قحتَككس ٗجىَقككشسز ىيظككشٗف جىؼحدٝككسيفٞؿد أُ ضنككُ٘ جإلدجسز ٍعككطشز ئىككٚ جىطصككشف جى

ذشككنو جعككطػْحتٜ يٗأُ ضنككُ٘ جإلؾككشجءجش جىطككٜ ضطخككزٕح ٕككٜ ٍككح ضغككطذػٖٞح جىعككشٗسز 

جىقص٘ٙ يفارج ٗؾذش جإلدجسز ٗعٞيس قحّّ٘ٞس أٗ دعط٘سٝس ىَ٘جؾٖس جىَخكحغش جىطكٜ ضٖكذد 

محّككص جإلقنككحً ٗجإلؾككشجءجش جىقحّّ٘ٞككس  فٞؿككد جىيؿكك٘ء ئىٖٞككح ي أٍككح ئرج عككالٍس جىذٗىككس ي

جىقحتَكككس ػكككحؾضز ػكككِ ٍ٘جؾٖكككس ضيكككل جىَخكككحغش ي ٝصكككرف جىيؿككك٘ء ئىكككٚ ضطرٞكككق ّظشٝكككس 

جىعشٗسز أٗ جىظشٗف جرعطػْحتٞس أٍش رذذ ٍْٔ
40
.     

ٝؿد أُ ضرقٚ ضصشفحش جإلدجسز ٍكنٍ٘س ذٖذف ضكقٞق جىَصيكس جىؼحٍس ي فٜ ؾَٞكغ  ـ3

رعطػْحتٞس جىظشٗف ع٘جء فٜ جىكحىس جىؼحدٝس أٗ ج
41

ي فكارج ضصكشفص جإلدجسز ذغٞكس ضكقٞكق 

ٍأسخ حخصٞس ٗئحرحع سغركحش  ح كس دُٗ ٍشجػكحز جىصكحىف جىؼكحً فكاُ ضصكشفٖح فكٜ 

ٕزٓ جىكحىس ٝطغٌ ذحرّكشجف ذحىغيطس ػِ ٍقصذٕح جىَششٗع ي ٗػْذتز ضقكً٘ جىَغكإٗىٞس 

                                                 
37
  61ـ د.ػذّحُ ػَشٗ:جىقعحء جإلدجسٛيٍصذس عحذقص 
38
 96ـ د.ٍكَذ ػيٜ ؾ٘جد:جىقعحء جإلدجسٛيٍصذس عحذق ة 
39
ىَششٗػٞس فٜ جىقحُّ٘ جإلدجسٛ ٗظَحّحش ضكقٞقٔ يسعحىس ٍقذٍس ىْٞو دسؾس جىَحؾغطٞش ـ فحدٛ ّؼٌٞ ؾَٞو:ٍرذأ ج 

 71ية2011فٜ جىقحُّ٘ جىؼحً ي ؾحٍؼس جىْؿحـ جى٘غْٞس يفيغطِٞ يعْس 
40
 52ية2015يعْس1ـ د. ٗعحً  رحس جىؼحّٜ : جىقعحء جإلدجسٛ ي ٍنطرس جىغْٖ٘سٛ ي غ 
41
ـ جىنطككحخ جألٗه ي دجس جىْٖعككس جىؼشذٞككس ـ جىقككحٕشزي ذككذُٗ عككْس ـكك ػرككذ جىْح ككش أذكك٘ عككَٖذجّٔ :جىقعككحء جإلدجسٛ  

   .154ّششية
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ف فكٜ ٍشكشٗػٞس ضصكش فٜ ؾحّد جإلدجسز ٗٝنُ٘ ٍِ عيطس جىقعحء ئرج ٍح غؼِ ئٍحٍٖح

رىل جىطصشف أٗ ذحىطؼ٘ٝط ػِ جإلظكشجس جىْحؾَكس ػْٖكح أٗ  كنٌ ذحإلىغحءجإلدجسز يئُ ض

ميَٖٞح
42
.      

ظشٗسز ضطرٞق جإلدجسز ىقحػذز  جىعشٗسز ٝؿد أُ ضقذس ذقذسٕحس أٛ ىكضًٗ ضْحعكد  -4

جإلؾشجء جىَطخز ٍِ ؾحّد جإلدجسز ٍغ جىظشف جرعطػْحتٜ جىطكٜ جقطعكص ٕكزج جألؾكشجء ي 

ذس جىعككشٗسٛ ىَ٘جؾككٔ ٕككزج جىظككشف ي ٗػيككٚ رىككل ئرج غرككص أُ جإلدجسز ر ٝطؿككحٗص جىقككٗئ

محُ فكٜ جعكططحػطٖح سغكٌ جىظكشف جرعكطػْحتٞس أُ ضطركغ ئقنكحً جىطشكشٝؼحش جىؼحدٝكس ػْكذ 

جضخحر ضصشف ٍؼِٞ ي أٗ ئضركحع ئؾكشجء ٍككذد ي ىنْٖكح ىكٌ ضطركغ ٕكزٓ جإلقنكحً فطصكشفحضٖح 

ضؼطرش ذحغيس 
43
   

تٞس ذحّطٖكككحء جىعكككشٗسز أٗ جىظكككشف جرعكككطػْحتٜ ي ئر جّطٖكككحء عكككيطس جإلدجسز جرعكككطػْح -5

ٝقطصش أغش جىظشف جرعكطػْحتٜ ػيكٚ جىفطكشز جىضٍْٞكس جىطكٜ ٝقكً٘ فٖٞكح رجىكل جىظكشف فكال 

َٝطذ ئىٚ ٍحذؼذ جّطٖحتٖح ي فضٗجه جىعشٗسز أٗ جىظكشف جرعكطػْحتٜ ٝ٘ؾكد ػيكٚ جإلدجسز 

ز ٍقطشّكككس ذكككحىظشف ئضركككحع ق٘جػكككذ جىَشكككشٗػٞس جىؼحدٝكككس ي فحىغكككيطس جرعكككطػْحتٞس ىككك دجس

ٗؾ٘دج ٗػذٍح جرعطػْحتٜ ٗضذٗس ٍؼٔ 
44
 .    

 1سقكٌ  ٗمزىل فؼو جىَششع جىؼشجقٜ قٞع قذد ٕزٓ جىكالش فٜ أٍش عكيطس جرتكطالف  

 ىغالٍس جى٘غْٞس س فٜ ٍح ٝيٜ: أٍش جىذفحع ػِ ج 2004ىغْس 

ـ ئرج قذظ  طش ٍِ غحسز ػذجتٞس أٗ أػيْص جىكشخ أٗ قحٍص قحىس قشخ أٗ أٝس قحىكس 1

 ضٖذد ذ٘ق٘ػٖح . 

 ـ ئرج قذظ جظطشجخ  طٞش فٜ جألٍِ جىؼحً أٗ ضٖذٝذ  طٞش ىٔ.2

 ـ ئرج قذظ ٗذحء ػحً أٗ محسغس ػحٍس.3

جىكزٛ  2004ىغكْس 1أٍكش جىكذفحع ػكِ جىغكالٍس جى٘غْٞكس سقكٌ ٗمزىل أ ذس جىَشكشع    

 ٘ه ستٞظ جى٘صسجء ذؼذ ٍ٘جفقس ٕٞثس جىشتحعس ذحإلؾَحع ئػالُ قحىس جىطك٘جسب فكٜ أٝكس 

طقس ٍِ جىؼشج  ي ػْذ ضؼشض جىشؼد جىؼشجقكٜ ىخطكش قكحه ؾغكٌٞ ٖٝكذد جألفكشجد فكٜ ٍْ

ي ٍككِ أٛ ػككذد ٍككِ جألحككخحة ىَْككغ ضشككنٞو قٞككحضٌٖ ّٗححككة ٍككِ قَيككس ٍغككطَشز جىؼْككف 

ٗجعؼس جىطَػٞو فٜ جىؼشج  أٗ ضؼطٞو جىَشحسمس جىغٞحعٞس جىغيَٞس ىنو جىؼكشجقِٞٞ قنٍ٘س 

 أٗ أٛ غشض آ ش .

٘جفشش حشٗغ ضطرٞق ّظشٝكس جىظكشٗف جرعكطػْحتٞس ػيكٚ ٕكزج ذْحء ػيٚ ٍح عرق ئرج ٍح ض

جىْك٘ ي محُ ى دجسز أُ ضطذ و ىَ٘جؾٖطٖح ٍِٗ غٌ أضكحر جإلؾشجءجش جىنفٞيس ىَ٘جؾٖس ٍح 

 ٝطشضد ػيٖٞح ٍِ ّطحتؽ أٗ آغحس ٕٜٗ :

أٗرً : ضَطيل جإلدجسز جىخشٗؼ ػِ أقنحً جىق٘جِّٞ جىؼحدٝس جىطٜ ضيطضً ذحىخعك٘ع ىٖكح ي    

ئُ ٗي  ق٘جػككذٕح فككٜ جىظككشٗف جىؼحدٝكس فطغككططٞغ أُ ض٘قككف ضطرٞقٖككح أٗ ضؼككذٝيٖح ٗجقطكشجً

                                                 
42
ـ غؼَٞٔ جىؿشف : ٍركذأ جىَشكشٗػٞس ٗظك٘جذػ  عك٘ع جإلدجسز ىيقكحُّ٘ ي دجس جىْٖعكس جىؼشذٞكس ـ جىقكحٕشز ي عكْس  

 .112ي ة1984
43
يدجس جىفنكش 1سجعس ٍقحسّسي غـ د. ٍكَذ ػرذٓ أٍحً : جىقعحء جإلدجسٛ ـ ٍرذأ جىَششٗػٞس ٗضْظٌٞ ٍؿيظ جىذٗىس ـ د 

  .52جإلعنْذسٝس ي ذذُٗ عْس ّشش ية جىؿحٍؼٜ ـ
44
 .52ـ د. ٗعحً  رحس جىؼحّٜ :جىقعحء جإلدجسٛ ي ٍصذس عحذق ة 
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ػِ غشٝق أّظَس أٗ ى٘جتف جىعكشٗسز أٗ جىقكشجسجش جىطكٜ ىٖكح قك٘ز جىقكحُّ٘ ي ٍٗكح ٖح ضيغٞ

ضصذسٓ ذٖزج جىشأُ ٝؼذ ٍششٗػحً 
45
. 

غحّٞحً : ضضٗٝذ جإلدجسز ذح طصح حش ؾذٝذز فكٜ جىظكشٗف جرعكطػْحتٞس ىكٞظ ىٖكح أعكحط    

أُ ض٘قكف ّّٜ٘ ٍششٗع ي مكأُ ضَكْف جىك٘صٝش ذاّشكحء ٍشمكض ئدجسٛ ؾذٝكذ ىيعكرحغ أٗ قح

فٜ جىظشٗف جرعطػْحتٞس ي ٗأٝعحً ضكشس جإلدجسز ٍِ ق٘جػذ جىشكنو جىؼَو ذحىقحُّ٘ جىْحفز 

أُ جّؼكذجً جرضفكح  جىك٘دٛ ر َٝنكِ أُ ٝؼٞكد ٍشكشٗػٞس ئؾكشجء جرعكطٞالء ٍٗػحه رىل  ي

جىَرؼذِٝ جىَطخز ذقصذ ئٝ٘جء جىغؿْحء أٗ 
46

  .      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                 

45
 .53ة‘ د. ٗعحً  رحس جىؼحّٜ : جىقعحء جإلدجسٛ ي ٍشؾغ عحذق  - 
46
  http ://www.startimes.com ٍقحه ٍْش٘س ػيٚ جىَ٘قغ جرىٞنطشّٜٗ    - 
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 انًبحث انثبنث 

 حذود سهطبث انضبظ اإلداري فً انظروف االستثنبئٍت

 وخضىعهب نهرلببت انمضبئٍت

 
ٝقصذ ذحىظشٗف جرعطػْحتٞس ٕ٘ ض٘عٞغ  القٞحش ٗقذسجش عيطحش جىعرػ جإلدجسٛ    

ٞكش ػحدٝكس ٝؿٞضٕكح جىقعكحء فٜ جىطصشف ػيٚ ّك٘ ٝؿؼيٖح ضطخز قكشجسجش ٗئؾكشجءجش غ

غحىَككح أُ جىذٗىككس ضَككش ذظككشٗف جعككطػْحتٞس  ككؼرس ٝطكككطٌ  جإلدجسٛ ٗٝؼطرشٕككح ٍشككشٗػس ي

جألٍككش ٍككِ جؾككو ٍ٘جؾٖطٖككح أُ ضصككذس ضشككشٝؼحش ظككرػ ؾذٝككذز ػيككٚ قغككحخ جىكقكك٘  

ٗجىكشٝكحش جىؼحٍكس ي فعكشٗسز ٗظكرػ جىظكشٗف جرعكطػْحتٞس ٝغكطيضً رىكل قفحظكحً ػيككٚ 

جرّٖٞكحس ي ىكزىل ّؿكذ جىذٗىكس فكٜ ٕكزٓ جألقك٘جه ضركحدس ئىكٚ مٞحُ جىذٗىس ٗجىؿَحػكحش ٍكِ 

 ضؼذٝو جىطششٝؼحش جىْحفزز أٗ ئ ذجس ضششٝؼحش ؾذٝذز .

ئُ ٍرككذأ جىَشككشٗػٞس ٝططيككد ئ عككحع ّشككحغ جإلدجسز ئىككٚ جىقككحُّ٘ ٍككغ ظككَحُ سقحذككس    

قعحتٞس ٍِ أؾكو ئىغكحء ضصكشفحش جإلدجسز غٞكش جىَشكشٗػس ي ئر ئُ جىذٗىكس قكذ ٝطؼكشض 

 يٜ أٗ جىخحسؾٜ ئىٚ جىخطش ي ٗىٌ ضؼذ ق٘جػذ جىَششٗػٞس جىؼحدٝس قحدسز ػيكٚ أٍْٖح جىذج

جىكفحظ ػيٚ جىْظحً جىؼحً ضَنِٞ جإلدجسز ٍ٘جؾٖس ٕزٓ جىظشٗف ٗضأٍِٞ 
47
. 

ىنِ أػَحه جإلدجسز فٜ قحىس جىعشٗسز أٗ جىظكشٗف جرعكطػْحتٞس ر ضنكُ٘ ذَْؿكحز ٍكِ    

جىطكٜ ضطَطكغ ذٖكح فكٜ ظكو ٕكزٓ جىظكشٗف ي جىشقحذس ي ّظشجً ىيغيطحش جرعطػْحتٞس جى٘جعكؼس 

ٗىعَحُ جىطأمذ ٍِ ضكقٞق جىٖذف جىزٛ ٍْكص جإلدجسز ألؾئ ضيل جىغيطحش 
48
. 

ٗضْصد جىشقحذس جىقعكحتٞس ػيكٚ سمْكٜ جىغكرد ٗجىغحٝكس ي ٗعكطْحٗه رىكل فكٜ ٍطيركِٞ    

 َٕٗح :

 جىَطيد جألٗه : جىشقحذس جىقعحتٞس ػيٚ سمِ جىغرد .

   قعحتٞس ػيٚ سمِ جىغحٝس .جىَطيد جىػحّٜ : جىشقحذس جى

 

 

 انًطهب األول

 انرلببت انمضبئٍت عهى ركن انسبب

 
ٝقصذ ذحألعرحخ ٕٜ جىذٗجفغ جىَحدٝس ٗجىقحّّ٘ٞس جىطٜ قَيص جإلدجسز ػيٚ جضخحر جىقكشجس    

ي ٗػيٞٔ غَس أعرحخ ققٞقٞس ضٖكذد جىْظكحً جىؼكحً ٗذحىطكحىٜ ٝقكذس ضكذ و جإلدجسز ي ٗجىقعكحء 

 جألعرحخ ٗإلؾشجءجش جىَطخزز ٍِ  اله ٗقحتغ جىقعٞس .ٕ٘ جىزٛ ٝقذس ٍذٙ ؾذٝس 

ٗػيٚ جىؼًَ٘ فأُ سقحذس جىقعحء ػيٚ ّشحغ جإلدجسز فٜ جىظشٗف جرعطػْحتٞس َٝكحسط    

ئىٖٞكح جإلدجسز فكٜ جضخكحرٓ ٗر ٝطؿكحٗص جىطكٜ ضشٍكٜ  جإلدجسٛ ٗجىغحٝكس ػيٚ أعرحخ قشجسٕح

                                                 
47
 .76د. ٍٖذٛ ػيٜ ؾ٘جد ي ٍصذس عحذق ي ة - 
48
  .53د. ٗعحً  رحس جىؼحّٜ ي ٍصذس عحذق ي ة  -
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حء جإلدجسٛ فكٜ جىؼذٝكذ ٍكِ فٜ سقحذطٔ ئىٚ ػٞ٘خ جأل شٙ  ي ٕٗزج ٍح أعطقش ػيٞكٔ جىقعك

جىذٗه
49
  .       

ىٖككزج َٝنككِ ىيقعككحء ٍككِ أؾككو ضكقٞككق ٍشككشٗػٞس جىقككشجسجش جإلدجسٝككس ٍشجقرككس إٔككذجف 

جىر٘ىٞظ جإلدجسٛ ٗجىر٘جػع أٛ جألعرحخ جىطٜ دفؼص جإلدجسز ىيؿ٘ء ئىٚ ٗعكحتو جىعكرػ 

ىطكذ يٖح جإلدجسٛ أٛ جىطأمذ ٍح أرج محّص جألعكرحخ جىطكٜ جػطَكذضٖح جإلدجسز محفٞكس ٍٗركشسز 

ٗٝشجقككد مككزجىل جى٘عككحتو ٍٗشككشٗػٞطٖح ٗضطؼيككق ذَككذٙ ٍالتَككس جى٘عككٞيس ىألعككرحخ جىطككٜ 

قَيص جإلدجسز ػيٚ جىطذ و 
50
. 

ٗػيككٚ رىككل أُ جىغككرد ٕكك٘ سمْككح ٍككِ أسمككحُ جىقككشجس جإلدجسٛ ي ئر أّككٔ ر ٝككإدٛ ػَيككٔ 

ذحىنحٍككو ئر ئرج قككذد جىَشككشع ػْح ككشٓ ٗئىككضجً جإلدجسز ذحإلفصككحـ ػككِ أعككرحخ ضككذ يٖح 

فككٜ جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس فٞؿكد أُ ضنككُ٘ جألعككرحخ جىطككٜ دفؼككص  ش كحدسٕح جىقككشجسجٗأ

جإلدجسز ئىٚ جضخحر ٍػو ٕكزٓ جإلؾكشجءجش ٕكٜ جىظكشٗف جىقحتَكس جىطكٜ جعكطكحىس ٍ٘جؾٖطٖكح 

ذكككحىق٘جِّٞ جىؼحدٝكككس فكككال ذكككذ ىككك دجسز ئ كككذجسٕح قكككشجسجش ٍرْٞكككس ػيكككٚ أعكككرحخ  ككككٞكس 

جرعطػْحتٞس ٍِ أؾو جىكفكحظ ػيكٚ جىْظكحً  ٗظشٗف قحتَس رَٝنِ ٍ٘جؾٖطٖح ئر ذحىق٘جِّٞ

 ذجىؼحً فكارج ضكرِ أُ جإلدجسز مكحُ ذاٍنحّٖكح ٍ٘جؾٖكس جىظكشٗف ذكحىق٘جِّٞ جىؼحدٝكس ٗر ٝ٘ؾك

عرد ٝذفؼٖح ئىكٚ ئ كذجس ق٘جػكذ ٍؼْٞكس فْٖكح ٝنكُ٘ جىقكشجس جىطكٜ ضصكذسٕح ٝشك٘ذٔ ػٞكد 

 .جىغرد 

يطس جإلدجسٝككس ٗقككذ ٝنككُ٘ ػٞككد جّؼككذجً جىغككرد ٍككِ جىْحقٞككس جىَحدٝككس قٞككع ضطككٌٕ٘ جىغكك

جىَخطصس ٗضذػٜ ظشٗفح ٗقحرش ٗٗقحتغ ٍحدٝس  ح س ٗأ ذسش ػيكٚ أعحعكٖح قكشجسج 

ئدجسٝككح ي غككٌ ٝػرككص ػككذً ٗؾ٘دٕككح فككٜ جى٘جقككغ جىَككحدٛ ي مككأُ ضصككذس جىغككيطس جإلدجسٝككس 

جىَخطصس قشجسج قٞع ضؼشض قٞحز جألٍس رصٍحش ٍٗخحغش ٍِ جىََنِ أُ ٗضإدٛ ئىكٚ 

ضطككٞف يخطككش فككأُ ٍػككو ٕككزٓ جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس جّٖٞككحس جىذٗىككس أٗ ضؼككشض عككالٍطٖح ى

ىيغكككيطس جىطْفٞزٝكككس جىطؿكككحٗص ػيكككٚ ق٘جػكككذ جر طصكككحة جىككك٘ظٞفٜ جىَ٘ظككك٘ػس أ كككال 

ىيظشٗف جىؼحدٝس فطصرف قحدسز ػيٚ  ٘ض غَحس جىطششٝغ ٗجىطٜ ٕكٜ فكٜ جأل كو ٍكِ 

ي ففٜ ٕزٓ جىظكشٗف جىطكٜ ضَكش ذٖكح جىكرالد رذكذ أُ ضغكَف  سج طصحة جىغيطس جىطششٝؼٞ

س جىذعكط٘سٝس ىؿٖكحش ٍؼْٞكس ضطَػكو ذحىغكيطس جىطْفٞزٝكس ذحضخكحر جىقكشجسجش جىالصٍكس جىششػٞ

ىَ٘جؾٖس جأل طحس جىطٜ ضَش ذٖح جىرالد ٗرىل ذؼذ ض٘جفش حشٗغ ٍؼْٞس ٗئؾشجءجش ٍككذدز 

ضْص ػيٖٞح ٕزٓ جىذعحضٞش
51
 . 

ٗئُ قق جىغيطس جىطْفٞزٝكس فكٜ جضخكحر ذؼكط جىقكشجسجش جرعكطػْحتٞس ٗجىطكٜ ضنكُ٘ ٍشك٘ذس 

ر طصككحة جىككزٛ ٝطؿغككذ فككٜ جغطصككحخ جىغككيطس ىنّٖ٘ككح ضككذ و فككٜ جىَؿككحه ذؼٞككد ج

جىطششٝؼٜ أٗ ٍش٘ذس ذؼٞد ٍخحىفس جىقحُّ٘ قٞع ضؼذ ٍػو ٕزٓ جىقشجسجش غٞكش ٍشكشٗػس 

جىطٜ ضكنٌ جىظشٗف جىؼحدٝس فٜ جى٘قص جىزٛ ضؼذ ٍششٗػس فٜ فٜ ٍؼٞحس جىق٘جػذ جىؼحٍس 

                                                 
49
ذأْٝككس :جىقعككحء جإلدجسٛ جألعككظ جىؼحٍككس ٗجىططكك٘س جىطككحسٝخٜ يدجس ض٘ذقككحه ـ جىَغككشخ يعككْس  د. ػرككذ جىقككحدس - 
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 .85ة ـ ٍكَذ ػيٜ ؾ٘جد : ٍصذس عحذق 
51
: جىطْظكٌٞ جىقكحّّٜ٘ ىكحىكس جىطك٘جسب ـ دسجعكس ٍقحسّكس ي ذككع ٍْشك٘س فكٜ ركذ عـ د.ّغٌ جقَذ ٍكَذ ٗدٗىس جقَذ ػ 
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سز فككٜ ضيككل جىظككشٗف ٍطككٚ ظككو جىظككشٗف قٞككع رٝشككذد جىقعككحء ٍشجقرككس قككشجسجش جإلدج

ٍحمحّص  رصٍس  ىكَحٝس جىرالد ٍِ  طش دجٌٕ
52
 . 

ّٗيخكككص ٍَكككح ضقكككذً ئىكككٚ أُ جإلدجسز ألضخكككشؼ ٍكككِ ّطكككح  جىَشكككشٗػٞس فكككٜ ظكككو قحىكككس 

جىعشٗسز أٗ جىظشٗف جرعطػْحتٞس ي ٗئَّكح ضظكو  حظكؼس ىيقٞك٘د جىطكٜ سعكَٖح جىَشكشع 

س ٍرككذأ قككحتٌ فككٜ ؾَٞككغ ٗجىعكك٘جذػ جىطككٜ قككذدٕح جىقعككحء ذَككح ٝإمككذ أُ ٍرككذأ جىَشككشٗػٞ

جىظككشٗف عكك٘جء جىؼحدٝككس ٍْككح أٗ جرعككطػْحتٞس ي غحٝككس جألٍككش أُ ّطككح  جىَشككشٗػٞس ي فككٜ 

قحىس جىعشٗسز أٗ جىظشٗف جرعطػْحتٞس ٝطغكغ ىٞشكَو جىق٘جػكذ ٗجإلؾكشجءجش جرعكطػْحتٞس 

جىَقشسز ىَ٘جؾٖس ٕزٓ جىكحىس أٗ ضيل جىظشٗف
53
 . 

ىظشٗف جرعطػْحتٞس ٕٜ ىٞغكص ٍطيقكس ٗٝشٙ جىرحقع ذأُ عيطحش جىعرػ جإلدجسٛ فٜ ج

ذككو ٍقٞككذز ٗضخعككغ ىشقحذككس قعككحتٞس ػيككٚ ئػَككحه ٕٞثككحش جىعككرػ جإلدجسٛ ٗجىقككشجسجش 

جىصحدسز ٍْٖح ٍِ قٞكع ٍكذٙ ضْحعكد جىقكشجسجش جىصكحدسز ٍكِ جإلدجسز فكٜ قحىكس ٍكح ئرج 

ضكقق ىيقحظٜ ػذً جىطْحعد ذِٞ جىقشجس جىَطخز ٗجىظشف جرعطػْحتٜ أٗ أرج غرص ىذٝكس أُ 

دجسز محُ ذ٘عكؼٖح جرىطؿكحء ئىكٚ جى٘عكحتو جىؼحدٝكس دُٗ جى٘عكحتو جرعكطػْحتٞس ىَ٘جؾٖكس جإل

                          جىقشجس.   ءقِٞ ئر ٝيؿأ ئىٚ جإلىغحجىظشٗف جرعطػْحتٞس 

 

 

 

 

 انًطهب انثبنً

 انرلببت انمضبئٍت عهى ركن انغبٌت

 

دجسز ئىٚ ضكقٞقٔ ٍِ ٝقصذ ذحىغحٝس فٜ جىقشجس جإلدجسٛ جىٖذف جىزٛ ضغؼٚ جإل  

ٗسجء ئ ذجسٕح جىقشجس جإلدجسٛ ي فحىَصيكس جىؼحٍس ٕكٜ جىٖكذف جىكزٛ ٝعكؼٔ 

ٍطخز جىقشجس ػْذ ئ ذجسز ىيقشجس جإلدجسٛ ي فأُ جعطٖذفص جإلدجسز ٍِ ئ ذجس 

قشجسٕح غحٝكس ذؼٞكذز ػكِ ضكقٞكق جىَصكيكس جىؼحٍكس ي أٗ جعكطٖذفص غحٝكس ػحٍكس 

ُ٘ إل ككذجس جىقكشجس مككحُ جىقككشجس أ كشٙ ضخطيككف ػكِ جىغحٝككس جىطككٜ قكذدٕح جىقككحّ

ٍش٘ذح ذؼٞد ئعحءز جعطؼَحه جىغيطس ي ٗٝنُ٘ ذحىطحىٜ قحذال ى ذطكحه ي فحىغحٝكس 

ٍِ ئ ذجس قشجس َْٝكغ أٗ قظكش ضؿك٘جه ٗرجىكل ذغكد ظكشف جعكطػْحتٜ ٍؼكِٞ 

ٕٗ٘ جىغحٝس ٍِ ئ ذجس ٕزج جىقشجس ٕ٘ قَحٝس جىْظحً جىؼحً ذحىذٗىس فْٖكح جىقكشجس 

ٞ٘خ رُ جىغحٝس ٍِ ئ ذجس ٕزج جىقشجس ٕٗك٘ ضكقٞكق ٝنُ٘ عيَٞح ٍرذءج ٍِ جىؼ

جىَصكككيكس جىؼحٍكككس ي جىغحٝكككس فكككٜ جىقكككشجس جإلدجسٛ ٕككك٘ جىْطٞؿكككس جىْٖحتٞكككس جىطكككٜ 

ٝغكطٖذف ضكقٞقٖكح سؾكو جإلدجسز أٗ ؾٖكس جإلدجسز ٍكِ ٗسجء ئ كذجسٕح قشجسٕككح 
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53
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ٗذؼرحسز أ شٙ فأُ جىغشض ٕ٘ جىْطٞؿس جىْٖحتٞس جىطٜ ٝغؼٚ سؾو جإلدجسز ئىٚ 

    54غشٝق جألغش جىَرححش  جىَكوس جىَط٘ىذ ػِ ػَيس  ضكقٞقٖح ػِ

ٗػيكٚ ٍكِ ٗجأل و أُ مو قشجس ئدجسٛ ٝغطٖذف ضكقٞق جىَصيكس جىؼحٍس ي   

ٝذػٜ  الف رىل ػيٞٔ  جإلغرحش ي ٗػٞد جرّكشجف ذحىغيطس أٗ جىغحٝكس ػٞكد 

قصذٛ أٗ ػَذٛ ٝطؼيق ذْٞس ٍصذس جىقشجس جىزٛ قذ ضنُ٘ عٞة جىْٞس ذؼيٌ أّكس 

غحٝس ذؼٞذز ػِ جىَصيكس جىؼحٍس أٗ غٞش ضيل جىطٜ قذدٕح جىقحُّ٘ ي ٝغؼٚ ئىٚ 

رُ ٕزج جىؼٞد ٝطصو ذحىر٘جػع جىْفغٞس جىخفٞس ىؿٖس جإلدجسز ي ٗئغرحضٔ ٝططيد 

ئُ ٝركع جىقعحء فٜ ٗؾ٘د ٕزٓ جىر٘جػع ٕٗ٘ أٍش ذؼٞذ جىَْكحه ي فقكذ أظكفٚ 

غحىَكح ئُ فكٜ ٗؾك٘دز   عجىقعحء ػيٚ ٕزج جىؼٞد جىصفس جرقطٞحغٞكس فكال ٝركك

  . 55ْٕحك ػٞد أ ش ححخ جىقشجس جإلدجسٛ ٍػو ػٞد جىغرد 

  َٗٝنِ ضكذٝذ جىغحٝس ٍِ جىقشجس جإلدجسٛ ٗفقح ىَحٝيٜ:

جعطٖذجف جىَصيكس جىؼحٍس :جىغيطس جىطٜ ضطَطغ ذٖح جإلدجسز ىٞغص غحٝس فكٜ ـ 1

رجضٖح ئَّح ٕٜ ٗعٞيس ىطكقٞكق جىغحٝكس جىَطَػيكس ذحىَصكيكس جىؼحٍكس ي فكارج قكحدش 

جسز ػككِ ٕككزج جىٖككذف ىطكقٞككق ٍصككحىف حخصككٞس رضَككص جىَصككيكس جىؼحٍككس جإلد

ذصككيس مَكحذككحز  جىغٞككش أٗ ضكقٞككق غككشض عٞحعككٜ أٗ جعككطخذجً جىغككيطس ذقصككذ 

  . 56جرّطقحً فأُ قشجسجضٖح ضنُ٘ ٍؼٞرس ٗقحذيس ى ىغحء

   جقطشجً قحػكذز ضخصكٞص جألٕكذجف :ػيكٚ جىكشغٌ ٍكِ أُ جإلدجسز ضغكطٖذف ـ 2

دجتَح فقذ ٝكذد جىَششع ى دجسز ٕذفح  ح كح ٝؿكد أُ  ضكقٞق جىَصيكس جىؼحٍس

ٗئرج ٍح  حىفص ٕكزج جىٖكذف فكأُ قشجسجضٖكح ضنكُ٘ ٍؼٞركس ضغؼٚ قشجسٕح ىطكقٞقٔ 

ذاعكككحءز جعكككطؼَحه جىغكككيطس ٗىككك٘ ضكككزسػص جإلدجسز ذأّٖكككح قكككذ قصكككذش ضكقٞكككق 

جىَصككيكس جىؼحٍككس ي ٕٗككزج ٍككحٝؼشف ذَرككذأ ضخصككٞص جألٕككذجف ٍٗػككحه رىككل 

ى دجسز  صجىطٜ قذد ىٖح جىقحُّ٘ إٔذجفح غالغس ٗر ٝؿ٘قشجسجش جىعرػ جإلدجسٛ 

ٍخحىفطٖح ٕٜٗ جىَكحفظس ػيٚ جألٍِ جىؼحً ٗجىغنْٞس جىؼحٍس ٗجىصككس جىؼحٍكس ي 

فارج ٍح  حىفص جإلدجسز ٕزٓ جألٕذجف فٜ قشجسجش جىعرػ جإلدجسٛ فأُ قشجسٕكح 

               .57ٕزج ٝنُ٘ ٍؼٞرح ٗؾذٝذج ذحإلىغحء

ٝطؼكِٞ ػيكٚ جإلدجسز جقطكشجً ئؾكشجءجش جىطكٜ جىَقكشسز : ـ جقطكشجً جإلؾكشجءجش3

ٝرْٖٞككح جىقككحُّ٘ ىطكقٞككق جىٖككذف جىككزٛ ضغككؼٚ ئىٞككٔ فككارج جّكشفككص جإلدجسز فككٜ 

جش أ كشٙ ىطكقٞكق جإلؾشجءجش جإلدجسٝس جىالصٍس إل ذجس قكشجس ٍؼكِٞ ذكاؾشجء

جىٖذف جىطٜ ضغؼٚ ئىٞس فاُ ضصشفٖح ٕزج ٝنُ٘ ٍشك٘ذح ذؼٞكد أعكحءٓ جعكطؼَحه 

٘سٓ جرّككشجف ذكحإلؾشجءجش ٗضيؿكأ جإلدجسز ئىكٚ ٕكزج جألعكي٘خ جىغيطس فٜ  
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أٍح ألّٖح ضؼطقذ ئُ جإلؾشجء جىزٛ جضرؼطٔ رٝكإدٛ ئىكٚ ضكقٞكق إٔكذجفٖح أٗ عكؼص 

  .58ىيطٖشخ ٍِ جإلؾشجءجش جىَط٘ىس أٗ جىشنيٞحش جىَؼقذز 

ٗأُ سقحذكككس جىقعكككحء ػيكككٚ جىقكككشجسجش جىصكككحدسز ٍكككِ جإلدجسز فكككٜ جىظكككشٗف   

ػيكككٚ ٕكككزٓ جىظكككشٗف ٗقكككذٕح ٗ ذحىقكككذس جىعكككشٗسٛ  جرعكككطػْحتٞس ٍقصككك٘سز

ىَ٘جؾٖطٖح ي ٗىٖزج قنٌ ٍؿيظ جىذٗىس جىفشّغٜ ذؼذً ٍششٗػٞس قشجسج  كحدس 

 ٍككذٗدزٍِ ٍكحفع جىغِٞ ذفشض قٞ٘د ػيٚ ضذجٗه جىَ٘جد جىغزجتٞس ىَكذز غٞكش 
ي ئُ جإلدجسز فككٜ ٍَحسعككطٖح ىغككيطحش جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس ألضكيككو ٍككِ  59

طحش جإلدجسز فككٜ جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس ضطغككغ ذحىقككذس سقحذككس جىقعككحء ي رُ عككي

جىزٛ َٝنِ ى دجسز ٍِ أدجء ٗجؾرحضٖح فٜ جىَكحفظس ػيٚ جىْظحً جىؼحً ي ٗضرقكٚ 

جىَششٗػٞس قحتَس ٗسقحذس جىقعحء ػيٚ ٕزٓ جإلػَحه ٍٗذٙ ضْحعكد جىقكشجسجش 

ٍككغ جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس ي فقككذ ٝككإدٛ جىطؿككحء جإلدجسز ئىككٚ جعككطخذجً عككيطحش 

جرعطػْحتٞس ئىٚ جىطضجٍٖح ذطؼ٘ٝط جىَعكشٗس ػكِ جإلؾكشجءجش جىطكٜ  جىظشٗف

ضطخزٕح ػيٚ ٕزج جألعحط قطٚ ى٘ قنٌ جىقعحء ذغالٍس ضيل جإلؾشجءجش ٗرىل 

 .60جعطْحدج ئىٚ ق٘جػذ جىَغإٗىٞس جىَرْٞس ػيٚ أعحط جىَخحغش ٗضكَو جىطرؼٞس 

 غٞككش أُ ٍؿيككظ جىذٗىككس جىفشّغككٜ قككذ قصككش أػَككحه ٕككزٓ جىْظشٝككس فككٜ قٞكك٘د  

دقٞقس ي فأُ جىقحظٜ جإلدجسٛ ٝرقٚ ٍقٞذج فكٜ سقحذطكٔ ػيكٚ جىقكشجسجش جإلدجسٝكس 

جىَطؼيقس ذحىعرػ جإلدجسٛ ي ٗذٖزج ضنكُ٘ ققك٘  ٗقشٝكحش جألفكشجد ٍْكأٙ ػكِ 

قَحٝككس جىقحظككٜ جإلدجسٛ فككٜ ٍ٘جؾٖككس عككيطحش جىعككرػ جإلدجسٛ ي ىنككِ ٕككزج 

ٍكِ رىكل رٝؼْٜ جىؼرع ذٖزٓ جىكقك٘  ٗجىكشٝكحش جألعحعكٞس ألُ ٕكذف جإلدجسز 

 ٕ٘ قَحٝس جىَصيكس جىؼحٍس. 

ٗٝكككشٙ جىرحقكككع ذكككأُ جىغحٝكككس ٍكككِ ض٘عكككٞغ عكككيطحش جإلدجسز فكككٜ جىظكككشٗف    

جرعطػْحتٞس ٕ٘ ظَحُ ىغٞش جىَشجفق جىؼحٍس أىَكحفظكٔ ػيكٚ جىَصكيكس جىؼحٍكس 

قككشجسجش ٝؿككد أُ فككٜ قحىككس قككذٗظ أٛ ظككشف جعككطػْحتٜ ٗأ ككذسش جإلدجسز 

ىشككذز ٍككغ جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس ضنكُ٘ قشجسجضٖككح ٍالتَككس ٍٗطْحعككرس ٍككِ قٞككع ج

ٗئرج ٍحٍظ ذكشٝحش جألفشجد ْٝرغكٜ ػيكٚ جإلدجسز ضرشٝكشٓ ي ٗئر محّكص جإلدجسز 

فككٜ ٗظككؼٞس ىطؿككحٗص جىغككيطس ي فككاؾشجءجش جإلدجسز ضخعككغ ىشقحذككس جىقعككحء ي 

ٗئرج ٍح غرص ىيقحظٜ جإلدجسٛ ئُ جإلدجسز ضؿكحٗصش قكذٗد جىْظكحً جىؼكحً أٗ أُ 

شز فٜ أىقعٞس جىَؼشٗظس ػيٞس ي ؾحص ىٔ جىيغحء أعرحخ جىْظحً جىؼحً غٞش ٍط٘ف

مو قشجس فٜ ٕزج جىَؿحه ٗئُ جقطعٚ جألٍش ئىٚ ضؼ٘ٝط جىطكشف جىَعكشٗس 
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ي فحىشقحذس جىقعحتٞس ٕٜ ظَحُ ىكقك٘  جإلفكشجد ٗقشٝكحضٌٖ جألعحعكٞس قطكٚ ر 

           ٝطغْٚ ى دجسز ئُ ضغة جعطؼَحه عيطحضٖح.       
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 انخبتًت

 

جىغككيطس جىطْفٞزٝككس  ككالقٞحش ٗجعككؼس ىَ٘جؾٖككس  ػككحدز ٍككح ضخكك٘ه ئُ أغيككد جىذعككحضٞش   

جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس ي ٗجضخحرٕككح ٍؿَ٘ػككس ٍككِ جإلؾككشجءجش جىعككشٗسٝس فككٜ ظككو ٕككزٓ 

 جىظشٗف محُ ٍِ ج طصحة جىغيطس جىطششٝؼٞس .

زٝس ضؼذ ٍؼذٍٗكس فكٜ ظكو ٕٗزٓ جإلؾشجءجش ٗجىقشجسجش جىَطخزز ٍِ قرو جىغيطس جىطْفٞ    

جىظشٗف جىؼحدٝس ي فٜ قِٞ ضنُ٘ ٍششٗػس فٜ ظو جىظشٗف جرعكطػْحتٞس ي ػْكذ ٗؾك٘د 

ىيخطككش ي ر َٝنككِ  عككالٍس أسجظككٖٞحضؼككشض  ٗأ طككش ؾغككٌٞ قككحه ٖٝككذد مٞككحُ جىذٗىككس 

ئرج ٍح غرقص جىق٘جِّٞ جرػطٞحدٝس ي ٗػيٞٔ ٝنُ٘ ىٖزٓ جىغكيطس جضخكحر ئؾكشجءجش  ٍ٘جؾٖطٖح

 . ٕزج جىخطشجعطػْحتٞس ىذفغ 

ئُ جإلؾشجءجش جرعطػْحتٞس ضعو ٍقٞكذز ذكحىقٞ٘د جىذعكط٘سٝس ٗجىعكَحّحش جىَقكشسز فكٜ     

جىذعط٘س ي ٗر ضَيل جىغيطس جىطْفٞزٝس فٜ قحىس جىعشٗسز جىطكيو ٍِ ٕزٓ جىقٞ٘د ذكذػ٘ٙ 

ْٗٝرغٜ جىؼ٘دز ئىٚ جىكحىس جىطرٞؼٞس قحه صٗجه ضيل جىعشٗسز أٗ جىظشٗف جرعطػْحتٞس ي 

 سٕح .رعطػْحتٞس فحىعشٗسز ضقذس ذقذجىظشٗف ج

ي قٞكع ضنفكو جقطكشجً ألُ ّظشٝس جىعشٗسز ر ضؼطرش  شٗؾحً ػيٚ ٍرذأ جىَشكشٗػٞس     

ٍرككذأ جىَشككشٗػٞس ذَؿَ٘ػككس ٍككِ جىعككَحّحش ي ٗضؼككذ جىشقحذككس جىقعككحتٞس جىعككَحُ جألٍػككو 

ػيككٚ ّشككحغ جىغككيطحش جىؼحٍككس ٍٗنَككالً ىَرككذأ جىَشككشٗػٞس ي ألّٖككح ضكقككق ظككَحّس أمٞككذز 

ألفكشجد ىَ٘جؾٖككس جىغككيطس جىؼحٍككس ٍككِ جؾكو ئ ككذجس جىكنككٌ ذككرطالُ جىطصككشف جىَخككحىف ى

 . ىيقحُّ٘ أٗ جىطؼ٘ٝط ػِ جألظشجس جىطٜ أقذغطٖح

 ٕٜ مَح ٝيٜ :ٍَح ضقذً رذذ ٍِ ضكذٝذ ذؼط جرعطْطحؾحش    

ـ أُ جىذٗىس ٗذ٘جعطس عيطحش جىعرػ جإلدجسٛ ضٖذف ئىٚ قَحٝكس أٍكِ جىَك٘جغِْٞ ٍكِ 1

س قٞحضٌٖ ٗأٝعح ٖٝذف ئىٚ قَحٝطٌٖ ٍِ ٍخحغش جإلٍكشجض ٗجّطشكحسٕح جىَخحغش ٗعالٍ

 جىؼحٍس . أرٍحمِٗجىَكحفظس ػيٚ جىٖذٗء فٜ جىَذُ 

ـ فارج محّص جإلدجسز فٜ ّطح  ٍَحسعطٖح ىغكيطحش جىعكرػ ىٖكح عكيطس ضقذٝشٝكس ئر أّٖكح 2

ىٞغككص ٍطيقككس ٍككِ مككو قٞككذ يئر ضخعككغ ئؾككشجءجش جىعككرػ ٗذحػطرحسٕككح ٍؿَ٘ػككس ٍككِ 

جإلدجسٝس ىَرذأ جىَششٗػٞس جىقحّّ٘ٞس ي مَكح ىَكح محّكص أؾكشجء ٗٗعكحتو جىعكرػ  جىقشجسجش

ضخعغ ىؼذٓ قٞ٘د ضكذد جىَذٙ جىزٛ ٍِ حأّٖح أُ ضعغ قٞ٘دج ػيٚ قشٝحش جألفشجد فاّٖح 

 ٝؿ٘ص فٞٔ ى دجسز جىَغحط ذٖزٓ جىكشٝحش .

ـ ٗؾك٘د سقحذكس قعكحتٞس ػيكٚ عكيطحش جىعكرػ جإلدجسٛ ٍكِ قٞكع جىٖكذف ئر ٝؿكد أُ 3

ٗئرج ىكٌ ضٖكذف ئىكٚ قَحٝكس جىْظكحً جىؼكحً ّنكُ٘ أٍكحً  ي ذف جىعرػ قَحٝس جىْظحً جىؼكحًٖٝ

جىغيطس ٗأٝعح ٝؿد أُ ٝنُ٘ جىغرد ٍ٘ؾ٘دج ٗققٞقٞح ٗئُ ٝنكُ٘  هجّكشجف فٜ جعطؼَح

يقكح ألّٖكح جى٘عٞيس جىَغطؼَيس فٜ قَحٝس جىْظحً جىؼحً رٝإدٛ ئىكٚ ضقٞكذ جىكشٝكحش ضقٞكذج ٍط

 ئٕذجس ىيكشٝحش جىؼحٍس .
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 ٗفٜ  طحً ذكػْح رذذ ٍِ ضكذٝذ ذؼط جىط٘ ٞحش ٕٜٗ مَح ٝيٜ: 

ـ ٍْف جإلدجسز عيطحش أٗعغ ىَ٘جؾٖس جىظشٗف جرعكطػْحتٞس ٍكغ ظكشٗسز ئذقكحء سقحذكس 1

 جىقعحء جإلدجسٛ ػيٚ عيطحش جىعرػ جإلدجسٛ غٞيس فطشز جىظشٗف جرعطػْحتٞس .

ألقك٘جه ذَكح ٝكطالءً ٍكغ ـ جىطضجً ٕٞثحش جىعرػ جإلدجسٛ ذَرذأ جىَشكشٗػٞس فكٜ ؾَٞكغ ج2

 قَحٝس جىْظحً جىؼحً ٗػذً ضقٞذ قشٝحش جإلفشجد ألّٖح ضَػو ئٕذجس جىكشٝحش جىؼحٍس . 
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 ًصبدرلبئًت ان 
 جىَشجؾغ جىَطخصصس ٗجىؼحٍس :

   جىنطدأٗر:

 
ىَؼكككحسف دجسٛ ي ٍركككذأ جىَشكككشٗػٞس ي ٍْشكككأز جد. ئذكككشجٌٕٞ ػركككذ جىؼضٝكككض حكككٞكح : جىقعكككحء جإل -1

 .  2006ذحإلعنْذسٝس ي 

ـ غشٗش جىؿٕ٘شٛ :ٍكذٙ ظكشٗسز جىغكيطحش جرعكطػْحتٞس فكٜ ؾَٖ٘سٝكس ٍصكش جىؼشذٞكس ٗجىشقحذكس 2

 .2005عس جىؼشذٞس ي جىقحٕشز يعْس ػيٖٞح ـ دسجعس ٍقحسّس ذحىقحُّ٘ جىذعط٘سٛ جىفشّغٜ ي دجس جىْٖ

: دسجعس ٍقذٍس فٜ جىقحُّ٘ جإلدجسٛ ي ؾحٍؼس جىؼالقكحش جىذٗىٞكس ي  د. قغِٞ ػػَحُ ٍكَذ ػػَحُ -3

 ذشّحٍؽ جىطؼيٌٞ جىَفط٘ـ ي غٞش ٍْش٘س . 

سأفص ف٘دٓ:ٍصحدس جىَششٗػٞس جإلدجسٝس ٍٗغررحضٖح  دسجعس ٍقحسّس سيدجس جىْٖعكس جىؼشذٞكس ي  ـ د.4

 .1994ي  جىقحٕشز

 .1997جىقحٕشز يىْٖعس جىؼشذٞس ي ـ د.سٍعحُ ٍكَذ ذطٞخ:جى٘عٞػ فٜ جىقحُّ٘ جإلدجسٛي دجس ج5

  .1978يٍطرؼس ؾحٍؼس ذغذجدي2ٛيغـ د.ححخ ضٍ٘ح ٍْص٘س :جىقحُّ٘ جإلدجس6

ـ غؼَٞٔ جىؿشف : ٍركذأ جىَشكشٗػٞس ٗظك٘جذػ  عك٘ع جإلدجسز ىيقكحُّ٘ ي دجس جىْٖعكس جىؼشذٞكس ـ 7

 .1984حٕشز ي عْس جىق

جىطكك٘ذؿٜي جىقككحٕشز يعككْس  غػككحده جىغككؼٞذ ٍكَككذ أذكك٘ جىخٞش:جىعككرػ جإلدجسٛ ٗقككذٗدٓ يٍطككحذ -8

1993.  

ذٍككس ئىككٚ ـكك ػككحٍش جقَككذ ٍخطككحس:ضْظٌٞ عككيطس جىعككرػ جإلدجسٛ فككٜ جىؼككشج  يسعككحىس ٍحؾغككطٞش ٍق 9

 .1975ؾحٍؼٔ ذغذجديعْس 

د. ػركككذ جىكككشؤٗف ٕشكككحً ٍكَكككذ جىرغكككّٜٞ٘ : ّظشٝكككس جىعكككرػ جإلدجسٛ فكككٜ جىكككْظٌ جى٘ظكككؼٞس  -10

  .2009ىؼشذٞس ي جىقحٕشزي عس جدجس جىْٖي 2جىَؼح شز فٜ جىششٝؼس جإلعالٍٞس ي غ

ض٘ذقحه ـ جىَغشخ  د. ػرذ جىقحدس ذأْٝس :جىقعحء جإلدجسٛ جألعظ جىؼحٍس ٗجىطط٘س جىطحسٝخٜ يدجس -11

 .1983يعْس 

ذٞكس ـ جىقكحٕشزي ـ ػرذ جىْح ش أذ٘ عَٖذجّٔ :جىقعكحء جإلدجسٛ ـ جىنطكحخ جألٗه ي دجس جىْٖعكس جىؼش12

   ذذُٗ عْس ّشش.

جإلعككنْذسٝس ي ي ٍْشككأز جىَؼككحسف ي 2جإلدجسٛ ـ قعككحء جإلىغككحءيغـكك ػككذّحُ ػَككشٗ :جىقعككحء 13

 .2004عْس

ي دجس جى٘عكحتو ىيْشكش ي ػَككحُ ي 1د. ػيكٜ  طكحس حكطحٗٛ : جىك٘ؾٞض فكٜ جىقكحُّ٘ جإلدجسٛ يغ -14

2003 . 

   .2004عْس  ذذُٗ ٍنحُ ّشش ي :جىقعحء جإلدجسٛ ـحىؿضء جألٗه ي-----------------------      

ذككذٝش د. ػصككحً ػرككذ جىٕ٘ككحخ جىرشصّؿككٜ د. ٍٖككذٛ ٝحعككِٞ جىغككالٍٜ : ٍرككحدب  د.ػيككٜ ٍكَككذ -15

 . 1993جىغْٖ٘سٛ ي ذغذجد ي ٗأقنحً  جىقحُّ٘ جإلدجسٛ ي ٍنطرس 

ػَحد قغِٞ ػركذ هللا ٗجىغكٞذ قيَكٜ جىك٘صجُ : جىعكرػ جإلدجسٛ ٗجى٘ظٞفكس جإلدجسٝكس ىيشكشغس ي  -16

 . 2005ٍصش ي ميٞس جىششغس ي جىششغس فٜ  سي أمحدَٝٞ 3غ

 . 2010جىقحُّ٘ ؾحٍؼس دٕ٘ك ي د. ٍحصُ ىٞي٘ سجظٜ : جىقعحء جإلدجسٛ ي ميٞس  -17

ي دجس جىَطر٘ػكككحش ي جىقكككحٕشز  5: جىككك٘ؾٞض فكككٜ جىقكككحُّ٘ جإلدجسٛ ي غ ---------------------     

 .2004ي

 .2005ىؼيً٘ ىيْشش ي جىؿضجتش يـ ٍكَذ جىصغٞش ػيٜ :جىقشجسجش جإلدجسٝس يدجس ج18

 .   2001جىذَْٜٝ: ضك٘ه جىقشجس جإلدجسٛ ي دجس جىػقحفس ىيْشش ي جألسدُي هللاـ ٍكَذ ػرذ 19
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ـكك د. ٍكَككذ ػرككذٓ أٍككحً : جىقعككحء جإلدجسٛ ـ ٍرككذأ جىَشككشٗػٞس ٗضْظككٌٞ ٍؿيككظ جىذٗىككس ـ دسجعككس 20

   ـ جإلعنْذسٝس ي ذذُٗ عْس ّشش .يدجس جىفنش جىؿحٍؼٜ 1ٍقحسّسي غ

   .2002ميٞس جىقحُّ٘ ي  ٛ ي ؾحٍؼس جىَغطْصشٝس يـ د.ٍكَذ ػيٜ ؾ٘جد:ٍرحدب جىقحُّ٘ جإلدجس21

د. ٍصطفٚ أذ٘ صٝذ فَٖٜ : جى٘عٞػ فكٜ جىقكحُّ٘ جإلدجسٛ ي جىَنطركس جىقحّّ٘ٞكس ي جىقكحٕشز ي ذكال  -22

 .عْس ّشش 

ـ ٍصطفٚ ٍكَك٘د ػفٞفكٜ :جى٘عكٞػ فكٜ ٍركحدب جىقكحُّ٘ جإلدجسٛ جىَصكشٛ ٗجىَقكحسُ ـ جىنطكحخ 23

  .7112 يذذُٗ ٍنحُ ّشش يعْس1جىػحّٜ ي غ

  .1993ش ٗجىط٘صٝغ ي ػَحُ ي د. ّ٘جف مْؼحُ : جىقحُّ٘ جإلدجسٛ ي دجس جىػقحفس ىيْش -24

ىَؼحسف جإلعكنْذسٝس ـ د. ٗؾذٛ غحذص غشذحه :جىغيطحش جرعطػْحتٞس ىشتٞظ جىؿَٖ٘سٝس يٍْشأز ج25

  .1988يعْس 

 .2015يعْس1ٍنطرس جىغْٖ٘سٛ ي غ ـ د. ٗعحً  رحس جىؼحّٜ : جىقعحء جإلدجسٛ ي26

ـ ٝكٞٚ جىؿَو :ّظشٝس جىعشٗسز فٜ جىقحُّ٘ جىذعكط٘سٛ ٗذؼكط ضطرٞقحضٖكح جىَؼح كشز يدسجعكس 27

 .2002يدجس جىْٖعس جىؼشذٞسيجىقحٕشزيعْس  3ٍقحسّسيغ

 

 جىشعحتو ٗجىرك٘ظ:غحّٞح:

 

ٍؿيكس ؾحٍؼكس ضنشٝكص  ـ أٍٞش قغِ ؾحعكٌ :ّظشٝكس جىظكشٗف جرعكطػْحتٞس ٗضطرٞقحضٖكح جىَؼح كشز ي1

  . 6111عْس  سي8سـحىؼذد 3جىَؿيذ ‘ىيؼيً٘ جإلّغحّٞس

د. غككشٗش ذككذٝ٘ٛ : ذكككع ذؼْكك٘جُ جىشككشغس ٗجىكشٝككس ٍٗرككذأ جىطكك٘جصُ ذككِٞ عككيطحش  -2

حكشغس دذكٜ ي جىغكْس  سجىششغس ٗقشٝكحش جىَك٘جغِْٞ ي ٍؿيكس جألٍكِ ٗجىقكحُّ٘ ي أمحدَٝٞك

 .1995جىػحىػس ي جىؼذد جألٗه ي 

ميٞكس جىقكحُّ٘س ي ذٍكس ئىكٚ ؾحٍؼكس ذغكذجد   عَٚ ٍْزس  يٞفس : جىْظحً جىؼحً ي سعكحىس ٍحؾغكطٞش ٍق -3

  غٞش ٍْش٘س .

ػٞغٚ جذِ عكؼذ جىْؼَٞكٜ : جىعكرػ جإلدجسٛ ٗعكيطحضٔ ي سعكحىس ٍقذٍكس ىْٞكو دسؾكس جىكذمط٘سجٓ ي  -4

   .2009ي ميٞس جىكق٘  ي عْس  ؾحٍؼس جىقحٕشز

ىْٞكو  ـ فحدٛ ّؼٌٞ ؾَٞو:ٍرذأ جىَشكشٗػٞس فكٜ جىقكحُّ٘ جإلدجسٛ ٗظكَحّحش ضكقٞقكٔ يسعكحىس ٍقذٍكس5

 .2011حـ جى٘غْٞس يفيغطِٞ يعْس دسؾس جىَحؾغطٞش فٜ جىقحُّ٘ جىؼحً ي ؾحٍؼس جىْؿ

ـكك فٞصككو أّغككٞغس: ّظشٝككس جىظككشٗف جرعككطػْحتٞس ٗأغشٕككح ػيككٚ جىكشٝككحش جىؼحٍككس ي ٍؿيككس جىَْطككذٙ 6

   . 2005غنشز ي جىؼذد جألٗه يجىقحّّٜ٘ ي ميٞس جىكق٘  ي ؾحٍؼس  ذ

: جىطْظٌٞ جىقحّّٜ٘ ىكحىس جىط٘جسب ـ دسجعس ٍقحسّس ي ذككع ذ عـ د.ّغٌ جقَذ ٍكَذ ٗدٗىس جقَذ ػر7

 .   42005ي جىؼذد 2ٍْش٘س فٜ ٍؿيس ؾحٍؼس ضنشٝص ىيؼيً٘ جإلّغحّٞسي جىَؿيذ

فٜ  حـ ٕحّٜ ػيٜ ئذشجٌٕٞ جىطَٖحٗٛ:ّظشٝس جىعشٗسز فٜ جىقحُّ٘ جإلدجسٛ ٗجىذعط٘سٛ ٗضطرٞقحض8ٖ

ىْٞكو دسؾككس دمطكك٘سجٓ فككٜ جىقككحُّ٘ جىؼككحً يؾحٍؼككس  جىطشكشٝغ جألسدّككٜي دسجعككس ٍقحسّككس يسعككحىس ٍقذٍككس

 .1992ىقحٕشز ميٞس جىكق٘  يعْس ج

 

 جىق٘جِّٞ:  غحىػح:

 

 .  2008ىغْس 21قحُّ٘ جىَكحفظحش غٞش جىَْطظَس فٜ ئقيٌٞ سقٌ  -1

 . 1981ىغْس  89قحُّ٘ جىصكس جىؼحٍس سقٌ  -2
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