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 األهداء
 

 اىل مً اّصاىا بَنا زب العصٗ 

 ابٕ ّامٕ

 حبًا ّاحرتامًا 

ًٛ ّتثنٔيًا هلنا علٙ حطً تسبٔتَنا   ّفا

 القاىٌْ ّالعلْو الطٔاضٔ٘اىل االضتاذٗ االفاضل يف كلٔ٘ 

 ّفاٛ ملا قدمِْ يف ضبٔل آصاليا اىل ما حنً علُٔ

 القاىٌْ ّالعلْو الطٔاضٔ٘االصدقاٛ يف ّاىل كاف٘ االخْٗ 

 اعتصاشا بسفقتَه

 

 سٗ حبثٕ ٍرا  اٍدٖ مث

 

 ٘الباحث
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 وتقديرشكر 
يً  ظدرٔؿً جهسـدٖر ؿيح ٖخسوط فٕ  جهيفردذ جهوغّٖرؿوٓ جهرغى يً ؿظز  

، اال  نصٖرًٖ ددؤّج جهفغل دـػحثِى ّيّجكفِى جهٌدٖوةر ٌُٙحس يضحؿر جهّد ّجالػسرجى 
فةإً  ، هذج  ً جهضنر شير جهيـسرفًٖ دحٛػشحً، ّيٖدجً جهضحنرًٖ يً ؤُل جاليسٌحًؤ

ير ضنر ينشًٖر دإرٖط جهّرد ؿشةٓ ؤً  ؤً ؤسلدى دنويً دّجؿٕ جالؿسرجف دحهظيٖل 
دضنرٔ جهـيٖةق ّجيسٌةحٌٕ    ريسّظِ ددؤإف، ٌحس ُئالء جهػق  ًج يًٖشٖر ًجٌزرسفٕ 
 . ؿيّيًح / ّكشى جهلحًٌّ خظّظًح جهلحًٌّ ّجهـوّى جهشٖحشٖراهٓ نوٖر  جهدوٖغ

 رٖىةٔ جهنٌٖػق هشحٌٕ ؿحظزًج ؿً ضنر ُؤشسحذّسسّكف نويحسٕ ّال 
َّ دلدّهَ ٔجهذ حسام عبد اللطيف الدكتور    دػصٕجٙضرجف ؿوٓ  سفغل ؿو
فإرْ  جهدػشجٙصر جٙندر فٕ ؤٌظحز  حجهسٕ نحً هِ جهشدٖدذ،جهـويٖر دأرجثَ  سّظَِّٖ

ؿٌٕ نل خٖر ُّّ  حاهٓ جهلل ٖظزِٖ حؤسرم ظزجءُ ضنرٔ ؿحظزًج ؿً جهّفحء دػلَ
 خٖر يً ٖظحزٔ.

 جّ جشِى فٕ جٌظحز ُذٍ جهدػش . ّجهضنر يّظّل جهٓ نل يً يد هٕ ٖد جهـًّ
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 ادلقديت
ٌدٕ جهػيد هلل رخ جهـحهيًٖ ّجهظالذ ّجهشالى ؿوٓ جهيدـّش رػير هوـحهيًٖ 

 جهػٖدًٖ جهػحُرًٖ ّظػدَ جهغر ّآهَجهـدل يػيد )ظوٓ جهلل ؿوَٖ ّؿوٓ 
 .جهيٌسظدًٖ( 

 ّدـد...
سٌضإ جهدؿّْ جٛدجرٖر ؿً خظّير دًٖ ػرفًٖ غٖر يسنحفثًٖ ، ُّيح ظِر جٛدجرذ 
دّظفِح شوػر ؿحير ّجهفرد ، ّسـرف جهخظّير جٛدجرٖر دٌحّء ؿوٓ يح جشسلرز 

رف ٛػدْ ؿوَٖ ؤػنحى جهلغحء جٛدجرٔ دإٌِح: ُٕ ػحهر كحٌٌّٖر سٌضح يً يٌحزؿر ػ
جهظِحز جٛدجرٖر جهـحير فٖيح ؤظدرسَ يً كرجرجز، ؤّ ؤػدصسَ يً ؤغرجر ؤّ اخالل 

ؤٔ ؤً جهخظّير ُٕ يظيّؿر يً جٛظرجءجز سددؤ   ، دحهسزجيحسِح جهـلدٖر ؤّ غٖرُح
دبكحير جهدؿّْ ؤيحى جهيػنير دٌحّء ؿوٓ يشوم اٖظحدٕ ٖسخذ يً ظحٌخ جهيدؿٕ، 

ّالُيٖر جهدؿّْ جالدجرٖر فلد سى جخسٖحرٌح هِذج  . ؽٌّٖسِٕ دحهػنى جهفحظل فٕ جهٌزج
فٕ يشٖرسٌح جهلحٌٌّٖر ؿشٓ جً ٌػظد صيحرُح فٕ جيل جهيّغّؽ هٖنًّ دذرذ 

جظرجءجز جهسلحغٕ ؤُيٖسَ جهسٕ سسيصل فٕ  ّهيّغّؽ دػصٌح ُذجيشسلدوٌح جهلرٖخ ، 
ٖـحز ؿوٓ غّء ػدٖـر جهدؿّْ جٛدجرٖر فٕ ؼل يـؼى جهسضر جيحى جهيػحنى جالدجرٖر

فلد كشيٌح ودؿّْ جٛدجرٖر هفحً سشوٖػ جهغّء ؿوٓ يدْ يالءير جهلّجؿد جهـحير 
ّسغيً يػودًٖ جالّل  يفِّى جهدؿّْ جالدجرٖر الّلج صالصر يدحػش ؿوٓجهدػش ُذج 

ضرّػ كدّل جهدؿّْ سـرٖف جهدؿّْ جالدجرٖر ، جيح هيػوخ جهصحٌٕ فلد سٌحّل 
ّسغيً يػودًٖ جالّل  جظرجءجز جكحير جهدؿّذ جالدجرٖر جهيدػش جهصحٌٕ،  جالدجرٖر

، جيح  نٖفٖر جهسؼوى جٛدجرٔ، ّجهيػوخ جهصحٌٕ  نٖفٖر سلدٖى ؿرٖغر جهدؿّذ جالدجرٖر
ّسغيً  جظرجءجز جهفظل فٕ جهدؿّْ جالدجرٖر فلد جخذ ؿٌّجً جهيدػش جهصحهش

نٖفٖر جهػـً ً يػودًٖ جالّل جظرجءجز جهسلحغٕ ، جيح جهيػوخ جهصحٌٕ فلد ػيل ؿٌّج
 . ز، سوز ُذٍ جهيدحػش خحسير يسغيً جُى جالشسٌسحظحز ّجهسّظٖحدحهػنى جهلغحثٕ

ُذج ٌّشإل جهلل جً ّٖفلٌح فٕ نسحدر دػصٌح ُذج ّيح جهنيحل جال هلل ّػدٍ فحً ّفلٌح فٕ 
 .   ّهَ جهػيد ّيٌَ جهـًّ ّجهسّفٖقنسحدَ فذهم فغل يً جهلل ؿوٌٖح 
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 ادلبحج االول
 االداريتيفهىو اندعىي 

جً جهلغحء جٛدجرٔ ال ٖينً جً ٖخّع فٕ ٌؼر جهٌزجؽ دًٖ ظِحز جٛدجرذ 
جهـحير ّجٙفرجد سولحثًٖح يح هى ٖلدى اهَٖ ػوخ دذهم ٖسيصل فٕ جهدؿّْ جٛدجرٖر ، جهسٕ 
سلحى ؿوٓ جٛدجرذ ديٌحشدر ييحرشسِح ٌضحػِح جٛدجرٔ كدل جهغٖر ، شّجء ؤنحً 

، ّجهدؿّْ جٛدجرٖر دِذج جهيـٌٓ ُٕ ٌضإذ جهلغحء ضخظًح يـًٌّٖح ؿحيًح ؤى خحظًح 
جٛدجرٔ جًٖح نحٌز ػدٖـسَ ، شّجء نحً كغحء اهغحء ٖسٌحّل جهلرجرجز جٛدجرٖر 
دإٌّجؿِح ، ؤى نحً كغحّء نحياًل ٖسٌحّل دؿحّْ جهسـّٖع ّجهدؿحّْ جٙخرْ جهسٕ 
ٖخسط دِح جهلغحء جٛدجرٔ ندؿحّْ جهسشّٖحز جهّؼٖفٖر ّدؿحّْ جهغرجثخ 

دؿحّْ جهػـً فٕ ظػر جالٌسخحدحز جهسضرٖـٖر ّجهدودٖر ّدؿحّْ جهـلّد جٛدجرٖر ّ
 . (3)ّغٖرُح

ّشٌػحّل ٌُح جهػدٖش ؿً جهدؿّْ جٛدجرٖر ّيفِّيِح ّذهم ددٖحً سـرٖفِح 
ّضرّػ كدّهِح ، هذج سى سلشٖى ُذج جهيدػش ؿوٓ يػودًٖ ، جّٙل ٖخسط دسـرٖف 

 ٌّغغ فَٖ ضرّػ كدّل جهدؿّْ جالدجرٖر .جهدؿّْ جالدجرٖر ، جيح جهيػوخ جهصحٌٕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( جدرجُٖى ػَ جهفٖحع ، جالظرجءجز ّظٖحغر جالػنحى هدْ جهلغحء جالدجرٔ ، دػش يٌضّر ، يظوةر دٖةز   3)
 . 71ط ، 3999جهػنير ، شوشور جهيحثدذ جهػرذ ، جذجر 



      3 

 ادلطهب االول
 تعريف اندعىي االداريت

جهدؿّْ جٛدجرٖر ُٕ ّشٖور كحٌٌّٖر هػيحٖر جهػلّق ؤيحى جهلغحء ، يصوِح فٕ  
ذهم يصل دحكٕ جهدؿحّْ . اال آً جالخسالف فٕ ػدٖـر جهٌضحػ جٛدجرٔ ؿً ػدٖـر 

ػٖش ضخط يً ٖيحرس ُذج جهٌضحػ ، جهيسيصل  جهٌضحػ جهخحط ، ّسيٖٖزٍ يٌَ يً
فٕ ييحرشر جهّؼٖفر جٛدجرٖر جهيرشّير ديلسغٓ جهدشسّر ّجهلّجًٌٖ ّجهوّجثغ ، 
ّيً ػٖش يّغّؽ ُذج جهٌضحػ جهيسيصل فٕ سٌفٖذ جهلّجًٌٖ ّاكحير جهٌؼحى جهـحى 

 ّسشٖٖر جهيرجفق جهـحير .
َٕ كّل ٖلظد دَ جالٌشحً اَٖظحَخ (3)الدعوى لغت ُِ ٍِ، جشى يً : ِِٖر جْهَػقِِّ َؿَوٓ َغ

جالّدؿحء، ؤٔ هيح ُٖدََّؿٓ، ّسػوق ؿوٓ ؿّدذ اػالكحز سرظؾ ؤغودِح اهٓ يـٌٓ )جهػوخ( 
 ّؤكردِح اهٓ جالظػالػٕ ؿٌد جهفلِحء يح ٖوٕ:

[ 77]ٖس: هِى فِٖح فحنِر ّهِى يح ّٖدؿًّ : ٌػّ كّهَ سـحهٓ: (  1)جهػوخ ّجهسيٌّٕ
سـيل ديـٌٓ اغحفر جٌٛشحً اهٓ ٌفشَ ضٖثًح، شّجء ّسش ؤٔ ٖػودًّ ؤّ ٖسيًٌّّ.

دحهيوم ؤّ دحالشسػلحق، نحً دػرٖق جهيٌحزؿر ؤّ جهيشحهير. نلّهَ: ُّ هٕ ؤّ يونٕ، 
دلّهَ: )كّل ٖلظد دَ جٌٛشحً اٖظحخ ػق ؿوٓ غٖرٍ   ّيً ٌُح ؿرفِح دـغِى

 . (1 )هٌفشَ(
 

 الدعوى اصطالحًب:
ٖردػ جهلحًٌٌّّّٖ سـرٖف جهدؿّْ دـالكسِح دحهػق جهذٔ سػيَٖ، فحخسوفّج فٕ سػدٖد 
يفِّى جهدؿّْ، نيح جخسوفّج فٕ جهـالكر دٌِٖح ّدًٖ جهػق جهذٔ سػيَٖ، ّهى سـرف 
جهدؿّْ جٛدجرٖر سـرٖفًح نحياًل ّيحٌـًح ، اذ هى ٖسػرق اهٓ سـرٖفِح ؤٔ يً جهلّجًٌٖ 

                                                           

: ٌخدر يً جهـحيوًٖ ددجر جهيـحرف لٖقهشحً جهـرخ ، سػ، ُة (  733جدً يٌؼّر ، ) ز :  (3)
 .  97، ط ( دال سحرٖخيظر ، ) ، جهيظرٖر ، جهلحُرذ 

: د . نحؼى دػر جهيرظحً ، دجر لٖقجهيلسظد فٕ ضرع جٖٛغحع ، ؿدد جهلحُر جهظرظحٌٕ ، سػ (1)
 .71ى ، ط 3981ؿّيحً ،  -دغدجد ، جهيػدـر جهّػٌٖر  -جهرضٖد هوٌضر 

ؿوٕ  -رفٖق جهـظى ، سػلٖق:  نضحف جظػالػحز جهفًٌّ ّجهـوّى،  يػيد ؿوٕ جهسِحٌّٔ (1)
 .704ط،  3991،  ، دٖرّز ينسدر هدٌحً،  دػرّض
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حل ؤيحى فلِحء جهلحًٌّ ّجهلغحء هوخّع فٕ ُذج جهّغـٖر ، ُّذج يح ٖفشغ جهيظ
جهيظحل، فلد ػحّل ضحرهز دٖدحص سـرٖف جهدؿّْ جٛدجرٖر دإٌِح : ))يظيّؿر 
جهلّجؿد جهيسدـر ّجهيػدلر يً جظل جهّظّل جهٓ ػل كغحثٕ هويٌحزؿحز جهسٕ كحيز 
دشدخ جهٌضحػ جالدجرٔ((. ّؿرفِح ُّرّٖ دحٌِح : يظيّؿر جهلّجؿد جهيسـولر 

جؿحز جهسٕ ٖصٖرُح ٌضحػ جالدجرذ جهـحير دظرف جهٌؼر ؿً جهظِر جهلغحثٖر جهسٕ دحهٌز
سخسط دحهٌؼر فِٖح . جيح جدوسًّ فٖـرفِح دحٌِح : ))يظيّؿر جهيٌحزؿحز جهيسـولر 

ّجهشدخ فٕ ؿدى سـرٖفِح ٖينً ردٍ اهٓ ػدجصر جهدؿّذ جٛدجرٖر  (3)دحهيرجفق جهـحير(( 
ضنل ؿحى يً ظِر ، ّجهٓ ؿدى ّظّد سلًٌٖ جهيرسدػ دػدجصر جهلحًٌّ جٛدجرٔ د

كحٌٌّٕ يسنحيل ّيّػد ّيشسلل ؿً يحُٖر جهدؿّْ جهيدٌٖر يً ظِر جخرْ فيـؼى 
جهدّل جهسٕ سإخذ دٌؼحى جهلغحء جهيزدّض ال سزجل اظرجءجز يدحضرذ جهدؿّْ جٛدجرٖر 

ر ، فِٖح يسإصرذ اهٓ ػد ندٖر دلّجًٌٖ جهيرجفـحز جهيدٌٖر جهسٕ سػنى جهدؿحّْ جهيدٌٖ
ح دضنل يشسلل ُّذج يح ال ٖدؽ يظحاًل ٛدرجز خظحثط جهدؿّْ جٛدجرٖر ّييٖزجسِ

ُذٍ جهخظحثط ّجهييٖزجز جهسٕ ال سٌفم سفرع ٌفشِح ؿً جهدؿّْ جهيدٌٖر ، 
ّجشسلالهٖسِح ؿً يصٖالسِح جهيدٌٖر نويح نحٌز يػاًل هودػش ّجهدرجشر. ُّذج يح ٖضظؾ 

يح ٖـسرِٖح يً خوػ ّيزض دٌِٖح ّدًٖ  ؿوٓ جهخّع فِٖح ّيػحّهر دٖحٌِح ّازجهر
اظرجءجز ّخظحثط جهدؿحّْ جهيدٌٖر . ّيً صى سإظٖوِح ّجٙخذ دِح ؤيحى يػحنى 
جهلغحء جٛدجرٔ دضنل ٖظـل يً جهدؿّْ جٛدجرٖر دؿّْ يشسلور ّكحثير دذجسِح ، 

 (1) ّظّاًل اهٓ كغحء ادجرٔ يسخظط غٖر يسػدؾ دػحدؾ جهلغحء جهـحدٔ.
ال ٖـٌٕ آً هودؿّْ جٛدجرٖر يفِّيًح يخسوفًح ؿً يفِّى جهدؿحّْ ّييح شدق 

جهلغحثٖر جٙخرْ . اذ آً جهدؿّْ شّجء ؤنحٌز يدٌٖر ؤى ظٌحثٖر ؤى ادجرٖر ، يح ُٕ 
ؤيحى جهلغحء ٖسّظَ دِح ُدفِح سػلٖق جهػيحٖر هػلّق جهيّجػً اال ّشٖور كحٌٌّٖر 

 .حٖسَجهخظى اهٓ جهلغحء هوػظّل ؿوٓ سلرٖر ػٍق هَ جّ ػي
 

                                                           

( ؿّجددٔ ؿيحر ، ؿيوٖر جهركحدر جهلغحثٖر ؿوٓ جؿيحل جالدجرذ جهـحير فٕ جهٌؼحى جهظزجثرٔ ، جهظزء جالّل ، 3)
 . 80، ط 3981دّٖجً جهيػدّؿحز جهظحيـٖر ، جهظزجثر ، 

 .398، ط 1000( د. ؿدحس جهـدّدٔ ، ضرع جػنحى كحًٌّ جهيرجفـحز جهيدٌٖر ، ظحيـر جهيّظل ، 1)
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 ادلطهب انخاني
 شروط قبىل اندعىي االداريت

جهدؿّْ ُٕ ّشٖور سػرٖم جهلغحء يً جظل ػيحٖر جهػق جّ جهيظوػر ، 
فحهػق فٕ جهدؿّْ ُٕ جالينحٌٖر جهسٕ سغيٌِح جهدّهر هظحػخ جهضإً فٕ جالهسظحء 
جهٓ جهيػنير هويػحهدر دػيحٖر ػلّكَ ّيظحهػَ ، ّػق جالهسظحء جهٓ جهلغحء ػق 

ؿحى يدحع هنل ضخط ، ّكد ؿيوز جهسضرٖـحز جهيخسوفر ؿوٓ سلٖٖد  دشسّرٔ
جشسـيحهَ ػسٓ ال ٖرُق جهلغحء دإؿدجد ُحثور يً جهدؿحّْ ّػسٓ ال ٖسخذ ّشٖور 
هونٖد ّجالغرجر ّهذهم فرغز سوم جهسضرٖـحز ضرّػًح هلدّل جهدؿّْ جيحى 

ّجال فحً  جهيػنير ، ّٛكحير دؿّْ كغحثٖر جيحى جهلغحء ٖةظخ سّفر سوم جهضرّػ
جهةدؿّْ ال سةنًّ يلدةّهر دظرف جهٌؼر ؿيةح جذج نحً جهيدؿٕ يػلًح فٕ 
جدؿحثَ جى غٖر يػق ، ّؿوَٖ ٖظخ ؿوٓ جهيػنير جً سسصدز يً ضرّػ كدّل 
جهدؿّْ فٕ جهظوشر جالّهٓ ّسسإند يً سّفٖر ظيٖؾ ُذٍ جهضرّػ ، ّفٕ ػحهر سخوف 

 .(3)ضرػ جّ جنصر ٖظخ ؿوٓ جهيػنير ردُح ضناًل
ضرّػ كدّل جهدؿّْ جٛدجرٖر ٖينً سلشٖيِح جهٓ ضرّػ ؿحير ٖظخ ّ 

سّجفرُح فٕ ظيٖؾ جهدؿحّْ جهيرفّؿر جيحى جهلغحء جالدجرٔ ، ّضرّػ خحظر 
  (1)هدـع جهدؿحّْ

 
 
 

                                                           

( شـٖد ؿدد جهنرٖى يدحرم ، جدى ُّٖخ جهٌدجّٔ ، جهيرجفـحز جهيدٌٖر ، ّزجرذ جهسـوٖى جهـحهٕ، يػحدؾ ظحيـةر  3)
 . 71، ط 3984جهيّظل ، 

( ؿدد جهـزٖز خوٖل ددّٖٔ  ، جهّظٖز فٕ جهيدحدْ جهـحير هودؿّْ جالدجرٖر ّاظرجءجسِح . جهػدـر جّٙهٓ ، دجر 1)
 .  88، ط 3970  جهفنر جهـردٕ ، جهلحُرذ
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 انشروط  انعايت :
 شرط الهصمحت -1

هويظوػر ّظِحً فٕ جهدؿّْ جٛدجرٖر ، ّظَ شودٕ يلسغحٍ جشسدـحد يً  
فحثدذ جهٓ ػيحٖر جهلحًٌّ يً جهوظّء جهٓ جهلغحء . جيح جهّظَ جالخر هٖس هَ ػحظر جّ 

، ُّّ جالٖظحدٕ ، فِّ جؿسدحرُح ضرػًح هلدّل دؿّْ نل يً هَ فحثدذ يً جهػنى 
جً سّجفر جهيظوػر هدْ جهيدؿٕ ّكز جكحير جهدؿّْ ضرػ هلدّهِح دػٖش ، ّفِٖح

يً  -ضرػ جهيظوػر ؤٔ  -سػنى جهدؿّْ دـدى جهلدّل فٕ ػحهر جٌسفحءُح ، فحٌَ 
جهدفّؽ جهضنوٖر جهسٕ ال ٖئصر فِٖح جهسإخر فٕ اددجثَ جهٓ يح دـد جكحير جهدؿّْ ّٖظّز 
اددجئٍ فٕ جٖر ػحهر سنًّ ؿوِٖح جهدؿّْ ، ُّّ يشسلل ؿً يّغّؽ جهدؿّْ اذ 

 .(3)ٖفظل فَٖ جشسلالاًل ؿً يّغّؽ جهدؿّْ
 شرط الصفت -2

ؿّْ ُّ ظحػخ جهػق جّ ٖلظد دحهظفر فٕ جهدؿّْ جً ٖنًّ رجفؾ جهد 
جهيرنز جهلحٌٌّٕ جهيـسدْ ؿوَٖ، ّهنً ُذج ال ٖـٌٕ جً جهظفر ضرػًح الكحير جهدؿّْ 
ٖظخ جً سسّجفر فٕ جهيدؿٕ ، دل ّالدد جً ٖنًّ جهيدؿٓ ؿوَٖ جٖغًح ذج ظفر فٕ 
جهدؿّْ . فحهظفر دحهٌشدر هوفرد فٕ جهدؿّْ جٛدجرٖر سسيصل فٕ نٌَّ جظٖاًل جّ 

ؤيح جهظفر دحهٌشدر جهٓ جهظِر جٛدجرٖر فسسيصل  كحًٌٌّٖح جّ ّظًٖح ،  جّ ييصاًلّنٖاًل
هـحى دنٌِّح ظحػدر جالخسظحط فٕ جهسـدٖر ؿً جهظِحز ؤّ جهضخط جالؿسدحرٔ ج

ّؿوٓ ذهم فلد ؿرف جالشسحذ يػيّد ػويٕ جهظفر دحٌِح جهلدرذ جهيدؿٓ ؿوَٖ 
ّسؼِر ؤُيٖر  هسولِٖحجهلحٌٌّٖر ؿوٓ رفؾ جهخظّير جهٓ جهلغحء جّ جهيصّل جيحير 

ضرػ جهظفر فٕ جهدؿحّْ جٛدجرٖر فٕ جالػّجل جهسٕ ٖنًّ فِٖح رجفؾ جهدؿّْ 
ضخظًح غٖر ظحػخ جهػق ، جذ الدد يً سػدٖد ظفر رجفؾ جهدؿّْ ، ّيح جذج نحً 
ٖيوم جً ٖيصل ظحػخ جهػق سيصٖاًل كحًٌٌّٖح نحً ٖنًّ ٌحثدًح ؿٌَ دحالسفحق جّ ٌحثدًح ؿٌَ 

ٖش جً جهظفر جهسٕ سخّل ؤٔ فرد جً ٖلّى درفؾ جهدؿّْ جٛدجرٖر ػ،  دػنى جهلحًٌّ
 :(1)جّ جً ٖسولحُح الدد جً ٖنًّ ّجػدًج يً ُئالء

                                                           

 . 431، ط3977( يػيّد ػويٕ ، جهلغحء جالدجرٔ ، دجر جهفنر جهـردٕ ، جهػدـر جهصحٌٖر ، جهلحُرذ 3)
 . 434(خيٖس جهشٖد جشيحؿٖل ، يظدر شحدق، ط1)
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 جٙظٖل ظحػخ جهيظوػر جهضخظٖر فٕ جكحير جهدؿّْ . .3
جهّهٕ جّ جهّظٕ جّ جهلٖى جّ جهٌحثخ جهلحٌٌّٕ ، جذج نحً جالظٖل فٕ ػحهر يً  .1

 ًج جّ جخر ٖسّهٓ جهسلحغٕ ؿٌَ .جهػحالز جهسٕ ٖلٖى فِٖح جهلحًٌّ فرد
جهييصل جهلحٌٌّٕ هظحػخ جهيظوػر جهضخظٖر شّجء ؤنحً ييصاًل هضخط ؤى  .1

 هِٖثر ينٌّر يً ؿدذ جضخحط ػدٖـٖر جّ جؿسٖحدٖر .
 جهّنٖل دحهخظّير ؿً جالظٖل جّ ؤػد جهيذنّرًٖ آٌفًح . .4

ثٖر ً جهظفر شّجء فٕ جهيدؿٕ جّ جهيدؿٓ ؿوَٖ ضرػ الٌسفحء جهخظّير جهلغحّج 
فحذج هى سسّفر جهظفر فٕ جهيدؿٕ ػنيز جهيػنير دـدى كدّل جهدؿّْ ّجذج هى سسّفر 
فٕ جهيدؿٕ ؿوَٖ ػنيز دحخرجظَ يً جهدؿّْ دػٖش هى ٖنً ٌُحم غٖرٍ جٌلغز 

، ّػسٓ جذج نحٌز جهظفر يٌديظر فٕ جهيظوػر فٕ دؿحّْ جٛهغحء اال  (3)جهدؿّْ
دجرذ ، ُّذج ٖئند ؤً جهظفر ضرػ جٌَ الدد يً سّجفرُح فٕ جهيدؿٓ ؿوَٖ ُّٕ جٛ

 يشسلل يً ضرّػ كدّل جهدؿّْ .
 :شرط األهميت-3

الدد جً سسّجفر ؤُوٖر جهيخحظير فٕ رجفؾ جهدؿّْ جٛدجرٖر جيحى جهلغحء  
ػٖش ذُدز جهيػنير جٛدجرٖر جهـوٖح ديظر جهٓ ))جٌَ ّهثً نحً جالظل جٌَ ال ٖنفٕ 

ذج ػق جّ ذج يظوػر جّ ذج ظفر هلدّل جهدؿّْ جً ٖنًّ جهضخط جهذٔ ٖدحضرُح 
فٕ جهسلحغٕ دل ٖظخ جً سسّجفر هَ ؤُوٖر جهيخحظير هدْ جهلغحء ُّّ جظل ؿحى 

نذهم ٌظز جهيحدذ جهصحهصر  ، ٌٖػدق ؿوٓ جهدؿحّْ جٛدجرٖر نيح ٌٖػدق ؿوٓ غٖرُح((
يً كحًٌّ جهيرجفـحز جهـرجكٕ ؿوٓ ))ٖضسرػ جً ٖنًّ نل يً ػرفٕ جهدؿّْ 

الزير الشسـيحل جهػلّق جهسٕ سسـوق دِح جهدؿّْ ّجال ّظخ جً يسيسـًح دحُٙوٖر جه
 .(2)ٌّٖخ ؿٌَ يً ٖلّى يلحيَ كحًٌٌّح فٕ ُذٍ جهػلّق(( 

                                                           

 . 437( يػيّد ػويٕ ، يظدر شحدق ، ط3)
ػدحؿر جهػدٖصر ، ( خيٖس جهشٖد جشيحؿٖل ، كغحء يظوس جهدّهر ّاظرجءجز ّظٖغ جهدؿحّْ جالدجرٖر ، دجر جه1)

 . 377، ط 3987جهػدـر جهصحٌٖر، جهلحُرذ 
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جً ضرػ جُٙوٖر ّخحظر فٕ يظحل جهدؿّْ جٛدجرٖر الٖصٖر جهظـّدر ذجز  
جالُيٖر ّذهم الً جهيفرّع جً جهيضرؽ فٕ نل دّهر ٖلّى دسٌؼٖى يّغّؽ جُٙوٖر 

 .(3)ّؿحير جهسػدٖق دإػنحى جيرذ
 انشروط اخلاصت

، سسـوةق  جهخحظرجً جهيلرر هلدّل جهدؿّْ جالدجرٖر سّجفر ؿدد يً جهضرّػ 
يً ظِر دغرّرذ ّظّد جهلرجر جهشحدق جهذٔ ٖظدر ؿةً جالدجرذ ، ّيةً ظِةر    
جخرْ درجفؾ جهدؿّْ جهيسيصل دضرػ جهيظوػر ّؤخٖرًج دحهيٖـحد جهّجظةخ جً سرفةؾ   

 خالهَ جهدؿّْ .
   اللرار الشببق : -1

سخغؾ دؿّْ جالدجرٖر فٕ فرٌشح هلحؿدذ جهلرجر جهشحدق ، ّيفحد ُذٍ جهلحؿدذ 
جً جهفرد ظحػخ جهضحً هٖس هَ جكحير جهدؿّْ جيحى جهلغحء جالدجرٔ يدحضرًذ، دةل  
ٖظخ ؿوَٖ ؤّاًل جهوظّء جهٓ جالدجرذ هوػظّل ؿوٓ كرجر درفع ػودَ كدةل جكحيةر   

كد جظدرز يصل ُذج جهلرجر ُّذٍ جهلحؿدذ ال سّظد فةٕ  دؿّجٍ ، اذج هى سنً جالدجرذ 
جهّجكؾ جال جيحى يظوس جهدّهر جهفرٌشٕ ، جيح جهيػحنى جالخرْ فال سٌػدق ؿوِٖح ُةذٍ  

 .(1)جهلحؿدذ يح هى ّٖظد ٌط كحٌٌّٕ دذهم
ُّذٍ جهلحؿدذ هٖشز يً جهٌؼحى جهـحى ، فبذج يح رفـز جهدؿّْ يً ذٔ ضةإً ؤيةحى   

ظدجر جهلرجر جهشحدق ّهى سدفؾ جالدجرذ جهيدؿٓ ؿوِٖح دـدى جهلغحء جالدجرٔ دًّ جشس
كدّل جهدؿّْ الٌـدجى ُذج جهضرػ ، دل جصحرز دفـًح جخر نحً ُةذج جهةدفؾ جالخٖةر    
ديصحدر كرجر شحدق يً ظِر جالدجرذ ّال ّظّد هيصل ُذٍ جهلحؿدذ فٕ يظر ،  جيح فٕ 

شةّجء جيةحى يػنيةر    جهـرجق ّديح جً جهسؼوى ّظّدٕ كدل جهػـً دحهلرجر دحالهغحء 

                                                           

دال شٌر ػدؾ    ( شـٖد ؿظفّر ، ّجهدنسّر يػشً خوٖل ، جهلغحء جالدجرٔ ، يٌضإذ جهيـحرف دحٛشنٌدرٖر ،3)
 . 171، ط

،  ( يػيد ؿوٕ جل ٖحشًٖ ، جهلحًٌّ جالدجرٔ ، جهػدـر جالّهٓ،جهينسدر جهػدٖصر ،  دٖرّز ، دال شةٌر جهػدةؾ  1)
 . 138ط
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جهلغحء جالدجرٔ جّ يظوس جالٌغدحػ جهـحى فحً كرجر جالدجرذ درفع جهسؼوى ٖينةً  
 .  (3)جً ٖـسدر كرجرًج شحدلًح ؤٔ جً هلحؿدذ جهلرجر جهشحدق ّظّد فٕ جهـرجق 

   : الدعوى االداريتالهيعبد في  -2
 ٖخغؾ هولّجؿةد جهـحيةر هوسلةحدى   جهيٖـحد جهخحط دبكحير جهدؿّْ جالدجرٖر 

 . (1)جهيلررذ هشلّػ جهػق جهيػحهخ دَ ، ُذج دحهٌشدر جهٓ جهلغحء جالدجرٔ فٕ يظر
جيح فٕ فرٌشح ٌّؼرًج جهٓ سّػٖد يدد جهػـًّ فٕ جهدؿحّْ جالدجرٖةر ؤيةحى    

جهلغحء جالدجرٔ جهفرٌشٕ ، ظحرز يدذ يٖـحد اكحير دؿّْ جهلغحء جهنحيل ضِرًٖ 
 .(1)ر جهشحدق يً جالدجرذ، سددؤ يً سحرٖخ جهسدوغ جّ جهػظّل ؿوٓ جهلرج

   شرط الهصمحت :-3
جيح هويػحهدر دػق ٖلررٍ جهلحًٌّ ، جّ دفحؿًح ؿً ػةق   جهدؿّْ جالدجرٖر سلحى

هذهم ال  (4)جشٌد جهٓ ظحػخ جهضإً دـلد جّ دٌحءًج ؿوٓ ّجكـر كحٌٌّٖر غحرذ جّ ٌحفـر
 ٖنفٕ سّجفر ضرػ جهيظوػر ، دل ال دد يً جً ٖنًّ جهػحؿً ذج ػق ٖةدجفؾ ؿٌةَ  
ٌحضثًح يً يرنز كحٌٌّٕ يسيٖز ، فيصاًل جهيسـحكد يؾ جالدجرذ ٖػحّل جً ٖػيٕ جهػةق  
جهذٔ ٖشسيدٍ يً جهـلد ، ّنذهم جهيّؼف ٖػحّل ػيحٖةر جهػلةّق جهسةٕ سلررُةح     
جهلّجًٌٖ ّجهوّجثغ دضإً جهيزجٖح جهيحدٖر هوّؼٖفر فٕ جهػـةًّ جهخحظةر دحهيرسدةحز    

 . (7)ّجهينحفأز
 
 
 
 

                                                           

،  3983( يػيد ؿدد جهشالى يخوط ، ٌؼرٖر جهيظوػر فٕ دؿّْ جالهغحء ، دجر جهفنر جهـردٕ ، جهلحُرذ ، 3)
 .91ط

 . 190( يػيّد ػويٕ ، يظدر شحدق ، ط1)
 . 138( يػيد ؿوٕ جل ٖحشًٖ ، ط1)
 . 430( يػيّد ػويٕ ، يظدر شحدق ، ط4)
ّيظوس جهدّهر ، دجر جهيـحرف ، جهػدـر جهصحهصر ، جالشةنٌدرٖر  ( يظػفٓ جدّ زٖد فِيٕ ، جهلغحء جالدجرٔ 7)

 . 811، ط 3911
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 ادلبحج انخاني
 اجراءاث اقايت اندعىة االداريت

سيصل اظرجءجز جكحير جهدؿّْ جهيدٌٖر ؤى جهظٌحثٖر ؤى جٛدجرٖةر ، غةيحٌحز   
يِير ّؤشحشٖر ال غٌٓ ؿٌِح هػفؼ ػلّق ؤػرجف جهدؿّْ ّظٖحٌسِح ّظّاًل اهةٓ  
جهػلٖلر ّجهػنى فِٖح دضنل ؿحدل ّشرٖؾ ، ُّذٍ جٛظرجءجز سسػوخ جشسٖـحدًح ّدكةر  

ّال شٖيح فٕ يظحل جٛظةرجءجز   –ً جهٌظّط جهسٕ سـحهظِح فٕ درجشسِح ّذهم ال
كوٖور اذ ال سسٌحشخ يؾ ؤُيٖسِح. ّؿوٓ كدر دكر جٛظرجءجز فٕ جهسلحغٕ  –جٛدجرٖر 

ّسنحيوِح ّيالءيسِح هودؿّْ ٖنًّ جهّظّل اهٓ سػلٖق يظوػر جهيسلحغًٖ ّظٖحٌر 
يػودةًٖ: جالّل نٖفٖةر   كشيٌح ُذج جهيدػش ؿوٓ ّهوسّغغ جنصر  ،ػلّكِى دإكل ظِد

 سلدٖى ؿرٖغر جهدؿّذ جالدجرٖر، جيح جهيػوخ جهصحٌٕ ضرػ جهسؼوى جٛدجرٔ .

 ادلطهب االول
 كيفيت تقديى عريضت اندعىة االداريت

ؿرٖغر جهدؿّْ: ّغؾ جهفلِحء سـحرٖف ؿدٖدذ ، يٌِى ؿرفِح : دإٌِح جهّشٖور جهسٕ 
ؿوٓ جهػيحٖر جهلغحثٖر هػلَ  ٖوظإ جهيّجػً اهٓ جهشوػر جهلغحثٖر هوػظّل  ديّظدِح

جهيـسدْ ؿوَٖ ، ّ ؿرفِح آخر: دإٌَ ُّ جٛظرجء جهذٔ ٖسلدى دَ جهضخط جهٓ 
جهلغحء ؿحرغًح ؿوَٖ يح ٖدؿَٖ ػحهدًح جهػنى هَ دَ ، ّ كحل آخر: دإٌِح جهّركر جهسٕ 
ٖػررُح جهيدؿٕ دٌفشَ ؤّ ؿً ػرٖق ّنٖوَ كحظدًج ؿرع ّكحثؾ كغٖسَ ّ سػدٖد 

، ّ ؿرفِح آخر: دإٌَ ػوخ ٖلديَ ظحػخ جهـالكر ؤّ يً ٌّٖخ ػودحسَ هويػنير 
ؿٌَ كحًٌٌّح اهٓ جهلغحء ّ ٖػوخ فَٖ ػق ٖزؿى جٌَ هَ ؿٌد جٗخر شّجّء نحً 

 . (1)جهػرفًٖ ؤضخحظًح ػدٖـًٖٖ ؤّ ؤضخحظًح يـًٌّٖٖ
 

                                                           

 ، دػش يلدى هوسركٖر جهٓ جهظٌف جهصحهش ( ثحضسٓ جػيد جػيد ، ؿرٖغر جهدؿّْ جهيدٌٖر ضرّػِح ّ ؤُيٖسِح3)
 . 7، ط 1033، جهوظٌر جهصحٌٖر هيٌحكضر دػّش جهسركٖر فٕ يظوس جهلغحء، ،  
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ال ٖخسوف يفِّى جهدؿّْ جٛدجرٖر ؿً يفِّى جهدؿحّْ جهلغحثٖر جٙخرْ . فظيٖؾ 
ٕ اال ّشٖور كحٌٌّٖر هػيحٖر جهػلّق ؤيحى جهلغحء ٖسّظَ دِح جهخظى جهدؿحّْ يح ُ

اهٓ جهلغحء هوػظّل ؿوٓ سلرٖر ػٍق هَ جّ ػيحٖسَ، ّذهم يً خالل ػوخ 
 (3) سػرٖرٔ ّٖظَ اهٓ جهلغحء . ُّّ يح ٖـرف دـرٖغر جهدؿّْ .

جً جهلحغٕ جٛدجرٔ ؤّ جهيفّع ، ُّ يً ٖلّى دبدجرذ ؤدّجز جٛصدحز فةٕ  
جٛدجرٖر ، اذ آً ؿرٖغر جهدؿّْ جٛدجرٖر ؿٌةديح ٖسولحُةح جهلحغةٕ ؤّ    جهدؿّذ 

جهيفّع سنًّ فٕ جهغحهخ يّظزذ ّيخسظرذ ، فٖلّى جهيفةّع دسّظٖةَ نسةحخ    
جشسٖفحثٕ اهٓ ظِر جٛدجرذ ٖػدد فَٖ جهدٖحٌحز جهيػوّدر صةى سػرٖةم يـؼةى ؤدهةر     

 .(1)جٛصدحز جهيسٖشرذ فٕ جهدؿّْ

هضرّػ جهلحٌٌّٖر ّ يسّجفرذ فِٖح ظيٖؾ ؿٌد نسحدر ؿرٖغر جهدؿّْ ّفق ج
جهدٖحٌحز سلدى يً كدل جهيدؿٕ ؤّ ّنٖوَ جهٓ كحغٕ جهيػنير جهيخسظر دٌشخ سزٖد 

)دـد جهسػلق يً ضخظٖر ّ ُّٖر  ّ سسى جػحهسِح ّجػدذ ؿوٓ ؿدد جهيدؿٓ ؿوِٖى
جهيدؿٕ( جهٓ جهيػحشخ ٙشسٖفحء جهرشى جهلحٌٌّٕ، ّ سشظٖوِح فٕ شظل جٙشحس هدْ 

يػنير ّفق جٙظّل، ّ سإخذ ركيًح ػشخ سشوشل ذهم جهشظل، ّ ّفلًح هِذج كوى جه
شٖنًّ ٌُحم ركى هودؿّْ ّ ٖشظل ركى جهدؿّْ ؿوٓ ّظَ ؿرٖغسِح ّٖسى ّغؾ 
خسى جهيػنير ؿوٓ ّظَ جهـرٖغر جٙيحيٕ ؤّ جهخوفٕ، صى سشظل فٕ شظل جهدؿحّٔ 

ؼر فِٖح ، ّ ّٖكؾ جهّٖيٖر يً كدل جهيـحًّ جهلغحثٕ ّ ٖسى سـًٖٖ يّؿد يػدد هوٌ
 (1) جهيدؿٕ ؤّ ّنٖوَ ؿوٓ ؿرٖغر جهدؿّْ ّسػز جهيّؿد جهيػدد.

 

                                                           

،  3983ؾ جهضةـخ ، جهلةحُرذ ،   ٕ ، دّر جهلغحء فٕ جهيٌحزؿر جالدجرٖةر ، يػةحد  د. ػشً شٖد دشٌّٖ (3)
 .337ط

 . 118( خيٖس جهشٖد جشيحؿٖل ، يظدر شحدق ، ط1)
 .10، ط3990جهلحٌٌّٖر ديلسغٓ جػنحى كحًٌّ جهيرجفـحز جهيدٌٖر،  دغدجد،  ( يػيد ظحدر جهدّرٔ، جهظٖغ1)
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ّ ٖـػٓ هويدؿٕ ؤّ ّنٖوَ ّظاًل يّكـًح يً جهيـحًّ جهلغحثٕ دسشوى ؿرٖغر 
جهدؿّْ يؾ يرفلحسِح ّ ٖدًٖ فَٖ ركى جهدؿّْ ّ سإرٖخ سشظٖوِح ّ سحرٖخ جهظوشر، ّ 
ٖـسدر جهيدؿٕ ؤّ ّنٖوَ يدوغًح ، ّ سـسدر جهدؿّْ كحثير يً سإرٖخ دفؾ جهرشّى 

سط دحالؿفحء يً جهرشّى ؤّ جهلغحثٖر ؤّ يً سإرٖخ ظدّر كرجر جهلحغٕ جهيخ
، ّ سسى جظرجءجز سدوٖغ جهخظّى ّفلًح هوـٌحًّٖ جهيدرظر دـرٖغر جهدؿّْ (3)سإظٖوِح

خالل جهفسرذ جهسٕ سشدق يّؿد جهيرجفـر ، ّ ٖنًّ جهسدوٖغ ايح ؿً ػرٖق جهيدوغ 
ّجهيضرؽ جهـرجكٕ  جهلغحثٕ ؤّ ؿً ػرٖق جهدرٖد جهرشيٕ ؤّ ؿً ػرٖق جهضرػر ، 

دحهسـّٖع ؿً جهلرجر جهيػـًّ فَٖ دظفر سدـٖر هدؿّْ جالهغحء ، فٕ  ؤظحز جهيػحهدر
ؿرٖغر ّجػدذ اذ جؿسدر دذهم دؿّْ جالهغحء ُٕ جهدؿّْ جالظوٖر فٕ ػًٖ ٖنًّ 
ػوخ جهسـّٖع ػودًح سدـًٖح هدؿّْ جالهغحء ّهى ٖظز جً سرفؾ دؿّْ جهسـّٖع دظفر 

حط جهلغحء جظوٖر جيحى يػنير جهلغحء جالدجرٔ ، دل ظـل ذهم يً جخسظ
 .(1)جهـحدٔ

 

 

 

 

 

                                                           

( يً 11،  11، 13ر، )فسإظٖل جشسٖفحء جهرشّى سٌحّهسَ جهيّجد )( يً كحًٌّ جهيرجفـحز جهيد48/1ٌٖ(جهيحدذ )3)
جهيـدل سػز ؿٌّجً )جهيـٌّر جهلغةحثٖر( ّ ُةٕ سنيةٌغ     3983( هشٌر 334كحًٌّ جهرشّى جهـدهٖر ركى )

فسلرر جهيػنيةر   هالضخحط هػدٖـٖر ّجهيـٌّٖر ّفق ضرّػ يـٌٖر جهسٕ ال سشسٖػٖؾ ، دفؾ رشى جهدؿّْ ،
( يً كةحًٌّ جهيرجفـةحز   48/1هٌسٖظر جهدؿّْ..( ؤيح )جالؿفحء( جهّجرد فٕ جهيحدذ )سإظٖل جشسٖفحء جهرشى 

/ُة. ؿحير 104جهيدٌٖر ٖـٌٕ جالؿفحء جهيئكز يً دفؾ جهرشّى نيح كغز يػنير جهسيٖٖز دلرجرُح جهيركى )
ى : )جهيـٌّر جهلغحثٖر( ُٕ جؿفحء جهفلٖر جهذٔ ال ٖلدر ؿوٓ سػيل دفؾ جهرش33/7/3974ّ( ف74ٕجّهٓ /

 جهلغحثٖر فٕ جهدؿّْ جّ جهػـً جدسدجء، جؿفحّء يئكسًح(.
( يً كحًٌّ يظوس ضّرْ جهدّهر ؛ ظحهغ جهيسّٖسٕ، ضرّػ 7( ف )ز( ّ ف )ػ( يً جهدٌد صحًٌٖح يً جهيحدذ )1)

جهػـً جيحى يػنير جهلغحء جالدجرٔ فٕ جهـرجق ، رشحهر يحظشسٖر )غٖر يٌضّرذ( ، نوٖر جهلحًٌّ، ظحيـر 
 . 19، ط 3994دغدجد ، 
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 ادلطهب انخاني 
 انتظهى اإلداري كيفيت

ٖـد ؤشوّخ جهسؼوى جٛدجرٔ ؤػد جهّشحثل جهسٕ ٖيٌػِح جهيضةرؽ هٚفةرجد هويػحهدةر    
دـدّل جٛدجرذ ؿً كرجر جسخذسَ دػلِى ، دل ؤً دـع جهسضةرٖـحز ظـةل ػرٖةق    
جهسؼوى جٛدجرٔ ؤيرج الدد يً شوّنَ جدسدجّء ، هنٕ ٖينً دـد ذهم كدةّل جهػـةًّ   

دجرٔ ُّذج دحهغدػ يح جخةذ دةَ   جهيّظِر غد جهلرجرجز جٛدجرٖر ؤيحى جهلغحء جٛ
جهيضرؽ جهـرجكٕ ػٌٖيح جضسرػ ال ينحً كدّل جهػـً فةٕ جهلةرجر جٛدجرٔ ؤيةحى    

 .   (3)يػنير جهلغحء جٛدجرٔ ؤً ٖنًّ جهػحؿً كد شوم ػرٖق جهسؼوى ؤيحى جٛدجرذ 
ّٖـرف جهسؼوى جٛدجرٔ دإٌَ )ػوخ ٖسلدى دَ ظحػخ جهضإً اهٓ جهظِر 

جهلرجر ؤّ اهٓ جهظِر جهرثحشٖر ٖػوخ فِٖح اؿحدذ جهٌؼر فٕ جٛدجرٖر جهسٕ ؤظدرز 
 . (1)جهلرجر جٛدجرٔ دشػدَ ؤّ سـدٖوَ ّذهم كدل جالهسظحء اهٓ جهلغحء(

فٕ ػًٖ ؿرفَ جهدـع جٗخر دإٌَ)ؿرع ذّ يظوػر ػحهر ؿوةٓ جهظِةر    
جٛدجرٖر جهيخسظر هسـٖد جهٌؼر فةٕ كةرجر ادجرٔ جغةر دةَ ؤّ يةس يرنةزٍ       

ّؿوٓ ؤٖر ػحل  فبً جهسؼوى جٛدجرٔ ّيً خالل جهسـرٖفًٖٖ جهيسلديًٖ  (1).جهلحٌٌّٕ(
 ٖسيٖز ؿً جهػـً جهلغحثٕ دـدذ ييٖزجز ُٕ :

فيً ػٖش جهظِر جهسٕ ٖلدى هِح، ػٖش ؤً جهػـً جهلغةحثٕ ٖلةدى اهةٓ ظِةر      -3
كغحثٖر، فٕ ػًٖ ؤً جهسؼوى جٛدجرٔ ٖلدى اهٓ ظِر ادجرٖر ُّّ دـد ذهم ٌٖلشةى  

لدى اهٓ يظدر جهلرجر ٌفشَ جهيسؼوى يٌَ ؤّ ٖلدى اهٓ جهظِر اهٓ كشيًٖ فبيح ؤً ٖ
 جهسٕ سرؤس يظدر جهلرجر ّٖشيٓ ؿٌد ذهم  سؼويًح رثحشًٖح.

                                                           

 . 374( د. ظحهغ ادرجُٖى جػيد جهيسّٖسٕ، يظدر شحدق، ط3)
 .114، ط 3989( د. يػشً خوٖل، كغحء جٛهغحء ، دجر جهيػدّؿحز جهظحيـٖر ، جالشنٌدرٖر ، 1)
( ُحضى ػيحدٔ ؿٖشٓ، جهٌؼحى جهلحٌٌّٕ هوسؼوى جٛدجرٔ، رشحهر يحظشسٖر )غٖر يٌضّرذ(، نوٖةر جهلةحًٌّ ،   1)

 .  73،ط 3989ظحيـر دغدجد، 
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اً ؤشدحخ جهػـً فٕ جهلرجر جٛدجرٔ ؤيحى جهظِر جهلغحثٖر ّجهسٕ ٖينً هوػحؿً  -1
اصحرسِح يػددذ ّيـرّفر، ؤيح فٕ جهسؼوى جٛدجرٔ فحً ؤشدحخ جهسؼوى غٖر يػددذ 

هويسؼوى جالشسٌحد اهٓ ؤٖر ؤشدحخ ٖرجُح ّظِٖر ػسٓ ّهّ نحً فِٖح جشةسصحرذ   ّاٌيح
 هـػف جٛدجرذ ّجشسرػحيِح.

فٕ جهػـً جهلغحثٕ ٖسّظخ ؿوٓ جهػحؿً يرجؿحذ جٛظرجءجز ّجهلّجؿد جهضنوٖر  -1
ّؤٖر يخحهفر هِذٍ جٛظرجءجز ؤّ جهلّجؿد ٖسرسخ ؿوِٖح رفةع جهلغةحء كدةّل    

دجرٔ فحً جهلحؿدذ جهـحير ُٕ ؿدى خغّؿَ ٖٙةر  ػـٌَ، ؤيح فٕ ػحهر جهسؼوى جٛ
 اظرجءجز ؤّ كّجؿد ضنوٖر يػددذ اال اذج ٌط جهلحًٌّ ؿوٓ يح ٖخحهف ذهم.

اً جهشوػحز جهسٕ ٖسيسؾ دِح جهلحغٕ جٛدجرٔ ؿٌد ٌؼرٍ هوػـً جهلغحثٕ جكةل   -4
يً سوم جهشوػحز جهسٕ سسيسؾ دِح جٛدجرذ ػٖةش ؤً جهلحغةٕ جٛدجرٔ ايةح ؤً    

ـً فٕ ػحهر ؿدى سّفر ضرّػ كدّهَ ؤّ ؤً ٖلدوَ فٕ ػحهر سّفر ٖرفع كدّل جهػ
سوم جهضرّػ ّفٕ ػحهر كدّهَ هوػـً فحً شوػسَ جٙشحشٖر سسرنةز فةٕ دػةش    
يضرّؿٖر جهلرجر جٛدجرٔ ُّّ ال ٖسـرع هيشإهر يالءير جهلرجر ؤّ سٌحشدَ اال 

جرذ فٕ ػحالز ّيظحالز يـٌٖر. ؤيح فٕ ػحهر جهسؼوى جٛدجرٔ فحً شةوػحز جٛد 
سنًّ يػولر شّجء يً ػٖش رفع ؤّ كدّل جهسؼوى ؤّ يً ػٖش جّظَ يرجظـر 
جهلرجر جٛدجرٔ ، ػٖش هِح جهسػلق يً يدْ يضرّؿٖر ؤّ يالءيسَ ّفٕ نحفةر  

 يظحالز جهٌضحػ جٛدجرٔ .
ّسزدجد ؤُيٖر جهسؼوى جٛدجرٔ ؿٌديح ٖرسخ جهلحًٌّ ؤصحرج يـٌٖر ؿوَٖ ّٖؼِةر   

جهيضرؽ كد ظـل يً جهسؼوى ضةرػ يةً جهضةرّػ     ذهم ظوًٖح فٕ جهـرجق ػٖش ؤً
جهالزير هلدّل جهدؿّْ ؤيحى جهلغحء جٛدجرٔ دل ؤً جهيضرؽ جهـرجكٕ كد ذُخ اهةٓ  
جؿسدحر جهلرجرجز جٛدجرٖر جهسٕ رشى جهلحًٌّ ػرٖلًح هوسؼوى يٌِح ال سخسط يػنيةر  

 . (3)جهلغحء جٛدجرٔ دحهٌؼر فٕ ػظسِح
 هسٕ ٖلدى اهِٖح اهٓ صالصر ؤٌّجؽ ُٕ :ّٖلشى جهسؼوى جٛدجرٔ دػشخ جهظِر ج

                                                           

( شوٖى ٌـٖى خغر جهخفحظٕ، يٖـحد رفؾ دؿّْ جٛهغحء ؤيحى يػنير جهلغحء جٛدجرٔ فٕ جهـةرجق، درجشةر   3)
 . 31، ط 1003هلحًٌّ، ظحيـر دغدجد، يلحرٌر، رشحهر يحظشسٖر )غٖر يٌضّرذ( ، نوٖر ج
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ُّّ ؤً ٖسلدى جهيسغرر  اهٓ يسخذ جهلرجر ٌفشَ ػحهدةًح يٌةَ    الجظمن الوالئي : -3
اؿحدذ جهٌؼر فٕ سظرفَ ّازجهر يح هػلَ ظرجء ُذج جهسظرف يً اظػحف، دـةد  
ؤً ٖدًٖ هَ جهخػإ جهذٔ جرسندَ. ّٖيوم يسخذ جهلرجر شػخ كرجرجٍ ؤّ سـدٖوةَ ؤّ  

.  (3)ٖرٍ ، نيح ٖيوم رفع جهسؼوى ّجٛظرجر ؿوٓ كةرجرٍ جهشةحدق  جشسددجهَ دغ
 ُّذج جهٌّؽ يً جهسؼوى ٖينً هويسؼوى سلدٖيَ جنصر يً يرذ.

ُّذج جهٌّؽ يً جهسؼوى فٕ ػلٖلسَ ٌّؽ يةً ؤٌةّجؽ جهركحدةر     الجظمن الرئبشي : -1
جهرثحشٖر جهسٕ ٖسغيٌِح يفِّى )جهشوػر جهرثحشٖر( ػٖش ٖسيسؾ جهةرثٖس جٛدجرٔ  

ذج جهيفِّى دشوػر ّجشـر ازجء يرئّشَ، ّ ديّظخ ُذٍ جهشةوػر ٖيوةم   ّفق ُ
جهرثٖس جٛدجرٔ اهغحء كرجر يرئّشَ ّاظدجر كرجر ظدٖد يػل جهلرجر جهيوغةٕ  
ّهَ ؤً ٖـدل جهلرجر جهيسؼوى يٌَ. ّجهسؼوى جهرثحشٕ كد ٖنًّ ددرظر ّجػدذ ؤّ كد 

 .ٖنًّ ددرظحز يسـددذ ّظّاًل اهٓ ؤؿوٓ درظحز جهشوى جٛدجرٔ
ُّذج جهٌّؽ يً جهسؼوى ٖلدى ؤيحى جهظِر جهسٕ سيوم جهّظةحٖر   الجظمن الوصبئي: -1

. ّٖرسدػ جهةسؼوى جهّظةحثٕ دٌؼةحى جهاليرنزٖةر      (1)ؿوٓ ظِر ادجرٖر يـٌٖر
جٛدجرٖر. ػٖش سيصل ػرٖر جسخحذ جهلرجر يً كدل جهِٖثحز جهاليرنزٖةر جهلحؿةدذ   

ال ٖينً جهوظةّء اهةٓ ؤشةوّخ    ّجهركحدر ؿوٓ ُذٍ جهلرجرجز جالشسصٌحء ، ّهِذج 
جهسؼوى جهّظحثٕ دًّ ٌط سسػدد ديّظدَ ظِر جهركحدر ّشدل ييحرشسِح ،ّيسةٓ  
سى اكرجر ُذج جهٌّؽ يً جهسؼوى كحًٌٌّٖح فحً ػق جٙفرجد فٕ جهوظّء اهٖةَ ٖظةدغ   
كحؿدذ ؿحير ّال سشسػٖؾ ظِر جهركحدر جهسٕ ػددُح جهلحًٌّ يؾ ُذج جٛكرجر رفع 

 . (1)ح يً جٙفرجدجهسؼويحز جهيلدير هِ

                                                           

 .78( د. فحرّق جػيد خيحس، جهركحدر ؿوٓ ؤؿيحل جٛدجرذ ، يظدر شحدق، ط3)
( ؤشسحذٌح د. ظحهغ ادرجُٖى جػيد جهيسّٖسٕ، ضرّػ جهػـً ؤيحى يػنير جهلغحء جٛدجرٔ فٕ جهـرجق، يظدر 1)

 . 101شحدق، ط
 . 83يظدر شحدق، ط ( د. فحرّق خيحس، جهركحدر ؿوٓ ؤؿيحل جٛدجرذ،1)
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( هشةٌر  34نيح ؤً كحًٌّ جٌغدحػ يّؼفٕ جهدّهر ّجهلػحؽ جالضسرجنٕ ركى )
( يٌَ ؿوةٓ  1ف 37ّجهخحط فٕ ضئًّ سإدٖخ جهيّؼفًٖ ٌط فٕ جهيحدذ ) 3993

جٌَ) ٖضسرػ كدل سلدٖى جهػـً هدْ يظوس جالٌغدحػ جهـحى ؿوةٓ جهلةرجر جهظةحدر    
جهسٕ ؤظدرسَ ّذهم خالل صالصًٖ ّٖيةًح  دفرع ؿلّدر جهسؼوى يً جهلرجر هدْ جهظِر 

يً سحرٖخ سدوٖغ جهيّؼف دلرجر فرع جهـلّدر ّؿوٓ جهظِر جهيذنّرذ جهدةز دِةذج   
جهسؼوى خالل صالصًٖ ّٖيًح يً سحرٖخ سلدٖيَ ّؿٌد ؿدى جهدز فَٖ درغى جٌسِةحء ُةذٍ   
جهيدذ ٖـد ذهم رفغًح هوسؼوى( . ُذج ّٖظخ ؤً ٌضٖر ٌُح اهٓ ؤً جهيضرؽ كةد ظةحء   

( ؿوةٓ  1ف 33( ّذهم ؿٌديح ٌط فٕ جهيحدذ )1ف 37يغحٖر هػنى جهيحدذ ) دػنى
جٌَ )هويّؼف جهيـحكخ دبػدْ جهـلّدحز جهيٌظّط ؿوِٖح فٕ جهفلرذ )رجدـةًح( يةً   
ُذٍ جهيحدذ جالؿسرجع ؿوٓ كرجر فرع جهـلّدر هدْ يظوس جالٌغدحػ جهـحى خةالل  

نذج ّديّظخ ُذج جهةٌط  صالصًٖ ّٖيًح يً سحرٖخ سدوٖغَ دلرجر فرع جهـلّدر( . ُّ
فحً هويّؼف جهيـحكخ جالؿسرجع ؿوٓ كرجر فرع جهـلّدر يدحضرذ دًّ جهػحظةر  

( آٌفر جهذنر . ّٖرْ 1ف 37اهٓ سلدٖى سؼوى ُّذج ٖسـحرع سيحيًح يؾ ٌط )جهيحدذ 
جهدـع جٌَ يح دجى جهسّفٖق دًٖ جهٌظًٖ جهيذنّرًٖ يػحاًل فحٌَ دحٛينحً جالشةسثٌحس  

( ٖـد ٌحشةخًح  1ف 37جهيظحل ّيً صى جهلّل دإً ػنى جهيحدذ ) دلّجؿد جهٌشخ فٕ ُذج
( كدر سـحرغَ يـَ ّدحهسحهٕ جضةسرجػ جهةسؼوى جٛدجرٔ كدةل    1ف33هػنى جهيحدذ )

 . (3)جهػـً ؤيحى يظوس جالٌغدحػ جهـحى

 
 
 

                                                           

( د. غحزٔ فٖظل يِدٔ، جهٌؼحى جهلحٌٌّٕ هيدد جهػـً ؤيحى جهلغحء جٛدجرٔ، درجشر يلحرٌر، يظور درجشحز 3)
 . 77، ط1000كحٌٌّٖر سظدر ؿً دٖز جهػنير، جهـدد جّٙل، جهشٌر جهصحٌٖر، دغدجد، 
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 ادلبحج انخانج
 اجراءاث انفصم يف اندعىي االداريت

ؿوٓ سـدٖل ؤّ اهغةحء جهلةّجًٌٖ   اً جهلرجرجز جهييٌّػر كّذ جهلحًٌّ رغى كدرسِح 
جهٌحفذذ اال ؤٌِح ػدلًح هورؤٔ جهرجظغ سدلٓ ذجز ػدٖـر ادجرٖر ّذهم جشةسٌحدًج اهةٓ   
جهيـٖحر جهضنوٕ فٕ سيٖٖز جٙؿيحل جهظحدرذ يً جهشوػحز جهـحير ، ّؿوَٖ فبٌِةح  
سخغؾ اهٓ ركحدر جهلغحء جٛدجرٔ غيحًٌح هلّجؿد جهيضرّؿٖر ّػيحٖةر هػلةّق   

سِى . ّهدٖحً جظرجءجز جهفظل فٕ جهدؿّْ جالدجرٖةر كشةى ُةذج    جٙفرجد ّػرٖح
جهيدػش ؿوٓ يػودًٖ جالّل جظرجءجز جهسلحغٕ ، ّجهيػوخ جهصحٌٕ نٖفٖر جهػـةً  

 دحهػنى جهلغحثٕ .

 ادلطهب االول
 اجراءاث انتقاضي

ٖـسدر ػق جهسلحغٕ يً جهػلّق جهـحير جهسٕ جؿسرفز دِح جهدشحسٖر هٚفةرجد ّيٌِةح   
جهدٌد صحهصح يٌَ دإً جهسلحغٕ ػق يظةًّ   39ٕ جهذٔ ؤكر فٕ جهيحدذ جهدشسّر جهـرجك

ّينفّل هوظيٖؾ ، ّػق جهػـً جهلغحثٕ يً ؤُى غيحٌحز جهيّؼةف جهـةحى فةٕ    
يّجظِر شوػر جهسإدٖخ ، ذهم ًٙ جهلغحء ديح ٖسظف دَ يً ػٖدٍ ٌّزجُةر ٌٖؼةر   

ؿٖةَ  ٌؼرذ فحػظر ؿحدهر اهٓ كرجر فرع جهـلّدر جهسإدٖدٖر ّٖػشً فػط يةح ٖد 
 (3)جهيّؼف يً ّظّد ؿدى يضرّؿَٖ كد سوػق دلرجر فرع جهظزجء . 

ػدد كحًٌّ يػنير جهلغحء جٛدجرٔ اظرجءجز خحظر هوسلحغٕ ؤيحيِح ، ّفٖيةح هةى   
ٖرد دضإٌَ ٌط خحط فٕ ُذج جهلحًٌّ سػدق ؿوٓ جهخظّير جٛدجرٖر ؤػنحى كحًٌّ 

 .دٖـر ُذٍ جهخظةّير جٛظرجءجز جهيدٌٖر ّجهسظحرٖر ، ّذهم فٖيح ال ٖسـحرع يؾ ػ

                                                           

( د. فحغل ظدٖر هفسر ، جهػـً جهلغحثٕ نغيحٌر هويّؼفًٖ  فٕ يّجظِر شوػحز جهسإدٖخ ، يظور جهلحدشةٖر   3)
 .144، ط1031ػزٖرجً ، هولحًٌّ ّجهـوّى جهشٖحشٖر ،  جهـدد جالّل  جهيظودجهخحيس 
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ّكد رجؿٓ جهلحًٌّ ؤً سنًّ اظرجءجز جهسلحغٕ ؤيحى جهيػنير يسفلر يةؾ ػدٖـةر    
 فإّظخ ؿوٓ جهيدؿٕ اسدحؽ اظرجءجز يـٌٖر كدل رفؾ جهدؿّْ، جهخظّير جٛدجرٖر،

نيح ؤً ٌُحم اظرجءجز ؤخرْ الزير ؿٌد رفـِح صى ٌؼرُح ػسٓ ظدّر ػنى فِٖةح  
،ُذج يؾ يرجؿحذ ؤً جٙظل ؿٌد ٌؼر جهدؿّْ جٙخذ دحهيذنرجز جهينسّدر جهيلديةر  
يً جهخظّى ّذهم ػسٓ ٖشةسػٖـّج ؤً ٖسدةحدهّج جهةردّد ّجهسـلٖدةحز ؿوِٖةح ،      

ً جهيرجفـر جهضفّٖر ال سنًّ فحهيرجفـحز جهنسحدٖر فٕ جهلغحء جٛدجرٔ ُٕ جٙشحس ّؤ
اال الشسٖغحع جهيػنير هدـع جٙيّر جهّجردذ دحهيةذنرجز ّجهيشةسٌدجز جهيرفلةر    

جً جهسضرٖؾ جهـرجكٕ ٌُح ػحفل دحالؿيحل جهسضرٖـٖر جهيحٌـةر يةً   ،  ديوف جهدؿّْ
شيحؽ جهدؿّْ دضإً جالؿيحل جالدجرٖر دضنل ّجغغ ّظرٖغ فلدل ظدّر كةحًٌّ  

نحٌز جهّالٖر جهـحير  3989هشٌر  301ضّرْ جهدّهر جهيركى جهسـدٖل جهصحٌٕ هيظوس 
فٕ ٌؼر جهيٌحزؿحز جهلغحثٖر سٌـلد هولغحء جهـحدٔ جذ نحً هَ جهٌؼةر فةٕ ظيٖةؾ    
جهيٌحزؿحز ديح فٕ ذهم جهدؿحّْ جهسٕ سلحى ؿوٓ جالدجرذ اال يح جشسصٌٓ يٌِح دةٌط  

حثٖر نصٖةرذ ،  جهلحًٌّ، ّكد سى سإنٖد ُذٍ جهّالٖر فٕ ٌظّط كحٌٌّٖر ّجػنحى كغة 
يةً جهلةحًٌّ جالشحشةٕ     71ػٖش ٖـّد جالظل جهسحرٖخٕ هِذٍ جهّالٖر جهٓ جهيحدذ 

جهـرجكٕ جهيوغٓ جهسٕ ٌظز ))هويػحنى جهيدٌٖر ػق جهلغحء ؿوٓ ظيٖؾ جالضةخحط  
فٕ جهـرجق فٕ نل جهدؿحّْ ّجاليّر جهيدٌٖر ّجهظزجثٖر ّجهسةٕ سلٖيِةح جهػنّيةر    

 34ذ جهدشحسٖر جهـرجكٖر ؿً ُذٍ جهلحؿدذ دـد صّرذ جهـرجكٖر جّ سلحى ؿوِٖح(( . ّهى سض
ّذهم يً خالل سإنٖدُح يددؤ جهيشحّجذ جيحى جهلغحء ّنٌّةَ يشةسلاًل    3978سيّز 

فغاًل ؿً يح ظحءز دَ كّجًٌٖ جهشوػر جهلغحثٖر ّجهيرجفـحز جهيدٌٖةر فةٕ نةًّ    
 .(3)جهلغحء ذج ّالٖر ؿحير فٕ ٌؼر ظيٖؾ جهيٌحزؿحز 

 
                                                           

جهفٖحع ، ّالٖر جهلغحء جهـرجكٕ جهـحير فٕ ٌؼر دؿحّٔ جهيشئّهٖر جالدجرٖر ، يظوةر جهـوةّى    جدرجُٖى ػَ( 3)
 .  79، ط3971جهلحٌٌّٖر ّجهشٖحشٖر ، جهـدد جالّل ، ػزٖرجً ، جهظحيـر جهيشسٌظرٖر ، 
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 لحغٕ فٕ جهدؿّْ جالدجرٖر دحٗسٕ :ّسسيصل جٛظرجءجز جهس
 جٛظرجءجز جهشحدلر ؿوٓ رفؾ جهدؿّْ )جهسؼوى ّيٖـحدٍ ، يٖـحد رفؾ جهدؿّْ(: -3

ال سلدل جهدؿحّْ جهسٕ ٖلديِح جهيّؼفًّ جهـيّيًّٖ ديرجظـر جهلةرجرجز جٛدجرٖةر   
جهٌِحثٖر جهيسـولر دشحثر ضئٌِّى جهّؼٖفٖر ، ّ جهدؿحّْ جهسةٕ ٖلةديِح ذّّ جهضةإً    

ؿدج جهلرجرجز جهظحدرذ يً هظحً ادجرٖر ذجز  -جظـر جهلرجرجز جٛدجرٖر جهٌِحثٖر دير
اذج كديز رؤشح اهٓ جهيػنير كدل جهسؼوى اهٓ جهظِر جٛدجرٖةر   -جخسظحط كغحثٕ 

 جهسٕ ؤظدرز جهلرجر ؤّ اهٓ جهظِر جهرثحشٖر .
هدؿّْ ٖسـًٖ ؤً ٖنًّ شٌد ج شٌد جهدؿّْ جهيسـولر ديرجظـر جهلرجرجز جٛدجرٖر: -1

فٕ جهدؿحّْ جهيسـولر ديرجظـر جهلرجرجز جٛدجرٖر ّفلح هٚشحٌٖد جهسٕ ٌظز ؿوِٖةح  
( يً كحًٌّ جهيػنير ُّٕ : ؿدى جالخسظحط ، ؤّ ؿٖدح فٕ ضنل جهلرجر 8جهيحدذ )

ؤّ شددَ ، ؤّ يخحهفر جهلّجًٌٖ ؤّ جهوّجثغ ، ؤّ جهخػإ فٕ سػدٖلِةح ؤّ سإّٖوِةح ، ؤّ   
 (3) اشحءذ جشسـيحل جهشوػر .

سرفؾ جهدؿّْ دٌحء ؿوٓ ؿرٖغر سلةدى اهةٓ    اؿدجد جهـرٖغر ّرفؾ جهدؿّْ: -1
جهيػنير ، ّٖظخ ؤً سسغيً جهـرٖغر جهدٖحٌحز جهـحير جهيسـولر دحشى جهيدؿٓ ّيػل 
اكحيسَ ّيً سّظَ اهَٖ جهدؿّْ ّظفسَ ّيلرٍ ؤّ يػل اكحيسَ ، ّيّغّؽ جهةدؿّْ  

 ٓ ، ّهويةدؿٕ ؤً ٖلةدى يةؾ     ّسحرٖخ جهسؼوى يً جهلرجر ٌّسٖظسَ ّػودحز جهيةدؿ
جهـرٖغر يذنرذ ّٖغغ فِٖح ؤشحٌٖد دؿّجٍ ، ّؿوَٖ ؤً ّٖدؽ ؤيحٌر جهشر ؿددًج نحفًٖح 
يً ظّر جهـرٖغر ّجهيذنرذ ػدق جٙظل يٌِح دلةدر ؿدد جهيدؿٕ ؿوٖةِى فةٕ  

 (1) جهدؿّْ ، ّػحفؼر جهيشسٌدجز .

                                                           

دق، ( جدرجُٖى ػَ جهفٖحع ، ّالٖر جهلغحء جهـرجكٕ جهـحير فٕ ٌؼر دؿحّٔ جهيشئّهٖر جالدجرٖر ، يظدر شح3)
 .  79ط

 .  10جهيظدر ٌفشَ ، ط( 1)
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ر ّيرفلحسِح سسّهٓ ؤيحٌر شر جهيػنير اؿالً جهـرٖغ ة اؿالً ؿرٖغر جهدؿّْ :4
اهٓ جهيدؿٓ ؿوَٖ فٕ يٖـحد ال ٖسظحّز شدـر ؤٖحى يً سحرٖخ سلدٖى جهـرٖغر ، ّٖةسى  
جٛؿالً ؿً ػرٖق جهيػغرًٖ ؤّ دإٖر ّشٖور ؤخرْ ٖسػلق دِح ؿوى جهيـوةً اهٖةَ   

 ؿويًح ٖلًٌٖٖح .
ٖـسدر ينسخ جهيػحيٕ جهيّكؾ ؿوٓ جهـرٖغر يػاًل يخسحرًج هويدؿٓ ، نيةح ٖـسدةر   

جهذٔ ٌّٖخ ؿً ذّٔ جهضإً فٕ سلدٖى دفحؿِى يػاًل يخسحرًج هِى ، اال  ينسخ جهيػحيٕ
 اذج ؿٌّٖج يػاًل غٖرٍ .

ؿوٓ جهيدؿٓ ؿوَٖ ؤً ّٖدؽ ؤيحٌةر   ة جهردّد ّجهسـلٖدحز ؿوٓ ؿرٖغر جهدؿّْ :7
شر جهيػنير ، خالل صالصًٖ ّٖيإ يً سحرٖخ اؿالٌَ دـرٖغر جهدؿّْ ّيرفلحسِةح ،  

جهيسـولر دحهدؿّْ يضفّؿر دةحّٙرجق ّجهيشةسٌدجز   يذنرذ دحهدٖحٌحز ّجهيالػؼحز 
جهالزير ، ّهويدؿٓ ؤً ّٖدؽ ؤيحٌر شر جهيػنير يذنرذ دحهرد يضفّؿر ديةح ٖنةًّ   
هدَٖ يً يشسٌدجز خالل ؿضرذ ؤٖحى يً سحرٖخ اؿالٌَ درد جهيةدؿٓ ؿوٖةَ ؿوةٓ    
جهدؿّْ ، ّفٕ ُذٍ جهػحهر ٖنًّ هويدؿٓ ؿوَٖ ؤً ّٖدؽ يذنرذ دسـلٖدَ ؿوةٓ ُةذج   

ٖظّز هرثٖس جهيػنير ؤّ يً ٖػل يػوَ فٕ جهػحالز جهيشةسـظور ؤً ٖظةدر    دجهر
ؤيرًج ة غٖر كحدل هوػـً ة دسلظٖر جهيّجؿٖد جهيذنّرذ ، ّٖـوً جٙير اهةٓ ذّٔ    
جهضإً فّرج ؿً ػرٖق جهيػغرًٖ ؤّ دإٔ ّشٖور ٖسػلق دِح ؿوى جهيـوً اهَٖ ؿويةح  

 (3) ٖلٌٖٖح، ّٖشرْ جهيٖـحد جهيلظر يً سحرٖخ جٛؿالً.
 ة ٌؼر جهدؿّْ ّظدّر ػنى فِٖح:1

دـد جنسيحل جهردّد ّجهسـلٖدحز ٖػدد رثٖس جهدجثرذ جالدسدجثٖر جهيخسظر يٖـحدج هٌؼةر  
جهدؿّْ ّسلّى ؤيحٌر شر جهيػنير دبؿالً جهخظّى دحهيٖـحد فّر سػدٖةدٍ ،ّسٌؼةر   
جهدؿّْ فٕ ظوشر ؤّ ؿدذ ظوشحز ػسٓ ٖظدر ػنى فِٖةح ، ّهةرثٖس جهةدجثرذ ؤً    

                                                           

 .147ط ( د. فحغل ظدٖر هفسر ، يظدر شحدق،3)
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ٓ ذّٔ جهضإً يح ٖرجٍ الزيًح يً اٖغحػحز ّاذج رؤز جهةدجثرذ غةرّرذ   ٖػوخ اه
 (3) اظرجء سػلٖق دحضرسَ دٌفشِح فٕ جهظوشر ؤّ ٌددز هَ ؤػد ؤؿغحثِح .

ظوشحز جهيػنير ؿوٌٖر اال اذج رؤز جهدجثرذ جهسٕ سٌؼر جهدؿّْ يً سولحء ٌفشةِح ؤّ  
جهـحى ؤّ يرجؿحذ  دٌحء ؿوٓ ػةوخ ؤػد جهخظّى اظرجءُح شرًج يػحفؼر ؿوٓ جهٌؼحى

 ه٘دجخ .
ٖظدر جهػنى فٕ جهدؿحّْ جهيسـولر ديرجظـر جهلرجرجز جٛدجرٖر دـدى ظػر جهلةرجر  
ؤّ درفع جهدؿّْ ،ّٖظدر فٕ جهدؿحّْ جٙخرْ ػشةديح ٌٖسِةٕ اهٖةَ كغةحء     

 جهيػنير دضإٌِح .
 فٕ ظيٖؾ جٙػّجل ٖظدر جهػنى فٕ ظوشر ؿوٌٖر .

ّفلإ هيح ظحء دحهػنى جهٌِحثٕ ، ّسشرْ فٕ ضإً سوسزى جهظِر جٛدجرٖر دحسخحذ جهلرجر 
 ُذج جهلرجر جٙػنحى ّجٛظرجءجز شحهفر جهذنر ، ؿدج يح ٖسـوق ديّجؿٖد جهػـً فَٖ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .147ط، د. فحغل ظدٖر هفسر ، يظدر شحدق (3)
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 ادلطهب انخاني
 كيفيت انطعن باحلكى انقضائي

كد ٖضّخ جهػنى جهظحدر يً جػدْ جهيػحنى جالدجرٖر دضإً دؿةّْ جدجرٖةر   
جً ٖػـً فٕ ُذج  -رجفؾ جهدؿّْ -ػر ظحػخ جهضحً يـٌٖر، ؿٖخ ٖنًّ يً يظو

، دـرغَ ؿوةٓ ٌفةس   (3)جهػنى يظددًج ، هٖـحد فَٖ جهٌؼر ، ّذهم خالل يدذ يـٌٖر
جهيػنير جهسٕ ؤظدرسَ جّ يػنير جخرْ جؿوٓ درظر يً سوم جهسٕ جظدرز جهػنةى  

 .(1)جشؾجهيػـًّ فَٖ . ّذهم هويػحهدر دبهغحثَ جّ سـدٖوَ هيخحهفسَ هولحًٌّ ديـٌحٍ جهّ
ّهوٌؼر فٕ جهػـً جيحى جهيػنير جهيخسظر ، الدد جً سسّجفر ؿدذ ضةرّػ ،   

نيح ُّ ػحل ؤٖر دؿّْ كغحثٖر ، ُّذٍ جهضرّػ كٖحشًح ؿوٓ جهضرّػ جهـحير هلدةّل  
جهدؿّْ جهسٕ شدق جً ؤضرٌح هِح سيصل كّٖدًج ؿوةٓ ادخةحل جالدجرذ فةٕ جهةدؿّْ     

ؿوٓ جالكةل جشةسدـدز جالدجرذ دّظةفِح    جالدجرٖر ، فحذج هى سسّجفر ؤّ جٌـدى ؤػدُح 
يدؿٓ ؿوِٖح ، جّ يدؿًٖح جذج يح ظدر جهػنى غدُح فٌِح كد ٖظدر جهػنى هيظةوػر  

 جالدجرذ جّ ؿنس ذهم ؤٔ هيظوػر جهيدؿٕ .
ّيً جشسلرجء ػرق جهػـً شّجء فٕ فرٌشح جّ يظر جّ جهـرجق ، ٖينً هٌح  

جهيػةحنى جالدجرٖةر ، جذ   جً ٌخرض ددـع جهضرّػ جهـحير هلدّل جهػـًّ فٕ جػنحى 
ٖظخ سػللِح هنٕ ٌسينً يً جدخحل جالدجرذ يظددًج فٕ جهةدؿّْ ، ٌّوخةط ُةذٍ    

 -جهضرّػ دة :
 الحكن الهطعوو فيه : -أواًل 

ٖـرف جهػنى دإٌَ جهلرجر جهذٔ سظدرٍ جهيػنير فٕ جهيٌحزؿر جهيرفّؿر جهِٖح  
ُّّ ذهم جهلرجر جهلػـٕ جهذٔ سػشى دَ جهيػنير يٌحزؿر جهػةرفًٖ   ، ػدلًح هولحًٌّ

 .(1)ّسٌسِٕ دَ جهدؿّْ

                                                           

 . 411( يػيّد ػويٕ ، يظدر شحدق ، ط3)
 . 130، ط3999( يحظد رجغخ جهػوّ ، جهلغحء جٛدجرٔ، دجر جهيػدّؿحز جهظحيـٖر، جٛشنٌدرٖر، 1)
( يدػز جهيػيّد ، كحًٌّ جهيرجفـحز جهيدٌٖر ، جهظزء جهصحٌٕ ، جالػنحى ّػةرق جهػـةً فِٖةح ، دغةدجد ،     1)

 .   31، ط1000
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ّػدلًح هذهم ٖضسرػ فٕ جالػنحى جهسٕ ٖينً جهػـً فِٖح ّجهظحدرذ هيظةوػر  
 جالدجرذ يح ٖإسٕ :

جً سظدر يً كدل ظِر كغحثٖر ، ٌُّح ٖظخ جً سظدر يةً جػةدْ يػةحنى     .3
 جهلغحء جالدجرٔ ظحػدر جالخسظحط .

 ً ٖظدر جهػنى فٕ يٌحزؿر جدجرٖر يرفّؿر جهٓ جهلغحء جالدجرٔ .ج .1
 جً ٖنًّ ظحدرًج دحهضنل جهذٔ ػددٍ جهلحًٌّ . .1
 

فبذج هى سسّجفر ُذٍ جهضرّػ جهصالصر فٕ جهػنى جهلغةحثٕ جيسٌـةز جهيػنيةر    
جهيرفّؽ جيحيِح جهػـً يً جهٌؼر فَٖ ، ييح ٖدـد جالدجرذ ؿً جهخّع يظةددًج فةٕ   

 جهدؿّْ .
يصل ُذج جهلٖد الدد جً ٖنًّ جهػـً يّظًِح جهةٓ ػنةى كغةحثٕ ،     ّهسالفٕ 

ظحدر ؿً يػنير جدجرٖر ذجز جخسظحط ، ديٌحزؿر ادجرٖر ، ػحثزًج هوظفر جهٌِحثٖر 
 .-ؤٔ جهلػـٖر-

ّال ٖظّز جهػـً فٕ جهلرجرجز جالدجرٖر جهسٕ سظدرُح جهيػنير فةٕ ؤصٌةحء   
هّكسٖر ّجهيشسـظور جهظةحدرذ  شٖر جهدؿّْ ّال سٌسِٕ دَ جهخظّير ، ؿدج جالػنحى ج

 (3)هّكف جهدؿّْ ، ّجالػنحى جهلحدور هوسٌفٖذ جهظدرٔ
 الطبعو : -خبىيًب 

جً ٖنًّ جهػحؿً فٕ ػنى جهيػنير  ، هَ يظوػر فٕ جهػـً . ّٖـسدر يةً  
جظػحخ جهيظوػر ييً ٖػق هِى جهػـً ، جػرجف جهدؿّْ جالظوًّٖ )جهيدؿٕ جّ 

ّٖشيٓ فٕ جهلةحًٌّ جهـرجكةٕ دسةدخل    ؿّْ جهيدؿٕ ؿوَٖ ( ، ّجهيسدخوًّ فٕ جهد
ّجهخحرض ؿً جهخظّير جهذٔ يس جهػنى جهظحدر فةٕ جهةدؿّْ   جهضخط جهصحهش ، 

                                                           

 . 731( يػيّد ػويٕ ، يظدر شحدق ، ط3)
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جالظوٖر يظوػر يضرّؿر هَ ، ّهى ٖنً فٕ يرنز ٖشيغ هَ دسّكؾ جهدؿّْ جّ جهـوى 
 (3) دِح ، ّهٖس هَ ػرٖق ػـً كغحثٕ جخر.

ّجهيظوػر فٕ جهػـً ضرػ يً ضرّػ كدّل جهدؿّْ ، فحً نحً جهػةحؿً  
يدؿًٖح فٕ جهدؿّْ ، ّكغٓ هَ دظيٖؾ ػودحسَ فال ٖلدل جهػـً يٌةَ فةٕ جهػنةى .    

 .(1)ّنذهم ال ٖلدل جهػـً ييً هى ٖػنى ؿوَٖ دضت فٕ جهػنى جهيػـًّ فَٖ
 نيح ٖضسرػ فٕ جهػحؿً سّجفر ؤُوٖر جهسلحغٕ ّكةز سلةدٖى جهػـةً ، ّجال   

 فٖظخ سلدٖيَ يً كدل جهّظٕ جّ جهلٖى جّ جهّهٕ دػشخ جالػّجل.
 هيعبد الطعو : -خبلخًب 

جذج نحً جهيضرؽ كد جؿػٓ جهػق هػرف جهدؿّْ جهذٔ هى ٖشةسظخ جهػنةى   
هػودحسَ، دحهػـً فٕ جهػنى ، فحٌَ هى ٖـػَ هيدذ غٖر يػددذ . دل ٖظةخ جشةسـيحل   

يسٌؾ جهػـً دـد فةّجز سوةم   ػق جهػـً فٕ ػنى جهيػنير غيً يدذ يػددذ ، ّٖ
جهيدذ . ّجذج نحً ٌُحم يدد يسدجخور فٖيح ٖخط ػرق جهػـً فٕ كحًٌّ جهيرجفـةحز  

فحً جهيٖـةحد  (1)جهيدٌٖر ، شّجء فٖيح ٖسـوق ديدد جالشسثٌحف جّ يدد جهسيٖٖز جّ غٖرُح
جهيلرر هلدّل جهػـًّ فٕ جػنحى جهيػحنى جالدجرٖر ُٕ ٌفس جهيدذ جهيلةررذ هلدةّل   

ّٖيًح فٖيح ٖسـوق ددؿّْ جالهغةحء فةٕ يظةر     10جالدجرٖر ، ّجهسٕ سدوغ جهدؿحّْ 
ّٖسرسخ ؿوٓ ؿدى يرجؿحذ يّجؿٖةد  فرٌشح هودؿحّْ جالدجرٖر جهـحير ،  ّضِرًٖ فٕ

جهػـً فٕ جالػنحى ، شلّػ جهػق فٕ جهػـً . ّسلغٕ جهيػنير دذهم يةً سولةحء   
 . (4)ٌفشِح هسـوق جهيٖـحد دحهٌؼحى جهـحى

                                                           

 .  311( شـٖد ؿدد جهنرٖى يدحرم ، جدى ُّٖخ جهٌدجّٔ ، ، يظدر شحدق ، ط3)
 . 48( يدػز جهيػيّد ، يظدر شحدق ، ط1)
غحزٔ يّشٓ ، ػرق جهػـً فٕ جػنحى جهلغحء جالدجرٔ ، رشحهر يحظشسٖر )غٖر يٌضّرذ( ، نوٖةر   (ؿوٖحء1)

 . 80، ط 1003جهػلّق ، ظحيـر جهٌِرًٖ ، 
 . 737، ط731( يػيّد ػويٕ ، يظدر شحدق ، ط4)
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دذ هوػـً سيٖٖزًج فٕ جػنحى يػنير جهلغحء جالدجرٔ ّكرجرجز جيح جهيدذ جهيػد
( ّٖيًح يً سحرٖخ جهسدوغ دحهػنى دخةالف جهيةدذ   10يظوس جالٌغدحػ جهـحى ، فِٕ )

( ّٖيًح يً سحرٖخ جٌسِحء جهيدذ جهيػددذ 10جهيػددذ هرفؾ دؿّْ جالهغحء جهيػددذ دة )
 هوسؼوى .
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 اخلامتة

جهةذٔ سغةيً   ، ّ ج  ّنسحدسةَ جهذٔ يدٌح دـًّ يٌَ ؿوٓ جٌظحز دػصٌح ُةذ  جهػيد هلل
سّغػز ؿدذ ٌسحثط سسـوق دحهدؿّْ جالدجرٖر يةً   ؿّْ جالدجرٖر ،جشسـرجغًح يّظزًج هود

ظِر ، ّدحهلغحء جالدجرٔ دضنل ؿحى ّجهلغحء جالدجرٔ فٕ جهـرجق دضنٍل خحط يً ظِر 
يـسيدًٖ فٕ ذهم جهدؿّْ جالدجرٖر ز فنرذ جدرج ج جهدػشهلد جرسإٌٖح يً خالل ُذّجخرْ ، 

،  جهدؿّْ جالدجرٖرجشوّخ جهـرع جهـويٕ ّجهسػوٖل الرجء جهفلِحء يؾ جهسإنٖد ؿوٓ فنرذ 
 ّيً جُى جهٌسحثط جهسٕ سّظوٌح جهِٖح ُٕ :

 االشجىجبجبث
فةحهرثٖس   –جهٌؼحى جهرثحشةٕ   –ٖسدؾ جهلحًٌّ جهـرجكٕ فٕ يظحل جهسػلٖق يؾ جهيّؼف  -3

جالدجرٔ ٖظيؾ دٖدَٖ شوػسٕ جالسِحى ّفرع جهظزجء شّجء جظرْ جهسػلٖةق دٌفشةَ جى   
 .جػحهَ اهٓ هظٌر سػلٖلٖر

يً جُى جهّشحثل جهسٕ ٖينً جً ٖوظإ جهِٖح جالفرجد هويػحفؼر ؿوٓ جهدؿّْ جالدجرٖر  -1
 ّػيحٖسِح يً سظحّز جالدجرذ ّؿشفِح .ػلّكِى 

جالدجرٖر سػسل ينحً جهظدجرذ يً ػٖش جالُسيةحى جهفلِةٕ ّالزجهةز     ْجهدؿحّ -1
 .يّغّؿًح هـضرجز دل ّهيثحز جهيئهفحز يً نسخ ّرشحثل ّجدػحش ّيلحالز

جهلغحء جٛدجرٔ ال ٖينً آً ٖخّع فٕ ٌؼر جهٌزجؽ دًٖ ظِحز جٛدجرذ جهـحيةر   -4
 .ى ٖلدى اهَٖ ػوخ دذهم ٖسيصل فٕ جهدؿّْ جٛدجرٖرّجٙفرجد سولحثًٖح يح ه

جهظِر جهسٕ سسّهٓ جهفظل ّجهٌؼر فٕ جهدؿّْ جٛدجرٖر ُٕ ظِر يسخظظر ذجز  -7
 سضنٖل يخسوف ؿً جهلغحء جهـحدٔ فٕ جهدّل جهسٕ سإخذ دٌؼحى جهلغحء جهيزدّض .

 . يلحرٌر دفرّؽ جهلحًٌّ جٙخرْ جهٌضإذؤً جهلحًٌّ جٛدجرٔ نحً ػدٖش  -1

جهػلّق جهـحير جهسٕ جؿسرفز دِح جهدشحسٖر  ُّذٍحهسلحغٕ دػق فرد هَ جههنل  -7
 .هٚفرجد ّيٌِح جهدشسّر جهـرجكٕ

ُٖـد جهسؼوى ؤػد ػرق فع جهيٌحزؿحز جٛدجرٖر جهّّدٖر ّسخفٖف جهـخء ؿةً   -8
 .جهلغحء جهـحدٔ فٕ ٌؼر جهدؿحّْ
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 الجوصيبث

ظـل جهـلّدحز جالٌغدحػٖر نحفر خحغـر هركحدر جهلغحء دًّ جشسصٌحء ، هيةح   -3
ٖيصوَ ذهم يً ركحدر ؿوٓ ؿيل جالدجرذ ّػٖحدٖر ؿيوِح ّيّغّؿٖسَ ّيةدْ  

 سػحدلَ يؾ ٌط جهلحًٌّ.
اذج رؤز جهوظٌر جً فـل جهيّؼف جهيػحل ؿوِٖح ٖضنل ظرٖير ٌضةإز ؿةً    -1

ِح جً سّظٕ دحػحهسَ اهةٓ جهيػةحنى   ّؼٖفسَ ؤّ جرسندِح دظفسَ جهرشيٖر فـوٖ
 جهيخسظر .

جهلحًٌّ جالدجرٔ دّظَ ؿحى كحًٌّ كغحثٕ جهيٌضإ ، هذج الدد يً سفـٖةل دّر   -1
يظوس جالٌغدحػ جهـحى دحؿسدحرٍ جهظِر جهلغحثٖر جهسٕ سلدل ػـًّ جهيّؼفًٖ 
، يً خالل هظّثَ اهٓ جهيدحدة جهـحير هولحًٌّ فٕ شةد جهةٌلط جهػحظةل    

جؿةد ؿيةل   دحهسضرٖؾ ، ّدحرشحء يصل ُذٍ جهيدحدة فحٌَ ٖينً جشسخدجيِح كّ
سشسرضد دِح جهوظحً جهسػلٖلٖر فٕ جصٌحء جهسػلٖةق ، ييةح ٖةدؿى غةيحٌحز     

 جهيّؼف دضنل ندٖر ّفحؿل .
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 ادلصادر
 القرآن الكريم

 
 أوالً انكتب 

 
ُة ( ، هشحً جهـرخ ، سػلٖق: ٌخدر يً  733جدً يٌؼّر ، ) ز :  (3)

 ( . شٌر ػدؾجهـحيوًٖ ددجر جهيـحرف جهيظرٖر ، جهلحُرذ ، يظر ، ) دال 
ػشً شٖد دشٌّٖٕ ، دّر جهلغحء فٕ جهيٌحزؿر جالدجرٖر ، يػحدؾ جهضـخ ،  (1)

   3983جهلحُرذ ، 
خيٖس جهشٖد جشيحؿٖل ، كغحء يظوس جهدّهر ّاظرجءجز ّظٖغ جهدؿحّْ  (1)

 . 3987جالدجرٖر ، دجر جهػدحؿر جهػدٖصر ، جهػدـر جهصحٌٖر، جهلحُرذ 
شـٖد ؿدد جهنرٖى يدحرم ، جدى ُّٖخ جهٌدجّٔ ، جهيرجفـحز جهيدٌٖر ، ّزجرذ  (4)

 . 3984جهسـوٖى جهـحهٕ، يػحدؾ ظحيـر جهيّظل ، 
ّر يػشً خوٖل ، جهلغحء جالدجرٔ ، يٌضإذ شـٖد ؿظفّر ، ّجهدنس (7)

 .دال شٌر ػدؾ    جهيـحرف دحٛشنٌدرٖر ،
ؿدحس جهـدّدٔ ، ضرع جػنحى كحًٌّ جهيرجفـحز جهيدٌٖر ، ظحيـر جهيّظل  (1)

 ،1000 . 
ؿدد جهـزٖز خوٖل ددّٖٔ  ، جهّظٖز فٕ جهيدحدْ جهـحير هودؿّْ جالدجرٖر  (7)

 . 3970  ـردٕ ، جهلحُرذّاظرجءجسِح . جهػدـر جّٙهٓ ، دجر جهفنر جه
ؿدد جهلحُر جهظرظحٌٕ ، جهيلسظد فٕ ضرع جٖٛغحع ، سػلٖق: د . نحؼى  (8)

ؿّيحً ،  -دغدجد ، جهيػدـر جهّػٌٖر  -دػر جهيرظحً ، دجر جهرضٖد هوٌضر 
3981 . 

ؿّجددٔ ؿيحر ، ؿيوٖر جهركحدر جهلغحثٖر ؿوٓ جؿيحل جالدجرذ جهـحير فٕ  (9)
دّٖجً جهيػدّؿحز جهظحيـٖر ، جهظزجثر  جهٌؼحى جهظزجثرٔ ، جهظزء جالّل ،

 ،3981 . 
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يحظد رجغخ جهػوةّ ، جهلغةحء جٛدجرٔ، دجر جهيػدّؿةحز جهظحيـٖةر،      (30)
 .3999جٛشنٌدرٖر، 

جهلحٌٌّٖر ديلسغٓ جػنحى كحًٌّ جهيرجفـةحز   يػيد ظحدر جهدّرٔ، جهظٖغ (33)
 .3990جهيدٌٖر،  دغدجد، 

غحء ، دجر يػيد ؿدد جهشالى يخوط ، ٌؼرٖر جهيظوػر فٕ دؿّْ جاله (31)
 . 3983جهفنر جهـردٕ ، جهلحُرذ ، 

يػيد ؿوٕ جل ٖحشًٖ ، جهلحًٌّ جالدجرٔ ، جهػدـر جالّهٓ،جهينسدر جهػدٖصر  (31)
 .،  دٖرّز ، دال شٌر جهػدؾ 

، سػلٖق: نضحف جظػالػحز جهفًٌّ ّجهـوّى ، يػيد ؿوٕ جهسِحٌّٔ  (34)
 . 3991، دٖرّز ،  ينسدر هدٌحً،  ؿوٕ دػرّض -رفٖق جهـظى 

ويٕ ، جهلغحء جالدجرٔ ، دجر جهفنر جهـردٕ ، جهػدـر جهصحٌٖر ، يػيّد ػ (37)
 . 3977جهلحُرذ 

يدػز جهيػيّد ، كحًٌّ جهيرجفـحز جهيدٌٖر ، جهظزء جهصةحٌٕ ، جالػنةحى    (31)
 .1000ّػرق جهػـً فِٖح ، دغدجد ، 

يظػفٓ جدّ زٖد فِيٕ ، جهلغحء جالدجرٔ ّيظوس جهدّهر ، دجر  (37)
 . 3911نٌدرٖر جهيـحرف ، جهػدـر جهصحهصر ، جالش

 
 حانيًا : انرسائم واالطاريح

شوٖى ٌـٖى خغر جهخفحظٕ، يٖـحد رفؾ دؿّْ جٛهغةحء ؤيةحى يػنيةر     (3)
جهلغحء جٛدجرٔ فٕ جهـرجق، درجشر يلحرٌر، رشحهر يحظشةسٖر )غٖةر   

 .1003يٌضّرذ( ، نوٖر جهلحًٌّ، ظحيـر دغدجد، 
، ضرّػ جهػـً جيحى يػنيةر جهلغةحء جالدجرٔ فةٕ    ظحهغ جهيسّٖسٕ (1)

جهـرجق ، رشحهر يحظشسٖر )غٖر يٌضّرذ( ، نوٖر جهلحًٌّ، ظحيـر دغدجد 
 ،3994 . 

ؿوٖحء غحزٔ يّشٓ ، ػرق جهػـً فٕ جػنحى جهلغحء جالدجرٔ ، رشحهر  (1)
 .1003ر جهػلّق ، ظحيـر جهٌِرًٖ ، يحظشسٖر )غٖر يٌضّرذ( ، نوٖ
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ء ، دجر جهيػدّؿحز جهظحيـٖر ، جالشةنٌدرٖر  يػشً خوٖل، كغحء جٛهغح (4)
 ،3989 . 

ُحضى ػيحدٔ ؿٖشٓ، جهٌؼحى جهلحٌٌّٕ هوسؼوى جٛدجرٔ، رشحهر يحظشسٖر  (7)
 . 3989)غٖر يٌضّرذ(، نوٖر جهلحًٌّ ، ظحيـر دغدجد، 

 حانخًا : اجملالث وانبحىث
جدرجُٖى ػَ جهفٖحع ، جالظرجءجز ّظٖحغر جالػنحى هدْ جهلغحء  (3)

يٌضّر ، يظور دٖز جهػنير ، شوشور جهيحثدذ جهػرذ ، جالدجرٔ ، دػش 
 . 3999جذجر 

جدرجُٖى ػَ جهفٖحع ، ّالٖر جهلغحء جهـرجكٕ جهـحير فٕ ٌؼر دؿةحّٔ   (1)
جهيشئّهٖر جالدجرٖر ، يظور جهـوّى جهلحٌٌّٖر ّجهشٖحشٖر ، جهـةدد جالّل ،  

 .3971ػزٖرجً ، جهظحيـر جهيشسٌظرٖر ، 
جهلحٌٌّٕ هيدد جهػـً ؤيحى جهلغحء جٛدجرٔ، غحزٔ فٖظل يِدٔ، جهٌؼحى  (1)

درجشر يلحرٌر، يظور درجشحز كحٌٌّٖر سظدر ؿً دٖز جهػنير، جهـةدد  
 .1000جّٙل، جهشٌر جهصحٌٖر، دغدجد، 

فحغل ظدٖر هفسر ، جهػـً جهلغحثٕ نغيحٌر هويّؼفًٖ  فةٕ يّجظِةر    (4)
دد شوػحز جهسإدٖخ ، يظور جهلحدشٖر  هولحًٌّ ّجهـوّى جهشٖحشةٖر ،  جهـة  

 .1031جهخحيس ، ػزٖرجً  جالّل  جهيظود
،  ثحضسٓ جػيد جػيد ، ؿرٖغر جهدؿّْ جهيدٌٖر ضةرّػِح ّ ؤُيٖسِةح   (7)

، جهوظٌر جهصحٌٖر هيٌحكضر دػةّش   دػش يلدى هوسركٖر جهٓ جهظٌف جهصحهش
 . 1033جهسركٖر فٕ يظوس جهلغحء ، 

 
 رابعًا : القوانني

 .جهيـدل  3983( هشٌر 334كحًٌّ جهرشّى جهـدهٖر ركى ) (3)
( 34كحًٌّ جٌغدحػ يّؼفٕ جهدّهر ّجهلػحؽ جالضسرجنٕ ركةى )  (2)

 .3993هشٌر 
 .كحًٌّ يظوس ضّرْ جهدّهر (1)


