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 :املًخص

 

تعدددددد ايٓكائدددددداح املٗٓٝدددددد١ ْٛعدددددا  َددددددٔ أْددددددٛا    

املرافددددددل ايعاَدددددد١ بٗددددددرح ئعددددددد ا ددددددرة ايعاملٝدددددد١   

ايداْٝددددد١ ر ايكدددددرٕ املاندددددٞ ٚايددددد  تثٓددددداٍٚ َٗددددداّ     

املرافدددددل ْٝائددددد١ عدددددٔ ايدٚيددددد١  ئعددددد ٚؤدار٠ ْشدددددا  

ٚتٓشددددد  ٖدددددتٙ ايٓكائددددداح ر جمددددداٍ ت دددددٜٛر املٗدددددٔ  

ايددددد   دًدددددٗا ٚاالرتكدددددا٤ ئءف دددددٌ َسدددددث٣ٛ يددددد دا٤   

املٗدددددددس يًُٓثسددددددددام ر خمثًددددددددف    دددددددداتِٗ   

 اإلدارٜدددددد١فثٓاٚيددددددج ر ٖددددددتٙ ايدراسدددددد١ ايكددددددراراح   

اي دددددادر٠ عدددددٔ ايٓكائددددداح املٗٓٝددددد١ ْ دددددرا  ال دددددث ف  

ايكدددداْْٛٞ ايك ددددا٤ حددددٍٛ ايثهٝٝددددف   ٚؤحهدددداّايفكدددد٘ 

  ٚتٗددددف ٖددددتٙ  ي اٝعددد١ ٚقددددراراح ايٓكائددداح املٗٓٝدددد١  

ايدراسددددددد١ ؤو قًٝدددددددٌ ٚاقدددددددع ايٓكائددددددداح املٗٓٝددددددد١     

نءحدددد َاسسددداح املثُدددع املددددْٞ َٚدددد٣ تهٝٝفٗدددا    

نُرفددددل عدددداّ َٚددددا هلددددا اَثٝددددا اح  َسددددثُد٠ َددددٔ     

 .ايكإْٛ ايعاّ

 

 

 

 

Abstract 

 

Craft unions are types of general  

facilities that have emerged after the 

second world war in the last century 

and which dealt with the functions 

and management of the activity of 

these facilities on behalf of the state 

and the trade unions are active in the 

development of the professions 

represent and elevate the past level of 

performance of professional 

associates in various specialties, this 

study addressed the administrative 

decisions issue by the professional 

associations because of the difference 

in doctrine and jurisprudence on the 

legal adjustment of these decisions, 

this study aims to analyse the reality 

of trade unions as one of the 

institutions of civil society and 

adapted as a public facility and its 

privileges are derived from common 

law. 
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 :  املكد١َ

عُدددددد   ملادددددددأ املشددددددرٚع١ٝ ايددددددتٟ ٜعددددددس     

  ددددٛ  نافدددد١ سددددً اح ايدٚيدددد١ ملددددا فٝٗددددا اإلدار٠    

ايعاَدددد١  هددددِ ايكددددإْٛ ٚي ددددُإ َٛافكدددد١ قددددراراح 

اإلدار٠ يًكدددددإْٛ  فءْٗدددددا لدددددب إٔ   دددددع يرقائددددد١  

ايك ددددددا٤  َٚث ًددددددب ميددددددو ٚجددددددٛد ْ دددددداّ قدددددداْْٛٞ 

رقددددددددائٞ عًدددددددد٢ أعُدددددددداٍ اإلدار٠  دددددددددٌ اي ددددددددُا١ْ 

ٜٚعُددددٌ عًدددد٢    قكٝددددل َادددددأ املشددددرٚع١ٝ  الحددددرتاّ

 هدددم اجلٗددداح ٚاملاسسددداح عًددد٢ احدددرتاّ ايكدددإْٛ      

َدددٔ عددددّ  دددُٔ ٜفدددءٕ ايرقائددد١ عًددد٢ أعُددداٍ اإلدار٠  

ٚايٓكائددددداح  ٚجدددددٛد أٟ خمايفددددد١ ملاددددددأ املشدددددرٚع١ٝ    

املٗٓٝدددد١ تعددددد َددددٔ أٖددددِ ٚأئددددر  َاسسدددداح املثُددددع     

املددددددددددْٞ ٚأندرٖدددددددددا فاعًٝددددددددد١ ْٚشدددددددددا ا   فدددددددددءٕ     

   ٕ  ايث دددرفاح ايكاْْٛٝدددد١ اي دددادر٠ عٓٗددددا الئدددد َددددٔ أ

ا١ٝ٥ يهددددٞ قكددددل   ددددع يرقائدددد١ قاْْٛٝدددد١ أٚ ق دددد 

 ٔ   ٚإٔ ايٓكائددددداح ٚجددددددح أجًددددد٘ ايغددددرذ ايدددددتٟ َددددد

املٗٓٝددد١  سدددب املاددداد  األساسددد١ٝ هلدددا  ٖدددٞ عادددار٠       

عدددٔ أصدددخاي َعٜٓٛددد١ عٗددددح ؤيٝٗدددا ايدٚيددد١  ددد ٤  

َدددٔ ا ث اصدددٗا األصدددٌٝ ر تٓ دددِٝ صدددإٚ املٗٓددد١      

ايددددد   ارسدددددٗا األفدددددراد  سدددددائِٗ ا ددددداي فكدددددد  

ايشخ ددددد١ٝ  يٓكائددددداح املٗٓٝددددد١ َدددددٓر املشدددددر  ٖدددددتٙ ا 

املعٜٓٛددد١ ٚئعددد  االَثٝدددا اح ايعاَددد١ ٚامل اٜدددا املايٝددد١    

 اي   هٓٗا َٔ قكٝل ايغرذ َٔ ٚجٛدٖا. 

 تكسِٝ اياحذ :

 اي اٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًٓكائاح امل١ٝٓٗ.املاحذ األٍٚ : 

 ٓكائاح امل١ٝٓٗ.ايكاْْٛٞ يًثهٝٝف ايامل ًب األٍٚ : 

اي  َٓحج يًٓكائاح ا اح االَثٝامل ًب ايداْٞ : 

 امل١ٝٓٗ.

األحهاّ ايكا١ْْٝٛ اي  قهِ ايٓكائاح املاحذ ايداْٞ : 

 امل١ٝٓٗ.

 ثع ايٓكائاح امل١ٝٓٗ ئايشخ ١ٝ امل ًب األٍٚ : 

 املع١ٜٛٓ.

ايكراراح اي ادر٠ عٔ  اٝع١ امل ًب ايداْٞ : 

  ايٓكائاح امل١ٝٓٗ.

 

 املاحذ األٍٚ

 اي اٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًٓكائاح امل١ٝٓٗ

ئددددداير ِ َدددددٔ ؤعدددددرتاف املشدددددر  ايفرْسدددددٞ     

يٓكائددددداح املٗٓددددد١ ئايشخ ددددد١ٝ املعٜٓٛددددد١  ٚنْٛٗدددددا     

مل ٜثعددددددرذ   أْدددددد٘تثدددددٛو ؤدار٠ َرافددددددل عاَددددد١ ؤال   

يثهٝٝفٗددددددددددا ايكدددددددددداْْٛٞ صددددددددددءْ٘ صددددددددددءٕ املشددددددددددر     

اياًجٝهددددٞ.

(1 )

فثثُثددددع ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ ملكث دددد٢    

قدددٛاْم ؤْشدددا٥ٗا يسدددً ١ تٓ ُٝٝددد١ تسددداعدٖا عًددد٢     

ٔ أجًدددد٘  ٚنددددٌ قكٝددددل ايغددددرذ ايددددتٟ قاَددددج َدددد  

ع دددددٛ هدددددايف ٖدددددتٙ ايكٛاعدددددد ٜثعدددددرذ يعكٛئددددد١   

تءدٜاٝدددد١ ٚحددددم ت دددددر ايٓكائدددد١ قٛاعددددد َددددٔ ٖددددتا       

ايكاٝدددٌ فإْٗددددا  ددددارس سدددً ١ تٓ ُٝٝدددد١ ٚرقائٝدددد١    

فًٗددددددتا   ددددددع يًٛصددددددا١ٜ اإلدارٜدددددد١ َددددددٔ جاْددددددب  

ايسددددً ١ ايثٓفٝتٜدددد١ فكددددد تكددددّٛ ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١     

ئٛنددددع َشددددرٚعاح ايكددددٛاْم يًٓ دددداّ ايكددددداْْٛٞ أٚ     

سدددددًٛى املٗدددددس عًددددد٢ إٔ ٜكدددددّٛ ايدددددٛ ٜر     يكٛاعدددددد اي

صددددداحب اال ث ددددداي ئإصددددددارٖا.

 

فسدددددٓعٌُ عًددددد٢ 

تكسدددددِٝ ٖدددددتا املاحدددددذ ؤو 

 

َ ًدددددام  امل ًدددددب األٍٚ 

تهٝٝددددف ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ قاْْٛددددا  ٚامل ًددددب ايددددداْٞ      

 االَثٝا اح اي  َٓحج يًٓكائاح امل١ٝٓٗ.

 

 امل ًب األٍٚ

 ايثهٝٝف ايكاْْٛٞ يًٓكائاح امل١ٝٓٗ
 

تثُثدددع ايٓكائددداح املٗٓٝددد١ ملكث ددد٢ قددددٛاْم     

ؤْشدددا٥ٗا يسدددً ١ تٓ ُٝٝددد١ تسددداعدٖا عًددد٢ قكٝدددل   

ايغدددددرذ ايدددددتٟ قاَدددددج َدددددٔ أجًددددد٘  ٚندددددٌ ع دددددٛ   

هددددايف ٖددددتٙ ايكٛاعددددد ٜثعددددرذ يعكٛئدددد١ تءدٜاٝدددد١   

ٚحدددددم ت ددددددر ايٓكائددددد١ قٛاعدددددد َدددددٔ ٖدددددتا ايكاٝدددددٌ  

فإْٗددددا  ددددارس سددددً ١ تٓ ُٝٝدددد١ ٚرقائٝدددد١  فًٗددددتا    

ايسدددددً ١    ددددع يًٛصدددددا١ٜ اإلدارٜددددد١ َدددددٔ جاْدددددب 

ايثٓفٝتٜددددد١ فكدددددد تكدددددّٛ ايٓكائددددداح املٗٓٝددددد١ ئٛندددددع    

َشددددرٚعاح ايكددددٛاْم يًٓ دددداّ ايكدددداْْٛٞ أٚ يكٛاعددددد   
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ايسدددددًٛى املٗدددددس عًددددد٢ إٔ ٜكدددددّٛ ايدددددٛ ٜر صددددداحب     

اال ث ددددددداي ئإصددددددددارٖا. 

(2 )

ٚر حهدددددددِ ا هُددددددد١  

اإلدارٜدددد١ امل ددددر١ٜ ٚايددددتٟ ا ددددت ئاملادددداد  ايسددددائك١     

ملًدددددددة ايدٚيددددددد١ ايفرْسدددددددٞ يددددددداع  ايٓكائددددددداح     

دددددٌ ْكائدددد١ ا اَددددا٠ ٚاملٗددددٔ اهلٓدسدددد١ٝ     امل ددددر١ٜ َ

تددددددد ٌ ر  ٚاعثددددددرب ئددددددءٕ املٗددددددٔ اهلٓدسدددددد١ٝ ٚإٔ مل  

ْ دددام املاسسددداح ايعاَددد١ املٗٓٝددد١ ٖٚدددٞ َدددٔ امل دددا    

اإلدارٜدددددددددد١ ايعاَدددددددددد١ ماح ايشخ دددددددددد١ٝ املعٜٓٛدددددددددد١   

 أصدددخايأْٗدددا تعثدددرب َدددٔ   ؤالاملسدددثك١ً عدددٔ ايدٚيددد١ 

ايكددددإْٛ ايعدددداّ  ميددددو ألْٗددددا  ُددددع ئددددم َكَٛدددداح    

شددددددددابٖا ٜددددددددثِ ئكددددددددإْٛ أٚ  فإْ األصددددددددخايٖددددددددتٙ 

ٟ ملرسددددّٛ يٗدددددٛرٟ أٚ    آ دددددرْدددددص تشددددرٜعٞ   ئددددء

ٕ ميددددو ال ٜغددددك َددددٔ ايثهٝٝددددف ايكدددداْْٛٞ هلددددتٙ    ءفدددد

املٗدددددٔ ئٛصددددددفٗا َرافددددددل عاَدددددد١. 

(3 )

فكددددددد اعثددددددربح 

ا هُددددد١ اإلدارٜددددد١ إٔ  ثدددددع ايٓكائددددداح ئاَثٝدددددا اح    

املعٜٓٛددددد١   األصدددددخايايكدددددإْٛ ايعددددداّ جعًدددددٗا َدددددٔ 

ايدددتٟ ٖدددٛ ر  اٜددد١    اآل دددر األخدددرؤو ميدددو  ٚأندددف

ٖٚددددددٛ اعثاددددددار قراراتٗددددددا ؤدارٜدددددد١ ٚتكاددددددٌ  األُٖٝدددددد١

ّ يً عددددٔ ئٗددددا   ا ددددانِ اإلدارٜدددد١  ئاإلندددداف١     أَددددا

و أْٗددددا َٓ ُدددداح تثددددٛو صددددإٚ َٗٓدددد١  اصددددد١       ؤ

ايعاَددددد١. ٚتثُثددددع ئاَثٝدددددا اح ايسددددً ١  

(4 )

فكددددد خدددددار  

 ددد ف حدددٍٛ ايثهٝٝدددف ايكددداْْٛٞ يًٓكائددداح املٗٓٝددد١      

 فسٓاٝٓ٘ ع٢ً ايشهٌ ايثايٞ:

 ٜددددددددر٣ أصددددددددحاة ٖددددددددتا ايددددددددرأٟ إٔ :األٍٚايددددددددرأٟ 

ايكددددإْٛ  أصددددخايَددددٔ  ا ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ صخ دددد  

ٚيهٓددد٘ ال ٜثُثدددع   َٗٓٝدددا  عاَدددا  ايعددداّ ٚتددددٜر َرفكدددا   

ئ ف١ املاسس١ ايعا١َ.

(5)

  

ايٓكائددددداح املٗٓٝددددد١ تثُثدددددع   ٜدددددر٣ إٔايدددددرأٟ ايدددددداْٞ: 

ئهافددددد١   دددددا٥ص املاسسددددداح ايعاَددددد١ فدددددءٕ ميدددددو     

ْشددددءتٗا ٚسددددً اح ايكددددإْٛ ايعدددداّ  أصددددٌو ؤٜرجددددع 

ألحدددد املرافدددل  ؤدارتٗددداايددد  تثُثدددع ئٗدددا َٚدددٔ حٝدددذ   

ٚصدددفثٗا ايعَُٛٝددد١ ٚٚجدددٛد رقائددد١ ؤدارٜددد١      ايعاَددد١  

عًٝٗا.

(6) 

 أصددددددحاة ٖددددددتا ايددددددرأٟ اعثددددددرب ؤٕايددددددرأٟ ايدايددددددذ: 

ايٓكائددداح املٗٓٝددد١ َاسسددد١ عاَددد١ جدٜدددد٠ هلدددا  دددائع   

َددددٔ  أٟو عدددددّ ت اٝددددل ؤ دددداي ٜٚددددتٖب اال دددداٙ 

ٓكائدددد١ اياّ أٚ ايكددددإْٛ ا دددداي عًدددد٢   ايكددددإْٛ ايعدددد 

ٜسدددد٢ُ  جدٜددددد ٜ اددددل عًٝٗددددا قددددإْٛ  دددداي    ؤمنددددا

ايكإْٛ املٗس.

(7)

   

ٜددددر٣ ايٓكائدددد١ ئءْٗددددا َٓ ُدددد١ صددددا٘  ايددددرأٟ ايرائددددع: 

ٖددددتا ايددددرأٟ اعثددددرب ايٓكائدددداح   أصددددحاةعاَدددد١  فددددءٕ 

املٗٓٝددددددد١ تدددددددد ٌ ر عدددددددداد املٓ ُددددددداح ا اصددددددد١      

ايثح ددددك١ٜ ألْٗددددا ٦ٖٝدددداح ا ثٝارٜدددد١ ال     ٚأعُاهلددددا

ألْٗدددا تسدددثٗدف   ؤيٝٗددداحدددد عًددد٢ االْ دددُاّ   ألدددرب 

ٚال  األع دددددددا٤َ دددددددا   اصددددددد١ ٖٚدددددددٞ َ دددددددا     

 أصخاصددددددا   ددددددع يًسددددددً ١ اإلدارٜدددددد١ ئٛصددددددفٗا   

 فكددددددايكدددددإْٛ ا ددددداي   أصدددددخايَعٜٓٛددددد١ َدددددٔ  

مل ٜعدددد ندددتيو ر ايٛقدددج ا دددايٞ    األَدددرٜدددرٕٚ إٔ 

 اتسدددداعا  ْ ددددرا  يث ددددٛر ايٓكائدددداح ٚاتسددددا  ٚبا٥فٗددددا    

و ؤو اْثكاهلددددا َددددٔ دا٥ددددر٠ ايكددددإْٛ ا دددداي    ؤ أد٣

َٓ ُدددددداح َددددددٔ دا٥ددددددر٠ ايكددددددإْٛ ايعدددددداّ  ٚقٛهلددددددا 

 اصدددددد١ ؤو َٓ ُدددددداح صددددددا٘ عاَدددددد١ ٚاعثددددددربٚا إٔ   

.رمسٝدددددا  ايٓكائددددد١ قثدددددٌ َرنددددد ا  

(8) 

نُدددددا ق دددددج 

حمهُدددددد١ ايك ددددددا٤ اإلدارٟ ر َ ددددددر ئددددددءٕ ايددددددرأٟ  

ايددددراجر فكٗددددا  ٚق ددددا٤ ر صددددءٕ ايثهٝٝددددف ايكدددداْْٛٞ 

يٓكائدداح املٗددٔ ا دددر٠ َٚٓٗددا ْكائددد١ املٗددٔ اهلٓدسددد١ٝ     

ٚ كٖدددددا  أْٗدددددا ٚإٔ مل تدددددد ٌ ر ْ دددددام املاسسددددداح  

ايعاَدددددددد١ ٖٚددددددددٞ امل ددددددددا  اإلدارٜدددددددد١ ايعاَدددددددد١ ماح  

ْٗدددا ؤ ؤالايشخ ددد١ٝ املعٜٓٛددد١ املسدددثك١ً عدددٔ ايدٚيددد١     

تعثددددرب َددددٔ أصددددخاي ايكددددإْٛ ايعدددداّ  ميددددو ألْٗددددا    

  ٜٚرتتددددب األصددددخاي ُددددع ئددددم َكَٛدددداح ٖددددتٙ    

ملدددا لددددٛ    ١دارٜددد ؤعًددد٢ ميدددو إٔ قراراتٗدددا قددددراراح    

أَدددددداّ ايك ددددددا٤   اإليغددددددا٤ اي عددددددٔ فٝٗددددددا ئدددددددعا٣ٚ   

اإلدارٟ.

(9) 

تاكددددد٢ ايٓكائددددداح   األحدددددٛاٍففدددددٞ يٝدددددع  

ماح  اٝعدددد١ خمثً دددد١   ددددع ر ئعدددد  صدددداْٚٗا    

يًكدددددددإْٛ ايعددددددداّ ٚألحهددددددداّ ايكدددددددإْٛ ا ددددددداي ر 
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  ئددداير ِ َدددٔ سدددٝاد٠ فهدددر٠ املرفدددل     اآل دددر ايددداع  

ايعدددداّ يفددددرت٠  ًٜٛدددد١ ر ْ ددددام ايفكدددد٘ ٚايك ددددا٤ ر  

جمدددددددددداٍ ت اٝكدددددددددد٘  ٚايكددددددددددإْٛ اإلدارٟ  أسدددددددددداس

ٚنءسدددددداس ٖدددددداّ يثحدٜددددددد ا ث دددددداي ايك ددددددا٤     

ٖدددددتٙ ايفهدددددر٠ تعرندددددج الْثكددددداداح     إٔ ؤالاإلدارٟ  

ؤو  أدحصدددددددددٜد٠ َددددددددٔ فكٗددددددددا٤ ايكددددددددإْٛ اإلدارٟ   

ئاعثاارٖددددددددا املعٝددددددددار ايٛحٝددددددددد   أُٖٝثٗدددددددداتراجددددددددع 

يثحدٜددددد ا ث دددداي ايك ددددا٤ اإلدارٟ ٜٚعددددٛد ميددددو   

املرافدددل ايعاَددد١ املٗٓٝددد١ َددددٌ    ؤيٝددد٘و َدددا تعرندددج  ؤ

بٗدددٛر َرافددددل جدٜددددد٠ نايٓكائدددداح ايدددد  اعثُدددددح  

ٝ عًدد٢ عدددد َددٔ     ؤدارتٗددا ر  ايكددإْٛ ا دداي    بأسدداي

ايكدددددإْٛ ايعددددداّ  َٚدددددٔ خدددددِ مل ٜعدددددد  أسدددددايٝبئددددددٍ 

ٖٓددداى َدددربر إل  دددا  نافددد١ املٓا عددداح ايددد  تٓشدددء     

حدددددٍٛ تٓ دددددِٝ ٚسدددددك ٖدددددتٙ املرافدددددل ال ث ددددداي     

ايك دددددا٤ اإلدارٟ َاداَدددددج اإلدار٠ تث دددددرف ر ٖدددددتا  

ٚتثٛسدددٌ ئءسدددايٝب ايكدددإْٛ   األفدددراداملددداٍ ت دددرف 

و ا ددددداي  فدددددءٕ َعٝدددددار املرفدددددل ايعددددداّ حيثدددددا  ؤ     

َهًُدددد١ َددددٔ أجددددٌ قدٜددددد ْ ددددام     أ ددددر٣َعدددداٜك 

ايكددددددإْٛ اإلدارٟ  ٖٚددددددٞ َعدددددداٜك َسددددددثُد٠ َددددددٔ     

َثعدددددد٠ َدددددٌ فهددددر٠ ايسددددً ١ ايعاَدددد١ َٚددددا     أفهددددار

ٜرتتدددب عًٝٗدددا َدددٔ ايثُٝٝددد  ئدددم املاسسددداح ايعاَددد١      

ٚا اصددددددد١ ٚفهدددددددر٠ اياحدددددددذ ر  اٝعددددددد١ ايٓددددددد ا     

ٚايكإْٛ امل ال.

(10)

 

 امل ًب ايداْٞ

 ئاح امل١ٝٓٗ االَثٝا اح اي  َٓحج يًٓكا

إٔ يًٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ اَثٝددددا اح تثُثددددع ئٗددددا   

ٚايدددد  َٓحددددج يًٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ ر َع ددددِ ايدددددٍٚ  

 .فسٓاٝٓٗا ع٢ً ايٓحٛ ايثايٞ

 :: ايسً ١ ايثٓ ١ُٝٝ ٚايسً ١ ايثءدٜا١ٝأٚال

ايسددددددددً ١ ايثٓ ُٝٝدددددددد١:  تثُثددددددددع ايٓكائدددددددداح     -1

املٗٓٝددددد١ ئسدددددً ١ تٓ ُٝٝددددد١ تسددددداعدٖا عًددددد٢     

ج ألجًددددددد٘ ٦ْشدددددددأقكٝدددددددل ايغدددددددرذ ايدددددددتٟ   

فايٓكائددددددداح املٗٓٝددددددد١ تكدددددددّٛ ئثٓ دددددددِٝ املٗدددددددٔ   

ئاعثاارٖدددددا َرافدددددل عاَددددد١ ٚيهدددددٔ ايدٚيددددد١ مل     

ئايٓكائدددداح ٚ ًددددج عٓٗددددا   تهددددٔ تٗددددثِ ندددددكا 

َٚٓحثٗددددددا ئعدددددد  سددددددً اح ايكددددددإْٛ ايعدددددداّ    

ٖدددددتا ايثٓ دددددِٝ يدددددتيو    ؤجدددددرا٤يثُهٓٗدددددا َدددددٔ  

يًرقائدددد١ اإلدارٜدددد١ قكٝكددددا يً ددددا   أ  ددددعج

ايعدددددددداّ  َٚٓٗددددددددا ٚنددددددددع ايًددددددددٛا٥ر ا اصدددددددد١  

 اإلصدددددار٠ة املٗٓددددد١ ٚقدددددد سددددداكج ادآجاددددداح ٚئٛا

ٖدددددتٙ امل ددددداٖر.  ؤو

(11)

ْكائددددداح املٗدددددٔ   تدددددٓ ِٚ 

 ثٓ ١ُٝٝ ر حايثم:ايكٛاعد اي

ٚندددددددع ايًدددددددٛا٥ر ا اصددددددد١ ئدددددددأداة املٗٓددددددد١   :األٚو

ٚٚاجادددداتِٗ  ٚتث ددددُٔ ٖددددتٙ ايًددددٛا٥ر قٛاعددددد عاَدددد١  

ي ع ددددددددا٤ ئايٓسددددددددا١   األدئددددددددٞتددددددددٓ ِ ايسددددددددًٛى  

يًٓكائددددد١  ٖٚدددددتٙ ايٓكائددددد١ تكدددددرر ايكٛاعدددددد ئإرادتٗدددددا  

املٓفدددددددرد٠ ٚتسدددددددثعٌُ يهفايددددددد١ احرتاَٗدددددددا ئعددددددد   

ٚسدددددا٥ٌ ايكدددددإْٛ ايعددددداّ ٚترتتدددددب عًددددد٢ خمايفثٗدددددا  

 ؤْٗددددددددا٤ايعكٛئدددددددداح ايثءدٜاٝدددددددد١ ت ددددددددٌ ؤو  ؤْدددددددد اٍ

ايع ١ٜٛ ٚحرَاْ٘ َٔ َ اٚيثٗا.

(12) 

 

ٚندددع ايًدددٛا٥ر ايدا ًٝددد١ ٚناْدددج تث دددُٔ   ايداْٝددد١:

ايًددددٛا٥ر ايكٛاعددددد ايعاَدددد١ ايدددد  تددددٓ ِ ع قدددد١  ٖٙددددت

 ايٓكائ١ ئاألع ا٤.

ٚقدددد َٓحدددج ايٓكائددداح املٗٓٝددد١ ايسدددً ١ ايثٓ ُٝٝددد١    

 اصددد١ ئعدددد إٔ تعدددابِ دٚرٖدددا ٚأصدددار ٜددد داد ئكددد٠ٛ   

َٜٛدددا  ئعدددد ٜدددّٛ  ٚأصدددار ئإَهدددإ املٓ ُددداح ايٓكائٝددد١  

املٗٓٝددددددد١ إٔ تدددددددٓ ِ صدددددددإٚ املٗٓددددددد١ عدددددددٔ  رٜدددددددل  

ايسددددددددددً ١ ايثٓ ُٝٝدددددددددد١  ٚأصدددددددددداحج صدددددددددداحا١    

 ث دددددددداي ر سارسدددددددد١ ايسددددددددً ١ ايثٓ ُٝٝدددددددد١  ا

ٚهلدددتا تعثدددرب ايسدددً ١ ايثٓ ُٝٝددد١ قاعدددد٠ اساسددد١ٝ      

َدددددددٔ ايكٛاعدددددددد ايكاْْٛٝددددددد١ املً َددددددد١ ٚايددددددد  تعدددددددد  

خمايفثٗا ملدائ١ خمايف١ ملادأ املشرٚع١ٝ.

(13 )

   
تعثدددربايسدددً ١ ايثءدٜاٝددد١:   -2

 

ايسدددً ١ ايثءدٜاٝددد١  

سددددً ١ َددددٔ سددددً اح ايكددددإْٛ ايعدددداّ املخٛيدددد١   

يٓكائدددددداح املٗددددددٔ ٖٚددددددٛ ال ٜسددددددثٓد ؤو َادددددداد   
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ايكددددإْٛ املدددددْٞ ر ايثعددددٜٛ  ٚايفسدددد  ميددددو     

إٔ ع قدددددد١ األع ددددددا٤ ئايٓكائدددددد١ ٖددددددٞ ع قدددددد١  

قاْْٛٝدددد١.

(14)

فكددددد ْشددددءح ئعدددد  ايثجدددداٚ اح ر  

تشددددددددهٌٝ املدددددددداية ايثءدٜاٝدددددددد١ ئدددددددددايٓ ر ر    

ندددإ َدددٔ اي دددرٚرٟ   املخايفددداح املٗٓٝددد١  فكدددد 

ايٓ دددددددددر ر ايٓ دددددددددٛي ايكاْْٛٝددددددددد١   ؤعددددددددداد٠

املثعًكدددد١ ئهٝفٝدددد١ تشددددهٌٝ املدددداية ايثءدٜاٝدددد١  

ايشددددددددها٣ٚ ايٓاصدددددددد١٦ عددددددددٔ  ايدددددددد  تٓ ددددددددر ر

 أرئددددددداةاملخايفددددددداح املٗٓٝددددددد١ ايددددددد  ٜرتهاٗدددددددا   

املٗددددددٔ.

(15 )

فكددددددد تثددددددٛو ايسددددددً ١ ايثءدٜاٝدددددد١    

ا ثٝدددددار ايعكٛئددددد١ َدددددٔ ئدددددم ايعكٛئددددداح ايددددد      

ٚجددددددددٛة حددددددددددٖا ايكددددددددإْٛ  َٚددددددددٔ املكددددددددرر   

حمانُدددددددد١ أع ددددددددا٤ ْكائدددددددداح املٗددددددددٔ َددددددددٔ   

املدددٛبفم ايعُدددَٛٝم أَددداّ اهل٦ٝددداح ايثءدٜاٝددد١    

ا اصددددد١ ئٗدددددِ  ٚميدددددو ئايٓسدددددا١ ملدددددا ٜٓسدددددب     

ايدددِٝٗ ر دا٥دددر٠ االعُددداٍ املثعًكددد١ ئٛبددددا٥فِٗ     

عًددد٢ إٔ حيدددانُٕٛ ايثءدٜاٝددد١ ايٓكائٝددد١ فُٝدددا     

ٜرتهاْٛددد٘ ئسددداب َ اٚيددد١ املٗٓددد١  دددار  اعُددداٍ   

ٚبددددا٥فِٗ.

(16)

عًدددد٢  اإلئكددددا٤فُددددٔ  ددددك ايددددٛارد  

ا ثٝدددار  ر صددد ح١ٝ جمًدددة ْكائددد١ ا ددداَم   

املددددداية ايثءدٜاٝددددد١ ايددددد  تٓ دددددر ر     أع دددددا٤

فكدددد ْ دددج   ايشدددها٣ٚ املكدَددد١ ندددد ا ددداَم   

 ( َٔ قإْٛ ْكائ١ ا اَم:65املاد٠ )

ٜشدددهٌ جمًسدددا  تءدٜادددا  أٚ أنددددر َدددٔ خ خددد١ َدددٔ     -1 

ا ددددداَم األسددددداتت٠ املددددد اٚيم ٚعددددددد َدددددٔ أع دددددا٤ 

ٔ اَ ددددٛا َددددد٠ ال تكددددٌ عددددٔ عشددددر    االحثٝددددا  سدددد 

سدددددٓٛاح ر سارسددددد١ املٗٓددددد١ ٜٚسددددد٢ُ َدددددٔ ئٝدددددِٓٗ   

 ر٥ٝسا  ي٘.
ٜدددثِ االعدددرتاذ عًددد٢ قدددراراح جمًدددة ايثءدٜدددب       -2

ؤو جمًددددة ايٓكائدددد١  يًُجًددددة تفددددٜٛ  أٟ َددددٔ     

 ص حٝات٘

يًُجًدددة تفددددٜٛ  أٟ َددددٔ صدددد حٝات٘ ايددددٛارد٠   -3

( َددددددٔ ٖددددددتٙ املدددددداد٠ ملًددددددة تءدٜددددددب   1ر ايفكددددددر٠ )

 ٚ أنددددر ٜثدددءيف َدددٔ  سددد١ َدددٔ     اسدددث٦ٓار ٚاحدددد أ

ا دددداَم األسدددداتت٠ املدددد اٚيم ٚعدددددد َددددٔ األع ددددا٤  

االحثٝدددا  سدددٔ اَ دددٛا َدددد٠ ال تكدددٌ عدددٔ عشدددرٜٔ     

س١ٓ ٜٚس٢ُ َٔ ئِٝٓٗ ر٥ٝسا  ي٘.

(17) 

جمددددددداية ايٓكائددددددداح  ددددددد ح١ٝ ٚر َدددددددا ٜثعًدددددددل ئ

املٗٓددد١ ر  أصدددحاة فدددل ايشدددهاٟٚ املكدَددد١ ندددد    

 ايددد١ؤحجدددٌ أَدددٔ  ا ددداالح ايددد  ال تدددر٣ فٝٗدددا َدددربرا 

ٖدددتٙ ايشدددها٣ٚ عًددد٢ املًدددة ايثدددءدٜ   ففدددٞ ئعددد   

عًدددد٢ املًددددة  ايشدددده٣ٛ ؤحايدددد١ا دددداالح ال ٜثكددددرر 

ايثدددءدٜ  يًرقائددد١ ايك دددا١ٝ٥ فدددءٕ ٖدددتا ٜثدددٝر املددداٍ 

 أَددددداّيًُددددث ًِ ئددددداي عٔ ر َددددددٌ ٖددددتٙ ايكدددددراراح   

حمه١ُ ايعدٍ ايعًٝا.

(18) 

إٔ ايسدددً ١ ايثءدٜاٝدددد١ يًُٓ ُدددداح   ايدددرأٟ ايددددراجر: 

صددف١  أنددفجاملعدداٜك ايدد    أٖددِاملٗٓٝدد١ ايعاَدد١ َددٔ   

ايعَُٛٝدددددد١ يًٓكائدددددداح ٚميددددددو إٔ ايفكدددددد٘ ٚايك ددددددا٤  

اعثدددددرب إٔ ايكٛاعدددددد ايثءدٜاٝددددد١ ٖدددددٞ َدددددٔ ايكدددددراراح  

َدددداّ حمددددانِ أاإلدارٜددد١ ٚايدددد  لددددٛ  اي عددددٔ ئٗددددا  

 ايك ا٤ اإلدارٟ.

 ؤٜراداح َاي١ٝ يًٓكائاح امل١ٝٓٗ:خاْٝا: 

 

تثُثددددددددددع ايٓكائدددددددددداح املٗٓٝدددددددددد١ ئسددددددددددً ١    

ق ددددٌٝ ئعدددد  ايرسددددّٛ املايٝدددد١ ئٛصددددفٗا تثُثددددع     

 فاملٓ ُدددداحئسددددً ١ َددددٔ سددددً اح ايكددددإْٛ ايعدددداّ     

ايرسددددّٛ املكددددرر٠   األع ددددا٤ ايٓكائٝدددد١ ق ددددٌ َددددٔ   

عًدددد٢ تٓفٝددددت  ايٓكائدددداح الصددددرتانِٗ ٚايدددد  تسدددداعد

جًددٗا فكددد ٜددثِ   آَددٔ  أْشدد٦جايدد   األصددغاٍٚصددٝا١ْ 

٦ددددداح ايكا٥ُددددد١ ق دددددٌٝ ايرسدددددّٛ عدددددٔ  رٜدددددل اهلٝ

عًدددد٢ ؤدار٠ ٖددددتٙ اجلُعٝدددداح  فكددددد صدددداٗج ايرسددددّٛ  

ايٓكائٝدددد١ ئاي ددددرا٥ب املااصددددر٠ ٚلددددب عدددددّ جددددٛا      

 عددددٔاملٓثسددددام يًٓكائدددداح املٗٓٝدددد١    األع ددددا٤اَثٓددددا  

سددددداد ايرسددددّٛ املسددددثحك١ عًددددِٝٗ.   

(19)

  ّ  فكددددد ًٜثدددد 

ئدددددددددددفع االصدددددددددرتاناح اي  َدددددددددد١ ؤو   األع دددددددددا٤ 

املٓ ُدددددداح ايعاَدددددد١ املٗٓٝدددددد١ ر َٛاعٝددددددد َٓث ُدددددد١  

يدددددثُهم ٖدددددتٙ املاسسددددداح َدددددٔ قكٝدددددل ايغدددددرذ     
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ألجًدددددد٘  ال ئك ددددددد ايددددددرئر َدددددددٌ     أْشدددددد٦جايددددددتٟ 

ايشددددرناح ايدددد  تكددددِٝ املشددددرٚعاح املايٝدددد١ ئك ددددد    

.األع دددددا٤قكٝدددددل ايدددددرئر ٚتٛ عددددد٘ عًددددد٢ 

(20)

ففدددددٞ  

( َددددددددٔ قددددددددإْٛ ْكائدددددددد١  102ْ ددددددددج املدددددددداد٠ ) األردٕ

  تثدددددءيف َدددددٛارد ايٓكائددددد١ َدددددٔ األردْدددددٝما ددددداَم 

ايثسددددددجٌٝ ٚايرسددددددّٛ   ٚؤعدددددداد٠رسددددددّٛ ايثسددددددجٌٝ  

 ؤئددددددرا ايسدددددد١ٜٛٓ يثعددددددا ٞ املٗددددددس  َٚددددددٔ رسددددددّٛ    

ايٛنددددداالح  َٚدددددٔ ايغراَددددداح ٚااليث اَددددداح املدْٝددددد١ 

 ؤجددددددرا٤ٚاجادددددد١ ايدددددددفع ر حايدددددد١ ايثخًددددددف عددددددٔ    

ففددددٞ  أٚ ايثاًٝدددده عٓٗددددا...ا .  اإلي اَٝدددد١ايٛندددداالح 

( َددددددٔ قددددددإْٛ ْكائدددددد١   124ْ ددددددج املدددددداد٠ )  ايعددددددرام

تثددددءيف  ا دددداَم ايعددددراقٝم  ئددددءٕ َايٝدددد١ ايٓكائدددد١    

َدددددٔ رسدددددّٛ ايثسدددددجٌٝ  دددددداٍٚ ا ددددداَم  َٚدددددٔ   

َ اٛعدددددداح  أرئددددددا االصددددددرتاناح ايسدددددد١ٜٛٓ  َٚددددددٔ 

( َدددددٔ 50ايٓكائددددد١...ا . ففدددددٞ َ دددددر ْ دددددج املددددداد٠ )  

قدددإْٛ ايٓكائددداح  ئدددءٕ املدددٛارد املايٝددد١ يًٓكائددد١ تثدددءيف   

َدددددٔ رسدددددّٛ االْ دددددُاّ ٚاالصدددددرتاى ايدددددتٟ ٜدفعددددد٘  

  َٚددددددٔ عا٥ددددددد ا فدددددد ح ايدددددد  تكُٝٗددددددا  األع ددددددا٤

١ ايعاَددددد١  ٚاإلعاْددددداح ٚاهلاددددداح ٚايثربعددددداح   ايٓكائددددد

ٚايٛصدددددداٜا ايدددددد  ٜكاًددددددٗا جمًددددددة ؤدار٠ املٓ ُدددددد١    

ايٓكائٝدددد١ ٚال تثعددددارذ َددددع أ رانددددٗا  ٜٚددددتٖب ر    

ٖددددددتا اي دددددددد ؤما ناْددددددج اهلادددددداح أٚ ايثربعدددددداح أٚ   

ايٛصددددددداٜا َكدَددددددد١ ؤو املٓ ُددددددد١ ايٓكائٝددددددد١ َدددددددٔ     

أصددددددخاي أجٓاٝدددددد١  فٝجددددددب صدددددددٚر قددددددرار َددددددٔ    

االقدددددداد ايعدددددداّ ايددددددٛ ٜر املخددددددثص  ئعددددددد َٛافكدددددد١ 

يٓكائدددداح ايعُدددداٍ  ئايث دددددٜل عًدددد٢ قددددرار جمًددددة    

ؤدار٠ املٓ ُددددددددددد١ ايٓكائٝددددددددددد١ ئكادددددددددددٍٛ اهلاددددددددددداح أٚ  

ٚقددددددد منددددددرح ايثربعدددددداح أٚ ايٛصدددددداٜا املددددددتنٛر٠  

 ايُٓٛمجٝددددد١ اي ٥حددددد١ َدددددٔ  ه/ ايفكدددددر٠ 56املددددداد٠  

 ئعددددددد  ايٓكائٝددددددد١ يًُٓ ُددددددد١ األساسدددددددٞ يًٓ ددددددداّ

 ايٓكائٝدددددد١ يًُٓ ُدددددد١ األ ددددددر٣ يًُددددددٛارد األَدًدددددد١

ال تثعددددارذ َددددع أحهدددداّ ايكددددإْٛ أٚ ايٓ دددداّ   ٚايدددد 

 :األساسٞ ٢ٖٚ

األرئددددددددا  ايدددددددد  ق ددددددددٌ عًٝٗددددددددا َددددددددٔ ؤصدددددددددار    

 .امل اٛعاح

األرئدددا  ٚايفٛا٥دددد ايٓا ددد١ عدددٔ اسدددثدُار أَٛاهلدددا ر     

 .حدٚد أحهاّ ايكإْٛ

 .ؤٜراداح ايعكاراح اي   ثًهٗا

 .األرئا  ايٓا ١ عٔ ئٝع أٟ أصٌ َٔ أصٛهلا

   ّ يٓكائددداح ايعُددداٍ يٝدددع     ٚتددداٍٚ ؤو االقددداد ايعدددا

     ٕ  املادددايه ا هدددّٛ ئٗدددا عدددٔ خمايفددداح ألحهددداّ قددداْٛ

ٚ  ددددص ٖددددتٙ املاددددايه يً ددددرف َٓٗددددا    ايٓكائدددداح  

عًددددد٢ األٚجددددد٘ ايددددد  تعدددددٛد ئدددددايٓفع عًددددد٢ أع دددددا٤     

املٓ ُددددداح ايٓكائٝددددد١ ٚميدددددو ئايشدددددرٚ  ٚاألٚندددددا    

ايدددددد  ٜ ددددددعٗا االقدددددداد ايعدددددداّ يٓكائدددددداح ايعُدددددداٍ    

ٖدددددتٙ ٚ ٜٚ دددددر ئٗدددددا قددددرار َدددددٔ ايددددٛ ٜر املخدددددثص    

االصدددددددرتاناح تعثدددددددرب امل ددددددددر اير٥ٝسدددددددٞ ملايٝددددددد١  

املٓ ُددددددد١ ايٓكائٝددددددد١ فكدددددددد اعثدددددددرب عددددددددّ سدددددددداد       

 أسددددااةحددددد أَث دددد١ً  أصددددٗراالصددددرتاى ملددددد٠ سددددث١  

ْثٗا٤ ايع ١ٜٛ ر ايٓكائ١ ايعا١َ.ؤ

(21)

  

 املاحذ ايداْٞ

 األحهاّ ايكا١ْْٝٛ اي  قهِ ايٓكائاح امل١ٝٓٗ 

ا ثًددددددف ايفكدددددد٘ ٚايك ددددددا٤ حددددددٍٛ  ثدددددددع      

املٗٓٝدددد١ ئايشخ دددد١ٝ املعٜٓٛدددد١ ٚايدددد  ٜددددثِ ايٓكائدددداح 

اْشددددددابٖا ئايكددددددإْٛ  ٚحددددددٍٛ ايثهٝٝددددددف ايكدددددداْْٛٞ    

يكددددراراح ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ فددددتٖب ايك ددددا٤ اإلدارٟ  

ر فرْسددددا ؤو تهٝٝددددف ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ ٚاعثربٖددددا    

٦ٖٝددددداح َهًفددددد١ ئثٓفٝدددددت َرفدددددل عددددداّ َدددددٔ أجدددددٌ      

تٓ ددددِٝ املٗٓدددد١. فٓكسددددِ ٖددددتا املاحددددذ ؤو َ ًددددام   

 ثددددع ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ ئايشخ دددد١ٝ   امل ًددددب األٍٚ

املعٜٓٛدددد١  ٚامل ًددددب ايددددداْٞ ايكددددراراح اي ددددادر٠ عددددٔ  

 ايٓكائاح امل١ٝٓٗ.
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 امل ًب األٍٚ

  ثع ايٓكائاح امل١ٝٓٗ ئايشخ ١ٝ املع١ٜٛٓ

ؤْشددددا٤ ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ ٜددددثِ عددددٔ  رٜددددل   

تددددددد ٌ ايدٚيددددددد١ ر ؤْشددددددابٖا ئاعثاارٖدددددددا َرافدددددددل   

عاَددددد١ َٗٓٝددددد١ ٜٚدددددثِ ؤْشدددددابٖا ئكدددددإْٛ.    

(22 )

فٗدددددتا  

َعٓدددداٙ ؤْشددددا٤ َشددددرٚ  ٜعُددددٌ يًٓفددددع ايعدددداّ ٚفكددددا       

ألحهددداّ ايكدددإْٛ ايعددداّ َدددع  ًٜٛددد٘ حدددل اسدددثخداّ    

ٚسدددا٤ٍ ايكددددإْٛ ايعدددداّ ر ؤدارتدددد٘ َٚددددا ٜثاعدددد٘ ميددددو  

َددددددٔ فددددددرذ قٝددددددٛد عًدددددد٢ ا رٜدددددد١ ايفردٜدددددد١.   

(23)

 

ٚايكددددإْٛ اي ددددادر ئإْشددددا٤ ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ حيدددددد   

االٖدددداف ايددد  تدددٓص عًددد٢ قكٝكٗدددا ٚٚسدددا٥ٌ ٖدددتٙ   

ٖددددددداف  فهددددددٌ عُددددددٌ تااصددددددرٖا خمايفددددددا  هلددددددتٙ  اال

االٖدددداف ئدددا    ٚئٗدددتا ٜهدددٕٛ املشدددر  ايعراقدددٞ قدددد       

سدددددًو اي رٜدددددل ايسدددددًِٝ ئإْشدددددا٤ ايٓكائددددداح املٗٓٝددددد١ 

َدددٔ إٔ ايكدددإْٛ سدددٓد ؤْشدددا٥ٗا  فكدددد ٜدددر٣ ايفكددد٘ ر   

ندددٌ َدددٔ فرْسدددا ٚئًجٝهدددا ٜٚاٜددددٙ أحهددداّ ايك دددا٤    

اإلدارٟ إٔ ؤْشدددددا٤ املرافدددددل ايعاَددددد١ لدددددب إٔ ٜهدددددٕٛ 

أٚ َسددددثٓدا  ؤو قددددإْٛ أٚ ئددددٓص تشددددرٜعٞ     ئكددددإْٛ 

آ ددددر  فكددددد تثُثددددع ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ ئايشخ دددد١ٝ      

املعٜٓٛددددد١ فاايثدددددايٞ تثُثدددددع  دددددل َااصدددددر٠ يٝدددددع 

ايث ددددرفاح ٚاالعُدددداٍ ايدددد   هٓٗددددا َددددٔ قكٝددددل      

ايعدددرذ ايدددتٟ أْشددد٦ج َدددٔ أجًددد٘  ٚيدددتيو ال لدددٛ    

هلدددا االصدددثغاٍ ئاملسدددا٥ٌ ايددد   رجٗدددا عدددٔ قٝكدددٞ   

ا  ٚال لدددددٛ  هلدددددا انثسددددداة  االٖدددددداف ا ددددددد٠ هلددددد 

حكدددددددٛم ًَهٝددددددد١ أٚ أٟ حكدددددددٛم أ دددددددر٣ عًددددددد٢ اال    

ئايكددددر ايدددد  ّ يثحكٝدددل  اٜاتٗددددا ايكاْْٛٝددد١ ٚعدددددّ    

اْفدددام أَٛاهلدددا ؤال فُٝدددا حيكدددل ٖدددتٙ ايغاٜددداح. 

(24 )

أَدددا 

ر َ دددددددر ايكاعدددددددد٠ ايعاَددددددد١ إٔ ؤْشدددددددا٤ ايٓكائددددددداح 

املٗٓٝدددددد١ ئكددددددراراح يٗٛرٜدددددد١ ٚقدددددددد ايكددددددراراح    

املٗدددددٔ ٚايغدددددرف  اجلُٗٛرٜددددد١ ايثف ددددد١ًٝٝ يٓكائددددداح

ايثجارٜدددد١ ٚاي ددددٓاع١ٝ.

(25  )

ٚايكددددإْٛ حددددم  ٓحٗددددا 

ايشخ ددد١ٝ املعٜٓٛددد١ ال هًكٗدددا َدددٔ ايعددددّ  ٚيهٓددد٘      

ٜعدددددرتف ئايشخ ددددد١ٝ املعٜٓٛددددد١ جلُاعددددد١ َٛجدددددٛد٠ 

َدددٔ قادددٌ ٚهلدددا َ دددا  ٚ اٜددداح َشدددرتن١ قا٥ُددد١       

ئايفعدددددٌ قادددددٌ االعدددددرتاف ئايشخ ددددد١ٝ املعٜٓٛددددد١. 

(26 )

ٜٚرتتددددددددب عًدددددددد٢ االعددددددددرتاف يًٓكائدددددددداح املٗٓٝدددددددد١     

ئايشخ دددد١ٝ املعٜٓٛدددد١ يٝددددع ايٓثددددا٥  ايدددد  ترتتددددب  

عًددد٢ االعدددرتاف ئٗدددتٙ ايشخ ددد١ٝ سدددٛا٤ ٚرد ئشدددءْٗا   

ْدددص  ددداي أٚ مل ٜدددرد َٚعدددرٚف إٔ ٖدددتٙ ايٓثدددا٥       

ٖددددددٞ ايثُثددددددع ئايتَدددددد١ املايٝدددددد١ املسددددددثك١ً ٚاًٖٝدددددد١   

ايثعاقدددد ٚايثكاندددٞ ٚتثحُدددٌ املسددداٚي١ٝ ايكاْْٛٝددد١     

ٚايثعاقدٜددد١  ٖدددتا ٚقددددد قدددٛاْم ايٓكائددداح املٗٓٝددد١      

صددددخاي ايددددتٜٔ ٜكَٛددددٕٛ ئثُدًٝددددٗا ر ع قاتٗددددا اال

ئددددايغك ٚئاجلٗدددداح اإلدارٜدددد١ ٚايك ددددا١ٝ٥  ٜٚ حددددل 

َدددددٔ إٔ ايٓكائددددداح املٗٓٝددددد١ ٚايغدددددرف املٗٓٝددددد١ يدددددٝة   

فكددددد  صخ دددددا  َعٜٓٛدددددا  ٚأمندددددا ٖدددددٞ صدددددخص َدددددٔ  

أصخاي ايكإْٛ ايعاّ.

(27 ) 
فكددددد ٜرتتددددب عًدددد٢ ميددددو ْثددددا٥   اصدددد١ ؤو جاْددددب    

ر جددد ٤  ايٓثدددا٥  ايعاَددد١ ٖٚدددٞ َشدددارنثٗا يًدٚيددد١   

َددددٔ سددددً اتٗا ئاعثاددددار إٔ االصددددخاي ر ايكدددددإْٛ     

ايعدددداّ سددددً ١ ؤدارٜدددد١  ٚإٔ قراراتٗددددا تٓ ددددٟٛ عًدددد٢    

صدددددف١ ايسدددددً ١ ايعاَددددد١  ٚهلدددددا ْفدددددة   دددددا٥ص     

أعُددددددددداٍ ايدٚيددددددددد١ ٚتثُثدددددددددع ئهافددددددددد١ ندددددددددُاْاتٗا  

ٚاسدددددددثك هلا ئاَٛاهلدددددددا َٚسددددددداٚيٝثٗا ٚاسدددددددثك ٍ    

ايعدددداًَم فٝٗددددا  ٚميددددو يٛنددددع ْ دددداّ  دددداي هلددددِ    

ِ ٚتدددددددءدٜاِٗ ٚال تسدددددددرٟ فُٝدددددددا ٜثعًدددددددل ئثعٝٝدددددددٓٗ

عًدددددِٝٗ ايكدددددٛاْم ٚاالْ ُددددد١ ا اصددددد١ ملدددددٛبفٞ    

ايدٚي١ ؤال ئٓص صرٜر ٜكرر ميو.

(28) 

 

 امل ًب ايداْٞ

  اٝع١ ايكراراح اي ادر٠ عٔ ايٓكائاح امل١ٝٓٗ

 ثًدددددددددف َٛقدددددددددف ايك دددددددددا٤ ر تهٝٝدددددددددف ا

ايكددددراراح ايدددد  ت دددددرٖا ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١  فددددتٖب 

ايك ددددددا٤ اإلدارٟ ر فرْسددددددا ؤو تهٝٝددددددف ايٓكائدددددداح 

املٗٓٝدددد١ ٚاعثربٖددددا ٦ٖٝدددداح َهًفدددد١ ئثٓفٝددددت َرفددددل      

عددددددداّ َددددددددٔ تٓ دددددددِٝ يشددددددددإٚ املٗٓددددددد١ يًٓكائدددددددداح    
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ٚاالقدددددداداح ٚاألصددددددراف عًدددددد٢ سارسددددددثٗا ٚعددددددد      

 ؤدارٜددددد١قدددددراراح  قراراتٗدددددا ايثٓ ُٝٝددددد١ أٚ ايفردٜددددد١

ألْٗددددا تكددددّٛ ئددددإدار٠  ٚتسددددٝك َرفددددل عدددداّ  دَدددد١      

يًجُٗددددددددددٛر.

(29)

ٚال صددددددددددو ر اُٖٝدددددددددد١ ايرقائدددددددددد١    

ايك دددددا١ٝ٥  اصددددد١ إٔ ايددددددٚر ا كٝكدددددٞ يًك دددددا٤     

ٜهُدددددٔ ر َرحًددددد١ ايرقائددددد١ ال يٝدددددع ايٓ دددددٛي     

ايددد  تدددرد ر ٖدددتا ايشدددءٕ تعددددٚ عد ددد١ ايكُٝددد١ َدددا     

مل ٜرتتدددددب عًددددد٢ خمايفثٗدددددا جددددد ا٤ تٛقعددددد٘ سدددددً ١  

 ٞ ايك دددا٤  فٗدددٛ ٜعدددد اي دددُإ ايفعددداٍ      َسدددثك١ً ٖددد

ملاددددأ املشدددرٚع١ٝ ايدددتٟ  ددددٌ ر ا  دددا  ت دددرفاح      

اهل٦ٝددددددداح ايعاَددددددد١ ٚاملٓ ُددددددداح املٗٓٝددددددد١ يًرقائددددددد١    

ايك ددددا١ٝ٥. 

(30)

ٚرد ر حهددددِ جمًددددة ايدٚيددددد١    فكددددد  

) ر ق دددددددددد١ٝ   31/7/1942ايفرْسددددددددددٞ اي ددددددددددادر ر  

Monpeurt  ) ٕخب دددددددددددددٛي ْشدددددددددددددا  جلدددددددددددددا

ر  ئايكددددددددإْٛ اي ددددددددادر ءايثٓ ددددددددِٝ املٗددددددددس املٓشدددددددد

ملٛاجٗددد١ بدددرٚف ا دددرة َٚدددا قدددد ٜدددٓجِ     16/8/1940

  ر ددددِ اإلي اَٝدددد١عٓٗددددا َددددٔ ْكددددص ر ئعدددد  املددددٛاد 

إٔ املشددددددددر  مل ٜعثددددددددرب جلددددددددإ ايثٓ ددددددددِٝ املٗددددددددس   

َاسسددددددددداح عاَددددددددد١ فٗدددددددددٞ تٓ ُٝددددددددداح َهًفددددددددد١   

ئاملسدددددا١ُٖ ئثسدددددٝك َرفدددددل عددددداّ ٚتعدددددد ايكدددددراراح  

ايدددددد  ت دددددددرٖا ر جمدددددداٍ ا ث اصددددددٗا قددددددراراح     

ؤدارٜدددد١ حٝددددذ  هددددٔ اي عددددٔ ئٗددددا ئدددددع٣ٛ اإليغددددا٤    

.جمًدددددة ايدٚيددددد١ َددددداّ أ

(31 )

فدددددءٕ جمًدددددة ايدٚيددددد١   

ايكدددددإْٛ ر ايفرْسدددددٞ ٚندددددع َاددددددأ اْددددددَا  ٖدددددتا    

ايٓ رٜدددد١ يًكددددإْٛ ايعدددداّ ر ق دددد١ٝ َددددْٛاك حٝددددذ   

فكدددد اعثدددرب جلدددإ ايثٓ دددِٝ املٗدددس َاسسددداح عاَددد١   

ألْٗدددا تعُدددٌ عًددد٢ تسدددٝك َرفدددل عددداّ.  

(32)

ٚقدددد ئدددم  

جاْدددب َدددٔ ايفكددد٘ إٔ جمًدددة ايدٚيددد١ ايفرْسدددٞ قدددد  

اعدددرتف ندددُٓا  ئدددءٕ جلدددإ ايثٓ دددِٝ املٗدددس ٖدددٞ َدددٔ   

أصددددددخاي ايكددددددإْٛ ا دددددداي  ٚرأ٣ جاْددددددب َددددددٔ     

٘ إٔ جمًددددددة ايدٚيدددددد١ ايفرْسددددددٞ قددددددد قددددددرر  ايفكدددددد

 اٝعدددددد١ عُددددددٌ ايًجددددددإ ٚعددددددد قراراتٗددددددا قددددددراراح   

فكدددد  ؤدارٜددد١ دٕٚ إٔ ٜدددام اجلٗددد١ امل ددددر٠ ٚأ دددكا     

مٖددددددب رأٟ خايددددددذ َددددددٔ ايفكدددددد٘ إٔ ٖددددددتا ا هددددددِ ال  

 هدددٔ تفسدددكٙ ؤال ئددداالعرتاف ئ دددف١ صدددخص عددداّ    

هلدددتٙ ايًجدددإ. 

(33)

ٚٚرد حهدددِ أ دددر ملًدددة ايدٚيددد١      

ر (  Bouguen) ايفرْسددددددددددددددددددددٞ ر ق دددددددددددددددددددد١ٝ 

ْدددص عًددد٢ إٔ تهدددٕٛ االعرتانددداح     ٚايدددتٟ 2/4/1943

ندددددد قدددددراراح املًدددددة األعًددددد٢ يٓكائددددد١ األ ادددددا٤      

اي دددددددادر٠ ر املسدددددددا٥ٌ ايثءدٜاٝددددددد١ ٚفُٝدددددددا ٜثعًدددددددل  

ئايكٝددد ئاجلددددٍٚ أَدداّ جمًدددة ايدٚيدد١ عدددٔ  رٜدددل    

إٔ املشددددر  أراد إٔ لعددددٌ  ٚ عددددٔ  دددداٚ  ايسددددً ١    

ٚايرقائددددددد١ عًددددددد٢   األ ادددددددا٤َدددددددٔ تٓ دددددددِٝ َٗٓددددددد١  

عاَدددددا  ٚأْددددد٘ ؤما ندددددإ املًدددددة  رفكدددددا سارسدددددثٗا َ

األعًددد٢ يٓكائددد١ األ ادددا٤ يدددٝة َاسسددد١ عاَددد١ فٗدددٛ     

ٜسددددددداِٖ ر تسدددددددٝك املرفدددددددل املدددددددتنٛر  ٚإٔ َدددددددٔ   

صددددددد ح١ٝ جمًدددددددة ايدٚيددددددد١ ايٓ دددددددر ر  عدددددددٕٛ   

ايكددراراح ايدد  ٜثخددتٖا املًدددة ئٗددتٙ اي ددف١ ايددد       

ٜعٗددددددد ؤيٝدددددد٘ ملُٗدددددد١ نفايدددددد١ احددددددرتاّ ايكددددددٛاْم  

٘ ْثٝجدددد١ يددددتيو ٚايًددددٛا٥ر ر ايشددددإٚ اي اٝدددد١  ٚأْدددد

أَددداّ جمًدددة ايدٚيددد١ ر    ئٛجدددٛإ عدددٔ ايددددنثٛر  

قدددرار املًدددة األعًددد٢ ايدددتٟ صددددر قدددرار َٓعددد٘ َدددٔ   

إٔ تهدددٕٛ يددد٘ عٝددداداح َثعددددد٠ ٚايدددتٟ أَدددرٙ ئدددإ  م   

.عٝادتدددد٘ ر ئْٛرتٜددددٛ َكاددددٛال   

(34 )

ٚقددددد ئدددددأ جمًددددة   

ايدٚيددددد١ ايفرْسدددددٞ  ٝددددد  ئدددددم ايكدددددراراح اإلدارٜددددد١ 

ًدددددج اي دددددادر٠ عدددددٔ ايثٓ ُٝددددداح املٗٓٝددددد١ فكدددددد     

ايكدددددراراح ايدددددتٟ تثعًدددددل ئكادددددٍٛ أٚ رفددددد       األٚو

 ًدددددب االيثحدددددام ئدددددايثٓ ِٝ املٗدددددس  فكدددددد اعثدددددرب      

جمًدددددة ايدٚيددددد١ ايفرْسدددددٞ ٖدددددتٙ ايكدددددراراح ٖدددددٞ     

قددددددددراراح ؤدارٜدددددددد١    ددددددددع يًٓ دددددددداّ ايكدددددددداْْٛٞ    

يًكددددراراح اإلدارٜدددد١ ٚلددددٛ  اي عددددٔ ملشددددرٚعٝثٗا     

ايك ددددا٤ اإلدارٟ  أَددددا ايداْٝدددد١ نُددددا منرْددددا     أَدددداّ

سددددًفا  تثعًددددل ئايعكٛئدددداح ايثءدٜاٝدددد١ ايدددد  تفرنددددٗا  

ايثٓ ُٝدددددداح املٗٓٝدددددد١ عًدددددد٢ املخددددددايفم ألحهاَٗددددددا   
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ٚقراراتٗدددددا فكدددددد اعثربٖدددددا ايك دددددا٤ اإلدارٟ أحهددددداّ   

ق ددددددا١ٝ٥ ٜ عددددددٔ ملشددددددرٚعٝثٗا ئ ددددددرم اي عددددددٔ    

ايعادٜددد١ ٚ دددك ايعادٜددد١  ٚت دددٌ ايعكٛئددداح ايثءدٜاٝددد١  

املٗددددس َددددٔ سارسدددد١ عًُدددد٘ ر املٗٓدددد١     و حرَددددإؤ

َٚددددٔ ْثددددا٥  سددددً ١ ايثءدٜددددب ر ايٓكائدددداح املٗٓٝدددد١     

صدددددددراى ايك دددددددا٤ ر ؤٜث ًدددددددب أَدددددددر َٗدددددددِ ٖٚدددددددٛ 

األحهددددددداّ ٚعًددددددد٢ األقدددددددٌ ر   ٚؤصددددددددارايثحكٝدددددددل 

و ؤخمايفدددداح حمدددددد٠ ؤما ناْددددج عكٛئثٗددددا ت ددددٌ   

ايثٛقددددددف عددددددٔ َ اٚيدددددد١ املٗٓدددددد١ أٚ ايشدددددد ب َددددددٔ      

سددددددج ح ايٓكائدددددد١.

(35 )

يك ددددددا٤ فددددددٞ األردٕ فددددددءٕ اف

اإلدارٟ ا ددددددت ملعٝددددددار ايسددددددً ١ ايعاَدددددد١ يثهٝٝددددددف 

ْشددا  ايثٓ ُٝدداح املٗٓٝدد١ عًدد٢ أْٗددا َرافددل عاَدد١         

ٚعًٝدددد٘ ال تفكددددد املٗددددٔ ا ددددر٠  اٝعثٗددددا ايثكًٝدٜدددد١ 

ٚت ددددددار َرافددددددل عاَدددددد١  ٚايٓشددددددا  ايددددددتٟ ٜعددددددد   

ٖددددٛ تٓ ددددِٝ ٚرقائدددد١ سارسدددد١ املٗددددٔ     عاَددددا  َرفكددددا 

ٚقدددد ْدددص ايك دددا٤ اإلدارٟ االردْدددٞ يسددد١ٓ     ا دددر٠  

 ددددددثص ر املدددددداد٠ ا اَسدددددد١ ايفكددددددر٠ االٚو    2014

ئدددددايٓ ر ر يٝدددددع  ا هُدددد١ اإلدارٜددددد١ دٕٚ  كٖددددا  

  ئدددددايكراراح اإلدارٜددددد١ ايٓٗا٥ٝددددد١ اي عدددددٕٛ املثعًكددددد١  

جمددداية اي عدددٕٛ ر ْثدددا٥  اْثخائددداح   ملدددا ر ميدددو

 دددددددرف اي دددددددٓاع١ ٚايثجدددددددار٠ ٚايٓكائددددددداح  ٦ٖٝددددددداح

االْثخائٝددددد١  ٚر اي عدددددٕٛ  ر املًُهددددد١ٚاجلُعٝددددداح 

ر٣ ٚفدددل ايكدددٛاْم ٚاألْ ُددد١ املعُدددٍٛ ئٗدددا  ايددد   ددد

آ دددر عًددد٢ ؤع دددا٤ ٖددددتا     ر قددددإَْٛدددا مل ٜدددرد ْدددص    

.اال ث دددددداي  هُدددددد١ أ ددددددر٣  

(36 )

أَددددددا حمهُدددددد١  

ايعددددٍ ايعًٝدددا األردْٝددد١ ق دددج إٔ ْكائددد١ املٗٓدسدددم    

تعثدددددرب ملكث ددددد٢ قاْْٛٗدددددا ا ددددداي صخ دددددا  َدددددٔ   

أصددددددخاي ايكددددددإْٛ ايعدددددداّ  فددددددإٕ أٟ قددددددرار ؤدارٟ    

ٜ ددددددر عٓٗدددددا ٜعثدددددرب قدددددرارا  قدددددائ   يً عدددددٔ أَددددداّ    

حمهُدددددد١ ايعدددددددٍ ايعًٝددددددا عُدددددد   ئايآددددددد )ٚ( َددددددٔ    

ايفكدددددر٠ ايدايدددددد١ َدددددٔ املددددداد٠ ايعاصدددددر٠ َدددددٔ قدددددإْٛ 

ٌ ا دددانِ ايٓ اَٝددد١  َدددا داّ ال ٜٛجدددد ْدددص    تشدددهٝ

 1972يسدددددد١ٓ  15ر قددددددإْٛ ْكائدددددد١ املٗٓدسددددددم رقددددددِ 

حي دددٔ قدددرار املًدددة َدددٔ اي عدددٔ ئددد٘ أَددداّ ٖددددتٙ        

ا ه١ُ.

(37) 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 : ا ا ١

 

إٔ ايثشدددددرٜع ايعرئدددددٞ مل ٜف دددددر   ٚأ دددددكا    

َدددٔ َٓحٗدددا  ئدددٓص صدددرٜر عدددٔ ايثهٝٝدددف ايكددداْْٛٞ   

     ٔ  ايشخ ددد١ٝ املعٜٓٛددد١ ٚعدددٔ ايكدددراراح اي دددادر٠ عددد

ءْددد٘ لدددب عًددد٢ املشدددر  ئ دددف١     فايٓكائددداح املٗٓٝددد١   

املٗٓٝددددد١ ر  ايٓكائددددداح اصددددد١ إٔ ٜٓ دددددر ؤو اُٖٝددددد١ 

نٝددددددإ ايدٚيدددددد١ فٗددددددٛ ايسدددددداٌٝ األَدددددددٌ إلصدددددداا      

ّ حاجددددددد ع رندددددددب  شدددددددٝا  َددددددد   اح اي دددددددا  ايعدددددددا

ا  دددار٠ َٚٓ دددل ايث دددٛر ٚايثعددداك  فكدددد حاٚيدددج    

ايهشددددددددف ٚايثٛنددددددددٝر عددددددددٔ  اٝعدددددددد١ ايكددددددددراراح    

ايك دددا٤  ٚأحهددداّايكاْْٛٝددد١ َدددٔ  ددد ٍ ارا٤ ايفكٗدددا٤   

ايددد  ٚندددحٖٛا َدددٔ  ددد ٍ املاددداد  ايكاْْٛٝددد١ ايددد       

ٚر ايٓٗاٜددددددد١ . قهدددددددِ ْشدددددددا  ايٓكائددددددداح املٗٓٝددددددد١  

تٛصدددددددًٓا ؤو ايٓثدددددددا٥  ئعدددددددد دراسدددددددثٓا يًثهٝٝدددددددف    

يًٓكائددداح املٗٓٝددد١ ٚيكراراتٗدددا  ٚتٛصدددٝاتٓا    ايكددداْْٛٞ 

 اي  ْءٌَ إٔ ٜثِ قكٝكٗا.

 

 : ايٓثا٥ 

 

  يكٛاعددد ايكددإْٛ ايعدداّ يٓكائدداح املٗٓٝدد١   ددعإٔ ا    

دار٠ َرافددل ؤألْٗددا تعثددرب َاسسدداح عاَدد١ تكددّٛ عًدد٢ 

عا١َ َثُثع١ ئاع  سً اح ايكدإْٛ ايعداّ فثسدرٟ    

قٛاعد ايكإْٛ ايعاّ ع٢ً نٌ ْشا   ارس٘ ايٓكائد١  

ايك ددا٤   أحهدداّئٛصددفٗا َرفددل عدداّ ٚتسددرٟ عًٝٗددا     

 أَدددا  اإليغدددا٤اإلدارٟ عٓدددد اي عدددٔ ئكراراتٗدددا ئددددع٣ٛ 

ثسددددرٟ قٛاعدددددٙ عٓدددددَا  فقٛاعددددد ايكددددإْٛ ا دددداي  

ئاالَثٝا اح املُٓٛحد١    ارس ايٓكائ١ ْشا ٗا املثعًل

 أَٛاٍٚ اسثغ ٍ أي ع ا٤ َدٌ ا دَاح ايثكاعد١ٜ 

 تثعًل ئٓ اَٗا ايدا ًٞ. أَٛرايٓكائ١ ٚ كٖا َٔ 
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 ايثٛصٝاح :

إٔ ايثشدددددددرٜع ايعرئدددددددٞ مل حيددددددددد اي اٝعدددددددد١     -1

ايكاْْٛٝدددد١ يًٓكائدددداح املٗٓٝدددد١ سددددا أخددددار   فددددا   

ر ايفكدددددد٘ ٚايك ددددددا٤ ر ددددددِ تددددددٛافر َكَٛدددددداح    

فٝٗددددددددا  فءْٓددددددددا ْددددددددددعٛ   املاسسدددددددداح ايعاَدددددددد١   

ايثشددددرٜعاح ايعرئٝدددد١ ؤو ت ددددُم ايٓ ددددٛي    

ايٓكائٝددد١ ٚايدددد  َدددٔ صددددءْٗا قدٜدددد ايثهٝٝددددف    

 ايكاْْٛٞ يٓكائاح املٗٔ.
ْددددددعٛ املشددددددر  ؤو تشدددددرٜع ْ ددددددٛي جًٝدددددد١    -2

تسدددددداعد عًدددددد٢ قدٜددددددد اي اٝعدددددد١ ايكاْْٛٝدددددد١  

يًٓكائددداح املٗٓٝددد١ ٚايددد  تكدددرتة َدددٔ أصدددخاي   

ايكدددددإْٛ ايعددددداّ يهدددددٞ ٜسدددددٌٗ عًددددد٢ ا هُددددد١   

فددددد١ ايكدددددراراح ايددددد  تء دددددت ئ ددددددد ٖدددددتا    َعر

املٛندددٛ   ٚلدددب عًددد٢ املشدددر  إٔ ٜكدددِٝ تدددٛا ٕ    

ئددددم االسددددثك ٍ املُٓددددٛ  هلددددا ٚئددددم ايرقائدددد١      

 املفرٚن١ عًٝٗا.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 اهلٛاَش

                                                 

ايٓ دددداّ ايكدددداْْٛٞ  ٜٓ ددددر: عاددددد ايهددددابِ فددددارس املددددايهٞ     (1)

  َهثادددد١ جاَعدددد١  1  يًُٓ ُدددداح امل١ٝٗٓ)دراسدددد١ َكارْدددد١(   

 .72ايعرام  ي   (1997)ئغداد  
َاددددداد  ايكدددددإْٛ  ٜٓ دددددر: حمُدددددد سدددددًُٝإ اي ُددددداٟٚ      (2)

(  ايكدددددددددداٖر٠  ي 1961  دار ايفهددددددددددر ايعرئددددددددددٞ  )1    اإلدارٟ

190. 
 .  370َرجع سائل  ي اي ُاٟٚ  ( ٜٓ ر:1)

ٌ  ٜٓ ددددر: (4) َادددداد  ايكددددإْٛ اإلدارٟ     يًٝدددد١ حمُددددد ناَدددد

(  1968)  دار ايٓٗ دددددددددددددد١ ايعرئٝدددددددددددددد١    1 ايهثدددددددددددددداة األٍٚ    

 .71ايكاٖر٠  ي

(5)

 

ٞ   ٜددددددددددأئدددددددددٛ  َ ددددددددد ف٢   ٜٓ دددددددددر: ٕ   فُٗددددددددد  ايكددددددددداْٛ

(  1992)  ايدددددار اجلاَعٝددددد١   اإلدارٟ)ماتٝدددد١ ايكدددددإْٛ اإلدارٟ( 

 .227  ياإلسهٓدر١ٜ

.84 سًُٝإ حمُد  َرجع سائل  ي ٜٓ ر: (4)

  

دٚر ايٓكائددددددداح ر ا ٝدددددددا٠    حٓفدددددددٞ اهلل عادددددددد ٜٓ دددددددر: (5)

  دار ايٓٗ ددددددددد١ ايعرئٝددددددددد١  ايدسثٛر١ٜ)دراسددددددددد١ َكارْددددددددد١(

 .666ايكاٖر٠  ي(  1998)

                                                                        

ْ رٜدددد١ املاسسدددد١ ايعاَدددد١ ايكادددداْٞ   حمُددددد ئهددددر ٜٓ دددر  (6)

  دار ايٓٗ دددددد١ ايعرئٝددددددد١   1   املٗٓٝدددددد١ ر ايكددددددإْٛ اإلدارٟ   

  َٚا ئعدٖا. 102ي (  ايكاٖر٠  1962)

َسدددددءي١ ق دددددم ايكدددددرار اإلدارٟ َدددددٔ    ٜٓ دددددر: َٛقدددددع  (9)

 ٞ    ددددددذ َٓشددددددٛر ر جمًدددددد١ ايثشددددددرٜع    اي عددددددٔ ايك ددددددا٥

ال ٜٛجدددددد عددددددد    www.tqmag.netايعراقٝددددد١   ٚايك دددددا٤

 .22/10/2015املشاٖد٠:  تارٜ  ٚرقِ صفح١ 

تٛ ٜدددددع اال ث ددددداي  اجلادددددٛرٟ  َددددداٖر صدددددا  ٜٓ دددددر: (10)

ؤصددددهايٝاح ئددددم ايك ددددا٤ ايعددددادٟ ٚايك ددددا٤ اإلدارٟ ٚحسددددِ 

ايعدددددرام   ( 1982)   َ اعددددد١ ئٝدددددج ا هُددددد١  ايثٓدددددا   ئُٝٓٗدددددا

 َٚا ئعدٖا. 15 ي

 .178   َرجع سائل  يايكااْٞ حمُد ئهر ٜٓ ر: (11)
 .115َرجع سائل  ي  ٜٓ ر: ايكااْٞ (12)

تددددر  ايكدددراراح اإلدارٜددد١ َٚاددددأ  ٜٓ دددر: خدددرٚح ئددددٟٚ    (13)

  18(  ايكدددددداٖر٠  ي 1970دار ايٓٗ دددددد١ ايعرئٝدددددد١  ) ايشددددددرع١ٝ 

 َٚا ئعدٖا

ٌ ٜٓ ددددر: حمُددددٛد يدددداٍ ايدددددٜٔ  نددددٞ      (14)   قددددإْٛ ايعُدددد

(  ايكدددددددداٖر٠   ي 1983  َ اعدددددددد١ جاَعدددددددد١ ايكدددددددداٖر٠  )3  

402. 
ْدددددد٠ٚ ايٓكائددددداح َٚاسسددددداح املثُدددددع  ٚقدددددا٥ع ٜٓ دددددر:  (15)

  ايشددددددددرن١ اجلدٜددددددددد٠ يً ااعدددددددد١   1    األردٕر  املدددددددددْٞ

 .68 ي(  عُإ  2003ٚايٓشر  )

ا هُدددددد١ اإلدارٜدددددد١ ايعًٝددددددا امل ددددددر١ٜ ر  ٜٓ ددددددر: قددددددرار  (16)

 َٚا ئعدٖا. 635  ي 3  املُٛع١ 25/1/1985

رقدددِ  األردْدددٝم(  َدددٔ قدددإْٛ ا ددداَم   65املددداد٠ )ٜٓ دددر: ( 17)

 25ايكدددإْٛ رقدددِ  ٖدددتٙ املددداد٠ عدددديج ملٛجدددب   )  .1972يسددد١ٓ  11

حٝددددذ نددددإ ْ ددددٗا ايسددددائل نُددددا ًٜددددٞ:   2014يسدددد١ٓ 

 

ٜثددددءيف 

َدددٔ ا ددداَم األسددداتت٠  جمًدددة ايثءدٜدددب َدددٔ خ خددد١ أع دددا٤ 

املددد اٚيم سدددٔ اَ دددٛا ر سارسددد١ املٗٓددد١ َدددد٠ ال تكدددٌ عدددٔ       

عشدددر سدددٓٛاح ٜعٝدددِٓٗ جمًدددة ايٓكائددد١ ٜٚسدددُٞ َدددٔ ئٝدددِٓٗ      

ر٥ٝسددددا  ٚلددددٛ  ملًددددة ايٓكائدددد١ تعددددٝم اندددددر َددددٔ ٦ٖٝدددد١       

ملًددددة ايثءدٜددددب  ٚتعددددٝم عدددددد آ ددددر َددددٔ األع ددددا٤    ٚاحددددد٠

االحثٝا  ال ٜ ٜد عددِٖ ع٢ً عشر٠ 

)

. 
ايٓكائددداح َٚاسسددداح املثُدددع املددددْٞ ر     ْدددد٠ٜٚٓ دددر: ( 18)

 .70َرجع سائل  ي  األردٕ

 174  َرجدددددع سدددددائل  ي ايكاددددداْٞ حمُدددددد ئهدددددر  ٜٓ دددددر:( 19)

 َٚا ئعدٖا.

 .224َرجع سائل  ي ٜٓ ر: ايكااْٞ  (20)

َٓثددددددٜاح جاَعددددد١ ايكددددداٖر٠ يًثعًدددددِٝ املفثدددددٛ      ٜٓ دددددر:  (21)

 امل دددادف ٜدددّٛ ايسددداج    ا اندددر٠ ايسدددائع١ ايكدددإْٛ ايٓكدددائٞ

 23 /10 /2010. 

ايٓ ددداّ ايكددداْْٛٞ  ٜٓ دددر: عادددد ايهدددابِ فدددارس املدددايهٞ      ( 22)

 .131  َرجع سائل  ي يًُٓ ُاح امل١ٝٓٗ
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ايكددددإْٛ اإلدارٟ امل ددددرٟ  ٜٓ ددددر: حمُددددد فددددااد َٗٓددددا    ( 23)

دار ر ايٓ ددددددددداّ االصدددددددددرتانٞ ايدددددددددد كرا ٞ ايعرئدددددددددٞ    

 َٚا ئعدٖا.  277(   االسهٓدر١ٜ  ي1964املعارف  )
 .132ٜٓ ر: املايهٞ  َرجع سائل  ي ( 24)
 324ٜٓ ددددر: حمُدددددد ئهدددددر ايكادددداْٞ  َرجدددددع سدددددائل  ي    (25)

 َٚا ئعدٖا.
ر ايكددددددإْٛ اإلدارٟ   ايددددددٛجٝ ٜٓ ددددددر: حمُددددددد فددددددااد   ( 26)

  .529(  ايكاٖر٠  ي 1961سس١ امل اٛعاح ا دٜد١  )َا
ٜٓ دددددر: عًدددددٞ حمُدددددد  ٚع ددددداّ ايرب دمدددددٞ  َٚٗددددددٟ      ( 27)

َدٜرٜددددد١ دار َاددددداد  ٚأحهددددداّ ايكدددددإْٛ اإلدارٟ  ايسددددد َٞ  

 .108(  ئغداد  ي 1993ايهثب يً ااع١ ٚايٓشر  )
 134ٜٓ دددددر: عادددددد ايهدددددابِ فدددددارس  َرجدددددع سدددددائل  ي  ( 28)

 َٚا ئعدٖا.
دار   ايكدددددرار اإلدارٟ اجلادددددٛرٟ  ا َددددداٖر صددددد  ٜٓ دددددر:  (29)

 .   54 ي(  ئغداد  1991ا ه١ُ يً ااع١ ٚايٓشر  )
ايرقائدددد١ عًدددد٢ أعُدددداٍ اإلدار٠) ٜٓ ددددر: حمُددددد ناَددددٌ   (30)

(  ايكدددداٖر٠  1973دار ايفهددددر ايعرئددددٞ  ) ايرقائدددد١ ايك ددددا١ٝ٥(   

 .160ي 
َٛسددددددٛع١ ايك ددددددا٤  صدددددد ٓاٟٚ  عًددددددٞ   ددددددار ٜٓ ددددددر: (31)

  دار ايدكافددددد١ يًٓشدددددر ٚايثٛ ٜدددددع    1اجلددددد ٤ األٍٚ      اإلدارٟ

 .390 ي(  عُإ  2004)
ايعُدددددٌ ايك دددددا٥ٞ ر     اًٝددددد١ حمُدددددد ق دددددب  ٜٓ دددددر: (32)

ايكددددددإْٛ املكددددددارٕ ٚاجلٗدددددداح اإلدارٜدددددد١ ماح اال ث دددددداي    

ايكدددددداٖر٠  ي (  1965)  دار ايفهددددددر ايعرئددددددٞ  2  ايك ددددددا٥ٞ  

168. 
(33)

 

 . 55   َرجع سائل  ياجلاٛرٟ َاٖر صا  ٜٓ ر:
املادددددداد  ر ايك ددددددا٤   أحهدددددداّ  ٜسددددددرٟ امحددددددد ٜٓ ددددددر: (34)

 أْشدددددددءٖا  )جمُٛعددددددد١ ايكدددددددإْٛ ايعددددددداّ   اإلدارٟ ايفرْسدددددددٞ

  َٓشدددددء٠ املعدددددارف   8 رٜٓٝددددد٘ ناسدددددإ  َارسدددددٌٝ فدددددايم(     

 .327   ي( اإلسهٓدر1984١ٜ)

ايٓكائددداح َٚاسسددداح املثُدددع املددددْٞ ر    ْدددد٠ٜٚٓ دددر:   (35)

 .57-56   َرجع سائل  ياالردٕ
( َددددٔ قددددإْٛ ايك ددددا٤ اإلدارٟ االردْددددٞ  5ٜٓ ددددر: املدددداد٠ )  (36)

َددددٔ عدددددد  4866  َٓشددددٛر عًدددد٢ اي ددددفح١ 2014يسدددد١ٓ  27رقددددِ 

 .17/8/2014  ئثارٜ  5297اجلرٜد٠ ايرمس١ٝ رقِ 
(37)

 

حمهُددددددددد١ ايعددددددددددٍ ايعًٝا)املًغدددددددددا٠(    ٜٓ دددددددددر: قدددددددددرار   

  جمًدددد١ ْكائدددد١ ا دددداَم  َٓشددددٛر عًدددد٢ اي ددددفح١  4/11/1974

 .1974ٔ امل١ً يس١ٓ (  4ََٔ ايعدد ) 1284

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 امل ادر:

 ايهثب ٚاملكاالح:

املاددددداد  ر ايك دددددا٤   أحهددددداّأمحدددددد ٜسدددددرٟ     -1

  )جمُٛعدددد١ ايكددددإْٛ ايعدددداّ اإلدارٟ ايفرْسددددٞ

 رٜٓٝدددد٘ ناسددددإ  َارسددددٌٝ فددددايم(     أْشددددءٖا

 .  َٓشء٠ املعارف8

تدددددددر  ايكددددددراراح اإلدارٜدددددد١  خددددددرٚح ئدددددددٟٚ   -2

دار ايٓٗ ددددددد١ ايعرئٝددددددد١    َٚاددددددددأ ايشدددددددرع١ٝ  

 ايكاٖر٠.

ايٓ دداّ ايكدداْْٛٞ   عاددد ايهددابِ فددارس املددايهٞ      -3

  1  يًُٓ ُدددددداح امل١ٝٗٓ)دراسدددددد١ َكارْدددددد١(    

 َهثا١ جاَع١ ئغداد  ايعرام.

ئدددددداح ر ا ٝددددددا٠  دٚر ايٓكا  حٓفددددددٞ اهلل عاددددددد -4

  دار ايٓٗ ددددددد١ ايدسثٛر١ٜ)دراسددددددد١ َكارْددددددد١(

 .ايعرئ١ٝ  ايكاٖر٠

َٛسدددددٛع١ ايك دددددا٤  صددددد ٓاٟٚ  عًدددددٞ   دددددار  -5

  دار ايدكافددددددددددددد١ 1اجلددددددددددددد ٤ األٍٚ      اإلدارٟ

 يًٓشر ٚايثٛ ٜع  عُإ.

عًددددددٞ حمُددددددد ئدددددددٜر  ٚع دددددداّ ايرب دمددددددٞ       -6

َادددداد  ٚأحهدددداّ ايكددددإْٛ َٚٗدددددٟ ايسدددد َٞ  

يً ااعددددددددددد١ َدٜرٜددددددددددد١ دار ايهثدددددددددددب اإلدارٟ  

 ٚايٓشر  ئغداد.

تٛ ٜدددع اال ث ددداي     اجلادددٛرٟ َددداٖر صدددا   -7

ئدددددددم ايك دددددددا٤ ايعدددددددادٟ ٚايك دددددددا٤ اإلدارٟ    

  َ اعدددد١ ايثٓددددا   ئُٝٓٗددددا ؤصددددهايٝاح ٚحسددددِ 

 .ئٝج ا ه١ُ  ايعرام

دار   ايكدددددرار اإلدارٟ اجلادددددٛرٟ  َددددداٖر صدددددا  -8

 ا ه١ُ يً ااع١ ٚايٓشر  ئغداد.

ْ رٜدددددد١ املاسسدددددد١   حمُددددددد ئهددددددر ايكادددددداْٞ     -9

  دار 1   املٗٓٝدددد١ ر ايكددددإْٛ اإلدارٟ  ايعاَدددد١ 

 ايٓٗ ١ ايعرئ١ٝ  ايكاٖر٠.

َادددداد  ايكددددإْٛ  حمُددددد سددددًُٝإ اي ُدددداٟٚ    -10

   دار ايفهر ايعرئٞ  ايكاٖر1.٠    اإلدارٟ

ايكدددإْٛ اإلدارٟ   ايدددٛجٝ حمُدددد فدددااد َٗٓدددا     -11

 َاسس١ امل اٛعاح ا دٜد١  َ ر.

ايكدددإْٛ اإلدارٟ امل دددرٟ  حمُدددد فدددااد َٗٓدددا     -12

االصددددددددددرتانٞ ايددددددددددد كرا ٞ   ر ايٓ دددددددددداّ

 دار املعارف  االسهٓدر١ٜ.ايعرئٞ  
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ايعُددددٌ ايك ددددا٥ٞ ر     ب  اًٝدددد١ حمُددددد ق دددد  -13

ايكدددددددإْٛ املكدددددددارٕ ٚاجلٗددددددداح اإلدارٜددددددد١ ماح 

  دار ايفهدددددددددر 2  اال ث دددددددداي ايك ددددددددا٥ٞ    

 ايعرئٞ  ايكاٖر٠

َاددددددداد  ايكدددددددإْٛ    حمُدددددددد ناَدددددددٌ يًٝددددددد١   -14

  دار ايٓٗ دددددددددددد١ 1 ايهثدددددددددددداة األٍٚ   اإلدارٟ  

 ٖر٠ايعرئ١ٝ  ايكا

ايرقائدددد١ عًدددد٢ أعُدددداٍ  حمُددددد ناَددددٌ يًٝدددد١    -15

دار ايفهدددددددددر اإلدار٠) ايرقائددددددددد١ ايك دددددددددا١ٝ٥(   

 ايعرئٞ  ايكاٖر٠.

ٌ حمُدددٛد يددداٍ ايددددٜٔ  ندددٞ     -16   قدددإْٛ ايعُددد

   َ اع١ جاَع١ ايكاٖر٠  ايكاٖر3٠  

 ايكددددددددإْٛ  فُٗددددددددٞ  ٜدددددددددأئددددددددٛ َ دددددددد ف٢   -17

  ايددددددددددار اإلدارٟ)ماتٝددددددددد١ ايكدددددددددإْٛ اإلدارٟ( 

 اإلسهٓدر١ٜاجلاَع١ٝ  

ْددددد٠ٚ ايٓكائدددداح َٚاسسدددداح املثُددددع ٚقددددا٥ع   -18

  ايشددددددرن١ اجلدٜددددددد٠  1    األردٕاملدددددددْٞ ر 

 يً ااع١ ٚايٓشر  عُإ.
 املٛاد ٚاألحهاّ:

( َدددٔ قدددإْٛ ايك دددا٤ اإلدارٟ االردْدددٞ    5املددداد٠ ) -1

  َٓشدددددٛر عًددددد٢ اي دددددفح١ 2014يسددددد١ٓ  27رقدددددِ 

َددددددٔ عدددددددد اجلرٜددددددد٠ ايرمسٝدددددد١ رقددددددِ      4866

5297 . 

 األردْدددددٝم(  َدددددٔ قدددددإْٛ ا ددددداَم  65املددددداد٠ ) -2

 .1972يس١ٓ  11رقِ 

ا هُدددددددددد١ اإلدارٜدددددددددد١ ايعًٝددددددددددا امل ددددددددددر١ٜ ر   -3

 .3  املُٛع١ 25/1/1985

  4/11/1974حمهُددددددد١ ايعددددددددٍ ايعًٝا)املًغددددددددا٠(     -4

جمًدددددددد١ ْكائدددددددد١ ا دددددددداَم  َٓشددددددددٛر عًدددددددد٢  

(  َدددددٔ املًددددد١  4َدددددٔ ايعددددددد )  1284اي دددددفح١ 

 .1974يس١ٓ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 ١ْٝٚ:املٛاقع االيهرت

َٓثدددددٜاح جاَعدددد١ ايكدددداٖر٠ يًثعًددددِٝ املفثددددٛ      -1

 .  ا انر٠ ايسائع١ايكإْٛ ايٓكائٞ
َسدددءي١ ق دددم ايكدددرار اإلدارٟ َدددٔ      َٛقدددع  -2

  ٞ    ددددذ َٓشددددٛر ر جمًددددد١   اي عددددٔ ايك ددددا٥

ايعراقٝددددددددددددددددددد١   ايثشدددددددددددددددددددرٜع ٚايك دددددددددددددددددددا٤ 

www.tqmag.net     ِال ٜٛجدددددد عددددددد ٚرقدددددد

 .صفح١
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