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 تعزيف القاًْى الذّلي*

فم١ٙز ٌضؼش٠ف ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ثعضٕجدث ثٌٝ صحذ٠ذ ثشخجطٗ ٠ّٚىٓ صمغ١ُ ٘زٖ  صٛؽذ ػذر  صؾج٘جس 

 ثالصؾج٘جس ثٌٝ ِج ٠جصٟ :

مجْٔٛ ٠ؼشف ثٌثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌٛح١ذ ٌزث  ثٌذٌٚز ٟ٘ شخض٠ؼضذش  ٘زث ثٌّز٘خ ثْ  الوذُب التقليذي:      

لجس د١ٓ ثٌذٚي أٞ ثٔٗ ثٌمجْٔٛ ثٌزٞ ٠ؼٕٟ ثٌؼالٌمٛثػذ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ صٕظُ ِؾّٛػز ث ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ دأٔٗ "

 ثٌذ١ٌٚز ثٌؼذي ِحىّز صذٕضٗ ٚلذ ، لشْٚ 3 ِٓ أوغش ثٌضؼش٠ف ٘زث ثعضؼّجي ثعضّش ".دحمٛق ٚٚثؽذجس ثٌذٚي

 ٠حىُ ثٌزٞ ثٌمجْٔٛ دأٔٗ : 7291 ػجَ ثٌٍٛصظ لؼ١ز فٟ أطذسصٗ ثٌزٞ حىّٙج فٟ ثٌضم١ٍذٞ ثٌضؼش٠ف صذٕش

 ٍز.ثٌّغضم ثٌذٚي د١ٓ ثٌؼاللجس

ثٌّؾضّغ ثٌذٌٟٚ أطذح ٠ؼُ ػذدث ِٓ ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ٚثألشخجص ثٌذ١ٌٚز ٚثأللج١ٌُ  ثال ثٔٗ ٠ؤخز ػ١ٍٗ ثْ     

 ثٌضٟ وجٔش ِشٌّٛز دجٌٛطج٠ز فال دذ ِٓ لجْٔٛ دٌٟٚ ٠شٍُّٙ ٠ٕٚظُ ػاللجصُٙ.

ثٌفشد ٘ٛ شخض ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌٛح١ذ ٚأٚي ِٓ ٔجدٜ  ثْ  إٌٝ ٘زث ثٌّز٘خ ٠ز٘خ الوذُب الوْضْعي:   

أْ ثٌذٚي ِؾشد ثفضشثع ٚ أٔٙج ٚلجي ددٙزث ثٌّز٘خ ثٌفشٔغٟ د٠ىٟ ح١ظ أٔىش ثٌشخظ١ز ثٌّؼ٠ٕٛز ٌٍذٌٚز ٚ

ٙزث فجْ لٛثػذ ثٌمجْٔٛ أشخجص ٘زث ثٌمجْٔٛ ٌٚ جْٔٛ ثٌذٌٟٚ دً ثالفشثد ٚحذُ٘ ١ٌُ٘غش ِٓ أشخجص ثٌم

 .   ثٌحىجَ ً صخجؽخ ثالفشثد أٞ فتزثٌذٌٟٚ دج صخجؽخ ثٌذٚي د

 ٠ٕطٛٞ وّج ، ٌٍذٌٚز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌشخظ١ز ثٔىجس فٟ ِغجالر ٠ضؼّٓ ثٔٗ ثٌّز٘خ ٌٙزث ثٌّٛؽٙز ثالٔضمجدثس ِٓ 

 ف١ٗ. ثٌشة١غ١ز ثألشخجص ِٓ ثٌذٌٚز صؼذ ح١ظ ، ثٌذٌٟٚ ثٌّؾضّغ فٟ ثألٚػجع ٌحم١مز وذ١شر ِؾجفجر ػٍٝ

صز٘خ إٌٝ أْ ثٌذٌٚز ٟ٘ ثٌشخض ثٌشة١غٟ ٌٍمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ أٞ أْ ثٌذٌٚز ١ٌظ  تداُاث الحذيثت:اال   

صؼضذش ثٌفتز  .فتجس مجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ٠ٚمغُ ٘زث ثالصؾجٖ  إٌٝ عالعزثٌشخض ثٌٛح١ذ ثٌضٟ صخجؽذٗ لٛثػذ ثٌ

ٟ  ٚصغضذؼذ ث٢خش٠ٓ .ف ثألشخجصثٌشخض ثٌشة١غٟ ٌٍمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ِٓ دْٚ صحذ٠ذ  ٟ٘ أْ ثٌذٌٚز  ثالٌٚٝ 

ٌفتز ثٌفشد دظٛسر طش٠حز ِٓ أْ ٠ىْٛ ِٓ أشخجص ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ح١ظ صؼشف ٘زٖ ث ثٌفتز ثٌغج١ٔز

ز ِٚخضٍف ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ِؾّٛػز ثٌمٛثػذ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ صٍضَ ثٌذٚي ثٌّغضمٍ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ دأٔٗ "



ػ١مج ِضٛثػؼج إٌٝ ؽجٔخ ثٌذٌٚز غح ٌٍفشد ح١ضث فئٔٙج صففٟ ػاللجصٙج ثٌّضذجدٌز " .ثِج ثٌفتز ثٌغجٌغز 

 .  ٚثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز 

 ِىٛٔجس ؽ١ّغ ثالػضذجس فٟ ٠جخز ثٌحجػش ثٌٛلش فٟ  ثٌؼجَ ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ صؼش٠ف فٟ  ثٌغجةذ ثالصؾجٖ ثْ

 د١ٌٚز ثشخجص ِٓ ى٠ْٛض أْ ثٌّّىٓ ِٓ ثٌذٌٟٚ ثٌّؾضّغ أْ حم١مز ِٓ ٠ٕٚطٍك ، ٠ٕٚظّٙج ثٌذٌٟٚ ثٌّؾضّغ

 . ثٌذٚي ِمذِضٙج فٟ

ِؾّٛػز ِٓ ثٌمٛثػذ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌضٟ صحىُ ثٌؼجٌمجس د١ٓ  " دجٔٗ ثٌؼجَ ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ صؼش٠ف ٠ّىٓ ٌزث

 " أشخجص ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ٚصحذ٠ذ ثخضظجطجس ٚثٌضضثِجس وً ِٕٙج

 تويش القاًْى الذّلي العام هي غيزٍ * 

   الذّليت الذّلي العام  عي قْاعذ الوداهالث اّال : تويشالقاًْى 

ثٌّؾجٍِز ٌضغ١١ش  ػذجسر ػٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌؼجدثس صغ١ش ػ١ٍٙج ثٌذٚي ػٍٝ عذ١ًٟ٘  ثٌذ١ٌٚز  ثٌّؾجِالس

لٟ ٠مغ ػ١ٍٙج وئػفجء ثٌّّغ١ٍٓ ثٌذدٍِٛجع١١ٓ ِٓ دْٚ أٞ ثٌضضثَ لجٟٔٛٔ أٚ أخال لجس ف١ّج د١ٕٙج ٚرٌهثٌؼال

ثٌذ١ٌٚز ٚلٛثػذ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٠ّىٓ فٟ أْ  ثٌّؾجِالسِٓ ثٌؼشثةخ ، ٚثٌفشق د١ٓ لٛثػذ  ثألؽٕذ١زٌٍذٌٚز 

ِخجٌفز لٛثػذ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ صؼذ ػّجي غ١ش ِششٚع صضشصخ ػ١ٍٗ ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌذ١ٌٚز . فٟ ح١ٓ أْ ػذَ ل١جَ 

، ٚوً  ؤ١ٌٚز د١ٌٚز ثٌذٌٚز دٙج ٠ؼضذش ِؾجٍِز د١ٌٚز ال صؼذ ػًّ غ١ش ِششٚع فال ٠ضشصخ ػٍٝ ِخجٌفضٙج  ِغ

 خشٜ دجٌّغًٖ ثٌّخجٌفز أْ صمجدٍٙج ثٌذٌٚز ثالِج ٠ّىٓ أْ ٠ضشصخ ػٍٝ ٘ز

  ق الذّليتهي قْاعذ االخال القاًْى الذّلي العام ثاًيا :تويش . 

ثٌذ١ٌٚز ٟ٘ ػذجسر ػٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّذجدا ثٌغج١ِز ثٌضٟ ٠فشػٙج ثٌؼ١ّش ثٌؼجٌّٟ  ثػذ ثالخالقلٛ ثْ 

ػٍٝ ثٌذٚي ٌّشثػجصٙج فٟ عٍٛوٙج ِغ دؼؼٙج ثٌذؼغ ٚرٌه ِٓ غ١ش ثٌضضثَ لجٟٔٛٔ ِٓ ؽجٔذٙج وجعضؼّجي 

ؤ١ٌٚز ِغال صؼضذش ِخجٌفز د١ٌٚز  أٞ ال٠ضشصخ ػٍٝ ِخجٌفضٙج  ثٌشأفز فٟ ثٌحشٚح . ٚثْ ِخجٌفز ٘زٖ ثٌمٛثػذ 

ثٌمٛثػذ لذ ٠غ١ش ثٌشأٞ ثٌؼجَ ثٌؼجٌّٟ ػذ ثٌذٌٚز ثٌّخٍز أٚ ٚوً ِج ٠ضضخ ػ١ٍٙج ثْ ػذَ ثالٌضضثَ دٙزٖ  د١ٌٚز . 

 ٞ ثٌح١ٓ وّج ثعٍفٕج ِخجٌفز لٛثػذ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ صغ١ش ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌذ١ٌٚز . ثٌّخجٌفز

  هي القاًْى الطبيعي القاًْى الذّلي العام ثالثا: تويش  .

ِؾّٛػز ِٓ ثٌمٛثػذ ثٌّٛػٛػ١ز ثٌضٟ ٠ىشفٙج ثٌؼمً ، ٟٚ٘ صغذك ٠ف ثٌمجْٔٛ ثٌطذ١ؼٟ دجٔٗ "٠ّىٓ صؼش 

أْ ثٌفشق د١ٓ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌٛػؼٟ ٚثٌمجْٔٛ ثٌطذ١ؼٟ ٘ٛ أْ  ثرْ  أسثدر ثالٔغجْ ٌضفشع حىّٙج ػ١ٍٙج" 



جْٔٛ ثٌذٌٟٚ لجْٔٛ ثٌمجْٔٛ ثٌطذ١ؼٟ صظ٠ٛش لجٟٔٛٔ ٔظشٞ ٠ؼذش ػٓ ثٌؼذثٌز ٚثٌّغً ثٌؼ١ٍج فٟ ح١ٓ أْ ثٌم

 .ؽذ١ؼٟ ٚػؼٟ ٌٗ لٛر ٠غضخذِٙج ِٓ ثٌضطذ١ك

  القاًْى الذّلي الخاص القاًْى الذّلي العام عي رابعا : تويش 

ٌٍذٌٚز  جْٔٛ ثٌذثخٍٟ ثٌزٞ ٠حذد ؽٕغ١ز ثالشخجص ثٌضجدؼ١ٓ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌخجص ٘ٛ رٌه ثٌفشع ِٓ ثٌم 

 ٚثالخضظجصفٟ ِغجةً ثٌّضٕجصع ثٌذٌٟٚ ٌٍمٛث١ٔٓ  ثإلصذجعف١ٙج ٚد١ٓ ثٌحٍٛي ثٌٛثؽذز  ثألؽجٔخِٚشوض 

جص ػٓ لٛثػذ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ دجْ ٌىً ِّٕٙج ٔطجق ثٌمؼجةٟ ٚدٙزث صخضٍف لٛثػذ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌخ

 ػًّ ِخضٍف ػٓ ثالخش .

 القاًْى الذّلي ّالقاًْى الذاخليبيي قت العال *   

 جْٔٛ ثٌذثخٍٟ ٔظش٠ضجْ ِخضٍفضجْ :لز د١ٓ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٚثٌمثٌؼالدضحذ٠ذ  ٠غٛد ثٌفمٗ ثٌذٌٟٚ ف١ّج ٠ضؼٍك  

دثفغ ػٓ ٘زٖ ثٌٕظش٠ز أٔظجس .أ٠ز طٍز د١ٓ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٚثٌذثخٍٟ أٞ ثٔىجس: فكزة اسدّاج القاًًْيي _ 7

٠ٚز٘خ أٔظجس ٘زٖ ثٌٕظش٠ز إٌٝ ثػضذجس ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ ٔظج١ِٓ لج١ٔٛٔٓ  ثإلسثد٠زثٌّذسعز ثٌٛػؼ١ز 

 ث٢ص١ز: ٌألعذجحد١ّٕٙج . ٚرٌه  ثألخش ٚال٠ٛؽذ صذثخ٠ًٚٓ ِغضم١ٍٓ ِٕٚفظٍض١ٓ وً ِّٕٙج ػٓ ِضغج

 ثإلسثدرفجٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ ٠ظذس ػٓ س ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ ػٓ ِظجدس ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ِظجدثخضالف   - أ

 .ثٌّشضشوز ٌؼذر دٚي ثإلسثدرثٌّٕفشدر ٌٍذٌٚز د١ّٕج ٠ظذس ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ػٓ 

خجؽخ لٛثػذ ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ ٌذثخٍٟ ػٓ أشخجص ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ إر صثٌمجْٔٛ ث أشخجص ثخضالف  - ح

خجؽخ لٛثػذ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ، فٟ ح١ٓ  صثٌذٌٚز ٚفٟ ػاللضُٙ ِغ فٟ ػاللجصٙج ثٌّضذجدٌز  ثإلفشثد

    ثٌذٚي . فمؾ

دثخً ثٌذٌٚز دؼؼُٙ دذؼغ  ثإلفشثدس لج١ٔٓ : فجٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ ٠ٕظُ ػالثخضجٌف ِٛػٛع ثٌمجٔٛ - س

د١ٓ ثٌذٚي ثٌّغضمٍز فٟ ٚلش ثٌغٍُ ٚفٟ ٚلش اللجس د١ّٕج ٠مَٛ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ دضٕظ١ُ ثٌؼ

 . ثٌحشح 

ؽذ١ؼز ثٌذٕجء ثٌمجٟٔٛٔ فٟ وً ِّٕٙج : إر ٠شًّ ثٌذٕجء ثٌمجٟٔٛٔ ثٌذثخٍٟ ػٍٝ ١٘تجس صمَٛ  ثخضالف - ط

فٛ فمج ٌٙزث ثالصؾجٖ ال ٠ز ثِج ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ دفشع ثحضشثَ ثٌمجْٔٛ وجٌّحجوُ ٚثٌغٍطجس ثٌضٕف١ز

 دذثة١ج فجٔٗ ٠ىْٛٚثْ ٚؽذس دؼؼٙج  ،ذ ِغً ٘زٖ ث١ٌٙتجس٠ضٛثؽ

 : دٕظش٠ز ثصدٚثػ ثٌمج١ٔٛٔٓ ثٌٕضجةؼ ثٌضج١ٌز ثألخزٔضجةؼ ثٌٕظش٠ز : ٠ضشصخ ػٍٝ  

٠غضمً وً ِٓ ثٌمج١ٔٛٔٓ دمٛثػذ ِٓ ح١ظ ثٌّٛػٛع ِٚٓ ح١ظ ثٌشىً فّٓ ح١ظ ثٌّٛػٛع  - أ

فجٌذٌٚز صٕشب ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ دجصفجق ِغ غ١ش٘ج ِٓ ثٌذٚي ٚصٕشب ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ دئسثدصٙج 



ثٌّٕفشدر ٚػٍٝ وً دٌٚز ثْ صشثػٟ ػٕذ ِّجسعضٙج ثٌؼ١ٍّز إٔشجء ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ ثحضشثَ ِج 

ٌف ثٌضضثِجصٙج ثٌذ١ٌٚز فال ٠ذطً ج فجْ ٌُ صفؼً رٌه صمَٛ دئطذثس لجْٔٛ ٠خجثٌضضِش دٗ د١ٌٚ

إِج ِٓ ح١ظ ثٌشىً :  . ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌذ١ٌٚز ٌّخجٌفضٙج ِج ثٌضضِش دٗ د١ٌٚجثٌمجْٔٛ ٌٚىٓ صضشصخ 

إرث  ثال٠ّىٓ ثْ صىغخ ٚطف ثٌضضثَ فٟ دثةشر ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ ال فجٌمٛثػذ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌذ١ٌٚز 

 . فٟ إطذثس ثٌمٛث١ٔٓ ثٌذثخ١ٍز  دثخ١ٍز ، ٚفمج إٌؾشثءثس ثٌّضذؼز مٛثػذ لجْٔٛصحٌٛش ثٌٝ ثٌ

ثال ثرث صحٌٛش لٛثػذ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ  ػذَ ثخضظجص ثٌّحجوُ ثٌٛؽ١ٕز دضطذ١ك ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ - ح

 ثٌٝ لٛثػذ لجْٔٛ دثخٍٟ ٚفمج ٌالؽشثءثس ثٌّضذؼز فٟ ثطذثس ثٌمٛث١ٔٓ .

 ثٌمج١ٔٛٔٓ الخضالف  ٔطجق صطذ١ك وً ِّٕٙج . صٕجصع ثٚ صؼجسع د١ٓ  ل١جَال٠ضظٛس    - س

ثٚ  دجإلحجٌزلذ صٕشج د١ّٕٙج  ؼاللزلز د١ٓ ثٌمج١ٔٛٔٓ دً ثٌال ٠ؼٕٟ فمذثْ وً ػال غ١ش ثْ ٘زث 

 .  ثالعضمذجي

فٟ  ثخضالفثْ ثٌحؾز ثٌّغضّذر فٟ  : ٝ ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ٟ٘  ٘ ثٌضٟ ٚؽٙش إي ثالٔضمجدثسٚثُ٘  

د١ٓ ثٌّظجدس د١ٓ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ٚثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ صخٍؾ د١ٓ أطً ثٌمجػذر ثٌمج١ٔٛٔز ٚ

ثْ ثٌحؾز .وّج ٠ؤدٞ ثٌٝ ثٌفظً د١ّٕٙج ٔٙجة١ج  ػٛثًِ ثٌضؼذ١ش ػٕٙج ٚثالخضالف فٟ ثٌضؼذ١ش ال

 ٠شد ػ١ٍٙج أوغش ِٓ ِأخز فّٓ ٔجح١ز ثألشخجصد١ٓ ثٌمج١ٔٛٔٓ ِٓ ح١ظ  ثخضالفثٌّغضّذر ِٓ 

أشخجطٙج ِخضٍف١ٓ . ٠ؼجف ثٌٝ رٌه ثٔٗ لذ  ( ٔؾذ فٟ ٔطجق وً لجْٔٛ لٛثػذ لج١ٔٛٔز صخجؽخ

٠ضطجدك ِٓ ثٌٕجح١ز ثٌف١ٕز أشخجص ثٌمجْٔٛ فٟ ثٌٕظج١ِٓ ثٌذٌٟٚ ٚثٌذثخٍٟ فجٌذٌٚز ٟٚ٘ 

ثٌشخض ثٌمجٟٔٛٔ ثٌّذجشش فٟ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ١ٌظ ٌٙج ٚؽٛد دذْٚ ثإٌفشثد ثٌحجو١ّٓ 

أٌف ُِٕٙ ػٕظش ثٌغىجْ ثٌّىْٛ ٌٍذٌٚز ِٚٓ عُ وجْ ثٌحجوّْٛ ثٌّخجؽذ١ٓ ٚثٌّحى١ِٛٓ ثٌزٞ ٠ض

 .ثٌحم١م١١ٓ دمٛثػذ ثٌمجْٔٛ فٟ ثٌٕظج١ِٓ ثٌذثخٍٟ ٚثٌذٌٟٚ

٠ٛؽذ  فال ٚثٌذٌٟٚ  خٍٟ ٌٕظج١ِٓ ثٌذثثخضالف ؽذ١ؼز صشو١خ وً ِٓ ثأِج ثٌحؾز ثٌّغضّذر فٟ 

ٕظ١ُ وً شىٍٟ ٠ضؼٍك دذسؽز ص ثّٔج ثالخضالفؽزسٞ ٠ضؼٍك دطذ١ؼز وً ِّٕٙج  ثخضالفد١ّٕٙج 

ثٌضفجٚس ف١ّج د١ٓ ثٌؾّجػز ثٌذ١ٌٚز ٚثٌؾّجػز ثٌٛؽ١ٕز ِٓ ح١ظ ِذٜ  ِّٕٙج ٚثٌغذخ فٟ رٌه ٘ٛ

 ثالؽضّجػٟ.فٟ ثٌٛعؾ  ثالٔذِجػ

 :ّحذة القاًْى ًظزيت -9

صغٍخ لٛثػذ ثحذّ٘ج  صؼضشف دٛؽٛد طٍز ٚع١مز د١ٓ ثٌمج١ٔٛٔٓ ٚصٛؽخٚفمج ٌٙزٖ ثٌٕظش٠ز فجٔٙج 

ػٕذ ثٌضؼجسع: ٔظش٠ز ٚحذر ثٌمجْٔٛ: صؾؼً ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ِٓ لٛثػذ ثٌمجْٔٛ  ثالخش ػٍٝ لٛثػذ

٠ٕفظً حذر ، أٞ ٔظجِج لج١ٔٛٔج ٚثحذث  ال ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ٚلٛثػذ ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ وضٍز لج١ٔٛٔز ٚث

ػٓ دؼؼٗ ٚصمَٛ ٘زٖ ثٌٕظش٠ز ػٍٝ فىشر ثٌضذسػ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌزثصٟ ٠مؼٟ دؼشٚسر خؼٛع 

ِشصذز فٟ ثٌغٍُ ثٌمجٟٔٛٔ إٌٝ ثٌمجػذر ثٌضٟ صؼٍٛ٘ج ٠ٚغضّذ لٛصٙج ِٕٙج  ثألدٔٝثٌمجػذر ثٌمج١ٔٛٔز 



ذر ٚد١ًٌ ثٌٛحثٌؼجِز ثٌضٟ صؼذ أعجط ثٌمجْٔٛ وٍٗ  ثألعجع١زإٌٝ أْ ٠ٕضٟٙ ثٌضذسػ ػٕذ ثٌمجػذر 

أٔظجس ٘زٖ ثٌٕظش٠ز لذ ثخضٍفٛث فٟ صحذ٠ذ ثٌمجْٔٛ ثٌزٞ ف١ٗ ثٌمجػذر  ثٌمجةّز د١ٓ فشٚػٗ . ثال ثْ 

ففش٠ك ٠شٜ دجح  ثإلٌضث١ِزٚصىغخ لٛصٙج  ثألخشٜثٌؼجِز ثٌضٟ صغٛد ؽ١ّغ ثٌمٛثػذ  ثألعجع١ز

ثٌذٌٚز  ِٚٓ دعضٛسثٌؼجِز ثٌضٟ صؼذ أعجط ٌٍمجْٔٛ ِغذضز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ  ثألعجع١زثٌمجػذر 

صٛؽذ عٍطز ػ١ٍج دئسثدصٙج ثٌضضثِجس ثٌذٌٚز ح١ظ ثٔٗ ال ثٌذٌٚز ٟ٘ ثٌضٟ صحذد  دجٌزثس ٚرٌه الْ

ٚػٍٝ رٌه فجْ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ٠ضفشع ػٓ ثٌمجْٔٛ  ثالٌضضثِجسفٛق ثٌذٌٚز صحذد ٘زٖ 

، ثٌذثخٍٟ ٚلذ أؽٍك ػٍٝ ٘زث ثٌشأٞ ثعُ ٔظش٠ز ٚحذر ثٌمجْٔٛ ِغ ػ٠ٍٛز ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ 

 ثٌٍّضَ ٌذؼغ ثٌمٛثػذ ثٌمج١ٔٛٔز وجٌّؼج٘ذثس  أٞ ثٔٗ إرث ثعضطجع ثْ ٠فغشثالعجط٠ٚؤخز ػٍٝ ثٌش

فجٔٗ ػجؽض ػٓ صفغ١ش ثٌضضثَ ثٌذٌٚز دغ١ش رٌه ِٓ ثٌمٛثػذ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌذ١ٌٚز ٚخجطز ثٌؼشف١ز 

ِٕٙج ِٚٓ ٔجح١ز أخشٜ فٍٛ طح ثْ ثٌضضثِجس ثٌذٌٚز صغضٕذ ثٌٝ دعضٛس ثٌذٌٚز ٌذمٟ ٔفجر٘ج 

جػؼج ٌٕفجر ثٌذعضٛس دح١ظ ٠ؤدٞ وً صؼذ٠ً ثٚ إٌغجء ٌٍذعضٛس ثٌٝ صؼذ٠ً ٚ إٌغجء ٌٙزٖ خ

ٙزث ر٘خ فش٠ك وجْ دجْ ثٌمجػذر ثٌمج١ٔٛٔز ٌ جٌف ِج ػ١ٍٗ ٚثلغ ثٌؼًّ ، ٚ٘زث دخ ثالٌضضثِجس

ثٌؼجِز ِغذضز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ٚ٘زث ٠ؼٕٟ ثْ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٠غّٛ ػٍٝ وجفز  ثألعجع١ز

ٔطجق صطذ١مٙج ٚح١ظ أْ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ٘ٛ ثٌّٕظُ  ثعضٕجدث ثٌٝ ثصغجع  . مجْٔٛٔظُ ثٌ

 جٔٗ أعّٝ ثٌمٛث١ٔٓ ِشصذز ٚعٍطجْ .ثٌٛح١ذ ٌٍؾّجػز ثٌذ١ٌٚز ف

ٚدٕجءث ػٍٝ رٌه فجْ أٔظجس ٘زث ثٌشأٞ ٠شْٚ أْ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ٔفٛرث ِذجششث فٟ لٛث١ٔٓ 

١ٙج ػٍٝ رٌه ، ٚر٘خ دؼؼُٙ إٌٝ ثدؼذ ِٓ رٌه ح١ظ لجي ثٌذٌٚز ثٌذثخ١ٍز دْٚ ثٌحجؽز ٌٍٕض ف

فٟ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌذثخ١ٍز دحىُ  ثألحىجَدئِىجْ ٔغخ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثٌؼجَ ٌّج ٠ضؼجسع ِؼٗ ِٓ 

ْٔٛ ِغ ػ٠ٍٛز ع١جدصٗ ػٍٝ ٘زٖ ثٌمٛث١ٔٓ ٚلذ أؽٍك ػٍٝ ٘زث ثٌشأٞ ثعُ ٔظش٠ز ٚحذر ثٌمج

ػٍٝ ٘زث ثٌٛؽٗ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ِؾجفجر وذ١شر ٌٍٛثلغ  أْ ثٌضغ١ٍُ دٙزث ثٌشأٞ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ثال ثْ 

فٟ ثٌّؾج١ٌٓ ثٌذعضٛسٞ ٚثٌذٌٟٚ ، ٚرٌه ثٌٓ ثٌذٚي أرث وجٔش لذ عٍّش دغ١جدر ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ 

دً  ٘جثٌؼجَ ػٍٝ لٛث١ٕٔٙج ٚألج١ٌّٙج فئٔٙج ٌُ صمذً ِغ ٘زث صطذ١مٗ ثٌّذجشش ػٍٝ عٍطجصٙج ٚسػج٠ج

ٕٙج دّمضؼٝ ِج ٠ؼشف دٕظجَ ثٌذِؼ ، ٘زث فٟ ٔجح١ز ػٍمش رٌه ػٍٝ ألشثس فٟ دعجص١ش٘ج ٚلٛث١ٔ

دجْ ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ ٠ضفشع  ُ ِغ ثٌّٕطك ثٌضجس٠خٟ ٠ٕغؾ٘زث ثٌشأٞ ال ِٚٓ ٔجح١ز أخشٜ فجْ 

ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٚ٘زث غ١ش طح١ح ٚرٌه ثٌٓ ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ ثعذك فٟ ثٌٛؽٛد ِٓ ثٌمجْٔٛ 

ثٌذٌٟٚ دً أْ ٚؽٛد ثٌذٚي ٘ٛ ثٌزٞ أدٜ إٌٝ ثٌذٌٟٚ ح١ظ أْ ثٌذٌٚز ٚؽذس لذً ٚؽٛد ثٌمجْٔٛ 

    . ٔشٛء ثٌؾّجػز ثٌذ١ٌٚز ٚ٘ٛ أِش أدٜ إٌٝ ػشٚسر صٕظ١ُ ثٌؼجٌمجس د١ٓ ثٌذٚي

 ثٌّفجػٍز د١ٓ ثٌٕظش٠ض١ٓ ـ 



٠ؤ٠ذ دظٛسر  ثٌٛثلغ أْ ِج عجسس ػ١ٍٗ ثٌذٚي ال ػٍٛ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ػٍٝ ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ فٟ

 ثالػضذجسثسأْ  ثاللجؽؼز ٚؽٗ ٔظش أٞ ِٓ ثٌٕظش٠ض١ٓ ٚحذر ثٌمجْٔٛ أٚ ثصدٚثػ ثٌمج١ٔٛٔٓ 

ثٌؼ١ٍّز ٟ٘ ثٌضٟ فشػش ػشٚسر ػٍٛ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ػٍٝ ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ ٠ٚؤوذ ٘زث ثٌمٛي 

ثٌذ١ٌٚز  ػاللجصٙجِج عجسس ػ١ٍٗ ثٌذٚي عٛثء ػٍٝ ٔطجق ثٌظؼ١ذ ثٌٛؽٕٟ أَ أؽش٠ش ػ١ٍٗ فٟ 

ػٍٝ ثٌظؼ١ذ ثٌذٌٟٚ ٌمذ ثعضمش ثٌضؼجًِ ثٌذدٍِٛجعٟ ٚثٌمؼجء ثٌذٌٟٚ ػٍٝ ِذذأ ػٍٛ ثٌمجْٔٛ 

 . ثٌذٌٟٚ ػٍٝ ثٌمجْٔٛ ثٌذثخٍٟ 

 هصادر القاًْى الذّلي العام  *

 -ِٓ ثٌٕظجَ ثألعجعٟ ٌّحىّز ثٌؼذي ثٌذ١ٌٚز : 33ٚفمج ٌٕض ثٌّجدر 

١ٌٙج ٚفمجً ألحىجَ ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٟٚ٘ صطذك فٟ ٘زث ٚظ١فز ثٌّحىّز أْ صفظً فٟ ثٌّٕجصػجس ثٌضٟ صشفغ إ    .7

 -ثٌشأْ :

 الصفجلجس ثٌذ١ٌٚز ثٌؼجِز ٚثٌخجطز ثٌضٟ صؼغ لٛثػذ ِؼضشف دٙج طشثحز ِٓ ؽجٔخ ثٌذٚي ثٌّضٕجصػز. -أ                       

 ثٌؼشف ثٌذٌٟٚ دّغجدز لجْٔٛ دي ػ١ٍٗ صٛثصش ثالعضؼّجي. -ح                        

 ِذجدا ثٌمجْٔٛ ثٌؼجِز ثٌضٟ ألشصٙج ثألُِ ثٌّضّذٔز. -ػ                        

أحىجَ ثٌّحجوُ ِٚزث٘خ وذجس ثٌّؤٌف١ٓ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ ِٓ ِخضٍف ثألُِ ، ٠ٚؼضذش ٘زث ٚرثن ٚع١ٍز   -د                     

 ِغجػذر ٌضؼ١١ٓ لٛثػذ ثٌمجْٔٛ.

ٖ أٞ إخالي دّج ٌٍّحىّز ِٓ عٍطز ثٌفظً فٟ ثٌمؼ١ز ٚفمجً ٌّذجدا ثٌؼذي ال ٠ضشصخ ػٍٝ ثٌٕض ثٌّضمذَ روش    .9

 ٚثإلٔظجف ِضٝ ٚثفك أؽشثف ثٌذػٜٛ ػ١ٍٗ.

 -صٕمغُ إٌٝ لغ١ّٓ : 33إرْ ِظجدس ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ٚفمجً ٌٍّجدر 

 أّال : الوصادر األصليت :

 ثٌؼشف ثٌذٌٟٚ ، ِذجدا ثٌمجْٔٛ ثٌؼجِز. ٟٚ٘ ثٌّظجدس ثٌّذجششر إلٔشجء ثٌمٛثػذ ثٌمج١ٔٛٔز ، ثٌّؼج٘ذثس ،

 ثاًياً : الوصادر الوساعذة :

ثٌضٟ ال صٕشب لٛثػذ د١ٌٚز ٌىٓ ٠غضؼجْ دٙج ٌٍذالٌز ػٍٝ ٚؽٛد ثٌمجْٔٛ ثٌذٌٟٚ ِٚذٜ صطذ١مٙج ، أحىجَ 

 ثٌّحجوُ ، آسثء ثٌفمٙجء.

 الوعاُذاث الذّليت :  -1



 آعجس إحذثط إٌٝ صشِٟ ؼجَثٌ ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ أشخجص ِٓ أوغش أٚ شخظ١ٓ د١ٓ ٠ؼمذ ثصفجق ػٓ ػذجسر ٟ٘

 ِؼ١ٕز.لج١ٔٛٔز

 صؾذس ثالشجسر ثٔٗ ٠ؼذ ِٓ ٔٛع ثٌّؼج٘ذثس ثٌذ١ٌٚز ٔٛع ٠طٍك ػ١ٍٗ ثالصمجل١جس رثس ثٌشىً ثٌّذغؾ ٟٚ٘ :

 إدشثِٙج. فٟ ػجدر ثٌذٌٚز سة١ظ ٠ضذخً أْ دْٚ ثٌذدٍِٛجع١١ٓ ٚثٌّّغ١ٍٓ ثٌخجسؽ١ز ٚصسثء دٛثعطز صؼمذ      -

 ثٌّؼج٘ذثس. دٙج صّش ثٌضٟ ثٌّشثحً دؾ١ّغ صّش ال إر ، ػمذ٘ج دغشػز صّضجص    -

 صٛل١ؼٙج. دّؾشد ٔجفزر ٚصظذح ٚثٌضٛل١غ ثٌّفجٚػز ػٍٝ صمضظش   -

 صُ ِج صغؾً صظش٠حجس دظٛسر أٚ ثٌّزوشثس أٚ ثٌىضخ صذجدي طٛسر فٟ صىْٛ لذ ، ٚعجةمٙج دضؼذد صّضجص  -

 ػ١ٍٙج. ٠كثٌضظذ إؽشثء إٌٝ حجؽز غ١ش ِٓ ػ١ٍٗ ثالصفجق

 ٠غّح ثٌضٟ ثٌحجالس دضحذ٠ذ ثٌذعجص١ش ِٓ ثٌؼذ٠ذ ٚأخزس ، ثٌحجػش ثٌٛلش فٟ ثٌذٚي ِٓ ثٌؼذ٠ذ إ١ٌٙج ٌؾأس    -

 ٚثٌٌٕٙٛذٞ. ثٌفشٔغٟ ثٌذعضٛس ِغً ثٌّذغطز ثٌّؼج٘ذثس إدشثَ ثٌضٕف١ز٠ز ٌٍغٍطز دٙج

 ِغجٌٙج ، ث٢خش شفٌٍط ِذغؾ ٚثصفجق أؽشثفٗ ألحذ ِؼج٘ذر أٞ ، ِضدٚؽز طفز ٌٙج صىْٛ أْ ٠حظً لذ   -

 .7291 ٚأِش٠ىج فشٔغج د١ٓ ثٌّضذجدٌز ثٌّغجػذر ثصفجق

 : الوعاُذاث تصٌيف

 : ثٌٝ ثٌذ١ٌٚز ثٌّؼج٘ذثس  صظٕف

 شأْ فٟ ثٌذٚي ِٓ ِحذٚد ػذد أٚ دٌٚض١ٓ د١ٓ صؼمذ ثٌضٟ ٟٚ٘ ثٌخجطز أٚ  ثٌؼمذ٠ز ثٌّؼج٘ذثس -1

 ثصفجل١جس : ِغجي أؽشثفٙج. ٌغ١ش أعش٘ج ٠ضؼذٜ ٚال ثألؽشثف ثٌذٚي إال صٍضَ ال ٟٚ٘ ، دٙج خجص

 صىْٛ لذ ٌىٕٙج  ثٌؼجَ، ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ ٌمٛثػذ ِظذسث دزثصٙج صىْٛ أْ ٠ّىٓ ال   وّج . ثٌحذٚد صؼ١١ٓ

 ً  صٕض خجطز ِؼج٘ذ إدشثَ صىشثس ٠غذش ِج حجٌز فٟ ٚرٌه د١ٌٚز لجػذر عذٛس فٟ ِذجشش غ١ش عذذج

 ثٌغ١جع١١ٓ". ثٌالؽت١ٓ صغ١ٍُ ؽٛثص ػذَ "لجػذر ِغجٌٙج ، دٚي ػذر ِٓ ِؼ١ٓ ٔظجَ ٍٝػ

 ػٍٝ إسثدثصٙج صضٛثفك ثٌذٚي ِٓ وذ١شر ِؾّٛػز د١ٓ صذشَ ثٌضٟ ٟ٘ ثٌؼجِز أٚ   ثٌشجسػز ثٌّؼج٘ذثس -2

 ثٌذثخٍٟ ثٌضشش٠غ صشذٗ ثٌشى١ٍز ثٌٕجح١ز ِٓ ، ؽ١ّؼج ثٌذٚي صُٙ ِؾشدر أٔظّز أٚ ػجِز لٛثػذ إٔشجء

 ثٌّؼج٘ذثس ِٓ غ١ش٘ج دْٚ  ثٌّؼج٘ذثس ٘زٖ ثػضذشس . ثٌىٍّز ِؼٕٝ دىً لج١ٔٛٔز لٛثػذ صؼغ ألٔٙج

 ، 7391 ثٌذحش٠ز ثٌحشح دخظٛص دجس٠ظ ِؼج٘ذر : أِغٍز ، ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ ِظجدس ِٓ ِظذسث

 .7299 ثٌّضحذر ثألُِ ١ِغجق

 ثٌـّـؼـج٘ـذثس إدـشثَ



 ٚثٌضٛل١غ ٠شثٌضحش ، ثٌّفجٚػز : ٟٚ٘ شى١ٍز ِشثحً دأسدغ ٔٙجة١ج إدشثِٙج ٠ضُ أْ لذً ثٌّؼج٘ذثس ّشص

 ثٌضغؾ١ً ، ثٌضظذ٠ك ،

 

 : ثٌذٌٟٚ ثٌؼشف : عج١ٔج

ً  ثٌؼجَ ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ ٌمٛثػذ ثٌّذجشش ثٌغجٟٔ ثٌّظذس ٚ٘ٛ  ػّج صؼذ١شثً  ثٌّؼج٘ذثس ىْٛص ِج غجٌذج

 .ثٌّؼج٘ذر إدشثَ لذً ثٌؼشف ثعضمشػ١ٍٗ

 

 فٟ ٌٙج ثٌذٚي ثصذجع ٔض١ؾز صٕشأ ِذٚٔز غ١ش ػجِز لج١ٔٛٔز أحىجَ ِؾّٛػز دأٔٗ ثٌذٌٟٚ ثٌؼشف صؼش٠ف ٠ّٚىٓ

 . ثٌمج١ٔٛٔز دمٛصٙج ثٌّضحؼشر ثٌذٚي غجٌذ١ز ٌذٜ ثالػضمجد ف١غذش ِؼ١ٕز، ػاللز

 ثٌّّجعٍز ثٌضظشفجس سدضىشث ٚرٌه ثٌذثخٍٟ، ثٌؼشف دٙج ٠ضىْٛ ثٌضٟ ثٌطش٠مز: دٕفظ ثٌذٌٟٚ ثٌؼشف ٠ٚضىْٛ* 

 ٠ؤوذ ح١ظ دؼذٚي ثٌّمضشْ غ١ش ثٌضىشثس رٌه ٕ٘ج دجٌضىشثس ٠ٚمظذ ثألِٛس ِٓ أِش فٟ ِخضٍفز دٚي ِٓ

  .أحىجِٙج ٚثعضمشثس ثٌؼشف١ز مجػذرثٌ صغذ١ش

 

 :ثٌؼشف أسوجْ* 

 :ثٌّجدٞ ثٌشو1ٓ- 

 د١ٓ ثٌضذجدي عذ١ً ػٍٝ ٚرٌه ؽ٠ٍٛز ص١ِٕز ٌفضشر ِؼ١ٓ دجالِضٕجع عٍذٟ أٚ إ٠ؾجدٟ صظشف صىشثس ٘ٛ

 ثٌحجالس وجفز فٟ ثٌذٚي صّجسعٗ دح١ظ ثٌؼ١ِّٛز طفز ثٌضظشف صىشثس ٠ضخز أْ ٠ٚؾخ ثٌذٚي

ً  ثٌذٚي وً إؽّجع ٠شضشؽ ٚال ٚثٌّغضمذ١ٍز، ثٌحج١ٌز ثٌّّجعٍز  ف٠ٟى دً ثٌؼشف١ز ثٌمجػذر ٌغذٛس ِمذِج

 .ثٌذٚي أغٍذ١ز

 :ثٌّؼٕٛٞ ثٌشو2ٓ-  

 ػٍٝ ٠مَٛ ِؼٕٛٞ سوٓ ٚؽٛد ِٓ الدذ دً ثٌؼشف ٌم١جَ ثٌضظشف صىشثس أٞ ثٌّجدٞ ثٌشوٓ ٠ىفٟ ال

ً  ثٌغ١ش دأْ ثالػضمجد ً  ٍِضَ ػ١ٍٗ ثٌؼجدر ؽشس ٌّج ٚفمج  ػٍٝ ثٌّؼٕٛٞ ٌٍؼٕظش أ٠ٌٛٚز ٕ٘جن دً لجٔٛٔج

 .ثالػضمجد ٘زث صٛثفش دْٚ ِؼ١ٕز جسثٌضظشف ثٌذٚي دضىشثس ٠ؼضذ ال ٚدجٌضجٌٟ ثٌّجدٞ،

 غ١ش ثألخشٜ ثألحىجَ ِٓ غ١شٖ ػٓ ثٌؼشف ِٓ ثٌّغضّذ ثٌحىُ ١ّ٠ض ثٌزٞ ٘ٛ ثٌّؼٕٛٞ ٚثٌؼٕظش* 

 ثٌذ١ٌٚز. ثألخالق أٚ ثٌذ١ٌٚز ٚثٌّؾجِالس ثٌذ١ٌٚز وجٌؼجدر ثٌٍّضِز

 :ثٌؼشفِضث٠ج 

 .ثٌّؾضّغ حجؽجس ٌضٛثةُ ٌٍضطٛس لجدٍز ِشٔز لٛثػذٖ



 :ثٌؼشف ػ١ٛح

 .ثٌضطذ١ك فٟ ِشجوً ٠شصخ ِّج ٚثػحز غ١ش غجِؼز لٛثػذٖ -أ

 ؽذثً. ؽ٠ًٛ ٚلش إٌٝ ثٌؼشف لٛثػذ ثعضمشثس ٠حضجػ -ح

 ػ١ٍٙج ثٌّخضٍف ثٌمٛثػذ ٠حذد ثٌضذ٠ٚٓ ألْ ثٌؼشف صذ٠ٚٓ ثالعضمشثس ػذَ ػ١خ ِٓ ٠خفف

 . ٌٍذٚي ٍِضِز صىْٛ ثصفجل١جس ؽش٠ك ػٓ

 ً  :الوتحضزة هناأل أقزتِا التي العاهت القاًْى هبادئ -ثالثا

 فٟ ثٌذثخ١ٍز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌٕظُ ٚصمش٘ج دٙج صؼضشف ثٌضٟ ثألعجع١ز ثٌّذجدا ِؾّٛػز ٟ٘

 دً ثٌذثخٍٟ ثٌمجْٔٛ إؽجس فٟ ثألفشثد ػٍٝ صطذ١مٙج ٠مضظش ال ح١ظ ثٌّضّذٔز، ثٌّذْ ِخضٍف

 صضٛثفش ٌُ إرث ػ١ٍٙج دجٌشؽٛع ٍِضَ ثٌذٌٟٚ ثٌمجػٟ ٠ؾؼً ِّج ثٌذ١ٌٚز ثٌؼاللجس ػٍٝ ٠ّضذ

 ثٌذ٠ٓ الخضالف ٔظشثً  ألخشٜ دٌٚز ِٓ صخضٍف ثٌّذجدا ٘زٖ أْ ٚدّج دٌٟٚ ػشف أٚ ِؼج٘ذر

 ثٌّذ١ٔجس ٠ّغٍْٛ لؼجر ٠ؼُ أْ ٠ؾخ ثٌذ١ٌٚز ّحىّزثٌ صشى١ً فئْ ثٌؼجدثس أٚ ثٌضىٍفز أٚ

 . ثٌؼجٌُ فٟ ثٌشة١غ١ز ٚثٌٕظُ ثٌىذشٜ

 االحتياطيت الوصادر / ثاًيا     

 :الذّلي القضاء - 1

 ِؾّٛػز ٚ٘ٛ أط١ٍز ِظجدس ٚؽٛد ػذَ ثٌؼجِزػٕذ ثٌمجْٔٛ ِذجدٜء ثٌٝ ثٌشؽٛع ٠ضُ 

 ثٌمجػٟ حىُ ٚأعش ٚثٌٛؽ١ٕز ١ٌزثٌذٚ ثٌّحجوُ أحىجَ ِٓ صغضخٍض ثٌضٟ ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّذجدا

 ٌالعضذالي إ١ٌٗ ثٌشؽٛع ثٌذٌٟٚ ٌٍمجػٟ ٠ّىٓ رٌه ِغ ٌٚىٓ ثٌٕضثع أؽشثف ػٍٝ ٠مضظش

 ػشف. أٚ ِؼج٘ذر فٟ ػ١ٍٙج ٠ٕض ٌُ لج١ٔٛٔز لجػذر ٚؽٛد ٌضمش٠ش ٠ٚطذك لجةُ ٘ٛ ِج ػٍٝ

 ٠ظذس٘ج ثٌضٟ ثألحىجَ فّؾّٛػز ثٌذ١ٌٚز، ثٌؼاللجس ٔطجق فٟ وذ١ش دٚس ثٌّحجوُ ٚألحىجَ

 ِٓ وؼٕظش دٚس٘ج ػٓ فؼالً  د١ٌٚز، لج١ٔٛٔز لٛثػذ صى٠ٛٓ فٟ صغُٙ لذ ثٌذٌٟٚ ثٌمؼجء

 .ثٌذٌٟٚ ثٌؼشف ٚثعضٕذجؽ صى٠ٛٓ ػٕجطش

 :الفقـَ-9

 ٠خٍك ال ٚ٘ٛ ثألُِ، ِخضٍف فٟ ثٌؼجَ ثٌذٌٟٚ ثٌمجْٔٛ فٟ ثٌّؤٌف١ٓ وذجس ِزث٘خ دٙج ٠ٚمظذ

 .ػ١ٍٙج ثٌضؼشف ػٍٝ ٠غجػذ دً د١ٌٚز لج١ٔٛٔز لٛثػذ

  


