
: يقسممممؼ اطظاممممي  اددار  طى نطمممم  اطمممم   اممممي         
 

اطتي اضمظىع  هامي اط نطم  اطث ، م   تعتبر نعيف  اطضبط اددار  مؽ انل اطؾعيئف 
فتظؾر دنر اط نط  مؽ دنط  حيرس  تقتصر مسؤنطيتاي عىم  تمؾفير ادممؽ نادسمتقرار 
نحطييمم  اطثقممؾل ناطثر مميت  نكعمم  ذطممػ تظممؾر دنر اط نطمم  طتصممب  دنطمم  مت  ىمم  فممي 
اطخ ميت نمؽ ثؼ مظتج   نح ، ًي اصبث  دنط  مست طرة تظميفس اطقظميا اطخميي فمي 

 اطرك . 

يطممي ،تعىممما هظامميطاي اططتط ممم  فممي اطضمممبط اددار  فاممؾ ،تط ممم  فممي حطييممم  اططجتطممم  ؼ
مظم  اطقم ل ناطم   فميددارةنكيي ُه نادسمس اطتمي يقمؾل عىيامي ممؽ ا  عم ناه ان تا ،م    

غيي  اده مكىف  هؾاجب مؾاجا  ا   ظر ،ام د اططجتطم  سمؾاي فمي امظمُه ان سمكيظتُه 
 .عيم ان صثتُه ان اآلداب ناد الل اط
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بطؾجبممممُه يعممممرا اطضممممبط اددار  ب  ممممُه  طىضممممبط اددار  معظمممم  ناسمممم 
)مجطؾعممم  مممممؽ ادجمممرايات اطتممممي تتخممم اي اط نطمممم  هامممم ا اضيمممم  اطظغمممميل فمممي اططجتطمممم   نضممممطيه 

 سالمتُه نتؾفير اطخ ميت اطالزم  ططؾاطظياي مؽ اج  تثقيا اطصيط  اطعيل(.

ايئمميت امممي اططعظمم  اطضمميا طىضممبط اددار  ؼبطؾجبممُه يعممرا اطضممبط ب  ه)اطظاممي  اطمم   تبي ممر  اط
اددار   نتطس به حر يت ادفراد ن ايطاؼ اطخيي طغرض فرض ادممؽ نصميي   اطظغميل اطعميل  

 ناعيدة اطظغيل اطعيل طىطجتط  اذا ح ث  اضظرابيت ان اح اث طيرئ (.

بي مه)اطايئيت نطىضبط اددار  معظ  نعيفي نمعظ  عضؾ    يعرا بطؾجب 
نادجازة اددار   اطتمي تتمؾط  ماطم  اطثفميى عىم  اطظغميل اطعميل(  نم ىامي فمي اطعمرال اجامزة نزارة 

 نادجازة اطبى ي  .. اطخ.  (2)  ناجازة نزارة اطصث  (1)اط ا ىي  

ة اططعظي  بثطييم  ؼيقص  بيطضبط اددار  )اطظاي  اط   تبي رُ  ادجاز امي نفا 
 اطظغيل اطعيل(.

تع  اطؾعيف  اددار   اططتط ىم  فمي حطييم  اططصميط  اطعىيمي طىطجتطم  )اطظغميل اطعميل( ممؽ اطؾعميئف 
اطتقىي ي  طمددارة  ناه كي م  حم ند ام   اطثطييم  تختىمف ممؽ مجتطم  اطم  ا مر  نكطؾجمب نعيفم  

اؾب  مطيرسم  ادفمراد طثر ميتاؼ اطفرديم  اددارة في اطضبط اددار  تطيرس اددارة ماط  تظغيؼ نمر 
 ن ايطيتاؼ اطخيص  بطي يكف  حطيي  اطظغيل اطعيل.

يعمم  اطضممبط اددار  اطقيمم  اطؾحيمم  عىمم  اطثر مميت اطفرديمم  نا طممي ضبمم  ذطممػ اظممي  اطقممؾا يؽ ج/ د 
اطتمممي تمممظغؼ كممم   امممي  فمممي اططجتطممم    نتضممم  اطثممم ند ناطقيمممؾد طىثر ممميت اطفرديممم  فمممي مطيرسممم  

  ايطاي  ن سط  ا ا اطتظغيؼ بيطضبط اطتار عي   كتظغيؼ مطيرس  اطعط  اطتجير .

                                                           

 .1980( طسظ  183ضي ؾه نزارة اط ا ىي  رضؼ )(1) 
 .1981( طسظ  89ضي ؾه نزارة اطصث  رضؼ )(2) 



يختىمممف اطضمممبط اددار  عمممؽ اطضمممبط اطقضممميئي اطممم   تؤديمممه اطجاممميت اطقضممميئي  اططختصممم  بعممم  
 نضممممؾا اطجر طمممم  طىتثممممر  عممممؽ مرترباممممي  ناتخمممميذ ادجممممرايات اطقي ؾ يمممم  ادصممممؾطي  طتثقيمممما معمممممهُ 

نكيطتيطي اؾ اجراي عالجي يثر  بعم  نضمؾا نمثيكطتُه نايقيا اطعقؾك  اطتي تاليل فعىُه اطجرمي  
فع  اضر ب مؽ نسالم  اططجتط  نحقؾل ادفراد   هيظطي اطضبط اددار  اؾ اجراي نضميئي ،تخم  

 مؽ اج  مظ  ادضرار بيطظغيل اطعيل نحطي،تُه   نذطػ ضب  نضؾا اد الل به نا تايكُه .

...................................................................... 

ػ(ػ:ػخصائصػواعدافػاضضبطػاالداري)ازراضُه(.18اضطحاضرةػرشمػ)

........................................................................... 

ػ:ػتتطثلػخصائصػاضضبطػاالداريػسي:ػػػػػػػػػػػػػػػخصائصػاضضبطػاإلداري

 ،رتبط اطضبط اددارّ  باك   يي بيطسىظ  اطتظفي ّي  فقط دنه غيراي مؽ اطسىظيت.  .1

اطؾضيي : يسع  اطضبط اددار  إط  نضيي  اططجتط  مؽ اطفؾض  ناططايك  نضطيه ع ل . 2
 اططسيس بيطظغيل اطعيل. 

 ات اطصيدرة عؽ اطضبط اددارّ  ترؾه ا فرادّي . غير ضيه  طىطسينم   فيطقرار . 3

 يطتيز اطضبط اددار  بيمتالكه سىظ  تق ،رّ   ذات  ظيل ناس . . 4

 تقتصر أا افه عى  ضطيه سير اطظغيل اطعيل نتثؿيقه في مكيه مي ند ،تع ى ذطػ. . 5

 .يقّي  اطضبط اددار  بعض اطثر يت اطعيم . 6
................................... 

ػاعدافػاضضبطػاالداريػ

مجطؾعم   ، ويع   الش ل  العول  أنهوه : السحلة   عمى الش ل  العل  يدعى الزبط االداتي الى
  (3)اططصمميط  اطعىيممي اططاممترك  ططجتطمم  مممي فممي زمممؽ معمميؽ ،تفمما اطجطيمم  عىمم  ضممرنرة سممالمتاي

                                                           

 اطظغيل اطعيل بي ه: ا ع ال اطفؾض  ناطقالض . يعرا اطفؿيه اؾر ؾ(3) 



كطمي ،تضم  مطمي  والدوينش  والروح  وااداا العلمو  )األمو   ن ترؾه مؽ اركعم  عظيصمر  امي:
 ،ىي:

ن قصم  بمه كم  إجمراي ممؽ  م  ه نضييم  ااممؾال ناا مخيي فمي اط نطم  ممؽ  األم  العول  : .1
اطجممممرائؼ ناطثممممؾادث اطتممممي تامممم داؼ   نامممم ا يفممممرض عىمممم  سممممىظيت اطضممممبط اددار  مظمممم  

  ناطعطممم  اططمممؾاطظيؽمالحقممم  اد مممخيي اطممم ،ؽ يط ىمممؾه  ظمممرًا عىممم  جطامممؾر اططمممؤامرات ن 
عىممم  تمممؾضي أ ظمممير اطؽيضمممي يت ناطسممميؾل ناطثرائممما  ناطثيىؾطممم  دنه نضمممؾا جمممرائؼ اطسمممرض  

 .نادعت اي عى  اارناح نااعراض نحؾادث اطسييرات

فسىظيت اامؽ اظي تسع  إط  مظ  اا ظير نصؾر اطع ناه اطتي تام د ااممؾال ناا مخيي 
م مم  تظغمميؼ اطمم نر يت اامظيمم  نتظغمميؼ اططممرنر فممي  نأمممؽ اط نطمم  بيتخمميذ عمم ة إجممرايات نأعطمميل

اطاؾارا نحصر اطخظر ؽ عى  اامؽ نمراضبتاؼ نحراسم  أممؽ اططظاموت نأممؽ اطظمرل نمراؾبم  
حممم ند اط نطممم  اطبر ممم  ناطبثر ممم  ناتخممميذ ادحتييطممميت طممم ري أ ظمممير اطسممميؾل ناطمممزدزل ناطبمممراكيؽ 

 اطخ.…..

اامؼ اام افاي امي : تظفيم   1980( طسظ  183  رضؼ )م يل ذطػ  :   فق  ح د ضي ؾه نزارة اط ا ىي
 اطسييس  اطعيم  طى نط  في   ه صيي   ادمؽ اط ا ىي طجطاؾر   اطعرال ... .

نتعظي اطراح  ناطظط  يظم  ناطام ني نامي ام ا تسمع  إطم  تثؿيقمه سمىظيت الدينش  العلم  :  .2
اسمممتخ ال مكبمممرات اطضمممبط اددار  عمممؽ طر ممما مظممم  اطضؾضممميي نادزعممميج اطصممميدر عمممؽ سمممؾي 

يمم  ناططسممطؾع  اطصممؾت نتدت تظبيممه اطسممييرات نأصممؾات اطبيعمم  اططتجممؾطيؽ نأجاممزة ادذاعمم  اططرئ
 .نتصرفيت اططتسؾطيؽ

 .1966( طسظ  21م يل ذطػ :   ضي ؾه مظ  اطضؾضيي رضؼ )

ممؽ أام اا ايئميت اطضمبط اددار  اططثيفغم  عىم  اطصمث  اطعيمم  بيتخميذ  و الرح  العلم  :3
ادجممرايات اطتممي مممؽ  مم  اي نضييمم  أفممراد اططجتطمم  مممؽ أ ظممير اانكئمم  ناامممراض نمقينممم  كيفمم  

أسممبيهاي بيطعطمم  عىمم   غيفمم  اطاممؾارا نسممالم  اطصممرا اطصممثي نمكيفثمم  اطثاممرات ناطثيؾا مميت 



  ه مصممم راي ميمممي  أن إ سممميه أن حيمممؾاهاطضممميرة نمكيفثممم  ااممممراض اططع يممم  ناانكئممم  سمممؾاي كمممي
  مراؾبمممم  عمممم ل تىممممؾث اططيممممي    نمراؾبمممم  ااغ يمممم    ننضمممم  اطقيممممؾد عىمممم نعىياممممي فممممي امممم ا اطامممم ه

نعىياممممي أيضممممًي مكيفثمممم  اططخمممم رات ناططسممممكرات ننضمممم    اططثممممالت اطضمممميرة بيطصممممث  ناطخظممممرة
يث  إطثميل اد تراطيت اطصثي  ططزانطم  أيم  ماظم  يكمؾه ممؽ  م ه مطيرسمتاي بظر قم  غيمر صمث

 .اطضرر بيطصث  اطعيم 

  اططاممممميل ادسيسمممممي  طممممم نائر نزارة  1981( طسمممممظ  89اطصمممممث  رضممممؼ ) م مممميل ذطمممممػ   :    ضمممممي ؾه 
( فممي اطقممؾل )اه ضممطيه تممؾافر اطاممرن  ناطقؾاعمم  اطصممثي  فممي 32اطصممث   صمم  عىياممي اططمميدة )

 اططثالت اطعيم  اؾ حطيي  طصث  نسالم  اططؾاطظيؽ ناطبيئ (.

ناطعميدات ناطتقيطيم  اططتعميرا يقص  هاي مجطؾعم  اطؿميؼ ناا مالل ادسمالمي  و ااداا العلم  : 4
  نتقممؾل سممىظيت اطضممبط عمميرض ممم  أحكمميل اطاممر ع  ادسممالمي عىياممي فممي اططجتطمم  ناطتممي د تت

مكيفثمم  تظممينل نتجمميرة نمثيركمم  اطبمم ا ناططظرممرات ن اددار  بثطييمم  اآلداب اطعيممم  فممي اططجتطمم  
نااعممراض نمظمم   اططخمم رات أن مظمم  جممرائؼ اطسممب ناطقمم ا نكيفمم  صممؾر ادعتمم اي عىمم  اا ممالل

 اطخ.…أسبيب اطفتؽ ناد قسيل نمثيرك  اطاعؾذة ناطسثر

................................... 

ػاضضبطػاإلداريػصور

 :   ناطييقسؼ اطضبط اددار  إط   ؾعيؽ 

ن اتؼ بيطظغيل اطعيل  ن ضؼ في هظؾد  مسؤنطّي  اطثفيى عى  ك  مؽ  الزبط العل : .1
ن عرا بي ه : مجطؾا ادنامر ناطقرارات   ناآلداب اطعيم ناطصث  ناطسكيظ  اامؽ 

 نادجرايات اطتي تتخ اي اددارة طثطيي  اطظغيل اطعيل .
 عظم  ام ا اطظمؾا بيداتطميل ناطؿيميل همبعض اا امظ  اطتمي تثميف  عىم  ن  الزبط الخول:: .2

بعممض اططؾاضمم  نتثطياممي مممؽ اطضممييا ناطتخر ممب ناطتمم اؾر  ن اممط  مظمم  اطصممي  اطجمميئر  



ييممم  اططقممميهر ممممؽ اد تامممي   ناطثفممميى عىممم  اططظممميطا ااثرّ ممم  ممممؽ اطتخر مممب نادعتممم اي حط
 عىياي.

ضمم  تممرى سممىظ  اطضممبط اددار  اه اطظغمميل اطعمميل مامم د ند  اسوو خ ا  القوو م السلديوو  )القدوو   :
يطكمممممؽ حطي،تمممممه اد بيسمممممتخ ال اطقمممممؾة اططيديممممم  فمممممي سمممممبي  اططثيفغممممم  عىممممم  اطظغممممميل اطعممممميل نضطممممم  
ادضظرابيت في حيط  نضؾعاي  نطرؽ استخ ال اطقمؾة يجمب اه يكمؾه مظغطمًي هتامر   ان تعىيطميت 

اطعيم , ن طكؽ تابيه حا اددارة في استخ ال ا   في اطث ند اطالزم  دعيدة اطظغيل اط  اطثيية 
اطؾسمميى  مممؽ نسمميئ  اطضممبط اددار  ممم  اطمم فيا اطاممرعي رغممؼ  صؾصممي  كمم  نسمميى  مظاطممي   
فيطظغممميل اطعممميل ،امممؼ عطمممؾل اططجتطممم  نادعتممم اي عىيمممه ان  رضمممُه يطىمممي عىممم  اددارة ناجمممب اتخممميذ 

امم   اطؾسمميى  اد بعمم   يبمم  جطيمم  ادجممرايات اطالزممم  طىطثيفغمم  عىيممه   ن جممب عمم ل اسممتخ ال 
 اطؾسيئ  اد رى طثطيي  اطظغيل اطعيل.

........................................................... 

ػ(ػ:ػودائلػاضضبطػاالداريػ91اضطحاضرةػرشمػ)

ػ.....................................

اي اطايئيت اددار   اطتي تتطت  بطقتض   صؾي اط ستؾر    :عغئاتػاضضبطػاالداريػ
 ناطقي ؾه بصالحي  مطيرس  نسيئ  اطضبط اددار  .

اهت اي مؽ رئيس    بيطسىظ  اطتظفي ي تتط   اطجايت اطتي تص ر اطقرارات اطتظغيطي  اطضبظي  
 اطؾزراي ناطؾزراي نصؾًد اط  اططثيف  ناطسىظيت اططثىي .

........................................ 

ػودائلػاضضبطػاالداريػ

 )الم ائح  : الق اتا  ال ش يسي اواًل : 



طممػ بدصمم ار تصممرفيت ذغمميار طططيرسمم  اطضممبط اددار    ن تعتبممر طممؾائ  اطضممبط مممؽ أهممرز اطط

بطقتضممممياي حر مممميت  تقييمممم ن   اطظاممممي  اطفممممردمغمممميار بعممممض يمممم  يتق،ممممتؼ ضي ؾ يمممم  عيممممم  ن مجممممردة 

إه طممممؾائ  اطضممممبط  بمممميرة عممممؽ ضممممرارات إدار مممم  تظغيطيمممم  ،تعىمممما  .طىظغمممميل اطعمممميل   تثؿيقمممميً اافممممراد

يمم     هتظغمميؼ اططممرنر   أن مراؾبمم  ااغ مؾضممؾعاي بطركممز ضممي ؾ ي عمميل   م مم  : اطىممؾائ  اطخيصمم 

 اطخ. ... اطعيم اطىؾائ  اطخيص  بيطصث  

 نتتضطؽ اطىؾائ  ا   :

مطيرسمم   اممي   حغممر إجممراي معمميؽ أن  مظممن يعظممي أه تتضممطؽ اطالئثمم   اطثغممر أن اططظمم  : .1

طػ د يصمم  إطمم  حمم  إطغمميي اطثر مميت ن اطامم ا مظممه اممؾ  ن همم يكممؾه جزئيمميً  اظممي اطثغممر  ن معمميؽ

: اطثغمر اطم ى يقضمي ذطمػ   م م ظف  عى  جطيم  اافمراد فمي اططجتطم تثقيا ضص  عيل يعؾد بيط

 .اططظبايت في أحييي معيظ  استعطيلبع ل تؾضف اطسييرات في أميكؽ معيظ  أن أنضيت معيظ  أن 

ىمم  عاد بططيرسمم  حر مميتاؼ باممر  حصممؾطاؼ يطكممؽ اطسممطيح ط فممر  ه اططسممبا(:ذاطتممر يص )اد .2

: فمرض عىمم  ذطمػ م يطمهطممػ مخيطفمي طىقمي ؾه  ن ذه مسمبا ممؽ طمرا اددارة  ن د كميه ذمؾافقم  ن 

 .حيم  اطسالح إص ار ر ص  مؽ اطسىظ  اططختص 

اددارة مسمبقي طرمي ترمؾه عىم  عىمؼ مسمبا بيططخميطر اطتمي   بميراد ظير اططسبا : ن اؾ إ .3

ا  ممص ذؽ مطيرسمم  اافممراد طظاممي  معمميؽ   ناد ظممير د تاممترطه اددارة إد إيطكممؽ أه تممظجؼ عمم

 .عىيه اطقي ؾه 



ن مظ  أن طىب ر ص  أن إ ظمير اتظغيؼ اطظاي  : ض  د تتضطؽ طؾائ  اطضبط عى  حغر  .4

  سممرع  هتظغمميؼ اطظاممي  هؾضمم  إ مميرات طتث ،مم عىمم  سممبي  اطط مميل مسممبا   ن إ طممي ترتفممي اددارة

 .اطسييرات في اطظرل اطعيم 

 : : الق اتا  واألوام  الف دي ثلهيلً 

 ار ضمرارات فرديم  ض  تىج  اطسىظ  اددار   في مطيرس  سىظيت اطضمبط اددار  عمؽ طر ما إصم

مجطؾعمم  مممؽ اافممراد مثمم د،ؽ ه أن اتمم ه مثمم داً  اممي اطقممرارات اطتممي تطممس فممرداً فممي  ممك  أنامممر ن 

 .ا ل مظزل ت،  طىسقؾ  ه: اامر اطصيدر  ذطػ ناتاؼ م   ه

 : السبلش  الجب ي  ال شفن الق م السلدي  )  اس خ ا : ثللثلً 

 ممممه نفممممي حمممميدت معيظمممم   ضممممؾعاؼ إطياممممي   إد أاافممممراد طقممممرارات اددارة ن  امت مممميلااصمممممم  اممممؾ 

اطقممؾة  اسممتخ الاططبي ممر ن   بيطىجممممؾي إطمم  اطتظفيمم همخؾطمم ايئمميت اطضممبط اددار  ترممؾه     اسممت ظيئين 

ه مسممبا ذحصممؾطاي عىمم  إ ا ممترا اططيديمم  ططظمم  إ ممالل أن مثينطمم  اد ممالل بيطظغمميل اطعمميل دنه 

 مؽ جا  اطقضيي.

 ن يصممم  عظممم نتظبيممما ضراراتامممي  طتظفيممم اطقمممؾة  بيسمممتعطيلاططبي مممر تسمممط   اطتظفيممم طممم طػ فمممده سمممىظ  

د تسمتخ ل إد فمي حيطم  اطضمرنرة كطمي أه اطقمؾة   ن اطخضمؾا طامي  ييااد صماافراد عمؽ  امتظيا

  ،مؤدى إطم  اططسميس بيطظغميل ك   اميصؾر ا ا ادجراي   فض اطتجطار ن  مؽ  ن  ادستعجيلن 

 .اطعيل

ػ(ػ:ػحدودػدضطاتػاضضبطػاالداري02اضطحاضرةػرشمػ)



............................... 

اه تث ،مم  ممم ى ن ظمميل ا تصيصمميت سممىظ  اطضممبط اددار  فممي تقييمم   اممي  نحر مميت اافممراد 
, ناططبمم أ ادسمميس اطقممي ؾه هامم ا حطييمم  اطظغمميل اطعمميل بعظيصممر  اططتعمم دة يجممب اه ،ممتؼ فممي اطممير 

صمميي   اطثر مميت ااسيسممي  ط فممراد نعمم ل اططسمميس هاممي ناه ادسممت ظيي اممؾ  فممي اطقممي ؾه اطعمميل اممؾ
 ى  ا   اطثر يت بطؾجب إجرايات اطضبط اددار .فرض اطقيؾد ع

ىسمممىظ  اطعيمممم  ناك رامممي تقيممم ًا ط  اطضمممبط اددار  يعممم  أضمممؾى مغممميار إه اسمممتخ ال اددارة طسمممىظ)
طثر مميت اافممراد, نممم  غيبمم  اطقيممؾد ناطضممؾابط ذات اططصمم ر اطتاممر عي اطتممي ،تثممتؼ عىمم  اددارة 

ييم  حط فمي ظ  مظامئ  ن الضم  طسم  ام   اط غمرةمراعيتاي ت    اطقضميي اددار , بطمي ط يمه ممؽ سمى
 طثقؾل اافراد نحر يتاؼ(.

حر مميت اافممراد يجممب اه يكممؾه طاممي حمم ند  فمميتمم    تتضممطؽ يه اطقيممؾد ناطضممؾابط اطتممي طمم طػ فمم
تقييممم  اطثر ممميت اطعيمممم  نحقمممؾل  اددار   اطضمممبط،ظمممتب مبي مممرة ممممؽ مطيرسممم  , إذ ضممم  تقمممف عظممم اي

بظي  اتخمميذ تمم اهير ذات طمميب  ضاممر , ناظممي  رممؾه ادنامممر اطضممؽ نضمم  ،ممظجؼ عممؽ تظبيمما اططممؾاطظي
يطكمممؽ اه ،ىممم  طمممه حممماًل عممميدًد اد بيحقممميل  امممميل اطصمممراا اطقممم يؼ هممميؽ اطسمممىظ  ناطثر ممم  ناطممم   د

سيسممي  طرمم  اطتممؾازه همميؽ ضممرنرات اطعطمم  اددار  ناطظغمميل اطعمميل مممؽ جامم  نحطييمم  اطثر مميت اد
 .مؾاطؽ مؽ جا  ا رى 

طضمممبط اددار  يختىمممف بمممي تالا اطثممميدت ناطغمممرنا اطتمممي تمممتؼ مطيرسمممتاي اه حممم ند سمممىظيت ا
 ناي:

ػدضطاتػاضضبطػاالداريػسيػاضظروفػاضطادغظاواًلػ:ػ

اطضممبط اددار   اممي  تقممؾل بممه اددارة اطمم  جي ممب أ امممظ  أ ممرى ناممؾ يخضمم  ططممي تخضمم  طمممه 
ه اطضمممبط دطمممػ ذ ,أعطممميل اددارة جطيعمممًي ممممؽ نجمممؾب احترامامممي طىقمممي ؾه أ  ططبممم أ اططامممرن ي  

اه ضممرارات اطضممبط اددار  تخضمم  طرضيبمم  اطقضمميي , ن  ؼاددار  ،تعىمما بثر مميت اافممراد ن امميطا



 مم  اي فممي ذطممػ  مم ه اطقممرارات اددار مم  اا ممرى فيراضممب اطقضمميي اركمميه اطقممرار اددار  اططتعىمما 
 بيطضبط طىت ك  مؽ سالمته اطقي ؾ ي .

طسىظيت اطضبط اددار م  عظم مي تطميرس ا تصيصماي اه اططاكى  ادسيسي  ناطايم  اطتي تؾاجه ا
في اطغرنا اطعيدي  اي كيؽي  اطتؾفيا هميؽ اطثر ميت اطعيمم  اطتمي  مص عىيامي اط سمتؾر نضمؾا يؽ 

 حطيي  اطظغيل اطعيل.

تعظمممي سمممييدة اطقمممي ؾه عىممم   اه مبممم أ اططامممرن ي  الزوووبط أسبووو ر السذووو و ي :  تقنووو  سوووم  .1
اطقؾاعمم  اطقي ؾ يمم  اطتممي  ؽاطخممرنج عمم كمميليجممؾز طىث د ناططثكممؾميؽ عىمم  حمم  سممؾاي, ناه كمميلاطث

تممظغؼ  ممؤنه اطثكممؼ ناددارة ن د غمم ت تصممرفيتاؼ سممؾاي كي مم  ايجيهيمم  ال سممىبي  غيممر ماممرنع  
 ناطتعؾ ض عؽ اطضرر اط   تث ثه. بدطغيئاين ثكؼ اطقيضي 

يصمم ر عظاممي مممؽ   مم  طىقممي ؾه فممي كمم  مممياذه اططقصممؾد بطبمم أ اططاممرن ي   ضممؾا اطسممىظ  اددار 
 .مؽ اعطيل نضرارات نفي جطي  مغيار اطظاي  اط   تقؾل به   ُ تتخ تصرفيت نمي

ن ترتممب عىمم  ذطممػ بظمماله أ  تصممرا ان اجممراي تتخمم   سممىظ  اددارة يخمميطف اطقممي ؾه ان يخممرج 
 عى  ضؾاع   اططىزم .

, كىي طىقؾاعم  ناطقمرارات اطقي ؾ يم اطاماحترال اددارة طىتم رج اططؾضمؾعي ن  يقضي مب أ اططارن ي ن 
 اطايئ  اطتار عي  نممؽ بعم اياطقؾا يؽ اطصيدرة عؽ , ثؼ تىياي اطقي ؾ ي  ضط  اطارل ؼيثت  اط ستؾر

اطايئ  اطتظفي ي , ناطتمي تتم رج فمي دا ىامي كم طػ فمي  مك  امرل ممؽ رئميس  اطقرارات اطتي تص راي
ؽ نرؤسممميي ادضسممميل اط نطممم  اطممم  اططمممؾعفيؽ اطتظفيممم ،يؽ ممممرنرًا بممميطؾزراي ننكمممالي اطمممؾزارات ناططممم ،ر 

 .ناططؾعفيؽ ناط نائر

ا طمي اذه نفقًي ططب أ اططارن ي  فيه سىظ  اددارة في اطظظيل اددار  طيس  طىيق  مؽ ك  ضيم  ن 
 اي مقي ة بيحترال احكيل نضؾاع  اطقي ؾه.

 : خز   اج ا ا  الزبط االداتي ل قلأ  القزل  .2



ته اي في اطؾاض  اجرايات ادار   فيذا كيه اامر ك طػ, نامؾ ااه ضرارات اطضبط اددار  ناجراي
ي ممؽ تخضم  طجطيم  ضؾاعم  اططامرن ي  اطتمي تثكمؼ كيفم  اطقمرارات اددار م  نام ف  اميك طػ طبعًي 

  يحي  ا رى تخض  طرضيب  اطقضيي.

يممرى مجىممس اط نطمم  اطفر سممي اه سممىظ  اطضممبط اددار  اممي سممىظ  مقيمم ة د مظىقمم , طمم طػ يقمم  ف
ل اطعمميل نكمميؽ ضممطيه عىمم  عمميتا سممىظيت اطضممبط اددار  اه تؾفمما همميؽ اططثيفغمم  عىمم  اطظغممي

 .حر   اافراد

 فيامممي ضضممميي ادار  م ممم  فر سمممي نمصمممرنتطتممم  رضيبممم  اطقضممميي اددار  فمممي اطبىممم اه اطتمممي ،ؾجممم  
اطمم  ابعمم  مممؽ مراؾبمم  اططاممرن ي  فممي ضممرارات اطضممبط, فيراضممب مالئطمم  اجممرايات اطضممبط  ناطعممرال

 ننسيئىه طىغرنا اطتي است ع  ت    اطسىظيت اطضبط. 

ػ:ػدضطاتػاضضبطػاالداريػسيػاضظروفػاالدتثظائغظثاظغًاػ:ػ

ترفمي ططؾاجام   اددار  فمي اطغمرنا اطعيديم  ضم  دتطت  هامي ايئميت اطضمبط تاطسىظيت اطتي  اه
عرنا است ظيئي   ظيرة ناطتي تا د اامؽ ناطظغيل اطعيل نتعظ  سير اططرافا اطعيم , ك ه ،ام د 
اممممؽ اط نطممم   ظمممر حمممرب  يرجيممم  ان اضمممظرابيت دا ىيممم  كممميطفتؽ ناطتطمممرد ناطعصمممييه نادزمممميت 

ي يت نادعيصممممير ناطجفمممميا ناطممممزدزل ادضتصممميدي  ان بسممممبب عممممرنا طبيعيمممم  ان هيئيمممم  كيطؽيضمممم
ي يسممممتؾجب اتخمممميذ تمممم اهير ناجممممرايات سممممر ع  نصمممميرم  ططؾاجامممم  امممم   طممممنادنكئممم  نغيممممر ذطممممػ, م

 اطغرنا اطظيرئ .

طمم طػ اه امم   اد ظممير يجممب مؾاجاتاممي بقؾاعمم  ضي ؾ يمم  تطممظ  سممىظيت اسممت ظيئي  طايئمميت اطضممبط 
ؤضتممم  تظتامممي بي تاممميي ادزمممم  فمممرض اددار , عىممم  حسممميب حر ممميت اافمممراد ؼيكمممؾه طامممي بصمممؾرة م
 اطقيؾد عى  ا تالا انجه اطظاي  اطفرد نفي كيف  اططجيدت.

نتج  ا   اطقؾاع  اطقي ؾ يم  اسيسماي فمي  صمؾي تامر عي  )اطتامر عيت ادسمت ظيئي ( نفمي  غر م  
اطضرنرة اطتي اهتم عاي اطقضميي اددار  طرفم  اطثمرج عمؽ اددارة نتطكيظامي ممؽ معيطجم  اطغمرنا 

 .ستط ة نض  ادزميت ناتخيذ اطقرار اططظيسب عظ  غييب اطظصاطط



 س / مل السقر د ألل  و  االس ثشلئي  ؟ 

عظمم مي تقتضممي ذطممػ  اددار   بطادسممت ظيئي  تؾسممي  سممىظيت اطضمم تتضممطؽ  غر مم  اطغممرناج/ 
تىمػ اطغمرنا, ن ظمتب عمؽ ذطمػ اه ادحكميل اططقمررة فمي  ها است ظيئي , نكيطق ر اطتي تقتضميعرن 

ن ثمم  مثىاممي احكمميل ا ممرى تتظيسممب ممم  اطغممرنا ادسممت ظيئي   مؤضتمميً تتؾضممف اطظصممؾي اطقي ؾ يمم  
ن م    ضمطؽ ا تصيصميت اطقضميي اددار  تقم ،ر تؾسمي  تىمػ اطسمىظيت بطمي ،متالئؼ مم  حيجم  

 اطياي ططؾاجا  اطغرا ادست ظيئي.

ر سممي اممؾ انل مممؽ اهتمم ا  غر مم  اطغممرنا ادسممت ظيئي  طرممي يسممط  بيعتبممير اه مجىممس اط نطمم  اطف
ياؾكاي  اطقرارات اددار   اطتي تص راي اطسىظ  اطتظفي ي  ططؾاجا  ا   اطغرنا مارنع  رغؼ مي

مممؽ عيممؾب تجعىاممي غيممر ماممرنع  فممي اطغممرنا اطعيديمم , نكمم طػ يكممؾه اططجىممس ضمم  عطمم  عىمم  
ضمرارات  رنا ادسمت ظيئي  طيسمتؾعب ممي تصم ر  اددارة ممؽتؾسع   ظيل مب أ اططارن ي  فمي اطغم

 .ططجيها  ا   اطغرنا

اذه اه اطغرنا ادسمت ظيئي  فمي مجميل اطضمبط اددار  تعظمي اطسمطيح طسمىظيت اطضمبط اطم ار  
ضمرارات نانامممر تعتبمر فمي ادنضمميت اطعيديم   رنجممًي عىم  مبم أ اططاممرن ي  نطرظامي تعتبممر  بدصم ار

طصمم نراي فممي اطممير عممرنا اسممت ظيئي  طىطثيفغمم  عىمم  اطظغمميل اطعمميل,  ماممرنع  بمميطرغؼ مممؽ ذطممػ
نك طػ تعفي ا   اطسمىظيت ممؽ ضيمؾد اططامرن ي  اطعيديم  سمؾاي تعىقم  ام   اطقيمؾد بيد تصميي 
ان اطاممممك  ان اططؾضممممؾا, كطممممي تتطتمممم  امممم   اطسممممىظيت بي تصيصمممميت ناسممممع  ن مممميمى  طممممؼ ،ممممظص 

 اطقي ؾه عى  تطتعاي هاي مؽ  يحي  ا رى.

مقيمم ة بطاممرن ي  تسممط  بطامممرن ي   ه سممىظيت اطضممبط اددار  عىمم  اطممرغؼ مممؽ ذطممػ فمممينطرممؽ 
 ادزميت نتخض  اعطيل ايئيت اطضبط اددار  طرضيب  اطقضيي.

فيطقيضي اددار  ،تثقا ممؽ نجمؾد اطغمرنا ادسمت ظيئي  ناطتمي ضم  ترمؾه سمبب عمرنا  يرجيم  
اجاتاممممي بمممميطقؾا يؽ اططؾضممممؾع  كيطعمممم ناه ان عممممرنا دا ىيمممم  كيدضممممظرابيت ناطتممممي د تجمممم   مؾ 

طىغرنا اطعيدي  حيث ،تثقا مؽ نجؾد اطخظر ندرج  جسميمته نامي ممؽ اططسميئ  اططؾضمؾ ي  



نممم ى تعممر ض اططصممىث  اطعيممم  طىخظممر اططسمميئ  اططؾضممؾ ي   ا ممرى اطتممي تختىممف مممؽ حيطمم  
 اطتي تختىف مؽ حيل ا رى نم ى تعر ض اططصىث  اطعيم  طىخظر.

ا   اطغرنا ادست ظيئي  في ه يقضي بطارن ي  بعض ااعطميل اطتمي ضم  فيذا مي ت ك  مؽ نجؾد 
اممي, ترممؾه غيممر ماممرنع  نفقممًي طىغممرنا اطعيديمم , أمممي اذا تثقمما اطقيضممي اددار  فممي عمم ل نجؾد

عمم  درجممم  معيظمم  مممؽ اطجسمميم  نكيطتممميطي عمم ل نجممؾد اططبممررات اطتمممي   طيسمم اطغممرنا ناه امم  
 .ي بع ل مارن ي  ا   ااعطيلي  في ه يقضبيطخرنج عؽ مب أ اططارن  طددارةتسط  

ممؽ نجمؾد اطغمرنا ادسمت ظيئي   عى  عظصر اطسبب فيتثقافرضيب  اطقضيي اددار  تظصب أنًد 
اطتمي نضعم  اددارة  مؽ صمث  اطثيطم  اطؾاضعيم اط   ،برر اطخرنج عى  ضؾاع  اططارن ي  ن ت ك  

طقممممي ؾ ي بيعتبيراممممي تط مممم  عرفممممي اطمممم  اسممممتخ اماي طسممممىظيتاي ادسممممت ظيئي  نمممممؽ صممممث  نصممممفاي ا
 است ظيئيًي.

 .اطغرا ادست ظيئيعؽ مؾاجا   عجز اطؾسيئ  اطعيدي  كطي نتظصب رضيب  اطقضيي عى   ر 

................................ 

 ( :  غر   اططرافا اطعيم                    21اططثيضرة رضؼ )
 

ُتع   غر   اططرفا اطعيل مؽ أاؼ اططؾضؾعيت اطتي يقؾل عىياي اطقي ؾه اددار  اط  اطث  اط   
جع  اطفؿيه )جيز( ناؾ مؽ عغطيي اطقي ؾه اددار  في فر سي أه يعرفه ب  ه )ضي ؾه اططرافا 

 .اطعيم ( , ن رى )د  طؾكيد،ر( إه اطقي ؾه اددار  مرتبط بفررة اططرفا اطعيل 

 انًد : تعر ف اططرفا اطعيل 

ضي ؾه اططثيفغيت غير ففي في ع د مؽ اطقؾا يؽ اط  اططرفا اطعيل اططارا اطعراضي  ا ير
عى  تعر ف اط نائر اطفر ي   ص ل اططع ل اطظيف  2008طسظ   21اططظتغط  في اضىيؼ رضؼ 

ل مصظى  اطؾزارات فق  استخ  2005امي اط ستؾر اطعراضي  ضيص ا هاي اططرافا اطعيم  اططثىي  ,
 .ناططؤسسيت بطعظ  اططرافا اطعيم 



( 165ل طقممي ؾه إدارة اطبىمم ييت رضممؼ ) 1974( طسممظ  11فممي ضممي ؾه اطتعمم ،  اطسمميب  رضممؼ )ولكوو  
اططرافممممما اطعيمممممم : ( مظمممممه عىممممم  أه )1/10فمممممي اططممممميدة ) عمممممرا اططرافممممما اطعيمممممم   1964طسمممممظ  

اططاير   اطتي تؤد    ميت أن مظيف  عيم  نتتؾط  إدارتامي اطثكؾمم  أن إحم ى اطايئميت اطتيبعم  
( ن الح  اه اططامرا عمرا اططرفما اطعميل بيد ميرة اطم  م طؾطيمه طاي إدارة مبي ر  أن غير مبي ر 

 .اطعضؾ  ناططيد 

طرفا اطعيل ن عؾد ذطػ اط  مي استظ  عىيه امي فقايي اطقي ؾه اددار  فق  ا تىفؾا في تعر فاؼ طى
ك  مظاؼ   فيعتط  بعض اطفقه عى  اطط طؾل اطعضؾ  ان اطاكىي  نكعضاؼ اد ر اعتط  عى  

 . اطط طؾل اططؾضؾعي ان اططيد  ناظي  مؽ جط  هيؽ اطط طؾطيؽ معي

   :لسع س م عمى السعيلت الس ض ع  )السلديف ايال علت  .1
اطظاي  اط   تقؾل اط نط  ان  تعر ف اططرفا اطعيل ب  ه، اب ا صير اططعيير اططؾضؾعي اط  

اح ى اطايئيت اطعيم  بقص  ا ييا اطثيجيت اطعيم  نتثقيا اططصىث  اطعيم    نارتبط ا ا 
اططفاؾل هتظؾر دنر اط نط  نعاؾر ا ؾاا ج ، ة مؽ اططرافا اطعيم  نمسياط  اطظاي  اطخيي 

ر اطفقه ا ا اططفاؾل  كبي  ططظفع  اطعيم  اطتي طؼ تع  حكرا عى  اط نط    نض  تبظفي تثقيا ا
 (يكي ند  نكيد،ر نفي لدفي فر سي ام يل اطفؿيه )

 :ف السع س م عمى السعيلت العز ي يال علت  .2

ن ركممز تعر ممف اططرفمما اطعمميل نفقممي طىطمم طؾل اطعضممؾ  عىمم  ادجاممزة ناطايئمميت ان اططظغطمم  اطتممي 
تظائاي اط نط  نارتبط ا ا اططفاؾل بظبيع  اام اا اط نطم  نمجميدت تم  ىاي نسمييدة مفامؾل اط نطم  
اطثيرس   نمؽ ااؼ اطفقايي اطفر سييؽ اطم ،ؽ ا م نا بميطتعر ف اطعضمؾ  امؼ )فميطيؽ اؾر مؾ نكؾ مير 

 نرند   (
 : ن  السعيلتي  العز ي والس ض ع  ال علتيف السع س م عمى الجسع . 3

اتجممه اطممرأ  اطغيطممب فممي اطفقممه اطمم  اطجطمم  همميؽ اططعيممير ؽ طتعر ممف اططرفمما اطعمميل عىمم  اسمميس اه 
اططرفممما اطعممميل يقمممؾل عىممم  مجطؾعممم  ممممؽ اطعظيصمممر مسمممتط  بعضممماي ممممؽ اطرابظممم  اطعضمممؾ   هممميؽ 

اططامرنا , نا مه  هنمستط  بعضماي اد مر ممؽ مضمطؾه اطظامي  اطم   يطيرسماططارنا ناددارة , 



 ،ممم  اططممم طؾل اطصمممثي  طىطرفممما د يكفمممي ادعتطممميد عىممم  احممم  اممم ،ؽ اطعظصمممر ؽ دنه اآل مممر طتث
 .اطعيل

ػثاظغًاػ:ػظذأةػاضطرسقػاضطامػ.

طق  ه أ استخ ال تعبير اططرفا اطعيل م  ؾييل اط ؾرة اطفر سي    نعارت نتبىؾرت فررة اططرفا 
اطعيل اهت اي مؽ اطقره اطتيس  عار عظ مي استعط  مجىس اط نط  اطفر سي مصظى  )اططرفا 
اطعيل( بسبب اطا ا اط   يسع  اطيه ناؾ تثقيا اططظفع  ان اططصىث  اطعيم  ننفقي طقؾاع  

 متطيزة عؽ اطقؾا يؽ اد رى نكي تصيي مثيكؼ ادار   متخصص .  ضي ؾ ي 

نطقممم  ارسممم  اطقضممميي اددار  اطفر سمممي اسممميس اممم   اطفرمممرة بطؾجمممب حكمممؼ رنتاممميى  اطصممميدر عمممؽ 
نمؽ ثؼ ص نر حكؼ )بال رؾ( مؽ مثكط  اطتظيزا اطفر سمي  فمي    1855 عيلمجىس اط نط  في 

تث ،ممم  ا تصممميي اطقضممميي اددار   نرددت ناعتطممميد  معيمممير اططرفممما اطعممميل فمممي   1873عممميل 
اططثكطمم  فممي امم ا اطثكممؼ اطعبمميرات  فسمماي اطتممي نردت فممي حكممؼ رنتامميى  اد اه اطفقممه اطفر سممي 
يجطم  عىم  اه حكمؼ )بال رمؾ( يامك  حجمر اطزان مم  فمي  غر م  اططرفما اطعميل  كؾ مه طفم  اد تبممي  

اعتطمم ت معيممير اططرفمما اطعمميل  اطمم  امم   اطفرممرة بعمم  سممظؾات مممؽ اصمم ار  نكمميه انل ادحكمميل اطتممي
 طىقي ؾه اددار  نتث ،  ا تصيي اطقضيي اددار .  ك سيس

تمممير خ اطتمممي يطكمممؽ اعتبيرامممي عالمممم  فمممي حكمممؼ بال رمممؾ مجطؾعممم  ممممؽ اططبممميد  ن  طقممم  أرسممم 
فرىطمممي كي ممم    بيطقي مممممؾه اطؾاجمممممب اطتظبيممممما امممي ركممممممط اد تصممممميياطقمممي ؾه اددار  اطفر سمممي ن 

 ي  اطؾاجب  اطتظبيا ذات طبيع   يص  غير تىمػ اطتمي يقررامي اطقمي ؾه اططم  ي فميهاطقؾاع  اطقي ؾ 
 .اطااير حكؼ بال رؾ اد تصيي يكؾه طىقضيي اددار  ناؾ مي جيي به

نطق  نض  حكؼ بال رؾ معييرا ج ، ا طىتطييز هيؽ اطقضييي اطتي تظبا عىياي ضؾاع  
  ضؾاع  اطقي ؾه اطط  ي ن ا ا اططعيير اؾ ارتبياطقي ؾه اددار  ن اطقضييي اطتي تظبا عىيامممي 

طىقضيي اددار  اؾ كؾ اي ترمي  نمظي  إ ضيا ضضي  اطظفى  بال رؾ اططظيزعممم  بيططرفممما اطعيل
طىؾك  ططصظ  اطتبغ اطتيب  اط  إضرار مسؤنطي  اط نط  عؽ اطضرر اط   أطثقته عرك  م

ا ا اا ير متعىقي تص  في اطظزاا إذا كيه عىيه ترؾه اططثيكؼ اددار   مخبيطظفى  ن  طى نط 



 عؾد ن  ث  ضيئط  بع  ص نر حكؼ بال رؾفيه مسؤنطي  اددار   أصب  عىيهبطرفا عيل . ن 
م  عؽ  ايطاي اطضير اطظيجع  بسبب إثيرة مسؤنطي  اططرافا اطعي  اطفض  طه في اهترير اطثىؾل

 .بثقؾل اطغير

يؽ اطايئيت اطعيم  نادفراد ان مي هيؽ اطايئيت ااعطيل اطتي تظاي مي ه نكع  ذطػ اصبث  ك 
اطعيم  بعضاي اطبعض ن اططتعىق  هتظفي  ان ع ل تظفي  ان سؾي ت هير اططرفا اطعيل ت    ضطؽ 

 اه ا ا اد تصيي ياط  ن يطت  إط  اطجطيعيت اططثىي  .  ن اد تصيي اددار 

........................................ 

ػ(ػ:ػاضطبادئػاضتيػتحصمػاضطرسقػاضطامػواضظتائجػاضتيػتترتبػرضغؼا23اضطحاضرةػرشمػ)

تطمس اافمراد فمي صمطيؼ حيميتاؼ ن تؾضمف عىيامي إطم  حم   اطتي تقم ماي اططرافما اطعيمم  اطخ م إه 
مؽ اطضرنر  أه تخض  في إدارتاي طق ر مؽ اطقؾاع  يضمطؽ تثقما  فى طػكبير أداي ناجبيتاؼ  

اطغرض اططرجؾ مظاي عىم  أتمؼ نجمه نطام ا فقم  أسمتقر اطمرأ  فمي فر سمي نفمي اطم نل اآل م ة عظامي 
عى  ا ضيا اططرافا اطعيم  طع د مؽ اطقؾاع  ااسيسي  اطتي تطىياي ادعتبيرات اطعطىيم  ناطع اطم  

   اططبيد  اي :  نا  ادجتطي ي  في ك   يي

ػ:ػطبدأػاظتظامػدغرػاضطراسقػاضطاطظاواًل

في ااص  ي    ام ا اططبم أ أسيسمه ممؽ مفامؾل اططرفما اطعميل  فسمه  نكم طػ ممؽ طبيعم  ادطتمزال  
اططىقمم  عىمم  عمميتا اطسممىظ  اطعيممم  بد امميئه  فمميططرافا اطعيممم  تممؤد   مم ميت أسيسممي  طىطممؾاطظيؽ 

  أسممميس تمممؾفير اططرفممما طاممم   اطخممم ميت  نميدامممم  ن بظمممي جطامممؾر اططظتفعممميؽ  غممميل حيممميتاؼ عىممم
اطثيج  طا   اطخ ميت مستطرة فاله  مؽ استطرار سمير اططرفما اطعميل بي تغميل د مبيعاي  كطمي إه 
اافراد عظ  عىطاؼ هؾجؾد مرفا عيل ،ؤد  طاؼ   م  معيظ  سؾا ،رتبؾه  ؤن اؼ اطيؾميم  عىم  

ذا حصمم  أ  ا قظمميا فممي سممير اططرفمما فممده أسمميس نجممؾد اططرفمما ناسممتطرار  بيطعطمم  بي تغمميل  ن 
 ذطػ سيظعكس مبي رة عى  أنضيا اططؾاطظيؽ  مطي ،ؤد  إط  إركي  حييتاؼ اطيؾمي  . 



نض  ترتب عى  مب أ ا تغيل سير اططرافا اطعيم  ع ة  تيئب بعضاي  مص عىيامي اططامرا صمراح  
 نكعضاي اآل ر رتباي اطقضيي اددار  كطي اآلتي: 

ػاظتظامػدغرػاضطراسقػاضطاطظػسيػاضظظرغاتػاألدادغظػضضوظغغظػاضطاطظأثرػطبدأػػ-1

تغاممر عالضمم  مبمم أ ا تغمميل اططرافمما اطعيممم  بيطؾعيفمم  اطعيممم  فممي عمم ة زنايممي  اهتمم اًي مممؽ تعر ممف 
  ب  مممه  مممخص يعطممم  فمممي   مممم  مرفممما عممميل بصمممف  دائطممم   ناطصمممف  اط يطؾمممم  اططؾعمممف اطعممميل

اد  كؾه اططؾعف اطعيل اؾ أامؼ نسميى  تسمّير اددارة مفرنض  طغرض سير اططرافا بي تغيل ن طر 
 مؽ  الطاي مرافقاي اطعيم .

كطي إه اددارة تث د سيعيت اطعط  في اطؾعيف  اطعيمم   م فؾعم  هم طػ إطم  نضم  ضؾاعم  طتظغميؼ 
اطعطمم  فممي اططرافمما اطعيممم  ط يطؾممم  سمميراي بي تغمميل ن طممراد  نفممي بعممض اططرافمما كيططستاممؽييت 

 قاي حت  بع  ا تايي سيعيت اط نال اطرسطي  نذطػ طىثيج  اططستطرة طخ ميتاي.نغيراي د ،تؼ غى

كطي أه اطقؾا يؽ اططظغطم  طىؾعيفم  اطعيمم  مظثم  اددارة حما فمرض اطعقؾكميت اد ضمبيطي  تجمي  
 اططؾعف اططخيطف طؾاجبيته اطؾعيؽي  . 

يسممتثا اططؾعممف اطعمميل كطممي ،بممرز أثممر مبمم أ سممير اططرافمما اطعمميل بممدطراد فممي تظغمميؼ ادجمميزة اطتممي 
حيث تاتر  اطتعىيطيت طتطتم  اططؾعمف همبعض ادجميزات تمؾافر اططؾعمف اطبم ،   حتم  د ،مؤثر 

 ذطػ في ا تغيل عط  اططرفا.   

ػأثرػطبدأػاظتظامػدغرػاضطراسقػاضطاطظػسيػتظظغمػاالضرابػػ-2

ؼ مممم  امتظممميا مجطؾعممم  ممممؽ ممممؾعفي اططرافممما اطعيمممم  عمممؽ ت ديممم  أعطممميطايعمممرا ادضمممراب ب  مممه )
تطسكاؼ في اطؾض  ذاته ب ا اا اطؾعيف  اطعيم  نمزايياي  فاؾ بط يب  اتفيل ع ة أ مخيي عىم  
نضف اطعط  اططظؾ  هاؼ طسمبب ممؽ ااسمبيب طتثقيما مصمىث   يصم  طىطضمركيؽ أن رفم  ضمرر 

نممؽ ذطمػ ،تبميؽ إه ادضمراب ،مؤد    طالحتجميج عىم  أممر ممؽ ااممؾر( ،رن ه ناضعمي عىمياؼ أن 
ير اططرافمما اطعيممم  بي تغمميل ناطممراد  ن يصمم  إذا  ممط  أغىبيمم  اططممؾعفيؽ بطممي يامم  إطمم  تعظيمم  سمم



اططرفممما نطممم طػ  جممم  بعمممض اطتامممر عيت تثرممممه هممم اف  تعيرضمممه مممم  مبممم أ سمممير اططرافممما اطعيمممم  
 بي تغيل ناستطرار.

أممممي    نطرظمممُه يخضممم  طتظغممميؼ اططامممراادضمممراب حممما  ها 1958دسمممتؾر سمممظ  فممي فر سمممي اعتبمممر 
فد اي طؼ تث د مؾضفاي مؽ ادضراب  إد ضمي ؾه إدارة  2003تير اطعراؾي  حت  عيل بيطظسب  طى سي

ضمم   ممّص نكاممك  صممر   عىمم  اعتبممير ادضممراب  2004اط نطمم  اطعراؾيمم  طىطرحىمم  اد تقيطيمم  طعمميل 
 اطسىطي حا ن طيرس نفقي طىقي ؾه .

دضممراب  فد ممه يالحمم  تراجمم  اططاممرا اط سممتؾر  عممؽ إضممرار حمما ا 2005نكعمم  صمم نر دسممتؾر 
  .ناؾ في اطثؿيق  مؾضف مث   غر  كؾ ه يط   تراجعي عؽ إضرار ذطػ اطثا

أمي عى  مستؾى اطتار عيت اطعيدي  فق  جّرل اططارا اطعرضي إمتظيا اططؾعف عمؽ أداي نعيفتمه  
حت  طمؾ كميه ذطمػ بصمؾرة اسمتقيط   متم  كميه ممؽ  م ه ذطمػ أه يجعم  حيمية اطظميس أن صمثتاؼ 

ه يثم ث اضمظرابي أن فتظم  هميؽ اطظميس أن إذا عّظم  مرفقمي عيممي . نفمي أن أمظاؼ فمي  ظمر أن أ
اطثؿيقممممم  إه اممممم ا اططؾضمممممف ،ظسمممممجؼ مممممم  فىسمممممف  ضمممممي ؾه اطعقؾكممممميت  كؾ مممممه ،ظصمممممب عىممممم  حطييممممم  

 اططؤسسيت اطرسطي  نتجر ؼ ك  مي يخ  بعطىاي.  

ن صممؾي ضممي ؾه اطعقؾكمميت بامم ه ادضممراب فد ممه يطكممؽ  2005نفممي عمم  مؾضممف دسممتؾر عمميل  
فضمال  -إه امتظميا اططؾعمف عمؽ أداي نعيفتمه يامّك  مخيطفم  نعيؽيم  تسمتؾجب مسمييطته  اطقؾل

ا ضممبيطيي عممؽ ذطممػ  تثمم  دافمم  مبمم أ سممير اططرافمما اطعيممم  بي تغمميل  -عممؽ اططسممؤنطي  اطجزائيمم  
 ناطراد.

ػ:ػأثرػطبدأػاظتظامػدغرػاضطراسقػاضطاطظػسيػتظظغمػادتػاضظػاضطوظفػ-3

اططؾعممف طؾعيفتممه بثر تممه نكصمميغ   ايئيمم   فاممي  بمميرة عممؽ عطمم  تممر  تعممرا ادسممتقيط  ب  اممي )
ي ؾ ي إراد  مممؽ جي ممب اططؾعممف يفصمم  ؼيممه رغبتممه فممي تممر  اطخ ممم   ايئيممي ضبمم  هىممؾ  اطسممؽ اطقمم

 .اططقررة طتركاي(



ن ذا كي ممم  ادسمممتقيط  تعظمممي تمممر  اطؾعيفممم  اطعيمممم   ن ه ممممؽ  ممم ه ذطمممػ اطتمممر  اطتممم ثير فمممي سمممير 
راد  طمم طػ اططامرا يعطم  إطم  تظغمميؼ ادسمتقيط  اططمؾعفيؽ ناطعميمىيؽ فممي اططرفما اطعميل بي تغميل ناطم

( ممؽ 35اططميدة )م ميل ذطمػ  اططرافا اطعيم  بطي يضطؽ ع ل اد الل بثسؽ سير اططرفا اطعميل 
،ؾمممي طىبمم  بظىممب ادسممتقيط   30ممم ة اططاممرا اطظيفمم   حيممث حمم د  اطعراضممي ضممي ؾه اطخ ممم  اطط  يمم 

 تايئاممي  ن ذا حمم د اططؾعممف مؾعمم ا طقبممؾل ادسممتقيط  ؼيجممؾز ضبؾطاممي يعمم  اططؾعممف مسممتؿيال  بعمم  ا
 مؽ ذطػ اططؾع  ان ضبىه.

ػ:ػأثرػطبدأػاظتظامػدغرػاضطراسقػاضطاطظػسيػإشرارػرطلػاضطوظفػاضغطضيػ-4

يعرا اططؾعف اطفعىي ب  ه )اطاخص اط   عّيؽ تعييظمي معيبمي  أن طمؼ يصم ر هتعييظمه ضمرارا عىم  
   نطؼ يخظر ه طػ( .  ادطالل أن فص  عؽ اطعط

نااصمم  اطعمميل إه أعطمميل مممؽ ،تصممف بيطصممفيت اططمم كؾرة أعممال  )اططؾعممف اطفعىممي( مع نممم  ند 
تظتب أ  أثر ضي ؾ ي  إد إه اطقضيي اددار  أضر بصث  تىػ ااعطيل است ظيًي مؽ ذطمػ ااصم  

طمميس طاممؼ ضممطي ًي طثسممؽ سممير اططرفمما اطعمميل  إذ أجمميز صممث  ااعطمميل اطتممي يقممؾل هاممي أ ممخيي 
صممى  بيطؾعيفمم  اطعيممم  أصممال أن أه صممىتاؼ هاممي غيممر صممثيث   نذطممػ طتمم ميؽ أعطمميل اططرافمما 

 اطعيم  ناستطرااي في تق يؼ اطخ م  طىجطاؾر بد تغيل ن طراد .

ػ:ػأثرػطبدأػاظتظامػدغرػاضطراسقػاضطاطظػسيػظظرغظػاضظروفػاضطارئظػ-5

 ا إطم  إطمزال اددارة بطسميع ة اططتعيضم  تعرا  غر   اطغرنا اطظيرئ  ب  امي ن غر م  ضضميئي  تام
معامي عىم  تخظممي اطصمعؾكيت هتغظيم  جممزي ممؽ اطخسمميرة اطظيتجم  ممؽ عممرنا مسمتقى  عممؽ إرادة 
 طرفي اطعق  نطؼ ترؽ متؾضع  أثظيي إهرال اطعق  أدت إط  ادرايل في تظفي  ادطتزاميت اطعق ي ن . 

ي  اطتمممي ،راعمممي فياممي اسمممتطرار اططرافممما تخضمم  اطعقمممؾد اددار ممم  ططجطؾعمم  ممممؽ ااحكممميل ادسممت ظيئ
اطعيم   نطع  ا ا ادعتبير اا ير اؾ اطسبب في  امؾي  غر م  اطغمرنا اطظيرئم   اطتمي أعظم  
طىطتعيضمم  اطمم   ،ؾاجممه عرنفممي اضتصمميدي  اسممت ظيئي  تجعمم  اسممتطرار  فممي تظفيمم  اطعقمم  إرايضممي  مم ، ا  

حتمم  د ،تعظمم  سممير اططرفمما  اميتممهاطثمما فممي تعؾ ضممه بطممي يسممط  طممه بيدسممتطرار فممي تظفيمم  اطتز 



نكمميه ططجىممس اط نطمم  اطفر سممي اطمم نر فممي إ امميي امم   اطظغر مم  فممي حكطممه اطامماير بقضممي    اطعمميل
 . 1916غيز هؾردن عيل 

 

ػ:ػأثرػطبدأػاظتظامػدغرػاضطراسقػاضطاطظػسيػحطاغظػاألطوالػاضطاطظػ-6

يعمم  اططمميل اطعمميل عصممب اططرافمما اطعيممم  فممي أدائاممي طخمم ميتاي  نمممؽ ثممؼ يجممب إحيطمم  امم ا اططمميل 
بيطضطي يت اطريؼي   حت  تستطر اططرافا اطعيم  في مبي رة مايماي بي تغيل ناطمراد  نكظميًي عىم  
ذطػ نضع  ضؾاع  طثطيي  اامؾال اطعيم  مظاي: عم ل جمؾاز اطثجمز عىم  اططميل اطعميل  اه ام ا 

جز ،تعيرض م  عط  اططرافا اطعيم  نمي تقتضيه ممؽ اسمتطرار نا تغميل  نكم طػ عم ل جمؾاز اطث
اطتطىممػ اططمميل اطعمميل بيطتقمميدل نعمم ل جممؾاز اطتصممرا بممه  نذطممػ اسممتظيدا طفرممرة تخصيصممه طىطرفمما 

  اطعيل دنه ا قظيا .  

ػ::ػطبدأػشابضغظػاضطراسقػاضطاطظػضضتطورػواضتطدغلػاضطدتطرثاظغًاػ

عظمم مي تظاممد اددارة مرفقممي عيمممي فد اممي تثمم د اطظر قمم  اطتممي ،مم ار هاممي ذطممػ اططرفمما نفقممي طىغممرنا 
نططمي   ن ؾ يم  اطخ مم    ميتمه ناطام ا مظمهاطقيئط  نض  اد ايي نكثسب طبيع  ن اي  اططرفا 

طرفمما اطعمميل اممي متغيممرة كي مم  امم   ادمممؾر اططمم  ؾذة هظغممر ادعتبممير فممي تث ،مم  طر قمم  إدارة اط
ؾرة دائطمم   فد ممه ،ىممزل كمم طػ تظممؾ ر اططرفمما اطعمميل سممؾاي أكمميه مممؽ حيممث  امميطه أن ؾرة بصممنمتظمم

مممؽ حيممث أسممىؾب إدارتممه  همم  فممي أ   مميي ت ممر يطّكممؽ اططرفمما اطعمميل مممؽ أه ،ؾاكممب اطثيجمميت 
اططسممتج ة تثؿيقممي طىطصممىث  اطعيممم    نمممؽ ثممؼ يثمما طممددارة أه تتمم    فممي أ  نضمم  طتعمم ل مممؽ 

م  بدرادتاي اططظفردة نكطمي تمرا  متفقمي مم  اططصمىث  اطعيمم   نأه يكمؾه طامي ضؾاع  سير اططرافا اطعي
في ذطػ سىظ  تق ،ر   ناسع  دنه أه يكؾه ا  طمرا اددعميي بثما مكتسمب طمه فمي اسمتطرار 
 غممميل معممميؽ  نكممم طػ يامممتر  دجمممراي اممم   اطتعممم يالت تغّيمممر اطغمممرنا أند ناسمممتا اا اططصمممىث  

 اطعيم  ثي يي . 

ػاضطداواةػأطامػاضطراسقػاضطاطظطبدأػػثاضثًاػ:



  في اططسيناة أميل ياك  مب أ اططسيناة أميل اططرافا اطعيم  ترجط  إدار   طىفررة اطسييسي  اططتط ى
   نمؽ تظبيقيت مب أ اططسيناة اي :اطقي ؾه 

 

ػ:ػاضطداواةػسيػتػضدػاضوظائفػباضطراسقػاضطاطظػ.1

اطثما فمي تقىم   -مطؽ تتؾافر فمياؼ اطامرن   -تقتضي ا   اطقيع ة ب ه يكؾه طجطي  اططؾاطظيؽ 
اطؾعيئف ناطعط  في اططرافا اطعيم  مؽ دنه تطييز أن تفرض  د تستظ  إط  مبمرر ضمي ؾ ي  نعىم  
اطممرغؼ مممؽ ذطممػ فممده امم ا اطثمما د ،تعمميرض ممم  ضممرنرة تممؾافر عمم د معمميؽ مممؽ اطاممرن  كيطسممؽ 

 ناططؤا  اطعىطي ناطخبرة ناطجظسي ... اطخ .

ر اطعراضممي إطمم  جطىمم  مممؽ اططبمميد  ياممك  مجطؾعاممي أسيسممي ضؾ ممي طىطسمميناة أممميل نضمم  أ ممير اط سممتؾ 
اة أميل اطقي ؾه نحا ترميفؤ تقى  اطؾعيئف اطعيم   ن ه طؼ تظص باك  صر   عى  ذطػ  كيططسين 

 ناطثا في اططعيمى  اطعيدط  أميل ادجرايات اطقضيئي  ناددار  . اطفري

ػ:راسقػاضطاطظػاضطداواةػسيػاالدتغادةػطنػخدطاتػاضطػ.2

تع  ا   اطقيع ة مؽ أهرز تظبيقيت مب أ اططسيناة أمميل اططرافما اطعيمم  نامي تقمرر طجطيم  اافمراد 
حا ادستفيدة نعىم  ضم ل اططسميناة  نطم طػ  -اط ،ؽ تتؾافر اطارن  اطتي ،تظىباي  غيل اططرفا  -

اد تفمميا نكي مم   د يجممؾز اطتطييممز همميؽ اططممؾاطظيؽ ا  سممبب مممؽ ااسممبيب  إذا اسممتؾفؾا  ممرن 
امكي مميت اططرفمما تسممط  هتقمم يؼ اطخ ممم  طرمم  مممؽ يظىباممي  أمممي إذا كي مم  امكي مميت اططرفمما اطعمميل 

ل مث ندة ؼيجب نض   رن  مؾضؾ ي  تسط  بيطتظيفس عى  ض ل اططسيناة دنه تطييز طىثصمؾ 
 ؾ ي   م   رسؼ معيؽ مقيه  اطخ م  أن مؤام  ممي ان اطسمؽ اطقميعى  اطخ م  اطتي يق ماي اططرفا

ان ادضيمممم  ...اطمممخ  إد أ مممه طممميس طمممددارة أه تضممم  أيممم   مممرن  ممممؽ  ممم  اي اد مممالل بيططسممميناة 
اطالزم  ن يجيد اطتفرض  هيؽ اافراد بسبب اطجظس أن اًاصم  أن اطىغم  أن اطم ،ؽ أن اطعقيم ة  فط م  

 ا   اطارن  تع  بيطى  دستؾر ي ططخيطفتاي مب أ اططسيناة.



سممميناة فمممي ادسمممتفيدة ممممؽ  ممم ميت اططرافممما اطعيمممم  د ،تعىممما بطسممميناة ن جممم ر بيطممم كر أه مبممم أ اطط
تعطمم  عىمم  معيمىمم  كمم  مممؽ يطكظممه ادسممتفيدة مممؽ اططرفمما بظر قمم  مامميها  تطيمممي  ن  طممي ،ممراد هاممي 

  ناطم   يفتمرض ؼيمه أيضمي إحتراممه ططبم أ ه طبقي طىقؾاع  اطتي يقرراي اطقي ؾ اطعط  عى  معيمىتاؼ 
ة  سممبي  نطيسمم  مظىقمم  تؾر ي امم ا مممؽ جي ممب كطممي إه امم   اططسممينا اططسمميناة اططظصممؾي عىيممه دسمم

ظغممر ادعتبممير اطظممرنا اطسممكي ي  اطثيطيمم  ناطتؾز مم  ادضىيطممي نا ممتالا  ممؾا اطخ ممم  طمم طػ ت  مم  ه
ناطغرض مظاي  فطم ال ترمؾه أجمؾر اطراركميي طىطصمي   تختىمف عمؽ اططثم دة طىطضمخيت اطزرا يم  

 .  زل اططؾاطظيؽعؽ تىػ اططث دة ططظينكالاطي يختىفيه 

ن ذا كي مم  اطقيعمم ة اطعيممم  بيططسمميناة اممميل  مم ميت اططرافمما اطعيممم  ف  ممه ضمم  تممرد عىياممي اسممت ظييات 
يقرر  اططارا  تيج  اعتبيرات اجتطي ي  أن نطظي  أن ا سي ي  م ميل ذطمػ ضمي ؾه مؤسسم  اطاما اي 

اطثكممؾمي فممي  ؾر اطظقمم جممت طمم ن  اطامماي  مظاممي ادعفمميي مممؽ أاطمم    ممص عىمم  جطىمم  ادمتيمميزا
اطظيئرات ناطقظيرات نسمييرات اطظقم  اطعميل فمي أ ثميي اطعمرال كيفم  ن طم   ميرج اطعمرال ممرة ناحم ة 

ع مممميت ب%( مممممؽ اططقيعمممم  اط راسممممي  فممممي اط راسمممميت اطعىيممممي ناط10فممممي اطسممممظ  نتخصمممميص  سممممب  )
 .        لطعطر ناططعناطزميدت ط ن  اطاا اي است ظيي مؽ  ر  ا

ػ:اءػاضطراسقػاضطاطظػاضطداواةػسيػتحطلػأربػ.3

إذا كيه أسيس إ ايي اططرافا اطعيم  اؾ استفيدة اططؾاطظيؽ مؽ  م ميتاي عىم  ضم ل اططسميناة كطمي 
تقمم ل  فد ممه يجممب عىممياؼ أه ،تسمميننا أيضممي فممي ادطتزاممميت نتثطمم  اد بمميي اطظيتجمم  عممؽ بعممض 

أ  ضممرر  فد ممه ترمميطيف تسمميير اططرفمما اطعمميل بطعظمم  أ ممه إذا ترتممب عىمم  تسمميير اططرفمما اطعمميل 
  .ؾز   اطتعؾ ضيت عى  ض ل اططسيناة ،ظبغي ت

....................................................................... 

      (ػ:ػطغؼومػاضوظغغظػاضطاطظػواضطوظفػاضطام25اضطحاضرةػرشمػ)
 



طرافمممما اطعيممممم  اطتظغمممميؼ اددار  فممممي اط نطمممم  ،ترممممؾه مممممؽ ا ممممخيي ادار مممم  عيممممم  تبي ممممر ادارة اط
ناططامرنعيت اطعيمم   ناممي ا مخيي معظؾ مم  تعطم  طثسميب اط نطمم  نممؽ اجمم  تثقيما اططصممىث  
اطعيممم   ناممي كاممخص معظممؾ  د يطكممؽ اطتعبيممر عممؽ ارادتممه ن ثقمما اا افممُه اد هؾاسممظ   ممخص 
طبيعي ناؾ اططؾعف اطعيل  فتبي ر اددارة مايماي نا امظتاي هؾاسمظ  ا مخيي ادميميؽ يعطىمؾه 

نطثسممميهاي  نتمممؾطي اطقمممؾا يؽ طمممظغؼ اطخ مممم  اطط  يممم  ناططؾعمممف ااطيممم  كبيمممرة   ده  جممميح بيسمممطاي 
اددارة في اداي نعيفتاي نجؾدة  م متاي طىجطامؾر ،تؾضمف عىم   ؾ يم  اططمؾعفيؽ نمم ى كفمييتاؼ 

 ناحسيساؼ بيططسؤنطي  .

مظاممممي   نطيسمممم  مجممممرد ماظمممم  يكتسممممب (4))أمي مممم  مق سمممم  ن  ممممم  اجتطي يمممم (  ةلل ظيفوووو  العلموووو 
اططؾعمممف مقيهممم  اطعطممم  اطممم   ،ؤديمممه  ناططؾعمممف امممؾ اداة اط نطممم  طتظفيممم  هرامجامممي ن ظظامممي فمممي 

 مختىف مجيدت ن ؤنه اطثيية.

................................................... 

ػتطرغفػاضطوظفػاضطاماواًلػ:ػ

طقظمميا اطعمميل(  يعممرا اططؾعممف بي ممه )اطاممخص اطمم   يعطمم  بصممف  دائطمم  فممي مرافمما اط نطمم  ان ا
اططعمممم ل ؼيعممممرا  1991( طسممممظ  14امممممي ضممممي ؾه ا ضممممبي  مممممؾعفي اط نطمممم  ناطقظمممميا اطعمممميل رضممممؼ )

اططؾعف اطعيل بي ه ك   خص عا ت اطيه نعيف  دا   مال  اطمؾزارة ان اطجام  غيمر اططرتبظم  
 هؾزارة.

ػطظاصرػاضططغزةػضضطوظفػاضطامػػاضثاظغًاػ:ػ

استخالصممماي ممممؽ اطتعر مممف اطممم   ذكمممر تامممط  كممم  اظمممي  مجطؾعممم  ممممؽ اطعظيصمممر اطتمممي يطكمممؽ 
 مؾعف بغض اطظغر عؽ اطظغيل اطقي ؾ ي اط   يخض  طه   نا   اطعظيصر اي :

                                                           

 اططىغي. 1970( مؽ دستؾر اطعرال اططؤض  طعيل 30اططيدة )(4) 



اطقيعم ة اطعيمم    :بةاضتطغغنػػػطختصةظػاضػاضجؼةظػطنػبذصلػاصوضيػوصدورػشرارػاضتطغغنػ.ػ1
تممظص عىمم  أه كمم   ممخص طممؼ يصمم ر ضممرار هتعييظممه د يعمم  مؾعممف عمميل  حتمم  طممؾ ممميرس مامميل 

 اطؾعيف  اطعيم . 

اطسممممىظ  اططختصمممم  بمممميطتعييؽ أن مممممي تعممممرا هممممم )أداة اطتعيمممميؽ( اممممي اطجامممم  اددار مممم  اطتممممي تطىممممػ 
 نتاط  ك  مؽ : صالحي  تعييؽ اططؾعف اطعيل  

ططجىمممس اطظمممؾاب  2005( ممممؽ دسمممتؾر اطعمممرال طعممميل 61بطؾجمممب اططممميدة ) مجمووول الشووو اا : .1
صمممممالحي  تعيممممميؽ رئممممميس ناعضممممميي مثكطممممم  اطتطييمممممز  نرئممممميس اددعممممميي اطعممممميل  نعممممم د ممممممؽ 
اططسممتؾ يت فممي اطقضمميي ادعىمم   ناطسممفراي  ناصممثيب اطمم رجيت اطخيصمم  هظمميًي عىمم  اضتممراح 

 اضتراح مجىس اطؾزراي.مجىس اطؾزراي  نكعض اطقيدة اطعسكر يؽ ايضًي هظيًي عى  
اعظمم  الوو اتا  السخ روو   او موو  يخ لوو ه ا توويحي  ال عنوون  موو  موو ظف  وااتت ووا :  .2

طممؾز ر اطتعىمميؼ اطعمميطي صممالحي  اطتعيمميؽ ان  2008( طسممظ  23ضممي ؾه اطخ ممم  اطجيمعيمم  رضممؼ )
اعميدة اطتعيميؽ ططمؽ تتمؾافر ؼيمه  مرن  اطخ ممم  اطجيمعيم  فمي مركمز اطمؾزارة  نطمرئيس اطجيمعمم  

 اطاي ة صالحي  اطتعييؽ في اطجيمع . ان
 تؤسل  ال وائ  غن  الس تب   ة  وااتم . .3
 السحلة    . .4
( 4بطؾجمب ضمي ؾه مجىمس اطخ مم  اطعيمم  ادتثميد  رضمؼ )مجمل الخ م  العل  االتحولدي :  .5

بطجىممس اطظممؾاب ن تطتمم  بيطاخصممي  اططعظؾ مم   مجىممس اطخ ممم  ادتثمميد  ،ممرتبط 2009طسممظ  
  نانكمممم  اطقممممي ؾه طامممم ا اططجىممممس اددار  ن ط ىممممه رئيسممممه ان مممممؽ يخؾطممممهنادسممممتقالل اططمممميطي ن 

 مجطؾع  مؽ ادا اا مظاي : 

اوال: تةع مد  ى ال ظيف  العلم  وتشسي  وت  ي  الخ م  العلم  وإتلح  الف : الس دلوي  
 وضسل  مب ر السدلوام لمسؤهمن  إلشغلل ل.

 واإلش ا  عمن ل.ثلهيل: تخ يط شؤو  ال ظيف  العلم  وال قلأ  



ثللثل: ت  ي  الج لا اإلداتي ، وتةع مد  ى ال ييو  الو ظيف  لم ولو  وت و ي  ةفول م مو ظف  
 .الخ م  العلم  وت ةن  ال علي  االج سل ي  السيئس  ل ا ألل شدنق مع الج ل  السخ ر 

ػ(ػطظهػستتطثلػسيػ:9اطاػاعمػطؼامػاضطجضسػوسقػاضطادةػ)

ترؾي  في اطخ م  اطعيم  ن كؾه ذطػ مؽ ا تصيي اططجىس حصرا اطتعييؽ ن عيدة اطتعييؽ ناط . أ
 نعى  اسيس اططعي،ير اططاظي  ناطرفيية. 

تخظممميط  مممؤنه اطؾعيفممم  اطعيمممم  ناد مممراا ناطرضيبممم  عىيامممي فمممي دنائمممر اط نطممم  نرسمممؼ سييسممميت  . ب
 اطخ م  اطعيم  نتث ،  نسيئ  تظفي اي نتقييؼ مستؾى اد جيز.

 غطم  اطخيصم  هتظغميؼ نتظمؾ ر  مؤنه اطؾعيفم  اطعيمم  ان إهم اي اضتراح مارنعيت اطقمؾا يؽ ناد . ت
 اطرأ  فياي نكيطتظسيا م  نزارة اططيطي .

إع اد اطايك  اطؾعيفي طىؾزارات ناطجايت غير اططرتبظ  هؾزارة نك  مؤسس  فياي نعيفم  عيمم   . ث
 بيطتظسيا م  اطجايت اططعظي .

زة اططختصم  فمي نزارة اطتخظميط نصف اطؾعميئف اطعيمم  ن مرن  ا مغيطاي بيطتظسميا مم  ااجام . ج
 ذات اطعالض . اا رى ناطتعينه اد طيئي ناطجايت 

 رسؼ سييس  اطت اي  ناطت ر ب في معا  اطؾعيف  اطعيم  . . ح
رسمممؼ سييسمممم  اطت ايمممم  ناطتمممم ر ب اثظممميي اطخ ممممم  ططممممؾعفي اط نطمممم  ممممؽ  ممممالل ممممم ارس اطتظممممؾ ر  . خ

ارة اطتخظميط ناطتعمينه اد طميئي اطؾعيفي في اطمؾزارات نكيطتظسميا مم  ادجامزة اططختصم  فمي نز 
 ناطجايت اا رى ذنات اطعالض .

نضممم  اطسييسممميت ناطضمممؾابط اطرفيىممم  هتثقيممما اطتمممؾازه هممميؽ عممم د اططمممؾعفيؽ فمممي دنائمممر اط نطممم   . د
 اططختىف  نكيؽ اطخ م  اططؤداة.

ناط راسممميت نادحصممييات نتقممم يؼ اططقترحمميت اططتعىقمم  هتثقيممما اطتممؾازه هممميؽ  إجممراي اططسممؾحيت . ذ
ـيكممم  اطرناتمممب نكممميؽ اططسمممتؾى اططعي مممي اطعممميل فمممي ضمممؾي ترممميطيف اططعياممم  نأسمممعير اطسمممى  
ناطخمممم ميت ناططعممممي،ير ادضتصمممميدي  نتث ،مممم  اطثمممم  ادد مممم  ططعيامممم  اطفممممرد فممممي اطؾعيفمممم  اطعيممممم  

 بيطتظسيا م  اطجايت اططختص .



ا تبممير مممؤاالت اد ممخيي اططممراد تعييممظاؼ ان اعمميدة تعييممظاؼ بيططقيهىمم  ان بيدمتثمميه  طىطجىممس . ر
اطتثر ر  ان هاطي معي طىؾضمؾا عىم  صمفيتاؼ نطيميضتاؼ ن سمت ظ  ممؽ ذطمػ ممؽ طمه   مم  سميبق  
في نعيف  م بم  فيامي ان يثطم   مايدة عيطيم  إد اذا كميه عم د اططتقم ميؽ طىؾعميئف اططظىمؾب 

 . د تىػ اطؾعيئفا غيطاي اك ر مؽ ع

طرممي تؾصممف اطؾعيفممم  ب  اممي نعيفمم  مظتغطممم  ػػػػػأنػتصةةونػاضوظغغةةةظػطظتظطةةظػودائطةةةظ:ػػػ-2
ندائطمم  يجممب أه ،تممؾافر فياممي  ممرطيه: اانل طاممي مكمميه فممي اطايكمم  اطتظغيطممي طىجامميز اددار  
 )مسط  نعيفي(. ناط مي ي أه يكمؾه طامي درجم  ميطيم  مطؾطم  ممؽ اططؾاز م  اطعيمم  طى نطم  ممؽ بميب

ااجممؾر ناططرتبمميت. اظممي  ضيعمم ة تممظص عىممم  أه اطعبممرة ه ائطيمم  اطؾعيفمم  نطمميس ه ائطيمم  اطعطممم  
اططسمممظ  فيطامممخص اطممم   يقممم ل   مممم  بامممك  عممميرض أن مؾسمممطي د يعممم  مؾعًفمممي عيًممممي حتممم  طمممؾ 

 تقيض  أجًرا مؽ اط نط  اه اظي اطؾعيف  طيس  دائط  ن  طي متقظع . 

ناممؾ كمم  ماممرنا ناططرفمما اطعمميل كطممي ذكر ممي سمميبقًي أه يكممؾه اطتعيمميؽ فممي   ممم  مرفمما عمميل:  – ٣
تمم ،ر  اط نطمم  أن تاممرا عىيممه هامم ا تقمم يؼ   ممم  عيممم  طىجطاممؾر نكاممر  أه د تسممتا ا اطممرك  
ممممؽ اممم ا اططامممرنا ند يطظممم  ممممؽ فمممرض رسمممؾل رمز ممم  ن امممتر  أه د تسمممين  اممم   اطرسمممؾل ؾيطممم  

اط نطم  اطمرك  فد مه  اسمتا ف دذا كيه اطرسؼ يسمين  ؾيطم  اطخ مم  أن أك مر اظمي اطخ م  أن أك ر  ف
نطميس مرفمما عمميل نكيطتميطي د ،ظظبمما عىمم  اطامخص اطعيممم  فياممي مفاممؾل  اضتصمميد يعتبمر مرفمما 

 اططؾعف اطعيل  فيططعيير اظي اؾ تثقيا اطرك  مؽ ع مه.

ػاضخالصظ:

ناممي صمم نر ضممرار اطتعيمميؽ مممؽ جامم  مفاممؾل اططؾعممف اطعمميل يثتممؾ  عىمم  ثممالث عظيصممر رئيسممي  
مختصمم  ممم  تؾضممي  بعممض ادسممت ظييات ناطتبر ممرات  نأه ترممؾه اطؾعيفمم  مظتغطمم  نكيمميه ميـيمم  
اطؾعيفممم  اططظتغطممم   نأه يكمممؾه اطتعيممميؽ فمممي   مممم  مرفممما عممميل مممم  تفصمممي  متممم  يطكمممؽ إعتبمممير 

  مممؽ اططرفمما عمميل. نامم ا اطتعر ممف نصممف ب  ممه جمميم  مممي   أ  إ ممه يجطمم  كمم  اطعظيصممر ن طظمم
 اططفاؾل نساؾط  اطتعيم  معه. استقرارد ؾل عظيصر ططفيـيؼ أ رى مطي ،ؤد  إط  



 

........................................... 

 طرائا ا تيير اططؾعفيؽ         . (ػ:26اضطحاضرةػرشمػ)

تعممم دت طرائممما ا تيمممير اططمممؾعفيؽ فمممي اطبىممم اه اططختىفممم  هظممميًي عىممم  مسمممتؾى تظؾرامممي اطسييسمممي 
  اطعظيصمممر تسمممع  اددارة إطممم  ا تيمممير افضمممناددار  نعرنفامممي ادضتصممميدي  نادجتطي يممم    إذ 

 .طاغ  اطؾعيئف اطعيم  

ي تتبعامي أامؼ ااسميطيب أن اطظمرل اطتم ممؽ اواًلػ:ػطرائقػاختغارػاضطةوظغغنػسةيػبطةلػاضةدولػ:ػػػػ
نأسممىؾب  اد تخمميب   : اد تيممير اطثممر   اد تيممير اطمم يطقراطي اممياددارة فممي ا تيممير مؾعفياممي 

 .اططسيبق  نادمتثيه

تتطتمم  اددارة فممي امم ا ااسممىؾب بثر مم  ا تيممير  : موو  قبوو  االداتم رواًل: رسووم ا االخ يوولت الحوو 
 اططؾعفيؽ   دنه ضيؾد أن ضؾابط .

 وال نهن  :ثلهيًل : رسم ا األع اد 

 اططتخصصممم  نمراكمممز اطتعىممميؼ اططاظممميفمممي اممم   اطظر قممم  تقمممؾل اط نطممم  بد اممميي اطرىيممميت ناططعياممم  
نعىم  اطمرغؼ ممؽ أاطيم  ام ا   ؾط  اطؾعيئف اطعيم اع اد اا خيي اطراغبيؽ في ت  ااكيديطين 

نا      ر مؽ اطظفقيت ناطجاؾد مؽ اط نطااسىؾب في ااع اد طىؾعيئف اطعيم  ف  ه ،تظىب اطر ي
 .اططاؽتعىيؼ طعيا  ك اطفظي  ناددار   في اطجطياير    اطظر ق   يئع  في ت اي  اطرؾادر

 : االه خلاثللثًل: رسم ا 

ن قصمم  هامم ا ااسممىؾب أه ،ممتؼ ا تيممير اططممؾعفيؽ عممؽ طر مما اافممراد فممي اطؾحمم ات اددار مم  اطتممي 
ؤدى اتبمميا امم ا ااسممىؾب إطمم  ن مم   هؾاسممظ  اد تخمميب اططبي ممر ،ممراد  ممغ  اطؾعيفمم  اطعيممم  فياممي

كطمي إ امي تامعر اططؾعمف بميه اافمراد   عؾر اافراد ب اطيتاؼ ططايركتاؼ في ا تيير اططمؾعفيؽ  
 ض  نضعؾا ثقتاؼ ؼيه مطي ،تؾجب عىيه احتراماؼ نت دي  رغبيتاؼ .



 رسم ا السدلأق  واالم حل : تاأعًل :

يفؤ اطفمري ناططسميناة فامؾ يثقما مبم أ ترميع  ا ا ااسىؾب افض  اطظرل طاغ  اطؾعيفم  اطعيمم  
   كطي ،ؤدى إط  نصؾل مؽ اؼ أا  طتؾط  اططسؤنطي  في اططظيصب اددار   .هيؽ اافراد

ن عتبمممر ا تيمممير اططمممؾعفيؽ هاممم ا ااسمممىؾب ااك مممر إ تاممميرًا هممميؽ اطممم نل فمممي اطؾضممم  اطثيضمممر فامممؾ 
ناططثسممؾكي  نادعتبممميرات ،ظظممؾ  عىمم  اططؾضممؾ ي  فمممي اد تيممير بعيمم ًا عممؽ ااامممؾاي اطسييسممي  

 اطاخصي  . 

ػ:ػاضتذرغعػاضطراشيطرائقػاختغارػاضطوظغغنػسيػ

اؾ اطار ع  اطعيم  طىقؾاع  اطتي تثكؼ  1960( طسظ  24يع  ضي ؾه اطخ م  اطط  ي  رضؼ )
اطؾعيف  اطعيم  في اطعرال   م  نجؾد بعض اطقؾا يؽ تثكؼ فئيت مث دة كقي ؾه اطخ م  

  اطخيرجي  .. اطخ  نض  ا ي  ا ا اطقي ؾه ماط  ا تيير اططؾعفيؽ اط  اطجيمعي  نضي ؾه اطخ م
مجىس اطخ م  اطعيم   نكيؽ ادجرايات اطتي ،تعباي ا ا اططجىس طتعييؽ اططؾعفيؽ ناطت ك  مؽ 
كفييتاؼ ن براتاؼ  نطرؽ عطىيًي فيه ا ا اططجىس ناجه ا فيضيت مظاي ا ه عجز عؽ رف  دنائر 

مؽ اططؾعفيؽ نضعف دض  ناجرايات ا ا اططجىس في ا تيير  اط نط  بيطعظيصر اطرفؤة
اطغي بطؾجبه مجىس  1979اططؾعفيؽ  نكيطتيطي ص ر ضرار مؽ مجىس ؾييدة اط ؾرة في عيل 

اطخ م   نتؼ تخؾ   اطؾزراي اططختصيؽ صالحي  اطتعييؽ  نطرؽ في اطؾض  اطثيطي ص ر ضي ؾه 
طه ماط  ا تيير اططؾعفيؽ  م  ذطػ  نا يطه 2009،ظغؼ مجىس اطخ م  ادتثيد  في عيل 

يجر  اطعط  حيطيًي بطؾجب اطتعىيطيت اطتي تص ر مؽ اطؾزارات اطتي تظغؼ عطىي  اطتعييؽ نمؽ 
ػػضب  اطجايت اططختص  ه طػ.

............................................................................... 

ػ(ػ:ػاضتطغغنػسيػاضوظغغظػاضطاطظػػػػ29اضطحاضرةػرشمػ)

بع  تؾافر اطارن  اطسيها ذكراي طتؾطي اطؾعيف  اطعيمم    يجمب اه تعبمر اددارة عمؽ ارادتامي فمي 
 اطصيدر مؽ ضب  اطسىظ  اططختص  ه طػ.سيػشرارػاضتطغغنػػاسظيد اطؾعيف  اطعيم  طىطؾعف



 مظاي : ،تظىب طصث  ا ا اطعط  اطقي ؾ ي تؾافر  رن 

 ذروطػطوضورغظػضصحظػاضتطغغنػ: .1

ناي اطارن  اطؾاجب تؾافراي في اططر م  طىؾعيفم  اطعيمم  طبقمًي طقمي ؾه اطخ مم  اطط  يم  اططعم ل  
ضمممؾا يؽ اطخ مممم  اد مممرى   ن مممرن   ناطتمممي سمممبا تؾضممميثاي  اضممميف  اطممم  اطامممرن  اطتمممي تتظىبامممي

تتعىمممما بيطسممممىظ  اطتممممي تقممممؾل بمممميطتعييؽ  ن قصمممم  بممممه صمممم نر ضممممرار اطتعيمممميؽ مممممؽ اطجامممم  اددار مممم  
 اططختص  ه طػ نفا اطقي ؾه   ناطتي ايضًي تؼ تؾضيثاي سيبقًي .

ايضًي ياتر  تؾافر درج  نعيؽي   يغرة في اططال  اط ائؼ اطخيي بيططؾعفيؽ   تظيسمب اططؤام  
 طي طىطر   بيدضيف  اط  تؾافر ادعتطيد اططيطي اطالزل ا غيطاي .اطعى

....................................................................... 

 اضطبغطظػاضػاظوظغظػضػرارػاضتطغغنػواثارُهػ: .2

ؾا ضمممرار اطتعيممميؽ امممؾ عطممم  ضمممي ؾ ي ادار  صممميدر بممميدرادة اططظفمممردة طمممددارة   ،ترتمممب عىيمممه  ضممم
 اططؾعف اطعيل ططركز ضي ؾ ي تظغيطي تث د  نتظغطُه اطقؾاع  اطقي ؾ ي  اططؾضؾع  سىفًي.

 ،ترتب عى  ص نر ضرار اطتعييؽ :

د يستظي  اططر   طىؾعيف  اه ،ظيضش  رن  اطعط  اط   سيعا  اطيه   ند يطكظمُه ايضمًي  -
 اه يث د مركزُ  .

مممؽ ذات اطفئمم    ند تختىممف مممؽ  اه احكمميل اطؾعيفمم  ناحمم ة تسممر  عىمم  جطيمم  اططممؾعفيؽ -
مؾعممممف اطمممم  ا ممممر   فممممال يجممممؾز اه تتغيممممر  تيجمممم  مسممممينميت ان اتفيؾيمممميت همممميؽ اددارة 

 ناططؾعف سؾاي اكيه اد تالا ططصىث  اططؾعف ال ططصىث  اددارة .

........................................................... 

 اضطباذرةػ:ػ .3



قممرار اطتعيمميؽ اعتبمميرًا مممؽ تممير خ صمم نرُ   امممي مبي ممرة اططؾعممف طؾعيفتممُه ترتممب ادثممير اطقي ؾ يمم  ط
فاممي ناضعمم  ميديمم  د تضمميف اطمم  ضممرار اطتعيمميؽ  مميي  نطرممؽ اظممي  بعممض ادثممير تتؾضممف عىمم  

 اططبي رة كيستثقيل اطراتب ن ادض مي  في اطعط  طغرض اطخ م  اطتقيع ي .

........................................................... 

 

 

 سترةػاضتجربظػ: .4

،تظىممب اططامممرا اطعراضممي بعممم  اطتعيمميؽ  مممرطًي اجرائيممًي نذطمممػ طت كمم  ممممؽ ممم ى صمممالحي  اططؾعمممف 
طىخ ممم   ممالل فتممرة اطتجركمم    ناطتممي د يطكممؽ اطراممف عظاممي هؾاسممظ  اططممؤاالت اطعىطيمم  فقممط   

ممم ة سممظ  ناحمم ة  ناطتجركمم  اظممي تتجسمم  فممي نضمم  اططؾعممف فتممرة مممؽ اطممزمؽ تثمم  اطتجركمم  ناممي
 ( مؽ ضي ؾه اطخ م  اطط  ي .14طبقًي طىطيدة )

ند يعتبمممر اططؾعمممف معيظمممًي بصمممؾرة  ايئيممم  اد بعممم  ا قضممميي اممم   اططممم ة   فممميذا ثبتممم  صممممالحي  
اططؾعف نكفييته يص ر ضرار هت بيتُه   نكعكسُه ،تؼ تط ،  فترة اطتجرك  طط ة سمت  ا مار اضميؼي  
  امممممي اذا ا قضمممم  اططمممم ة نطممممؼ ت بمممم  صممممالحي  اططؾعممممف طىخ ممممم  يقتضممممي اصمممم ار امممممرا ادار ممممًي 

عممؽ   ميتممُه  امممي سممكؾت اددارة اظممي فاممؾ دطيمم  عىمم  ضظيعتاممي بصممالحي  اططؾعممف  بيدسممتغظيي
 طىؾعيف . 

ػ............................................................................................................................

ػػػػ(ػ:ػواجباتػاضطوظفػاضطامػػػػػػػػػػػ03اضطحاضرةػرشمػ)

اطؾعيف  اطعيم  نكطي سبا ناه نضثظي ذطػ اي أمي   مق س  ن  مم  اجتطي يم   ضؾامامي ادطتمزال 
 اططخىص اطؾاعي بطصيط  ادفراد نحقؾضاؼ نحر يتاؼ نفقًي ط حكيل اط ستؾر   ناطقي ؾ ي .



تثؿيقمًي إذًا اطؾعيف  طيس  امتييز نا طي اي ترىيف طىقيئطيؽ هاي ،ا ا مظه اط    مم  اططمؾاطظيؽ 
 طىطصىث  اطعيم  نذطػ طبقًي طىقؾا يؽ ناد غط  اطسيئ ة.

 يطكؽ تقسيؼ ناجبيت اططؾعف اطعيل اط   ؾعييؽ ناطي :

ػاواًلػ:ػاضواجباتػاالغجابغظػ:

تط   ا   اطؾاجبيت بجطى  مؽ اطتؾجياميت اطتمي تط م  دطيم  اطعطم  بيطظسمب  طىطؾعمف اطعميل ناطتمي 
  ممممؾعفي اط نطممم  ( ممممؽ ضمممي ؾه ا ضمممبي4أ ممميرت اططممميدة )  نضممم  ،ىتمممزل بيدائامممي ن ظفممم  مسمممتىزميتاي 

يت اطتممي عىمم  اططؾعممف ادطتممزال اططعمم ل جطىمم  مممؽ اطؾاجبمم 1991طسممظ   14رضممؼ ناطقظمميا اطعمميل 
   نمؽ هيؽ ا   اطؾاجبيت اطتي تفرض عى  اططؾعف اطؿييل هاي اي :هاي

 ردا  رعسلل وظيف ه  شفده أنمله  وشع ت أللسدؤولي . -1

نفممممي اطؾضمممم  اطؾاجممممب اانل ناطجممممؾار  اطمممم   ،ىتممممزل بممممه اططؾعممممف اممممؾ أه ،ممممؤد  اطعطمممم  هظفسممممه 
  نا ا اطؾاجب مؽ اطظغيل اطعيل د يجؾز طىطؾعف أه ،تظيزل عظمه أن ناططكيه اططخصصيؽ ط طػ

 بقؾاع  اد تصيي اططث د  ضي ؾ ًي.،ظيب غير  ؼيه طتعىقه 

ام   ؼيمه تثؿيقمًي نأه ،بم ل غييم  ج  ه ض  نأمي  يطعط  ن تفرا مؽ ا ا اطؾاجب أه يقؾل اططؾعف ب
ن ىممزل أه يكممؾه عطمم  اططؾعممف  ممالل سمميعيت اطعطمم  مظتجممًي فممال يعظمم  امم ا   طىطصممىث  اطعيممم 

اطؾاجب أه ،تؾاج  اططؾعف بطقر نعيفته دنه أه ،ؤد  عطماًل   كطمي يجمؾز أه يكىمف اططؾعمف 
أه طصمممىث  اطعيمممم  ذطمممػ نطمممه بعطممم  فمممي غيمممر اانضممميت اطرسمممطي  اططثممم دة سمممىفًي إذا اضتضممم  اط

 .يثص  عى  أجر إضيفي مقيه  ذطػ
 

ال قن  أس اعن  العس  وع   ال غنو  عو  العسو  اال أونت  وتخرويع جسيوع اوقول  الو وا   -2
 ال سس  لمعس .

اح وو ا  تؤسوولئه وال وودا  األدا والميلقوو  ةوو  مخوول ب  ا وإ لعوو  رواموو ها الس عمقوو  أووندا   -3
فممدذا كمميه فممي امم   اانامممر  القوو اهن  واأله سوو  وال عميسوول  واجبلتووه ةوو  حوو ود موول تقزوو  أووه



مخيطف  فعى  اططؾعف أه ،بيؽ طرئيسه كتيبً  نجه تىػ اططخيطفم  ند ،ىتمزل هتظفيم  تىمػ ااناممر إد 
إذا أكمم اي رئيسممه كتيبممً  نعظ ئمم ل يكممؾه اطممرئيس اممؾ اططسممؤنل عظاممي.. مطممي ،تقمم ل ،تبمميؽ اه ناجممب 

 ي  بقي ،ؽ:اططرؤنس في اطيع  اطرئيس مق

 اانل: اه يكؾه مقصؾرًا عى  اطؾاجبيت اطؾعيؽي .

اط ي ي: اه د يكؾه اممر اطمرئيس مخيطفمًي طىقمي ؾه فمدذا كميه ادممر كم طػ فعىم  اططؾعمف اه ،بميؽ 
طرئيسه كتيبه نجه اططخيطف  فدذا اك  اطرئيس كتيبه عى  نجمؾب ؾييممه بميامر فمال مسمؤنطي  عىم  

 اططؾعف اططرؤنس.

طعقؾكيت اطعراضي يعتبر ذطػ جر ط  نطميس تظفيم ًا اناممر اطمرئيس عظم مي يكمؾه اطعطم  ده ضي ؾه ا
( مؽ ضمي ؾه اطعقؾكميت اد فمي حميطتيؽ ننفما  مرن  40اططراد تظفي   مخيطفًي طىقي ؾه نفا اططيدة )

 ذكرت حصرًا في ا   اططيدة.

مؾعمف ان  مخص د جر طم  إذا نضم  اطفعم  ممؽ ( مؽ ضمي ؾه اطعقؾكميت عىم  )40تظص اططيدة )
إذا ضميل بسمالم   يم  بفعم  تظفيم ًا ططمي أممرت بمه  –اند   مكىف بخ م  عيم  فمي اطثميدت اطتيطيم :

إذا نض  اطفع  مظه تظفي ًا اممر صميدر إطيمه  –ثي يي  اطقؾا يؽ ان اعتق  أه اجراي  مؽ ا تصيصه.
 مؽ رئيس تجب عىيه طيعته ان اعتق  أه طيعته ناجبه عىيه.

يؽ أه ، ب  اه اعتقيد اطفيع  بطارن ي  اطفع  كيه مبظيمًي عىم  أسمبيب معقؾطم  ن جب في اطثيطت
نأ ممه طممؼ ،رتربممه إد بعمم  اتخمميذ اطثيظمم  اططظيسممب  نممم  ذطممػ فممال عقمميب فممي اطثيطمم  اط ي يمم  إذا كمميه 

 .(اطقي ؾه د يسط  طىطؾعف بطظيضا  اامر اطصيدر إطيه

 معلمم  الس ؤوسن  أللحدشى وبسل يحفظ ة ام  ا. -4

 اح  ا  الس ا شن  وتد ن  اهجلا معلميت ا. -5

السحلة وو  عمووى اموو ال ال ولوو  ال وو  ةوو  ح اتووه او تحووه تروو ةه واسوو خ ام ل أروو تم  -6
 تشن م.



السحلة   عمى ة ام  ال ظيف  العلم  واال  علد ع  ة  مل م  شنهه السدلس ألالح  ا   -7
 روقل  ال وا  ال سس  . اليا  ل ل س ا  ةل  تلك رثشل  ردائه وظيف ه ر  خلتج

اعلدم مل يي   تحه تر ةه م  ادوا  او اال  الى السح  السخرع ل ل عش  اه  ل   -8
 العس  الن م  اال اتا اق زه  بيع  العس  غن  تلك.

م اعوولم القوو اهن  واأله سوو  وال عميسوول  الخلتوو  أحسليوو  الرووح  العلموو  والدوويم  ةوو   -9
 العس  وال قلي  م  الح يق.

اططؾعممممف هؾاجمممب احتممممرال اطقمممي ؾه بطعظممممي  اطؾاسممم  ؼياممممط  ذطمممػ احتممممرال اط سمممتؾر ناطىممممؾائ   ،ىتمممزل
 ., أ  ناجب احترال مب أ اططارن ي  ناطتعىيطيت ناانامر اطرئيسي 

 القيل    اجبل  ال ظيف  حدبسل تق ته الق اهن  واأله س  وال عميسل . -10

....................................................................... 

ػ(ػ:ػاضواجباتػاضدضبغظػاضطغرولػرضىػاضطوظفػاضطام31اضطحاضرةػرشمػ)ػػػػ

 تترؾه مؽ مجطؾع  مؽ ادطتزاميت اطؾعيؽي  اطتي تفرض عى  اططؾعف تجظبامي , ان امي تتعىما
ر عىمم  اططؾعممف أه يقممؾل بمم   عطمم  مممؽ ااعطمميل بمميططثغؾرات عىمم  اططؾعممف اطعمميل في ممه يثغمم

 اططثغؾرة أن اططثرم  بطقتض  اطقؾا يؽ أن اطىؾائ  أن اا غط  اططعطؾل هاي .

اطجظيئي  إذا ممي  نانفي حيط  مخيطف  اططؾعف ا ا اطؾاجب في ه يعرض  فسه طىطسئؾطي  اطت د،بي  
 , نا   اطؾاجبيت اي :تؾافرت  رنطاي

ألالم شوول  عوو  اسوو غيل ال ظيفوو  ل حقنووق مشفعوو  وتبووح شخروو  لووه او يم وود  الس ظوو   -1
 لغن ُه.

أ  د يجمممممؾز عىممممم  اططؾعمممممف اه يسمممممتغ  اطؾعيفممممم  اطعيمممممم  ن فمممممؾذُ  اطرسمممممطي طتثقيممممما اغمممممراض 
 خصي , م   مظيف  طاخصُه ان طغيمرُ  , فيد تصيصميت اطططظؾحم  طىطؾعمف مظثم  طمه طخ مم  



طمممممه اه ،بتغمممممي اممممم فًي ا مممممر فمممممي اسمممممتعطيطه طتىمممممػ  اططرفممممما اطعممممميل نتثقيممممما اطظفممممم  اطعممممميل , فىممممميس
 اطصالحييت.

 : والسللي  واج  االم شل  ع  القيل   بعض السعلمي  ال جلتي  -2

مظم  اطقمي ؾه اططؾعمف ممؽ مزانطم  ادعطميل اطتجير م   نت سميس اطامركيت ناطعضمؾ   فمي مجميطس 
اطؾعيفم  ان يكمؾه طىطؾعمف ع ل اط  ؾل في ا  معيمالت ميطي  ت    ضطؽ ناجبميت إدارتاي  ن 

   ه ب ع اداي ان احيطتاي ان استخ ال اططعىؾميت اطرسطي  اغراض  خصي .

 

ك سل  السعم مل  وال ثولئق ال و  ي موع عمن ول أحيوا وظيف وه رو اثشل هول اتا ةلهوه سو ي   -3
أ بيع  ل رو ُيخذى م  اةذلئ ل الحلق الز ت ألل ول  رو ألألشوخل: رو تو ت  اليوه روامو  

ؤسوولئه أي سله وول ويبقووى هوو ا ال اجوو  قلئسووًل ح ووى أعوو  اه  وول  خ م ووه وال يجوو ا لووه ر  موو  ت 
 يح فظ   ثلئق تسسي  أع  احلل ه عمى ال قلع  رو اه  ل  خ م ه أني وجه ةل .

يظى  اططؾعف بثكؼ نعيفتمه عىم  أممؾر نأسمرار ،تعىما بعضماي بطسميئ  تطمس اططصمىث  اطعيمم  
يدي  ناطسييسمممي  نكعضممماي ،تعىممما بطصمممىث  اافمممراد نحيممميتاؼ طى نطممم  كياسمممرار اطعسمممكر   نادضتصممم

 اطخيص .

تم  بعم  ا تاميي نفي اطثيطتيؽ ،ىتزل اططؾعف بع ل إفايي ا   ااسرار ن بق  ا ا ادطتزال سير ًي ح
  ؾا سممر ته أن صمير معرنفمًي بظبيعتممهن مزنل ام ا اطؾاجممب إذا فقم  اططؾضم ,  مم  اططؾعمف اطعمميل

  أن سمطث  اطسمىظيت اططختصم  بدفاميي اطسمر أن أذه ام   اطسمر  ي اامر اط   فرض أن دطغي
  ن ترتمممب عىممم  ذاعممم  اطسمممر مظممم  ارترممميب جر طممم صمميحب اطسمممر بدفاممميئه أن إذا كممميه ممممؽ  ممم ه إ

مخيطفه اططؾعمف طام ا اطؾاجمب تعرضمه طىطسمؤنطي  اطت د،بيم  ناططسمؤنطي  اطجظيئيم  إذ يامك  إفاميي 
 اطعراضي.جر ط  هظص ضي ؾه اطعقؾكيت  رار اطؾعيف أس



عو   قبوو ل ال و ايل او  موو  السشولةع ال وو  ييو   غ ضوو ل ال ونثن  ةوو  حيلدي وه او هداه ووه  -4
وال   تؤث  عمى ادا  واجبلته او االم شل  عش ل او ال   تر  ة  مرمح  احو  اةو اد علئم وه 

 او رق بلئه.

 شدجا ودواع  االس قلم  ال ظيفي .االم شل  ع  ة  مل ال ي -5

ل هؾاجبيته في دا م   ظميل عى  ع ل ضصر مسؤنطي  اططؾعف عى  اد الحرص  اطتار عيت 
   ا طممي ا مم ت تتمم    فممي سممىؾكه نتصممرفيته فممي اطثيممية اطخيصمم  ناطعيممم  طتطظمم  كمم  مممياطؾعيفمم 

نغيي  اططارا ممؽ ام   اططثغمؾرات أه ،بعم  اططؾعمف عمؽ   كرام  اطؾعيف  اطعيم يخ  بارا ن 
 .ردت عى  سبي  اطط يل د اطثصرت ن مؾاطؽ اطابايت ناطر ب  ناي مثغؾرا

 ع   ج اا الجسع  ن  ال ظيف  وري عس  آخ . -5

حفيعممًي عىمم   اممي  اططؾعممف نأداي عطىممه ه ضممه نكفيئممه حغممر اططاممرا فممي ضممي ؾه اطخ ممم  اطط  يمم  
اطجط  هيؽ اطؾعيف  نأ  عط  اد في ااحؾال اطتي يجؾز فياي ط نى اططؤاالت اططاظيم  ناطعىطيم  

 ؽ في غير أنضيت اطعط  اطرسطي.مزانط  ا   اططا

عمم ل اد مميل معىؾممميت غيممر صممثيث  ان مضممىى  فممي ضيممؾد اطثكؾممم  ا  سممبب كمميه ناطتممي  -6
تمؤد  إطمم  اطتصممرا بم مؾال اط نطمم  نمؾجؾداتاممي نعمم ل اطتصمرا هتىممػ ادمممؾال ناططؾجممؾدات دنه 

 تخؾ   صر   ه طػ.

اذا كممميه اظمممي  تخؾ ممم  رسمممطي ادمتظممميا عمممؽ اطتصمممر   ان اعظممميي اططعىؾمممميت اطرسمممطي  اد  -7
 ه طػ.

................................................................... 

ػ(ػ:ػحػوقػاضطوظفػاضطامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ03اضطحاضرةػرشمػ)
ػ



راا اططؾعمف دعطيطامي نتفرغمه اي   م  عيم  تتظىمب ا صم :ال ظيف  العلم   تة هل سلأقًل ا 
  مظاممي حقممؾل ميطيمم  اطثقممؾل نادمتيمميزات اطعراضممي طىطؾعممف مجطؾعمم  مممؽ اططاممرا مممظ نضمم    طاممي

  نمظامممي حقؾضمممه فمممي ادجممميزات اططختىفممم    نادمتيممميزات بيطراتمممب ناططزايمممي اططيطيممم  اا مممرى تتعىممما 
 اا رى اطتي تؾفراي اطؾعيف  طىطؾعف.

ػ:ػاضحػوقػاضطاضغظػضضطوظفػاواًل:

فممي اطراتممب ناططخصصمميت ناطثممؾافز اا ممرى   ن سممتثا تاممط  اطثقممؾل اططيطيمم  طىطؾعممف حقممه  
 .ى رج  اطؾعيؽي  اطتي ياغىايطتب اطاار  اططقرر بطؾجب اطقي ؾه اططؾعف اطرا

نامممم ا اممممؾ  اممممؾ مبىممممغ ،تقيضممممي  اططؾعممممف  ممممار ي مقيهمممم  عطىممممه فممممي اطخ ممممم  اطعيممممم    : ناطراتممممب
اطم   ( 1960طسمظ  )( 24( مؽ ضي ؾه اطخ م  اطط  ي  رضمؼ )1فقرة )( 16مضطؾه حكؼ اططيدة )

  يرا ممؽ تمير خ مبي مرته بيطعطم راتمب نعيفتمه عظم  اطتعيميؽ اعتبم ،ظص عى  اه اططؾعمف يسمتثا
 .طراتب أن )اططرتب( مقيه  اطعط اػنض  استقر اطقضيي اددار  في مصر عى  اعتبير

اطتمي   دأن فمي اطططم يً فاي مبىغ أن مجطؾع  مبيطغ ،تقيضياي اططؾعمف  مار  : أمي اططخصصيت
 يث اي اطقي ؾه   ناي أمي مبىغ مقظؾا أن مق ار  سب  معيظ  مؽ اطراتب اطاار . 

يكفمم   ياممه بطسممتؾى مقبممؾل ناطغييم  مممؽ مظثاممي طىطؾعممف تطكيظممه مممؽ مؾاجامم   فقمميت اطثيممية بطممي 
تصرا ن تفر  ططايل اطعط  اطؾعيفي  ناطط يل ااك ر أاطيم  طىطخصصميت امي   طري ،اجتطي يي

ضممررت انل مممرة بطؾجممب اطقممي ؾه اطعيامم  اطتممي تطممظ  طرمم  مؾعممف  ناطتممي مخصصمميت غممالي اط
( ممممؽ ضمممي ؾه اطخ مممم  اطط  يممم  ممممظ  أ مممؾاا 51)(  نضممم  أجممميزت اططممميدة 1941( طسمممظ  )69رضمممؼ )

%( مممؽ اطراتممب 25مختىفمم  مممؽ اططخصصمميت مظاممي: أجممؾر عطمم  إضمميؼي  عىمم  أه د تتجممينز )
( ممممؽ اطراتمممب %25)اطصمممثي  هظسمممب  مىيؽ فمممي اططؤسسممميت اطامممار   مخصصممميت متظؾعممم  طىعمممي

  نم يطاممي أيضممي ( مممؽ اطراتممب اطاممار  %50اطاممار    أمممي ااطبمميي اطعمم طيؾه فتطممظ  طاممؼ هظسممب  )
 مخصصيت اطسفر ناديفيد   نمخصصيت اطزنج  نااندد. 



إد  ,جم  نعيؽيم  نفما سمىؼ ممؽ تسم  درجميتاطراتب طر  در ػنض  ح د ضي ؾه اطخ م  اطط  ي  مق ار
( مؽ ضي ؾه رناتمب ممؾعفي اط نطم  3أه ا ا اطسىؼ ض  تؼ تع ،ىه بطؾجب اطفقرة )أند( مؽ اططيدة )

حمم ند ؼ اطسممظؾ   ن ( طترممؾه درجمميت اططممؾعفيؽ نعالناتامم2008( طسممظ  )22ناطقظمميا اطعمميل رضممؼ )
 اطم   حم د طرم  درجم  مقم را معميؽ ممؽ اطراتمبج نل اطرناتب ناطعالنات اطسمظؾ    نفاترؼيعيتاؼ 

ػ،تظيسب م  سظؾات اطخ م  في ا   اط رج .

ػ

ػ:ػاضطالوةػواضترشغظػثاظغًاػ:

عممالنة سممظؾ    ناممي ز مميدة مثمم دة طختىفمم  يسممتثا اططؾعممف إطمم  جي ممب اطراتممب ناططخصصمميت اط
 .تضيا إط  اطراتب اطاار  طىطؾعف

 قم  اططؾعمف ممؽ درجم  نعيؽيم  إطم  درجم   ن قص  به : ترؼيعيعؽ أه اططؾعف يستثا  فضال
 .عى  ذطػ ز يدة راتبه بأعى  مظاي   ن ترت

ػوغذترطػضضترسغعػتواسرػطجطورظػذروطػطظؼا:ػػ

  .ضضيي اطط ة اططث دة .1
 .نجؾد درج   يغرة .2

مجىمس اد ضمبي  اطعميل  اطجؾاز م  طمددارة   نضم  اسمتقر نمؽ جي ب ت ر فده اطترؼي  ممؽ ااممؾر
 في ضراراته عى  ذطػ.

اسمتثقيل نعيفم  أعىم  ممؽ اطؾعيفم  اطتمي  : فيطترؾي  تعظمياطترؾي  فاي غير اطترؼي  بيطراتب. أمي 
نصمالحييت اططؾعمف فمي اطؾعيفم  اطج ،م ة أك مر  نترؾه مسمؤنطييت ياغىاي في اطسىؼ اددار   

ىمم  ؾه ا تيممير اططؾعممف ططؾضمم  نعيفممي أع  ن ظبغممي أه يكممكي مم  عىيممه فممي نعيفتممه اطسمميبق   مطممي
 .ااعى   إط  ا تيير مؽ اؾ أصى  طىطؾض  تؤد ,ضيئط  عى  أسس مؾضؾ ي  دؾيق 

ػ:اإلجازاتػػثاضثًاػ:



( بيطبيمممميه أ ممممؾاا 1960) ظ ( طسمممم24اطفصمممم  اط مممميمؽ( مممممؽ ضممممي ؾه اطخ ممممم  اطط  يمممم  رضممممؼ ))تظممممينل 
  داي.دجيزات اطتي يستثقاي اططؾعف نما

هامي  بيدضميف  إطم  اسمتثقيضه  عمهطىطؾعف   ن ع  مستطرا في   متمه فمي أثظميي تطتنادجيزة حا 
 .زة ه نه راتب أن بجزي مؽ اطراتبادجي ترؽ ميطؼ, كيمى  نمخصصيتهُ  عظاي راتبهُ 

 , ناي :اططؾعف أ ؾاا  اينادجيزات اطتي يستثق

ػاالجازةػاالرتغادغظػ: .1

ادجممميزة ادعتييديممم  هراتمممب  ( ممممؽ ضمممي ؾه اطخ مممم  اطط  يممم  اسمممتثقيل اططؾعمممف43اططممميدة ) حممم دت
  ن جمؾز تمراكؼ ادجميزات ة أيميل ممؽ مم ة   مم  اططؾعمفناي ،مؾل )ناحم ( عمؽ كم  عامر كيم  , 

 .( ،ؾمي هراتب تيل۰۲۱ة أك ر مؽ )د تطظ  اططؾعف طر  مر  ( هؾمي   عى  أه۰۸۱طط ة )

ذطمممػ أه متظىبممميت تسممميير  ,دجممميزة فمممي أ  نضممم  يظىبامممي طىطؾعمممفبطمممظ  اناددارة طيسممم  مىزمممم  
د تسممتظي  اددارة  فممي حيطم  رفممض ادجميزة اططرفما اطعميل ضمم  تتظىمب اسممتطرار  فمي عطىممه   نطرمؽ

ن سممتثا اططؾعممف عظمم  إحيطتممه عىمم    ادجمميزة اك ممر مممؽ سممت  أ ممار  ادسممتطرار فممي رفممض مممظ
يا إطم  مم ة ( هؾممي   أممي ممي زاد عىم  ذطمػ ؼيضم۰۸۱) رناتب ادجميزات اططتراكطم  طثم  اطتقيع 

 .طىطؾعفاطخ م  اطتقيع ي  

ػ:إجازةػاضحطلػواضوضعػ .2

عى  أه تتطت  بطي د يق   ,( ،ؾمي نكراتب تيل۳۷م  نأم اي )ناي إجيزة تستثقاي اططؾعف  اطثي
 ( ،ؾمي مظاي ضب  اطؾض   ن جؾز تررار ا   ادجيزة كىطي تررر اطثط  ن اطؾض .۲۰عؽ )

ػ:إجازةػاألطوطظػ .3

أصممم ر اططامممرا عممم ة ضمممرارات طتظغممميؼ إجممميزة اال اططؾعفممم  فمممي حيطممم  اد جممميب طثضمممي   طفىامممي 
 اطصغير نكطي ي تي:

 نأاؼ أحكيمه:( 1979( في )1534ضرار مجىس ؾييدة اط ؾرة اططظث  اططرضؼ ) .1



 ( أ ار. 6إجيزة طط ة د تز   عؽ ) -أ

 اطخ م .ارك  مرات أن طيى  م ة تررار ادجيزة  -ب

 يصرا طاي ) ط ل (  صف اطراتب ناططخصصيت. -ج

 :أحكيمه نأاؼ (1987( طسظ  )882. ضرار مجىس ؾييدة اط ؾرة اططظث  اططرضؼ ) 2

 ادجيزة طط ة سظ  كيمى . -أ

  صف راتب. تستثا عؽ اطست  أ ار اط ي ي ن  تستثا عؽ اطست  أ ار اانط  رائب تيل -ب 

 أحكيمه: ( نأاؼ1979( طسظ  )727  اططرضؼ )ث. ضرار مجىس ؾييدة اط ؾرة اططظ۷ 

 مظ  اططؾعف  اطتي تى  تؾأمي إجيزة طط ة سظ  كيمى  هراتب تيل.  - 

فامممي د زاطممم     اطقممرارات ناطتعىيطممميت فمممي أعممال نكمميطظغر طعممم ل صممم نر أ  تعمم ،  أن إطغممميي عىممم
مممؽ تسممر  عىممياؼ احكمميل طط  يمم  كيفمم    عمم ا سممير   اططفعممؾل   نتظبمما عىمم  مممؾعفي اطخ ممم  ا

 اطقؾا يؽ اطخيص  طفئيت معيظ  كطؾعفي اطخ م  اطجيمعي .

ػاإلجازةػاضطرضغظػ:ػػ

ض  يصميب اططؾعمف بطمرض يطظعمه ممؽ أداي عطىمه ططم د مختىفم , طم طػ أجميز اططامرا فمي اططميدة 
  هراتمب تميل مم تاي )اطسيدس  نااركعيؽ( مؽ ضي ؾه اطخ مم  اطط  يم  تطتم  اططؾعمف بدجميزة مرضمي

 ثالثؾه ،ؾمي عؽ ك  سظ  كيمى  مؽ اطخ م  .

 ن جيزة مرضي  هظصف راتب طط ة  طس  ناركعيؽ ،ؾمًي  الل اطسظ .

ضمطؽ اطثم ند اطتمي رسمطاي اططامرا    کمؾه ين جؾز تراكؼ ادجيزات اططرضي   نطرمؽ اطتطتم  هامي 
،ؾمممًي هراتممب تمميل  ن تسممعؾه ( ۰۲۱باممر  أه د تتجممينز ممم ة ادجمميزة اططرضممي  مممؽ كمم  حيطمم  )

،ؾمًي هظصف راتب  ن اتر  أه د ،تجينز مجطؾا ادجيزة اططرضي   الل اطخطمس سمظؾات اطتمي 
 ،ؾمًي هراتب تيل نم ىاي هظصف راتب.( ۰۸۱ادجيزة اططرضي  )  ةتسبا ا تايي م



جمميزة اذا مممظ  اططؾعممف كمم  ادجمميزات ادعتييديمم  ناططرضممي  اطتممي يسممتثقاي, ؼيجممؾز مظثممه إ نامممي
ؾممممي, ن ذا طمممؼ يكمممؽ فمممي اسمممتظيعته عظممم  ا قضممميئاي اسمممتئظيا ،( ۰۸۱هممم نه راتمممب ططممم ة أضصمممياي )

 عطىه يثيل إط  اطتقيع  .

( ممممؽ أحكممميل اممم   اططممميدة اططرضممم  اططصممميهيؽ همممبعض 16( ممممؽ اططممميدة )4اطفقمممرة )  ظ اسمممت فقممم 
ياي صممطمم ة أضي  هراتممب تمميل طضممثاؼ إجمميزة مر ظستعصممي  أن اططزمظمم    فقمم  أجمميزت ممماامممراض اطط

 .استئظيا عطىه يثيل إط  اطتقيع سظتيه(  ن ذا طؼ ،تطكؽ مؽ )

أجمممميز بطؾجبممممه مممممظ  ( : 1980فممممي )( 392مجىممممس ؾيمممميدة اط ممممؾرة اططظثمممم  ضممممرار  رضممممؼ ) نأصمممم ر
إجممميزة مرضمممي  هراتمممب تممميل ططممم ة  -عالجمممه مممم ة طؾ ىممم   يسمممتؾجب إذا أصممميب بطمممرض فعممماططؾ 

 .  ؾاتظس ثالثأضصياي 

إذ ه   تمم اطتقيعم  ماطمي كي م    اطم يل يثمططؾعف مؽ استئظيا عطىه بع  ذطمػ ن ذا طؼ ،تطكؽ ا
 ذطػ.ض  عؽ اسظ  إذا كي    (  مته اطتقيع ي  ) طس عار غتبى

ػ:ػإجازةػاضطصاحبظػاضزوجغظ

بع م  دكطميل أن طيطمب اط عيفم بيدطتثميل هزنجامي اطم   ،مزانل ن يجؾز مظ  اططؾعف  اطتمي ترغمب 
 .ادجيزات ادعتييدي  هراتب تيل نمي جينز ه نه راتب ستثقيضاي مؽادراسته  يرج اطعرال 

فمي مكميه ناحم  إذا  طمزنجند يجؾز اطتطت  ها   ادجيزة اك ر مؽ مرة ناحم ة  مالل مم ة نجمؾد ا 
ؽ ضمرار مجىمس   نطرجيزة أن عظى  هراتب تيلضظع  إجيزة اططصيحب  طغرض ادستفيدة مؽ أي  إ

اطثقمممؾل نادمتيممميزات اطططظؾحممم  طىزنجممم  اططتطتعممم  بدجممميزة اعتييديممم  ضممم  أطغمممي جطيممم   ؾيممميدة اط مممؾرة
طالطتثمميل هزنجاممي  مميرج اطعممرال طغممرض اططصمميحب    ن سممر  امم ا ادطغمميي عىمم  اطممزنج اططىتثمما 

 .هزنجته  يرج اطعرال

ػ:اضدرادغظػاإلجازة



يثطمممم   ممممايدة  فاططؾعمممم إذا كممميه يلتمممماططؾعممممف إجممميزة دراسممممي  هراتممممب  طىممممؾز ر مممممظ  ااططامممر  اه
ض  فعىيمممم  دكطمممميل دراسممممته  مممميرج اطعممممرال يجيمعيمممم  أنطيمممم  أن عىيممممي نأكطمممم  سممممظتيؽ مممممؽ   ممممم   مممم

 .ناطثصؾل عى   ايدة اعى  

نترؾه م ة ادجيزة اي اطط ة اطتي تتظىباي اط راس  نتعىؼ اطىغ  نفا اطارن  اططعتط ة   بيطظسمب  
  يضممميا إطممم  ذطمممػ أجممميز عىممم أ  طظىبممم  اطبع ممميت  ن جمممؾز تط ،ممم  ادجممميزة طىثصمممؾل عىممم   مممايدة

ىؾز ر اططختص مظ  اططؾعف اط   أكط  سظتيؽ في   م  نعيؽي  فعىي  إجميزة دراسمي  طاططارا 
 .   ايدة جيمعي  أنطي  أن عىييدا   اطعرال هراتب تيل طىثصؾل عى

ػاضظظامػاالظضباطيػ)اضتادغبي(ػسيػاضوظغغظػاضطاطظ(ػ:ػ34اضطحاضرةػرشمػ)

ػػ

اد ضمممبيطي ان اطتممم د،بي فمممي مجممميل اطؾعيفمم  اطعيمممم  امممؾ اطقؾاعممم  اطتمممي تثكمممؼ اططقصممؾد بيطظغممميل 
مسييط  اططؾعف اطعيل نذطػ طردعه نزجر  بسبب مخيطفتمه طؾاجبيتمه اطتمي  مص عىيامي اطقمي ؾه ان 
بسممبب  رنجممه عىمم  مقتضمم  اطؾاجممب فممي اداي اعطمميل نعيفتممه ان عاممؾر  بطغاممر مخمم  باممرا 

 .اطؾعيف  اطعيم 

 .فيصي  بع  اه  طيز هيؽ اطجر ط  اطت د،بي  ناطجر ط  اطجظيئي  نسؾا  بيؽ ا   اطت

ػاضجرغطظػاضتأدغبغظػواضجرغطظػاضجظائغظػػ-اواًل

اذا كيه ت د،ب اططؾعمف يعظمي اططؤا م ة ناطتم ثيؼ نفمرض عقؾكم  معيظمه عىيمه  بسمبب اتيي مه طفعم  
ناطعقؾكممم    اد اه اطجر طممم  اد ضمممبيطي عيمممميً  هؾصمممفه مؾعفممميً  اطؾعيؽيممم  هؾاجبيتمممهُ  يعتبمممر ا مممالدً 

 .   اطجظيئي عؽ اطجر ط  ناطعقؾك  كبيراً  تختىفيه ا تالفيً   اد ضبيطي

 :ن طكؽ اجطيل ا ا اد تالا ؼيطي ي تي

عىممم  سمممبي  اطثصمممر اذ د جر طممم  ند  ةمثممم د ا امممياطجمممرائؼ اطجظيئيممم  نعقؾكيتامممي  مممم اطقيعممم ة فمممي1
تختىمممف  فيطعقؾكممميت حممم داي ي  ان اطت د،بيممم  نعقؾكيتامممي اممممي اطجمممرائؼ اد ضمممبيط  عقؾكممم  اد همممظص



ثمؼ طمؼ  ؽاد ضمبيطي  عىم  سمبي  اطثصمر نممطرظه طؼ يث د اطجرائؼ عى  سبي  اطثصر ن اططارا 
 يكؽ مطكظي اه ، كر ازاياي اطعقؾك  ناطعقؾكيت اطتي يطكؽ فرضاي بيطظسب  ا  مظاي. 

عىم  اططؾعمف بامك  دضيما   ادفعميل اططثرمم فيذا كميه اطقمي ؾه كطمي را،ظمي سميبقي ضم  حم د بعمض 
 ه ذطػ د يعظي ع ل امكيه مؤا  ته عى  مي ع ااي. يف

اطعيممم  نادهتعمميد عممؽ  طؾعيفمم ا  عىمم  كراممم مممؽ ذطممػ ممم ال  اه مممؽ ناجبمميت اططؾعممف )اططثيفغمم 
كمم  مممي مممؽ  ممي ه اططسمميس بمميدحترال اطممالزل طاممي سممؾاي اكمميه ذطممػ اثظمميي نعيفتممه ال  مميرج انضمميت 

 . (ل اطرسطياط نا

اممي اطظغميل   نتمؾفير ادممؽ طرم  افمراد اططجتطم  اطظغيل اطجظميئي ،ام ا اطم  حطييم  اططجتطم   -2
نذطمػ ممؽ  مالل معيؾبم  اطعميمىيؽ فمي    فيا ا اط  ضطيه حسمؽ سمير اططرافما اطعيمم  جظيئياط

فمممي طبيعتامممي عمممؽ اطعقؾكممميت اطجاممميز اددار  عمممؽ ا ظممميئاؼ اطؾعيؽيممم  نفمممرض عقؾكممميت تختىمممف 
فيطعقؾكممميت اد ضمممبيطي  ناطت د،بيممم  امممي عقؾكممميت نعيؽيمممه تظممميل ممممؽ مراكمممز اططمممؾعفيؽ   ظيئيممم اطج

 امي اطعقؾكيت اطجظيئي  فاي في اطغيطب تتط   بفرض عقؾكيت سيطب  ان مقي   طىثر  .  اطؾعيؽي 

اطجمممممرائؼ اطت د،بيممممم  ناطعقؾكممممميت اطت د،بيممممم  مقتصمممممر  عىممممم  اططمممممؾعفيؽ ؼيطمممممي ،تعىممممما ب  ظممممميئاؼ  -3
ا  تاممممط    قؾكيتاممممي تاممممط  ا  فمممرد فممممي اططجتطمممم فممممي حمممميؽ اه اطجمممرائؼ اطجظيئيمممم  نع  اطؾعيؽيممم 

 .  اططؾعفيؽ نغيراؼ

فقم  يعتبمر اطفعم    ناطجر طم  اطجظيئيم  مسمتقىه عمؽ اد مرى   ضمبيطي ادمؽ اطجر طم   اه كالً  -4
 نطرظه د يعتبر جر ط  جظيئي  . ا ضبيطي  اطصيدر مؽ اططؾعف جر ط  

 ا ضمبيطيمي يكمؾه اطفعم  اطؾاحم   ظم  عظم   هيؽ اطجمر طتيؽ ممؽ  يحيم  ا مرى  ن غار ادستقالل
ففي ا   اطثيط  يكؾه اططؾعف اطط  ب  يضعي طىعقمؾكتيؽ   نجر ط  جظيئي  ا ضبيطي ان جر ط  

 في نض  ناح .  ضبيطي ناداطجر ط  اطجظيئي  

  اططؾعممف مممؽ فمميذا صمم ر عفممؾ فممي اطعقؾكمم  اطجظيئيمم  فىمميس طامم ا اطعفممؾ عالضممه بطممي صمم ر عىمم
 .  ا ضبيطي عقؾك  



نعىمم  اد ممص مممؽ  ضضمميئييً  د يعتبممر ضممرار ان عطممالً   ضممبيطي اداطقممرار اطصمميدر بيطعقؾكمم   -5
 د يعتبممر طعظممميً  طمم طػ فمميه اطظعمممؽ ؼيممه اممميل اطقضممميي  ادار مممي . نا طمممي يعمم  عطممالً اطظيحيمم  اطاممكىي 

نممي   ؾيميل اططسمؤنطي  اددار م غيمر اططامرنا ضم  ،مؤد  اطم    ضمبيطيادكطي اه اطقرار   بيطتطييز
امممي اطثكممؼ اطقضمميئي فممال يطكممؽ اه ،ممؤد  اطمم     ب عىياممي مممؽ تعممؾ ض اه كمميه طممه مقتضمم،ترتمم

 مسؤنطي  اط نط .

 

 

ػثاظغا:ػاضطػوباتػاضتيػغجوزػسرضؼاػرضىػاضطوظف

اد   د  عىمم  سممبي  اطثصممر كطممي هيظممي ا فممياذا كي مم  اطخالفمميت اطتممي ،رترباممي اططؾعممف غيممر مثمم 
نممؽ ثمؼ كميه طىسمىظيت   ح د اطعقؾكيت عى  سمبي  اطثصمر   ضبيطياداه اطقي ؾه في اطظغيل 

 اه تفرض اح ى ا   اطعقؾكيت بثسب جسيم  اططخيطف  اطتي ،رترباي اططؾعف .  ضبيطي اد

ضممي ؾه ا ضممبي  مممؾعفي اط نطمم  فممي نتظممينل اطقممي ؾه اطعراضممي تث ،مم  امم   اطعقؾكمميت ن ممص عىيممه 
 نادثير اططترتب  عىياي: 1991طسظ   14رضؼ  لاطعيناطقظيا 

امي نتؾجيامه طتثسميؽ ن كمؾه ب  معير اططؾعمف تثر ر مي بيططخيطفم  اطتمي ،رترب لفوه الش و  : -اوال
 ا ار. ثالث  ان اطز يدة م ة ؼي اطتر اطعقؾك  اطت  ير في    ا  ن ترتب عى  سىؾكه اطؾعيفي

ن كمممؾه ب  مممعير اططؾعمممف تثر ر مممي بيططخيطفممم  اطتمممي ،رتربامممي نتثممم ،ر  بممميا الل  االهووو ات: –ثلهيووول
 ان اطز يدة م ة ست  ا ار. ن ترتب عىيه اطعقؾك  ت  ير اطترؼي   مستؿبالهؾاجبيت نعيفته 

ن كؾه بثسؼ اطقسط اطيؾمي ممؽ راتمب اططؾعمف ططم ة د تتجمينز عامرة ايميل  ق ع ال ات : -ثللثل
 :اططخيطف  اطتي ،رترباي ب مر تثر ر  ت كر ؼيه 

 . طس  ا ار في حيط  ضظ  اطراتب طط ة د تتجينز  طس  اييل -1
  ار ناح  مؽ ك  ،ؾل مؽ اييل ضظ  اطراتب في حيط  تجينز م ة اطعقؾك   طس  اييل. -2



بيططخيطفم  اطتمي ،رتربامي نادسمبيب اطتمي جعىم   يكمؾه ب  معير اططؾعمف تثر ر ميً  ال  بيخ: -تاأعل
ن ترتممب   نتثسمميؽ سممىؾكه اطممؾعيفي سممىؾكه غيممر مممرض ن ظىممب اطيممه نجممؾب اجتظمميب اططخيطفمم 

 .ةناح   في اطترؼي  ان اطز يدة طط ة سظ عىيه اطعقؾك  اطت  ير

مممؽ  (%10)راتممب اططؾعمف هظسممي  د تتجمينز قظم  مبىممغ ممؽ بيكممؾه  اهقوول: ال اتوو : -خلمدول
 راتبه اطاار  طط ة د تق  عؽ ست  ا ار ند تز   عؽ سظتيؽ. 

ن مممتؼ بممم مر تثر مممر  اطممم  اططؾعمممف يامممعر اططؾعمممف بيطفعممم  اطممم   ارتربمممُه   ن ترتمممب عىممم  اممم   
 اطعقؾك  ت  ير اطترؼي  ان اطز يدة م ة سظتيؽ.

ن ترتمب   ر ؼيه اططؾعمف بيطفعم  اطم   ارتربمهن كؾه ب مر تثر ر  ياع تشدي  ال تج : -سلدسل
 : يهعى

هظغمممميل  بيطظسممممب  طىطؾعممممف اطخيضمممم  طىقممممؾا يؽ ان ا غطممممه ان ضؾاعمممم  ان تعىيطمممميت   ممممم  ت  مممم  -1
ادد مم  طى رجمم  اطتممي دنه درجتممه  اطثمم  تظز مم  راتممب اططؾعممف اطمم   اطمم رجيت اططيطيمم  ناطترؼيمم 

 .طتي  يطاي في اط رج  اططظزل مظايا تاطعالن مبي رة م  مظثه 

،تقيضممي  ضبمم  تظز مم  درجتممه بعمم  ضضمميئه ثممالث سممظؾات مممؽ تممير خ ن عمميد اطمم  اطراتممب اطمم   كمميه 
 فرض اطعقؾك  م  ت ن ر اطط ة اططقضي  في راتبه اد ير ضب  فرض اطعقؾك .

اطز ميدة ان ضؾاع  ان تعىيطيت   م  ت    هظغيل   طىطؾعف اطخيض  طىقؾا يؽ ان ا غط بيطظسب  -2
طراتمب اطم ى كميه ،تقيضمي  ضبم  تخؽيض ز ميدتيؽ ممؽ راتمب اططؾعمف ن عميد اطم  ا  ك  سظتيؽ

  فمي تظز   درجته بع  ضضيئه ثالث سظؾات مؽ تير خ فرض اطعقؾد م  ت ن ر اطط ة اططقضي
   ك .راتبه اد ير ضب  فرض اطعقؾ 

اطز ميدة بيطظسب  طىطؾعف اطخيض  طىقؾا يؽ ان ا غطه ان ضؾاع  ان تعىيطيت   م  ت    هظغيل  -3
اططؾعممف ممم  تمم ن ر اططمم ة اططقضممي  فممي  راتممبتخؽمميض ثممالث ز مميدات سممظؾات مممؽ اطسممظؾ   

 .راتبه اد ير ضب  فرض اطعقؾك  



اططؾعف عؽ اطؾعيف  م ة تث د بيطقرار ،تضمطؽ ادسمبيب اطتمي   ن كؾه هتظثي الفر : –سلأعل 
 استؾجب  فرض اطعقؾك  عىيه عى  اطظثؾ ادتي:

بمميثظتيؽ مممؽ  اندممم ممم ة د تقمم  عممؽ سممظ  ند تز مم  عىمم  ثممالث سممظؾات اذا عؾضممب اططؾعممف
اطعقؾكمميت اطتيطيمم  ان بدحمم ااي مممرتيؽ نارترممب فممي اططممرة اط يط مم   ممالل  طممس سممظؾات مممؽ 

 :تير خ فرض اطعقؾك  ادنط  فعال يستؾجب معيضبته ب ح اي 

 .اطتؾكيخ م1

 .ا تقيي اطراتب م2

 .تظز   اط رج  م3

  ثي ييممم ممم ة بقيئممه فممي اطسممجؽ اذا حكممؼ عىيممه بمميطثبس ان اطسممجؽ عممؽ جر طمم  غيممر مخىمم 
نتعتبمر مم ة مؾضؾفيتمه ممؽ ضمطؽ   عىيمهممؽ تمير خ صم نر اطثكمؼ  طػ اعتبيراً نذ  بيطارا

 م ة اطفص  ند تسترد مظه ا صيا اطرناتب اططصرنف  طه  الل م ة سثب اطي .

ند تجممؾز اعمميدة تؾعيفممه فممي دنائممر  ؾعيفمم   ايئيمميً يكممؾه هتظثيمم  اططؾعممف عممؽ اط العوودل: -ثلمشوول
 . عيلناطقظيا اط اط نط 

 وتلك أق ات مدب  م  ال اي  ة  اح ى الحلال  األتي :
 .  في   م  اط نط  مضرًا بيططصىث  اطعيم ييجع  بقي  ظيراً  اذا ثب  ارتريبه فعالً  -1
   نارترباي بصفته اطرسطي .عؽ نعيفته  حكؼ عىيه بجظيي   ي ئاذا  -2
 اذا عؾضب بيطفص  ثؼ اعي  تؾعيفه فيرترب فعال يستؾجب اطفص  مرة ا رى. -3

........................................................ 
ػ(ػ:ػاجراءاتػسرلػاضطػوباتػاالظضباطغظ35اضطحاضرةػرشمػ)

حرصممم  اطقمممؾا يؽ اد ضمممبيطي  عىممم  تمممؾفير ضمممطي يت كيؼيممم  طىطؾعمممف فمممي مؾاجاممم  ا تصممميي 
فممي فممرض اطعقؾكمم  اد ضممبيطي  عىيممه.. إذ أه سمميع  اسممتخ ال امم ا اد تصمميي سممترؾه  اددارة

طه ممردندات سمىبي  عىم  أداي اططؾعمف نعىم  سمير اططرفما اطعميل بامك  عميل   نتط م  إجمرايات 



فممرض اطعقؾكمم  ناطرضيبمم  عىياممي أاممؼ اطضممطي يت فممي امم ا اططجمميل   نطرممؽ اططاممرا اتجممه فممي ضممي ؾه 
 ثمؾ تيسمير ادجمرايات  ممي ضىم  ممؽ أاطيم  اطضمطيه اانل ( 1991) ( طسظ 14اد ضبي  رضؼ )

اططؾعف اططتط   في إجرايات فرض اطعقؾك .. فق  جميي فمي ااسمبيب اططؾجبم  طام ا اطقمي ؾه أ مه 
 مممرا طغمممرض تيسمممير ادجمممرايات اد ضمممبيطي  نسمممرع  اطثسمممؼ  نططمممظ  اطمممؾزراي نرؤسممميي اطممم نائر 

 ا يعظممي أه اططاممرا ضمم  غىممب فممي اطقممي ؾه اا يممر اطصممالحييت اطالزممم  طفممرض اطعقؾكمميت.. نامم
اعتبيرات اطفيعىي  عى  اطضطي يت اططظىؾك  طىطؾعف.. إد أه اططي  اطربيمر إطم  كيؽيم  اطفيعىيم  
د يثقممما دائطمممي مصمممىث  اططرفممما اطعممميل نسمممير  اططظمممتغؼ   ناطممم   يثقممما اممم ا اطاممم ا امممؾ إيجممميد 

 مؾاز   هيؽ اعتبيرات اطفيعىي  نمتظىبيت اطضطيه.

فد اممي د تممؾفر ( 1991( طسممظ  )14أمممي ادجممرايات اططظىؾكمم  طفممرض اطعقؾكمم  فممي عمم  اطقممي ؾه )
طىطؾعف سؾى ضطي يت مث ندة ج ا في مؾاجا  سىظ  اددارة في فرض اطعقؾكيت عىيه.. فقم  

  طفمممىمممؾز ر نطمممرئيس اطممم ائرة فمممرض أ  ممممؽ عقؾكممميت ط( ممممؽ اطقمممي ؾه رابعممميً / 10أجممميزت اططممميدة )
ضظممم  اطراتمممب دنه أ  إجمممرايات تطكمممؽ اططؾعمممف ممممؽ اطممم فيا عمممؽ  فسمممه   أن اطظغمممر ناد ممم ار ن 

اسمممتجؾاب  بيسمممت ظييطاممم ا اد تصممميي  تمممه مطمممي  سمممب إطيمممه   نطمممؼ ،مممؾرد اططامممرا  مممرطيً هراإثبممميت 
 .اططؾعف ضب  فرض اطعقؾك 

 .    ن  السذ   شي  ه ا االس ج اا ، األم  ال ي يجند مج د االس ج اا الذف ي ةق  

( عىمم  ادجمممرايات اطؾاجبمم  ادتبممميا.. إذ يً نثيط ممم يً نثي يمم فممي فقراتامممي )أندً ( ۰۱)نضمم   صمم  اططممميدة 
 ص  عى  تاكي  طجظ  تثؿيؿي  مؽ رئيس نعضؾ ؽ ممؽ ذن  اطخبمرة   عىم  أه يكمؾه أحم اؼ 

 اططؾعممفممم   يً تثر ر ممعىمم   ممايدة جيمعيمم  أنطيمم  فممي اطقمي ؾه   نتتممؾط  اطىجظمم  اطتثقيمما  حيصمالً 
 ت أه اطفعمم  اططظسممؾب إطمم  اططؾعممف ياممك  جر طمم   امم ت عممؽ نعيفتممه اططثمميل إطياممي  ن ذا نجمم

 نارترباي بصفته اطرسطي .. ؼيجب عىياي أه تؾصي بدحيطته إط  اططثيكؼ اططختص . 

ػاضجؼاتػاضطختصظػبغرلػاضطػوباتػاالظضباطغظػ:

اططظصمممؾي عىيامممي فمممي ضمممي ؾه  أند: رئممميس اطجطاؾر ممم  أن ممممؽ يخؾطمممه فمممرض أيمممي ممممؽ اطعقؾكممميت
 اد ضبي  عى  اططؾعفيؽ اطتيبعيؽ طه. 



همممؾزارة فمممرض إحممم ى  رئيس مجىمممس اطمممؾزراي أن اطمممؾز ر أن رئممميس اطممم ائرة غيمممر اططرتبظممم طمممثي يمممي: 
 دائرته اططاطؾل ب حكيل ضي ؾه اد ضبي :  اطعقؾكيت اطتيطي  عى  اططؾعف اطتيب  طؾزارته أن

 إ قيي اطراتب. -

  تظز   اط رج  - 

 اطفص .  -

 اطعزل. -

(.. ۸اططميدة ) اط    ؾطه اطقي ؾه فرض جطي  اطعقؾكيت اططظصمؾي عىيامي فمي: . اطؾز ر ثيط يً 
أند( طىممؾز ر فممرض عقؾكمم  طفم  اطظغممر أن اد مم ار أن ضظمم  اطراتممب عىمم   -۰۲ن أجميزت اططمميدة )

اطعميل فطمي فمؾل ضم  اططؾعف اط   ياغ  نعيف  م ،ر عيل فطي فمؾل  أممي إذا عامر طمه أه اططم ،ر 
ادضتمممراح مممم  يسمممت عي عقؾكممم  أ ممم  فعىيمممه أه يعمممرض ااممممر عىممم  مجىمممس اطمممؾزراي  ب فعمممالً ترمممار 

 .بفرض إح ى اطعقؾكيت اططظصؾي عىياي في اطقي ؾه 

. رئمممميس اطمممم ائرة أن اططؾعممممف اططخممممؾل طممممه حمممما فممممرض اطعقؾكمممم .. نطممممه فممممر ض رابعمممميً 
   اآلتي : اطعقؾكيت

 طف  اطظغر.  -

 اد  ار.  -

 ضظ  اطراتب م ة د تتجينز  طس  أييل.  -

 اطتؾكيخ. -

ن ذا أنصممم  اطىجظممم  اطتثؿيؿيممم  بفمممرض عقؾكممم  أ ممم .. فعىممم  رئممميس اطممم ائرة أن اططؾعمممف اططخمممؾل 
 إحيطتاي إط  اطؾز ر دتخيذ اطقرار با  اي. 

ػاضططنػبػرارػسرلػاضطػوبظ



،مم ة نتممؾفير كيممم  إطمم  جي ممب ادجممرايات اطتممي يفتممرض أه تضممطؽ إجممراي تثقيمما مممؽ جامم  مثي
ضممطي يت اطمم فيا طىطؾعممف فممي أثظمميي اطتثقيمما.. فممده اططاممرا يثممري عىمم  تممؾفير ضممطي   ثي يمم  
فعيطم  طىطؾعممف.. ناممي إعظمميؤ  إمكي يمم  اطظعممؽ بقممرار اطعقؾكمم  أممميل جامم  ضضمميئي    فقممرار فممرض 

 اطعقؾك  عى  اططؾعف مؽ اطقرارات اددار   اط ا ى  في سىظ  اددارة اطتق ،ر  .. 

أه اددارة اممي اطتممي تقمم ر جسمميم  ن ظممؾرة اطفعمم  اططظسممؾب إطمم  اططؾعممف   أ  سممبب ضممرار أ  
 .اطعقؾك  نمي ،ظيسبه مؽ عقؾك 

ادعتمراض طم ى عىم  اططامرا اطعراضمي   صنكػي  إتيح  اطفرص  طىطؾعف طىظعؽ بقرار اطعقؾك  
( 8دة )ضمرارات فمرض اطعقؾكميت اططظصمؾي عىيامي فمي اططمي عى  جطيم  مثكط  ضضيي اططؾعفيؽ

, نطىطثكطم  صمالحي  اه تصميدل عىم  اطعقؾكم  ان اه تعم ل عىيامي مؽ اطقي ؾه بع  اطتغىؼ مظاي 
   ان اه تىغياي.

............................................................ 

ػ(ػ:ػاظتؼاءػرالشظػاضطوظفػباإلدارةػ36اضطحاضرةػرشمػ)
 

فممال همم  مممؽ  اييمم .. نام   اطظاييمم  ضمم  ترممؾه طبيعيمم   عالضم  اططؾعممف بمميددارة طيسمم  عالضمم  أزطيم 
 نض  د ترؾه ك طػ.

فامممي اطثممميدت اطتمممي تظتامممي فيامممي اطعالضممم  اطؾعيؽيممم  بسمممبب عقؾكممم   رمووول الش ليووو  غنووو  ال بيعيووو 
  نضمم  تظتاممي امم   اطعالضمم  بعمم  فامم  اططؾعممف  ممالل ممم ة اطتجركمم  ()اطعممزل ناطفصمم  م مم  ت د،بيمم 

 عظ  تؾطيه اطؾعيف  انل مرة.

 ميت اططؾعمممف  مممالل مممم ة ادسمممتغظيي عمممؽ  ممم,  ادسمممتقيط تتط ممم  فمممي ) رمووول الش ليووو  ال بيعيووو 
 . (اطؾفية, ادحيط  عى  اطتقيع   ,اطتجرك 

ػ:ػاالدتػاضظ.ػ١



 ادستقيط  اي إه اي اططؾعف رغبته في تر  اطعط  اطؾعيفي  ايئيي ند تتؼ إد بطؾافق  اددارة.

اطعطم  فمي اططرفما  اعتبيرات رغب  اططؾعف هتمر   تتق ل عىتضييت سير اططرفا اطعيل إذ أه مق
 غؼ اططارا أحكيل ادستقيط  بطي يضطؽ استطرار اططرفا اطعيل بي تغيل.  طػاطعيل   ط 

ممممؽ ضمممي ؾه اطخ مممم  اطط  يممم  عىممم  حممما اططؾعمممف فمممي تقممم يؼ ادسمممتقيط  ( 35فقممم   صممم  اططممميدة )
 اددارة. طتق ،ررفضاي إذ ترك  ا ا اامر ن جرايات ضبؾطاي أن 

 نفا ا   اططيدة : 

 .مه إط  مرجعه اططختص بظىب تثر ر  يق طىطؾعف أه يستقي  مؽ نعيفته. 1

 . الل م ة د تتجينز ثالثيؽ ،ؾميعى  اططرج  أه ،ب  في ادستقيط  . ن 2

بي تايئامممي إد إذا صممم ر أممممر اطقبمممؾل ضبممم  ذطمممػ   ن ذا حممم د اططؾعمممف  ن عممم  اططؾعمممف مظف ممميً . 3
 .بؾل ادستقيط  ؼيجؾز ضبؾطاي مؽ اطتير خ اططث د أن ضبىه مؾع ا طق

ضبؾطاي صراح  أن ضمطي ي     نعى  اططؾعف اط   يق ل طىب ادستقيط  ادستطرار في عطىه حت
 ىبم طاططامرا طمددارة  اياطتمي حم د ،ؾمميً  اط الثميؽ ة ر  عطىه ضب  ذطمػ أ  ضبم  ممرنر ممأمي إذا ت
عمؽ ام ا اد قظميا غيمر  هته اطؾعيؽيم    نطمددارة أه تثيسمبيكؾه ض  أ   هؾاجبي فد ه بفي اطظى
 .اططارنا

ػ:االدتعظاءػرنػخدطاتػاضطوظفػخاللػطدةػاضتجربظ.ػ۲

ناحم ة   طتت كم  اطم ائرة اطتمي  طط ة سمظ   نل تعييظه في اطؾعيف  تث  اطتجركاططؾعف عظ  أ يكؾه 
اطعط  اطؾعيفي.. فدذا ت كم ت ممؽ كفييتمه بعم  ممرنر مم ة )اطسمظ (  في يتهتؼ تعييظه فياي مؽ كفي

مم ة اطتجركم   جم دتص ر أمرا هت بيته في اط رج  اطتمي تمؼ تعييظمه فيامي   ن ذا طمؼ تت كم  ممؽ ذطمػ فت
 .ست  أ ار أ رى 



ىعطمممم  اططعمممميؽ ؼيممممه.. فتصمممم ر أمممممرا طه  ممممالل ممممم ة اطتجركمممم  أ ممممه د يصممممى  إذا ت كمممم  ط ائرتمممم أمممممي
مثكطم  ضضميي يعتمرض عىم  ذطمػ طم ى ه   نطىطؾعف فمي ام   اطثيطم  أه   ميت بيدستغظيي عؽ

 .مؽ تير خ تبىيغه بيامر  الل ثالثيؽ ،ؾميً  اططؾعفيؽ

ػاضتػاردػ:ػرضىػاإلحاضظ.ػ٣

بعمم  سممؽ  تتضممطؽ ضممؾا يؽ ن غممؼ اطخ ممم  اططختىفمم  ضؾاعمم  تممظغؼ تقيعمم  اططممؾعفيؽ نتجعىممه نجؾكيمميً 
 زاممرة  ممبيبه فممي اطخ ممم  ادجتطي يمم    نضممطي يً   أفظمم نفممي ذطممػ مكيفمم ة طىطؾعممف اطمم  معيظمم .. 

مؽ اططجتط  اح  أعضيئه اط ،ؽ   مؾ    نمراعمية طىجؾا مب اد سمي ي  اطتمي تجعم  اد سميه بعم  
سممؽ معمميؽ غيممر ضمميدر عىمم  اطعظمميي.. فتصمميب ضممؾا  نض راتممه اطب  يمم  ناطعقىيمم  بمميطؾاؽ ناطضممعف 

 نا   سظ  هللا في  ىقه. 

همميؽ  ممؾعيؽ مممؽ أ ممؾاا اطتقيعمم  اطممي اطتقيعمم   ضممي فممي ضممي ؾه اطتقيعمم  اططمم  يانضمم  ميممز اططاممرا اطعر 
 : اطجؾاز  ناطتقيع  اطؾجؾكي

 :جؾاز ادحيط  عى  اطتقيع   -أ

  مؽ   م  تقيع يم    أن أكطم  ظس( 25أكط  ) بع  اهاططؾعف ادحيط  عى  اطتقيع   طىبإذا 
  في اطظىب  مالل ،بز ر أن رئيس اط ائرة اططختص أه اطؾ  عى  طسيؽ سظ  مؽ عطر   ( 50)

نطمؼ ثالثيؽ ،ؾمي مؽ تير خ تسجيىه في دائرته ن كؾه ضرار  ايئيي   أمي إذا مض  اططم ة اططثم دة 
ن   مم  حقؾضممه  يعمم  بي تامميي ممم ة اط الثمميؽ ،ؾمممي اطتق اطمم  يدً ثمم،بمم  فممي اطظىممب ؼيكممؾه اططؾعممف م

 .اطتقيع ي  اطتي يستثقاي بطؾجب اطقي ؾه 

فقم  أجميز اططامرنا إحيطم   ,بقرار مؽ اددارة دنه طىب اططؾعفاطتقيع    نض  ترؾه ادحيط  عى
ثالثمميؽ سممظ  فممي   ممم   طخيمسمم  ناطخطسمميؽ مممؽ عطممر  نأكطمم اططؾعممف عىمم  اطتقيعمم  إذا أكطمم  ا

 تقيع ي .

سممتيؽ سممظ  مممؽ عطممر  بصممرا اطظغممر عممؽ طمم  اططؾعممف عىمم  اطتقيعمم  إذا أكطمم  نكمم طػ تجممؾز إحي
   مته اطتقيع ي .مق ار 



( سممظ  ناممؾ اطسممؽ اطقممي ؾ ي طدحيطمم  63ب. اطتقيعمم  اطؾجممؾكي : فممي حيطمم  هىممؾ  عطممر اططؾعممف )
عىمم  اطتقيعمم  , نعظمم  صمم نر ضممرار مممؽ طجظمم  طبيمم  يقممرر عمم ل صممالحي  اططؾعممف طىخ ممم  , فممي 

 ا   اطثيدت يكؾه اطتقيع  نجؾكي .

.................................................. 

 

 

 


