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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٧٧                                                           )٢٠١٦ 

  

ان ام  ء ادا  

 .ر ا                             .د  اد زاما  

  

  

  

ا  

. اذ  ا ام ار ا  دول ا      ا  ا ا  ا     ادء      

  . د ا از و  اس ار وأن

   ااق وأ دن، وذ: إ   ا  ا و  ا ان ادء     

ن وم ة اد ااو و ،ت اات واا ء ادن ام صم  و

   ا وا، و اب ا وام.وي 

و ادة واطن وال  اار      اة و ان اف ادء ا   اد و    

 ا ا وا        ا وا واداري وادي واري وا واظ       

 دا د ر سا وا وا ت اا      راه ا ن ة وا 

 ءدل اا ا ت ات و اا ا واقا  ا    اقن ارد وا

  ء ادا  اق واا  وا ا ا        ن ود

و وزا  ا ا  ءا       و ود  وا اا ا 

ت  من ادء ا  ر  ادء ا و  ل ر اد و  اء       

   ا ا از.

             )  ا ا  ف  ان ا ا ا د و ر   ا  (  درا

 ا رم  ا  ا در ت م  ء    ت اراا  ا 

 .ء ادز ا  ل لة ا ا   و ا  

        ا ا  لا وا ا و   ا  ه ا  ير ا

 ق اول ما ا     ا ا م  ند اق واا  ء ادز ا

ا و ا ا ن  ادء ا ومث  ا ام  وات وات ادء 

 . نو ممه او ء ادز ا  

  

  

  

  

  

  



ان ام  ء ادا  
 

  

 ٦٧٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ا اول

 ء ادا   

   ا   ا ا  ثر مة ون م ولا ا    وم ء اد

  ادء ا. ادء ا ا  ا ام مق ا ااف

 ولاا  

  :ا ّدءامة ور 

ة ا ا ، ا  مء  ّنأ : )١( ة ا ا ا ّدءاة   ا أّن

ا و ااء  ىا   ا أ  وع ا  ا او وان  )٢(،ا ّدءاة 

   إ.  مب ا  ٣(أن(   إذ وا ا واوأ    وأن ا 

  ع اء،  ج او ،ا و اا  وذ إ    

 ا اة،   د ا، و و ا، و ا     ا ا، وا اد 

  ة، و ون   جم ال ول أنّ ةر اوا ت ا  ،  د أوا او

ن ام،  أوا ء آّد   رهو م  ا نا، دة ادوار و ّ : 

 م ا،  ا، و ه اا    و  أرإ ّ ء من ات 

ا  ، و    وا اا ا إو ، و ى وهأ اا  م

:ّ)٤(     

 ا  : وامدي: اا  

ذ ة ن ات اا  سن ا،  اأو ام أو أم    

أو ب ام دات إدوا   ،ا ا م ات، اا  ،م أاف و و أ

   ا  وه، أو ب امن أن إذ ن اف ،  ديا ام  أس 

  و ره  م ،و اد، ، أو  ،ن ا ار أو ا   اي ذو

  أن  نأي ا ا   ،  ومر ،ان  وا إذ ،ذ  ا

 مب ا  ضامه، و ا ردعو ما د  ،روا ذ   ا ،   

                                              
)١ (–  نما  ّم ا ا إّم :ا ا  ىّوا ، و ،اا  ي وذ  ا  ن

 مم درا /مى اوا ى اا   . ا ّا ا  ا و ،و ، وا ،رم

 ).٤١، (ص:١٩٧١اد، - ا ا، ا :ّ ارف

)٢ ( -  مما ا :ءّد  ،ّول اّاق واا  را  ا ا  روا  :ا ، ري-  

 ).٩ا، (ص:

)٣ ( -  ،ا ا  ، ىت اوا  اا ا  ا ا :  ص: - ر) ،اد١٣.( 

)٤ ( -  ،تن ام  دئ اا :ر  مما ا :وي، ادر اا  ن رو ا   -  اد– 

 ).١٣- ١٢ا، (ص:
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٧٩                                                           )٢٠١٦ 

  ن ذ رام ا  و ن  .اما  ا  ر و ا   أ

ب أا  عارر ا  ة ل، .تا    ّ٥(و(  

   ءص أو ّدا ا ٦(ا(  ءاّد ا  .ط ة ز وإم  ه ا

   )٧(م.ا ، أ  أى  ور ارة ،و ا،  ار

 ا ا  : مما  :  

   وإن و ا  ّ   ّ ، مو، و، اوا، اد اس أم ، 

ار اا   ا ور أو ، ا  ص ااد،  ،أو اى ا ما و

 رّا نووا ا،  أّن أو ا ا ا أدرما ا ط    دين  ،ا

 ا ا وز  ، ر   م ا  ه إ  د او ،ا أن إ

 وإ ا  ىه اّ، وو دا و ا ،   ،   أو 

   مدي.  ااور اوم  تر او ت  ما ص، أوة ا

  ا م  إ،  ر وأ ،   أو  ا  ىأنا  ا ّ أو

ما،  ّو دا ىوا   د أن  أ ذ و ،مب ا    ما

 ده اّ و  ذ ءاوم ّ و ، ب ا اّ ا،  ّما 

   )٨(د. ما   ام  آّ ا أو

  

  ا ا / اة: 

و  ا لاا ا ،  ،ةا    ل وا ا  ر  ة

 ذ ون ا ام اّ ا  م م،  ،ا ا  ع إذوذ  ن ا

 رس يلاى اا، دت واما و، ا وظ   اوّ  ةا ظ 

   )٩(.ا ّدءاأن   إ َُ   ه ام وض اب. و

  : ا ّدءاا اا/ ا ا أو 

                                              
)٥ ( -  :ء اّداق اا ا  :ا ،اا  نّ ، ممث ا-  لاد،  - وزارة اص:١٩٨٨) ،ل ٩وأ (

 ،اا  :ا ، ا  ،ات اص:١٩٥١، ٢ا) ،ت، ٣٤ن ام ح  وا ( ،   ر

 ،(ّر اد   اّ ر (درا مم ّرم وا أاّ  ).١٧- ١/١٦، (١٩٦٨اد،  –ا : ااء 

 ا وا ا وزارة ا :ّا ،زاما–    – :٢٠١٣،  ٣٩ر، :٣٨٤(ص.( 

 ا ا اا ا ال  ى ام : ا ا ّ  اد ار دى  اص، أو ا –) ٦(

.رد واوا ا   ير ادل ا ما    ،رم مم درا /مى اوا ى اا  

  ). ٤١(ص:

)٧ ( -  مما ا :ءص: ّد) ،ّول اّاق واا  ١٠ -٩ا .( 

)٨(  -   : رم ّمم درا) رّ اأ اّ ا ،(ّ :ص)٣٨٤.( 

)٩ ( - ،ّ ىت اوا ّ ّاا ا  ا ا : :ص)و١٧-١٦ .(ء اّداق اا  :ص) ،ح ١٠- ٩  وا .(

ت ان ام ،ا ر  ، ريص:٢٠٠٢) ،٩ .( 
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 ٦٨٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 ون ،ا ّدءاأو  ،    ا اإ  ا  ّدء ا ه ا و

ه ا ءأ، او ،وم ن ؤو ىا  ما ّ ا ا وط . م ا 

أ ه  ة ام، وم اَول اى ار إنون ذ ،  ول ة  م ا ّدءاأو 

وأ ا ،وا ما و، ا وا  .  وا  ء  م  ، 

د و و ا ،و  اىوّ  ،و اد وامت ،اىو،   اي  اا إذ

ا   ا ني آراءُه، و،  ه ا    ا أم  وىوا  دوم. 

 ن . اا   و ا همي ذا ا .رره او ا دة ام   م)١٠(   

ما ا  

  :اّدء اأاف  

    ة ت إ   مم دة أو مم م ّ أّن،  ن  ،وم و

ء اّدا  ّما    ، ءو     نما ذ  ودة اا ءّد  ا

 و :   

  ،  :اّدء ا ز إ  ف ا امن، -١-(ادة

أو-  ،اطا  صوا ،و ،وأ وا م ،ّ ا وا وا  ظ

وال اأ.  

م- ا ا ديدا اطو ا و ،،وا ار ااط   وا  ا

  امن. 

- ء واا  اا  ا ا  ت اا    وا ،ل ا، 

  .ّديأ او، وم ااط اّ ا  اا  ،و  ات ون ر

   وات، و امن.ارات واا  ا- را

 - .را ا  ى  ةت اا   ا  

د- .و  ت اا ت، وزوا اة اا ر  ا  

 - (ة واا   ا.)١١(      

 ممدة اه ا أّنو    ك ة و  ىأءّد :  أ  ا  

   اا. اال ار   -١

  اا و امن.  -٢

٣ -  .  ا  

  او  ات.   -٤

٥ -   ا . ا ود  ا  

٦-  م  ا .)١٢(  

                                              
(ص: ّ)، اّ ). وا أاّ ر (درا مم ّرم٣٧ -٣٦: أل ات اا ، ا ، (ص: - ) ١٠(

  .)١٧وا ا  ا ااّ ّ وات اى ّ، (ص:  ).٣٨٤

 .اّدء ا من  ١ادة  -  )١١(
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٨١                                                           )٢٠١٦ 

 

٧-  ا  ا وا ا  مما   ظ  نل روام ا 

.)وإ )١٣   لا اف أىطأ  ا ّا .إدام   يء 

٨-  لا  اءا ت واد ا إ.ا  اا دا 

٩ -   ن  ء اّداا  ا ا ا.)١٤(  

 اءة ّ اّدء اأو ادام ،ّن ز  اّاء ن اءة  ،اىذروة ا  إ ال  -١٠

ّر  اّ ما  .)١٥( 

١١- وا ح واا ا  ن ق ا  عا. 

 اد   وى ا ق امن. -١٢

  دور أة ا وا ا واداري. -١٣

١٤-  .ا ا  ا ا 

١٥- ء اا   دورات  .ز ت وز و 

١٦- .ا  تا  ا زا و 

 .اّدء ا   ز   اد وه -١٧

  اام و اات ودرا ت ة. -١٨

١٩-  ر   ت  اء اّد١٦(.ا(   

  :  اّدء اواي و  أّم   أاف 

١-  .مما ا ال ا  داروا دا اا  

٢-  .ا  و وال اا  ظا 

   أ او ود اة ا  ارب.  - ٣

٤-  ا لا  ت ات واا ا .وا ا   

٥ -  ا  اد و ما ت.م 

٦-   ّر ا اا  تمت واا  ا ور ا ا ادارة  ا 

  ا او ط من. ال ا  ل اا

٧-   اوا دا  دارا   ا اءة اّا .اا و  د 

   

                                                                                                                                             
)١٢( - دار ا  :ا ،ا    ر ،ات ال ان ام ح  ا :- ن-  ،ردنا

 ).٣٤(ص:

)١٣(  -  ات ال اى  - اا اى -اا ما -  اء اّد- ي واا - ذ ا ،ا ا  

 ). ٣٠ ا  و در   ، اد، (ص:

)١٤(  -   :) ةhttp://www.mohamah.net( 

)١٥(- :  نم حأ ات ال ا - ا  رم   ر درا ،و روا وا ردما ام

زوا  دار ا ،ا -  ن-  ،ردنص:٢٠٠٥ا) ،٤٩.( 

)١٦( -  :)  http://www.marafea.org(   اا اف وااء اّدا ا اراة.، ا  
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 ٦٨٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 ا ام/  

  :ا دءا تاوات و 

 ء ادت ات واوا  ا ا  ثا ام وم ا  قم  ا 

.ء ادت اا  ثم ما ا  ا ء ادت اوا ول اا  

 

ا /ولا  

  :ادء اوات 

 نم أو ءاّد ا  ١٥٩ر  ء  ١٩٧٩أ  لّاءاّد ت اوا اوم    ة

 و و و ،ا  ط ا  اردا ا   اا و ،

  :  )١٧(و ا ّدءا من  ٤٠وادة  ٣٩ادة 

  – ٣٩ -ادة 

أو - ا  ا    دوا وظ ا  ا .  

م –  .اا   أو ا  لا  و ، د ا  

 – ن ا ،ت وار واأو  ا وظ   ط    م إذا ،

   )١٨(مء .ا  ، و ا اا أو   إ ق ر و أو اص، 

را –  وظ    رة أو أيا او ءاّد ا .  

 – ت ا و ،اء اأ  ة ااء ارل. اا وز ر)١٩(   

د –  دارة اا   اا ،   إذا أ َنِذإ  ن آ   لا وز 

.رّ وف)٢٠(   

ارّ   أ ض   ة أو ا ،ا ،ر ا ّدءا ز   - ٤٠ -ادة 

.ا٢١(ا(   

 أن  ا ّدءان  ب   د  ام اداء وا  ا ّدءاو  ز  

أ   أ ) ا أداء ا وا ر ّوأن ا و أ  ل وظ أن أ ا

(  لأ   د واو اوم م اما ل وأن أطوا  سا  أ،)٢٢(   ّأ

) :ا ّدون ا ء اّدء ا نرد  أن أ ا  أ   داء وا

                                              
)١٧ ( -  :ّداء ا  ،ط  ت ،(ونوا ورة اا ا ا ط  ات أ) :ل اوزارة ا-  ا

 ).٩ا، (ص:

)١٨ ( -  و دةا  ٤٣٧ ر ات ان ام ١١١ ١٩٦٩. 

)١٩ ( - ي رو أّن ا   دأط ي رو ا وا ،ر أط  دأط ي رو وا ،ر أط  دأط 

.ر أط 

)٢٠ ( - .   او  ن  ن  ء اّدء اأ   اقن ارد ا   

 اّل. ١٩٧٩ ١٥٩ر  اّدء امن  - ) ٢١(

 .٦٢٠٠٦ال من ا  اّدء ا من  ٤٢اة ام  ادة  -  )٢٢(
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 لأ   د واو ،اوم ،م اما ل، وأن أطوا ،و ،و ٢٣( ).أ(   قوا

 ف  مردع اّأّن ا  رة (الوا  سا  وأن أ.(   

  :و  ا) أن ا ّدءا  (اة وأء  اوك  ات 

١-    وذا ،و  ن ذا أن وا وا  درا  ن وأن ،  ام

واظة، وا د وار، وا وآداب ا وا ا، و ا، و اع،

وا وا ّد اا  ش  أو ّ ّ ا ،دب اا ّوأ .

   ا    ردي، ودب اوا ردا ا  أن   نرد

ى  ا، وأ إذا ا   اام  دون ا اى أن   أ أ

  أ  إ ن ا أن  إذن ،ر واما  إّم  ل أن  ل

 .ر  نما  

  م  ا وا. وأن ن ا  ا ، ،أن ن ذا ق وأم  م و  ه  -٢

٣ -   ن أن  . ةوذا ، ة ذا ،ا د ،ا  

٤-    .اأ  رةر، واا و ،وا ،اوا ،اوا ، ّ أن  

٥ -  ّ  ن ذا أن، . ه و  )٢٤(   

 أ  ل ا    أك  اا وم وع )   نرد

 و ا   (اءاّد ا  :  ةا ا ء أداء واأ  

  ز. اء وا ا دون  أو أدا -١

  س واطاف  ما و ر ال. ك  دا ا ور ز  ا اّذ -٢

  . اىأء و  اى ل اا وا وا  أطاف  - ٣

٤- ا وا ا   وا  .ّ زات و  

٥ - ا وظ    رة أو أيا او  .ء  

٦- ا  ءم بإ أي،  أو،  . ي م ا و ،  أو  

٧-  .آ  أو أي أو ا ا ظوا ا ظا  ا   

  ات أى.  ورة دة  أ،  أس ا اىا  أطاف  -٨

٩ -  ا  ىن ا إذا:  

  أو   ا  ار اا.  ،أو ا ،زو -أ

أو أ  ،أو أ أوده ،أو  زو،  أو و أو أ أوده أو أ أ    أ ا -ب

 .أ  

                                              
)٢٣(  - ن ام ١٨ا ن  ٢٠٠٧م ر ء ادن ام ١٥٩  ن  ١٩٧٩رد إ  لّاقاا،   ر نموا

ة و  دن ذي ارد٧١  ٢٩/٧/٢٠٠٧. 

)٢٤(  -  ،أ  م ،ءا   ات : :رة اا -  ،ص: ٢٠١٠، ٢أر) ،٥٢-٥١(. 
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 ٦٨٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

أو ة  ار  ،أو م   اا ،ظا  رأو وا ،أو ، ّأو وّ ،و  ا -ج

ا ا أ  اا،  أو ا،  إدارة ا  ءأ  أوا   فط ىا، 

 . أو أ  

أو  ،أو و ، ّن  و  أو ،أو أزواج و ،أو و ،أو زواج أ ،أو  ،أو و،  -د

ّ    ىا  .ا  

 -  ط أ  ا أو ىأا،  م   أو، ا أو،  أو، أو أّد  . دة ى  

١٠- ا ة أ و  ةوا     اك  أوا  م و ،اا را 

  ا   أره آ   أي  ات ارة. 

  أن ن  ق ات  و م اا ال.  -١١

  ا.  اّه  اس  أم و إ ؤأن   وأدا -١٢

١٣-   ن أن  ااا ا  ا  افط ىر أو و اف اف اإم

  ىاا .  

١٤-  ت وار وان اص،  اوا ت ا وا وظ   

  مء . ا ا اا    و

١٥-  ا . ا و ال اا   

١٦-   ا اوا د.  اا  أو   ت أوا   

  ار  ا وا أء اوا وه.  -١٧

١٨-  ا د ارت اا ، را ر وب ا ا  .  

١٩-  .وا اء اأ ة ااء اإر  

٢٠-  لاأو  اا ا  ا  ل،  . ادأ أ  أو  

٢١- اء اأ اأ   ا،  لوا ت اأو  ،اا   ح م 

ا .  

  أن        و ا.  ،أو أر،  ا اح ت  -٢٢

٢٣ -  ط  ىاا ب ا  ا ة أ  دواة واس اأ ، و  ا

 ت أو اء   ف ي .ك  

أو ظ  ،أو  ،أو دا، اء ما أطا، ر وا   ا ا  اص -٢٤

ا،  ءة.  ،أو زوا ة وو  دون  

٢٥ -  ا  تأداء وا  ا طم  أنت وا ااأداء ا   ت او

 .ا  

٢٦- ون اما  رات ان ا م  أن، وت اى  ،واا واد  ا

 .نمق ا   

ل ا ض ،وا ،ا اطو ،وا ،وات امم ،واا،  ادر -٢٧

 .ا  و ا    دةوا   
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٨٥                                                           )٢٠١٦ 

   ف ا ادة . واّ ،و اوى او،   از -٢٨

٢٩ -  ووى اا   ا نما و، موع و  دون م  عا و م

 .ا ام    

٣٠ - ا رة أا ت ا   وا ا  ا، را ن وأن، راو و،  ود

زاف اط   د ،اوا، وا، وا،  و ،ا    وا

 أن .ا ا م ذه أن ا وا ا ظ   

٣١-  م  رةأو إ   ءا ىت ،اء اأ ن ذ اء،  ا   أو

   ا  م ن أيا  ا  ارىده.  ا  أو  

  ا  أدا  ا ا ّدءااك ا وا ة وأء وم   ه

.ا ا)٢٥(     

  

  

ا /ما  

تا ء ادا:  

١-  اتا دا وص: ا  ولياا   ءاّد ا    ياا ود 

  م  نماو ا ا)ت اا ،  دا وذ  اوا ،  

(ا   ا ا م   ّ، )٢٦(  دةا ٥و و ن مما   ء اّد)

 ء اوأ ،ل اأ  افا ( ةا   ،ا.)٢٧(  أ 

 أ و ،  ا دا و اا  تا ا  ء اّد نما

 ل اأ   ره ا   ا ا م    ذإ  

ا ء اوأ ا دا . )٢٨( 

ه ا اءو اتا أو م ا ا ،  ت دا ي ودور ا 

 ،و  اءإا.دا  ات  ضن او  ا تا اء  اا ا

ّن ا ،ا أو    ا  أو  إ .)٢٩(   

ا إ  ، وأ ّ ا  أو ّامن    ا أو م إ  ا و

.ا ٣٠(و(  ا  ب   دثن ا  ا د او ة ووا   إ

ا    إذا ط إ ا  ا ّا  ول ا  ر و ،

                                              
)٢٥ ( - ا وع ا روا : ،اقا  ا ا ا   وا م  د ،ا 

 ا دار ا :ة،  –ا٢٠٠٧ا) ،٢٢٤- ٣/٢٢١.( 

  .١٩٧٩  ١٥٩ر   من اّدء ا ٢اة ام  ادة  - ) ٢٦(

  .١٩٧٩  ١٥٩ر   من اّدء ا ٥ ادة –) ٢٧(

)٢٨ (–  :ء اّداق اا :ص) ،٨٠/٨١(. 

)٢٩ ( -  : دة٥١اا / ة– أ-  ر ا ات ال ان أم ٢٣  ل. ١٩٧١ّا 

)٣٠ ( -  :م ر اا. 



ان ام  ء ادا  
 

  

 ٦٨٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

. ا    أو ، ا ا ٣١( ا(  أن  أن ءوّد دورا ا   ر

و ، ا   دا ي وا   اف  ذ ن ا ء اأن أءاّد 

ا . زا دا و اا     )٣٢(    

٢- :ا  رت وااء اإ  

ا  نما ،  أو مت واا   ر�   .اا أ  م أن ا 

ّ د  ،   أو أن ،ا  أو ا  د اا  د آ أو إ

 ّا ا   أو أن ، ا قأو إطّ   آ أ  ّا  أو ط

 اىن ا، أو  أء أى  ا.  و أن   إ إماب ااء، أو اب 

     ود  اّوااج، وإء  اد وا  ق اد وق 

اء أن    ،ّ ات واار ا ض ا .)٣٣(    

ا أو ُ أن ا   نمَِ  ءاّد ارات  اا ل  ا ر

ا  و ،ور  أ ا  ر ه أن ، و  ءاّد اء  ار وإا

.ممت ات وا٣٤(ا(       

٣ - ا أو :ا را   نمءاّد ا ا  ا تات واا  را 

ا  ، دا   ة ق ا  و ،و ا  إّاء  ،اب ام وط

اب ا إ و، و  اء د آ وا ن ادث، و أ وامل 

ّا  أن و ،  اا  ة   ن ذ اءة، وأو ا ،اض ا اج أوأو ا داما

 ّدءاإ د  امد ت ا ا  از  ا و أن  أم  م  امن. 

ا أو ا ا.أ ا  و اا ت ا ت إن   ر دونءاّد ا ّ 

 ذ ا   أ وم ، .م  ا ار ا  ا ٣٥(و(     

٤-  طم (اراتوا ا  ا) ا .  

 زّ  ط أو م ادرة  ما ارات واا اءوا  أو ا    

ا  دةا ممد اا.ا  ورة ت إذا رأى  ارإ    أ  ممة اوا

   أ  ره، و ةاّ وأ ،  درةارات اوا   ارا  ط

 يأا   ا ا ءاّد ا ن ا ي.  وإذاار اّ  دا اراتا 

ا وا رة وا ا  درة  دأ  ا    إُ  إن ،ْ  م

                                              
)٣١ ( -  : دة٣ا ء اّدن ام   ١٥٩ر  ١٩٧٩. 

)٣٢ ( -  :ء اّداق اا :ص) ،٨٠ .( 

)٣٣ ( - :  دة٦ا  ر ء اّدن ام ١٥٩ ١٩٧٩.  

)٣٤ ( - ممث اا  :اري، اا ا   ،اا ء ار ا :-لاد،  - وزارة اص:١٩٨٦) ،١٨٧- ١٨٥(. 

 ا ا ،ل ات اا اادي و، وح من أ. )١٩١- :١٨٧ر اء ا اا، (ص: - ) ٣٥(

 ). ٦٠-١/٥٩( ،١٩٦٧اد،  -ا : ارف



     .ر ا          .د  اد زاما  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٨٧                                                           )٢٠١٦ 

ٌط ذوي ا  ا  أّن ا و  .ءّد وى اا  ن ن ا ع أنوأراد ا .ا

ءّد ر ا . وىا  )٣٦(     

  

ا ا  

  زءاّد ه  اوو مما  

 ا ا  ثم   ا ا وم و ممه ا و ء ادز ا  

 ما ا ا ء ادز ا  ولا ا  ء اد مما  ق ام

 و  

  ا اول:

  :ااّدء  ز 

 من  -٢٥-دة ا (و  م ّ اة او دن ر ا ااق و ا ّدءان ز 

ءاّد ا  ر ا١٥٩ا  ١٩٧٩ :   

  .ا ّدءار  -أ

 .ا ّدءام   -ب

 ت. ع  أو أ    -ج

  .ا ّدءا   رّ  -د

 - اب امّ .ا  

  ا اد، و  ا ّدءا أن ن  ر  مومّ اة ام  ادة 

 أر  ا ّدءا ن  رردن ااق  أ   ّ )٣٧(.)أء ر ااق

 ا  اق، ون اردا ءا  ا  .  

 ّدءاز ال ، اي   اا و ااف   أء  ا ّدءا ر  -٢٦ -ادة

ت )٣٨(ام  نو   و .اءّد ا  ر وطا:  

أو-  رءاّد ا ر  :ءاّد ز  ا   داري ااف اوا ءاّد ا 

دات وارار اتوإ و ،أدا و ا  توا ا ر ءأ  

  ّ ال . و تاّ و تاون ه  اد، و  ااق،

  ااق. ردن

  ّا :ّا ت وا  أياء ان، وإما   صت اا ر 

، و، ون ى  ا ار، ا ّدءا  ل  ااا، و ات اى 

ر  ا ا، أو  اّ، و ات  او ا ااردة   ات 

                                              
)٣٦ ( - ،اا ء ار ا : :ص)١٩٦-١٩٣( . 

 .١٩٧٩ ١٥٩ر  اّدء ا من  ٢٥ادة  -)٣٧(

 . ١٩٧٩ ١٥٩ر  ا اّدء من  ٢٦ادة  -)٣٨(



ان ام  ء ادا  
 

  

 ٦٨٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 م توا إ ا و ،ا   ءأ    أو أ  ءّدا ا  

ت اا ر أو  م أ ٣٩(.ر(  

ا ّوأت :   م :ا  

١ -   ي  ر ت إ حو ،ا    ّ ،لا ل، وا وز

  .ا ّدءاز  أاف 

٢ -  ر ى رأ ّ ّ ء إءة أ ك، و  لا وزءاّد ا. 

    اوح ااث  ،ل ظة ااأ إ وز ال ر ر أى  - ٣

 ح ااث.إح ار وإداة 

اام وام  ت ا أز ا اّدء ار   اّدء ا أو من و

 تهوام  إت واوات مأو  ا اص اوا ا    ر ا

 م اار  وا    ر ا أو  داة ر ا أو  ال 

  ه  اات اءا اّذ، و ط، أو  ا ّدءاو  ا أو اذا ن   اّو أ

امت، و.)٤٠( 

م-  ر مءاّد ا ر م  :ءاّد ا  ءاّد ا   ب ا  

  ا. و اات

١ -   دوا ءاّد ا،   ر و إ رءاّد ٤١(.ا(      

٢ -   ءاّد ء  اون أة وون ا  أءاّد ا. 

 .ا ّدءا  ر  اا ل واات   - ٣

          - اّ ا :ا  أ  ةا ا  ا اوا ا  ا ط

 و ،و ر  ا ءأ  ف د ذ  هو مما ءاّد ا 

ه اوت :   

١ -  ا  درةارات اوا ا  ا   ا   ورة إذا رأى.ذ  

٢ -   ا   ا وى  اا اث، وا   رب  اأ  

ات   اا ا   تا  رءاّد وا ،ن  اما  ّم

  اّ  ة   إ     وط ا، أو  اّ. و ا

   و .إ 

                                              
)٣٩(  :ء اّدص: ا) ،اقا و٥٧- ٥٦ ،(ا إ  :ا ،ا  ا   ،ات ال ان أم ح- 

،١٤٢٦ا -ص: ٢٠٠٥) ،ز  )، و١٣٨ -١٣٦و ّا ا دور مء اّدا ا   اري، ، اا ا  

 :ا ا  -  اد– ٢٠٠٦،  :٧٥(ص(. 

)٤٠(-  مما ا :ءص: ّد) ،٦٣- ٦٢ا.( 

)٤١(  -  نرد ا  أّن مّت اا ّ  ء اّدة ادا ، ك ،وأرة ادا ،ودنودا رة،    ف

  لأما اٌء نرد ا   دةا ا وا ا و .اّوا ت أو ا  ء اّدة ادا أ 

 داة اح ار واح ااث.



     .ر ا          .د  اد زاما  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٨٩                                                           )٢٠١٦ 

٣ -   ّ ن واا ا تا ّ  أو ّا ّت اّوا واّا ا  ّ

.ا  أ 

٤ -     نا ا ّ ت واا ّ.ما ت ادات و 

٥ -   أ ا ن ا  تا ،    ء اأ  تح ط وذ

٤٢(.ا(      

    را- اّ  ابل مأ  اف  :ا  أ اءاّد ا  أا  م  

  .نما  دة ا  ن أّناق و ات ا   ّ ن ارد  رةو

 )٤٣(.ردن ا  ااق و فّ  ر  رت  ا ة ا دّن أى 

 - اّ ا  أ ا: رست: و  

، و أن ت اا ّ امن، وار  اوى أ  ار ات  - ١

.م ام أ   

  ، وز ال . ا ّدءاااف اداري  ماب  - ٢

٣ - ا  أ  ممت اا ر، ن ،واوا، ت  ،واواا 

 )٤٤(. ا ّدءاأو امن ر 

د- اّ  ،نما  ا واا  اث: وح ار وإح اإ دا أ ا

ون ّه  داة إح ار  أ ، ا ّدءاو رّ ع  وم د ف  ماب 

  دا، و ر   اا ّودة ا  اّ ا تا، ورس 

 اا .و ا     

 - ا مّ :ت ارس او  :ا  

١ -  ال اأ  داريو ،اف ا وا ،ا   ا ء اذأّ 

اءاات ا.مما ا ّ  ّ اأو ا طم  

٢ -  ت اا  ر  ا  نم   ءاّد ا  امواا ا ى

ت اء  اأ رءاّد ص. ا   وأ 

  

  

  

                                              
)٤٢(  -  :ء اّدص: ا) ،اقا ٥٨ -٥٧.( 

)٤٣(  -  :ء اّدص:  ا) ،اقا ص: ٥٩-٥٨) ،ّاا ء ار ا ١٨٠). و.( 

). و ح من ١٧١- ١٧٠اد، (-، ، ا : اي  ، ا و :من أل ات اا و -  )٤٤(

س ار ،ات ال اص:أ) ،١١٣.( 



ان ام  ء ادا  
 

  

 ٦٩٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

ا ام /  

 مما ءاّد و ا:  

:ء اّد مما ّول/ اع اا  

  :وا ااح    ،أ اء اى  ا ّدءا     اراء 

ا. و    اىن     ا ّدءاأّن إ ال اول/ ذ أب ا ال 

  م  ا ّ.  ،ام اى

ا   ّ م   اىن    ا ّدءاال ام/ وى أب ا ال أّن 

 إدام ّا  . ا  و أ اء   دا 

 و   بوءاّد ا    مىّن  ،اءاّد ا  ا  ما 

ره  ا  ء وا ر أا ل  ىاا  ا إو اا إ .ق ا

 داوءاّد ف  ا إ ا ا ا    ن أن   ي  أ 

 ادام ط ّا  أو  اجا أو ط اء ط  ّ أو  ع اوإ ، و و

 إ  ن و .ذءاّد ا  ادام ط  نم ّل  از ا  ع اوإ

 ذ و  ره ٍر  ا اما أ ءاّد ا  ت ا دام ّأ 

 أه ا ر   ر ا ا  امد ت ا  اا ا ّدءامن 

 أن     أن ا   إذن،   وذوى ام دا دن و )ّد ء ا

م م ق أو ا  ط ون ا ا موي اا  را ا ويد  و 

 او و ان أو ا   درةا ارات واا  ق او )٤٥().ط ّأ

  ا ر ا ب نما م  ت ا دة٩-( ا- ر  -أوا ء ادا 

 ت ا  ّ ، ا اء، ود واا   ا و ا  ا اا

ذ ا ا، و  ات ب ااء او اع اد اى او اذ اي ااء ه امن وان 

اءة، او  او، او اء ا، ااج، او ض  اار اار اج، او دام، او ا، او ا

ان.اما ا ت وا  ذ و ،  

م- أ-  .ا ا او ا ا ء اّدا  ر ت اا  ت   

  ا  ات  امد      اّدء ا ا او ا  -ب-

ا ا ا  أيا اوا ارات وا (. )٤٦(  

 ّدءارّد  أز امن  ّن أ ا ّدءاا اي  أن   ا   او   

ا ا  ّد ،  .ّا اا    ّد  وا  

                                              
)٤٥( – : ةا -   ودة ان  ١٤ام ء اّدا  ر ا١٥٩ا ١٩٧٩. 

 .١٩٧٩ ١٥٩اا ر  اّدء ا من  ٩ادة  – )٤٦(



     .ر ا          .د  اد زاما  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٩١                                                           )٢٠١٦ 

   ّوأءاّد ا  ىا  ما   ىا     ّ   ما

و .اءاّد ّد ا   وإّم دا ت اط ّ هو  اا ن وما ، 

 ا نو،  .ا  ىة أ    

ءّد ا  ىا    ما إ ا     ن  ا أ

 ا   أياء اإ  لا  ا ة. و  أّنءاّد ا  ذو ط و ،

   و ،ىا  ا  ب أم  وذ مما داء وا إ   و

ا   ّى. أ  ّماا   ط وّن ا ءاّد اء  ا  

.مما رأ  

  

         / اّدء ا:اع اّم

 /لأّوا ءاّد ز ا   :ءاّد ا  را   ىة  او ا

وذ داء  ، ات اى ا وا ل أن   ا ،ذإ ا و ااء

 ل وا رة وا إ، و أّيا  ا ّ .ته ا  ر )٤٧(   

   دلوا ءاّد داء وا ا زا  أن     و  ء دي إ

 اون  اة ا  ل م   امن. و   ا و، ع اق

أل اء وادارة  ّ    إ ا  ا ّدءا إّن أل  ، ااإ ل 

ه، ا   دون اون   ي ز ا داء وظ   ور   ّ. و اون 

  نمءاّد ا  اا ر إأ  أا ا  إ رءاّد ا  ّت اء واا 

ا .نما و ا  

         و لا ءاّد ا  ا  ثّم  ع ولا   لا ءاّد 

ا ا ء وأا ع  ما   ثّلما ءاّد ا ت اا )٤٨(     .  

أّو/ لا :ءا   ذءاّد ا   درر اا  ء ا ا اد  ٢٠٠٥ا 

و ا   أن  ن ،   ااق ء  اء ا ّدءا وا  أّن  ٩٨ – ٩٦ – ٩١ - ٨٩

ردن  زارة ال أي  ا ااق ّ  اّ، و   ا ّدءا ، ّن ز 

ّا    ّأ .ا، و،  ومّ ا  رو ، ن 

اون  ا  و  ا ّدءاأء  ُ(: ء  يا٢٠٠٧ )  ١٨ر ) مناردن 

 ور ا امن، وي  ا ا    ا، واف، وا، وا واّرت

                                              
)٤٧(  - ا   را ين اما   ل و ا ود ا ل اأ : .ة تماء ،ات ا

 ).  ٣١، (ص:٢٠٠٨ –ر ن  ا، اّ: دار ا اة 

)٤٨(  -  :ء اّدص:  ا) ،اقا ٣٢-٢٩.( 



ان ام  ء ادا  
 

  

 ٦٩٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

،ا  ي  نو  ق.(زاوا ا )٤٩(  ال: إّنوأا  ل ءاّد ا 

: دة وّ   

١-     ا   ءاّد ا،   فا   أن  ىوا   

. 

٢-    صما  ا   ءاّد رة. اا ط و اء آراإ  

 .أ ّن م ا ّدءاإ   ا   ا أوامد أو ات   - ٣

٤-      ءاّد ا .أ  

  ال  أّن اء    أ، و ّ     ا ا ّدءاو أّن 

 ءاّد ا  او ة ذا: ن  

١-  .ا  درةارات اا   أن  ا   

٢-    ا   ا   ا ،  ّ ّن ذل  .ءو او  

 ات واارات ادرة  ا.اء     ا امن

٣ -     ءاّد ا ا  اا،  وجا و،   ن أمّن ا

   ر وإذا .ا  وإدار اءاّد ا  نم، أو ا  ل ا

 ،  أن ا   إر،   ض وأنا،  ذّ اءا  ات ا

      ن ا أنءاّد ٥٠(.ا(         

 م/ لا :ّت اا   

ّ وز ال وذ  أّن وزارة ال  ا مع ار ت ا  ا ّدءا   أّن 

  بأ ءن  ّدم روأ دول ا أ     .اءاّد ا  اا إ را ا

  وة اا  ذ  م ّدة ا-٦٠-  لا ز ز  افا ءاّد ا،  او

 أ   أ وام ا و ن، وما ا   صا 

)  ا امن. واي ّ ٣٩(ا اص   ادة  ا ّدءاودوا، وا اا أء 

ت  هذوا ءاّد ا.  

ا  لا ز رن اما  ء و ا دارا اف وا  ءك أءاّد ا 

  داء ا اما  ا   لا أّن وز إ .و وا ،اءاّد ا 

ووا، روإط  ا ما ّ  لا و .ا  ل أّما ز    أنّ  

 ءاّد ا  ذأو أّ  .   

 لا وز  أّن   ّوءّد ا  ا  ج   ادار اا 

ا  واأداء ا  ،    ن ط اء ا أ  ل اا ز  إذ

                                              
)٤٩(  -  : ر ء ادن ام  نم١٥٩  ن  ١٩٧٩رد إ  لّاقاا،  نرد ة و  ر نموا

 .٢٩/٧/٢٠٠٧  ٧١ذي اد 

)٥٠(  -  مما ا :ءص: ّد) ،٣١-٢٨ا.( 



     .ر ا          .د  اد زاما  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٩٣                                                           )٢٠١٦ 

 ،  و    اء رأ أو ط إ ٍ .و ذلا ءاّد ا  وز 

ل ووزارا و ّا ىزارات اا  و ّ ٥١(.أ(    

:ا ة وا /م  أّم     ز ن وإنءاّد ا  ن   

أّم ء إا من    وا  )ز   )٥٢  ّن اءاّد ا  ةو، 

ا  و،  بوا    كء  مأ   ّ . واءاّد ا 

ر  ب ا  ز مأ  يء  ،اأ   ّ ز ذ وءاّد ك  ا أن

ام  ص و ذ  )٥٣(اى أ  ا   ،وأ ام  اى

اا   ب  ّ ز أن  ،درةا واءاّد ا   ّ  ءاّد ا  

وا ا ز أوا  رض ذ . مات  ماا   ءاّد أداء  ا 

 ، ط    ّ ،   أىداة . وإذا    ّوظ   أو 

 ااق  داة واة أو  واة أن ّ  ا ّدءا، و  ء ام وز ود 

أو أ ا ر  ي ذن آ  ّ   أي، و .ّ ذنن ا أن )٥٤(    

:را ا / ء وا   ق كءاّد ء  اأّن أ   قا ّوءاّد ا 

و أوا  ؤ ن ّم ّدون وظ ،     ّمءاّد أن  ا

 ا واود ا ّ وا ت اوا واه او ،إ ا   ءاّد ا 

ا   ل أنا ز   و ،ّن إدار أن  ااء اتء  اأ  ءاّد 

ا :   

١-    ء زّن اّا اّ،    ىوا   دارا ا   ا

ءاّد ل. اوزارة ا و 

٢-     ءأ  نما  زاءاّد ا .ا أو ا 

٣ -  ّ و ا  ب  زا،  وا ا نوإرا ءّد  . ا 

    وإنءاّد و ا .رؤ    ض  دّق اا  جًء و

   ن ذ ر أءاّد ا ا أ   ىا ورا وا ا،  ا 

 إ  أو أ ىإا  ا     ّدارا  ض ا 

 ا   ّأ .ر ا   ّا ن أّن ا  ذّا    اه  أي

 أو  أي ط اه    ه ووام. و  ا  إره  ،اى

رأ .)ن  )٥٥م ّر وءاّد ء  ا  را ا ااءاّد ا   طوار

 ، ا   اتّا (ّ   أّم )  ا ادار ماب ا٣٨م ادة (

                                              
)٥١(  -  :ء اّدص:  ا) ،اقا ٣٣-٣٢.( 

 ).٧٣: ا ا  ا اا  وات اى ، (ص: -  )٥٢(

)٥٣(  - ) ،ادي وا ات ال ان أم ح :١/٦٦.( 

)٥٤(  -  :ء اّدص: ا) ،(ونوا ورة ا ا ا ط  ات أ)و١١ .(ء اّدص: ا) ،اقا ٣٦ .( 

)٥٥(  -    :ىو ا اص:  ىا) ،م٨١- ٧٩ا.( 



ان ام  ء ادا  
 

  

 ٦٩٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  نن اا وءاّد دة(اا ّوم .(٢٦ ر ) أّم  (ءاّد ا  ز

  يل اء اأ   افوا اا ءاّد ا   . (  

 و  /راءاّد ا: ادوا  ّو ءاّد ء اأّن أ ه   ير اا  و

     اء  زىات اا، ا  أو مز اا  ّو

واا  ّددون  ءا   او .ّا ظ ر ءار أاءات،   ن و

 ّواا ه ا   اءات،  ن و ا   ا ،)اذا  )٥٦ ذ و

  امن و اا  ، وو، ّ  داء وا ا ّدءا أء 

     ىووراء  ،اا  أوا وم،  تا  أوا ا  م،  نّ 

  و أ م ا ا   وّا  .   

    ا ّدءا  أّن ،   ّن أ  او ا  أإ :و ال

اءا اتا    ىا،  ء م م ووأّمأط  ارا  ىافت  ،ا  أو

،   ض أن  ذ  إون  )٥٧(،ام ّنءاّد ت  اوا  أّن  ّم

 ءاّد ا :  

١-  وظ ا    أن، وا.إ  ا     د 

٢-   د او     لا أ.اا   ٥٨(و ا( 

  :ت اا  ا   اقا  نمّن ا ذ و  

١-    داء وظ      أو  أو   ا  اذا و أ 

ا ا ن. أوماّا  أو و .ا  ار  الأ  ص  ا ا 

د ،اأو ا، أو إ وراق اات أو اء ا.ا  د إ 

٢-  .ا ة أ   ا  إذا 

٣ -  .ق اإ  ا ٥٩(إذا إ(  

 اوا ء أّمأ  ءاّد ا وذ:  

١-      با ما  .ا  

٢-  ا اء اتء  اأ  ءاّد ا   ىا. 

٣ -  ا  ّنّ ا وط  ا   ن وإن إ أّمٌ  ن    م 

 )٦٠(.اى

  

                                              
)٥٦(  -  دار ا :ا ،ا  وح ،ات ال ان أم دئ :- ن -  ،ردنص:١٩٩٨ا) ،ودور ٦٧ .(ء اّدا 

 ىص: ا) ،رم درا م٥٢ا .( 

)٥٧(  -  مما ا :ءص: ّد) ،٤١- ٣٩ا  .( 

 اا.  اّدء ا من  ٣٩ادة  -  )٥٨(

 .١٩٦٩   ٨٣من اات ام ر  ٢٨٦ادة  - )٥٩(

)٦٠(  -  :ء اّدص: ا) ،اقا ٤٠.( 



     .ر ا          .د  اد زاما  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٩٥                                                           )٢٠١٦ 

  : ا ّدءا/ رد أء 

 اىو أ أطاف   أ   واو، د ا ّدءا أن  ا وأء 

   ق اس وأروا وأا  ا ّدءاّن  ا وأء  ،ب ا اد

و .اء  وأوأ ا ّ أّنءاّد ا  ،  رّد  ت ك ن أّنما أو 

 ا، ه او   ذ   ت  تواءاّد ا ا وإذا م ، ىا  

 ته اُُِ ن اماءا اتا اّو   .   

  و :ا وا ن   ا ردأّن أي ، رّد ا امن  وك ث ت   

١-   أو ا دا   ن ه، أو  ن ا ن أ إذا)،    ن أو

 إ  ّ ىا . أو 

٢-   اف إذاأط أ و  ىنا     ا اوة أوا.  ا  

 )٦١(وان).ا ن  أى رأ   اإذ  - ٣

 م أن ض أ   امن أّم ك ت  ،ورد  أ اد  امن اا و

   )٦٢(ي  ن. اى  ا   اإذا 

مّ  إذ ا  ااا    ا ّدءاّن من  ،ا ّدءاوأ ّ ّّد أء   

:   

  ّد /أّو)ءاّد د  اا ط و ،ا  ّد  إ رءاّد ا .   

 /م  ءاّد د ا    اأو ، إذا و ،ر  ا  أن  

.ا   أن ا  

.( د أو اا ن ط درار اا  /)٦٣(     

  

  

  

  

  

                                              
 .١٩٦٩   ٨٣من اات ام ر  ٩٣ادة  -  )٦١(

)٦٢(  -  : ،مت اااوي، اا و ر آد :ا ا وا ا اد،  -وزارة ا ٢٠٠٦،  :ص)٥١-٥٠.( 

 اا. اّدء ا من  ٦٧دة -  )٦٣(



ان ام  ء ادا  
 

  

 ٦٩٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ا  

   ا أا ا إ  : و  

١- ءّد أ  ة و افأ أ ا:     ا  اد و ما  تم، 

 .ال اوأاظ  و ، اا اد وادارو

٢-   اّ .ت اا   ا و  

  إزا.ا  ا ّدءاك ت و   أل  - ٣

 أو   رّ وذ ،    إ  ج  ا ّدءامن  -٤

.ت أ 

 ات : 

اد وق ا  ظا أ  ي، وا ا  و ،ءاّد ا  وا 

واأو ،     :   ا  

١-    نم مما    ةا ا ة ا  . 

  مص  ارة اوف واون ا، أنوز  ات ا ، و  -٢

ّا اص ا ا  د اا  و ، اوا ا  ا 

 دي  إوا ا. 

٣ -   ّدأا  ن نء ا   ا  ااِا َوا    ،

   وي ادا  دون م إاوا ءات ام. 

دة ا،    وامنا ا ّ ا ّ    أو   -٤

 ءاّد او ، ادا ج ا    ظو . 

٥ -   نم ارءإّد   ااق ان ارد. 

ا  اّو   ،ن ااقرد ااّ    ا ّدءار ز   -٦

 ا زارة ال.

 ار  ا ء ا دا اّ ا  ط   ّدءا اّد -٧

  .ل اداري، و ّو ،ء اّدون ا ادارة  أن ء، وا   

ام ا  ال ا، و ر  اىا   ّدءا إء ا ء -٨

ء اءأّد  وى اا  او ا  ط ون اا و ا و ،

ط ز ا ور   ءّد .ا 

 ا  إار اوا طق اح ا أو از  ءّداإء ا ء   - ٩

إ ام ا ل وا ا  وع  ا ّدءا، وإء ا ز من

 ن ردن ااق.

ا، وذ  ط ّ   ر اد ّ أما  ا ا ز اّدء -١٠

اء ا   اطع  ات، وا، وات ا   دوا، وت 

 ا، واا ه ات اء  ات از ا اد.



     .ر ا          .د  اد زاما  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٦٩٧                                                           )٢٠١٦ 

١١- أ إ ة ا ت طوام ،ا و ،ا   ء اّدء ا

.ا 

 از امد ا اا، و ااث ب  اّدء ا ا، وار  -١٢

 ااءات  ط  امن.

١٣-  ء اّدء ا ء اا ّن ام  اردةا وا وو ،ا ا  

.ا    

  

 

 ادر واا  

-) ر ات ال ان أم٢٣)  (١٩٧١ .( 

 اّل. ١٩٧٩ ١٥٩ر  ا ّدءامن  -

-  ر مت اان ام٨٣  ١٩٦٩. 

١- ءاّد ا  ت ،(ونوا ورة اا ا ا ط  ات أ) 

 ،ط :ل اوزارة ا- .ا ا 

٢- ءاّد اق اا  ممث اا  :ا ،اا  نّ ، -  لوزارة ا- 

 .١٩٨٨اد،  

٣ - ل ااءأ ةا دار ا :ّا ،ا  ن ر ،٢٠٠٨ –ات ا . 

 -اي وا -ا ّدءا  -ام اى -اا اى  -ت اا ل اأ -٤

 ا  ا ا ،ذ  ا  و در   ، اد. 

٥ -  ،اا  :ا ، ا  ،ات ال ا١٩٥١، ٢أ.  

  .١٩٨٢-١٩٨١د،  -ات اا ،ر  ار،  امء أل -٦

٧-   اا اف وااءاّد ا   را ،ا.مما  

٨- ،ا ت ان ام ح  ر ا  ، ري٢٠٠٢. 

٩ -   ،اا ء ار اممث اا  :اري، اا ا - وزارة

 .١٩٨٦اد،  -ال

ام درا رم ،رة ء د زي ااف، دار ا  اى  ا ّدءادور  -١٠

زوا -  ن-  ،ردن٢٠١٠ا. 

  رم  اام اردم وا درا-  ل ات اا أح من  -١١

زوا  دار ا ،ا  ر ،و رن  -وا-  ،ردن٢٠٠٥ا. 

١٢-    ،ا ا  ،ادي وا ات ال ان أم ح :ّا 

 .١٩٦٧ ،اد -ارف 

 - اا ا  ا، ا  :من أل ات اا   ،ح -١٣

،١٤٢٦ا -٢٠٠٥ . 



ان ام  ء ادا  
 

  

 ٦٩٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

١٤-  ات ال ان أمو ا  م ،يوا  :ا ، ،-

 اد. 

١٥-  رم ّمم ر (دراّ اأ اّ ا ،زاما   اد ر ،(

 ا وا ا وزارة ا :ّا–    – :٢٠١٣،  ٣٩ر. 

١٦-  ،تن ام  دئ اا ،ويدر اا  ن رو ا   ر

 مما ا :اد  -ا- ا. 

١٧-  دار ا :ا ،ا  وح ،ات ال ان أم دئ- ن-  ،ردنا

١٩٩٨. 

١٨-  ،أ  م ،ءا   ات :رة اا -  ،٢٠١٠، ٢أر. 

  -وا ا وزارة ا ا ا: اات ام ،ر آد و ااوي،  -١٩

 .٢٠٠٦اد، 

٢٠-  مما ءاّد  ،ّول اّاق واا  را  ا ا  رري وا

  :ا ،- .ا  

٢١-  ،ا ا  ، ىت اوا  اا ا  ا ا 

 اد. –ر 

د   و وع ا اا ا ا  ااق، : ار -٢٢

 ا دار ا :ا ،ا   وا م–  ،ة٢٠٠٧ا. 

، ا: زا ،ر    د ا  ل ات اأا  ح من  - ٢٣

دار ا - ن- .ردنا 

 .١٩٦٨اد،  –ر   ، ا : ااء ا  ح من ات،  -٢٤

٢٥ - ) ن ررد ٧و  (٢٩/٧/٢٠٠٧.   

 


