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آثار إلزامية تأسيص حمام على مشتوى اجملالص القضائية واحملاكم اإلدارية يف ممارسة حق التقاضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة:

تتُٝع املٓاظع ١اإلزاض ١ٜيف ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛاؾعا٥ط ٟظًُ َٔ ١األسهاّ ػعًٗا

ؽتًف عٔ اـص ١َٛاملسْ َٔ .١ٝشيو إٔ املؿطع فطص فٗٝا ايتُج ٌٝبٛاغط ١قاّ عً٢
َػت ٣ٛقطا ٤ايسضد ١األٚىل ٚقطا ٤االغتٓ٦اف ٚقطا ٤ايٓكض.
فعًَ ٢ػت ٣ٛايكطا ٤االبتساٚ ٞ٥ايٓٗاٚ ٞ٥ايص ٟمياضغ٘ فًؼ ايسٚي ١طبكا يًُاز٠
 َٔ :ايكاْ ٕٛايعط 10/:9 ٟٛاملعسٍ ٚاملتُِ تطفع ايسع ٣ٛأَاّ ٖص ٙاؾٗ ١ايكطا ١ٝ٥ايعًٝا
مبشاّ َعتُس يس ٣فًؼ ايسٚيٖٚ ١صا َا ْصت عً ٘ٝاملاز َٔ :19 ٠قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْ١ٝ
ٚاإلزاض.١ٜ
ٚعًَ ٢ػت ٣ٛقطا ٤االغتٓ٦اف ٚايصٜ ٟباؾط ٙفًؼ ايسٚي ١طبكا يًُازَٔ 01 ٠
ايكاْ ٕٛايعط 10- :9 ٟٛاملصنٛض ٜتِ ضفع االغتٓ٦اف عٔ ططٜل قاّ عً ٢غب ٌٝايٛدٛب
خاضز ْطام االغتجٓا ٤ايص ٟغٝأت ٞبٝاْ٘ ٚتفصٖٚ .ً٘ٝصا تطبٝكا يًُاز َٔ :19 ٠قإْٛ
اإلدطا٤ات املسْٚ ١ٝاإلزاض.١ٜ
 َٔٚباب أٚىل ٚيف فاٍ ايٓكض ٜؿرتط ايتُج ٌٝبٛاغط ١قاّ ٚدٛبا أَاّ فًؼ
ايسٚي ١باعتباض ٙقهُ ١قاْ ٕٛطبكا يًُاز َٔ 00 ٠ايكاْ ٕٛايعط 10- :9 ٟٛاملؿاض إي.٘ٝ
ٚعًَ ٢ػت ٣ٛاحملانِ اإلزاض ١ٜأقط املؿطع اإلدطاٚ ٞ٥دٛب ايتُج ٌٝبٛاغط ١قاّ
مبٛدب ْصني:
األ ٍٚاملاز َٔ 909 ٠قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜاييت دا ٤فٗٝا َ ":ع َطاعا٠
أسهاّ املاز ٠أزْا ٙتطفع ايسع ٣ٛأَاّ احملهُ ١اإلزاض ١ٜبعطٜطَٛ ١قع َٔ ١قاّ"ٚ .ؾسز املؿطع
عً ٢ايٛدٛب ١ٝمبكتط ٢املاز َٔ 928 ٠شات ايكاْٚ ٕٛاييت ٚضز فٗٝا ":متج ٌٝاـص ّٛمبشاّ
ٚدٛب ٞأَاّ احملهُ ١اإلزاض ١ٜؼت طا ١ً٥عسّ قب ٍٛايعطٜط."١
اإلشكالية املطروحة:

إشا ناْت ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝمبشاّ َكبٛي ١عًَ ٢ػت ٣ٛفًؼ ايسٚي ١فُٝا خص

اختصاص ايٓكض ،اعتباضا َٔ أْ٘ غُٝاضؽ زٚض نُشهُ ١قاْٚ.ٕٛإشا ناْت ٚدٛب ١ٝايتُجٌٝ
َكبٛي ١أٜطا فُٝا خص قطا ٤االغتٓ٦اف اعتباضا إٔ ٖصا األخري غريفع أَاّ فًؼ ايسٚي١
طبكا يًُاز َٔ 01 ٠ايكاْ ٕٛايعط 10- :9 ٟٛاملعسٍ ٚاملتُِ .فإْ٘ ٚخالف شيو ال ميهٔ
ايتػً ِٝبػٗٛي ١بٛدٛب ١ٝايتُج ٌٝمبشاّ يف املٓاظع ١اإلزاض ١ٜعًَ ٢ػت ٣ٛاحملانِ اإلزاض.١ٜ
ٖٓ َٔٚا ْططح اإلؾهاي ١ٝايتاي:١ٝ
َا َس ٣تأثري ٚدٛب ١ٝاحملاَ ٞيف املاز ٠اإلزاض ١ٜعً ٢سل ايتكاضٞ؟ ٚملاشا اغتجٓ٢
املؿطع بعض األؾداص االعتباض ١ٜايعاََٚ ،١ا تأثري ٖصا االغتجٓا ٤عًَ ٢بسأ املػاٚا ٠أَاّ
ايكطا ٤املهف ٍٛزغتٛضٜا؟.
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غٓشا ٍٚاإلداب ١عًٖ ٢ص ٙاإلؾهاي َٔ ١ٝخالٍ
املبشح األَ:ٍٚربضات ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝبٛاغط ١قاَٞ
املبشح ايجاْ :ٞأثط ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝعً ٢سل ايتكاض.ٞ
املبشح ايجايح:االغتجٓا ٤ايٛاضز عًَ ٢بسأ ايٛدٛب.١ٝ
املبشح ايطابع :أثط االغتجٓا ٤عًَ ٢بسأ املػاٚا ٠أَاّ ايكطا.٤
امل حبث

اوأو::مرررا

ووويية التثيي يواسطة حمامي

تتُٝع املٓاظع ١اإلزاض ١ٜباختالف َٛضٛعٗا ٚاختالف ايتؿطٜع أ ٚايتٓع ِٝايٛادب
ايتطبٝل عًٗٝا .فاملٓاظع ١اإلزاض ١ٜتتعًل أسٝاْا بايكطاض اإلزاضٚ ،1ٟأسٝاْا بايصفكات
ايعُٚ ،2١َٝٛايعكٛز اإلزاضٚ ،١ٜتتعًل أٜطا باملػؤٚي ١ٝبٓٛعٗٝا عً ٢أغاؽ اـطأ أ ٚعً٢
املداطط 3نُا إٔ فاٍ املٓاظع ١قس خيص إزاض ٠ايرتب ١ٝأ ٚإزاض ٠أَالى ايسٚي ١أ ٚإزاض ٠ايصش ١أٚ
األؾػاٍ ايعُ ١َٝٛأ ٚايتعً ِٝايعايٚ ٞغري شيو َٔ اإلزاضات مبا ٜعين أْٓا أَاّ تعسز١ٜ
اهلٝانٌ اييت متجٌ أَاّ ايكطا ٤اإلزاضَ ٖٛٚ ،ٟا خيًف غٛٝي ١يف ايتؿطٜعات اييت ٜطبكٗا
ايكاض ٞاإلزاضٚ ٟغٛٝي ١أٜطا يف ايتٓعُٝات.
ٚإشا نإ األغتاش ق ٛٝقس ٚصف اؾطٜس ٠ايطمس ١ٝأْٗا ال تعس ٚإٔ ته ٕٛدطٜس٠
يًكاْ ٕٛاإلزاض ،4ٟفٗصا ٜعين ستُا إٔ ايكاض ٞاإلزاض ٟغٛٝاد٘ ْفػ٘ أَاّ غعاض ٠نبري ٠يف
ايٓصٛص ٚتعسز ١ٜأٜطا يف اهلٝانٌ ٚاختالف بؿإٔ األدٗع ٠ايٛص ١ٝعٓٗا.
أضف إىل شيو إٔ املٓاظع ١اإلزاض ١ٜؼٌُ خطٛض ٠ممٝعٚ ٠سػبٓا اإلؾاض ٠أْٗا قس
متؼ سعبا َعٓٝا،فٝتعًل َٛضٛع ايسع ٣ٛعً٘ ،أ ٚقس تتعًل بايططا٥ب، 5أ ٚعل ايرتؾح
الْتدابات قً ،١ٝأ ٚبٓتا٥ر اْتدابات ،أ ٚبٓعع ًَه ،١ٝأ ٚاغتٝال ٤عًًَ ٢ه ،١ٝأ ٚإيػا ٤قطاض
إزاض ،ٟأ ٚغًل قٌ ػاض ٟأَ ٚساٚي ١فًؼ َٓتدب ٚغريٖا َٔ املٓاظعات.
ٚال تتُٝع املٓاظع ١اإلزاض ١ٜفكط بٛفط ٠ايٓصٛص ايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓع ١ُٝٝاييت
ؼهُٗا ،بٌ تتُٝع إىل داْب شيو إٔ ايكطا ٤فٗٝا عً ٢ايٛد٘ ايػايب مياضؽ زٚض اجملتٗس
املٓؿ ٤٢يًكاعس ٠خاص ١إشا ٚضعٓا بعني االعتباض خاص ١ٝعسّ قابً ١ٝايكاْ ٕٛاإلزاض ٟيًتكٓني.6
ٖٓ َٔٚا فإٕ ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝبٛاغط ١قاّ يف املاز ٠اإلزاض ١ٜغٝه ٕٛهلا فٛا٥س مج١
بؿهٌ عاّ فٝك ّٛاحملاَ ٞباعتباض َٔ ٙأعٛإ ايكطا َٔٚ ٤خالٍ عطٜط ١افتتاح ايسع ٣ٛأَٔ ٚ
خالٍ املصنطات مبػاعس ٠ايكاض ٞيف ايٛص ٍٛإىل سهِ أ ٚقطاض عازٍ ٜفصٌ يف ايٓعاعٜٚ .هؿف
عٔ ْص تٓع ُٞٝمل ٜٓؿط يف اؾطٜس ٠ايطمسٜٚ ١ٝػتسٍ ب٘ ٜٚطايب بتطبٝك٘ عً ٢ايٓعاع أٚ
ٜػتسٍ بكطاض ادتٗاز ٟجملًؼ ايسٚي ١أٜ ٚتُػو بتطبٝل عطف إزاضٚ ٟغري شيو َٔ املٛاضٝع.
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ٚيعٌ ٖصا ايسٚض االجياب ٞيًُشاَ ٞيف تٜٓٛط دٗ ١اؿهِ زفع بعض ايٓٛاب يف
اجملًؼ ايؿعيب ايٛطين إىل تكس ِٜطًب تعُٚ ِٝدٛب ١ٝايتُج ٌٝمبشاّ ست ٢عًَ ٢ػت٣ٛ
احملانِ ايعازٚ ١ٜزع ٢أصشاب ايتعس ٌٜإىل إعاز ٠صٝاغ ١املاز َٔ 01 ٠قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْ١ٝ
ٚاإلزاض .7١ٜغري إٔ ايًذٓ ١ايكاْ ١ْٝٛضفطت ايتعسٚ ٌٜبطضت شيو بتدفٝف ايتهايٝف عً٢
املتكاضني.
ٚال تفٛتٓا اإلؾاض ٠إٔ ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝمبشاّ يف املاز ٠اؾعاٚ ١ٝ٥يف اؾٓاٜات
بايتشسٜس ته ٕٛعٓٛاْا حملانُ ١عازيٖٚ .١صا ضمبا ٜعط ٞزفعا قٜٛا ملبسأ ايٛدٛب ١ٝعً ٢صعٝس
املٓاظعات اإلزاض.١ٜ
املحبث

الياني :أثر ووويية التثيي على حق التقاضي.

ٓ ٜذِ عٔ ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝبٛاغط ١قاّ يف املاز ٠اإلزاض ١ٜخاص ١عًَ ٢ػت ٣ٛقطا٤
ايسضد ١األٚىل عسٜس اإلؾهاالت ايكاْ.١ْٝٛ
 - 0إٕ َٗٓ ١احملاَا ٠يف عُكٗا ايكاْ ْٞٛإىل داْب أْٗا عٌُ ضغاي ٞيف فاٍ ايسفاع
عٔ اؿكٛم ٖٚ ٞنايٚ .١ايٛناي ١عٌُ إضاز ٟأ ٟأْ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ٜرتى يًؿدص سل اختٝاض
ٚنٚ ً٘ٝال جيرب عًٖ ٢ص ٙايٛناي .١أ ٚإٔ تػس أَاَ٘ غبٌ ايًذ ٤ٛيًكطا ٤إال إشا اغتعٌُ ٖصا
ايٛن.ٌٝ
ٚضمبا ٜكبٌ االغتجٓا ٤فُٝا خص ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝأَا فًؼ ايسٚي ١باعتباض ٙدٗ١
يكطا ٤ايٓكض ٚتأغٝؼ شيو إٔ قهُ ١ايٓكض قهُ ١قاْ ٕٛال ٚقا٥ع.فاملعين باألَط
صاسب امل صًش ١ال سحػٔ ايتشهِ يف ايكاْٚ ٕٛكاطب ١اؾٗات ايكطا ١ٝ٥ايعًٝا ٚتأغٝؼ
ْكط٘ ٚإبطاظ أٚد٘ ايٓكض ايكاْ ١ْٝٛيصا ٚدب إٔ ميجٌ بٛاغط ١قاّ يٝكبٌ ْكطٖ٘ٚ .صا ططح
َكٓع دسا بٌ ٖ ٛيف صاحل ايططف املعين صاسب املصًش.١
إٕ ٚدٛب ١ٝاحملاَ ٞيف املٓاظع ١اإلزاض ١ٜتعكس ال ؾو اإلدطا٤ات .فاملؿطع عً٢
ايصعٝس اهلٝهً ٞعٌُ عًْ ٢ؿط احملانِ اإلزاض ١ٜيف أغًب املٓاطل ست ٢بًؼ عسزٖا طبكا
يًُطغ ّٛايتٓفٝص 0:9- 00 ٟاملؤضر َ 22ا 2100 ٜٛاملعسٍ يًُطغ ّٛايتٓفٝص698- :9 ٟ
مثاْٚ ١ٝأضبع ٕٛقهُ ١عرب ناٌَ ايرتاب ايٛطين ٚ.قس مت تٓصٝبٗا بٗسف تكطٜب ايكطا٤
اإلزاض َٔ ٟاملتكاضنيٚ ،خالف شيو ٚعً ٢ايصعٝس اإلدطا ٞ٥عكس املؿطع اإلدطا٤ات ٚمل ٜعٌُ
عً ٢تبػٝط إدطا٤ات مماضغ ١سل ايتكاض ٞيف املاز ٠اإلزاض.١ٜضغِ أْ٘ ٚيف فاٍ إدطا ٞ٥آخط
ْطا ٙقس أيػ ٢ايتعًِ اإلدباضٚ ٟدعً٘ مبٛدب املاز َٔ 961 ٠قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْٚ ١ٝاإلزاض١ٜ
إدطا٤ا دٛاظٜا.

8
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ٜٓ- 6ذِ ع ٔ ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝبٛاغط ١قاّ يف املاز ٠اإلزاض ١ٜإيكا ٤أعبا ٤عً٢
املتكاضني ٚؼُ ًِٗٝتبعَ ١اي ١ٝتٓذط عٔ ؾ ِٗ٥ٛيًكطا ٤اإلزاض ٟطًبا يًفصٌ يف قط١ٝ
َع.١ٓٝ
غري إٔ َجٌ ٖصا اإلؾهاٍ قس خيف عبأ ٙبتطبٝل ْعاّ املػاعس ٠ايكطا ١ٝ٥املهفٍٛ
قاْْٛا ملٔ سايت ٚضعٝتِٗ املاي ١ٝز ٕٚاغتعُاٍ قاّ يطفع ايسع ٣ٛاإلزاض ١ٜأ ٚايطز عً٢
عطٜط ١ايسع.٣ٛ
َٝ- 4ع املؿطع بني املتكاضني يف نٌ َٔ ايكطا ٤ايعازٚ ٟايكطا ٤اإلزاض ،ٟفاملاز٠
 َٔ 01قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْٚ ١ٝاإلزاض ١ٜمل تًعّ املتكاضني بايًذ ٤ٛالغتعُاٍ قاّ إال يف
قطا ٤ايٓكض ٚقطا ٤االغتٓ٦اف َٔٚ.ثِ فِٗ أسطاض يف إٔ ٜباؾطٚا سل ايتكاض ٞز ٕٚايًذ٤ٛ
الغتعُاٍ ٚغ ١ًٝايسفاع ٚؼٌُ أعبا ٤قاّٖٚ.صا خالفا يًُاز ٠اإلزاض ١ٜأٜ ٜٔفطض عًِٗٝ
ايتُج ٌٝمبشاّ.
ٜ- 9رتتب عًَ ٢بسأ ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝمبشاّ يف املاز ٠اإلزاض ١ٜإٔ صاسب املصًش١
ٜتعصض عً ٘ٝمماضغ ١سل ايتكاض ٖٛٚ ٞسل زغتٛضٚ ٟسل َٔ سكٛم اإلْػإ ،9إال إشا اغتعٌُ
ايٛغ ١ًٝايكاْ ١ْٝٛملُاضغٖ ١صا اؿل باالغتعاْ ١مبشآّٖٚ.ا ٜربظ بٛضٛح تأثري ٚدٛب١ٝ
ايتُج ٌٝمبشاّ عً ٢سل ايتكاض.ٞ
املحبث

اليال :االستيهاء الوارد على محبدأ الووويية

ْصت املاز َٔ 928 ٠قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْٚ ١ٝاإلزاض ١ٜعً ٢إٔ تعف َٔ ٢ايتُجٌٝ
بٛاغط ١قاّ األؾداص املعٓ ١ٜٛاملصنٛض ٠يف املازٚ .911 ٠بايطدٛع هلص ٙاألخري ٠لسٖا قس
شنطت ايسٚيٚ ١ايٛالٚ ١ٜايبًسٚ ١ٜاملؤغػ ١شات ايصبػ ١اإلزاض.١ٜفٗص ٙاألؾداص احملسز ٠عً٢
غب ٌٝاؿصط َعفا َٔ ٠ايتُج ٌٝبٛاغط ١قاّ غٛا ٤يف االزعا ٤أ ٚايتسخٌ أ ٚنططف َسع٢
عً.٘ٝ
ٚمت تربٜط ٖصا االغتجٓا ٤إٔ ٖص ٙاألؾداص متًو نفا٤ات بؿط ١ٜأ ٚاطاضات
بإَهاْٗا تػٝري ًَف املٓاظع. ١فف ٞنٌ ٚالٚ ١ٜيف نٌ بًسٚ ١ٜيف ايٛظاضات ٚاملؤغػات اإلزاض١ٜ
لس االطاضات اؾاَعٚ ١ٝاؿكٛق ١ٝاييت باغتطاعتٗا ايتهفٌ مبًف املٓاظع ١ز ٕٚساد ١يًذ٤ٛ
حملاّ.
ٚق ٌٝأٜطا إٔ اإلعفا َٔ ٤ايًذ ٤ٛحملاّ هلص ٙاهل٦ٝات ٜؤز ٟأٜطا إىل تطؾٝس ايٓفكات
ايعُ .١َٝٛفً ٛفطض املؿطع عً ٢ايبًسٜات ٚعسزٖا عً ٢املػت ٣ٛايٛطين  0940بًس ١ٜايًذ٤ٛ
حملاّٚ ،ي ٛفطض عً ٢ايٛالٜات ٚعسزٖا ٚ 49الٚ ،١ٜي ٛفطض ايتُج ٌٝعً ٢ايٛظاضات ٚاملؤغػات
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ٚعسزٖا نبري ألز ٣شيو إىل ؼٌُ اـع ١ٜٓايعُ ١َٝٛأعبا٤ا نبري ٠لُت عٔ َبسأ
ايٛدٛبٚ .١ٝعً ٘ٝفٗصا االغتجٓا ٤خسّ اـع ١ٜٓايعاَٚ ١عٌُ عً ٢تطؾٝس ايٓفكات ايعاَ.١
غري إٔ َجٌ ٖصا ايططح ٜصطسّ َع فهط ٠غبب سطَإ عسٜس املؤغػات ايعَُٔ ١َٝٛ
ايتُج ٌٝمبشاّ ضغِ أْٗا ٖ ٞاألخط ٣متًو اطاضات بإَهاْٗا تػٝري ًَف املٓاظع َٔ .١شيو
املؤغػات ايعُ ١َٝٛشات ايطابع ايعًُٚ ٞايجكايف ٚاملٗينٚ .املؤغػات ايعُ ١َٝٛشات ايطابع
ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٚ ٞباق ٞاملؤغػات املؿاض إيٗٝا يف املاز َٔ ٠املطغ ّٛايط٥اغ268- 01 ٞ
املتعًل بتٓع ِٝايصفكات ايعُ.١َٝٛ
املحبث

الرايع :أثر االستيهاء على محبدأ املشاواة أمام القضاء.

ٜجري االغتجٓا ٤ايٛاضز عًَ ٢بسأ ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝبٛاغط ١قاّ عسٜس اإلؾهاالت
ايكاْ ١ْٝٛميهٔ سصطٖا فُٝا :ًٜٞ
 - 0اصطساّ ٖصا االغتجٓاٚ ٤كايفت٘ ملبسأ املػاٚا ٠أَاّ ايكطاَ ٖٛٚ ٤بسأ َٓٙٛ
عً ٘ٝمبٛدب املاز َٔ 041 ٠ايسغتٛض ٚاييت دا ٤فٗٝا ايهٌ غٛاغ ١ٝأَاّ ايكطا ٖٛٚ ٤يف َتٓاٍٚ
اؾُٝع ٚجيػس ٙاسرتاّ ايكاْٚ .ٕٛنإ ٜتعني َٔ داْب املؿطع ايٓعط إىل أططاف املٓاظع١
ْعطٚ ٠اسسٚ ٠إٔ ميٓح نٌ َِٓٗ سعٛظا ٚاسس ٠فال متٝٝع يططف عً ٢ططف ٚمٔ أَاّ
ايكطا.٤
ٚيعٌ ايبعض ٜؤغؼ الغتجٓا ٤إعفا ٤نٌ َٔ ايسٚيٚ ١ايٛالٚ ١ٜايبًسٚ ١ٜاملؤغػ١
اإلزاض ١ٜبفهط ٠اَتٝاظات اإلزاض ٠أَاّ ايكطا ،٤غري إٔ َجٌ ٖصا ايتأغٝؼ بسأ ٜأخص فاي٘ يف
ايطعف اعتباضا إٔ َٛدبات احملانُ ١ايعازي ١تفطض عسّ ايتُٝٝع بني املتكاضني.أضف إىل
شيو إٔ َبسأ املػاٚا َٙٛٓ ٠عً ٘ٝيف املاز َٔ 2: ٠ايسغتٛض ٚاييت ٚضزت ؼت عٓٛإ اؿكٛم
ٚاؿطٜات ٚدا ٤ايٓص َعًٓا إٔ نٌ املٛاطٓني غٛاغ ١ٝأَاّ ايكاْ.ٕٛ
ثِ إٔ اختٝاض املؿطع يبعض اؾٗات احملسز ٠سصطا  ٖٞٚايسٚيٚ ١ايٛالٚ ١ٜايبًس١ٜ
ٚاملؤغػ ١اإلزاض ،١ٜسحٌُ متٝٝعا غري َربض َٔ داْب٘ يف إقصا ٤بعض املؤغػات ايعُ١َٝٛ
ناؾاَعَ ١جال باعتباضٖا َؤغػ ١عُ ١َٝٛشات طابع ثكايف َٗٚين أظٗطٖا إىل سٝع ايٛدٛز
ايكاْ 19- :: ٕٛاملؤضر يف  4أبط 0::: ٌٜاملتطُٔ ايكاْ ٕٛايتٛد ٞٗٝيًتعً ِٝايعاي. .ٞ
نُا إٔ إقصا ٤املؿطع يًُؤغػات ايعُ ١َٝٛشات ايطابع ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٞ
احمله ١َٛباملطغ ّٛايتٓفٝص 298- :: ٟاملؤضر ْٛ 08فُرب  0:::غري َربض ٚال ميهٔ تفػريٙ
أٜا نإ ايتأغٝؼ.
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نتائج الدراسة:

ْػتٓتر مما تكسّ َا :ًٜٞ

- 0إٕ َبسأ ٚدٛب ١ٝايتُج ٌٝمبشاّ يف املاز ٠اإلزاض ١ٜخاص ١عًَ ٢ػت ٣ٛقطا٤
ايسضد ١األٚىل َبايؼ فٜٚ .٘ٝتعني َطادعت٘ مبا ٜٓػذِ ٚاإلدطا٤ات املعُ ٍٛبٗا يف ايكطا٤
ايعاز.ٟ
- 2إعفا ٤األؾداص املصنٛض ٜٔيف املاز َٔ 911 ٠ايتُج ٌٝمبشاّ فَ ٘ٝػاؽ
ٚاضح مببسأ املػاٚا ٠أَاّ ايكطا.٤
التوصيا

:

- 0إيػاٚ ٤دٛب ١ٝايتُج ٌٝمبشاّ عًَ ٢ػت ٣ٛقطا ٤ايسضد ١األٚىل يف املاز٠
اإلزاض.١ٜ
- 2عسّ اعفا ٤األؾداص املصنٛض ٜٔيف املاز َٔ 911 ٠قاْ ٕٛاإلدطا٤ات املسْ١ٝ
ٚاإلزاض َٔ ١ٜايتُج ٌٝمبشاّ.
اهلوامش:
- 0أْعط عً ٢غب ٌٝاملجاٍ قطاض فًؼ ايسٚي ١ضقِ  106681ايػطف ١ايجاْ ١ٝبتاضٜذ ٜ 2114/14/21تعًل بكطاض
ْعع ًَه ١ٝيًُٓفع ١ايعُ.١َٝٛ
- 2أْعط ايسنتٛض عُاض بٛضٝاف ،ؾطح تٓع ِٝايصفكات ايعُ ،١َٝٛدػٛض يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،اؾعا٥ط ،2100 ،ص
َٚ 61:ا بعسٖا.
- 6أْعط ؿػني بٔ ؾٝذ آخ ًَٜٛا،املٓتك ٢يف قطا ٤فًؼ ايسٚي ،١اؾع ٤ايجاْ ،ٞص:6.
- 4ايسنتٛض أمحس ق ،ٛٝقاضطات يف املؤغػات اإلزاض ،١ٜزٜٛإ املطبٛعات اؾاَع ،0::8 ،١ٝص.8
ايسنتٛض عُاض بٛضٝاف ،ايٛدٝع يف ايكاْ ٕٛاإلزاض ،ٟدػٛض يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،اؾعا٥ط ،2101 ،ص َٚ 01ا بعسٖا.
- 9أْعط عً ٢غب ٌٝاملجاٍ قطاض فًؼ ايسٚي ١ضقِ  118092بتاضٜذ  2112/18/24فً ١فًؼ ايسٚي١
ايعسز  ،2114 ،9ص 028.
- 8يتفص ٌٝأنجط غصٛص زٚض ايكاض ٞاإلزاض ،ٟضادع املػتؿاض عبس ايععٜع ْٜٛط ،ٟاملٓاظع ١اإلزاض ١ٜيف اؾعا٥ط،
تطٛضٖا ٚخصا٥صٗا .فً ١فًؼ ايسٚي ،١ايعسز ْ 2118 ، 9ص َٚ 09ا بعسٖا.
 8أْعط دطٜسَ ٠ساٚالت اجملًؼ ايؿعيب ايٛطين ،ضقِ  92بتاضٜذ  8فرباٜط 2119.
- 9أْعط ايسنتٛض عُاض بٛضٝاف ،ايٛغٝط يف قطا ٤اإليػا ،٤زضاغَ ١كاضْ ،١زاض ايجكاف ١يًتٛظٜع ٚايٓؿط ،عُإ،
األضزٕ ،2100 ،ص َٚ 00:ا بعسٖا.
- :أْعط املاز َٔ 9 ٠االعالٕ ايعامل ٞؿكٛم اإلْػإ .املاز َٔ 041 ٠زغتٛض .0::8
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