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  رات

 �� ���	
� ����ز ھذا ا���ل، و� 

)��ب ا�&%ل $#� ھذا ا���ل وأو�!م 

 /��!
ل $#
�� ,�!ده و�)�0�/ و�و�

 3�+��ص �#	�دة أ$%�ء ���3 ا����4


3 ا���وق ,����3 �#�	�ن #�	��ذة 

3 ��واري ا�درا	�
  .���� ��ذ ,دا


را و):
را، ,� 3�
�راد $�0#�� ا��ر

 3
 ا�درا	3 ,دءا �ن ا��ر�#3 ا�,�دا0

 3,��ل وأ���ء ���,3 ا���وق وا��

  . ھذا ا���ل �ن 4ر
ب أو �ن ,�
د

  ��ن

�راتــــــ�ـــــــ�
 

�ر � ����� ا�ذي و���� ����ز ھذا ا��  �ا���د وا�

�ر وا���د
ر ()��ب ا�&%ل $#��م إ� أن أ��دم ,+��ص ا�

د
دّن ا�ذي �م 
,+ل $#
�� ,�!ده و� ���رف ا�د��ور ّ,و$زة

  .�	د
دة 

�ري ا�+��ص �#	�دة أ$  �
&و��� أن أ��دم , � ���

  .م ,�,ول ���4�3 ھذا ا���ل ا���وا%<


3 ا���و أ�و�/  #��ر ��ل أ	��ذة �,8	�� $,�رات ا�

� 3

دة، و�ل أ	��ذ أ�د�� ,
د ا��	�$دة ورا���� ��ذ ,دا�	

  
�ر وا�����ن ��ل أ�راد $�0#�� ا��ر�أ��دم ,�&س ا�

  .��ل�ن ����� و�&ز�� ��!م ����م ھذا ا�

�ر �ل �ن ���	�ت ��!م ���$د ا�درا	3 ,دءا �ن  �أ

  . إ�� �ر�#3 �� ,�د ا��درج

  3,���ر ا�+��ص ��ل $��ل وأ���ء ��أ�و�/ ,��

  . ,����3 �#�	�ن

�� ا���ز ھذا ا���ل �ن 4ر��� � أ�	� �ل �ن 	�ھم   

�را*�* 

���نـــــــري إ
ـــــــز
 

              

ھذا ا����م إ� أن أ��دم ,+

ا(	��ذ ا���رف ا�د��ور ّ

ا��
�3 وا�	د
دة 

             

 3��ر
&!م ,�,ول ���4��

             

و����3 	�
دة، و�ل أ	��

             

و+�)3 �ن ����� و�&

             

وو)و� إ�� �ر�3# �� ,�

             

ا��ر�ز
3 ,����3 �#�	�ن

              

  

 



ــــداء
����� �  
،� وا����

  .أب �� ا�و�ود

  أ��رت �� در	�

  

  

  .ر��ن ر��"م �

 إھــــــداء
إ�� �ن ����� ���� ا���ة �ن 	�د � ����� 

وا��زم و ا�����دة وا�����، وأ�د�� 	(ل ا�'وة 
  :إ�ك و�دك أ$دق ا�+(ر وا*����ن 
  

أ�ظم أب �� ا�و�ود                   
  

  

إ�� �ن أ������ 	�	"� و�$�#�"� وأ��رت �� در	� 
  :	د��"� ا����وي

  

�  .أ�� ا���0
  

  

ن �  :إ�� +''��ي ا���0
  

  .زھرة وھ��ر
  

  

  :إ�� �د�� و�دي ا��ززن 
  

  .زھرة وإدرس
  

  

 :إ�� روح �د��ي و�دي 
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  ا���د��
  
   


رة              ���
���د ا���
ط ا���
ري ��� ����ل ا���ود وا��وال ����وض �
،���
رات �
د�� و��
 #رادى !����ذر ��� ا��&
ص ا���
م �� 
�� ،
#*  وازدھ
رھ

���ر��  �3-
� #�ظ�ر ،ا1رادات �1�
ح ا���
ر�/ ا���
ر�� وا!.�-
د��د �ن ا�+
د 
#6 وإ7
#� �*��راك #6 ا��-
�3 وا�+�وق ھ�
ك ا��راك  �رط ��ك ا1رادات،

���

ت ا��  .�ن ا���ل ا����رك ا!��زا�
ت وا�وا�

ت �دأ .
�و�6 �ذو��:ل ھ    7
�ن ا�ذي ا ا!�+
د #6 ا�+�وق وا�وا���
 ����رف �

 =�>
ط �Aر .: �?� 
#ل، أ�
ار����
��6 #ا��7
�ن �/ ا�?�ر  
ل ���وز�/ أو ��ؤو��� �

ل ��د#
ع "ا��<��د وا���
ر�� أي ا�+
د .وم وا��
.�م ��� أ�ر ���ن، �:ل ��7
�ن ا��


ون وا���ل ا���
�6 أو ا��7
�ن " �ن +�و.�م�وھ�
ك ا��7
�ن ا!��
.6 أي ا��
  .1ا����6

   

دل ��-�ر �ل :ا-ط*+
أ�
ط ����و�د أ#راد ا�����/ ��
  #���ن ا��ول <�= ار�

�دة اF&ر�ن، #
�ا����/ �دى �
�ب ا��6 �وا�= أ+دھم �ط
ل ��ور 7رورة �-�

��
  . ��ل ا���
     ���
��?� ا��ر� ��solidus��� �ن ا�و    solidaritéو�ط�ق ��� ���� �7
�ن 


ھ
  وھ6 ���� !��������  solide ك�
  .أي -�ب أو ���
 6�

�م ا!����
رة �ن و7/ ا���
�6 أن ا��" إ��ل دور�
�م" و�رى ا�7
�ن �

#�د  ،����� ���ل أ&*.6 #ردي، ��
 ا��ر أن ���7
�ن �دة أ��
ل��س  ھوو #طري 
��
ت 
��ون ��
= #6 ا��&
ص دا&ل ا������� ��� ��
ا�����د��، ��
 .د ��ون � 

��م ا���ل وا��ز�� ا��رد���� ��� ��I

ت ا��-ر�� ا���  .��� �راط ا�����

ت و 

-�� ا��7
�ن �:ل ا���& ��� ��I
ا���ظ�
ت وھ�
ك ا��:�ر �ن ا���ظ�
ت ا��
A 3� ا�ر ا�+�و��� و�ر�
ت ا��<��ن، وأ-���
 
7
�ن �-ط�+
 ��داو! #6 �-ر���


م و+�وق  ��ل ا���
!ت و&
-� #6 ا��
�ون ا�دو�6�
نا���+ت ����� ا��7
�ن  ا�1
   .2ا�دو�6

                                                                 

1 -   ،����	
 .890، ص 2001ا
���د �� ا
��� ا
�ر�� ا
����رة ، دار ا
��رق ا
�ر�، ا
ط�� ا
 www. Wikipedia .com)�' ا
�و&% ا$
#"رو��  -- 2
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س و�ود �ر�ط       �7
�ن ا!���
�6 ا��
Iم ��� أ��
#�رة ا��7
�ن ا��
�و�6 
�ل �-
�+�م ���ر��، #���< �� 

�ش #�= ا�#راد ���رواط ا���
��� دا&ل ����/ ��


�دة و�ؤازرة ا�#راد �اF&ر�ن، رAم �ون ا��رد �دى �ل #رد ا��زام ���وي 7رورة �
��

ء ا!���
رك #6 ا���� =�M# ��

�3 �زء �ن ا���-� ��
�، و���ل ��� -�

��
دون ���7ل ��-�+� ��� أ&رى، #��وم ��-ر ا�1زام ا�ذي �+ول دون .�
م  ا���

��+�ل �ن +ق ا�����/ ���=، #����ل ھ�
 �ن �7
�ن 7
�ن  #طري ���
6Iا��رد ��


�و�6.1.  
    �<�=و� 
� : رف ا��7
�ن .
�و��
ا��زام .
�و�6 �+ق �و�= �+د ا�دا��Iن ا��ط


�ل�
 ���3 �+د  �� ،*�
د#/ ا�د�ن � 
ا�د�ن و��ون �و�= أ+د ا��د���ن ��ز�
� ا��د�ن �ل ��N ا�د�ن�
  .ا�دا��Iن ا���7
���ن +ق �ط


ن، +�ث    ����
س ��دأ .
�و�6 ���7= ����ن �و��ود أ-ل ���� �7
�ن #6 ا��

د ا��د���ن ��
ه ا�داIن ا�ذي ��ون �ن +�= �وا��� أ+د ا��د���ن +�
ار�ط ���و�= 


!��زام ��ل #��ون ��ؤو��� ھ
���  #6 �وا��� ا�داIنذ� ��
  .ا ا�&�ر �
    M#� 
����د أن ��ور ن أول ظ�ور ���7
�ن �
ن 
ن، ����ن ا��د���ن 6# .
�ون �و

�ن أ#راد ا�����/،#6 ظل ا���
�� ا��ر�� �ن &*ل ا��7
�ن ا�� 6��:م  ��
6I ا�ط
�د #�رة ز���� �<�د �دأ �دم ا#�راض ا��7
�ن ا��د�6 
ت ا��6 �6# ��ظم ا���ر�


ن����
��  إ!   ،ا���دت ��� ����ن �و��ص .
�و�6 أو #* �7
�ن #6 ا��وا�د ا�

ق ��� و�وده��
.  


Iل ا���
ر�� #�د &7�ت ��
�دة ا#�راض ا��7
�ن +�ث �م ��و.ف      ���� ����
 
أ�

.د�ن، و�6 ا��ر �ذ�ك �و�ود ا��7
�ن ا���
ري ��� �ص .
�و�6 و! ��� إرادة ا���


ت #6 �ط�ق 
ده  اذھإ�� أن ظ�رت -�و���إ�� .
�ون أو ا!#�راض ����� ��دم ا
ا�ذي د#/ ا��7
ء ا��ر��6 إ�� ا1.رار ��ك ا��
�دة �+
و! ���ب ا��
ق، ا��ر 


، #-در .رار �ن Aر#� ا��راIض 6# ��

ت إ���د  :" ��
ده 1920أ��ور  20-�و�

�� ��دو�ن ا��
�ون ا���
ري 
ا��7
�ن ا���
ري ���ر7�
�دة �ر#�� �� 
�      . "ط

�ض ا�ووا-�ت ا��+
�م ا�� 7
�ن ا���
ري ا����رض،ا�ذي #�ره ��

ر�� ا���ل � =��

ط �-�+� ا�داIن  وا���
ري ا��ر��6 �:ل ��وا�6 و��6 <�= ����� ��ط��� !ر�

2�-�+� ا��د�ن.  
ا��د�6 أ�
 ا��
�ون ا��زاIري #�د �ص ��� �دأ �دم ا#�راض ا��7
�ن #6 ا��
�ون      

� ���-ر#
ت ا��د���،���
��س ا��7
�ن ا���
ري ا�ذي �م �<ت ا��ص ���  ��� 
�رف ا�ذي ��67 �� 
�7
& 6�7رورة و�ود ا��
ق أو �ص .
�و�6 ��ره، ��
 �دل أ�= 


#�را7=.  

                                                                 

  www.memo.fr  - )�' ا
�و&% ا$
#"رو��  1
2 - Paul Didier , droit commercial , introduction, les entreprises,  

Themis droit , presses universsitaires de France, 1ere edition, 1970 p19-20.  

 



  ��د��

 

 
 

3 

ل  ،<ن ا��7
�ن ��س +�را ��� ا��-ر#
ت ا��د��� �رىه ا�#�
ر ذ#��� 7وء ھ   

Iل ا���
ر�� ��د ���+�م أ�= ! ����د
! ���ط�ق #6 ا��  ���#6 ظ�وره ��� ط
���
�
س و�وده �و+دة �+ل ا�+ق أو ا!��زام و�و�ود رواط ���ددةإ��
  ا����ود أ�.  


ر ا��7
�ن �بء إن �دأ �دم ا#�راض ا��7
�ن      7
�ف �دة  ا��د�6 ��ود !���
�<ل ��= ���و�� �ن ا��&
ص ��ل ا��د�ن ��را ��� ��د�د د�ن �ا!��زام، +�ث �

��ل �ن ��� أ&رى دون أن � 

ر�7 ا�د#/، �����ون �= +ق 6# ����م ا�د�ن أو �
� أ+دھم �ل ��N ا�د�ن �ن �

ء +�و.�م �ن طر�ق �ط������دا��Iن ا���7
���ن ا

ا ا�+�م �ن &طورة و.�وة إ! أ�= +�م ���رض و�وده #6 ذا��د�ن، ورAم �
 ��:�= ھ
� ���د���ن أو ا�دا��
�ون ا���
ري �وا���

�دة �ر#�� ����د  ا��Iن ا���
داء . ���


.د�ن�                .  ��� ا��-�+� ا����ر�� ����

ت ا��6 ���ل و�ود د�
Iم ا��
�ون ا���
ري    ��Fري �ن أھم ا
ر ا��7
�ن ا������


-ر ��ره ا����
ء أھم ا���� 

ن ا���
ري، ����I!ا����:�� #6 7رورة د�م ا�:�� و ا
�  .�ل ا��د�6 وا���ل ا���
ري �ظرا !#�را7=ا����زة �ن ا�

 �?ن و�زداد ا��ر أھ��� ��د�
 ��ص ا��
�ون ��� ا��7
�ن ا���
ري، #
#�را7= �م   
ا���رع �ن إ.راره -�� -ر�+� �ن طر�ق �-وص ���
:رة #6 ا��
�ون ا���
ري 


���ن #6 ا���
ل ا���
ر������� ��
�+.  
  �� 
�Iرا����:ر ��� ��ظم -ور ا��7
�ن ا���
ري #6 ا��ر�
ت �
�ون ا���
ري #��د ا�

�ن ���  ا���
ر��، �ظرا ���
 �7م ���و�� �ن ا��ر�
ء #���دد ا�رواط +�ث �ظ�ر

��ر�� �ن ��� أ&رى���م و �*.��م  
  .�*.� ا��ر�
ء #��


ر    و���ب .
�دة ا��7
�ن دورا ���
 #6 �ر�
ت ا��&
ص +�م �?�ب ا!��
6 #��
، وا��&-6 ��� ا���
ر ا�
 و+�� #6 �ر+�� ��ر ذ!�������ك أ:�
ء �<

 �I�
�ؤو��� �7
���� �ن ا!��زا�
ت ا��� 
���

.د�ن ��<ل ا��ر�
ء ا����# ،

ط���

ر ا��&-6 ���ر�
ء��!

ط ا��7
�ن   .�ن ��ك ا���ود، �ظرا !ر�


رھ
 أ.دم   ��
�ر�� ��
ر�� +�ث  ��د �ر�� ا��7
�ن أھم وأرز �ر�
ت ا��&
ص 
ت &-
Iص ���زة #6 ا��-ور ا�و�ط� ا:ر �ظ�رت #6 ا��
�ون ا�رو�
�6 :م ا��
ا���دم ا�ذي �ر#�= ا���
رة أ�داك، وأ-+ت أ�:ر ا��ر�
ت ا���
ر�� ��و�
 #6 ا�+�
ة 

 ��� أ#راد أ�رة وا+دة #7* �ن ��و�� �������د 6# �<� 
� 
�
A 
��� �����ا�


����  . إ�راءات �<

ھ��      �
ن ��د إ&7
ع ا��ر�
ء #6 �ر�� ا����I!ا ��
و�رز دور ا��7
�ن 6# +�

��م وا��ر�� ذات ا���ؤو��� ا��+دودة ��
�دة ا��7
�ن رAم �?�ب �
وا��و-�� 
 

ر ا��7
�ن +��
 �*ز�ا�ط
/ ا��
�6 ��� ا�ط
/ ا��&-6 #��
، ورAم ا��

  .��&-�� ا��ر�
ء
��وال �ن �ط�ق .
�دة ا��7
�ن، +�ث ��<ل ا��ر�
ء #��
 �م ���:ن �ر�
ت ا      


 ��-وص -ر�+� أ�� ���ل ا�+-ر �ط�
!ت �+ددة ��� + 6# ����
�ؤو��� �7�

 ا���رع +�
�� ��?�ر +�ن ا�����.  
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ن �7
�ن ا��ر�
ء #6 �ر�
ت ا��وال وا��ر�� ذات ا���ؤو��� ا��+دودة ! وإ    
ر �7
�ن ا��ر�
ء #��
 إ.راذ�ك أن  ،�ر�
ت أ�&
صذه ا��ر�
ت ��+ول إ�� ���ل ھ

�ض  6# 6�

ر ا��
ر ا��&-6 ��� ا!��ا��6 أ�
ر إ���
 ا�+
!ت را�/ ��?�ب ا!��
  .ا���رع #6 ا��
�ون ا���
ري

و �م ���م ���ري و�دراء و�را.6 ا��ر�
ت ا���
ر�� �ن .
�دة ا��7
�ن ��د      
ب أ7را�
م  و،أو ��?�ر/ورا ���ر�
ء إ-دارھم ��رارات ���ر�� ��+R� م����
&�

  . ا���ر���� وا���ظ���� ا��6 �+�م ا��ر�
ت ا���
ر��

 و7/ ا���رع ��� �
�ق ا����ر�ن ا���ؤو��� ا��7
���� �ن د�ون ا��ر��      ��


، و���ل ھ���م #6 إ#*�� ��
+ 6# ��ه ا���ؤو��� ا�د�ون ا�7ر��� �Aر ذا����
�رھ
 أو أ:�
ء ��زھ
 �ن ��د�د د�و��
 ا���ددة �ن ا��ر��� ��
�واء 6# +.  

! ��:ل ا��ر�
ت ا���
ر�� ا���ل ا���
ري ا�و+�د ا�ذي ���دد #�= ا����ز�ون د�ن     

 ا�وراق ا���
ر�� ا��6�����وم وظ
Iف  ���رك ل ھ�
ك �دة ا��زا�
ت أ&رى �ن 

��وظ����
  ����ذ�
�ب  #�����M، ا.�-
د�� ��� �
�ب ��ر �ن ا�ھ��� �ن ا��
+�� ا�

�*ت �<��
 #6  ����ذا�����د�� 6# ��ك �<ن ذ��د ا�-رف، ھ6 أداة و#
ء #6 ا��


، و��6 ��وم ا�وراق �����
ن ��د ����7
 أ�* ��و#
ء ��Iأداة ا 
ا���ود، ��
 أ��
�
 ذا���
ر�� ���
+�ث �:ق #6  ا�ذيا�+ق  إ��ا ا�دور ! د أن �ط�Iن + =��7��


.=، و.د ��رس ذ�ك 6# .
�ون ا�-رف �+��
د ا�ا�+-ول ��� .��� ا�ور.� ��د ��

 �ؤ�د +�= #6 ا�+-ول ��� .��� ا�ور.�، وا����:ل 6# �
�Mط
ء +
�ل ا�ور.� �7

ن ا�ذي ��ب أن ��I!ل ��� ��و�� ا��
ت ا��6 ��
ا��7
�ن ا�-ر#6 ا�ذي ��د أھم ا��7

7
�ن .
�و�6 #��ل �ل ا��و.��ن  ا���
ر��،�ذ�ك .د ����/ = ا�ور.��
 ا���رع �-&

، �/ ا&�*ف در�� ���
7
�ن ��
ه +��
�ك ا��7
�ن �ن �و./ F&ر ذ����
 ���ز��ن 

  .و�ن ور.� �&رى

.د�ن #6  �إ�� �
�ب ا�وراق ا���
ر�  �ھ�
ك ا���ود ا���
ر�� ا��6 �&7/ #��
 ا���

ن أول �
 ظ�ر ا��7
�ن ا���
ري �
ن 
�دة ا��7
�ن، #Mا��زام ���رك �� +
�� و�ود

ل ا#�را7= ����ل �ل ا���ود دون �� /��ض ا���ود ا���
ر�� :م ا� 6# 
���ر7
�ض ا���ود � ����

ء إ! أن ا#�را7= �م ���/ ا���رع أن ��ر = -را+� �:��ا


 +دوده و إ�راءا�=��  .  ا���
ر�� �
7
�ن �ن طر�ق �-وص -ر�+� ��ل ا!��زام إن �د&ل ا���رع �رض ا      ��

 3�

�ق ا��د�ن، +�ث +رص ا���رع ��� +�
�� ا�داIن �� ��� 
��
ا���
ري �7
�د إ#*��م أو ��ز أ+دھم �ن ا�و#
ء �رھم أو � ��

ن ���د���ن ا����دد�ن 6# +��I!ا

�
 إ�
ه �ل ��
N ا�د�ن دون +-� ا�داIن ا�ذي ���< �ر#/ د�وى ��� أ+د ا��د���ن �ط

���ر�دذأن ��ون ����م أو ���
  .ا ا�&�ر أن ����ك د#/ 

�:ر #6 ا��
�ون و.د      � ! 
�ل ا���رع ا��د���ن ��7
���ن دون ا�دا��Iن +�ث أ���

  ا���
ري ��� �ص -ر�3 +ول �7
�ن ا�دا��Iن،�7
ا��ر ا�ذي ���ل �7
���م &


�دة ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري��  .  



  ��د��
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7رورة ا��ص أو ا!��
ق ��� و�وده .د  و�دأ �دم ا#�راض ا��7
�ن ا��د�6  نإ    
 =����
�
ذ�ك اا��
�ون ا���
ري  أ.ر = ا���رع ��6#�7
�ن ا�ذي  �� 
��

�دة �&��



�� ا��67�� 6 �ا���
ري �ن ا��7
�ن �= رAم ��
= ا��7
�ن ا��د�6 و#�راM# ،=7ا�
�د �ن ��س وا�+�
مرAم &7و���
 ���س ا+�ث ا��-در و �دان �ل ا��� 
، إ! أ���


أھم �
 ���ز ا��7
�ن ا���
ري ھو اھ��
م ا���رع = �ن ان و ،+�ث آ:
ر �ل ����
 ��Iرا�زات ا��و7و��� وا1
�ض ا!���3 &*ل إ+
ط�= -��

ت ا���
ر�� أ�N ا��7�

  .ا��&و�� ��داIن

�� ��د      �إن ا#�راض ا��7
�ن #6 ا���ل ا���
ري �+�م ا�ر�وع ��ط�ق ا��وا�د ا�

�ل إ��
�=، ��ن إ.راره #6 ا��
�ون ا���
ري�� ��
��<�� ا�ر�وع ��ط�ق ا��وا�د ا�� 
���/ أ�ر -�ب 
�I�� 
�د وھذا ����ن ���زه &-و-�
ت ا��7
�ن ا���
ري  و�

��
�  . ا��7
�ن #6 ا��وا�د ا�

ع �ط
.= ا�ذي ���د ���ظم �وا�7/ ا��
�ون      �و�رز أھ��� ا��و7وع #6 ا�

7
�ن ا��د���ن 6# �
�رة #�ر ا���رع ��د إ.راره �� 
ا���
ري، #7* �ن �+
و���
�ض ا!� =���

#�را7=��زا�
ت ا���
ر��، رAم �&
�� ا��67�� 6 �
�دة ا���.  

    �
 ��� ا��&راج -وروف #���ا��7
�ن ا�ذي �&��ف &-
I-=  �ر�ز #6 درا

&�*ف �وع ا!��زام ا���
ري ا����رك7
�ن ا��ر�
ء ��س ��7
�ن ا����ر�ن أو  ،�#


I-= و���زا�=-&���*ل ا��7
�ن ا�-ر6# ! �#
7
�ن ا������ن، إ7� .  

ت ا��6 وا����
 ذھ   
 �درا�� ھدا ا��و7وع �+
و��ن إ:راءه رAم ا�-�و���� 
ا �

7
�ن ا��د���ن #6 ا��
�ون ا���
ري،إ7
#�  وا����:�� 6#� ����
:ر ا��واد ا�����

�-I
���*ل ا���ؤو��� ا��7
����  #6 �ل ا��زام ��
ري �روط�
 وآ:
رھ
 و&-!.  

�د ھ    � 

 �&ص ذ����# 

 ��+وظAن ا��وا�7/ ا��6 ���ل #را�ا ا��و7وع �ن 
����ص ا�وا37 #6  و د ا��7
6I ا���
ريز�
دة ��� ا#��
ره �*���
 ا���
!ت ا��
�و���،

  .ا��را�/ ا���&--�

 ذھ    ���+ 
�ض ا��وا��ن ا���
ر�� و&
-� ا�ر�وع إ��  ���ا �ا���
ري  ا���ر�/


و��ن +� 6�
ط ا�+�
م �ن �-و-= ا��
�و��� ا��ر�����ض  إ��ا
�ب ا�و.وف ��د �
  .ا������ ا!���
دات

���د�نا��+���6  �ك ار�<��
 ا&��
ر ا����Uذ�     �  
���ا1+
ط� ��رة  .-د���= #6 درا
�ض ا�+�
ن �����U ا���
رن ��د ��
ر�� ا��7
�ن ا���
ري ا��
�و�6، �/ ا���وء 6# 


 �/ ا��
�ون ا���
ري ا��زاIري ���
+�م ��
= أ+� 6�
�ون ا���
ري ا��ر���

Iزا�ري ا�

 ا���رع ا������Aل ا��6 أI
��ض ا��  .ريا�1
رة �

        �� 

ول ذ#�ن &*ل ��ر�7+�� :ا�و.وف ��د ا ا��و7وع 

 ��زا�&-
Iص ا��6 �،:م +
!ت .�
م ا��7
�ن �ن ا��د���ن #6 ا��
�ون ا��
ري

�� ا��7
�ن ا���
ري ا��
�و�6�
ؤل �ن ا��7
�ن #6 ا��وا�د ا��#6 ا�&�ر �ن ،:م ا��


��� و.وة ھ�7
�ن ا���
ري ه ا��-وص ا�&
-�ذ�دى #��
.  
ق �ر7=     � 
ذھ����ل و��� 7وء � ��
ھ�� ���
ول #�=  �-ل ����ديه ا�درا�

  . ا��7
�ن



  ��د��
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م ا��7
�ن #6 ا��ر�
ت ا���
ر�� ا��-ل ا�ول �ن &*ل :م ���رض�+� .  
6�
  .ا��7
�ن #6 ا�وراق وا���ود ا���
ر�� :م ���
ول #6 ا��-ل ا�:
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 ا��-ل ا�����دي

 

ھ�� ا��7
�ن �.  

  
إن ��دد أطراف ا��*.� ا��
�و��� �ن �
�ب ا��د���ن أو �ن �
�ب                

 =���
��در ا�ذي �
��در ا����ق ���= أو 
م ا�+ق أو ا!��زام �ا�دا��Iن �ر�ب ا��

ء ���:ل #6 ا!��زام ا��7
��6 ا�ذي �+ول دون �:��ا��
�ون، إ! أن ��ذا ا�-ل ا


م ا�+ق أو ا!��زام ��� ا��د���ن أو ا�دا��Iن �  .ا��
 obligation" و ���دد أطراف ا!��زام -ور �:�رة ���
 ا!��زام ا����رك     

conjointe" !دد أطراف ا��� 
��زام دون �7
�ن أو ا!��زام ا��7
��6، وھو ��د�

م ����م، وھ�
ك ا!��زام �Aر ا��
ل �*��"obligation indivisible" دد��� 
، ��د�

  .أطراف ا!��زام #6 ا��زام ! ���زأ ����ذه 

 وا����:ل #6 ا!��زام ذإ! أن أھم ھ    ������طرق �= �ن &*ل درا 
ه ا�-ور ھو �

 .أطراف ا!��زام أي ا�دا��Iن أو ا��د���ن �/ �7
���م =ا��7
��6، ا�ذي ���دد #�

"obligation solidaire"  

       
�ن ا��7
�ن و-ف ��+ق ا!��زام #Mن أ+�
�= ! ��رق �ن ا!��زا�
ت ا��د��� أو

Iل ا���
ر�� ��� ��س �وا!��زا�
ت ا���
ر��، رAم �ون ھذه ا�+�
م ���ر�7 #6 ا��


Iل ا��د��� أ�ن ��
ج ا��7
�ن إ�� �ص أو ا��
ق ��ررها���+.  
���رع أو إرادة ا�طراف ��ون ا��7
�ن ا���
ري ���رض .6 +
�� �دم �د&ل او     

7
�ن، و.د ��ون �7
�ن .
�و�6 ���ر�ره #��� ��
���م ھ�
 ا�ر�وع ��ط�ق ا��وا�د ا�

م ا����:ل #6 ا#�را7= ���-وص ���= #6 ا��
�ون ا���
ري &رو�
 �ن ا�-ل ا�


م �
ص ���د ا�&�
# �-
  .#�طق #6 ھذه ا�+
�� ا��-وص ا�&

�ذ�ر أن ا��7
�ن ا���
ري �واء �
ن ���رض أو ��-وص       ���= #6 وا��د�ر 

�ض ا�+
!ت ا��ر�ط� 
ء �:��
7
�ن ا��د�6، ��� =��ا��
�ون ا���
ري �&7/ #6 �ط

����وف ������= �ن &*ل درا 
&-و-�� ا��7
�ن ا���
ري، وھو �.  

#* �&��ف ا��7
�ن ا��د�6 �ن ا��7
�ن ا���
ري ! �ن +�ث ���و�= و! �ن      
�= ا���دي أو
��= ا��6 ��وم ����
 و! #6 أ�ا��
�و�6، ��ن �وھر  +�ث أ�وا�= و! أ

�� ا���ل ا���
ري وا���ل ا��د�M# ، 6ذا �
ن ا��7
�ن و-ف �ا!&�*ف ���ن #6 ط



 ا��-ل ا�����دي

 

 
 

8 

#6 ا!��زام ا���
ري، إ! أ�= إ7
#� ��و�= و-ف ��+ق ��+ق ا!��زام ا��د�6 #
�= �ذ�ك 

ت ا����و+� ��دا��Iن !.�7
ء +�و.�م �ظرا ���دد ا�ذ�م  ا!��زام ��د�
�ن أھم ا��7

���

��  ،ا��+ 6# �-

 �ن ا�+�
م ا��6 ���ز ا���ل ا���
ري &��
. 
ر +����� 
��

�� �دم ا#�را7= �ن طر�ق �د&ل ا��+ 6# 
�رع #6 ا��
�ون ا���
ري ا#�را7= ،أ�


��ص ���= -را+� #
ن +�
�� ا�دا��Iن .د ��7
�ف.  
  :ا��7
�ن �ن &*ل �+:�ن�ذ�ك ار�<��
 أن ��طرق أو! ��
ھ��      
  .���وم ا��7
�ن :ا��+ث ا�ول    
    6�

�دة ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري :ا��+ث ا�:.. 

 

 

 

     

 ا��+ث ا�ول

 
  .���وم ا��7
�ن 

 

�دد ا�دا��Iن أو ا!��زام                � ��

م ا�+ق 6# +�ا��7
�ن و-ف �+ول دون ا��
�دد � ��

م ا!��زام 6# +��دد ا��د���ن، ��
 ��:ل &روج �ن .
�دة ا��� ��
+ 6#

�ن ا�-ل أ�= إذا ��دد ا�دا�Iون ��ددت +�و.�م .ل ا��د�ن #��ون ��ل ���م   1أطرا#=
 =�+دون +�وق اF&ر�ن، و إذا ��دد ا��د��ون ��ددت ا��زا�
��م #* أن �ط
�ب ا��د�ن 

��2ون �ل ���م ��ز�
 إ! +-�= #6 ا�د�ن
.   

��ل ��دا��Iن ا��    � 

 .و�
 ��داIن ، ���-&� 
�
7
���ن �ذ�ك ��د ا��7
�ن �7�

ء +�و.�م �ن ا��د�ن���37 ��
 أن ا��7
�ن �و��ن �ن ا�دا��Iن و �ن ا�� 
، �ن ھ�

 إذاا��د���ن، و#6 �* ا�+
���ن ��ب و�ود �ص .
�و�6 أو ا��
ق ��� و�ود ا��7
�ن 
7
�ن ا��د�6 ��س ا��7
�ن ا���
ري ا�ذي ���رض و�وده �<-ل �
م، ��
��ق ا��ر �


�رAم �ن ھذا ا!&�*ف �ن ا��7
�ن ا��د�6 وا���
ري 
ن ���س  و�7&� 
إ! أ���
  .ا��س


 أن ���7
�ن �دة أ�ظ�� .
�و��� ��
�� �= �ظرا �ن ��دد أطراف ا!��زام !      ��
6��

 و�ود ا��زام �7�I6 دا���.  

                                                                 

����، ا
دار ا
������، ط�� "أM#�م ا$
"زام"�Iل )�� ا
�دوي ،   - 1�
 .260- 259، ص  1993، درا�P� �Qر�� �� ا
��Pو��ن ا
��ري و ا
� ا
PMو&�� "���در و أM#�م ا$
"زام درا�P� �Qر��"��ل إراھ�م Q�د. ر��Sن أو ا
Q�ود ��طR' ا
���ل،. - 2�M
ط��  ���ورات ا

  .482-481، ص 2003
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دا إ�� ���
�=، ذوا�� 
�ك ���طرق #6 ا��ط�ب ا�ول ��واع ا��7
�ن و����زه �ن �
6 ��دأ �دم ا#�راض ا�
7
�ن ا��د�6، :م #6 ا��ط�ب ا�:
�ث ��س :م #6 ا��ط�ب ا�:��

  .ا��7
�ن
      

  

��� ��أ��اع ا������ و�
���ه �   : ا�
	�� ا�ول���.  
6 وا����:ل 6# �7
�ن ا��د���ن  و              ��إن ا��7
�ن �و��ن �7
�ن 


رة �ن �7
�ن ا�دا��Iن ، وإ7
#� ��دا ا��7
�ن .د أ#رز 7
�ن ا��
6 وھو ��

 ��� #�رة ا��7
�ن ��
 أدى إ�� و�ود  =ا�ذي �
ھد� ا��طور�
���ظر�� ا!��زام ا�


 �= وھو ا��7
�م�
إ7
#� �و�ود �دة  �1ظ
م �د�د ! ��
ل ا��7
�ن و إن �
ن ��
 =�� ����&� 
7
�ن رAم �و����� ��
  .أ�ظ�� .
�و��� ��

� 

�= #6 ا��رع ذ�ك #�وف �درس أ�واع ا��7
�ن #6 ا��رع ا�ول و����زه �ن ���
6�
  .ا�:

 

6 و ا!��
6: ا��رع ا�ول ��  .ا��7
�ن ا�
            6
6، أ�
 ا��7
�ن ا!�����م ا��7
�ن إ�� �7
�ن ا��
6 و �7
�ن ���

#�و �7
�ن ا�دا��Iن وھو ��د�
 ��ون ��ل ���م ا�+ق #6 ا.�7
ء ا�د�ن ��= �ن 
ا�د�ن �ي ���م ��� أن �رد ا�داIن ا�ذي ا��د�ن، و ��ون ��ذا ا�&�ر  أن �و#6 �ل 

��و#6 ا�د�ن ��= ��ل وا+د �ن ا�دا��Iن اF&ر�ن �-�=، و #
Iدة ھذا ا��وع �ن �
 ��
ا��7
�ن أ�= ���ل ��دا��Iن �+-�ل +��م ��و�ض �ل ���م اF&ر�ن #6 �ط


ء ا��د�ن +ق ا����/ ا.�-
د #6 ا���د و ا�و.ت و ا����
ت، و أ�= ���ل ���د�ن و#

�و#
ء و#
I= ��= د#�� وا+دة �+د ا�دا��Iن دون +
��= إ�� ا��و�=  =� 3��د��= إذ �

 .��ل داIن ��� +دة

�Aر أ�= �*+ظ أن �-�+� ا�دا��Iن #6 ا��7
�ن ا!��
6 ���ن �+����
 �ن طر�ق     

 #��+�ق ��م �ز�� �
ء +�و.�م �������ض #6 ا��7م ا���د ا�و�
�� ، #�و�ل 
�م إ�� أن ���ر7وا ��7
ره �ذ�ك #
ن أھ��� ا��7
�ن  ��
ا��7
�ن ا!��
6 دون +

  .�2و.وع �ن ا�دا��Iن ����
 ھ6 �
درة و .���� ا
7
�ن ا�دا��Iن #�
در ا�+دوث ذ�ك �ن      � 

�ب #6 ا���ل ھو �7
�ن ا��د���ن أ�?�
#

أ7رار ھذا ا��7
�ن ا!��
6 أ�:ر �ن #واIده، ��= إذا ا��و#� أي �ن ا�دا��Iن ا�د�ن 

ره ��� إ�
.6 ا�دا��Iن �رIت ذ�� ا��د�ن، #Mذا أ��ر ھذا ا�ذي .ض ا�د�ن �+�ل 

  .��طوي ��� &طورة �+���� ا��ر ا�ذي

                                                                 

 .270، ص 2002دار ا
����� ا
�د�دة 
���ر، ط��  "أM#�م ا$
"زام"��ل إراھ�م Q�د، ��Mد �QMن ���ور   - 1

M ��Q#�م ا$
"زام ، دار ا
#"ب ا
��Pو���، ا
���د اأ، "ا
وا�� �� �رح ا
��Pون ا
�د�� �� ا$
"زا��ت"����Qن �ر&س  - 2 ����	

را%، ا
ط�� ا

  .569-568، ص 1992
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�7 �ن ذ�ك �ظ
م ا�و�
��،�ذ�ك ���ن      ���+�ث ���ط�/ ا�دا�Iون ا�و-ول ا!

Iدة ا��7
�ن ا!��
6 �ن &*ل أن ��ط6 ا�دا��Iن أ�
 ���م �و��* ��ض �ل ا�د�ن��.  

� �+دوث ھذا ا��وع �ن ا��7
�ن أن ��ون ھ�
ك �د��ون      �

 أن ا�-ورة ا�?��

�� أ�&
ص : ��ون :م ����ون إ�� دا��Iن ��7
���ن، و �:
ل ذ�ك ��7أن ��/ أر

��6، :م ! �د#/ ا����ري ا�:�ن ��

��ن ط�
 �ن ا���3 و ��7
��ون #6 ا!��زام �:
/��V ھذا ا�� ��
�ون دا��Iن ��7
���ن #6 ا��طI
  .1#��ون ا�

6 #���:ل #6 +ق ا�داIن أن �ر�    ��
�ل ا�د�ن ��� أي �ن أ�
 ا��7
�ن ا�� /

م �در ��دد ا��د���ن�و ا�?رض �ن ا��7
�ن  ،2ا��د���ن ا���7
���ن #���دد �7
�= ا�


ر أ+د ا��د���ن، �6 ھو �7
ن +-ول ا�داIن ��� +�= دون أن ���رض �&طر إ���ا�

ء �
�ل ا�د�ن ! ��-ب ��� أ�وال ا��د�ن ا�وا+د ل ��� ���
م !�ذ�ك أن �7
�= ا�


Iر ا��د���ن ا���7
���ن، و �ذا ��ون �= أن ���و6# +�= �
�* �ن أي ���مأ�و�  .ال 
      ،
��� ا��6 ��وم ����
�و���= #
�?رض �ن ا��7
�ن �و��= �و37 ا���رة ا�

ذ�ك أ�= #6 ا��7
�ن ا!��
6 ��ون ��* داIن أن ���و6# �
�ل ا�د�ن و �و أ�= ��س 

 إ! �زء ��= ، و ����ن ��Iدا 

.6 ا�دا��Iن و#��د ذ�ك أن ����م �
 ا��و#
ه �/  =��

 
6 ��س ا��د�ن ا�ذي أ�زم و#
ء �ل ا�د�ن �د������-�ب �ل ���م، أ�
 #6 ا��7
�ن ا�

.6 ا��د���ن 
.6 ا��د���ن ل �زء ��=، �ذا ��ون �= ا�ر�وع ��� 
ه �� =���> =

= #6 ا�د�-�
 �* ���م �

 أو#
ه ���م �ط�  .�ن

  

 

6�

�= �ن أ�ظ�� أ&رى: ا��رع ا�:�� 
 .ا�����ز �ن ا��7
�ن و �

  

  :ا�����ز �ن ا��7
�ن و ا��7
�م - أ 
ا���ؤو���  إن ا���ر.� �ن ا!��زام ا��7
��6 و ا!��زام ا��7
��6 أو                 

 *�دة أ�&
ص � ���
7
�ن ا������� ���� �دا، �ن ا��7
�م �ر�ب ا���ؤو��� ا���
�ن ا��د���ن، 6#  
����ن ا�دا��Iن ��
 .د ��ون  
�
���م ، #
ن ا��7
�ن .د ��ون ا��
+�ن أن ا���ؤو��� ا������� أو ا��7
�م ! ��ون داھ� إ! �ن ا��د���ن، و ا��7
�ن 

ق أو �ص ا��
�ون ��� ا��زام �= �-در وا+د #��دل �ن .وا�د ��!
و-ف �رد 

7
�ن ا���
ري، أ�
 ا���ؤو��� ا������� و7/  ����ذه، إ�
 ��ون��� ����
 
���ر7
�� ا���
ء و ���دد �-
دره�  .3��ر7= ط

                                                                 


��Q "أM#�م ا$
"زام")د ا
�Pدر ا
�Rر   - 1 �Q��Z

���ر و ا
"وز�%، ا
ط�� ا ���P	
، ص 1999، آ	�ر ا
Mق �� ا
��Pون ا
�د��، �#"� دار ا

163.  
ق،  - 2�Q
  .257ص  ر��Sن أو ا
Q�ود، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 3�Q
  .I�260 - 262ل )�� )دوي، ا
�ر�% ا
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و �و�د ا��7
�م ��� �
�ق �ل �ن ا��د���ن ��ذ ا�دا�� ا��زام �ل ا�د�ن <داء      

-ر ا��زا�
ت ����زة ��دف ��دف وا+د، �واء  �
:ل و ! ��ل ا���ز�I، و ذ�ك ����


��زا�
ت ����� �-د#� أو �ظروف ��د ا��د��ون أ����م #6 �وا��� �&ص آ&ر 


 #6 ا��7
�ن ا!��
.6 ��د أ�= �ر��ز ��� ا��
ق ،  ���
:�� ! د&ل ��داIن #�����


م ا�د�ن ���م، +�ث ���زم �ل ���م <داء �ق �ن ا��د���ن و ا�داIن ��� �دم ا����

�رAم �ن  
�دد ا�رواط إ! أن �ل ا��د���ن ���ز�ون �6ء وا+د، ا�د�ن �
�*، و ھ��

ق�#�ر�� ا��<��ن ��Iو�� �ن ��و�ض ، أ�
 #6 ا��7
�م ! ��ون ھ�
ك ا��
ق �
ذ�ك و ا��ؤ�ن  

�ل #6 �وا��� ا��7رور، و ذ�ك !ن ��د ا��<��ن ��ز����
ا�7رر 


�ل، �ن ا��
�و��
�و�ض ا�7رر �  .ن ��ز�= ذ�ك�= ��Iول #6 �وا��� ا��7رور 
�دد #6 ا�رواط و ��دد #6 ا��+ل #
�د�ون ����زة     � 6��

 ھ�
ك #6 ا!��زام ا��7��

�� ��د�� أو ��در �
 ھ�
ك �ن أ�&
ص ���ز��ن، و .د ��ون ھذه ا�د�ون �ن ��س ا�ط
ل و .د ��ون �
 ھو ���زم = أ+د ا��د���ن  ،=��-�ر�� #�ل ا��زام �= �+�= ا�&
ص 

�� ا�داIن أ.ل ��
 ھو ���زم = ا��د�ن اF&ر، #�6 ا!��زام ا��7
��6 ��ون #6 �وا�

 ���Y ا��زا�
��م � 
�
A =�� ر�ن، و ذ�ك&Fدا ا��د���ن ا� 
� 
�
�ل �د�ن ����ل ��

ء ���=، #
�= ! ���ن أن �و�د �ن ������ ظروف ����� أو ��رد -د#� �+�7 و


ھو ا�+
ل #6 ا��7
�ن ا!��
.6، �ذ�ك ! ���ن أن  ھؤ!ء ا��د���ن �-�+� ���ر�� ��
���Y ��س آ:
ر ا��7
�ن، رAم أ�= #6 �ل �ن ا��7
�ن و ا��7
�م ���ن ��داIن أن 

�د�ن ��=، و أن و#
ء ا�د�ن ا�ذي ��م �ن أ+دھم  =�
�ر�/ ��� أي �ن ا��د���ن ��ط

6# 6��
ھذا ا�-دد �ر�/  �رئ ذ�� اF&ر�ن، ��ن و�= ا�&-و-�� #6 ا!��زام ا��7
�6ء  
��=، +�ث أن �ل �د�ن ���زم #6 �وا��� ا�داIن ��س ��س ا��6ء و إ����ط


�رAم �ن ذ�ك #
ن ا�داIن ! ���ط�/ أن �ط
�ب = إ! �رة وا+دة 
:ل أو ��
=، و �� .
7
�ن #
�= �و�د �ن��� ����

د���  #� �
�� 6�
��
ا��د���ن �-�+� ���ر�� ، و 

 
  .���م و ���Y �ن ھذه ا���
� أ:
ر :
�و��#��

ر و ذ�ك !���
ء ا��-�+� ا����ر�� :Fأي �ن ھذه ا U��� ! =�
7
�م #��� ����
 
أ�

���م 

د��� #��
�6 ا���
� ا����
�ن ا��د���ن و .  
��= ! ��وم     �
��ظر إ�� ط�<�� ا�ر�وع �ن ا��د���ن، #
ن ا��7
�ن �� ����
 
أ�

��7م �ن ا�داIن أو ا��د���ن ا���7
���ن، أ�
 #6 �*.� ا��د���ن  
� �.*�إ! #6 ا�

ن ا�د�ن ����م ����م، و ��ون ��ن و#� ���م ا�د�ن ��داIن +ق ا�ر�وع ��� #

دأ ھو �دم ا�ر�وع +�ث أن �ل �ن ، اF&ر�ن �ل �در +-�=��
7
�م #��� ����
 
أ�
�
A 6�� ن���
ل ا�داIنا��د���ن ا���7. =
 ھو ���زم � 
1.  

     6��

��زا�= : و �ن أ�:�� ا!��زام ا��7
�� ا���
ع ��ؤو��� ا��د�ن �ن ا1&*ل +

�داIن، 
ھم &ط< ��-�ري #6 إ+داث ا�7رر ��ؤو��� �&ص �ن ا�?�ر �
.دي �ا��

��ده �/ -
+ب ا��-�/ #&رج .ل ا��7
ء ا��دة ����ل 6# �-�
 �و أ&ذ �
�ل �� /�
�Iول �ن ��و�ض ا�7رر ا�ذي أ-
ب � 
=، #��ون �ل ����+

#س �+ر�ض �ن -��

                                                                 

ق، ص .- 1�Q
278- �277�ل إراھ�م Q�د، ��Mد �QMن ���ور، ا
�ر�% ا.  
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س �
�ل ��Iول �ن ��و�ض �
�ل ��� أ��
# ،*�
� 

+ب ا��-�/ ا�ول ��و�7-

س �ا�&ط< ا���دي، و -
+ب ا��-�/ ا���
#س ��Iول أ�7
 �ن ��و�ض �
�ل ��� أ

71
���� �ن د�ن وا+دا�&ط< ا���-�ري #��ون ھ�
ك ��ؤو��� ������ أو �. 

  

ا�����ز �ن ا��7
�ن و ا!��زام ا����رك أو ا�د�ن  - ب           
  .ا����رك

�د ا�د�ن ا����رك -ورة �ن -ور ا��7
�ن �ن ا�دا��Iن، إ! أن                     �

 وا37 �ن �-در ا!��راك #6 ا�د�ن ھو إ�
 ا��راك #6 ا��
ل و ھذا ����ا��رق 
و7/ .
�و�6، وإ�
 أن ��ون ا��راك �ظرا �و+دة ا�-��� و ھذا و7/ ا��
.6، أي إن 


=  �-در ا�د�ن ا����رك ھو ا��
�ون�� ��
أو ا!��
ق ا�6��7  وھو #6 ھده ا�+
7
�ن ا���
ري ��د�
 ��ون ا��ص ا��
�و�6 �-درا �=���. 


 ا!��
ق ا�-ر�3 أو �Iأن �-دره ��ون دا 
أ�
 ا��7
�ن ا��د�6 �ن ا�دا��Iن #�د رأ��
ا�6��7 و ! ��ون ا��
�ون أدا، :م إن ا!��
ق ��� ا��7
�ن �Aر ا!��
ق ��� 

���م ��و�ون .د و:�وا  ا!��راك 
#6 ا�د�ن ، #
�دا�Iون إذا ا���وا ��� ا��7
�ن #��

 إذا ا���وا ��� ا!��راك #6 ا�د�ن، �ن ��# 
�ض أ�:ر ��
 و:�وھ��7م ا�
��م .*�

ر ا��6 ��ر�ب ��� ا!��راك #6 ا�د�ن أ.ل �دى �ن ��ك ا��6 ��ر�ب ��� ا��7
�ن :Fا

�ن ا�دا��Iن.  
ا!��راك #6 ا�د�ن �ن ا��7
�ن �ن ا�دا��Iن �ن �
+�� �*.� ا�دا��Iن �&��ف      


��د�ن، +�ث أن ا�د�ن ����م ��� ا�دا��Iن 6# +
�� ا!��راك #* ���ط�/ ا�داIن أن 

�� ا��7
�ن #
ن ا�داIن ���ط�/ + 6# 
�ر�/ ��� ا��د�ن إ! +-�= #6 ا�د�ن، أ�

 =�-+  .و +-ص �ر�
I=ا�ر�وع ��� ا��د�ن �ل ا�د�ن أي 
     �.*���ق �� 
و �/ ذ�ك ���رب أ+�
م ا!��راك #6 ا�د�ن �ن أ+�
م ا��7
�ن #��

�ض، #Mذا .ض ا�داIن +-�= 6# +
�� ا!��راك #6 ا�د�ن �
ن ��7م ا�ا�دا��Iن 
� +-�= #6 ا�د�ن، :م ��و�ون ��ض �ل . 
��دا��Iن اF&ر�ن أن ��
ر�وه #��


�ر�وع ��� ا��د�ن �� ��م #6 ذ��=، و �ذ�ك 6# +
�� ا��7
�ن �ن ا�دا��Iن � 
�
 

�= إذا .ض ا�داIن ا���7
�ن �زءا �ن ا�د�ن �
ز ��دا��Iن اF&ر�ن أن ��
ر�وه #��#

=�-+ ���ض �ل ..  

��6 ا!��راك #6 ا�د�ن و ا��7
�ن �ن ا�دا��Iن ��+�ل �ل ا�دا��Iن ��
 أ�=    + 6#


ر ا��د�ن و ��� إ�� +-�= #6 ا�د�ن���  .2ذ�ك �ل 
  


م -ج���*� ���
 .ا�����ز �ن ا��7
�ن و �دم ا��

                                                                 


"زام،"��Mود )د ا
ر�Mم د�ب رأ�ت ��Mد ��Mد، . - 1I
 ����
  .178، ص 1997دار ا
����� ا
�د�دة 
���ر، ط��  "ا
و��ز �� ا
�ظر�� ا
ق، ص )د ا
�Pدر ا
�Rر،    - 2�Q
  .173- 172ا
�ر�% ا
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 ا��ق                     �� 
�� �+ل ا!��زام ، إ��
م �ر�/ إ�
 �ط���*� ���
إن �دم ا��

UI ا��7
�ن، �Aر أن ا��رق �ن �دم ��� ��
�� UI
���= ا�طر#
ن وھ6 �ؤدي ���


���*� ���
�ض ا�و�وها��
 �ن �I
  .م و �ن ا��7
�ن �ظل .

م ! ��-رف إ!    �إ�� ا�����ذ ا����6 دون  أو��
 أن �دم .
��� ا!��زام �*��


ل ا!��زام إ�� ��و�ض ��دي زا�ت �دم +���� ا��+ل، #Mذا ا�= ط�ا���و�ض إذا �
ن 
�م ��N ا���و�ض �ن ا��د���ن ا����دد��

م #���*� ���
�ن، أ�
 ا��7
�ن #��-رف ا��

إ�� ا�����ذ ا����6 و ا�����ذ طر�ق ا���و�ض ��� +د �واء، �ذ�ك #
��راط �دم 

م ! �?�6 �ن ا��راط ا��7
�ن �ن ھذه ا�زاو�����*� ���
  .ا��

    

م ! ����م �ن ا�ور:� &*#�و :
�6 ھذه ا��روق أن ا!��زام �Aر ا��
ل �*��
،6��
�  �*��زام ا��7�
#Mذا �و#6 ا�داIن �ن أ�:ر �ن وارث �
ن ��ل �ن ا�ور:� ا��ط

7
�ن��� 

�د�ن ��= &*#.  
  
  

 

  

  .�'"أ "م ا%�$اض ا������ ا�
"�� :ا�
	�� ا� ���
إن ا�-ل #6 ا��7
�ن ا��د�6 أ�= ! ���رض، أي أ�= ! د �ن و�ود ا��ص             


.د�ن���� ا�&7وع �+�
�=، و إ! #* �7
�ن  ا��
�و�6 ا�ذي ��رره، أو ا��
ق ا���
  .و��ون ا���ؤو��� #رد�� +�ث ��<ل �ل طرف �ن د�و�=

    6�
و���= #�وف ���رض #6 ا��رع ا�ول ���7
�ن ا��
�و�6، :م #6 ا��رع ا�:
6.
7
�ن ا!�����.  

 

 .ا��-در ا��
�و�6 ���7
�ن : ا��رع ا�ول

.د ��ص ا��
�ون ��� أن ��وم �ن ا��د���ن �7
�ن دون أن ���ق ا�طراف           
���= و إذا .
م ا��7
�ن ��� �ص #6 ا��
�ون ! ��وز ا���
س ���= ?�ره، +�ث أن 

�ل ا�+-ر #6 ا��
�ون ا��د�6�  . 1أ+وال ا��7
�ن ا��
�و�6 �ذ�ورة ��� 
   
�ن ا��
�ون ا��د�6 ���  126 دةو �ن أ�:�� ا��7
�ن �ص ا��
�ون �
 ورد #6 ا��
�و�ض : "أ�=�إذا ��دد ا���Iو�ون �ن #�ل 7
ر �
�وا ��7
���ن #6 ا��زا�
��م 


وي، إ!���
���م  
إذا ��ن ا��
67 �-�ب �ل ���م  ا�7رر و ��ون ا���ؤو��� #��
�و�ض��
  ".#6 ا!��زام 

��154
 ��ص ا��
دة  ���
و إذا ��د ا��7و�6 إ�� ": �ن ا��
�ون ا��د�6 #6 #�ر��
 ا�:
= دون إ&*ل I
7= �
ن ��Iو! �ن �-ر#
ت ���Aره �ل ا���ل ا�ذي ���ف = أو 

                                                                 

ق، ص   - 1�Q
د ا
�Pدر ا
�Rر، ا
�ر�% ا(176.  
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�رة ��� ھذا ا��
Iب، و إذا ��دد ا��7و��ون #6 ا���
م 
 �رب ا���ل �ن ا�ر�وع ��
��ل وا+د �
�وا ��7
���ن #6 ا���ؤو���."  

إذا ��دد ا�و�*ء �
�وا ��Iو��ن : "أ�= �ن ا��
�ون ا��د�6 ���  579و ��ص ا��
دة   

م أو �
ن ا�7رر ا�ذي أ-
ب ا��و�ل ���*� ��
7
�ن ��� �
�ت ا�و�
�� �Aر .��


  ."����� &طY ���رك


ري : "�ن ا��
�ون ا��د�6 <�=  554و��ص ا��
دة     ����7ن ا����دس ا��

6 #��
 � 10وا���
ول �
 �+دث &*ل Iز�وات �ن ��دم ��6 أو ��
ن أو �داه �ن �


 �ن ��ب #6 ا�رض و���ل I�

ه �ن ���`ت :
�� أ&رى و�و �
ن ا���دم ��
أ.

�6 وا����`ت �ن ��وب 
 �و�د #6 ا��� ��
�ا��7
ن ا���-وص ���= #6 ا���رة ا�

=��*�
ء و�  ".��ر�ب ����
 ��د�د ��
�� ا�


 .رارا ا���
دا ��� ھذه ا��     ���
ر�V و.د أ-درت ا��+��� ا��
رس  13
دة �


ري وا���
ول ���7
ن : " ��
ده  1991���ن ا���رر .
�و�
 أن ا����دس ا��

7
�ن �
 �+دث &*ل ��

�6 أو  106 #��
 ��داه �ن �Iز�وات �ن ��دم ��6 أو ��

 ���

�ف ھذا ا��دأ ��د �&&� 
�
ه �ن ���`ت :
�� أ&رى و�ن :م #
ن ا��7
ء �
أ.

�ون���.  


ن � 
أن .7
ة ا����س M&را��م �د�ون ا��ر.��  -#6 .��7 ا�+
ل –�ن ا�:
ت و��

ء �
�رAم �ن أن ا�&رة ا����زة أظ�رت أ�= 7
�ن ��
ري �ن ا�&-
م ��وا�����ر ا�

  .�/ ا���
ول ��و�وا .د أ&طIوا #6 �ط�ق ا��
�ون
  .1و��� �
ن ذ�ك ا��و�ب ��ض ا��رار ا��ط�ون #�=


ط= و رAم ا��ص ���     ��
�= إ��Mا��7
�ن �ن .ل ا���رع إ! أن ا�داIن 

ده ��= و�د ��-�+�=، و.د ��ون ھذا ا��زول �
�* ����/ ا��د���ن، أو ���-ر ���وا

#Mذا ا���ل ا��زول �ن ا��7
�ن �ل ا��د���ن ا���7
���ن ،  ��� أ+دھم دون اF&ر�ن

�د�ن �وزع ��� ا��د���ن
ء #
ن ا!��زام �:���ل �در +-�=، #* ��ون ��داIن  دون ا


�د�ن #�طأ�
 إذا ا���ل ا��زول �ن ا��7
�ن ، أن �ط
�ب �ل �د�ن إ! �در +-�= 
�د��
 وا+دا #�ط دون اF&ر�ن #
ن ��داIن أن �ط
�ب ا��د���ن اF&ر�ن ��� و�= 

  .2ا��7
�ن �
 �م ��ن ھ�
ك ا��
ق ��� �Aر ذ�ك
  
  

 

                                                                 


��Q ‘ ا
���� ا
�SP[�� ، ا
�ر�� ا
�د��� - 1 %  .31، ص   1992ا
�دد ا
را
زء ا
	��� ، ،أM#�م ا$
"زام ، د�وان ا
�طو)�ت ا
������ ، ا
�" ا
و��ز �� �رح ا
��Pون ا
�د�� ا
�زا[ري"��Zل أ�Mد QMن &دادة ،   - 2

��Q
 ����	
  .179و 163، ص  1992ا
ط�� ا
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6�
7
�ن !��
.6اا��-در  : ا��رع ا�:���.  
ا��7
�ن �ن ا�دا��Iن أو �ن ا��د���ن : "�ن ا��
�ون ا��د�6 217��ص ا��
دة           


ء ��� ا��
ق أو �ص #6 ا��
�ون�  ."! ���رض و إ��
 ��ون 
�ن ��
 �ن &*ل ھذه ا��
دة أن ا���رع +دد �-
در ا��7
�ن ا!��
6 أو      ��


ق أو ا��
�ون، إ! أن ��!
 6��6 دون ا���7
�ن ا���� ����
ذ�ك ! �-دق إ! 
ا!��
6، +�ث أن ھذا ا��وع ا�&�ر �ن ا��7
�ن ! ��-ور و�وده إ! �ن طر�ق 
ا!��
ق دون ا��
�ون، �ظرا �7`�� ا��7
�ن ا!��
6 �ن ا��
+�� ا������ #�م �و�= 

6��
 أ�ط� ا��7
�ن ا�� ��
��  .          1ا���رع �ن ا�
     
7��
�ب ا��
دة #+ 6
�ن ا��
�ون ا��د�6 ! ���رض و �ن :م !  �217ن ا!��

إذا �
ن ھ�
ك ا��
ق �ن ا�دا��Iن ��� ا��7
�ن #��
  ��وز ا��7
ء = أو ا�&ذ = إ!
���م، و ��ن ! ���م �ن ھذا أن ا��
�ون ���رط أن ��ون #6 �ل +
�� ا��
ق -ر�3 و 

�&��+�ث ��ب إ��
 ���ن أن ��/ -ورة ����7 � ،=�
�ص �ن ظروف ا�+
ل و �*
 ����

ده، و ��س ا��6ء ���أ! ��ون ھ�
�ك أد�� �ك ��� و�وده و إ! �م ا


ت ا��د���.*�
ت ا���
ر�� #* ���-ر ا��ر ��� ا�.*���2 .  

Iل    �
�= �ذ�ك ! ���رض #6 ا��# 6��7
�ن ا!��
6 أ�
 ا��7
�ن ا���� ����
ھذا 


ء �ن ا�-ل ا����:ل 6# ����م ا�+ق أو ا!��زام �:��ا��د���، ذ�ك أن ا��7
�ن ��د ا
��د ��رره و ھذا ا���د 6# � ��
+�ددھم، �ذ�ك ھو � ��
�ن ا�دا��Iن أو ا��د���ن 6# +

 6��
ق #* �ك أ�= 3ھو إ�
 ا��
�دة ا��
�و��� و أ�
 ا!��
قا��7
�ن ا���*� ����
# ،

��، و ! ����د أن ا!��
ق ��� ا��7
�ن �
م و اFداب ا��3 �
 �م  �&
�ف ا��ظ
م ا��+-

��
�
��-�+� ا��ن ا��د���ن �&
�ف ا��وا�د ا��
�و��� ا�Fرة أو �7ر .  
      ��� 
7
�ن ا��د���ن، �Aر أن ھ�
ك �ن ����د ا�-ل أن ��ون ا!��
ق -ر�+�

��&�ص �ن ا�ظروف، و ���رط أن � 
���7 6��إ��
��� ا!��
ق ��� ا��7
�ن ا�
��ون و.
I/ ا�+
ل .
ط�� #6 ا�د!�� ��� ھذا ا!��
ق #Mذا ا���ف ا��ك ھذه ا�د!�� #* 

7
�ن��

ت و�وده، #:M6  �7
�ن، و��ون ا���� ��� �ن اد�� و�ود ا��7
�ن ��ا�

�= ��/ ��� ا��د�6 و�وده .4! ���رض و�بء إ:

   

  .ا�+* ا��� �(�م ���� ا������ :ا�
	�� ا� ��)
             

دئ وھ�
 ��وم ��� :*:� ����
 أم �
  : إن ا��7
�ن �واء �
ن ا��

و ��-د = أن �و�د �+ل وا+د !��زام ا��د���ن ا���7
���ن �+و  :و+دة ا��+ل -أ
  .ا�داIن، أو �+ق ا�دا��Iن ا���7
���ن �+و ا��د�ن

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
  .I�264ل )دوي )��، ا
�ر�% ا
ق، ص. - 2�Q
 .��Z164ل أ�Mد QMن &دادة، ا
�ر�% ا
3   Rود، '��ط�Q
ق، ص  ا
���ل، ر��Sن أو ا�Q
486- �485�ل إراھ�م Q�د، ا
�ر�% ا.  

"زا��ت �� ا
��Pون ا
�د��ا
�ظر�� ا
���� "��ذر ا
SRل    - 4I
درا�P� �Qر�� �ن ا
bPR ا��IQa و ا
Pوا��ن ا
�د��� ا
وS��� ، أM#�م  "

 ��
���ر و ا
"وز�%، ا
�زء ا
	���، ا
ط ���P	
  .190، ص 1998ا$
"زام، �#"� دار ا
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��د�ن  :�دأ ��دد ا�رواط -بإن و+دة ا��+ل ! ���/ �ن أن �ل داIن ��7
�ن �رط= 
�
داIن راط� ������ �ن راط� �Aره �ن ا�دا��Iن، و إن �ل �د�ن ��7
�ن  �رط= 

راط� ������ �ن راط� �Aره �ن ا��د���ن، أي أن ھ�
ك �دد �ن ا�رواط ا��
�و��� 
 
�7��در �دد ا�دا��Iن أو ا��د���ن، #����ل �ل راط� �ن ا�&رى، �ذا .د ��+ق 


  .و-ف �&��ف �ن ا�و-ف ا�ذي ���م = �Aرھ

�� .د ��ون ا�د�ن :#�:*      
 ��� �رط #6 راط� ا�دا��Iن ا���7
���ن ���د�ن �


!��داد � إ�� �Aره، #�ط
�ب �ل داIن ���

 إ�� أ�ل #
� �+دھم و �7���


�و#
ء� ا��د�ن �= �

�و-ف ا�*-ق راط�= ��د �ط1.  


U���  UI �ن ا��7
�ن   �� 

�7رورة �ر�ط� ���وم ا��7
�ن �����ت �� UI
��
�

 ���دة  ��ل �ن �&���� ��ر�ب داھ� �ن ���� #�رة ا��7����ط UI
ن، و ھذه ا���
،  رAم أن ا���= ا�?
�ب .د ا��رھ
 �ن 2ا�دا��Iن ا���7
���ن و ا��د���ن ا���7
���ن


رھ
 آ:
ر �=  وأھ�����ن أھم أ�س ا��7
�ن و�م � :   

 �7ر ا���
� -ج ��# ! /��� 

د��� #��وا��U��� 6 �ن ا��راك ا�طراف #6 �+ل  : ا��

  . ا!��زام
  ���

 �ن &*ل ا��روع ا���
دئ ��وف ���
ول ھذه ا��#: 

  

  .و+دة ا��+ل: ا��رع ا�ول

��د���ن ا���7
���ن �دأ         أي  :و+دة ا��+ل أو و+دة ا�د�ن �+�م �*.� ا�داIن 

� أي وا+د ���م �

ن ا�داIن �ط��Mأن �+ل ا!��زام �ن ا��د���ن وا+د ! ���زأ و أن 

ب ا��7
ء ا�د�ن طرق �����د �ل �د�ن �ن أ� 
�ل ا�د�ن ������ن أم ���رد�ن، ��

ه ا�داIن ��دار �
 �م �� 
�ا!��7
ء �
�و#
ء #Mذا و#� أ+دھم �رأ ذ�م ا��د���ن ���

=�ك أن �ل �د�ن ���زم #6 �وا��� ا�داIن د�ن وا+د #��7
#ر ذ���م ، ذ3ا�و#
ء 
�د�د ا�د�ن ��= دون �6# �7
ن ا�و#
ء = ��داIن، +�ث ��ون �ل �د�ن ���زم  ���
ا��
��م، و �ن �
+�� أ&رى ��ون �ي ���
أن ���ط�/ أ+دھم أن �د#/ #6 �وا��� ا�داIن 


�د�ن ��= و ����ن ��� ا�داIنول ا�و#
ء ��= #�رأ ذ�� ا��د�ن و ذ�م  �د�ن أن ��6 .
� ����/ ا��د���ن #
ن ���د�ن ا��ط
�ب ���

ن ا�داIن وا+د � 

.6 ا��د���ن، و ��


�
�د#وع ا����ر�� �ن ا��د���ن ��� ��

�و#
ء أن �د#/ ھذه ا��ط4.  
   =�

ب ا��7
ء ا!��زام ، �و#
ء .
م = �د�ن آ&ر : �:�ب �ن أ�أو ��
-� ا�د#/ 


!��زام ��= رIت ذ�� ا��د���ن 
�و#
ء أو ��
دم أ��ط ا!��زام، وإذا .
م أ+د ا��د���ن 
رئ ذ�� ا��د���ن �# 
�Iز�ء 
� أي ���م ، و إذا �م ا�و#�

 و ا���/ ا�داIن �ن �ط����

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
 .I�261ل )�� ا
�دوي، ا
�ر�% ا
2 -          François Terré – Philippe Simler – Yves Lequette "Droit civil" , les obligations, Droit privé, 

Précis Dalloz, 9eme édition 2005, page 1193. 
ق، ص  - 3�Q
 .��194ذر ا
SRل،  ا
�ر�%   ا
ق، ص   - 4�Q
د ا
�Pدر ا
�R ر،   ا
�ر�% ا(177. 
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إذا �
ن : "�ن ا��
�ون ا��د�6 ��� ا�= 222، +�ث ��ص ا��
دة �1ن ھذا ا��زء
���

.�نا���7 223و +�ب ا��
دة " ن ا��د���ن #
ن و#
ء ا+دھم ��د�ن �رئ ذ�� ا�

� : "�ن ا��
�ون ا��د�6 #6 ا���رة ا�و�� ا��6 ��ص ��� أ�=�
��وز ��داIن �ط
ا��د���ن ا���7
���ن ������ن أو ���رد�ن ��� أن �را�6 #6 ذ�ك �
 ��+ق راط� �ل 

  ".�د�ن �ن و-ف
     6
أي أن �+ل ا��زام ا��د�ن #6 �وا��� : و ��س ا��دأ �+�م ا��7
�ن ا!��


�رAم 
س ھو ا�ذي �+�ظ �*��زام و+د�= �ا�دا��Iن ا���7
���ن وا+د ! أ�:ر، #�ذا ا�

�و#
ء �ل �2ن ��دد ا�دا��Iن، و��ون ��ل �ن ا�دا��Iن ا���7
���ن أن �ط
�ب ا��د�ن 

ك ��وز ���د�ن أن �و#6 ا�د�ن ��= �ي ���م #�رأ ذ��= �ذا ا�د�ن، و 6# ��
ل ذ�

، �Aر أ�= ��ذا ا��دأ .�ود�  :ا�و#
ء .��م ���


م ا��د�ن و#
I= �ي ���م ���د    �. ��
+ 6# 
�� ��دا��Iن ������
أن ا��7
ء ا�د�ن 

.6 ا�دا��Iن إ! <ن ! ��ون .د �
�/ أ+دھم  ذ�ك ا�و#
ء، و إ! #* �رأ ذ�� ا��د�ن .ل 


�و#
ء  =��� ����در +-� ا�داIن ا�ذي �م ا�و#
ء �=، و إذا أراد ا��د�ن �&ط6 ھذه ا�
  .��دا��Iن ������ن

� �و�ب ���= أن �و#6 ا�د�ن ��= �
و إن ا�&
ذ أ+د ا�دا��Iن .ل ا��د�ن إ�راءات ا��ط
و#
ء ��ذا ا�داIن أو ��ن ا�7م إ��= �ن ا�دا��Iن #6 ��ك ا1�راءات،  U�+� *# =��� و
� إ! �در +-� ا�داIن ا��و6#�
�د ا��ط .أداه ا��د�ن �داIن آ&ر 


م ا�د�ن �ن # إ�� �
�ب ذ�ك   �Mن و#
ة أ+د ا�دا��Iن ا���7
���ن ��ر�ب ���= ا��
  ور:�=،


م، و! ��وز �ي �ن ور:� ا�داIن �7
�ن ا!��
6 ! �+ول دون ھذا ا!����
#
� ا��د�ن إ! �در +-�= #6 ا���راث، ��
 أ�= ! ��وز ���د�ن أن �و6# �
ا���7
�ن �ط

.6 ا�دا��Iن ا���7
���ن #
ن �دأ و+دة ا�د�ن �ظل  
�ي ���م إ! �در ھذا ا��-�ب، أ�

�� 
��# �.*��م و �ن ا��د�ن ، #��وز ���م أن �ط
�ب ا��د�ن �ل ا�د�ن ��
 �+�م ا�
  .�3�وز ���د�ن أن �و6# �ل ا�د�ن �+دھم

   

6�
دأ ��دد ا�رواط ا��
�و���: ا��رع ا�:�.  
6 �+��= �دأ ��دد  ��� ا�رAم �ن و+دة �+ل ا!��زام إ!           ��أن ا��7
�ن ا�

ا��د���ن ا���7
���ن ، و ����ل �ل راط� �ن ھذه ا�رواط ا��6 �رط �ن ا�داIن و 

ر ا��
��� ا�رواط �ن:Fط ا  :ا�راط� ا�&رى، و��ر�ب �ن ھذا ا���دد #6 ا�روا

-  ،=�

�داIن ا�ذي �ط��ط�/ ا��د�ن أن ����ك <و�= ا�د#/ ا��
��� �ن �*.�= �
�د�ن آخ �-
 .��ن ����/ �ن ا����ك <و�= ا�د#
ع ا�&

                                                                 

1 -  �ق، ص ل إراھ�م Q�د، ر��Sن أو ا
Q�ود، ��Q
 .487-��486طR' ا
���ل، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 2�Q
  .��Z165ل أ�Mد QMن &دادة ، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 3�Q
�284-285�ل   إراھ�م Q�د ، ��Mد �QMن ���ور، ا
�ر�% ا.  
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ت ا��6 �رط ا�داIن <+د ا��د���ن و-ف ��دل �ن آ:
رھ
 إذا و-�ت  -.*�أ+د ا�
��رط أو أ�ل، #��وز ���د�ن أن ����ك �ذه ا�و-
ف إذا طو�ب �ن .ل 


�و#ـ
ء .ا�داIن 


-� أو ا1راء أو ا���
دم أو ا�+
د  -���
� �+د ا��د���ن ���
و إذا ��ط ا�د�ن 
 .  �1ون اF&رونا�ذ�� #
ن ھذا ! �����د ��= ا��د�

�ن �ل �ن ا�دا��Iن ا���7
���ن # =��ن ا�دا��Iن ا��دأ �� 6

 �+�م ا��7
�ن ا!����
و ا��د�ن �*.� ����زة �ن �*.� �ل �ن ا�دا��Iن اF&ر�ن و ا��د�ن، #Mذا و�د و-ف 
 ��+ق �*.� ا��د�ن <+د ا�دا��Iن ��
 �و �
ن ا��زام ا��د�ن ��روط
 أو �ؤ�*، #
ن ھذا

ا�و-ف ! ���U أ:ره إ! #6 �وا��� ھذا ا�داIن و+ده دون �Aره �ن ا�دا��Iن، �ذ�ك 
ط
ل ��+ق �*.� ا��د�ن <+د ا�دا��Iن ��د��س أو إ�راه d� ب�
ن ھ�
ك � 
ا��ر إذا �
ب ! ���U أ:ره إ! #6 �*.� ا��د�ن �ذا ا�داIن و+ده ��ن .ل ھذا ا�داIن ، #
ن ھذا ا�

?�ره �ن ا�دا��Iن، وإذا ا���7 ا!��زام #6 �*.� ا��د�ن <+د ا�دا��Iن و دون �*.�= 

دم أو ا1راء أو ا���
-� أو ا�+
د ا�ذ��، #
ن ھذا ا!��7
ء ���
ب �Aر ا�و#
ء ��
+--�م .ل ا��د�ن  ��
���-ر ��� �-�ب ھذا ا�داIن و ��� ��دا��Iن اF&ر�ن ا��ط

�ل ا��7
�ن، ��� ا�رAم �ن�، ھذا �
 .7ت = 2ھذا ا!��7
ء ا�&
ص <+دھم ��� 
  .�3ن ا��
�ون ا��د�6 220و  219ا��واد 

  


د���: ا��رع ا�:
�ث .  ا���
� ا��


�7رورة �ر�ط� ���وم ا��7
�ن            �ت �� UI
���U �ن ا��7
�ن ا��د�6 ��

 ��ل �ن ا�دا��Iن ����داھ� �ن #�رة ا��7
�ن و ھذه ا���
UI ���دة ط ���
� 
����


د��� ، 4ا���7
���ن و ا��د���ن ا���7
���نو�ن �ن ھذه ا��س أو ا���
UI ا���
� ا��

 �7ر،ا��6 ���# ! /��� 

س ا��-�+� ا����ر�� �ن ا��د���ن، #��وب #����وم ��� أ


دم إذ ��ل ���
�ك ���
��م، ���� 
��# 6��
�ض #6 �<د�� ا!��زام ا��7��7م �ن 
�د�ن أن ����ك �ذا ا�د#/ ا�ذي �����د ��= ���/ ا��د���ن، أ�
 إذا و./ #�ل 7
ر �ن 

                                                                 

ق، ص - 1�Q
  .��Z174-175ل أ�Mد QMن &دادة، ا
�ر�% ا
ق،  ص  ��طR' ا
���ل ر��Sن   أو ا
Q�ود، 2�Q
�497�ل إراھ�م Q�د، ا
�ر�% ا.  

و��ء )�' أن �را)� "  : �ن ا
��Pون ا
�د�� )�' أ�b 219"�ص ا
��دة  - 3���وز 
�دا[��ن ا
�"����Sن، ��"���ن أو ��Rرد�ن، �ط�
� ا
�د�ن 

pو�b ا
د�% ا
���Z ط�
b أMد ا
دا[��ن ا
�"��S إذاو$ ��وز 
��د�ن .  �� د
ك �� ��Mق راط� #ل دا[ن �ن و�ف bSو��ء أن ���ر
���ن 


�  ��"رك ���q ���% ا
دا[��ن �"
�b ، و ���Z
��ره �ن ا
دا[��ن ، و
#ن ��وز 
b أن ���رض ا
دا[ن ا
�ط�
ب pو�b ا
د�% ا".  

ل ر[ت ذ�� ا
دا[ن &ل أMد ا
دا[��ن ا
�"����Sن 
 إذا" : �ن ا
��Pون ا
�د�� )�' أ�b  220و"�ص ا
��دة  & b"رأ ذ�" I� و��ء
ب �tر اQ

ر[ت ذ�"b �ن أ��b ،$ ��وز Muد ا
دا[��ن ا
�"����Sن أن �Pوم ��ل �ن �b�p اSaرار  �"
ا
دا[��ن اZvر�ن إ$ Pدر ��M ا
دا[ن ا

�Zvر�ن".  
4 -          François Terré – Philippe Simler – Yves Lequette "Droit civil" , les obligations, Droit privé, 

Précis Dalloz, 9eme édition 2005, page 1193. 
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� أ+د ا��د���ن أو ا��رف د�ن ��داIن #
�= ���-ر ��� ا���
��د�ن و+ده و ! ��ري 
  .�1���/ ا��د���ن ��= �7ر �-�+��م 

#Mذا و�= أ+د ا�دا��Iن ا���7
���ن إ�ذار إ�� ا��د�ن �����د �ن ذ�ك ���/ ا�دا��Iن،     
ا��و�= �ن ا�داIن إ�� أ+د ا��د���ن #* ��ري إ! #6 +ق ا��د�ن ا�ذي و�=  رأ�
 ا�1ذا

�ن  231+�ب ا��
دة  2إ��= ا�1ذار دون اF&ر�ن، #* ��<ل ا��د�ن إ! �ن ���=
  .3ا��
�ون ا��د�6


ري ��-�+� أ+د ا��د���ن ا���7
���ن #
ن ھذا ! ��ري �و إذا .ط/ ا�داIن ا���
دم ا�
� ����

ري ��-�+�= دون ا��د���ن اF&ر�ن ل #�ط إ! ���د�ن ا�ذي .ط/ ا���
دم ا�


، و �ن :م �و ا����ت �دة ا���
دم �+د ا��د���ن اF&ر�ن ���ط +ق �� إ���م ������

�� �ن � 
�
.6 ا��د���ن ل ! �ط
�ب إ! �ل ا�د�ن #6 �وا���   ��
ا�داIن #6 ا��ط


.6 ا��د���ن، و إذا
�د�ن #* ��ري ھذا  +�و.= ��
ه أ.ر أ+د ا��د���ن ا���7
���ن 

.6 ا��د���ن ا���7
���ن +�ب ا��
دة �ن ا��
�ون  232و  230ا1.رار +ق 

  .4ا��د�6

 �ن    I
ر �ل داIن ��7
�ن ���و ���U ��س ا�:ر �ن �7
�ن ا�دا��Iن +�ث �

��م #�ط ! #��
 �7رھم��� 

د���  ، +�ث ��وم5ا�دا��Iن اF&ر�ن #��#�رة ا���
� ا��

 �+�ق �-�+� ا�دا��Iن ا���7
���ن ، #Mذا .ط/ أ+د ا�دا��Iن ا���
دم ا����ط � ���
 ����

��واIد ا�د�ن �رت ھذه ا��واIد 
.�ن، ��
 إذا ط
�ب أ+دھم �� ����
ا��ط/ 

��
�د�ن #6 �وا��� أ+دھم ا�، و إذا أ.ر ا��د�ن �

 �ن و.ت ھذه ا��ط�
د ��م ����
ب &
ص �ذا ا�داIن� ��� 
��
.ون �
 �م ��ن ھذا ا�+�م �  .��= ا�


د��� #��
 �7ر، أن إ�ذار ا��د�ن أ+د ا�دا��Iن       
د ا���
� ا�����و ��وم ��� ا
 3�

.6 ا�دا��Iن، و �ذ�ك إذا -در +�م �-� إ�� ���
ا���7
���ن ! ��ون �= أ:ر 

�ري ��� �Aره �ن ا�دا��Iن، و إذا و�= أ+د ا�دا��Iن ا��د�ن 7د أ+د ا�دا��Iن #* �

.6 ا�دا��Iن . ا���7
���ن ا����ن إ�� ا��د�ن #+�ف أن ا�د�ن �و�ود #* �7
ر ذ�ك 

      

م ا�د�ن #������م أ:ر ��م و ھو ا�� 
و���U �ن �*.� ا��د���ن ا���7
���ن #��
�ن ا��د���ن ا���7
���ن، #Mذا �
ن ا�-ل ھو ا��زام �ل �د�ن �ن ا��د���ن ا���7
���ن 

�داIن، #
ن ا�و7/ �&��ف �ن ا��د���ن أ����م،و �-3 ا��
�دة �ل ا�د�ن 6# �*.�= 

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
  .��195ذر ا
SRل، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 2�Q
 .��Z176ل ا�Mد QMن &دادة، ا
�ر�% ا
�#ون ا
�د�ن ا
�"��Sن �Q[و$ �� "��Rذ ا$
"زام إ$ )ن ���b إذا ا)ذر ا
دا[ن اMد  $" : ا
�د�� )�' ا��bن ا
��Pون  231"�ص ا
��دة  - 3

�&� ا
�د���ن أ�� إذا ا)ذر اMد ا
�د���ن ا
�"����Sن ا
دا[ن ���R"Qد  '
� إQ�
��&� ا
�د���ن ا
�د���ن ا
�"����Sن أو &��Sه �I �#ون 
ذ
ك ا	ر 

  ."�ن ھذا ا$)ذار
� إ
' أMد ا
�د���ن ا
�"����Sن ��R"Q� Iد �ن ذ
ك �&� ا
�د���ن إ$ Pدر ��M ا"   : )�' أ�b 230و"�ص ا
��دة    - 4Q�
�ذا ا�SP' ا
د�ن 


د�ن �� Mق ا
�&�ن" : )�' أ�232b#�� "�ص ا
��دة." ھذا ا
�د�ن �ذا �#ل أMد ا
�د���ن و ا. $ �Qري إ&رار أMد ا
�د���ن ا
�"����Sن 

ر ا
دا[ن ا
�"����Sن )ن ا
���ن ا
�و��q إ
�b، أو إذا و�b ھذا ا
���ن إ
' ا
دا[ن وأداھ� ھذا ا�Zuر ��S� Iر ذ
ك �&� ا
�د���ن ، وإذا ا&"�

 .")�' "و��b ا
���ن إ
' أMد ا
�د���ن ا
�"����Sن و�qR�M ا
�د�ن ���R"Qد ���q ا
�&ون
ق، ص - 5�Q
د ا
�Pر ا
�Rر، ا
�ر�% ا(167.  
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م ا�د�ن،�
و�� �ن ا����/  ھ6 ا����� 
�م ا�د�ن إذا و#
ه ا+د ا��د���ن +--���#

دھ
 إذا و�د ا��
ق أو �ص ���
وي ا�+-ص #6 ا�د�ن ����ن ا��Aر أن .ر��� �

?�ر ذ�ك 67��.  

 و�ب ا�ر�وع إ�� ھذا ا!��
ق ���ر#� �-�ب        �.
��� أ�= إذا �
ن ا��7
�ن إ���

م ���ن #6 ا!��
ق �-�ب �ل ���م و�ب ا#�راض �ل �ن ا��د���ن #6 ا�د�ن، #Mذا �
 ،�
وي ا��-�
وي ا�+-ص �ذ�ك ا��<ن #6 ا��7
�ن ا��
�و�6 #
�-ل #�= ھو ���

  .إذا و�د �ص ��67 &*ف ذ�ك إ!
 6# �Iز�ل ا��7
�ن ا!��
M# 6ذا ا��ر ا�د�ن و+دة ! ����� ����
 U��� س ا�:ر�و �

��و#�= �*.� ا�دا��Iن ا���7
���ن � 
���م +�ث أن � 

��د�ن #����م ھذا ا�د�ن #��
 ���
، و ���م ���م �أ+د ا�دا��Iن ا���7
���ن �ن ا�د�ن �-�ر �ن +ق ا�دا��Iن ���

 ھو ���ق ���= ���م، و إذا �م ��ن ھ�
ك ا��
ق أو �ص 6# �� 
+--�م أو و#�

ذا ا��و#� أ+دھم ا�د�ن ��= أو ا��
�ون �<ن ���م ا�د�ن ���م، و ��ر�ب ��� ذ�ك أ�= إ
= #6 ا�د�ن، ��
 ��+��ون �-� ���
ؤه �ل ����+�� .درا ��= ���م ���م �
 �م ا


ر ا�داIن ا�ذي ا��و#� ا�د�ن�
ر ا��د�ن أو إ��1��س ا���ب إ�.  
6 ا�ر�وع     ��
�و#
ء ��داIن #6 ا��7
�ن ا�� ��ر�وع #�+ق ��ل �د�ن .
م ���
 
أ�


.6 ا��د���ن +-� �ل ���م #6 ا�د�ن، �واء ذ�ك #6 ���� ا�د�ن أم �زء ��= ��� 

 �ز�د ��� �-�=، و د��6 أن �<&ذ +�م ا�و#
ء +
�� ا��7
ء ا�د�ن طر�ق آ&ر، �

.6 ا��د���ن 
-� أو ا���د�د ا�ذي ���67 = ا!��زام ا��د�م دون أن ��+�ل #�= ���
�

  .���م �/ ا�داIن ا!��زام ا��د�د  �/ �ن ��د ا���د�د
  ���را #
�= ! ��+�ل و+ده ��و إذا ر�/ ا��د�ن ا��و#6 ��� أ+د ا��د���ن  وو�ده �

 ��
� +-�= #6 ا�د�ن، و 6# +��
.6 ا��د���ن �ل 
ر ل ��
ر�= #�= �ھذا ا�1

ر ��� ا�1= �ن ��-� =Iراإراء ا��د���ن �ن ا�د�ن أو �ن ا��7
�ن ��+�ل رAم إ

&�� ا�داIن ھذا ا��د�ن �ن �ل ��ؤو��� �ن ا�د�ن، و #6 ھذه ا�+
�� ��+�ل إذا أ إ!
�ر�  .2ا�داIن ���= �-�ب ھذا ا��د�ن #6 +-� ا��

   6

ء أ+د ا�دا��Iن #6 ا��7
�ن ا!�����
.6 �و 6# +
�� ا�ل +�= �ن ا��د�ن ��وم 

س ھ�
�ر�وع ��� ا�داIن ا�ذي ا��و#� ا�+ق ��= ، و ��وم أذا ا�ر�وع ��� ا�دا��Iن 

ر ا�داIن ا�ذي .ض ا�+ق �ن ا��د�ن و��* �ن ���/ ��ا�و�
�� ا�����7، +�ث �
 ��
+��ض ا�+ق �ن ا��د�ن، و6# +
�� ا. ����� =�
ا�دا��Iن اF&ر�ن ��د .�
 ����
ر .ض ا�داIن �+�= أ-
�� #6 +-�=، و ��ا��&*ص أ+�
م ا�و�
�� ا�����7 �

��ط�/ �ل داIن أن �ر�/ ��� ا�داIن اF&ر ���  ��دا��Iن اF&ر�ن ��ون�# 
#7و��
��

س ����7 .وا�د ا��7�  . 3أ

  

                                                                 

ق،ص  - 1�Q
د ا
�Pدر ا
�Rر، ا
�ر�% ا(167-168.  
ق، ص  - 2�Q
  .I�281ل )�� ا
�دوي، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 3�Q
  .��Z170ل أ�Mد QMن &دادة، ا
�ر�% ا
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6�
 ا��+ث ا�:
 

  .ا��7
�ن ا���
ري ا����رض
  

              ��

م ا!��زام أو ا�د�ن 6# +�إن ا��7
�ن ا���
ري و-ف �+ول دون ا��
 ��
�دد ا��د���ن، و ��ر�ب ��� ھذا ا��وع �ن ا��7
�ن أن ��داIن ا�+ق #6 �ط�
� �ن �&�
ره �ن �

�د�ن ������ن أو ���رد�ن، أي أن �= �طا��د���ن ا���7
���ن 


�و#
ء �ل ا�د�ن دون أن ��ط�/ ھذا ا�&�ر ا�د#/ #6 �وا��� ا�داIن ھؤ!ء ا��د��ن �

���ر�د، و ذ�ك ���6 أ�= ! ��وز ���د�ن ا����ك د#/ +-�= #6 ا�د�ن ��م أو ���

#�ط و ! 7رورة ر�وع ا�داIن ��� ا��د���ن اF&ر�ن .ل ا�ر�وع ���=، ��
 �طق 



ق ذ�رھ�  .��س أ+�
م ا��7
�ن ا��د�6 �ن ا�دا��Iن ا�
      6��
ن أداء �
�ل ا�د�ن �ن �
�ب أ+د ا��د���ن ��ر�ب #6 ا��7
�ن ا�# 

 رأ����


�� ا��6 �
Iر ا��د���ن اF&ر�ن، و �ل  ذ�ك &روج ��� ا��
�دة ا��رئ ذ��= و ذ�� �
 ���7
�ن #6 ����ذ ا!��زام �ذا ا����
�دد أطرا#=، #� ��

م ا!��زام 6# +���
 67��

 

Iل ا��د��� ��� ا��
ق ��د * �ك +���
 �ذ�ك #�د ��ق ا���رع و�وه #6 ا����
.

Iل ا���
ر�� �ن ا��7
�ن #��
    ،1ا�طراف أو �ص ا��
�ون�إ! أن ا��ر �&��ف ا��

 ��
���رض �<-ل �
م أي أ�= ! �+�
ج !��
ق أو ��ص ���ر�ره #�و �طق دون +
&�*ف #6 �-در ا��7
�ن ا��د�6 و �*��
ق أو ا��ص ا��
�و�6 �و�وده، و رAم ھذا ا!

 U��� ط، و
ن ���س ا��س و ھ6 و+دة ا��+ل و ��دد ا�روا�7&� 
ا���
ري إ! أ���
 6��

ر و ھ6 ا!��زام �ل ��N ا�د�ن 6# +
�� و�ود ا��زام �7:Fس ا�� 
����

                                                                 

1   �PR
  ،2003�� ا�uوال ا
"��ر��، دار ا
�طو)�ت ا
������، ط - اu)��ل ا
"��ر��  "دروس �� ا
��Pون ا
"��ري ا
�د�د"��Mد ا
�Qد ا

  .56-55ص 
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� أ+د ا��د���ن �ل ��N ا�د�ن، #6 +�ن �
���رك، #���3 ذ�ك ا�+ق ��داIن #6 �ط
�N �+دد إذا �
ن ا!��زام ���ر�
 و ��س ����-ر +�= ��� �د��= ا��&-6 و 

 
���م �

، و���د�ن ا�ذي أو#� ��N ا�د�ن ا�ر�وع ��� ا��د���ن اF&ر�ن ��ط���
7�
د#�= و �
ن أ�:ر �ن +-�= #6 ا�د�ن، ��
 أن ا��د�ن ا���7
�ن �+روم �ن ا�د#/ 


���ر�د #6 �وا�����م أو ا�د#/ ���
ا�داIن، و6# +
�� ��ز أ+د ا��د���ن  
ا���7
���ن �ن ا�د#/ #
ن ذ�ك ! ��ون �= أ:ر ��� ا�داIن، و! ��<:ر ذ�ك  إ! ا��د���ن 
�د�د ا�د�ن ���م ��+��ون +-��م إ7
#� �+-� ا��د�ن �ا���7
���ن ا�ذ�ن .
�وا 

  .ا����س
    ط ����
�د#وع �ن +ق ا��د�ن ا���7
�ن ا�د#/ �ل ا�د#وع ا����� ا!��زام، أو �


ء ��ك ا�د#وع ا��&-�� �:��
ا��&-��، و+�� ا�د#وع ا����ر�� �ن ا��د���ن 

د��� #6 �*.� ا��د���ن 
 �طق ا���
� ا���� ،=�
��د���ن ا���7
���ن � �-
ا�&
ا���7
���ن، #
�+�م ا�-
در 7د أ+د ا��د���ن ا���7
���ن ! ��ري 7د اF&ر�ن، و6# 

 ��
+�ا��د�ن ا���7
�ن #��ون ��ذا ا�&�ر و+ده ا�+ق #6  ���دم أ+د ا�دا��Iن 6# ����

.6 ا��د���ن ا���7
���ن7
ء ا�د�ن ، و �����د �ن ھذا ا!��7
ء ��
  . ا�د#/ 

�ض ا���=  
ر�7 �� ���ل، رAم ����
 =�� �+د ا��د���ن ��ط���
و .ط/ ا���
دم 
�ن ا�طراف  
���
د��� �ظرا ���م ! ��دون ��
 ا��رر ا��
#6 ��ط��ذه ا���
� ا��

���
  .1ا���7
إ! أن ا��رق ا��وھري �ن ا��7
�ن ا��د�6 وا��7
�ن ا���
ري ���:ل #6 #�رة       

�ض ا���= �رط= ��رة ا���
��، ��� ��س ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري وذ�ك �
 د#/ 
  .ا��7
�ن ا��د�6 #
�-ل #�= ھو �دم ا#�را7=

�رض #6 ھذا ا��+ث ����وم �دأ ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري 6#    ���و���= #
  .  ا��ط�ب ا�ول


د ���  .�6#6 ا��ط�ب ا�:
 ا��7
�ن ا���
ري ��� ��د ا���
��:م ���رة ا
  

  .�/��م �'"أ ا%�$اض ا������ ا��.�ري :ا�
	�� ا�ول
� ا��د�ن              �

 ��داIن ��= ���3 �= +ق �ط��� 
�
��:ل .
�دة ا��7
�ن �7

 ،=���>�دادا ��و#
ء �ل ا�د�ن #�+-ل ��= ��� ��N ا�د�ن ��ا��:ر ��A و ا��:ر ا
 
Iو��:ل ا��7
�ن ��ل &
ص �ن أ��
ل ا��7
ن ا��&-6، و��:ل #6 ��س ا�و.ت �


��
7 =���داIن �ن ��� و ���د���ن ا���7
���ن ��=  :��* ��� ا��د�ن ا�ذي ��د ��
  .�2ن ��� أ&رى 6# +
�� �دم .در��م ��� ��د�د ��N ا�د�ن

                                                                 

-1  François – Xavier Lucas, "Droit commercial" , actes de commerce, commerçants, Fonds de 

commerce, Montchrestien, 2 eme edition, 2000, page 158-159. 
2-              Jean – Bernard – Blaise "Droit des affaires" commerçants, commerce, distribution, 

L.G.D.J  3 eme edition, 2002, page 148.  
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Iل ا��د��� �ص أو    �و �ظرا ���وة ھذه ا�+�
م #�د ��ل ا���رع ا��7
�ن #6 ا��

ق و ذ�ك +�ب ا��
دة ��

 ا��
دة  217��
�ن  �1202ن ا��
�ون ا��د�6 و ا��6 ��

! ���رض ا��7
�ن، ل ��ب ا!��
ق  : "ا��د�6 ا��ر��6 ا��6 ��ص ��� أ�=ا��
�ون 
  ".��� و�وده


Iل    �و رAم .�وة ھذا ا��ظ
م #
�= ���رض #6 ا��
�ون ا���
ري �ظرا !&�*ف ا��

ن ��
 �و�ب ا#�راض ��I!ر�� و ��و�� ا�
ج ��:�� و ا��+� 
ا���
ر�� و���

  .1ا��7
�ن
      =�

I/ إذا : �:ا��رك �
�ران 6# -��� ��
ر�� وا+دة دون أن ���رط �����
 ا�


I/ إ!
 �/ ذ�ك ��و�
ن ��7
���ن #6 أداء ا�:�ن �����M# ،ن���
7�� 
إذا �م  أن ��و�

د ا��7
�ن �رط -ر�3���  .2ا

��� ذ�ك أ�= ���
 ا��رك ���و�� �ن ا��&
ص أو ا���
ر #6 ا��زام ��
ري #��Mم     �
7
��ون�� =�
:� ،=Iون �ن  :#6 أدا�>�� ����� ����إذا ا��رى ���و�� �ن ا���
ر 

 ��
  �ل ا!��زام أي ��N ا�د�ن #���ن ��داIن �ط
  


ر�7 ا�و#
ء �ن طر�ق ا�د#/ �أي ���م :�ن ا��راء دون أن ��ون �+د ا��د���ن �
��م���
3.  

  

  .�-در .
�دة ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري :ا��رع ا�ول

 و            ��# 
ر .
�دة ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري �ن ا��ور ا�����ر �������


دا ��
�دة �ر#�� .د��� ���
ن �-در .
�دة 7.4
ء دون +
�� ��ص و ذ�ك ا# ،
ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري �ر#6 و ��وم ھذا ا��رف ا���
ري ��� .ر��� و�ود 

د�ن 
�
ري، #��وغ أن ��و�وا  �-�+� ���ر�� د#�ت ا��د���ن إ�� ا��زا��م ���

رة و ���� ��
?�ر +
�� إ�� ا��
ق أو �ص #6 ا��
�ون +� =7
���ن #6 ا�و#
ء ��



.د�ن �ن ا��د���ن 5ازدھ
رھ�، �ذ�ك #����د ھذه ا��
�دة ا��ر#�� ��� ����ر إرادة ا���
 

.د، ��ن ! �+ل ���7
�ن إذا ��ا��ق ا����دد�ن د�ن وا+د ��م �-�+� وا+دة #6 ا��

  .6ا��د��ون ��� �دم ا��7
�ن أو و�د �ص �����م

                                                                 

  .39، ص 1990- #�1989"� ا
��Rر، ا
ط�� اuو
'،  "ا
�Pود ا
"��ر�� �� ا
��Pون ا
#و�"� و ا
��ري و ا
��Pرن"��QM ا
��ري   - 1
ا$��SPء، دار  –ا
Mوا
�  –�ظر�� ا$
"زام و�b )�م، اuو��ف  "ا
و�Qط �� �رح ا
��Pون ا
�د�� ا
�د�د"اق ا
q�Qوري )د ا
رز  - 2


ث، ص �	
  .267ا
��Sq ا
�ر��، ا
���د ا
3-  Luc- Paulet, "Droit commercial" université de droit, Ellipses, 2000, page 70. 
4 -   ���M س�(""
 .27، ص1983اa)��ل ا
"��ر��، ا
"��ر، ا
�Mل ا
"��ري، د�وان ا
�طو)�ت ا
������، ط��  "��ريا
��Pون ا
، 1997ا
ط�� ا
	����،  -ا
�Pود ا
"��ر�� -ا
�Mل ا
"��ري -ا
"��ر -اa)��ل ا
"��ر�� "��دئ ا
��Pون ا
"��ري " زھ�ر )�س #ر�م ، - 5

 .43ص
ق، ص  - 6�Q
�س ���M، ا
�ر�% ا(27. 
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ل �دو�ن أو      . 
#Mن ا���= ا��ر��6 �ر�/ ھذا ا��7
�ن ا����رض إ�� �ر+�� �
،6�+�ث أ�د ا���= ا��ر��6 ا��د�م أن ا��رف ا���
ري   ����ن ا��
�ون ا���
ري ا��ر�


Iل ا���
ر���
م ا��7
�ن �ن ا���
ر #6 ا����
ن ��67 �. 
و���= #�د �ر��/ ا��زا�
ت ا��د�ن ا���7
�ن ����� ��ذا ا��7
�ن ا����رض، #��و�=  

=��
  ا�داIن �ي �د�ن ��ط

�د�د ��N ا�د�ن <���=، و �ل ذ�ك ����د ��رف ��
ري .
Iم ���    �
س ا��-�+�  �أ
  .1ا����ر�� ���د���ن ا���7
���ن

�ض ا���= .د أر�/ ھذه ا��
�دة#
 رAم ذ�ك   
  ن �
دة ا!��
.�� �د���ن ��� ذ�ك ���
�رت ���= أ+�
م ا��+
�م، ��ن ا�رأي ا�را�3 #��
 أ�د أن �-درھ
 ھو ا��رف 

  .2ا���
ري
�ن ا��د���ن      
أ�
 ا��7
ء #
�= �م ��م إ! ��ر�س ھذه ا��
�دة ���
 ��روط� ��7

3دا�6 أن ��م �-�+� ���ر�� #6 ا�د�ن. 


ر �رد ھذه ا��
�دة إ�� و�وب د�م ا�:�� #6 ا!��زا�
ت ا���
ر�� و ��
 ���ن ا��

�ل ا�د�ن +�� �� �ل وا+د �ن ا��د���ن ��� ا��راد، و �
�&و�ل ا�داIن +ق �ط


 و#
ه ز�
دة ��� +-�=��4��و#6 د��= :م �ر�/ �ل �ن ا��د���ن ��� �Aره .  

ن �-ب وان ا��دف �ن ا����ك �ذه ا��
�دة ھو ��و�� و ����ر ���      ��I!ا ��


�ل ��
ا�+�
ة ا���
ر��، و ذ�ك �ن &*ل ط�<�� ا�داIن و ز�
دة #رص +-و�= ��� د��= 

ر��d� رض أ+دھم�، #����ب ا�داIن &طر 5ا1#*س أو �ن أي �ن ا��د���ن إذا �


�*ت ا���
ر�� �
ر و إ#*س أ+د ا��د���ن، ��
 �ؤدي ا��
�دة إ�� �ر�� ��و�� ا���إ�

�و#
ء �  .6+د ا�دا��Iن ��د ��ددھم


�رAم أن ھذه ا��
�دة �و#ر ��دا��Iن ا��7
ن #6 ا�+-ول ��� +�و.�م ���ل      و 
�ل ا�+-ول ��� �
 �ط�ون�
�� �دم و�ود �ص #6 ا��
�ون ��رض ��7م + 6# =�
# ،


ده، و #6 ھذه  ��رض ا��7
�ن �
ز ���د���ن ا!��
ق ��� �دم ا��7
�ن أي���ا
�د "ا��-�+�"�ر��� ا��6 .
م ����
 ا#�راض ا��7
�ن و ھ6 ا�+
�� ����6 ا���� 
�� ،

=���  .8ا��7
�ن ��� و�د �ص #6 ا��
�ون ��67 

                                                                 

1-  Alain piedelieve – Stéphane piedelieve, Actes de commerce, commerçants- Fonds de 

commerce- Dalloz, 3-ème édition- 2001, page 51. 
�����، دار ا
�طو)�ت ا
� "، اu)��ل ا
"��ر��، ا
"��ر، ا
�Mل ا
"��ري ا
��Pون ا
"��ر"��Mد �ر�د أ
�ر���، �Iل و�� أ
دري ��Mد �ن   -2

 ��  .88-87ص 1998ا
�زء اuول، ا
ط
3-  Luc Paulet, op, cit, page 70. 
ق، ص   - 4�Q
 .67-66)�� �"�ك، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 5�Q
 .�M�56د �Qد ا
�PR، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 6�Q
 .77ھ��� دو�دار، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 7�Q
 .�M�87د �ر�د أ
�ر���، �Iل و�� ��Mد�ن، ا
�ر�% ا
8 -   �MR�
ق، ا�Q
 .43زھ�ر )�س #ر�م، ا
�ر�% ا
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و���= #���ن ���د�ن أن ���ر ا��زا�= ا��7
��6 #6 �وا��� ا�داIن، ��ن 7رورة       

ت أن ا�داIن .د ل ���= إ: ،����
7� ��-
�= أ�= �م ��ن �د�= ��� ا!��زام �/ إ:

+�= #6 ا����ك �ذا ا��7
�ن ، #�وض أن ��ون .ر��� ا��-�+� ا����ر��  �&�� �ن

 #6 ھذه ا�+
�� ��ون �د��
 دورا �7
دا ��-�+��م، و ���ب دورا �-
�3 ا��د���ن ��M#

 ����
 ا���I
ب ذ�ك أ��م �
ر�وا #6 إ��
ء ھذه ا��-�+� ا����ر�� #��+��ون ���
��
ل ا!��..  

وإن ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري �
ن 6# دا�� ا��ر و #6 �ر+�� ظ�وره �طق       
3 ��� ا���ود ا���
ر�� #�ط ! �Aر، ��ن ا�-># =�
�� /���و 
�
��= وا��7
ء .د .

��ل �Aر ا���روع �� ����

ء +�� �:�����ل �ل ا!��زا�
ت ا���
ر�� دون ا
  .1وا���ؤو��� ا���-�ر��

      =�
�وان ھذا ا��7
�ن رAم ا#�را7= ورAم �و�= ����د ��
�دة �ر#�� #�د ��ون أ
ر�� ا���
ر��،  ��
 .د ��ون ��* �Aر ا��
�و�6 ��دا ���د ا�و�
�� ا���
ر��  أو ��د ا��

=�
7
�ن ا��ر�
ء #6 �ر�� ��
ر��  ��
ه ا�?�ر 6# +
�� ار��
�م  : ��روع �:�
ت ا�7رار ��?�ر، أو �7
�ن ���ري ا��ر�
ت ا���
ر�� ��
ه ��&ط
ء ���ر�� 

  . ا�?�ر
7
�ن #6 ا���ؤو���     ��� ��
�ا���-�ر�� #6 ھ
��ن ا�+
���ن ��م ا�ر�وع ���
�دة ا�

إذا ��دد  :�ن ا��
�ون ا��د�6 وا��6 ��ص ��� أ�=  126وا��6 �-ت ����
 ا��
دة 
�و�ض ا�7رر، و��ون �ا���Iو�ون �ن #�ل 7
ر �
�وا ��7
���ن #6 ا��زا�
��م 


وي إ!���
���م  
إذا ��ن ا��
67 �-�ب �ل ���م #6 ا!��زام  ا���ؤو��� #��
�و�ض��
".   

  
  
  

6�
  .أز�� ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري: ا��رع ا�:

ن ا���
ري .
�دة           ��I!ا 
إن �ن أھم ا�+�
م ا��و7و��� ا�����7�� 6

، و �ظرا ���وة ھذه ا��
�دة  ا��6 �دل ��� .�وة ا�+�
م ا���
ر�� 2ا#�راض ا��7
�ن
�ض ا���= ��� رأ��م ا�د��ور  

ر�7 �د�دة، +�ث �
ر�7�#�د ��ر7ت ا��
�دة ��
د ا�رزاق ا����وري و��:�ت +��= #6 أن ا��7
�ن �ن ا��د���ن ! ���رض 6# �

Iل ا��د���، �ن ا��
�دة ا��6 وردت 6# �
Iل ا���
ر�� ��
 ھو ! ���رض #6 ا���ا��

Iل �
Iل ا��د��� و ا����دم ا#�راض ا��7
�ن و �م ���ز �ن ا�� 67�� ��
�ا��وا�د ا�


ري ��ص ��� +
!ت &
-� ��� ا��7
�ن، ��
 ا���
ر��، &
-� أن ا��
�ون ا���
��دل ��= ���وم ا��&
��� أن ا��7
�ن ! ��وم �A 6#ر ھذه ا�+
!ت ا���-وص �

                                                                 

1  -  A. Piedelieve – S. Piedelieve,   op, cit, page 52. 
اu)��ل ا
"��ر��، ا
"��ر، ا
�Mل ا
"��ري، ا
د��"ر ا
"��ر��، دار ا
����� ا
�د�دة 
���ر، ط��  "ا
"�ظ�م ا
��Pو�� 
�"��رة"ھ��� دو�دار   - 2

  .76، ص 2001
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��ص ��� +
!ت ����� ��وم #��
 ا��7
�ن إذا 
م ا��
�ون ا���
ري . 

، و إ! ������

ء�:��
Iل ا���
ر�� �ن �Aر ا�
ن �ن �<�= أن ��وم #6 ���/ ا���.   

�ن :م ! ���رض .�
م ا��7
�ن �ن ا���
ر ! #6 ا���ود ا���
ر�� و ! #6 ا!��زا�
ت     
ب، إ��
 ��وم ا��7
�ن �ن � *�ن ا���
ر ا��6 ��ون �-درھ
 ا1:راء  
ا���
ر�� �
ا���
ر #6 ا�+
!ت ا��6 ورد #��
 �ص #6 ا��
�ون، و .د وردت �-وص �&���� �ذا 

7
�ن #6 ا!��زا�
ت ا��د��� و ا���
ر�� ا��6 ��ون �-درھ
 ��* ا����� و ��وم ا��
�Aر ��روع، و ��ري ھذا ا�+�م و�= &
ص ��� ا���ؤو��� ا���-�ر�� ��7
ء 

�و��� ! . ��

�س إدارة ا��ر�
ت، ذ�ك أن و�
�� ���س إدارة �ر�� �
 ھ6 و���

�ر�� و ا��ر�
ء و ا�?�ر ا��
.��، و�ن :م ��ون ��ؤو��� أ�7
ء ���س ا1دارة أ�
م ا�
�ؤو��� ��-�ر�� #��ون ���/ أ�7
ء ���س ا1دارة ��7
���ن #6 ھذه ا���ؤو���، �

��ر�� أو ��ل 7
ر ��� أن ا���ؤو��� ��ون #رد�� إذا .
م أ+د ا��7
ء ��رده 


�?�ر دون أن ���رك ��= اF&رون #6 ھذا ا�&ط<.  
7
�ن ! ��وم و ���= #���
 �دا ا�+
!ت ا��6 ورد      ��

 �ص #6 ا��
�ون ��67 ��#

 =-*&��ھذا ا��7
�ن ا! 6# +
�� و�ود �رط ��67 =، ��� أن ھذا ا��رط ���ن ا
�ن�
Iل ا��د��� و ذ�ك ����&�ص #6 ا��� 
�ر ���>
Iل ا���
ر�� �  :#6 ا��

 *

Iل ا���
ر�� #
ن ���/ :أو����
ت �رط ا��7
�ن #6 ا��طرق  إذا أراد ا�داIن إ:
 

��راIن و+دھ
، و ذ�ك و#�ل  ����
 =�
��ط�/ إ:�# ،=�

ت ��ون ���و+� أ�ا1:


ت #6 ا��واد ا���
ر��:d� ��
�  .���وا�د ا�
 *
��

ت ا��7
�ن �ن طر�ق ا��راIن #�ن أھم ا��راIن أن ��ون  ::��د�
 �ر�د ا�داIن إ:

 ،��

ره .ر��� ھ
ر��، #
ن ھذا و+ده ���ن ا���� ��>��ن ا���
ر 6# � 
�I
ا!��زام .

Iل ا���
ر�� �إذا �زز��
 .راIن أ&رى أ��ن ���
67 أن ���&�ص .�
م ا��7
�ن #6 ا��

�:�ر �ن ا���ر.  
      

Iل ا���
ر�� ��� Aرار ����ض ا���= ا��ر��6 أن ا��7
�ن #6 ا��رأى 


Iل ا��د��� ! ���رض و أرز �ن .
ل �ذا ا�رأي ا����= ���ن ا��:رة ، "�وران"ا��

Iل ا���
ر�� ��� �� #6 ا���= ا��ر��6 �ذھب إ�� أن ا��7
�ن ���رض #6 ا���
ا�?


Iل ا��د����   .1&*ف ا��
�ن #��
ء ا��
�ون ا���
ري وا��
�ون ا��د�6 ��� أن ا��رف #��
ك �= إ��
ع 

ا���
ري ����ر ��� ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري، و�ظل ا��ر ����ر رAم و�ود رأي 
7�ف 
د ��-3 �ن ��وره �� =�
ذ ا����وري �����زل، أ7ف إ�� ذ�ك أن ا���

7
�ن �ن ا�رأي ا�ذي ��ول =، #��را�/ ��= �+
و! أن ���ن ��و�� ا#�راض ا��

ر��، �� ��>��ن ا���
ر 6# � 
�I
ا���
ر، #��ول أن �ن أھم ا��راIن أن ��ون ا!��زام .
 67

ره .ر��� ھ
�� ، إذا �زز��
 .راIن أ&رى أ��ن ��
ن ھذا و+ده ���ن ا��#


Iل ا���
ر�� �:�ر �ن ا���ر�  .ا��و7وع أن ���&�ص .�
م ا��7
�ن #6 ا��

                                                                 

ق ، ص ) -  1�Q
266د ا
رزاق ا
q�Qوري ، ا
�ر�% ا.  



 ا��-ل ا�����دي

 

 
 

27 

    = ا�د��ور ��6 �وض �+
و! +ل ھذا ا�&*ف، #<و+� <ن وھ�
ك رأي آ &ر أ�� 

#�راض ا��7
�ن ا���
ري ھو �رف �+�6 �&��ف �ن ��
ن F&ر ��ق �� 
ا��رف #��
 
�:+أو �ن +
�� �&رى، و�
 دام ا��ر�/ ھو ا��رف، #��ك ��<�� �و7و��� �

�

�*ت ��67 �7
�ن �ن ا��+���، وھ6 ا��6 ��رر �
 إذا �
ن ا��رف #6 ��ك ا���
  .ا��د���ن

��ن ھذا ا�رأي �ث ا��ك #6 ا���رار و��و��� ا��
�دة ا��ر#��، #7* �ن أ�= �Aر 

 ا��+���، -+�3،�:+وإ��
 ھو .
�ون �ط�=  إذ ا��رف ��س ��<�� �و7و��� �


���  .1و�&7/ #6 �ط��= �ر.
� ا��+��� ا�

ر�7 ��دأ ا#�راض ا��7
�ن ا���
ر    �
 ��ذه ا�����ض و+ي  #�د ��دت 


ت �����ن .
�دة ا��7
�ن ا���
ري ا����رض #�:* �-دور .
�ون ا���
رة : ا���ر�
�ن ا��
�ون  47ا��-ري ا��د�د �م ����ن .
�دة ا#�راض ا��7
�ن إذ ��ص ا��
دة 

د�ن : "��� أ�= �1999���  17ا���
ري ا��-ري ا��د�د ر.م  
���ون ا����ز�ون �
و ��ري ، ا ا�د�ن �
 �م ��ص ا��
�ون أو ا!��
ق ��� �Aر ذ�ك��
ري ��7
���ن #6 ھذ

�دد ا���*ء #6 ا�د�ن ا���
ري� ��
  .2"ھذا ا�+�م 6# +
 340و ا��
دة   �3ن .
�ون ا���
رة ا�رد�6 53و ��س ا��
�دة �-ت ����
 ا��
دة   


 #6 ا!��زام : "�ن .
�ون ا���
رة ا��وري ا��6 ��ص ��� أ�=�ا���
ري أن ا��د���ن �
4"��دون ��7
���ن #6 ھذا ا!��زام.  

د�ن "�ن .
�ون ا���
رة ا��و��6 -را+� ��� أن  ��97
 �-ت ا��
دة  
�ا����ز�ون �

ري ��و�ون ��7
���ن #6 ھذا ا�د�ن �
 �م ��ص ا��
�ون أو ا!��
ق ��� �Aر ��

 ،"ذ�ك


��ص ا�-ر�3 �
ءت �ل ھذه ا��-وص      .�5�<�د ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري 

�ذ�رأن �ل �ن ا���رع ا���
ري ا�رد�6 و ا��-ري .د أ�� ��رة ا#�راض  ا��د�ر 

?ض ا��ظر �ن  =ا��7
�ن ��د ��دد ا���*ء د�ن ��
ري #�م ��7
���ن #6 ا�و#
ء 
� إ�� ا������
 

ر�
 أم ��* �د���� *�� ��

ر ا���رة ��ون �دى ا����
�ل #

�ز�ز � 

ر�� ا�د�ن ��
 �ؤ�د ��� أن .
�دة ا#�راض ا��7
�ن إ��
 ��-د �����

ن ا���
ري��I!6ا،  

�ص ��
:ل ل �ص #�ط ���       
إ! أن ا���رع ا���
ري ا��زاIري �م �<ت ��
�ض 7ا��7
�ن #6 �-وص ���
:رة #6 ا��
�ون ا���
ري7
�ن ا��ر�
ء 6# �� ،

                                                                 

،  2004، ا
�Pود ا
"��ر�� ،)����ت ا
�وك ، دار ا
����� ا
�د�دة ، ط�� "ا
��Pون ا
"��ري ")�� ا
�رودي ، ��Mد �ر�د ا
�ر��� ،  - 1

 .28-27ص
ق،ص   - 2�Q
  .78- 77ھ��� دو�دار، ا
�ر�% ا
ق زھ�ر )�س #ر�م ا
�ر�%  - 3�Q
 .43، ص ا
Qوط ا
��Pون ا
"��ري")�� �"�ك  - 4�"  �� .66، ص 2004ا
��Pون ا
"��ري، �ظر�� اu)��ل ا
"��ر��، ان �Zدون 
���ر و ا
"وز�%، ط
ق، ص - 5�Q
  .��QM39-40 ا
��ري، ا
�ر�% ا
ق، ص - 6�Q
 .78ھ��� دو�دار، ا
�ر�% ا
ق، ص - 7�Q
  .67-66)�� �"�ك، ا
�ر�% ا
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د ا��7
�ن ا����رض #6 ا��ر�
ت ا��د��� �ظرا ��دأ �دم ا��ر�
ت ا�����
ر�� �/ ا�
  .ا#�راض ا��7
�ن ا��د�6

       6�أ.ر .
�دة ا��7
�ن #6 �دة .رارات و ط�= ��� �ل  .د إن ا��7
ء ا��ر�

 ا���
�� ا���
ر�� و ا!��?*ل ا����رك ���+ل ا���
ري��� �-
 1ا!��زا�
ت ا���
ر�� &

دا�� ا��ر �
ن ���م  6 6#��د إزا�� ا���ود، �ن ا��7
ء ا��ر��د �ردد ��ر و 

س ا#�راض .�
م �ر�� ��
ر�� �ن ا��د���ن �
Iل ا���
ر�� ��� أ�ا��7
�ن #6 ا��

 ���ر�
 أو �ن �و�ل و I�� ر ا��روا

م ا��7
�ن �ن ����ا���7
���ن #�
ن ��67 


 ا�و��ل �/ ا�?�ر، أو �ن �ر�
ء #6 �ر�� �+
-�، و���= �ن أ��
ل ��
ر�� .
م �

��وا �/ ا�?�ر، أو �و�ود �ر�� وا.���، أو و�ود �
ل ���رك #6 ا�ظ
ھر �ن ��

  .�ر���ن
���م ا��7
�ن #6 ا!��زا�
ت ا��
��I �ن ا���ل �Aر  ا��7
ء ا��ر��6 و �
ن     

ب � *
س ا�&ط< ا����رك، أ�
 #6 ا!��زا�
ت ا��
��I �ن ا1:راء �ا���روع ��� أ

#�راض �7
�ن ا����ل �/ ا��د�ن ل �
ن ! ��67  ، 
7
�ن #����

ن ! ��67 �#


Iل ا���
ر�� إذ �
ن ��ط6 �����ل +ق ا���ر��د، #<زا�ت �+��� ا���ض ا�-�6 #6 ا��

#�راض ا��7
�ن #6 �ل ا!��زا�
ت ا���
ر�� ا��ر���� �ل ھذه ا���ود و أ-+ت ��ر 

�:ر       .ا����ر��� ! 
�

�ون  ا���
ري ا��زاIري #��� ����
 

دة  =أ�� ���
-ر�+� ��ص ��� ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري، ��ن ! ���6 ذ�ك ا���
ع ا��7
ء �ن 

 
���
ن +�م �ط��I!ب ��و�� ا�

 ����7= �-�+� �ل �ن ا�داIن و ا��د�ن إ�� ��
�ض ا���= ا�ذي رأى أن ا��
دة  ،2ا���
ري
ر�7 ��ن ا��
�ون ا��د�6  217رAم �


ءت �ط��� و ا��ط�ق ��� ��� إط*.= �
 �م �و�د �ص &
ص ���ده �/ ا���م أ�= ! �
دأ ا#�راض ا��7
�ن و إ��
 و�دت �و�د �ص &
ص #6 ا��
�ون ا���
ري ��ص ��� �

  .�3-وص ���
:رة ��ص ���=

�*ت  �6 #6 ا����وإذا �
ن ا�رأي ا�را�3 #��
 و .7
ء ���ل !#�راض ا��7
�ن ا�


س #Mن  4ا���
ر���
 ��� أ�I
. ��ا��7
�ن ا!��
6 ��د ��دد ا�دا��Iن د�ن ��
ري �

س ا��
�دة ا��ر#�� ا�����رة #6 ھذا ا��<ن�  .5أ

  


   .ا+��4د ا������ ا��.�ري �2 1/��0 ا�"�� :	�� ا� ���ا�

                                                                 

1-  François- Dekewwer. Deffossez "Droit commercial" activités commerciales- commerçants fonds 

de commerce- concurrence- consommations- avec la collaboration de EDITH Blary clement- 6eme 

édition- Montchrestien- 1999, page 113. 
ق، ص - 2�Q
د ا
رزاق ا
q�Qوري، ا
�ر�% ا(267266-. 
�دZل 
���Pون ا
"��ري، اu)��ل ا
"��ر��، ا
"��ر، ا
�Mل ا
"��ري، دار ا
��وم 
���ر و ا
"وز�%،  "ا
��Pون ا
"��ري"��ذ
� �ور ا
د�ن .  3

 ��  24، ص 2003ط
ق، ص  - 4�Q
 .I�260ل )�� )دوي، ا
�ر�% ا
ق، ص -  5�Q
  .78ھ��� دو�دار، ا
�ر�% ا
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ر�&�
 �ن           � ��
ا��7
�ن  #�د �
�ت 6# �دأ أ�رھ
 -ورة ��= :م  ��<ت ا���
 

 ا����زة ���-I
-& 
�� 3
 وأ-I��# 
I�� =�� -�ت�دة 1ا��
�ل .� 
، ھذا �

�واء 6# +
�� ا#�را7= أو#6 ا��7
�ن �ر�ط ��رة ا���
�� و&
-� ا��7
�ن ا���
ري 

س �7
�ن ا��د���ن ��ض ا����
ء أ
�� �دم ا#�را7= وا��ص ���=، +�ث أر�/ +

ا��6  ةد�ن ��
ري ���رة ا���
�� ا���
ر�� �+
و��ن �ن طر�ق ھذا ا�رط إ��
د ا�ر��ز
  . ��وم ����
 ا��7
�ن ا���
ري


دا ��� ����ن وا �.*�ا��7
�ن ا���
ري وا���
��، :م ذ�ك ���طرق #6 ا��رع ا�ول ��
��
  .�&-ص ا��رع ا�:
�6 ������ز �ن ا��7
�ن وا���

  

�ن ا��7
�ن ا���
ري و  :ا��رع ا�ول �.*�  .ا���
�� ا�
ل �
ن ا����ل          ���7�� ���رة ا��
إن ا���
�� #6 أول ا���ود ا�رو�
��� �م ��ن &


 أ�وء �ن �ر�ز ا��د�ن إذ �
-�� أ-���، و�
ن �ر�زه أ+� 
�:ل ا��د�ن ا�-�6 ���ز�

�و#
ء، و�و �
ن ا����ل 
ع �دا #6 ا��واق إذا �م ��م ا��د�ن  
ن ���رض ����ل أو ��

�را�� =���.  
 
����� 
��
ن ��داIن أن �ر#/ ا�د�وى ��� ا����ل وأن �+-ل ��� +�م 7ده .ل ر#�  
�د #�رة ز���� ا:ر ا��طور ا��
�و�6 أ-3 �ل �ن ا��د�ن وا����ل #6 �ر�ز    ا��د�ن، و


 #6 ا�د�ن و#6 ��د ��
7� ��
وا+د وھو ا��د�ن ا���7
�ن، �ن ھ�
 أ-+ت ا���

ن �<�دت -�� ������� �����ل وا��رف �= +ق ا���ر�د ا�ذي ��<&ر #6 ��د �وا��


�����ذ ��� أ�وال ا��د�ن أو! و.ل ا����ل، ��
 ا��رف �= +ق 7
ه ���زم ا�داIن ���
�دد ا���*ء �ن ھ�
 ا��-�ت ا���
�� �ن ا��7
�ن� ��
  . 2ا�����م 6# +


= أ+    ��� �#

ط ا��
ر�&6 �ن ا���
�� و ا��7
�ن إ7�ل وإن ھذا ا!ر�� ،
���
�

��

س ���7
�ن ا���
ري إر�
�= ���رة ا�����ض ا���= أ:�
ء �+
و��= ا�+ث �ن أ.  


د��#    � ��
�ض ا���= �7
�ن ا��ر�
ء #6 �ر�� ا��7
�ن ����ون  أ�ن �د ا��ر 
�6 #�م �د���ن ا+��
ط��ن، أي أ�= ا��زام ا��ر�� ا��زام أ-�6 وا��زام ا��ر�
ء ا��زام �

�� ��ز ا��ر�� �ن ا�و#
ء ��م ا���وء ���ر�
ء ���د�د �
 ��� ا��ر�� �ن + 6#
��م �

 إذا ��ت �ط� ��
��م 6# +���

��ر�د وا�د#/ د�ون، �ذ�ك #�����م ا�د#/ 

�
�و#
ء، ��
 أن ����
  . 3ض ا���= .د أر�/ �7
�ن ا��ر�
ء ���رة ا���
�� ا��7
�ض ا���= �ن أر�/ �ذ�ك #��
 �&ص �7
�ن ا��و.��ن ��� ا�ور.� ا���
ر�� #��
ك 

 ��

س �7
�ن ا��و.��ن #��
 ���رة ا����، +�ث ���ل �ل �و./ ا��و./ اF&ر 4أ

                                                                 

1 -  �Qرو��

� �� ا
��Pون ا
�د��ا
"��Sن "أ�ور ا�R#
  .  275، ص1999دار ا
R#ر ا
����� ، ا
ط�� اuو
'، ،   "و ا
"��Sم و ا

� "زاھ�� �Q �وQف ،  - 2�R#
  .12، ص  2001، دار ا�uل ، ط�� ")Pد ا
ن ��qدي  - 3 �
	� ، " ا
و��ز �� ا
��Pون ا
"��ري "رزق � ا
�ر�	
  .57، ص  2003د�وان ا
�طو)�ت ا
������ ، ا
ط�� ا
ا
��ك ، ا
�Q ، ��"RQد ا�uر ، �Qد ا
�Pل ، )Pد "Mو�ل ا
�R"ورة ، " �S�Mرات �� ا
��Pون ا
"��ري ا��Qaد ا
"��ر��"��M )رب   -  4

 �� .99،ص  2000  - 1999-ط
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د� ��
ل �7
����، �ظرا �ن #�-3 �ل ا��و.��ن ��*ء ��7
���ن #��ون ھذه ا��� ��
7
���م وا./ �وة ا��
�ون �ص ا���رع ���= #6 ا��
�ون ا���
ري�.  

إ! أ�= ! �و�د #6 +���� ا��ر إ! �����ن ��7
���ن #6 ا�ور.� ا���
ر�� وھ�
 ا��
ل  

.6 ا��و.��ن ���  ا�ور.� ا���
ر��  

��د&ل #6 ا������ و ا�7
�ن ا!+��
ط6 أ�

  . �1ن أ-���ن ��7
���ن وا��زا��م ���:ل 6# ��N ا�ور.� ا���
ر�� #���م �د��
ر �ن ا����ز��ن ��و ��در ا�1
رة ��د ا�+د�ث �ن ا�7
�ن ا!+��
ط6 ا�ذي �
�N ا�ور.� ا���
ر��، أن ا���رع .د ا��ره ���* وذ�ك  #6 ا��وا�د �ا���7
���ن 

�ب �ص ا��
دة + ��
�ر ��
�� " 6 ��ص ��� أ�= �ن ا��
�ون ا��د�6 ا�� 651ا����
�Aر أن ا���
�� ا��
��I �ن �7
ن  .ا�د�ن ا���
ري ��* �د��
 و�و �
ن ا����ل �
�را

 

ر��� *�� 
�Iر دا��
 ا+��
ط�
 أو �ن �ظ��ر ھذه ا�وراق ��
ا�وراق ا���
ر�� �7
".  

�� ا�د�ن ا���7ون أ�
�ت ط� 

د �ن ھذا ا��ص أن ا���
�� �د��� ������و ا����ول �
�:��ا���رع ا���
�� ا��
��I �ن �7
ن ا�وراق  �و�و �
ن ھذا ا�د�ن ��
ر�
 و ا



ر��� *�� 
�Iد دا�
 ا+��
ط�
 و ا���
�� ا��
��I �ن ا��ظ��ر  6�# ��
  .ا���
ر�� �7

�� إرا��
 �ن طرف �
�ر      + 6# ��
�ض ا���= .د أ�د ا�-�� ا���
ر�� ����رAم أن 


ر�� ?ض ا��ظر إن �
ن إذا �
ن � أو�� ��
��ل ��
ري #��ون #6 ھذه ا�+ �.*� ��
���
�ن ا��
�ون ا��د�6 وا37 +�ث  651أن �ص ا��
دة  إ! .2ا����ل �
�را أو �Aر �
�ر

�ل ا���
�� و�و �د�ن �د�6 و+�� 6# +
�� -دورھ
 �ن �
�ر � 
��* �د��
 إ! #��
�7
ن ا!��زام ا��
�Y �ن ا�ور.� ا���
ر�� أي ��
�� ا�ور.�  ��
+  
�&ص +
���ن وھ�
�ن طر�ق ا�7
�ن ا!+��
ط6، و+
�� ا���
�� ا��
��� �ن �ظ��ر ا�ور.� ا���
ر�� ��ل 

 
������3.  
ر ا��
�ون ا���
ري ا��و.��ن ��� ا�ور.� ا���
ر�� ��*   ��ء ��7
���ن رAم ذ�ك #�م �

و ��طق ذ�ك ��� ا�7
�ن ا!+��
ط6 ا�ذي ا��ره ا���رع �د��
 أ-��
 و ��س ���* 
 =������وف � 

، وھذا �� 

�� ا�د�ن �و��� =رAم أن �د&�= ��7
ن ا��و./  .د ��

6�
  .��د ا�+د�ث �ن ا��7
�ن ا�-ر#6 #6 ا��-ل ا�:
  .��زام ا��7
���6ذ�ك ار�<��
 أن  ���ز �ن ��
�� ا�د�ن وا!     

  

6�
  .ا�����ز �ن ا��7
�ن و ا���
�� : ا��رع ا�:
6 -ورة �ن -ور ا��<��ن ا��&-6          ��ر �ل �ن ا���
�� و ا��7
�ن ا����

�= 7م ذ�� �&ص أو 
�
 �ؤد�
ن وظ��� وا+دة ھ6 �و#�ر �7
ن �&-6 ��داIن أ��#

                                                                 

1 -   �PR
� ا
PMو&�� ،ط��" "��ر�� ا
��Pون ا
"��ري اuوراق ا
"��Mد ا
�Qد ا�M
 .169، ص  ���2004ورات ا
2 - J . B. BLAISE. OP .CIT . PAGE 132  
ق ن ص   - 3�Q
 .21زاھ�� �Q �وQف ا
�ر�% ا
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أ�:ر إ�� ذ�� ا��د�ن، #��وى ذ�ك أ��= 6# �7
ن ا�و#
ء دون أن ��?�ر -��= �داIن 
�1
دي.  


ذ ا����وري أن ا    ��7
�ن أ�N #6 ا��7
ن �ن ا���
�� �ن و #6 ھذا �رى ا���

 ! ��ون ا��زام ���
 رAم �و�= ا��زام أ-�6، �-&� 
ا���دد �ن ا��د���ن ��د �<���

�����
 ا+��
ط�
 #6 �ل �ن ا���
�� ا��&-�� وا���
�� ا���� 
  .2ا����ل إ! ا��زا�

ر�&�
 ��<ت �ن ا��7
�ن     � ��
���
رAم ذ�ك ��وم  �دة #وارق �ن ا���
�� و  ،#


 #�و ��Iول ��
�د�ن �
�داIن ���زم 6 �ردھ
 أن ا����ل 6# �*.�= ��ا��7
�ن ا�
�6 ھو ا��د�ن ذا�= أ�
 ا��د�ن 
���= #6 ا��ر�� ا�:
���، أ�
 ا���Iول ا�ول و ا�


�د�ن ھو و ���/ ا��د 
���ن ا���7
���ن ا���7
�ن #���زم .ل ا�داIن ا��زا�
 أ-��
��

����ز��ن  ��=، #�6 �ل �ن ا���و ا��7
�ن �و�د أ�:ر �ن راط� �رط ا�داIن 


��د�ن، #6 +�ن أ�= #6 ا��7
�ن ��� راط� ا����ل 
�د�ن و ا��
�دة #6 ا���
�� ھ6 �

�7�  .ا�-ل ھو ا���*ل و ا��-
ل ا�رواط �ن 


 ا!��
ق ��
 �&��ف ا��7
�ن �ن ا���
�� �ن +�ث     �Iھو دا ��
ا��-در #�-در ا���
أ�
 ا��7
�ن .د ��ون �-دره ا!��
ق أو �ص ا��
�ون، أو ��ون ���رض #6 �ل 


�و#
ء
 ا��د�ن ا���7
�ن ���زم ا��زام أ-�6 ��� /
  .ا!��زا�
ت ا���
ر��، #
����ل �
        
����ل و ا��د�ن �ن +�ث  آ:
ر ا���
�� و ا��7
�ن أي �*.� ا�داIن �ل �ن اأ�

ا���7
���ن، #
����ل .د &-= ا���رع ط
I�� �ن ا�د#وع و-�= ��Iو! �ن ا�و#
ء 
ل . =��

���ر�د و +ق ا�����م، و �دم �واز �ط
 ا�د#/ ��� ���

�د�ن �ن ا�در�� ا�:

 ! �و�د ���ب إ7
�� ا�داIن ���<���
ت ، �� ا��د�ن ا�-�6، و راءة ذ��= �
�ط

د#وع #6 ا��7
�ن، و 6# +
�� ا��7
ء ا!��زام #6 ا��7
�ن #
��د��ون ھذه ا�
��� أن راءة ذ�� أ+دھم .د ��ر�ب �
واة و ا!���*ل، �ا���7
��ون ��� .دم ا��

، و .د ! ��ر�ب #6 +�ن أن ا����ل �
/ ���د�ن �Iز�أو  
راءة ذ�� اF&ر�ن ��� 
����

 .3اءة ذ�� ا��د�نإذ �رأ +��
 #6 �ل ا�+وال ��رد ر


 �ذھ    ��M# ����

د�� أ�
 ا���
�� ا��7�
�� ا����� ����
�ك �&��ف �ن ا��7
�ن ذا 

وى �/ ا��زام ا��د�ن ا�-�6 #6 ا�د�ن، أ�
 ا��زام ��ن ا��زام ا��د�ن ا���7
�ن ��
 ا����ل ا���7
�ن #�و ا��زام �
/ �*��زام ا�-�6 و�ر�ط ��= و�ودا و�د�
، و��ر�ب

��� أ�= 6# +
�� إراء ا�داIن �د��= #
ن  ذه��� ھ�� ا����ل ا���7
�ن �رئ ��= ذا��
رأ ا����ل " �ن ا��
�ون ا��د�6  ا��6 ��ص ��� أ�=  �654
 �-ت ���= ا��
دة  ذاھ�


 ا��د�ن� U�+� 6�= ا��ا�و /�����رد راءة ا��د�ن، و�= أن ����ك ." 

                                                                 

ق ، ص    - 1�Q
  .275أ�ور ا
��ر و�Q ، ا
�ر�% ا
ق ،ص   - 2�Q
 .��189ذر ا
SRل، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 3�Q
  .276- 275أ�ور ا
��رو�Q، ا
�ر�% ا
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ا -رح ذإ أرأ ا�داIن ا��د�ن ا�-�6، إ! ذاإ =��ذأ�
 ا��د�ن ا���7
�ن #* �رئ  
أرأ ا�داIن  ذاإ" #6 #�ر��
 ا�و�� +�ث ��ص ��� أ�=  �227ك +�ب ا��
دة ذا�داIن 


.�ن إ!ذأ+د �د���= ا���7
���ن #* �رأ  .1"�ك ذ-رح ا�داIن  ذاإ �� ا�

   
  
  
  
  
  

   

                                                                 


�، ا
ط�� اuو
'، ا
QPم اuول، دار  - 1�R#
��Mد �ري ا
Q�دي ، �رح ا
��Pون ا
�د�� ا
�زا[ري، ا
"����pت ا
����Z وا
�����، )Pد ا

 .37ص  1992 -1991ا
qدى، 
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   ا��-ل ا�ول
  

 .ا���
ر�� #6 ا��ر�
تأ+�
م ا��7
�ن 

 

  

!��زام ا��7
��6 إن                 �-

ت ا�&��#6 ا��
�ون ا���
ري  أ�:ر ا��ط

�دد أ+�
م أ�س وأن ا��7
�ن ����د ��� ��دھ
 #6 ا��ر�
ت ا���
ر�� �ظرا �� 
ھ��

رھ
 �7م  اوھذ، طراف ا!��زامأ��
ا���دد #6 ا�رواط �ن ���زات ا��ر�
ت ا���
ر�� 

�
����م �*��زا�
ت ا��
�و��� <�دة �ر�
ء �&� ��
و ا���ظ���� ا��6 �+�م أ�ون 6# +
ب و 6# +
�� ار��
�م �أ ،ا��ر�
ت ا���
ر����ض  أ7رارا&ط
ء ���ر�� ��

  . و  ��?�رأا��ر�
ء 
     #M ر��ن �-در ا!��زام

س ھذأ�
 أ ھو ا��
�ون، ا��7
��6 #6 ا��ر�
ت ا���� ا


��ر�� ذي �رط ا����ر�ن ا�و ا���د أا!��زام #�و�
دة ا���د ا�ذي �رط ا��ر�
ء 

��ر�� وھو ��د ��
  .ا�و�

     
�= ا���ؤو��� ا���-�ر�� �:
�=.د ��ون أ ��
�و ا����ر�ن أ��ؤو��� ا��ر�
ء    
  .���ر�� 
ء&ط+
�� ار��
�م � 6#

ه ا�+�
م  ذو �ن �ن ھ ا��ر�
ت ا���
ر��ھ�
ك �دة أ+�
م ���ر�� �ن �ل      
�ؤو��� � ا���Iو��� ا��7
���� ا��6 �ص ����
 ا���رع #6 �-وص ���
:رة،�

�م ا��ر�� 
��دات �ر�ب ���
 د�ون �
��م �. ��
�6 ا��ر�
ت ا���
ر�� 6# +��ؤ
�ون #6 أل ا��ر�
ء <+�ث ��، ز��ا��
�و��� ا�* إ�راءات إ��
م.ل � هذھو ا��ؤ

 �
ه ا�?�ر �ن �ل ا�د�ون ا���ر��� ����
�ؤو��� �7� ��
 ا��<��س �ر+�� &*لا�+
�ن ا��
�ون ا���
ري ا��6 ��ص ���  549��
ه ا�?�ر وذ�ك +�ب �
 �-ت ���= ا��
دة 


��&-�� ا����و�� إ! �ن �
ر�V .�دھ
 #6 "  : �=أا���ل ا���
ري و ! ����/ ا��ر�� 
 
�
��م ا��ر�� و �+
ل إ��
م ھذه ا1�راءات ��ون ا��&
ص ا�ذ�ن ���دوا .

�و��� أن . ��- 
�����د �<7
���ن �ن �Aر �+د�د <�وا��م إ! إذا .�ت ا��ر�� ��
��دات ا��ر�� ��ذ � �
:�ر ا����دات ��
 ا����دات ا���&ذة #����
�<&ذ ��� �


����>�."  

 #6 و    �
ھم �ھ�
ك +�م آ&ر ���:ل 6# +
�� ��د�م �
�ر ��+�= ا���
ري �+-� �


ل �ر�� ��
ر�� #
ن ا���رع و+�
�� �دا6�I ��دم ا��+ل ا���
ري .رر ��ؤو��� ��رأ



 ا��-ل ا�ول

 

 
 

34 

 117ك #6 �ص ا��
دة �ذ،  وا ا�&�رذا��ر�� ا��7
���� �/ ��دم ا��+ل ��
ه دا6�I ھ
ا ا��7ت ا���ل ذإ"   :ر��
 ا�&�رة ��� أ�= �ن ا��
�ون ا���
ري ا��6 ��ص  6# #�


ھم إ�?
ء ا�+-� ا���د�� ، أو ا��ر��، أو إ�ا �م �-در ذا��+ددة و�م �ط�ب �ر�
ء ا��

�د�ن ر ا��ر�� ��7
��� �/ ��دم ا�+-� و��ز�� <�وا��
 ا�&
-� و��ا�1?
ء، �

ا���ط� ��د ا�+د�ث �ن  هذو��<�6 �و3�7 ھ ."ا���ر�ب ��� ا��+ل ا���
ري ا���دم
  .ا��7
�ن #6 ا���ود ا���
ر��

�ك �ن �ن ا�+�
م ا����ر��  �ن ا��ر�
ت ا���
ر�� ��ؤو��� ا����ر�ن ا��7
����  ذ� 

�� ا�&ط< ا����رك+ 6#.  

     �
ا ا��-ل ھ6  ذأن �ن �ن أھم ا��ور ا��6 �وف ��طرق ��
 #6 ھ �رذوا��د�ر 
ا ا��7
�ن #6 ذا��6 �ظ�ر ���
 ��د &7وع ا��ر�
ء ��آ:
ر ا���ؤو��� ا��7
���� و

ات ا���ؤو��� ذ�ر�
ت ا��&
ص وا��ر�� و&
-�  #*س ا��ر�� ا���
ر���ر+�� إ
�م  اذا��+دودة، ھ�� ��
+ 6# ����
�ؤو��� ���ري ا��ر�
ت ا���
ر�� ا��7�� �#
إ7

��  .#6 إ#*

ر أ+�
م ا��7
�ن #6 ا��ر�
ت ا���
ري ����زة �ن ا��7
�ن ا��د�6 6#         ���

�� ، و&
-� #6 �ر�� ا��7
�ن رAم و�ود ا��:�ر �ن ا�+�
م ا����ر��، �ا��وا�د ا�

�� +�ث �طق ا��7
�ن ��س �
 ���وا�د ا���>�
 �&ص �ر�
ت ا��وال #�+
ل ��# 
أ�

�ض ا��
ء �:��
 =��
Iل ا��6 ��د �ن ا�&-
Iص ا����زة ا�را��� �روط= وأ�
�� ا���
ر�� ���  . ه ا��ر�
تذ��ط

+:�ن ���
ول#��درس أ+�
م ا��7
�ن #6 ا��ر�
ت ا���
ر�� �ن &*ل      � 
���#: 
  .ا���ؤو��� ا��7
���� #6 �ر�
ت ا��&
ص:  ا��+ث ا�ول 

6�
 .-ور ا��7
�ن #6 �ر�
ت ا��وال:  ا��+ث ا�:
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  ولا� ا��+ث

  
  .ا��&
ص#6 �ر�
ت  ��ا��7
�� ا���Iو���

  
�د �ر�� ا��7
�ن ا���وذج ا��:ل ��ر�
ت ا��&
ص +�ث ��ون �ل                       �

 
�ب  ��ؤو��� �7
���� و���/ أ�وا�= �ن د�ون ا��ر��، ��Iول�ر�ك #����� 
��
����
و  أھم ا�د�
Iم ا��6 ��وم ����
 ھذه ا��ر���ن  -�� ا��
�ر و��د ا���ؤو��� ا��7


Iز ا��6 ر�ا�أھم �
���ن �����د ����
 ا����
ب و�ود ھذا ا��7
�ن ��ود 6#  ��و
��ط�، 
ر ا��&-6 ا�ذي ��وم ���= �ر�� ا��7
�ن و �ر�� ا��و-�� ا�ا�+���� �*��

ا�-دا.� أو  +�ث �7م ھ
��ن ا��ر���ن �دد .��ل �ن ا��&
ص �رط�م -�� ا��را� أو
ا���ر#� و�:ق �ل ���م #6 اF&ر و#6 .در�= و��
ء�=،  �ذ�ك #��� و�د �
 ��دد ا�:�� 


ر ا��&-6  ���رض ا��ر�� ��+ل�ن ا��ر�
ء أو �م ھدم ھذا ا!�� .  
�وف ��طرق �ن &*ل ھذا ا��+ث ����زات و أ+�
م وآ:
ر ا��7
�ن #6 �ر�
ت #    

��م و�ر�� ا��&
ص، و إذا أو�ز�
 ا�+د�ث ��
ن ا��7
�ن #6 �ر�� ا��و-�� 
��ط� � ����س أ+�
م  �ر�� ا��7
�ن � �
 �&7/#ذ�ك �� ا��و-�� ا����
�ر�
ء 

��م�
��ط� و �ر�� ا��و-��   .ا���7
���ن #6 �ل �ن �ر�� ا��و-�� ا�
��ط� #6 �ص ا��
دة � ��ر�� ا��و-�� ا����
 ��1رر 563وھذا �
 أ�ده ا���رع 

�Iو��ن���ون ھذه ا��ر�� �ن �ر�
ء ��7
���ن ، #1#�رة أو���  ����
�ؤو��� �7�
ون -�� ا��
�ر، و �ر�
ء �و-ون ! �و�Aر �+دودة �ن د�ون ا��ر��، و���

ون -�� ا��
�ر و!  إ!��<�ون �ن د�ون ا��ر�� ���� 
#6 +دود +--�م ��

 إدارة��
ر�ون 6# . 6�
��
  . �دة ا��7
�نا��ر��، و! �طق ����م 

   �
� ��ر�� ا��و-�� ���
 
��مأ�  
��M# ء
���7ن �و��ن �ن ا��ر�
ء �ر�
7
���ن وھم #6 ��س ا��ر�ز ا��
�و�6 ���ر�
ء ا���7
���ن #6 �ر�� ا��و-�� ��

��ط�، و�ر�
ء
Iر  ا��، 2ا��
ل  رأس�در +-��م #6  إ!�و-ون ! ��+��ون ا�&
 ����
� &ر #
ن �ر�� ا��و-��آو ����

رة �ن �ر�� �7
�ن ��م ھ6 �

� ���ر�
ء +��� ا���م���

ھ�� �  .���ر�
ء ا���7
���ن ،و�ر�� �
                                                                 


"��Sن"  )�' أ�b �1#رر 563"�ص ا
��دة   - 1�
��ر#�ء  �Q�Quون ا��P
 "�Qري )�' ا
�ر#�ء ا
�"����Sن ا
b�p ���715ت ا
��دة  -  2 '
�ن �ر�ك " : 	�
	� �ن ا
��Pون ا
"��ري �Pرة أو ��QP� �q
��Qون رأ#� �"
"ؤQس �ر#� ا
"و��� �qQuم ا

 ���"��Sن أو أ#	ر  
�R� b ا
"��ر و�Q[ول دا[�� و�����S"� �R )ن د�ون ا
�ر#� ،و�ر#�ء �و��ن ��Qھ��ن و$ �"��Mون ا
�QZ[ر إ$ 

q��M م ���دل ".  
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 #6 ھذا ا��+ث �طق  إ�� ھ�
 ا�1
رةو��در     ��أن �ل ا�+�
م ا��6 �وف �در
��ط� و�ر�� ا��و-�� ��� �ل ا��ر�
ء ا���7
���ن #6 �ر�� ا��7
�ن وا��و-�� ا�

��م، رAم أن ھذه ا�&�رة ��د �ر�� أ�وال �
أن ا+�واء ھذه ا��ر�� ��� �ر�
ء  إ!
-

م �ر�� ا��7
�ن &�+� 
��>�
 �&ص ��7
���ن ��ل ا���رع �+�ل ��# �


  .ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�
ء ا���7
���ن #��
  �-
6# �
 �&ص �ر�� ا��+ 

أ���M#  د. 
�ر�� ��دو�� ا��&-�� ا����و�� ��
 أ��


ط �د�6  ��
ط ��
ري،أو ��وم ����ل ��
ري �طق ���   
��
�. ��
+ 6�#

�ر�وع ��
�دة ا#�راض ا ����

ن ا!��زام  إذا��7
�ن ا��ر�
ء #��
 ا���ؤو��� ا��7�

وت ا�-�� ا���
ر�� ���ر�� أو ���ل ا��ر�
ء���رك و�و#رت �ل ا��روط : 
، و أھ��
�وف ��ون  � ا��7
�ن #6 ھذه ا��ر��،���ص ا���رع  ��دم �ظرا 
���#Mن ��
ل درا


�  ءا��7
�ن ا�ذي ����
� ��ر�� ا��7
�ن و ���
= ا��ص ا��
�و�6 -را+� 
��م���ر�
ء ا����
��ط� و�ر�� ا��و-�� 7
���ن #6 �ر�� ا��و-�� ا�.  


ول #6 ا��ط�ب ا�ول        ����ا��ظ
م ا��
�و�6 ��
�دة ا��7
�ن #6 �ر�
ت  : #

ل .
�دة ا��7
�ن، :م #6 ا��ط�ب ا�:
�ث آ:
ر �� 6�
ا��&
ص، و���
ول #6 ا��ط�ب ا�:

�دهل إ#*س ا��ر�� و. ����
 .ا���ؤو��� ا��7

  

   ��	
%� 8$�1ت  ا��64م ا�(����� �(�"ة ا������: ا�ول ا�
  .ا�8:�ص

�دد ا����ز��ن د�ن وا+د  إن                     � ��
ا���ؤو��� ا��7
���� ا����ر�� 6# +
+ول *��
ق �ھ6 ��ؤو��� ���ر�7 #6 ا��
�ون ا���
ري ! �+�
ج ��ص ���ر�رھ
 و! 

 ����

�&-وص #�ذه ا���ؤو��� ا��7و�ودھ
 �<-ل �
م، ��ن #6 �ر�
ت ا��&
ص 
��ص ا���رع ����
 -را+�، و������ ��ط��� �ذ�ك  #* د أن ��ون �ظرا ! ���رض 

 
��
�� ھذا �
 �د#�
 ���زھ
 �ن ا��وا�د ا�� 
�� ��
Iص ھذا ا��7
�ن #6 �درا-&

�ب ذ�ك #
ن ا#�راض .
�دة  إ�� �=، ا��ر�
ء إ&7
ع  �روطو ��&
ص�ر�� ا�

ا!��
ق  ��<�� �دى إ��
���ا��ص ����
 �ن .ل ا���رع ��ود�
 �إ�� �
�ب  ا��7
�ن 
���

و�
�دة أو ����
 ا� ھذه ��� �&����
  .ا!��
ق ��� �&

  

�� ا��
�و��� ���7
�ن #6 �ر�
ت ا��&
ص:  ا��رع ا�ول�  .ا�ط
�دد  و ا!��زاما��7
�ن و-ف ��+ق            � ��

م ا!��زام 6# +��+ول دون ا��


 و �
رة �
7
�ن �
رة إ����
�دد ا�دا��Iن  #� ��

م ا�+ق 6# +�ا��د���ن و���/ ا��

، أ�
 ا��7
�ن ا�ذي �&ص �ر�� ا��7
�ن و�ر�� ا��و-�� ���أ&رى  ��ون 

��ط�6 و إ��
6 إ! أن ا������  تا.�-ر �-وص ا��
�ون ا���
ري ھو �ن ا��ؤ�د 
6 �= و ��و�� ا� ��
#�ر 6# .
�ون ��
ري 551ظ�ر #6 ا��
دة ھذا �
 ا��
�ب ا�


�-�7
�ن -�� ا��
�ر و ھم : " ��
7
�ن  ��Iو�ون���ر�
ء ��
�ن �Aر �+د�د و 
   ."�ن د�ون ا��ر��
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 ����

ا��6 � ���زاتھم ا�أ�ن و��د ا���Iو��� ا��7�
�ت  ��
 ا��7
�ن �ر�� �-ف �
�6 !ھذه ا�-�� �Iب ا�ر�
ب ا��
ء ا�+-ص #��
 ا�ط
/ ا��&-6 و ا�����


 -�� ا��
جأ�
+-1.  

�رة �ل +�و.= و �ؤدى ھذه ا���ؤو��� أن ��داIن ا�ر�وع ��� ا��ر�ك � =��
و�ط

�و ! ���ن ��ذا ا�&�ر ا�د#/  ، ا��ر�� اذ� ود�و�= �
  .�2ر�ك آ&ر  �ط
�ن د�ون ا��ر�� ��
 �و �
�ت د�و�= ا��&-�� أو ���دا�=  ��Iو!و ��ون ا��ر�ك     

7
��� ��و#
ء �ذه ا�د�ون أو ا���
م ����ذ ��ك  
���
� ���
=، #��ون ذ��= ا�� �-
ا�&
و ! ��وز �= أن �د#/ <ن +-�= ��:ل �زءا #�ط �ن رأس �
ل ا��ر�� ل ، ا����دات

ر�ك دون أن ��ون ��ذا ا�&�ر +ق أن داIن ا��ر�� �= أن �زا+م ا�داIن ا��&-6 ���
  .3ا!��راض

�ن ا��ر�
ء ا�ذ�ن ��      
�I

.د �واء <�و��ون ا��7
�ن .�ف ���م ا��ر�� و.ت ا��

.دأظ�ر ا���م #6 ��وان ا��ر�� �رة -�� ا��ر�ك و.ت ا����
 ،4و �م �ظ�ر ، #

6#
���  +�ث ��ون �دا6�I ا��ر�� �7
ن &
ص �م ��� ذ�� ا��ر�� و �7
ن إ7
���= �/ دا6�I ا��ر�
ء ا���7
���ن  ا�دا��Iن ��زا+م، #5ذ�م ا��ر�
ء ا��&-��

��� أن �داIن ا��ر��  ا���Iو��ن����م،  
�ن ا��زا�
ت ا��ر�� ��� و�= ا���
#ل #��

�د�ن= ���ردا �
ا��ر��  �Mزام#�ن �+-ل ��� +�م  ،أن ���دم ���ر�ك ا���6ء #�ط

>
���� 
?��و�ب ھذا ا�+�م أن ���ذ ��� ا��ر�� ��&ص ���وي  ن �ؤدي �= � =����

  �= أن ���ذ ھذا ا�+�م #6 �وا��� ا��ر�ك و �و �م�� ،N���ن ا�+�م -
درا  �ذا ا��


�ر�وع 
���ر�د #6 �وا��� ا�داIن #6 �وا��� ھذا ا�&�ر، و ��س ���ر�ك ا�د#/ 
  .�6��ل ��7
�ن و ��س ���ل �
دي��� ا��ر�� أو! .ل ا�����ذ ���=، #�و �/ ا��ر�� 


��<��د #6 �و7/ أ#7ل �ن   ا�دا��Iن وھذه ا��
�دة ���ل داIن ا��ر�� ا�-�6 
  .���7ر�
ء ا��&-��ن

�و �م �و./ ��د ا��د�و��� إذ ���6 أن  و�زام �ل ا�د�ن �ا! اذ�� ا��ر�ك �&7/و     
 =��- =��م ا��ر��، #Mذا و.
 =��و.�= أ+د ا��ر�
ء اF&ر�ن �ر�ط� أن �و.

                                                                 

1-   Rene. Rodiere, «Droit commercial groupements commerciaux" , avec la collaboration de Bruno 

Oppelit , precit , Dalloz, 9- ème edition , 1997 page 87 
  . 322، ص 2002، دار ا
����� ا
�د�دة 
���ر، ط��  "&��ون اu)��ل "��Mد �ر�د أ
�ر���،  ھ��� دو�دار، - 2

��ر#�ت ا
"��ر��، و �ر#�ت ا�Z�uص و �ر#�ت ا�uوال"ـ أ�Mد ��Mد �Mرز ،  - 3 ����
، �ر#�ت ا
Pط�ع "ا
�ر#�ت ا
"��ر��، ا
Pوا)د ا

 ��  .297، ص 2000ا
��م، ��روع &��ون ا
�ر#�ت ا
�وMد ا
�د�د، ا
ط

ن ��qدي  - 4 �
	� ، ، د�وان  "ا
و��ز �� ا
��Pون ا
"��ري "رزق � ا
�ر�	
  . 56ص  2003ا
�طو)�ت ا
������ ا
ط�� ا

، دار ا
����� ا
�د�دة 
���ر،  "اMu#�م ا
���� �� �ر#�ت ا�Z�uص و �ر#�ت ا�uوال "��طR' #��ل طb، ا
�ر#� ا
"��ر��،  - 5

  71،ص 1997

  .150، دار ا
R#ر ا
�����، ص"�ر#�ت ا�Z�uص ")د ا
M#م �وذة،   - 6

، 2002، دار ا
����� ا
�د�دة 
���ر، ""�ظ�م ا
�ر#�ت ا
"��ر��، �ر#�ت ا�Z�uص، �ر#�ت ا�uوال «)�س ��طR' ا
��ري،   - 7

  .88ص
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رة ا��ر�� و Aر�7
 #�M= ! ��زم ا��ر�
ء ل ��ا��&-�� ا���ردة دون أن ����ق 
  .��1زم ا��و./ #�ط

  .2ر���6ن ا��
�ون ا���
ري  ا�� 1-221و ��س ا�+�م ���7�= ا��
دة  
�د�د د��=، و 6# +
�� �دم  ��دا��Iن ���ن+�ث    �� أي �ر�ك #6 ا��ر�� �
�ط

�د�د �
 إذا �زم ا��ر، و ا!��زام ����د�ده ���ن ا�+�ز ��� أ�وا�= ا�&
-� و �

��ر�� إ! إذا 
ت ا�داIن <ن ا�د�ن &
ص �د إ:
�رة 
��ر�� ��وم � ����ا�د�ون ا���


!��راف أ+د ا��ر�
ء أو ���م .
م
1.رار 3و�ود ذ�ك ا�د�ن أو . 

�U �ن ا!��راك #6 �ل ا��-ر#
ت و  �ن ا��ر�� وا��ر�
ء ھذا ا��7
�ن إن و    �

 3�
�� ���ون ��ل و  �
م، و و �7
�ن �
�لأھو �7
�ن .
�و�6 وا��-

ء�ر�ا� +د�� 
  .اF&ر�ن ا��ر�
ء أ:ر ���

�ي �&ص و �و ��ر�ك آ&ر ���/ ��� ا��ر�ك أن �+�ل +-�= أو ���
زل ���
 و    

-� أن ا1+
�� #6 �ر�� & ،��

 �ن ��ك ا��ط�د�د ا�د�ون ��ر� =��
�د �ط


 ��وم ��� ��� ����ط� -  ا��7
�ن وا��و-�� ا�
  


ر ا��&-6
رض أو ���رب �ن ا���ؤو���،  ��
 ا!��� و ! ���ن ���ر�ك أن �
<ي طر��� ����
    .4ا��7


�ذ�ر    ا��7
�ن #6 �ر�
ت ا��&
ص أ�:ر -را�� �ن ا��7
�ن #6  أنو ا��د�ر 

 #6 ��� ا��ر�
ء ه ا�&�رةذ#6 ھ ا��7
�ن!.�-
ر ا��ر�
ت ا��د��� ����ر��  

�ن ا��ر�
ء#ا��7
�ن  6I
�ن ���  و �ن ا��ر�
ء و ا��ر�� �ن ��� �و �7
�ن :�
  .�ذ�ك #�و �7
�ن �
م أ&رى

�6 �����م ا���
زل ��=ا ذو إن ھ      ��
��-�+� �ل  ا��7
�ن ��رر ��-�+� ا�دا��Iن 

و ��داIن #6 ��س ا�و.ت ا�+ق #6 أن ��
/ أي �ر�ك  ا��ر�
ء أو ��-�+� أ+دھم،

ره و ھو �Aر ��ر ��� ����م د��= ��� ا��ر�
ء�&�5.  


م  إ!ا���ؤو��� ا��7
���� ���ل و ! Aن #* ���ن إر��Iء و ا�دا
�ن ا��ر� �.*�ا�

�دة ا��7
�ن��� ا��ر�
ء �Aر أو أ��
��م و ،ا��ر�ك �ن طرف ا���. 
ر �M


رض #6ا�  .د#�= ��ر�ك ��� د#/ د�ن ! �وا#ق ��� ��د�ده  أو �

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
د ا
M#م �وذة، ا
�ر�% ا(150.  

"��Sن )ن #ل ا
�ر#�ء �� �ر#� ا
"��Sن ھم �Q[و
ون �ن �tر " " : �ن ا
��Pون ا
"��ري ا
Rر��Q 1-  �221ص ا
��دة " -- 2�Mد�د و 


�ر#�� ���Z
  " .ا
د�ون ا
3 - Francis Lemeunier, "société en nom collectif, société en participation", encyclopedie Delmas 

pour la vie des affaires, Paris, 9ème edition, 1993, Page 45-46  
4 - George Ripert- Rene Roblot, " traite de droit commercial", par Michel Germain, Delta, Paris       

Tome1 , 18 ème edition , 2001 , p 132.           
5 - Philippe-Merle, droit commercial, sociétés commerciales, Précis, Dalloz, Paris, 10ème edition, 

2005, page 182.  
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ح     أو #6 د#/ د�ون  و .
�دة ا��7
�ن ! ���-ر #�ط ��� ا!��راك #6  ا�ر

Iر �ذ�ك +�ب ا�طر��� ا��+ددة #6 ��د ا��ر��  ر��ا�����م ، #ل ��م �وز�/ ا�&


Iر ا.�ط
ع�ا��ر��، و إذا و#� أ+د ا��ر�
ء د�ن ���دى +-�= ا��6  ا+��
ط�6ن  ا�&

 #6 ا��ر����� د#�
�م و�/ ��� ا��ر�
ء ��= �ر�ك ��7
�ن �� ��وم �*+�� و�ط

  .1 ا��ر��

 ���3 ا��ر-�    ���� 
� 
و �7
�ن ا��ر�
ء .د �7/ ����م ��ؤو��� ��رة �و�


ط�
 #6 +دود ا��درة ا��
��� ���ر�
ء، و ! ���6 ا��7
�ن �ذ�ك �� /����ر�� <ن �و

�رة ا��راك ا��ر�
ء 6# 
رة ا��ر�� &-وص -��� �
 �ظ�ر ��& ��
أ�= 6# +


رة � و ر��/ ا��زا�
ت ا��ر�ك دون �وا#��=،�ن #6 ھذه ا�+
�� .د �#+�ب، ھذه ا�&
 ! 
��
ا�+���� أن ا���ؤو��� ا��7
���� أو ا!��زام �+و �ل د�ون  ا��ر�� و -��


 �ن  =��
I�! �ظ�ر �-3 �ؤ:را و ���Iد�د دا�إ! 6# +
�� �دم ��درة ا��ر�� ��� �

� �-

���-�ل �ن &* .2ذ���
 ا��
��� ا�& 
���طرق �= !+� 
ل �روط .�
م و ھذا �

����
� ��دى إ�زا��� .
�دة ا��7
�ن #6 �ر�
ت ا��&
ص  .ا���ؤو��� ا��7���
 
أ�

�-ل أن # 
��� 
ا��7
�ن #6 ا��
�ون ا���
ري ���رض، أي ���رض و�وده �ر#

��� أو ا����و�� ا����ت ���و�� �ن ا1رادات أو ا��&
ص�
ز ��ل ��
ري ا�ط��! ،
! ���ن ��6 ھذا ا��7
�ن #6 ا���
ل ا���
ر�� إ! �رط #6  و ����� ��ذا ا!#�راض

  .3ا���د أو �ص .
�و�6
   ��
+و ا#�راض ا��7
�ن #6 ا��
�ون ا���
ري �دل ��� أن ا���رع ا���
ري ��س 


�� ���ز��  د�ن  إ���� 

�= ��= ���رض،  ��
ري ���ركا��ص ���= ���
 و�د�:�

م ا��ر�
ء�ر�� #6 ا��7
�ن ا����رض  �. ��
+ 6# �-
��ل ��
ري #��
 ا��+#��وم  

���م و��س ���م و�ن ا��ر��، �ن �ر�� ا��+
-� ! و�ود ��
  ا��7
�ن  
��#

 ا����و�� ��دو�����-&�# 

�و�..  

��م ! �
��ط� و�ر�� ا��و-�� ���ن إ! أ�= #6 �ر�� ا��7
�ن وا��و-�� ا�
7
�ن��ن ��ظرا ض ا��7
�ن ا����را�ر�وع ��
�دة � 

ص ھ�& /
أ�= �ك ذ ط

 551 �ص ا��
دة��* و ذ�ك  ،4
! ���رض و�وده �ر#، ��روض �وة ا��
�ون

 715وا��
دة   ��1رر 563وا��
دة :�
:  
�ن ا��
�ون ا���
ري و ا��6 �
ء #6 #+واھ

ا��ر�ك ا���7
�ن أ�
م ا�?�ر د#/ د�ون ا��ر�� ���
 ا��زام ��روض �وة  إ�زام
  .ا��
�ون

�� آ�رة أي �ن ا��ظ
م    �
م #*�����
 ا��ول أن ا��7
�ن #6 ھذه ا�+
�� �= ط�  ��وز ا�

                                                                 

1 - G.Ripert-R.Roblot, " traite de droit commercial"l, par Michel Germain, Delta, Paris 

Tome1,16 eme edition p 642.          

PH.Merles, op, cit, page 180-181-2   
، اu)��ل ا
"��ر��، ا
�Mل ا
"��ري، ا
"��ر، د�وان ا
�طو)�ت ا
������، ا
ط�� ا
�Q��Z، "ا
��Pون ا
"��ري ا
�زا[ري "��د�� ��Sل،   -3

 ��Q2003 54، ص.  
  .247، ص 1999أ)��ل "��ر�� "��ر �ر#�ت ا�Z�uص دار ا
�طو)�ت ا
������ ط�� " ا
��Pون ا
"��ري" )�� ا
�رودي،  - 4
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ق، ��
 ! ��وز �+د�د ��ؤو��� ا��ر�ك ا���7
�ن ��!

ده ���ا!��
ق ��� ���= أو ا
��ط� #6 �ر�� ا��7
�ن  .1و ا��و-�� ا�

�دو    � 
�ؤو���  ا��7
�ن ھ�� 
��� ا��6 ��وم �����Iا�ر ���
��ن ا�ر�
Iز ا�

�= ،2ا��ر�ك ا���7
�ن��M#  ء
��س ��رد �ط�ق ��ر��� ا��7
�ن �ن ا��د���ن ا��ر�

��

ري  د�ن ��
ري 6# +إذ ھو  6.
�و�و��ددھم +�ث ���رض �7
���م، إ��
 ھو إ�
 
��
م .
�دة �و7و��� ! ��ل ا�د��ل ���
��ظ
م ا� ���� ،و ھ6 ذ�ك �ن ا��وا�د ا���


ء أ+د ��M�6 ���ر�� ��67 ��
ط* #6 �وا��� ا�?�ر �ل �رط #6 ا���د ا��<و ��/ 
��7م �ن ھذا ا��7
�ن  .ا��ر�
ء أو 


�*�= �/ #6 ��س ا�و.ت أن ���
زل �ن ��زة ا��7
�ن #6  و �-3 ��داIن   �إ+دى �
ر7
I= هو+د �=��-�+ ة�رر���زة  �
ا��ر�� �� 
  .#�= أن ���
زل ���


 �&ص  إ�� ا�1
رةو��در ��# 
أن ھذا ا��7
�ن &
ص د�ون ا�?�ر .ل ا��ر�� أ�
 
�ض #* �7
�ن ���م #��ؤو����م �ظل �+دودة #����7م ا�د�ون ا��ر�
ء .ل 

#��م ا.�7
ؤه +�ب ا��وا�د  اF&ر�
ن �+دھم د�ن #6 ذ��  ، وإذا3���م +�ب ا!��
ق
7
ء د�ن �
دي �ن ا��د�ن �.! ��
�  .ا�

و إذا  ،ا�د��6 أن ا��ر�ك ��7ن ا��ر��  ��ن ا��ر�� ! ��7ن ا��ر�ك��= �ن     
و#� ا��ر�ك د��
 ��� ا��ر�� �ن ذ��= ا�&
-� #�= ا�+ق #6 ا�ر�وع ��� ا��ر�� و 

&Fء ا
�را أو  ،ر�ن �در +-� �ل ���م #6 ا�د�ن��� ا��ر��و إذا �
ن أ+دھم �
�� ھذا ا1#*س �ل �ر�ك �در +-�=
 �+�ل �����4.  

�د ا�+*ل  ا��7
�ن  �ظل و�ن ا��ر�
ء �
 دا�ت ��م -�� ا��ر�ك  +��  
�I
.
  ا��ر�� و�-����
 إ�� أن 


دم ���
��ط �6�
 ���ن5ا���
ريا��
�ون  777ا���-وص ���= #6 ا��
دة  ا�&��� ، 
أو #6 ا��
ق !+ق أو ، �ن ا��7
�ن 6# ��د ا��د�و��� ذا�= �د���نأ+د ا� إ��
ء ��داIن

��7م أو  �
ء ا���7
���نا��ر أ+د �+د�د ��ؤو���#6 ا��ر��، أو �Aر  �م�در +-�

م �
ر7
 �/ ا��ظ
م ا��
ره ���و أ�ر و��= ���ق �/ ����7 # ،ذ�ك ��
 ! ���ن ا��


رض �/ ا��ظ
م ��� ! 
�دأ ��ط
ن ا1دارة �� ���
�� ا��6 ���3 +ر�� وا�ا��وا�د ا�

م، و�
رض ھ�
 ��ن #6 ��س ا�و.ت ! ���ن إ�زام ا�دا��Iن ذ�ك  ا��ا�وا37 أ�= ! �
  .ا���
زل

                                                                 

ق ، ص - 1�Q
  .247)�� ا
�رودي، ا
�ر�% ا

ق، ص  - 2�Q
  .298أ�Mد ��Mد �Mرز، ا
�ر�% ا

�ن وMدة اaط�ر ا
��Pو�� و "�دد ا�u#�لا
�ر#�ت ا
"��ر�� ا
��روع ا
"��ري "��Mد �ر�د ا
�ر���،  3- �(���
دار ا
����� ا
�د�دة ، ، "ا

 ��  .98ص 2003ط

4 - �PM$ ن ا�ظر� ���	

ث ص ا
Rرع ا�	
  .85 ا
�ط�ب ا

""�Pدم #ل ا
د)�وى Sد ا
�ر#�ء �tر ا
���Rن أو ور	"qم أ وذوي PMو&qم �رور �Zس  ":�ن ا
��Pون ا
"��ر ي ا
�زا[ري 777ا
��دة  - 5

  ." �Qوات ا)"�را �ن ��ر ا�IMل ا
�ر#� �� ا
�Qل ا
"��ري
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�/ ا�1
رة إ�� أن ھذا ! ���6 7رورة ا��
ق ا��ر�
ء ��� �دأ ا��7
�ن #6 ��د     
�� ا��ر��ا��ر�� �ن �7
�ن �، 1ذ�ك ��ر7= ا��
�ون و ��ر7= ط��
دون �ص  طق#

�ن ا�داIن و ا��ر�ك   ا��
.6-ر�3 #6 ا���د  ��= ��س  =��.
�� ���
ل .
�و�6 وإ��

�6  �ك ذ����6 أ�=  !��

ده���+�ل �ن ا��ر�
ء و ���  .���= و ا
   


  .ا�7واط ا��6 �+�م .
�دة ا��7
�ن: �6ا��رع ا�:
7
���� ! ���ن          � ��
�ن ا����وم أن ا��7
�ن �ن ا��ر�
ء و ا��ر��  ��د ��


 ��ص ا��
دة ��
 �ط��

د أ+����7
�ن -�� : ".
�ون ��
ري 551ا��
���ر�
ء 
6  ��Iو�ونا��
�ر و ھم �Iوز �دا�ن �ن د�ون ا��ر�� و ! ��
7��
�ن �Aر �+د�د و 

�  أ+د�
�د �رور &��� ��ر �و�
 �ن  إ!ا��ر�
ء و#
ء د�ون ا��ر��  ا��ر�� �ط
6I
��د �Aر .7أي أ�= �ن +ق ا�داIن ا���وء �ي �ر�ك ، "�
ر�V إ�ذار ا��ر�� 


�د�ن� =��
�ن  �22ن ا��
�ون ا��ر��6 و  22ا��
دة  551 و��
ل ا��
دة ،�ط
  .2ا��
�ون ا��-ري


  أ:
رت ��ن     ���# 
��ھذه ا��-وص &*#�ا��7
�ن �ن ا��ر��   #��
 �&ص ط

ره �7
�ن � .د �طرقا���رع  أنا��ر�
ء، ذ�ك ��
���م   
7
�ن ا��ر�
ء #���


ده �رط �درج #6 ا���د ���
 �م ��ل ا�داIن ذ�ك ا�1�
ء �+د و.
�و�6 ! ���ن ا�
ب  ،3ا��ر�
ء��� �ك ذو� أن ا��7
�ن �ن ا��ر�
ء ��<�� �وھر�� �+���
 ط

* ���ن ا!��
ق ��� �&
���= و�و �رط �م #�وم دون �ص #6 ا���د ، �ا��ر�� و 
�ن ا��ر�� و ا��ر�
ء #���ن ا!��
ق ��� �+د�د إ! أ�=  ،إ��
ره �.*��� ����


�د ا�و#
ء د�ون ا��ر��أ��ؤو���    .4+د ا��ر�
ء و��ن 
ب #ذ��  ��ن ا��ر�� ا ا� ����

رض ���رة ا���
�� ا��7��ض ا���= ا���د ذھب 


 ���وا�د ا��6 �
د��، وط� ��
وا��ر�
ء ���ول <ن ا��7
�ن ا��
Iم ھ�
 ھو ��رد ��

�و#
ء أن ����ك +ق = ا�داIن �

دي إذا �
 ط��+�م ھذه ا�&�رة �+ق �����ل ا�


 ��ص ا��
دة �، أي �����ل ا����ك #6 �وا��� �6�5ن ا��
�ون ا��د661ا���ر�د ط
� ا�داIن �

دا ، و ��ر�ده �ن أ�وا�= =��� أ�وا� ذو ا�����ا��د�ن ا�-�6 أو! �ط���وا

 
��ذا ا�رأي ��وز ���ر�
ء أن �����وا #6 �وا��� دا6�I ا��ر�� ��ر�دھ
 �ن أ�وا��
ل ا�ر�وع ����م.،  

  6��ض ا���= ا��ر�+�ث ذھوا   ،"در�دا" و" رو�و":ل � ،6و ��د ��� ھذا ا�رأي 
��ط�  ھم ��رد ��*ء إ�� ا1د�
ء <ن ا��ر�
ء #6 �ر�� ا��7
�ن وا��و-�� ا�

                                                                 

ق ص  - 1�Q
�س ��طR' ا
��ري ا
�ر�% ا(73  


���Pون ا
"��ري ا
�زا[ري"��د�� ��Sل  ،  - 2 �P  .115ص ، 2005ھو�� 
�ط% ، ط��  ، �ر#�ت ا�Z�uص ، دار" أM#�م ا
�ر#� ط

  .39ص  1994، �ر#� ا
"��Sن ، ا
�زء ا
	��� ،ط�� "�وQو)� ا
�ر#�ت ا
"��ر�� "ا
��س ���ف ، .- 3

ق ، ص  - 4�Q
ن ��qدي ،ا
�ر�% ا �  .57رزق � ا
�ر

�ر��د ا
دا[ن إ
' أ�وال ا
�د�ن "�R إذ ط�ب ا
#�Rل ا
"�ر�د و�ب )��b أن �Pوم )�" : &��ون �د�� �زا[ري 661ا
��دة "�ص   - 5 b"PR� '

 b�# د�ن
�".  

ق، ص   - 6�Q
  .��116د� ��Sل، ا
�ر�% ا
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���م �
د��ن  
و ��� ذ�ك ��ون �ن +ق ا��ر�
ء #6  ،و ��س ���م و �ن ا��ر��#��
أي ا�����ذ ���  ،+
�� ر�وع دا6�I ا��ر�� ����م ا����ك #6 �وا����م �ز�� ا���ر�د


 ، ا��د�ن ا�-�6 و ھو ا��ر�� و ��ر�ده �ن أ�وا�= .ل ا�ر�وع ����م�و ذ�ك ط

�ون �د�6 #ر��6 ���2023واد .1 .  

��� و�<&ذ ��� ھذا ا�رأي أ�= �7�ف #    � ��-ل  ����Iورة ر-�<ل ا��ر�
ء � *

 ا��ر�ز ا��
��6ن � .���2ر�� ��
 أ�= �7�ف ا�:�� 

ن ��داIن +ق أو ،أي آ&ر �رى أن ا��ر�
ء �د���ن ��7
���ن �/ ا��ر��وھ�
ك ر 

�رة �ن أ�ل د�ون ا��ر�� دون ا���
م <ي ق إ�راء�*+���م ��و�<&ذ ��� ھذا  ،�

�*+�� ا��ر�
ء #6 أ�وا��م ا�&
-� #6 ا�و.ت ا�ذي ��ون #�=  إ��ا�رأي أ�= �ؤدي 
�د�د �ل ا�د�ونأ�� ��#
  .�وال ا��ر�� �

ا��ول أن ا��7
�ن ا��
Iم �ن ا��ر�
ء �ن �
+�� و �ن  إ����ن ا�رأي ا�را�3 ���ل 
����
7� ��
��*ء �
د��ن  ا��ر�
ء #* ��د ،ا��ر�� و ا��ر�
ء �ن �
+�� أ&رى ھو ��


دة  ��م +ق ا���ر�د ل ��*ء ��7
���ن و��� 
��ن ا��
�ون  665ا����ل ا���7
�ن ط
�ك ��ر�د ا��د�ن ا�-�6! ��وز �= أن  ،3ا��د�6���.  


�ذ�ر أن ا����ل ا���7
�ن    ا��د�ن ا���7
�ن ذ�ك أن ھذا �&��ف �ن وا��د�ر 

 ا�&�ر ا��زا�= أ-�6 ��س ا����ل ا���7
�ن ��
�ب ذ�ك ���ط�/  إ��، ا����زم ��


�رة �ي �ن ا��ر�
ء دون أن ���ذ ��� ا��ر��، و ��� .
م داIن ا��ر�� أن ��و�= �

�و#
ء �= +ق ا�ر�وع ��� ا��ر�� و ا��ر�
ء +�ب .وا�د ا���
�� ا��ر�ك 

����
  .4ا��7
  ����
�ن �<�= أن �7/ ا��ر�ك �+ت  ��� إط*.�
�Aر أن �ط�ق .وا�د ا���
�� ا��7

��=،ر+�� داIن ا��ر�� و ��ر�7= ���و�= و �
ت و.د .�دت  ��+ق ��ظم ا���ر�

���د�ن ا��
���نا�داIن #6 ا�ر�وع ��� ا��ر�ك :  


ت  -    
��ر�� و ذ�ك �ن طر�ق +�م �-در #6 �وا����
 و ھذا  أن ا�د�ن &
صإ:
ر +�� ��� ��  .ا��ر�كا�+�م �

ق إ�ذار ا��ر��  -�
�و#
ء، 
�و#
ء و ! ��+�ل ا�1ذار  
و ��م ھذا ا�1ذار �Mذارھ
ل ا�ر�وع ��� ا��ر�ك. 

 و  ،���� ��ر�د ا��ر�� �ن أ�وا�����
إ��
 ��رد �ط


�رة �داد &*ل #�رة �+ددھ
 ا�داIن ��� ا��7ت دون و#
ء ا��ر�� �م ا�����ذ ��

  .���5 أ�وال ا��ر�ك


دا ��رأيو ذ�ك     ����ن د�ون ا��ر��  ��Iو�ونا��ر ا��ر�
ء ي ذ#��
 ا� ا�را�3  ا
��ط�/ ا����ل ا���7
�ن 6# +
��  #*��*ء ��7
���ن، �! ��د���ن أ-���ن ل �


Iر ا���*ء���م ا�د�ن ��= و�ن ���= �ن .ل دا6�I ا��ر�� أن �د�6 د#/ �
 ، �ط
                                                                 

ق ص   - 1�Q
  .�M�96د �ر�د ا
�ر���، ا
�ر�% ا

  . ��116د� ��Sل، ا
�ر�% أ)Iه، ص   -- 2

  ."�ط�ب ا
"�ر�د  $ ��وز 
�#�Rل ا
�"��Sن �% ا
�د�ن أن": ��Pون ا
�د���ن أ
 665ا
��دة "�ص   - 3

ق، ص  - 4�Q
  .��116د�� ��Sل، ا
�ر�% ا

ق، ص�M�hد �ر�د   - 5�Q
97
�ر��� ، ا
�ر�% ا.  
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�ل ا�د�ن ��� ��ر�بو�ذ�ك أن ���ر�� ذ��  ،1ذ�ك �واز ر�وع ا�داIن ��� ا��ر�ك 
����� �ن ذ�م ا��ر�
ء و ��ون ھ6 � ���
، و �
 أ-* �ن ا�و#
ء د�و��
  ا���Iو���

�7
��م  ز�
دة �����7
ن ��دا��Iن ا7
#� 1��ر�ر ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�ك إ! 

م ��� �  .�2ر�� ��ذ�� ا��
��� ا�ا�

�/ ا�1
رة إ�� أن ا��+
�م ا��ر���� �م ���3 �دا6�I ا��ر�� ا�ر�وع ��� ا��ر�
ء   
 #6 ا��
�ون ا���
ري،ا ا��رط ذھ .ل ا��ص ��� ذ�ك،و إ! �رط ا�دء �Mذار ا��ر�� 


�رة دا6�I ا��ر�� #��وءأن داIن ا��ر�� ��ر ��� ا�����ذ ���  ! ���6 ���ر�
ء �

�و#
ء  ، أ�وال ا��ر�� .ل ا�ر�وع ��� ا��ر�
ء� ا��ر�
ء �
و إ��
 ا���-ود ھو �ط


د ��
 1�راء ھذا ا�و#
ء ، #Mذا ا���7 ا��ل ا��ر�� د�ون� ��زت أو و �+د�د ��

�د�ون  ��
�ن ا�و#
ء د�و��
 +ق �دا�I ر��ا��� أي �ر�ك �&�
رو�= ��و#
ء �
�ط

= �-

��ر�� و ا�����ذ ��� ذ��= ا��
��� ا�& �-
  .3ا�&
6 ���وة .
�دة ا��7
�ن �ظرا  و    �و-ل �ا��6 �ص ����
 ا��
�ون ا���
ري ا��ر�


 �ن .ل ا��
�و����و����  24ن ا�-
در #6 ا!���
د ا��7
6I ا��ر��6 ������ �م �
ل ا���وء  1966. �-

ح ��دا��Iن �*+�� ا��د�ن #6 أ�وا�= ا�&��و ھ6 �دم ا�


�د�ن،  
���
�د�د أو ��ن �دم .در��
 �ا��ر��  ر#ضو6# +
�� ���ر�� أو! و �ط��
 6I
��د �Aر .7 
�د إ�ذارھھذا ا!��زام ا�ذي  إن و ��م ا���وء ���ر�
ء،���= و 


�� أي .
�دة �&7/ ��
ر ا��ر�= ا��ر�� ! ��67 ��� ا��
�دة ا����ل  كا��
�ن ا��
�ون   1- 221و ھذا  �
 �م ا��ص ���= #6 ا��
دة ، 4 ��7
�ن �/ ا��ر��

6�  .ا���
ري ا��ر�
أ�
 ا���رع ا���
ري ا��زاIري #�د .�د ا��7
�ن �رط .
�و�6 ��� ��س ا���رع     

#�رة :
��� �ن  551ا��
دة +�ث �-ت  ،ا��7
�ن ���7
ءا��-ري ا�ذي �رك أ�ر ����د 
 +د ا��ر�
ء�داIن ا ا��رط ا����:ل #6 �دم �واز �و�= ا�ذ��� ھا��
�ون ا���
ري 

=��
�د �رور  و�ط
�و#
ء د�ون ا��ر�� إ! ��د  15�و�
 �ن �
ر�V إ�ذار ا��ر�� 
  . 5ا��7
ء�Aر .7
6I أي ����7 ور.� �
د�� دون +
�� ��ر�وع إ�� 

� ا��ر�� أو!،     �
ا��ر�
ء ا���7
��ون �ن #�ل ا�ر�وع ��� ا��ر�ك ! د �ن �ط

 ���ص ا��ذ�ور ���وا �د���ن أ-���ن �/ ا��ر�� ل ھم ��*ء ��7
���ن  ��+ق #�


 ��� ا��ر�� ����م دون ا�ر�وع ��

���ر�د أو  و!��دا��Iن �ط��ط��ون ا�د#/ �
  . 6و ! ���م و �ن ا��ر��ا�����م ���م 

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
  .41 - 40إ
��س ���ف، ا
�ر�% ا

  ، ص      1997 ، اu)��ل ا
"��ر��، ا
"��ر، ا
�ر#�ت ا
"��ر��، ا
�ؤ�QQ ا
"��ر��، ط��"ا
"�ظ�م ا
��Pو�� 
�"��رة " ھ��� دو�دار،. د - 2
، اu)��ل ا
"��ر��، ا
"��ر، ا
�ر#�ت ا
"��ر��، دار ا
��ر�� 
�ط%، ط�� "ا
و��ز �� �رح ا
��Pون ا
"��ري ا
�زا[ري ")�ورة )��ر،  - 3

  .221، ص2000
4 -       642 G-Ripert-R. Roblot. op cit, page    

ق، ص   - 5�Q
  .��116د�� ��Sل، ا
�ر�% ا

ق، ص)�ورة  - 6�Q
  .297)��ر، ا
�ر�% ا
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6 ��1
ل .
�دة �7
�ن ا��ر�
ء #��    �
�:ل #6 7رورة �<�د ا��ر�ك أ�
 ا��رط ا�:

��ر��، و أ�= �+دد ا���دار و ! �ك #6 �د��=، و�= د�ن ����ق أ�ن أن ا�د�ن ����ق 

�م ا��ر�� و#6 +دود ا�?رض ا�ذي 
��د أر�= ا����ر ب #6  ،�1��= أ��<ت�وا�
�ف ا�دا��Iن �� ا��ر�
ء +�ث ��ون و�ود ھذا ا��رط ھو ا�+د �ن ��
Aر�7م �ن �ط

ون -�� ا��
�ر و �ا���7
���ن ��رد ا���د و ا�����ر �م، &
-� وأ��م ���

��ون ��� ��رح ا�+�
ة ا���
ر���
 ا�دا��Iن  ���
وذ�ك #6 ا�+
!ت ا��6 .د  ،����#

��دة إ�� ا�����ذ ��� أ�� ��-
�رة  �وال ا��ر�
ء ��� ا�رAم �ن �دم ا��راض�

ءة  ،ا��ر��  ��� ا�د#/ و �*ء��
 و ��
�� أ�وا��
 ��و#
ء��ل ذ�ك ?رض ا1

  .���2ر�
ء
��ط� و�ر�� ا��و-��  و�&7/     ا��ر�
ء ا���7
���ن #6 �ر�� ا��و-�� ا�

��م�
 ��
��در  ��<�ون إ! ن ا�ذ�ن !و��س ا��ر�
ء ا��و-���  ،��ل ا�+�
م ا�
  .�م ا���د��-+-

  ��ن ھ�
ك      ���Iه دا
ھذا #��
 �&ص �7
�ن ا��ر�
ء ��
ه د�ون ا��ر�� و ��


 ا��ر�ك�
ص .د �ط
�ب & /
#�ل ��وم ا���ؤو��� ا��7
����  ،د�ون أ&رى ذات ط
�د�د � ��

 �&ص ا�7راIب #�ل ���ن ��-�+� ا�7راIب أن �وا�= أي �ر�ك ��ط��#

�ؤو��� ا��7
���� ���ر�ك  �� ا���رو�7ا�7ر��� 
��  ؟�ط
     =���� 

ح ا���
ر�� و ا�-�
��� �ن ��م ��رض ا��
�ون ا��-ري 7ر�� ا�ر


ح و ���= #رض 7ر�� ��� �ل �ر�ك �&-�
 �ن +-�= �ر�
ت ا��7
�ن �ن أر

دل +-�= #6 ا��ر��، و �ن :م #
ن ا��ر�ك #6 �ر�� ا��
ح ا��ر��  �7
�ن #6 أر�

ر #6 �وا��� �-�+� ا�7راIب ھو ا���ول وھو ��
 �&-� ا���Iول����
�ن 
 و�7

دل �+-�= #6 ا��ر��، و����� �ذ�ك ��ون ��� �ا�7ر�� ��� ��دار ا�ر3 ا��


+= #6 ا��ر��، ��
 ��ب أن �و�=  ا1.رار��د�م  �بءا��ر�ك �ن  ا1�راءات�ن أر

ن ا��ر�ك .د أ�
ب �د�ر ا��ر��  إذا إ!�ك ا��ر�ك �&-�
 �ل ذ إ���-�+� ا�7راIب �


ح ��-�+� ا�7راIب، #Mن  ا1.رار#6 ��د�م  أو أ+د ا��ر�
ء #��
 أو ا�?�ر�ن ا�ر
ھذا ا��
Iب -��= ھذه، و ذ�ك �واء   إ���و�=  أنا1�راءات #6 ھذه ا�+
�� ��ب 

���-� ��

�ون ا�7راIب . �3
�ت ا��ر�� .
��I أو �
�ت 6# +. 
#�م ��:ر  ا��زاIريأ�
= ��� +�م ��
:ل.  

  

  .%� 8$�1ت ا�8:�ص ا�
=>و��0 ا������0�4	�ق : ا�
	�� ا� ���

                                                                 

1 - Yves Guyon , droit des affaires droit commercial general et societes – economica, Paris, 7eme  

edition , tome 1, page 249.  

ق، ص   -- 2�Q
  .221أ�Mد ��Mد �Mرز ، ا
�ر�% ا

رى، ��ر "#�ت ا�uوال، �ر#�ت ا$Q"	��را
�ر#�ت ا
"��ر��، �ر#�ت ا�Z�uص، �ر" )زت )د ا
�Pدر،  - 3#
، دار ا
#"ب، ا
���M ا

 ��  .66، ص 1998ط
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را��&
ص ���  ت�ر��ز �ر�
 ���  ا!����
ا��&-6 و��وم ���ف +�
�= و��و.ف 
�
 أدى ، 1=�زوا �ا��7
ؤھ
 ��أ�� ��-
إ�� و�ود &
-�� أ&رى وھ6 &

�با��7
�ن + =�
  .ا�ظروف�?�ر  ا�ذي ���د و����ص ��
    
�� ! �7م�����ط� أ�&
ص ط#�ط #�د ��ون �ن  ��ر�� ا��7
�ن أو ا��و-�� ا�


ھ�� أو ��ؤو��� �+دودة��ن ا��ر�
ء أ�&
ص ���و�� ��ك #
ن ذ، ورAم �ر�� �
رAم ا���Iو��� ا��+دودة ا��6 ����/  ��
ل ا��7
�ن ���/ ����ل ا��&
ص ا����و�� 

 ،
�
رإ�� �
�ب ذ�ك #Mن  �ر�ب �دة آ:
را��&-6 ا�ذي ���ز ھذه ا��ر��  ا!��
��� &*ف  أھ��
 أن أي �?��ر #6 ا��ر�
ء �ؤدي ��ض ا��ر�� إ! إذا ا��ق ا��ر�
ء


ه  #ض ا��ر�� ا�-��� و��و�ن  ،ذ�ك��#د&ول �ر�ك �د�د أو ا��-
ل �ر�ك .د�م �
�Iو! ا��ر�ك ��� و ،�2ر�� �د�دة� �-�ر�ك � �=�ن د�ون ا��ر�� �
 دام ����/ 

��ط��د ، #6 �ر�� �7
�ن و ا��و-�� ا�
 �/ ا��ر�� وا��ر�
ء +�� ��
7�� ��و�

  .ا�+*ل ا��ر�� و�-����


!ت �&رج #��
 ا��ر�ك �ن ا��ر�� .ل +�ول أ���
 �-طدم��ن ھذه ا��
�دة    +و أ ،
�د ��
ر�� ا��7
م
زل �ر�ك آ&ر �ن +-�= ، ��
ط�
� ا��ر�� �ر�ك �د�د ��أو 


ل و�-ر#
ت ��>
م ا��ر�� �. ��
+ 6# �-
#�ذا ا���
ل .د ���د و.د ����ص &

ص ا��
��Iن Mدارة اإ�� �
�ب ذ�ك #��
ك +
!ت �7
�ن  ،��3
ط�
� �زاو���
و&��

��ط� أو   
ء�ر�ا� �ن دارة ا�1ن  ا���Iو�ون �واء �
ن�ر�� ا��7
�ن وا��و-�� ا�
أ�
�ب �ن ا��ر�� و���رط ���
م ��Iو����م ا��7
���� أن ��و�وا أ�:ر �ن �د�ر وا+د 

  .أي ��ب ��ددھم وار��
�م �&ط
ء إدار�� ���ر��

ل ا��7
�ن 6# +
�� و�ود �&ص ���وي 6# � #�وف ��طرق #6 ا��رع ا�ول     ��

�دى ��ؤو��� ا��ر�ك ا��د�د �ن � 6 ا��رع ا�:
��6�طرق # :م ،�ر�
ت ا��&
ص
=�

ق ��� ا��7�
ط ���دى ��ؤو��� ا��ر�ك ، و د�ون ا��ر�� ا��6 .
�ت 

 إ��=وا����
زل  ا����
زلا��ر�ك  ، و #6 ا��رع ا�:
�ث ���Iو����+ب �ن ا��ر��ا���
��ري  ا:م ���
ول #6 ا��رع ا�:
�ث  �= #6 ا��ر��،�ن +-�� ����
�Iو��� ا��7��

 .�ر�
ت ا��&
ص
 
  
  
  

�ؤو��� ا��&ص ا����وي: ا��رع ا�ول�.  

                                                                 

ق، ص   - 1�Q
  .�M�83د �ر�د ا
�ر���، ا
�ر�% ا

، دار ا
�Zود 
���ر "ا��Q�Quت ا
�طورة، وأM#�م )��� �� �ر#�ت ا�Z�uص، �ر#�ت ا�uوال، �ر#�ت ا
"��pن "��Mد #��ل درو�ش،   - 2


  .173ص 1993، ا اuو
'ط��وا
ط�)�، ا

ق ص .  3�Q
     .��117د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
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��ط�.د ��ون ا��&ص ا����وي �ر�ك #6 �ر            7
�ن أو �و-�� � ��  

ن ھذا ا��&ص ا����وي �ر��  إن��ؤو��� ا��7
���� +�� و #�&7/  ��دIذ ���


ھ�� أو �ر�� ذات ��ؤو��� �+دودة، و.د ��ون��ر��  ا ا��&ص ا����ويذھ �
ا��ر�
ء �واء أ�
م �ن �ل ا��رض ا�&�ر ! �:�ر أ�� ��
�ل  ،��ن �7
�ن أ&رى

����
  .ا���ؤو��� ا��7
��ط�  ا��7ت أ�
 إذا     �ر�� �7
�ن #Mن ا���ؤو��� ا��7
���� ��ر�� �و-�� 
ا��ر�� ذا��
 ��&ص +�� ط
ل ا��ر�
ء ا���7
���ن #6 ھذه ا��ر�� #�ط و ���د ��

�در +--�م  
�����وي دون ا��ر�
ء ا��و-��ن، ذ�ك أن ��ؤو��� ھؤ!ء �+دودة �

ر أن ذ�ك ���ن و���ر طرق ا���ر ا��
�و���، * ��وز ��د�د ##6 ا��ر�� �/ ا��

�  . ؤو����م ���رد أن ا��ر�� ا��6 ���7م .د أ-+ت �ر��
 #6 �ر�� �7
�ن أ&رى�
      

ھ�� أو ��ؤو��� �+دودة إذا �
ن �ن �ن ا��ر�
ء #6 أ���ر��  �ر�� �

��ط�
ھ���م #6 رأس  #��ون ��Iو����م  �7
�ن أو �و-�� ��در +-��م أو �
� ���ر�
ء #
�= �ن �Aر ا�� أ�
ا��
ل #�ط، ���

�I��م �ن د�ون ���ول أن ��م �


ھ������ ��س ا��&ص ا����وي ا�ذي ��<ل ��ؤو��� �+دودة #6 ، �ر�� ا��

ھ�� أو ا���ؤو��� ا��+دودة�
�ت �*.
ت  إذا��?6 �*+ظ�= أ�=  ��ن �
 ،�ر�� ا��.


ھ�� أو ا���ؤو��� ا��+دودة ���ط� �/ �ر�� ا���ن �ر�� ا��7
�ن أو ا��و-�� ا�
��ن ا�&�ر��ن #
ن ا��ر�
ء #6 �ر�� ا��7
�ن 
ھ إ+دى
 د�ون �-
�3 و�ر�ب ���

��ط� ��<�ون ��ؤو��� �7
���� �ن ھذه ا�د�ون، �ن ھذا ا��رض وا��و-�� ا�
  .�&��ف �ن ا��رض ا�ول

      ���
�
ھ��  إذاأ�
 #6 ا�+
��  ا����ؤو��� �+دودة �ر�ك #6  أو�
�ت �ر�� ��
��ط�،  أو �ر�� �7
�ن�+دودة +�ب +--�م أ�
   � ا��ر�
ء�ظل ��ؤو��#�و-�� 

�<ل ��ؤو��� �7
���� #6 �ل �
 ��:ل ذ���
 ا��
��� ��&ص ���وي، �# 
ا��ر�� ذا��
وھذا ا�+�م -+�3 و�طق �واء د&�ت ا��ر�� ��ر�ك #6 �ر�� �7
�ن �زء �ن 

=�� 
��

 #�ط أو +�� رأس ���
  .1رأس �
�ر�� �7
�ن ��ر�� أ&رى وھذا ا��+و�ل ھو  ل��
�ب ذ�ك ھ�
ك +
�� �+و إ��     

 *�� 6���� 3�د أ&را�?��ر ا���ل ا��
�و�6 ���ر�� #�- �
6 �
�?��ر �ظ�
�، ا�
# ��
 ا����و�� رAم �+و�ل ����
 و.د �+دث ھذا ا��+و�ل ا��ر�� ����-&��+��ظ� 


ءا ��� �
ق ا��ر�
ء ��&7وع �:* ��ظ
م 7ر�6 ا.ل .�وة �ن ا��ظ
م إرادة�، إ! ا�
  .ة�ن �وم ا��+و�ل �طق أ+�
م ا��ر�� ا��د�د ا�داء أ�=


ھ��  ��م �+و�ل     ���ط� ��ر�� �
�� �+و�ل �ر�� ا��7
�ن أو ا��و-�� ا�+ 6�#

ھ�� إ��+-ص ا��ر�
ء �
ل �ر�� ا����و�-3 ا��ر�
ء ������ن  ،أ��م ��و�� �رأ

�ؤو��� �+دودة ��ن �
ر�V ا��+و�ل ��ن .ل �
ر�V ا��+و�ل #
ن ھؤ!ء  ا�داء
ا��ر�
ء ��ون ��ؤو����م �Aر �+دودة و�7
���� �ن �ل د�ون �ر�� ا��7
�ن  .ل 


ھ�� أو ��ؤو��� �+دودة�ب ذ�ك ھو ، أن ��م �+و���
 ��ر�� ��
م  إ��
���و�.

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
  .232و .90)�س ��طR' ا
��ري ، ا
�ر�% ا



 ا��-ل ا�ول

 

 
 

47 


 �ن����� ا��+و�ل ��را�+�
م ا������� �ذ�ك #
ن  ،ا���ؤو��� ا��7
���� ا��ر�
ء 
 
��

ھ�� و ا���ؤو��� ا��+دودة ! ��م �ر��
ل  إ!�ر�� ا�������ن �
ر�V ا


�و��� إ�راءات. ��-  .1ا��+و�ل و +دو:= 
� ���+و�ل    ���

�� ا!�د�
ج أي د�U �ر�� �7
�ن أو �و-��  ،ھذا + 6# 
أ�

��ط� #6 �ر�� أ&رى، أو +
�� ا!��-
ل أي ��ز�I ا��ر�� ��ر���ن أو أ�:ر  #
ن 

ه دا6�I ا���رع ا���
ري ا��ر��6 .رر ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�� ا��د��� ��

+�ث ��ون ��ؤو����
 ��س ��ؤو��� �ر�� ا��7
�ن، و �ذ�ك ا��ر�� ا��د���، 
����
7� 
� ���ر�� ا��
��� �ن ا!��-
ل ��ون ��ؤو�������
ا����-�� �/ ا��ر��  

����� ا!��-
ل أن !  إ��
�����ن �/  �رة،��
ه دا6�I ھده ا�& ��I
ا��
ق ا��ر�
ت ا��
   .�2ن د�و��
 ودون �7
�ن إ!��<ل ا��ر�� ا����-�� 


 ا���رع ا��زاIري #�م �<ت ��
أ    �  ����
�ل # 
�ذه ا���ؤو��� ا��7
���� �:ل �

ھ����ن ا��
�ون ا���
ري  746ا��
دة  #6 �ص، &
-� وأ�= .د !��-
ل �ر�� ا��

 ��� 

م ا���رة ا�:
��� �ن ا��
دة  "  : أ�=�+� 
، إذا �
ن �ن �<ن ا������ ا���ررة 745&*#


�= ! ��رر # ،����
ھ��ن ��ر�� أو �دة �ر�
ت ���ك ذز�
دة ���دات ا��ر�
ء أو ا��

ع ذإ!  �وا#�� ا��ر�
ء ا����1

ھ��ن �   ."�ور�ن أو ا��


، #��ب أي أ�= 6# +    ��

ھ�� أو 6# +
�� ا��-�
�� �+ول �ر�� �7
�ن ��ر�� �
 ����

ع ��� �+�ل ا���Iو��� ا��7��1
 �����
ھ��ن #6 ا���وا#�� �ل ا��ر�
ء ا��

  .  و6# +
�� ا���
��م #* �7
�ن ��
ه دا6�I �ر�� ا��7
�ن

#�� ��?�ر 6# +
�� ا�د�
ج أو ا��-
ل  ا���رع ��رر#�م       � ��
 ،�ر�� ا��7
�ن+�

�ل # 
��ط� �:ل �
ھ�� ،&
-�  أو ا��و-�� ا��
ل و ا�د�
ج �ر�� ا��-��! ����


���ن �/ ا��ر��  �7
نوأ�= .د  ���U �ن ��ك ا������ ا&��
ء ا��وا����:ل 6# ����

�د ا1د�
ج أو ا!��-
ل �-3 ھؤ!ء  ، +�ثا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�
ءا�دا��Iن 

ھ�� ��در +--�م إ!ل #��
 ا��ر�
ء <��ؤو��� �+دودة ! �� أوأ�
م �ر�� �.  

  
  
  
  
  

6�
�ؤو���  �ل �ن ا���7م وا����+ب �ن ا��ر��: ا��رع ا�:�.  
  
�ؤو��� ا��ر�ك ا���7م - أ �:  

                                                                 

1 - PH. Merle , op, cit page 136  137  
2 - F. Lemenier, op, cit , page 130  
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ر ا��ر�ك ا��د�د ��ا��ر��  ا��زا�
ت��ؤو��� �7
���� و�Aر �+دودة �ن  ��Iو!�
 ��
��7
�=ا��! 
��6 أ�= ! ��
�/ ا�&7وع  �ر��= ا!��7
م ��.و� ��رد �ن ،إ����
  .ا��6 ��<ت ���
 ا!��زا�
ت����/ 

��� ا��ر�ك أن ���رط -را+� ��د د&و�= ا��ر�� �دم ا���ؤو��� �ن ا�د�ون #    
��
�
�� ��� ا��7
�=،  ا��
�I�= �ن ��ك ا�د�ون ا��وا��رط -+�3  إذا #7ل �دم �

�د�ل &
-� وأ�=  ،= #6 �وا��� ا�?�ر ��ن ���ر�ك أن �+�U���ه ر
��ن ��ب إ���
  . 1�د�د #6 ا��ر�� ! ���رض #6 ا�?�ر ��ر#�= دون إ��
ر


�� ��� ا��7
�= .د ��<ت       �ب #6 ذ�ك �ر�/ �ن �
+�� إ�� أن ا�د�ون ا��وا�
���ن  ��
إراد�= #6 ذ�� ا��ر�� ��&ص ���وي، ود&و�= #6 ھذه  ا��ر�� �م �+ض 


ت �

 �+�و�= ذ���
 �ن إ���
 ا�راھ�� أي ���
+و�= ا��ر�� . ���� ��� =��+

ت، ���
 ���ن +��= �ن و�� ��+

ر إ�� أ&ري�ا���ؤو��� ا��7
���� �ن د�ون  ا��

 
��ا��ر��  +�م �*زم +��
 �-�� ا��ر�ك ?ض ا��ظر ��
 إذا �
ن ا��ر�ك �ؤ
 
�ن ا��
�ون ا���
ري ا��6  �551ك ���وم �ص ا��
دة وذ ،2إ���
���ر�� أو ���7


 ا��
دة ��
��22 6�  .#6 �ل �ن ا��
�ون ا��-ري وا��ر�
إ�� ا��ر�� �دم  ��ؤو���=  ا��7
�=إذن ��وز أن ���رط ا��ر�ك ا��د�د 6# ��د      


 �d�راءات ا��6 �
�� ��� د&و�= ا��ر��، �رط أن ��م ��ره  ط��ن ا�د�ون ا�
 �ؤ:ر! �ظرا ��=  ا����ر ��� ھذا ا��رط ا!+��
ج�
 ا��
�ون و! ��ون ��?�ر �ص ���


��
�ل ��
���ن �/ ا��ر�� و.ت أن ��
م ��������دوا �ك أ��م �م ذ ،���3 ا��7
ن ا��

�طرق ا��
�و���
���م �/ ا��ر�� ��� �م ��ر ا��رط  �  .���4 و�ود ا��ر�ك ��د �

�ظم ا���= ��� أن ��<ل  رأي �ررا�� ا�+
�� #�ده ذ���وت ا���رع �ن ھو�ظرا �

�� �ن ا��ر�ك ا���7م ��Iو��� �&-�� �7
����، ا�د�ون ا�� =�
�7�! ��
إ! 6# +

=  .5و�ود �رط �&
�ف �ذ�ك ��م ��ره ��*م ا�?�ر 

ء  وا��زا�
ت#�ذا ا��وع �ن ا���ؤو��� �ن د�ون � 
�� 
ا��ر�� أ�
م ا�?�ر ���ل أ�7

 ،-�� ا��ر�ك #6 �ر�� ا��7
�ن ا��+ل.
�ون ا��ر�
ت ا�رد�6 �ل �ن  26#6 ا��
دة 
�واء  3��
� أو �-رف أو ��#�ل �ن  ،��م ��= Mظ�
ره �ذ�ك ن��?�ر ���ظ أو 


+= ا�?�ر Mظ�
ره و�<�= �ر�ك ��7
�ن ��ون ��ؤو���= ���د�6 .و! أو ��* أو 
 ،����
أ�
م داIن ا��ر�� ا�ذي ا���د -+� ا1د�
ء ا��ذ�ور �ك ذ#��ون �&-�� و�7


ءا ��� ھذا �
�ل �/ ا��ر�� �
 داIن ��
 ا!���
دو���� =��
�� 3و.د �
ء ھذا ، وأ-

                                                                 

ق، ص - 1�Q
  .66)زت )د ا
�Pدر، ا
�ر�% ا

ق ،ص
�ر���، ا��Mد �ر�د   - 2�Q
  99.ا
�ر�% ا

ق، ص  - 3�Q
  300ا�Mد ��Mد �Mرز ، ا
�ر�% ا

ق،ص   - 4�Q
  �99ر�د أ
�ر��� ، ا
�ر�% ا

5 - Dominique-legeais, Droit commercial et des affaires, Armand Colin, paris, 14ème édition, 2001 

page170 .  
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 �ھ��� ��
را�+�م �ط�= :�� ا�?�ر  ا!��
�� ��ر�� ا��7
�ن وأ���
ا��&-6 
 ��� ���
را��  . 1ا��ر�
ت ا��&-6 ���ر�
ء #6 ھذا ا��وع �ن ا!��

�م ��طرق ا���رع ا��زاIري ��ذه ا�+
�� #6 �ر�� ا��7
�ن، ���= أ�� ��� ��ن      
��ط�� ���ر�
ء ا��و-�ن #6 �ر�� ا��و-�� ا����
 
ا���ؤو��� +�ث �ط
ل  ،ذ�رھ
��ط�
�� ظ�ور ا��=  ،ا��7
���� +�� ا��ر�ك ا��و-6 #6 �ر�� ا��و-�� ا�+ 6#

ره
�� ��?�ر +�ن ا���� ا�ذي �ظ�ر �= ا�م ا��ر�ك #6 ��وان ا��ر�� وذ�ك +����# 

��
7�� 

�Iم Mدراج�ن ا���رع .د ��3 ���ر�
ء ا���7
���ن #�ط ، �ر����#6  أ


ن  وإذا " : �ن ا��
�ون ا���
ري <�= ��2رر  ��563وان ا��ر�� +�ث ��ص ا��
دة �
��وان ا��ر�� ��<�ف �ن ا�م �ر�ك �وص #���زم ھذا ا�&�ر �ن �Aر �+د�د 

7
�ن د�ون ا��ر����
 ." و
    # =��� ��ل �&ص ظ�ر ا���
 ����

ن ��� ا���رع أن ��رر ا���ؤو��� ا��7�


 أو  #6 ا��ر�� �واء �
ن �ر�ك�� =�
�د ا��7#6  �و-6 �ر�ك #6 �ر�� �7
�ن 
��ط
�ل �/ �ر��  �،�ر�� �و-�� �أو �
ن �Aر �ر�ك أ-* +�
�� ��?�ر ا�ذي �

��ط�  .ا��7
�ن أو ا��و-�� ا�

��M# 6 ا���
ري أ�
 #6 ا��
�ون �د�و��
  ء���ر�� �با��ر�ك ا���7م  = ! ��/ ���ا��

��
��<ل إ! �ن ا�د�ون ا��6 ���< و.ت  +�ث !، ا��=
�  .2-�� ا��ر�ك ا��
  

 :ا����+ب �ن ا��ر��ا��ر�ك  ��Iو���- ب 

��ط� #6 �ر�� ا��7
�ن ا���7
�ن �دأ ��ؤو��� ا��ر�ك��ذ أن �-3  وا��و-�� ا�
6# �دة �ر��
 و&*ل =I
                                             .�3ن د�و��
 ط��� ��ك ا��دة#��<ل  ا��ر�� �

7
�ن �/ ا��ر�
ء اF&ر�ن  ��Iو! ��دIذ ا��+ب ا��ر�ك �ن ا��ر�� ���إذا و��

=
+�ل ا�. 
! ��ون ��Iو! �ن و ،�4ن د�ون وا��زا�
ت ا��ر�� ا��6 �ر�ت ����

�د &رو�= 
��ر�ك ا����+ب أو ا���-ول ! ���زم إ!  ،5ا�د�ون ا��6 �و�دت #

= أو #-�=+�
�� ��� ا��
!��زا�
ت ا�. 


�-ل أ�= !  # =
+��د &رو�= وا�� �د�ون ا��ر�� و���دا��
 ا��6 ��<ت ���
 
أ�

�Iو��� 
�<ل ����  

�د ��وط -��  ا��ر�ك ��=، �Aر أن إ��
ل ھذا ا�-ل ��و.ف ��� و�ود �رط�ن  

�� 
���
 :6 وھ�
 ��ب ا���

                                                                 

1 -  ،���Q د�M� ر�� "�وري��"

���ر و ا
"وز�%، ط�� ، اMu#�"ا
�ر#�ت ا ��
  .87ص 1999م ا
���� وا
���Z، دار ا

ق، ص  -2�Q
  . 447ھ��� ��Mد دو�دار، ا
�ر�% ا

ق، ص  - 3�Q
  .  �87وزي ��Mد ���Q، ا
�ر�% ا

4 -   ،���#�

���ر " ا
��Pون ا
"��ري، اu)��ل ا
"��ر�� ،ا
"��ر وا
�"�ر، ا
�ر#� ا
"��ر��، اuوراق ا
"��ر��" )ز�ز ا ���P	
� دار ا"#� ،

 ،��  . 201ص 1995وا
"وز�%، ط

ق، ص   - 5�Q
د ا
M#م �وذة، ا
�ر�% ا(101 .  

ق، ص  -6�Q
  .�M�99د �ر�د ا
�ر���، ا
�ر�% ا
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ب��ر ھذا  -أ+�
= ك���را ��ر�#Mذا �م  : ا!�+�
  ا���# 
ر �<�= ! �زال �ر�����

ب�ن د�ون ا��ر�� و�و �
�ت !+�� ���  ��Iو!و�ظل +�  .  1ا�


،  ا�مأن ��م +ذف - ب  �ا��ر�ك ا����+ب �ن ��وان ا��ر�� إذا �
ن  ا��= واردا  
���  +�� ! �ظل ا�?�ر ����دا ��� ا���رار ا��ر�ك #6 ا��ر��، ا��ر ا�ذي  �ؤ:ر


ن��Iا��ر�� و�د ا=�
�
 ��� أ��
�ل ��
م ا�ذي ��م ا���
 ا���
  .2ى �7
    ����
#Mذا �&�ف ھذ�ن ا���د�ن أو �*ھ�
 ظ�ت ��ؤو��� ا��ر�ك  ا��&-�� وا��7


�� أن ���67 ا��ر��A إ�� 
أو ��م  ،�ن د�ون ا��ر�� .
��I رAم &رو�= ���

دم   ��وط �-����
 و���
 
���Iوى دا
  .ا�&��6د�

�دم �واز  3��
ريا��
�ون �ن ا� 561و .د .7ت ا��
دة  
��  ا!+��
ج+M��� ا�?�ر 
 

 #6 ��د ر��6 و��رھ�Aد إ#را�
ب أو &روج أ+د ا��ر�
ء إ! +�ا�+-ص ��د ا�

  . #6 ا���ل ا���
ري
�ري #6 �وا��� ا�?�ر وإن       � *# =أ�
 ا���وت �ن ذ�ك و�دم إ�*م  ا�?�ر 

� ����

.6 ا��ر�
ء، و �+دث ھذه ا�-ورة ��د�
  ����6 �*.� ا��ر�ك  �رى 

��ر�� و��ن ��رك =�����رار �7و��= #��
 ا
��وان ا��ر�� #�وھم ا�?�ر #�د  ،


.د دا6�I ا��ر��، #
��ر�ك ا����+ب ا�ذي �م ���ر  ا��ر�ك ذ�ك ا��7
م ��ون��� 
�
=
+�
�د�ن �ن #�رة !+��  �= ا�
�و#
ء 
  و.
م �ا�+ق #6 ا�ر�وع ��� ا��ر�
ء 

  . 4د#/

بإ#راغ  إن        +�
ب��ر  و#6 ��د ر��6،  ا!�+�و�طب ا�م ا��ر�ك �ن  ا!�


 �وا+د ���
 و! �?�6 وا+د ���
 �ن اF&ر، �ن �A!روط !ز�� و� 
��د ا��را�� ���

ل أ+دھ�
 �ن �<�= إ��
ع ا�?�ر #6 ا�?�ط�Aذا ظل  ،إM#م�ا��ر�ك واردا #6 ��وان   ا


=ا��ر�� ��� ا�رAم �ن +�6 ��Iو! .ل ا�?�ر �ن  ا��و�م ���رض ��� ذ�ك 

ب�ذ�ك #���6 ��وء ا�د�ن .ل  .5���دات ا��ر��+�
.= إ�� �
  ا!��+��وإن �<&ر ا


ب ا��ر�ك �ن ا��ر��+��د ا�6.  
  

#6  ا�+-� ��ؤو��� �ل �ن ا����
زل و ا����
زل إ��= �ن: ا��رع ا�:
�ث
 .ا��ر��


ت ذ�ك ا���
زل          :M.د ���
زل ا��ر�ك �ن +-�= �وا#�� ���/ ا��ر�
ء 
�ن ا��
�ون  561�و�ب ��د ر��6 و ا��<��ر ���= #6 ا���ل ا���
ري +�ب ا��
دة 

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
  .��73طR' #��ل طb، ا
�ر�% ا

ق، ص  - 2�Q
  .299أ�Mد ��Mد �Mرز، ا
�ر�% ا


�ر#� �و�ب )Pد ر��Q و �#ون ا$M"��ج �q )�'  ":���ون "��ري �زا[ري 561ا
��دة  - 3� ���Z

� ا
�Mص ا�Mث إ���ب إ"

�
�Pد ر��Q و$ ��وز ا$M"��ج �q )�' ا
��ر إ$ �د إ"��م ھذه ا�aراءات و#ذ
ك �د ا �
�M�
 �q

��ر#� و&و �q����ر �� ا
�ر#� �د "

  ".ا
�Qل ا
"��ري

4 - 
ق، ص)د ا
M#�م �وذة، ا
�ر�% ا�Q151.  

ق، ص  - 5�Q
 .299أ�Mد ��Mد �Mرز، ا
�ر�% ا

ق، ص - 6�Q
  .448ھ��� ��Mد دو�دار، ا
�ر�% ا
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��ر�� ! ��م إ! �و�ب ��د ر��6  إ+
��أن  .ررتا��6  ا���
ري، �-
ا�+-� ا�&

ع ���/ ا1+
��   ها!+��
ج �ذ! ��وز  و�د إ�  .ا���ر إ�راءاتإ! 

ق ھذا ا���
زل د�ون و ���دات���ن .د �أّن   �ولا� #�ل ���ن ،.ل ��ر ا���
زل ��<ت 

زل إ��= #�رئ ذ�� ا����
زل  ا����
زل ا���
زل �ن ا�+-� ���7ن +وا�� د�ون�����


 و ����ل �ذ�� ا����
زل إ��=��� 
ذ��  ا�د�ون أم �ظل م +وا�� ا�د�ن،#�طق أ+� ���
�
  . ؟ا����
زل ا��ر�ك

    ����إ+*ل  =ذھب رأي إ�� ا��ول <ن ��
زل ا��ر�ك �ن +-�= #6 ا��ر�� �
و ��ر�ب ھذا ا�:ر ��رد  ،و ا!��زا�
ت ا����
زل إ��= �+ل ا����
زل 6# �
#� ا�+�وق

�Aر ، 1إ��
م ا���
زل دون ا��راط �وا#�� ا�دا��Iن +�ث �رأ ذ�� ا����
زل ��رد ��
ز�=
  .ھذا ا�رأي �م ��د �<��دا �ن ا���= أن

ا���= ا�?
�ب 7رورة �وا#�� دا6�I ا��ر�� ��� +�ول ا����
زل إ��= �+ل  #�رى
ب #6 ذ�ك إ�� أن و ��ود  ا�د�ون،��ك  ا!��زاما����
زل 6# ����  ا���
زل ��طويا�
و! ��ري ھذه ا�+وا�� إ! إذا أ.رھ
 ا�داIن، #
ن +-ل �:ل ھذا ا��رار  +وا�� ��د�ن،


زل ����� 
�
�� �ن ��ر ��
ز�= وا���ل ا!��زام �رأت ذ�� ا����
زل �ن ا�د�ون ا�

  .إ���

�6 أن ! ، �ذه ا�د�ونأ�
 إذا �م ��/ ھذا ا1.رار ��ت ذ�� ا����
زل �:���   �و �ن ا�ط

م ا���رر ��م #6 �وا��� �إ! إذا  ا����
زل،�وا#ق ا�دا�Iون ��� ا���
زل �ن ا��7
ن ا�

  .إ��=و:�وا #6 �*ءة ا����
زل 
ق و .��
 أن ھذا ا��وع �ن ا��ر�
ت .
Iم ��� أ#راد �رط�م -�� ا��را� أو � 
إذ ��

R� ث �<�س �ل وا+د ���م�+�ن :م #Mد&
ل �&ص Aر�ب  ،&ر و �و��= ا�:��ا�-دا.� 
�دة ا��ر�
ء دار��د أ�را &
ر�
 �ن إ  .2إ��
ء ا��ر�� 


�� ��� ا��7
��م      ���ن رAم +
�� ر7
 ا����
زل إ��= �+�ل �ل ا!��زا�
ت ا�
�د ا���
زل    ،���ر��و ر7
 ا�دا��Iن �ذا ا���
زل .د �+دث أن �ظ�ر ا��زا�
ت أ&رى 


زل �ن ا�+-�و��ون �����

  ،ر�ط� ����
 و ا�د�ون �ظرا �����دات ا��6 ���د ��

=�-+ �����ذ�ك #�د �رى ا�وا./ ا����6 ��� أن ا����ري أو ا����
زل إ��= �ن  ،ا���

�دم ا��زام 3 �7
ن �� /I
<ي ���د أو ا����ري ا�+-� .د ��رض ��� ا����
زل أو ا�
�د ا���
زلا!��زا�
ت ا�وا7+� ا���رو#� و.ت ا���
زل و ا��6 �م  �دا، د�ن .د �ظ�ر 


�د ����� ا���
زل و �ن �ن ھذه ا!��زا�
ت ا��6 .د �ظ�ر ،ا!��
ق ���� ��
 ھ6 +
�د إ�راء  .�3زاع 7د ا��ر��ظ�ور أو +
��  ،�را��� ا�7ر��� ز�
دة .��� ا�د�ون 

    �
�ر أن ھ�
ك +
�� أ&رى .د ��7م #��
 �&ص Aر�ب ���ر�� دون ذوا��د�ر 

م أ+د ا��ر�
ء رھن +-�=، #��/ +���
 إ��
��� د&ول �.  ��
�وا#�� ا��ر�
ء وھ6 +

ن ا!��زام ا��&-6 �&ص �د�د ���ر�� وھو ا�داIن ا��ر��ن، �ذ�ك ��ب ا�1
رة إ�� أ

                                                                 

ق  ص -- 1�Q
  . �M�300د �Mرز ا
�ر�% ا

ق ، ص  - 2�Q
  ��120د�� ��Sل ا
�ر�% ا
3 - PH Merles, OP ,  Cit , page 182  
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�ن �ل  ��Iولذه ا�-�� ��د وا��7
��6 �ر�ط -�� ا��ر�ك #6 ا��ر�� #�ل �ن �= ھ

 .1د�ون ا��ر�� و�ل ���دا��

�ؤو��� ا��7
���� �ر�ط� -�� ا��ر�ك ���6 ذ�ك أ�=        ��
و�دت +-ص  إذا#

�ك ا�+-�� ��� /�� ����
�ؤو��� ا��7��
وھو ا�راھن �ن ا�داIن ا��ر��ن  ،�رھو�� #

#��س ھ�
ك �
 ���/ �ن أن �ذ�ك  .��2س �= -�� ا��ر�ك وھذا �
 ���ق ���= ا����/
، أو ��-�+� �دا�I= ��� +-�= #6 ا��ر�� �ر�ب ا��ر�ك #6 �ر�� ا��7
�ن +ق رھن

��رر +ق ا���
ع ����
 و��داIن ا��ر��ن أن ��&ذ ا1�راءات ا��
�و��� ������ذ ��� +-� 

، وإذا �م ا��/ #�M= �ن ���
�د��= وط�ب � ���= ا��/ ! �+ل �+ل ا��ر�ك ا�راھن ر

ا����/  M#6#ن +�= ��+-ر  وإ!�وا#�� ���/ ا��ر�
ء ��� ذ�ك #��ب  ،#6 ا��ر��

ح أو ا�+-ول ��� .در �ن ھذه ا�+-� �ن 
��زا�
 ا��
��� #�ط، �
�+-ول ��� ا�ر

 
   .�و�ودات  ا��ر�� ��د  �-����
     �+
�6 #* ��وز ا��7
م ا�داIن ا��ر��ن ���ر�� أو +�و�= �+ل ا��ر�ك ��
ث �ظل 

ھذا ا�&�ر ��Iو! ��ؤو��� �7
���� �ن د�ون ا��ر�� -��= �ر�ك أ-�6 #��
، و! 

ر �&7/ ���س ا�+�م ا�داIن ا��ر��ن -
+ب����= ا���رب ���
 و�:�
أو  +ق ا!���
ع 

ذ�ك ! ���+= +ق #6 أن #
ن  ،-
+ب +ق ا!���
ع �ن ا�+-� طوال #�رة ا��ر��


�ك +ق ا�ر.
� وھو ا��ر�ك ا�-�6 ا�ذي �= �ظل ا# #6 ا��ر�� ��ون �ر���� ��-�

#* �+ل  ،أو .����
 ��د ��
�� ا��ر�� و�-��� ��ودا��
، +ق ا�+-ول ��� +-�=
�����م إذا ��7ن ��د  ا�را�6 ���= ا��/ �+ل ا��ر�ك إ! �وا#�� �ل ا��ر�
ء أو �


��زا�
 ا��
��� ا��
��� وإ! �
ن �= ا�+ق #6 ا����/  ،ا��ر�� .وا�د ا��
.�� ��ظم ذ�ك

ح و�
��ن ا�+-� #�ط و���ن ��داIن ا��ر��ن ا���وء  ا��-رف #��
، ���/ ���=ر

ا�?�ر وا�����ذ +ق ا��د�و��� ��� �-�ب ا��ر�ك #6  �ذا�
 ���د�ن  �و���� +�ز

ح إ�� أن ���و6# +�= ���
، وذ�ك #6 ا�+
!ت ا��6 ! ��م #��
 ا�+�ز ��� +-� ا�ر


�رة و�ود +�م �Mزام ا��د�ن �در ا��د�و��� �+ل ا�د�وىا��ر�  .3ك �
     � 
��ط� #��<�ون �ر�
ء ا��و-ون��د ��
ل ا��7
�ن ���� #6 �ر�� ا��و-�� ا�

�د #��ر�� �7
�ن �
 �ن د�ون ا��ر�� 6# +
�� �+و�
�ت  أن�ر��/ ��ؤو����م �
   .�4+دودة

  

/
ص����ري �ر�
ت ا� ا���ؤو���  ا��7
����: ا��رع ا�را&�.  
إن ا���ؤو��� �Aر ا��+دودة و ا��7
���� ���ر�
ء ���ل ��دا��Iن ا�+-ول              

� ��م إذ��� +�و.�م ���
 6
��د�
 و ��ون ھذه ا���ؤو��� أ�:ر إ#
دة  ،��1
 ا:ر ا��
  .��ل ا��
��Iن Mدارة �ر�� ا��7
�ن�

                                                                 

1 - G.Ripert. R.Robbot, OP, Cit, page, 642.  
2 - PH.Merles, OP, Cit, page, 182  

ق ص - 3�Q
�س ��طR' ا
��ري ، ا
�ر�% ا(96-97.  
4 - PH. merles .op.cit . page 196  
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د�ون ا��ر�� و إ�� �-
�ؤو��� .
��I  ھ6 ��ن ھذه ا���ؤو��� ���ت &� ���
���ر �ر�� ا��7
�ن أذ�ك  ،ا����ر�ن و ار��
�م �&ط
ء ����ر ���ر�� د��د�� =�

��
ل ا��6 ��<ت �ن أ���
 وإدارة ��
ط�
  ��وم ����ب  ا�+ث �ن أ�&
ص ط���

  .��+��ق ا��دف ا����ود

#���&ص ا����وي �&-�� ������ �ن �&-�� ا��ر�
ء و ! ���ن ��ذه     
 553ا��&-�� أن �ظ�ر إ! وا�ط� ھؤ!ء ا��&
ص،  و#6 ھذا ا�����  ��ص ا��
دة 

�ود إدارة �ر�� ا��7
�ن ��
#� ا��ر�
ء �
 �م  ": �ن ا��
�ون  ا���
ري ��� أ�=�
�6 ��� &*ف ذ�ك
���ن #6 ا��
�ون ا���
ر إ��= و ��وز أن  ،���رط ا��
�ون ا��

�د�ر أو أ�:ر �ن �ر�
ء أو �Aر ا��ر�
ء أو �ص ��� ھذا ا�����ن �و�ب ��د !+ق 
 ."  
ن ا�-ل #6 إدارة �ر�� ا��7
�ن ��ود إ�� �
#� ا��ر�
ء +�ث أ��37 �ن ا��ص     

�ض #6 إدارة أ��
ل ا��ر�� دون ا�ر�وع ��7م ا�
 و�*ء �ن �رون ������
&ر، إ! ا�= �ن +ق أي �ر�ك ا!��راض ��� ا���ل ا�ذي �ر�د ا��
زه ��� اF �+دھم

�ر�ك أ&ر، و ���ن �����ر ا���
م �ل ا��-ر#
ت ا��6 ��-ب #6 �-�+� ا��ر�� 


ء 6# +�ب� 

 ا��
دة  �2ن ا��
�ون ا���
ري 454 ا��
دة ���
 �ن 221و ا��6 ��

6�  .ا��
�ون ا���
ري ا��ر�
37 ��
 �ن ا��
دة أن ���د�ر ا���
م �ل ا��-ر#
ت إ! �� 
#6  =�-ر#
� إذا �م �+د�د��

6�
�     .   ا��
�ون ا�

رة ��
ه ا�?�ر و ��
ه ا��ر��  #��د ا����ر ��Iو!  �
وزه �ن ا�&�� ��
+ 6#
�=�

���= ا��
�ون  و ��ط&� ��
+ 6#6�
�، أو �&
��� ا��وا��ن و ا���ظ��
ت أو #6 ا�

 إراء��3 ا��ر�
ء  إن+
�� ار��
= �&ط< #6 ا�����ر، و ھذه ا���ؤو��� ��وم +�� و 
�م ا��ر�� ����ر�
، و���ن أن ��+�ل ا��ر�� ا���Iو��� ا���د�� إذا أرم ا��د�ر 


 ��د �د&ل #6 +دود Aرض ا��ر��، #��<ل ھذه ا�&�رة �ن أ��
ل ا��د�ر �
�و�+
 
�Iو��� ا���-�ر�� ا��6 ��+������ ����
�Iو��� ��د��، و��ري ��س ا�+�م �


م ا��د�ر <&ط
ء أ:�
ء �<�. ��

 ا��ر�� 6# +��

�?�ر وط
 أ7رت ��
د�� وظ���= ط
 
�� 6�
��3
�ت #6 +دود Aرض ا��ر�� و�Aر �&
��� ���ظ
م ا�.  

�6، و ��ون 
��دد ا���ر��ن ��ون ��ل ��ط
�= ا��+ددة #6 ا��
�ون ا�� ��
+ 6# 
أ�
  =
 ھذا �
 .7ت �I

رض أي �-رف أو ����� .ل ا�����ن +ق �ل وا+د ���م أن �


ع 2.
�ون ��
ري #�رة 554ا��
دة ��1

ر�7 �ھذا  +�� وان �
ن و���ر�
ء +ق ا��

                                                                                                                                                                                                  

1 - France.Guiraman-Alain Heraud  ”Droit des societies” Manuel et applications campus, Dunod , 

Paris 10- ème edition année 2003 , page 83 .  


� : " 454 ا
��دة - 2��
��وز 
��د�ر �� ا
�I&�ت �ن ا
�ر#�ء و)�د )دم "Mد�د �Qط�"b �� ا
��Pون ا�Q�Qu أن �Pوم #��� أ)��ل اaدارة 


�Qط�ت ا
���وص )���q �� ا
PRرة ا
�"Pد��    و�Mق 
#ل واMد ��qم أن ���رض� ا
�ر#�  و)�د "�ددا 
�د�ر�ن �"�"% #ل واMد ��qم ��Rردا 

ل إرا��q  �� #ل& ����(."  
ق ن ص  - 3�Q
 131-��130د�� ��Sل ، ا
�ر�% ا
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�6، ��ن +ق ا����و ھذا ! ��ري 6# 
�
رض ���ظ
م ا��ا��-رف ا����
زع #�= �Aر �

ر�7 ا��
دة �! "ا��
�ون ��
ري �-ت  ��� أ�=  555+ق ا�?�ر إ! �ن ��م �ذه ا��


ر�7 أ�
 &ر آ+د ا��د�ر�ن ���
ل �د�ر أ:ر ����
� ��?�ر �
 �م �:ت ا�= �
ن ����


��روط   ."ا��+ددة ���ط
ت ا��د�ر�ن ا��
��� �ن ھذه ا��
دة  = و ! �+�U ��� ا�?�ر 

      
� أ����

د ��� ��د ا�و�
�� أو ��-�ر��  �7
���� #��ون ��ؤو����م� ���!

�واء #6 ا�+
�� ا��6 �ر��ب  �ن د�ون ا��ر������� ���ل �Aر ��روع، +�ث ��<�ون 


 ا�&ط< �ن أ+د ا����ر�ن أو ���م��#.  
�دو � ��>�� ��>�7
�ن ا��د�ر�ن #6 ا���ؤو��� ��  
��
�+ل ر#ض و  �
�تد.��� ط


ر�7�� �-
   .&طY #6 ا�����ر� ا��د�ر�ن 6# +
�� ار��
ب أ+د �ن ا���= &
�ض أن #6 ذ�ك ظ�م �����ر�ن ا��ذ�ن �م �ر��وا ارى +�ث �   ا�ذي ار��=  ا�&ط<�


ر� اا��ر�� ���ت ��دوأ+دھم، و أن ا��7
�ن �طق ��� ا���ود ا���
ر�� ��،
 إ�� 

�ب�      


��ر�
ء ���وا  �+د ا��دراء ذ�ك #
�&ط< ا��&-6# =! ��وز أن ��+��= �وى �ر��
�ض ل ھم ��رد ��7م ا�  .1إدارةأ�7
ء #6 ���س و�*ء �ن 


�� ا�*ز�� ا�?�ر �واء �
ن  �ر��
 أو �ن ��ب ��� ا��د�ر  و���= #    ��ذل ا��

د ����وك ا�ر�ل ا����+��ق ا�?رض ا�ذي ��<ت �ن أ��= ا��ر��، و ��
س ��و�= 

ل ا��ر�� �ن  ��Iو!و �ن �م ��ون  ،إدار�=#�و ���
�7 أ�را �ظ�ر .=I
ا��
���  أ&ط

ء  #Mذا إدار�=�ن �-ر#
�= و �
��ر��  ا1دارةأ
وز +دود  أووأ�+ق أ7رار ��

، و 2��
#6 �وا�� ��Iو!ا&�-
-= أو ��دى ا�?رض ا�ذي ��<ت ا��ر�� ���= �
ن 

 ا����دات  ����ر�ن .�
��م�ن أھم ا���
ل ا��6 ���زم ��

ب �د�م ���د�م +


�رة +�� ���ر�
ء�د ا��د�ر  ��
 إ��
�=،���  ا�1رافم #6 ا�ر.
� و ������ ��م ��
�<ل  أوددھ
  #Mذاأ���
 ��� أ�وال ا��ر�� �# ��

 ��ر��� &�
�� ا��
ن �ر��� 
��ا&��



ب �&-����3�ؤو��� ��
�� و �و./ ���= ا�.  
� ���د�ر ا�وا+د ا����رد #
ن ا��ر كا��ر �ذ��
ن  إذاو       ���

�� ��ذ + 6# 
ك أ�7

�ن ��س ا�&ط<  #* ��ر �ن �+���م ا���ؤو���  ��Iو��ن�
�وا  إذا��دد ا��د�ر�ن 
7
���� ����� &ط�Iم ا����رك ��
 ھو ا�+�م  ��د ��دد ا�و�*ء� ��-و ��ري ، 

دون أن ��ون �ر&ص �=  ا1دارة�
 أ�
ب ا��د�ر �Aره #6 ����ذ ��ل  إذا��س ا�+�م 
#* ��ر �ن �ط�ق ا���ؤو��� ا��7
���� ��� ا��دراء #6 �ر��  ا��7
�ن 6#  ،ذ�ك

�دھم� ��
  .وار��
�م �&ط
ء ���ر�� +

1دارةا��ر�ك ��ف  وإذا      #�ذا ! �<:�ر �= ��� ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�ك  


.د، #* �دا&ل �ن �7
�ن ا��د�ر�ن �ن &ط< �&-6 و �-��= �ر��
 و.ت ا��

                                                                 

1 -     G.Ripert, R.Robbot OP.Cit, Page 1013   
ق ص   - 2�Q
  .��132د�� ��Sل ا
�ر�% ا
3 -  �Q
  . 112ص ق �ر�د ا
�ر��� ا
�ر�% ا
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�ن د�ون ا��ر�� �ن ا��د�ر �Aر ا��ر�ك ! ��<ل ��ؤو��� �7
����  �ن ا��ر�
ء�7
  .1و �
�وا .د ار��وا أ&ط
ء ���ر�� #6 ا�����ر اF&ر�ن�
ن �د�ر ا��ر�� �/  إذا إ!

�د�د د�ون ا��ر�� �ن      �
ن أو �م ��ن ھو �ط
�ب � 
��ر أو ا��د�ر �ر����
#
 =

ھم  ر،�ي &ط< #6 ا�����أ�وا�= ا�&
-� �ن �وم ار���
-� أن ھذا ا�&ط< .د �&


ف6# �
ھم # ،ا��ر�� و ا!���
ص �ن ا��
�ب ا!��
6 �ذ���
 ا��
��� إ7�ا����ر �

ھ�� �&-�� ا��
�و�6 و +�� ا����6 ا�+
-ل ��� ا��ر أو ا�ذي �م ��+-ل ���=�� 


 ��ص ا��
دة ا��ر��  إ#*س6# �����ن ���= �ن  �
�ن ا��
�ون ا���
ري، � 224�ط
���ر ا��ر��� ���ددھم ��ؤو��� �7
����رو�ل ھذا ��<ل ��= ا��� ��
  .ون 6# +

��ري �ر�� ا��7
�ن ذو �ظرا ��دم و�ود �ص ��رر ھ       �� ����
ه ا���Iو��� ا��7
 �-
��ط� #6 ا��
�ون ا���
ري، #���ن أن ��ون �7
���م ���رض &أو ا��و-�� ا�

 07- 96ا��
دة ا�:
�:� �ن ا��ر ��م -�� ا��
�ر �ص وأن ا���رع .د أ7�� ��
��ل ا���
ري�
 ا1دارة��ون ��ل أ�7
ء ��
�س  " :ا��6 ��ص ��� أ�= ا�����ق 

��وان ا��&-�� ا����و�� ا��6 �7ط��ون وا�ر.
� #6 ا��ر�
ت ا���
ر�� -�� ا��
�ر 
 
��
Mدار��
�ظ 
 ".و����رھ

     ��� 

�� #6 ا���ؤو��� ا��7
���� #��د ا��
دة  ن����ن  126ا�ر�وع ���وا�د ا�
إذا ��دد ا���Iو�ون �ن ��ل 7
ر �
�وا ��7
���ن "   :ا��
�ون ا��د�6 ��ص ��� أ�=

 67

وي إ! إذا ��ن ا�����
���م  
�و�ض و��ون ا���Iو��� #����
#6 ا��زا��م 
�و�ض��
  ".�-�ب �ل ���م #6 ا!��زام 

��د�� ��
ه ا��ر��، وھ�
  و#��Iو��� ا����ر�ن ھ6 إ�
 ��-�ر�� ��
ه ا�?�ر أ    

ر أن ا����ر ��
 ��

�� ا��6 �+�م ��د ا�و�����ن �ذ�ك ا1+
�� �ذ�ك ���وا�د ا�


��ر�� �ن طر�ق ��د ا�و�
�� +�ث ��ص ا��
دة �ن ا��
�ون ا��د�6    �579ر�ط 
7
�ن ��� �
�ت ا�و�
�� �Aر .
�� إذا ��دد ا�و�*ء "  : ��� أ�=��

�وا ��Iو��ن �


م أو �
ن ا�7رر ا��ي أ-
ب ا��و�ل ����� &ط< ���رك، ��� أن ا�و�*ء �و ذ�*��

��# 
�����= أ+دھم ���
وزا +دود ا�و�
�� أو ��# 

�وا ��7
���ن ! ��<�ون ��� ."  

    � ��

س ��د ا�و���ب أن ��ون ا�و�
�� �Aر و��+�ق ا���ؤو��� ا��7
���� ��� أ

 �ل ا�و�*ء ا����ر�ن، و����� ���
م، أي ��ب ��وم ���*� ��
ا ا��رط #��ب أن ذ.


1دارة
ھم #�= �ل أو ��ظم ا��
��Iن �  .�ر��ب &ط< ���رك �
� ا����ر�ن ذھ�
�ؤو��� ا����ر�ن ��
ه ا��ر��، ��ن ���ن ��?�ر �ط�� ����
ا 

�ؤو��� ا��7
���� و����
 ��
+ 6# ��

س ��د ا�و��ون ��ؤو��� ��د�� .
��I ��� أ

س ا���Iو��� �
�?�ر، أو ��� أ
��� ا����ر�ن ��وا�د و�
���م وإ7رارھم &�


 .رر ا���رع ا��زاIري ��Iو��� �7
���� �&ص . ا���-�ر�� وا���ل �Aر ا���روع��

�ون  ا1�راءات . 
ا�7ر���  #6 ا����ر�ن �ن ا�د�ون ا�7ر��� وا��6 �ص ����

�ن ا��د�ر وا��د�ر�ن أو ا����ر  155ا��
دة  ����
��=، وا��6 ر�ت ا���Iو��� ا��7

ل و��
ورات �د����� ا�?رض ���
 ا!���
ع �ن ��>
��م �. ��
وا����ر�ن 6# +

                                                                 

ق،ص    - 1�Q
  . 37ا
��س ���ف ا
�ر�% ا
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ب د�ك �دم ��د�د ا�7راIب وا�?را�
ت ا��
���  ا�&7وع �*��زا�
ت��# ،��ا�7ر�
ا�7ر�� ا����+��، +�ث ��7
�ن ا����ر�ن 6# ��د�د ا�د�ون   �ن ا��<&�ر 6# ��د�د


��+-�ل ر#/ ا�د�وى أ�
م ر�Iس ا�7ر��� �/ ا��ر�� ذا��
، و��وم ا��ون ا����ف 

دة ��� 
��ن .
�ون  155ا��+��� ا��6 ��/ #6 داIر��
 ��ر ا��ر��، وھذا ط

�ذر : "ا1�راءات ا�7ر��� ا��6 ��ص ��� أ�=�� 
�+-�ل ا�7راIب �ن أي �وع  ��د�
 ��� �
��I ا��6 ����د �+-���
 ��-�+� ا�7راIب وا���ر�
�ت وا�?را�
ت ا���
�ر��، �ن �راء ��
ورات �د����� أو �دم ا����د -�� ���ررة �&��ف ا!��زا�
ت 
7
�ن �ن ا��د�ر أو ا��د�ر�ن وا����ر أو ��

��I، ���ن أن �+�ل ا���Iو��� ا��

�� أو ا�.���، ���وم ا��
دة ا����ر�ن أ�Aب ا�
�ن .
�ون ا�7راIب  14-2-+

�رة وا�ر�وم ا���
:��، �/ ھذه ا��ر�� �ن د#/ ا�7راIب وا�?را�
ت ا��ذ�ورة  .ا��


��+-�ل د�وى 7د ا��د�ر أو ا��د�ر�ن أو      
�ر ا��ون ا����ف و��ذا ا�?رض، �
�= ��ر ا��ر��، ا�ذي �ث ��� ا����ر أو ا����ر�ن أ�
م ر�Iس ا��+��� ا�ذي ��

��Iز�6 ا��واد ا�# =  .��وال �
 ھو ���ول 

�رھ
 ا��د�ر أو ا��د�ر�ن أو ا����ر أو ا����ر�ن 6#    ! ���3 طرق ا�ط�ن ا��6 �

�ب #6 +��م ا��دا�ر 
�ؤو����م، أن ��&ذ ا��+�.رار ر�Iس ا��+��� ا�ذي ��ر 
  ".ا��+�ظ�� 

     �
 ا1�راءات��� �����ر�ن #6 �ر�
ت ا��7
�ن 6# .
�ون وھ�
ك ��ؤو��� �7
 ��6 6# �
د�= اا�7ر���-ر#
ت  �267�ر� =�
�. ��
و ا��6 ��زم ���ر ا��ر�� 6# +

�ر.ل ��د�د ا!��زا�
ت  إھ�
ل&
ط�I، أو 6# +
�� -دور � 
�� =�&ط�ر  و ���رر �ن .

�ل، #���U �ن ذ�ك��
 
�دادھ ��
+��
 ا��<&�ر #6  ا�7ر��� و �ؤدي !�� N�
�

  .ا���د�د 
�ؤو��� �7
���� �ن ��د�د  ��Iو! 1ھ�
�=و������ �ذ�ك ��ون ا����ر �ظرا  �


�N ا��
��� �ن ا��<&�ر #6 ا���د�د، و ��رض ���= ھذه ا���ؤو��� �ن ا�7راIب و ا��
ر�Iس ا��+���  ھذه ا���ؤو��� ا�&
-� �طق ��� ا����ر ا��
�و�6 و +�� ا����ر 

6��  . ��1ر�� ا��7
�ن ا��
��ط� 6�# �&7/ �+�
م �ر��    � 1دارة �ر�� ا��و-�� ا����
و ��س ا��6ء 

ا��7
�ن +�ث ��ود إدارة ا��ر�� ��
#� ا��ر�
ء ا���7
���ن �
 �م ���رط ا��
�ون 
�6 ���ر��  ��� &*ف ذ�ك، ��
 ��وز ����ن �د�ر أو أ�:ر �ن ا��ر�
ء أو 
��ن ا�


 �دا ا��ر�
ء ا��و-ون و ��ب أن ��وا#ر �د��م أھ��� ا��-رف ن ا��ر�� ا��
�ب ��
  . �2د�ر ا��ر�ك أو �Aر ا��ر�ك�واء �� 6#

 �+ظر و7�=  ا��ر��، و ذ�ك إدارة�و�6  ون�ر�
ء ا��و-��* ���ن #    ���ط

ا1دارة ا�&
ر��� و�و ��/ ا��ر�ك ا��و-6 �ن ا��د&ل #6 أ��
ل  ا���رع +�ث
 �7���  .و�
�� �ن ا��ر�
ء

                                                                 

1- PH. Merles, OP Cit, page 177     
ق، ص   - 2�Q
  .252)�ورة )��ر، ا
�ر�% ا
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أورد�=  ا��
دة   ذي#6 ا��زاء ا� ������ ���� وا����:�ھذا ا�+ظر  ��ر�ب �نو     
 .د +�ث ��37 �ن ا��ص <ن ا���رع ا���
ري ،�1ن ا��
�ون ا���
ري ��5رر  563



�دة ا�+ظر وھ�. ���
  :.رر �و��ن �ن ا��زاءات ��� �&

ريا1ا��زاء  -أ      � : /� ����
وھو �+�ل ا��ر�ك ا��و-6 ا���ؤو��� ا��7


 ا���ر�� �ن ��
أ��
ل ا1دارة ا��ر�
ء ا���7
���ن �ن د�ون ا��ر�� و ا��زا�
وھو �زاء وا./ �وة ا��
�ون دون أد�� ��د�ر �ن ا��
�ب ، ا����و�� ا�&
ر���

 6# =���=  ا��ر�� #��ون ��ؤو إدارةا��
67، و �A 6#ر ھذا ا���ل ا�ذي �د&ل 
  .�+دودة �در +-�=

 ��رر 563 #6 ا��
دةو ھو ا�ذي �ظ�ر : أو ا!&��
ري ا��وازيا��زاء  -ب-      


��  ة�ر# 5��دد و �
��� #�ط�ق ھذا ا��زاء ��روك ���د�ر ا��
67 ا�ذي ����دي :

 ا��6 .
م ا1دارةأ��
ل ��  ا��ر�ك ���
ا��و-6، و �
 �ر�ب ��� ذ�ك �ن أ:ر 

  .��?�ر
و�دھ
 �ن +�ث أھ����
 و &طور��
 و  #Mذاھذه ا���
ل  ا��
67 �در�#���ن أن      

�ؤو��� �Aر  ��Iولا�?�ر ا!���
د <ن ا��ر�ك  �ذا��رارھ
 .د أ-+ت �
#�� ��و�د �

ز ��
 ا�+�م �ؤا&ذ�= �ن �
#� د�ون ا��ر�� و ���دا��
 ا��6 � ،����
�+دودة  و �7

 =�

1دارة�ر�ت ��ذ .�
 #6 �وا��� ا�?�ر و ���ر # ��
7�� 
3 �ر��-�=� إ#*


 1#*س ا��ر���  .�ن ا��
�ون ا���
ري 224، ا���
دا ��� �ص ا��
دة �

     

ء ��� ذ�ك ا��ر�ك  �ظل ���#6 �*.�= �/ ا��ر�
ء �ر�ك �و-6 ����= 

 د#�= زاIد �ن +-�=��� ا��ر�
ء ا�ر�وع �
ءا ���  ،��رط أن ��ون �د&�= 

ا��وا�د ا���د ���  إذا إ!* ر�وع ��� ا��ر�
ء #ا���� ا��و��ل  إذا�و��ل ���م  و 
��
�
1:راء ا�� ��
ب أو ا��7� *.  

ھو أن ا��ر�
ء ا��و-�ن ذوي ا���ؤو��� " ا���ؤو��� ا��7
���� " و �ر�ر ھذه     
��
6 ��� ا��+دودة .د ��و�ون �-ر#
ت �7ر ��ر�
ء ا���7
���ن ��
 �= أ:ر 

ذ���م ا��
���، و�ن �
+�� أ&رى +�
�� ا�?�ر +�ن ا���� ا�ذي .د  �&��ط ���= ا��ر 
  .2#�ظن ا��ر�ك ا��و-6 �د&�= أ�= ��7
�ن و ��س �و-6 #���3 ا��ر�� :�� ��رة

�ددھم و.�
��م      � ��
+ 6# =�
# �-
��ري �ر�� ا��+� 
�طق  ���ر�� <&ط
ءأ�

ر���� �-

ر �ر�� ا��+
-�  ،����م ا���ؤو��� ا��7
���� ا����ر�7 6# +
�� ا��&

-�� ا��
�ر +�ب ا��
دة ا�:
�:� �ن ا��ر�
ت ا���
ر��  و أن ا���رع .د ��3 ���ري
��ل ا���
ري 07-  96ا��ر �
  .ا�����ق 

                                                                 


"��Sن �% ا" :�5#رر 563
��دة  - 1�
�R ھذا ا
��% �"�Mل ا
�ر�ك ا
�و�� �Z� �
�M �� �

�ر#�ء ا
�"����Sن د�ون ا
�ر#� $ ��#ن 
��ر�ك ا
�و�� أن �Pوم pي )�ل "��Qر �Zر�� و
و �S"P' و#�


"��Sن #ل ا
"زا��ت ا
�ر#� أو �P� �qSط QMب )دد وأھ��� ھذه اu)��ل ا
���و)�وا
"زا��"�q ا
�"ر"� )ن اu)��ل ا�
���و)�  و��#ن أن ��"زم ."   

  
ق، ص - 2�Q
  .�M�123 - 125د �ر�د ا
�ر���، ا
�ر�% ا
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  .ا�����4�اD���ام آ�Bر : ا�
	�� ا� ��)

�دة ا��7
�ن ا��ط�� ��� ا��ر�
ء #6 �ر�� ا��7
�ن و إن                .

��ط�،�� ھذه  ا���7
���ن ���م #6 �ر�� ا��و-�� ا��ط �-
& UI

 �دة ����
 ���من ��ؤو���ظرا ن ا��زام ا��ر�
ء ! ��+دد +--�م ا���د�� أھ��
 أا��ر�� 

 
�� 

�� ���داول  ن ا�+-ص #6 ھذه ا��ر�� �Aرأ���ل �ل ا�د�ون و��س �زء ���.
 
��ذه أن ��7م ��
-ر و! ���ن � ،�وا#�� �ل ا��ر�
ء إ!و! ���ن ا���
زل ���


ب  نا��ر�� ���ض ا��روطاا�ذي �+�م �و را�� ،ا��ر�
ء #��
 -�� ا��
�ر!�� #ر 

 أ��� ر و��
�دة ا��7
�ن �ظ�ر #6 �ر+��  أ&رىوھ�
ك آ:
ر  .1ا���
ر�� ا�ھ�����


  ا��
�دة،ھذه  إ��
ل� 
� ا�����ذ �و��- 
��� �-
!��راك وھ6 آ:
ر ����زة و &
��� �ل �ر�ك -�� �&-�� �ن ��� و�و.وع ا!��زام   ،ا��ر�
ء #6 ا�د�ن �ن ���
�
�د�ن و �و��=  إ��
ل ا��
�دة أ&رى، و �ظ�ر ا�-�و ��
ا�1ذار #6 و.ت ا��ط


�د#
Iر :م إ#*س ا��ر�� و��د���ر�
ء  /�
-�  ،�وز�/ ا�&& UI

ك ����#
� �ر�
 ،
دأ ا��7
�ن �ظرا �ن ��رد إ#*س ا��ر��  ���6 إ#*س ا��ر�
ء ا���7
���ن #���
و �ظرا !��داد ا��7
�ن +�� #6 #�رة �-��� ا��ر��، #���U �ن ذ�ك 7رورة ا�و#
ء 

���م و���م  6 !��زام ا��ر�
ءا�ط
/ ا��7
�� ا ا�و#
ء +���
ذھ ����6 ��دا��Iن و 
��#
  .و�ن ا��ر��

���س �ر�ك وا+د دون #���ن أن و .د �ظ�ر #6 �ر+�� ��د�د ا�د�ون +
!ت �&����  
�����7م أو ا��ر�
ء و .د ���س �ل ا��ر�
ء د#�� وا+دة .  


�د�ن، :م #6  ذ�ك #��درس  ��
�ن &*ل #ر��ن ��طرق #6 ا��رع ا�ول ��ر+�� ا��ط
6 ����Iو��� ا��7
���� #6 �ر+�� ا1#*سا�
  .��رع ا�:

  


�د�ن: ا��رع ا�ول ��
  .�ر+�� ا��ط
 ا ا�&�رذ#6 ھ#Mن أ:ره ��+-ر  أ+د ا��ر�
ءإذا و�= داIن ا��ر�� إ�ذارا إ��             

 
���
Iر ا��ر�
ء !��ذ�ك #�ن أ�ل ا�+-ول  ،�ر�
ن ا��واIد ا��<&�ر�� �ن �
+��دون 
�ول �
�ل و ��� +�م �
#ذ +ق ا����/ ��ب �و��= ا�1ذار إ�� �ل ا��د���ن �� ���

7
ر ا��ر�� ��:�� ،ا���7
���ن+���د�رھ
 و �ل  ��
 ��ب #6 ا�و.ت ���= ا
   .ا��ر�
ء

ب #6 ا.�-
ر ا�1ذار ا��و�= إ�� ا��ر�ك #6 �ر�� ا��7
�ن ���= و+ده       �و ا�

 �7ر ھو أن ��# ! /��� 
��# ��
�
د��� ا�، ا���7
���ن�+�م �*.� ا��ر�
ء ا���
� ا��

�ب ا�+�م ا�-
در ��� ! =�ب ���+د ا��د���ن ا���7
���ن .وة ا��6ء أ 7دو ��
� ���د���ن اF&ر�ن،���
 =����د #أ�
 ا�+�م ا�-
در ��-�+� أ+د ا��ر�
ء  ا���67 �

ب ����ق �&ص ا��ر�ك ا�ذي إ! إذا �
ن � ��= اF&رون� ��� 
-در ا�+�م ��

                                                                 

        R. Rodiere, op, cit, page 88.-1   
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=+�

د��� #6 ا��
�ون  �-
� ا�����
 ����
�� ا����+�ث �طق ھ�
 ��س ا��
�دة ا�
  .ا��د�6


ؤھ
 �&-�� و �&�-�      �
ب ا��6 �و.ف ا�+�م و�و.ف �رور ا�ز�ن ���ن إ��
#

��ظر �+د ا��ر�
ء ا���7
���ن  ،<+د ا�دا��Iن
ب ا��6 ��ط/ �رور ا�ز�ن ���ن ا�

� �k&ر�ن���
 
���= داIن  ،��ط�= أ�7��و .ط/ ا�ز�ن أو �رور ا�ز�ن ا�ذي �

��راف ا��ر�ك � و���
 إ��= أو �
ا��ر�� #6 �وا��� أ+د ا��ر�
ء �واء �ط


�د�ن ��ري ��� ا��ر�
ء اF&ر�ن .  

  و 3 ھذا ا!��راف �ن ا��ر�ك إ! إذا �
ن �د�را ���ر����ن ! �-     ��ھذا ��= �ط

��
�  .���وا�د ا�
و �ن أھم آ:
ر ا��7
�ن أن �داIن ا��ر�� أن �ط
�ب أ�
 �ن ا��ر�
ء ���ردا �ل        

�م ������ن�

�لو إذا و#� أ+دھم  ،ا�د�ن ��
 �= أن �ط��= أن �ط
�ب  �
ن ا�د�ن 
�� ا1#*س ا��ر�ك  +-�= #6 ا�د�ن،اF&ر�ن �ل �در 
 �+�ل ��و إذا �
ن أ+دھم ���


Iر ا��ر�
ء �ل �در +-�=�
د��� 6# �
  ا ��= �
�U �نذھو ،ا��و#6 و ا���
� ا��
/ ! #��
 �7ر���1.   

���ن +ق ا��ر�ك ا�ذي و#� د�ن أ�ر �ن +-�= أن ��و�= � �ك،ذإ�� �
�ب      
�� 

 �ظر�
 �ن ا��ر�� ��ذ ا�دا�� أي ��ذ  ،ا��ر�� ر#/ ط�ن���� #6 ا�+���� ط� =���


�د#/ #6 �وا����
  �م ���ط/ د#/ ا�د�ون ، #��� ا��ر�ك أن  ��وم  ا�1ذار�و��= 
��
���� �وضا��ر�
ء +�ث ��ون �= ا�+ظ ا�و#ر و ا��ر #6 �+-�ل د�و�=  
�� 

�د د#�=  ��دما��ر��، و 
�رة 
 ��+ق و ھذا ا�ط�ن ���د�ن أ�ر �ن +-�= و ھذا �ط
  .ا!��زام ا����رك ا��
�U �ن ا��7
�ن


Iر      ��6 ���ر�� +ول ھذا ا�����م ��&
�
ب ا��
ق #6 ا��ظ
م ا��A ��
و 6# +

�د#/���زم �ب +-�= ا���د�� #6 ا��ر��، +�ث  �ل �ر�ك +
رة �و �+�ل ھذه ا�&

�م ا���N ا��د#وع ��� �ل ا��ر�
ء�� .  
  � N��
ر�= �
�6 ���ن ���ر�ك أن �+دد .��� &��

ري  اذھ و ��د��ن، �ا��رط 


 أ�= ��س ��
�رط أ�د"ا����ول ط."   
� �دا�6�I! ���ن  و     ���
��ر�� ���م #6 �ل ا �ذا ا!��
ق أن ��ون �= أ:ر 

���م ���ن ا!��
ق ���  ،���2 ��N ا�د�ن �+-�ونا�+وال  
#�6 �*.� ا��ر�
ء #��
 
��7م أو أ+دھم �ن ا���ؤو��� إ�� �
وز ��N �إ��
ء �� 

وز +--�م أو ��

��ن�،   
�
.�ن #��وز ��دIذ ��ؤ!ء ا��ر�
ء إذا د#�وا د�ون ا��ر�� ا�ر�وع ��� ا�

وز ا��در ا����ق ���=�3.  

                                                                 

ق، ص - 1�Q
  .39- 38إ
��س ���ف، ا
�ر�% ا
2 - Ph. Merles, Op cit, page 183    

ق ص   -- 3�Q
  37- 36ا
��س ���ف ا
�ر�% ا
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      ����
�ن أھم &-
Iص �ر�� ا��7
�ن #
ن ����� و إذا �
�ت ا���ؤو��� ا��7

 و .د ��ون ��� ا���ل � 
� ا��ط�ق �و��
رة ������ ��ذا ا��7
�ن -��وز�/ ا�&

6�
     : ا��
 ا�ر�وع ���ھ�
ك �ر�ك .د �دد د�ن �+د ا�دا��Iن #�ن +ق ھذا ا��ر�ك : #�:*

�Iول#Mذا �
ن �د�ن ���ر�
ء �-ف ا���N #�ل �ر�ك اF&ر�ن، ا��ر�
ء �  
�Iز�

ھم+�ب +-�= #6 ا��ر�� ��ن رأس ا��
ل #�و %  10ـ   �<ن ��ون �ل ���م .د 

�6 ���ر�� ��67 ، % ��10�زم ـ 
�
ء 6# +
�� و�ود �رط #6 ا��
�ون ا��:��إ! ا
��م آ&ر ��ذه ا!��زا�
ت��1.  

وا�6 ا��ج ��م ��� -ب-�
�ت �ر�� �7
�ن ��و�� �ن :*ث �ر�
ء أ إذا: �:
ل آ&ر   
  : �ن رأس �
ل ا��ر��% 30 - 20%- 50%

�د  ا���Iول" أ"���< ا�داIن ���ر�ك 
 و ��
7�� 
-��= �ر�� =��
��ن ا�د�ن 
� �* ا��ر���ن �

ر��= #6 " ج"و " أ"��د�ده ��د�ن ��وم �ط�� ����ل ���م 

�ن %  30ـ " ج"�ن ا���N ا��د#وع و �ط
�ب %  20د#/ " ب"#�ط
�ب  ،ا��ر��

ؤه  ،ا�د�ن ا�ذي �م ��د�ده�
�د#/ و�د أول &طوة و ھ6 إ�ذار ا��ر�� و��ون ھذا 


�د#/ وإن �
ن  .2دون ������و�= إ�� �ل  +�ب �
 �ص ���= ا���رع ا�1ذار 
7
�ن��� ��
�
 ���وا�د ا���
د��� ا��ر�
ء �طدأ ا���
� ا���� 
��#Mن ا�+�م  ،�ط


�د#/ 7د ا��ر�� أو ا�ره إ! أ�= ! ���رط ذ��ر�
ء �م �<ت ا���رع ��� ا�-
در 
    .-دوره 7د �ل ا��ر�
ء

��ر إ�راءات  ����� 

 ! ��د �ص #6 ا��
�ون ا���
ري ��ن ����> 
و��در ا�1
رة ھ�
�Iو��� ا��7
���� ���ر�
ء، ��
 أ��
 �م ��:ر ��� أي .رار أو +�م �<ن ��
 ��
ا��ط

طر��� إ��
ل .
�دة ا��7
�نه ا��ور ا1�را��I ا�&
-ذھ �.  
+�ث �ر�ك  �ل ��7
ء ا��ر��6 أن �-در ا�+�م #6 �وا���ا���رط  إ! أ�= �م     

  .ا��ر�� #�ط 7د��وز -دوره 
� �ر#/ ا�د�وى      ���
 

�6 ا���ر#�د  أ���ظ�= ��� أن ر##6  ا��7
ء ا���
�� 

�د ��� ا��ر�� ! ��
�#
 
ل ��ب أن �ر#/ ��� ا��ر�ك ا���7
�ن أ�7.  

#� آ:
ره �ن ا��ر�
ء ��د �&�ف ا��ر�� �ن  مو ���&�ص ��
 ��د�أن ا��7
�ن .
Iم 

�ن ا��ر�
ء و ا��ر�� 
��# 
 .3ا�د#/ ��ن .وا�ده ! �طق ��� إط*.�
 

 

  
  

6�
  .�ر+�� ا1#*سا���Iو��� ا��7
���� #6  :ا��رع ا�:
                                                                 


#"رو�� - 1aو&% ا�
  http://fr.wikipedia.org/wiki.personne morale. :)�' ا
2 - F. Guiramand – A. Heraud ,op, cit  , page 88   
ق،ص   - 3�Q
  .45 - 44إ
��س ���ف، ا
�ر�% ا
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            ����
، إ#*س ا��ر�
ء ا���7
���ن / إ#*س �ر�
ت ا��7
�ن و ا��و-����# 
�ن ا��ر�ك ا���7
�ن ��د �
�را ���زم و#
ء �ل د�ون ا��ر�� ��� ��زت �ن 


ا�وو#ر ا��ر�ك 6# +
�� �و.ف �ن ا�د#/ �ن ��ك ا��+ظ� ، ء ��
 ��ون .د�
، و ��� 
  . 1�وا#رت #6 �&-��= �روط ا1#*س

�= إ�*ن إ#*س ا��ر�� �ن ا��ر�� M# ا�كذ�ن  ��� ا���س���ن إ#*س ا��ر�ك ! �
إ��
 �ؤدي إ#*س  ، و�ن ا�د�ون ا��&-�� ا��6 ��?ل ذ�� ا��ر�ك ��Iو��! ��ون 


ر ا��&-6�ب ا�-ل إ�� ا��7
ء �ر�� ا��7
�ن �زوال ا!��+  .2ا��ر�ك 
وا زن ا��ر�
ء .د ��أت ���= ��ن إذا أ��ن إ#*س ا��ر�� #ذ�ك ���6 #6 ا�و.       


��م ��M6 �+�
م ا1#*س، إ! أ�= �
��

ف �ن ا�و#
ء د�و��
 و &7�وا �I��ا�+�م ا

 1#*س ا��ر�� �
1#*س �
ت ��ز ا��ر�� �ن ا�د#ا�-
در ����م :M،/  و أن


 و��و ھذه ھ6 ا�طر���  ،إ#*��م �م ��ن #6 �+�= ا��
�و�6 ا�ذي �ر�ب ��= إ#*
ب  ا�و+�دة ا��6 ���ط�/�ا��ر�ك وا�ط��
 ا��&�ص �ن ا1#*س ا�ذي و./ #�= 


��
 #6 �ر�� أ��ن إ#*��
7�� 
  . �و�= �ر��
     =�و ����� ���7
�ن ��ون �ل �ن ا��ر�
ء 6# +
�� �و.ف �ن ا�د#/ #6 ا�و.ت ��


ت د ،�/ ا��ر���و��م 6# ������ ا��ر�� و و ھذا �
 ���3 ��دا��Iن ا�+ق #6 إ:

ء و  ،������ ا��ر�
ء����
ت ا��6 ��ط� �ن �ل ا��������نا�و  ،د�و��م  �ن  ا��وز�


ت ����زة �ن ا�&رى +�� �و ��ن  و�����-رف  ل��ون �ل ������ �ن ا�����

���� 

�� دا��Iن ������ و +�ول ����زة ��د  ،.7
6I وا+د ���� 
#��ل ���


، و ��ز�I

ت ا��ر�
ء دا�Iو ا��ر�� و ا����ا��ر�
ء ا��&-��ن  دا�Iوا+م 6# ����
3دون أ#���7 �+دھم ��� اF&ر.  

* �ؤدي إ�� إ#*س ا��ر�� إذا �
�ت ذ�� ا��ر�� #أ�
 إ#*س ا��ر�ك د�ن &
ص      

�ر أي أ��م .
درون ���  ،�
#�� ��و#
ء د�و��� ��
أو إذا �
ن ا��ر�
ء اF&رون 6# +


��I ��� أ إ!د�ون ا��ر�� ا�و#
ء . 
ن إ#*س ا��ر�ك �ؤدي إ�� +ل ا��ر�� ���

ر ا��&-6���ر 6# ��
ط�
 إ! إذا و�د �رط !���رارھ
 #6 ا���د  ،ا!��� *#

�6 رAم إ#*س أ+د ا��ر�
ء�����رار  ،ا��<
�ن ا��ر�
ء  
أو و7/ ا��
ق #��
���م دون ا��ر�ك ا����س 
  .4ا��ر�� #��

���م و ا��ر�� و      
#�ظل ا���ؤو��� ، ���= #Mن ا��7
�ن ��وم �ن ا��ر�
ء و #��
  .5ا��7
����  ���ر�ك +�� �و أ��ر إ#*�= و �ذ�ك ا��ر 6# +
�� ��ر إ#*س ا��ر��

 ��
�� إذن ا���ؤو��� .
��I و إن �
�ت ا��ر�� �+ت ا��-��� و��ري ا��ر 6# +�# 
ط*ن ��د ا��ر�� أو �دم ا���
ل ����
 ��ظر�� ا��ر�� ا����#Mذا  ،6ا1�راءات �ط

                                                                 

  .267، ص p��� ،1995ة ا
���رف اQa#�در��، ط�� "اI�aس "
�وار�، ا)د ا
��Mد  1-

ق، ص  2-�Q
  . �M�449د ھ��� دو�دار، ا
�ر�% ا

ق، ص  3-�Q
  .48 - 47إ
��س ���ف، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 4�Q
  .227)�ورة )��ر، ا
�ر�% ا
5 -   �M� د�Mق، صأ�Q
  .297 د �Mرز، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 6�Q
  .�87وزي ��Mد ���Q، ا
�ر�% ا
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�ر�ك ��7
�ن ! �ؤ:ر #6 �ر�ز ا����ز��ن اF&ر�ن �واء �
ن ھؤ!ء ا����ز�ون  أ#�س

ء و ھو أن  إ! ،1#6 ا�د�ن  ��*ه�د���ن ��7
���ن ��= أم �:��أن ��ذه ا��
�دة ا

��ط� ���3 ��= +��
 إ#*س ���/ا��ر�
ء  إ#*س �ر�� �7
�ن أو �و-�� 
��ط�  .2ا���7
���ن #6 �ر�� ا��7
�ن و ا��و-�� ا�

�د        �دة -ور ��
 .د ��ر  إ#*��مو .د �<&ذ ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�
ء 

!ت �د�دة ھ6+:  

و�= ا��7
�ن ��Iو��ن.د ���دد ا��د��ون #��و�ون  :إ#*س ا����ز��ن .ل ا�و#
ء -أ ، 

.ون -���م ��*ء، و #6 ھذه ا�+
!ت  ��Iو!أو ��ون أ+دھم -�� أ-��� و ا�

<�= إذا .
م أ+د ا��د���ن و#
ء �زء �ن ا�د�ن ��داIن رIت ذ��  ��
���67 ا��وا�د ا�

.�ن �در �
 د#/
.�ن  ،ا�
 أ�= إذا د#/ أ+د ا��د���ن ا�د�ن #�= +ق ا�ر�وع ��� ا���

3�در �
 د#/  �ل �در +-�= #6 ا�د�ن.  
أو  ،ا��*+ظ أ�= إذا أ��ر إ#*س ���/ ا����ز��ن �واء -�� �د���ن ��7
���ن       


�ل �-�� �د���ن أ-���ن أو ��*ء .ل �<د�� أي ���M# N= �+ق ��داIن أن ���رك 

Iر�
ت � 288ا��د���ن ا��ر�
ء #6 ا��ر��، و ھذا �
 ���7�= ا��
دة  ا�د�ن 6# ����

��داIن -
+ب " : +�ث ��ص ��� أ�=&-وص ا!��زام ا����رك 6# +
�� ا1#*س 
 6# =I

 �ن .ل ا��د�ن و �ر����
ا����دات ا��و.�� أو ا��ظ�رة أو ا����و�� �7

��ده و ا!��زام� ����
����� ا!
ت ا�دا��Iن �
 ،ا���و.��ن �ن ا�د#/ أن �ط
�ب �ل ��

ت +�� ا�و�
ء ا��
�لو أن ���رك #6 ا��وز�#."  


ت ا��ر�
ء     �  :��دار �
 ���دم = ا�داIن 6# ����
�ل د��=  ��
 ا��رك ا�داIن #6 �ل �����إذا أ#�س ���/ ا��ر�
ء و أ��ر إ#*��م ���


�=إ�� أن ���و#�= ��
  �-رو#
ت،�ن أ-ل و #واIد و  ��� ��و ! ��وز ��ل ����
  ا�ر�وع


ت ا��6 د#�ت أ�:ر �ن  ،��� ������ أ&رى�و إذا و�دت ز�
دة �
دت إ�� ا�����
4+-��
 #6 ا�د�ن.  

�� أ�&
ص ��و.��
 �ن د#/ د�ن       #Mذا أ��ر إ#*س �ر�� �7
�ن ���ون �ن أر

ت 1000.دره ����� ���& ��
 و ،أر/ ���ر�
ء ا���7
���ن: دج �و�د #6 ھذه ا�+

�� ���ر�� ��&ص ���وي�

ت #�+ق ��داIن ،ا�&�� أن ���دم #6 �ل ا������
 ���ط
 N�

ت و +-ل ��� �زء .دره ج، #د 1000���/ د��= ا��Mذا ��دم أو! �:*ث ����


ت ا�&رى إذا �
�ت ! �زال .
��I دون أن  جد 600�
ز �= ا���دم �ل د��= #6 ا������
&-م �
 +-ل ���= �ن 

تا� ��ون ��ز��و ��ن #6  ،!ا�:*ث ا��6 ��دم إ���
 أو ����

  .�5ل ا�+وال ! ��وز �= ا�+-ول ��� أ�:ر �ن د��=
                                                                 

1 -   ���#�

���ر و ا
"وز�%، ، ط�� "  أM#�م اI�aس و ا
��� ا
وا&�، درا�P� �Qر��")ز�ز ا ���P	
 .131، ص#�1997"� دار ا
  .103ص p��� ،2001- 2002ة ا
���رف، اQa#�در��، ط�� "�رح اI�aس ا
"��ري �� &��ون ا
"��رة ا
�د�د" أ�Mد ��Mود ��Zل، - 2
ق، ص   -3�Q
د ا
��Mد ا
�وار�، ا
�ر�% ا(326.  
ق، ص  - 4�Q
  .104أ�Mد ��Mود ��Zل، ا
�ر�% ، ا
ق ، ص  -5�Q
 .136)ز�ز ا
�#��� ، ا
�ر�% ا



 ا��-ل ا�ول

 

 
 

63 

أ�
 إذا أ��ر إ#*س ���/ ا����ز��ن د�ن وا+د د#�� وا+دة دون أن ���و6#      

 1#*س ا��ر�� و  ��5
 �و أ#�س  ،ا�داIن �زء �ن د��=�� 
��ر�
ء ��7
���ن ���

�ل ج، د �1000
ن ا�د�ن .دره  ��
ت ا�&��
ز ��داIن أن ���دم #6 �ل �ن ا������
 N��
ت 1000ا�د�ن أي �و  ،دج دون أن ��زم &-م �
 �+-ل ���= �ن ھذه ا�����


#�� �ن ا��7
�ن ا ا�+لذھ ذ�ك +�� ���و6# �
�ل +�=، و إن �
ن� ��
 �و#ر ��داIن +�
�ط ����ر  ،ا��طق &*ل�م .و�= #6 ھذا ا��<ن إ! أ�= �+ل &*ف �ن ا����
ء و أ


�� �وم -دور +�م ��ر ا1#*س: ��- و �= ا�+ق +��Iذ ،ھو أن +ق ا�داIن ��+دد 
��
�
 ���وا�د ا����ره �ط>
�د�ن   .#6 أن �ط
�ب �ل �د�ن ��7
�ن 

�ل ���م �ل ا�د�ن إ�� �
�ب ذ�ك .د  ��������وز ��داIن أ�7
 أن ���دم #6 و      

�
، و ���س ا����ز�ون �.
��ض ا���= �كذ�ر�را �و�إ�� ا��ول أ�= ! �و�د  .د ا��= 


ت ا��6 ��/ د#�� وا+دة،�� و ا�����.
�
ت ا����و �ذ�ك  أي �رر ����ر.� �ن ا�����

ت ا�*+�� �ل ا�د�ن دون أن ���زم &-م �
 +-ل  ���وز ��داIن أن ���دم #6 ا�����

  .ا�و�� �ا���������= �ن 
�ض ا����ز��ن     #6 ا�و.ت  ا����ور�نأ�
 إذا ا��و#� ا�داIن �زءا �ن د��= �ن 

Fض ا����ز��ن ا�
ا�ذي �
ن #�= ��� ا�ر�وع ��� �= * ��وز# ،&ر�ن ������� 
���� #*  2000د �ن د�ن ��در ـ  M#1000ذا +-ل داIن ���  ،أ&رى� ��د �ن ���


 د#��= ���  �ا��������وز ��ذه ��� أ&رىا�ر�وع ����،  
أ�
 إذا �
ن ���وع �

ت �
 �ز�د ����+-ل ���= ا�داIن �ن ا������
ق ��رض  : د��= �:* �#6 ا��:
ل ا�

د �ن ����� ا��د�ن :م ��دم 6# ����� �د�ن آ&ر و +-ل  1000أن ا�داIن +-ل ��� 
#300
�ز�
دة  ���1300  ��� اا��د�ن  ��ون �ن +ق ����
ا��د�ن �ول و ����= �ط
6�
  .1ا�:

�د�ن  -ب     ا��ر�
ء  إ#*س إ��إ#*س ا��ر�� �ؤدي  إن: إ#*س أ+د ا����ز��ن 

#Mن  ذ�كو ��� ا���س �ن  ا���7
���ن �ظرا ���ؤو����م ا��7
���� �ن د�ون ا��ر��
ا��ر�
ء ا����ز��ن #6 �ر�� ا��7
�ن !  إ#*س أ+د ا��
�دة ��67 <ن ��ر�ب ���



UIا�ذ�ك ��ر�ب ���  .6 ا����ز��ن و�ؤ:ر #6 �ر�ز �� ���
 :ا��
� �+د ا����ز��ن ��) أ ���
� �إذا ��ط أ�ل ا�د�ن ���
��ط � *# =�ر إ#*

  .�����ز��ن اF&ر�ن
إن ا�-�3 ا�ذي �+-ل ���= أ+د ا����ز��ن ! �����د ��= ا��د��ون ا���7
��ون ) ب

=��.  

ء �:�� إ#*س إ�����:ل #6 أن إ#*س ا��ر�� �ؤدي #��� ھذه ا��
�دة  ا�وارد أ�
 ا!

�ظرا ���ؤو����م ا��7
���� �ن د�ون ا��ر�� #6 أ�وا��م  ،ا��ر�
ء ا���7
���ن
�-
�+ق �= ا�د&ول #6 �+د ا����ز��ن  #* أا��و#� ا�داIن +�= �ن  #Mذا، 2ا�&����� 

                                                                                                                                                                                                  

  
  .139-138، ص  2005، دار ا
R#ر ا
�����، ط�� " أ�ول اI�aس"��طR' #��ل طb، وا[ل أ�ور �دق، ����� اQa#�در��،   - 1

2 -   ،bل ط��# 'Rس "��طI�aر�� و ا��"
  . 454 -  453، ا
دار ا
������  ،    ص "أ�ول ا
��Pون ا
"��ري، اuوراق ا
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 ا��د�ن ا����س، ������ن �د&ل #6 أ��ن �دد ا�د�ن ا�+ق #6   أن�Aر  ،���م أ#�س�ن 
�+د ا����ز��ن #�+ق �= ا�د&ول #6 أ+-ل ا�داIن ��� �زء �ن +�= �ن  وإذا����� 

�در �
 �م ���و#=  ا��د�ن ا����س 
�= �ن ا����ز��ن ا�د&ول #6  أو#��+ق ��ن ��
�  .أ�7
 ا��د�ن ا����س �����

�ظل �=  ا����س،ا��د�ن  ������و6# +
�� +-ول ا�داIن ��� �زء �ن +�= �ن         

.6 ا����ز��ن �در �
 �م �+-ل ���= ��
 �+ق ��ؤ!ء ا�د&ول 6#  ��
+ق �ط

��دده �ل  �ا����� 
  .���م�در �
�د ا�و#
ء ا��ز6I - ج   �ض ا����ز��ن   :إ#*س 

إذا �
ن ا�داIن -
+ب ا����دات : ".
�ون ��
ري أ�=  290ورد #6 �ص ا��
دة 
 ����
�ن ا��د�ن ا����س أو ا���ول 6# ��و�� .7
��I و �ن �ر�
ء �= #6 ا��7

�ط
 �ن +�= .ل ا��و.ف �ن ا�د#/. 
7#�M= ! �د&ل �7ن ��
��  ،ا!��زام .د .
�د ا���زال ھذا ا���ط
.6 �= 7د  ،ا�دا��Iن إ! �/ +�ظ ���/ ا�+�وق �ن ا��در ا�

/ ا��ز6I #6 ��س ��
�� ا�دا��Iن ��ل ا��ر�ك #6 ا!��زام أو ا����ل ا�-
در ��= ا�د#

 د#�= إ�راءا �ذ�� ا��د�ن�."  

دج وا���م ا�داIن �ن ا��د�ن أ .ل 100000ن ��N ا�د�ن ھو أا#�ر�7
  #Mذا     
 N��د ذ�ك ، 25000�و.�= �ن ا�د#/ �أو  ،"أ" ������ إ����7م  أن#* ����= 

��N  إ!" ب"�ر��= #6 ا!��زام  ������#6 آن " ب" و" أ" أ#�س وإذادج 75000
�N ��ل �ن ا���� إ��وا+د #
ن ا�داIن ��7م �أي أ�= ! ���ن ��داIن  ،دج75000���ن 

�د طرح ھذا ا���ط �/ +�ظ +�= �ن ا���ط  إ!أن �د&ل �7ن ��
�� ا�دا��Iن 
6.
و�درج ا��د�ن ا�ذي د#/ �7ن ��
�� ا�دا��Iن  ،ا� =�  .�ذ�� ا��د�ن ارءا�ل �
 د#

  

 #���دم ا�داIن #6 �ل  ا��د��ونأ#�س  إذاأ����
�ل د��= ������#�و #ر�7
 أن  ،

�و#
ء  #<#�س " ب"و " أ" وأن  �10000�N ا�د�ن و+-ل ا�داIن "  أ"���ز�
ن 

ھذا  ���������7م  أن" أ"��دھ
 �+ق ل " ب" أ#�س:م   3000       ��= �����ن ���

�ل د��= أي ب��N ا�&�ر � .1دج10000  
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6�
  ا��+ث ا�:
  

و ا��ر��  ،ا��7
��6 #6 �ر�
ت ا��وال ا!��زام -ور
  .ذات ا���ؤو��� ا��+دودة

���-ر ���  .د ��-ور ����ؤو��� ا��7
���� #6 ا��ر�
ت ا���
ر��                       
��ط�، إ! أن �ر�
ت ا��&
ص، أي �7
�ن ا��ر�
ء #6 �ر�� ا��7
�ن وا��و-�� ا�


 ذ��
ل ھ��:��� ��ر�
ت ا��وال وا��6 �م ����
 ��+ =��ه ا���ؤو��� ���د �ط

�رAم �ن أن ��ؤو��� ا��ر�
ء #6 �ر�
ت ذا���رع �ن �ط�ق ھه ا�+�
م، و 

 3-�� /�ا��وال ھ6 ��ؤو��� �+دودة +�ب ا�+-� ا���د��، إ! أ��
 .د ��و
�ل ا�د�ون و�و ��
وزت ا�+-� ا���د�� ، ��
 ! ���ن ��ؤو��� ���ر�� �7
���� �ن 

��م 6# +
�� ��ر�ر ��ؤو���= ا��7
����، و! ���ن ���

���ر�د و! ���ر�ك ا�د#/ 
�ؤو��� ��ررة +�م ا��
�ون� 

دھ
 �ظرا ������
 أو ا����
  .ا��
ق ا��ر�
ء ��� �&

��ر�ن ��� و�= ا�&-وص ه ا���ؤو��� ا��ر�
ء #�ط ل ���ل اذو! ���ل ھ      ��

��� ا��وا��ن  وا��ظ�� ا��6 �+�م ا��ر�
ت&� ��
+ 6#.  


�� ا!��-
ل أو      + 6# 
��� 

 ���ل ا���ؤو��� ا��7
���� +�� ا��ر�
ت #����
  .ا!�د�
ج  

ات ا���ؤو��� ذو���= #
ن -ور ا��7
�ن #6 �ر�
ت ا��وال وا��ر��        

�ل �/ ا��ر��، ��
 أن �د&ل ا���رع ا��+دودة ��:ل +�
�� أو �
 ��?�ر ا����
�7

ه ا���ؤو��� �م ��ن #�ط �-
�3 ا�?�ر ل +�� ��-�+� ا��ر�
ء �ن �-ر#
ت ذ��ر�ر ھ
�ض اF&ر، و�ن �-ر#
ت ا����ر�ن ، �واء �
ن ��7م ��
ه  ا�
م ذ�. ��
�ك 6# +


��
ط�
 أو 6# +
�� ��زھ
 و��ر إ#*��  .ا��ر�� 
  

  .ا���ال%� 8$�1ت  �ا�����4اD���ام  :ولا�
	�� ا�

ھ�� ا���وذج ا��:ل ��ر�
ت ا��وال، و�ن أھم &-
Iص                 ��د �ر�� ا���

�<�ون ��ؤو��� �+دودة وا��راد�� �ن د�ون � 
 وا��زا�
تھذه ا��ر�� أن ا��ر�
ء #��

ل ھذه ا���ؤو��� +�
�� ��?�ر  إ!ا��ر��، �� /��أن ھذا �م ���/ ا���رع �ن �و

��ر�ر �7
�ن ا��ر�
ء  �كذو  �-وص .
�و��� -ر�+� #6 ا��
�ون ا���
ري

ھ�� وا��و-�ن #6 �ر�� ا��و-�� �
ھ��ن #6 �ر�� ا�����ما���
، ��ن �7ن 

6 ��ؤو��� �ن ا�-ل #-ر�3 ��ررھ
، �ص  6# +
�� و�ودا�+دود ا��
�و��� و
 
  .�Aر �7
�����+دودة وا��ر�
ء أ��
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ت       Iء ا���

ھ�� ا1دار����
 �م ���ت ا����رون و أ�7��ن  #6 �ر�� ا��
،����
�ؤو���  إ��+�ث ��+ول ��ؤو����م �ن �&-�� وا��راد��  ا���ؤو��� ا��7�


�� ا.�را#�م �&ط
ء ���ر��+ 6# ����
و ��ري ��س  ،+�
�� ��?�ر �كذو  �7
��ما���ؤو��� ��� ا����ر�ن #6 �ر�� ا��و-�� �
.  


 .د ا�+د�ث �ن +�
�� ا�?�ر #
ن ا���رع  إط
رو6# ����دد ا���ؤو��� ا��7
���� و�

ھ�� �/ �ر�� أ&رى أو �ر�
ت أ&رى ��ط
ل +�� ا��ر�� +�ث ��7
�ن �ر�� ا��

 ��

ع ��
ل �ك، ���طرق #6 ا��رع ذ� .ا!��-
ل إ�راء �����6# +�ا�ول �+
�� ا�

ت ا1دار�� ��ر�
ت Iء ا���
�ؤو��� ا��ر�ك #6 �ر�
ت ا��وال، :م ��7
�ن أ�7�
 ��
+ 6# ����
ا��وال #6 ا��رع ا�:
�6، :م ���
ول #6 ا��رع ا�:
�ث ا���ؤو��� ا��7


ھ���  .ا��-
ل �ر�� ا��
 
 
  
  


ھم: ا��رع ا�ول�
ع ��
ل ��ؤو��� ا��ر�ك ا���  .ا�

ھ��  �ن أرز �ر�
ت ا��وال #�6 ��دف �����/ رؤوس              �ر �ر�� ا�����

�ن  592و .د �ر#��
 ا��
دة  .1ا��وال .-د ا���
م ��رو�
ت -�
��� و ��
ر��

 إ�� +-ص و ���ون �ن �ر�
ء ��

 ا��ر�� ا��6 ����م رأس ���>ا��
�ون ا���
ري 


Iر إ! �در +-��م���� . ! ��+��ون ا�&� 6�

ر ا��و ��وم ھذه ا��ر�� ��� ا!��
� إ�� ���
���م أو  

ر �واء #��و ��ون  ا�?�ر،أ�= ��س ��&-�� ا��ر�
ء ا��

6�

س ا��ر�� ھو .وة �ر�زھ
 ا���  .أ

ر ھذه ا��ر�� �ن �ر�
ت ا��وال ! ���6 �دم     و ��در ا�1
رة إ�� أن ا��

��-ر ا��&-6 #��
 و دا!��دا�
ذ�ك أن ���/ أ��
ل ا��ر�
ت ���7ن  ،ھو ا��ر�
ء
و ا�����ز �ن �ر�
ت ا��وال و  �ر�
ت ا��&
ص ��ون  ،��-ر �
�6 و �&-6

� أ+د ا���-ر�ن ��� اF&ر�A ��� د
���!
،  6# 6�

ر ا��و ا�?�� ��ون �*��
�� ��

و�� ا����� .��م إ�� +-ص ����� 
��

 أن رأس ��
ھ�� � ،�داول�ر�� ا��

د�وة ا����ور إ�� ا!���
ب #6 ��ك ا�+-ص.  

ھم ��ؤو��� ا��ر�ك ا���
ر ا��
�6 ���ر�� ��د�
 ��ر ا���رع و ��<�د ا!��

=���
�= ���ر��  ،��ؤو��� �+دودة و �در +-�= أو أ��Iذ�ك أن ا�?�ر ! ���3 ا

��ظر +دود �
 أ�&
ص ا��ر�
ء ���م ! ��<�ون �ن د�ون ا��ر�� إ! #6  إ��


��
��
ھ�ون = #6 رأ�رة �ر�ز ا��ر�� ا��
�6 و �دى .و�= ،�� .2و إ��
 ��ون ا�

ر ا��
�6 ��ده �ط?� ��� �ر�� ا��و-�� ��مو��س ا!���

ب  ���*� Y��� ث�+

 
��
��
م و ���م رأ�
ر ا��
�6 #6 ھ ،أ��م .
�� ���داول إ��ا���ن 
و������ ��ذا ا!��
                                                                 

ق، ص  - 1�Q
 .263)�ورة )��ر، ا
�ر�% ا
ق ص   - 2�Q
 .494 -493ھ��� ��Mد دو�دار، ا
�ر�% ا
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و!  ا�د�ون إ! �در +--�م و�ن �Aر �7
�ن ���م ا��ر�
ء ��+�ل* #ا��ر���ن 
  .�ا��ر�+�� ���م و�ن 


ھ��ن .
�ت �
 �ي �س +ول ا���ؤو��� ا��+دودة و �Aر ا��7
���� ���ر�
ء ا���و��

ھ��ن #6 ��وان �
ھم أو ا��ر�
ء ا���
ت +ظر إراز ا�م ا��ر�ك ا����ض ا���ر�


ت ه ا��ذو�ن �ن ھ ،ا��ر��� ،إ! أن 33 6# �
د�= ا��
�ون ا���
ري ا��-ري �ر�
�ن ا��
�ون ا���
ري  593ا���رع ا��زاIري .د أ�
ز ذ�ك #6 ا���رة ا�:
��� �ن ا��
دة 


  ".��وز إدراج ا�م �ر�ك وا+د أو أ�:ر 6# ����� ا��ر��: "�و��

��
ر ا��&-6 و �ن :م #Mن ظ�ور أ
ھ�� ! ��وم ��� ا!���ء إن �ر�� ا��


 و  ��Iو��نا��ر�
ء أو أ+دھم ��� Aرار �ر�
ت ا��&
ص ���ل ا��ر�
ء �-&�
7
�ن �ن د�ون ا��ر����
ر ��-را !ز�
 +�ث  ،��
ھ�� ! ��
ء #6 �ر�� ا�����
#


ھ�� ����د ��� رأس �
ن ا��ر�
ء �<�&
ص �ن �ر�� ا����I

 ! ���رن ��
��Iأن ا
Iر ا
 و ھو �
 �ر��ز ���= �<���
� 

ھ��ن #���#�ط  ��Iو�ون��
ن ��
، و ا��ر�
ء ا��


 أن ا��ر�
ء ! ��<�ون إ! #6 +دود .��� أ����م  ،أ����م #6 +دود .�����
و ط

�Iم #6 ��وان ا��ر����
ن ��� ا���رع +ظر إراز أ�#،   =��#Mذا رز ا�م أ+دھم ��

� �أ�
م ا�?�ر و �<�= #6 و7/ .
�و�6 �&��ف ���
 / ا��ر�
ء�و�7
 ھو ��رر 
����
  .ا�+���6 أي ��ؤو����م ا��+دودة و �Aر ا��7

�م1إدراج ا .د ��ون ،إ7
#� إ�� أن ذ�ك �
دا#  =�� 

�ل �/ ا��ر�� ظ����?�ر #6 أن ��
أن ��ؤو��� ا��ر�ك أو ا��ر�
ء ا�ذ�ن ظ�ر ا���م #6 ��وان ا��ر�� �Aر �+دودة و 

7
���� :م ����ف ��س ذ�ك� .  

ھ��ن .د إ! أن .
�د    ��ض ا�+
!ت ا��6 ���ل �ة �دم �7
�ن ا��ر�
ء ا��-طدم 

*�+��
 ھذه ا��ر�� أ�را ���ظرا ��?�ب  ،�ط�ق ھذه ا��
�دة أو ا�&
-�� ا��6 ����ز 

ر ا��
�6 #6 �ر+�� �<��س ا��ر��،
ر ا��&-6 ��� ا!���ن ����� إ��
ء  ا!��


ھ�� ��ط�ب ا��:�ر �ن ا1�راءات�ا�طو��� ��� ��س ا��ر�
ت ا�&رى  �ر�� ا��
��رد إ��
ء ا���د Y��� 6�ھذه  ،ا� ��
ب ھذا ا�����د #6 ا1�راءات �7&�و ��ود 

 ��I

 ��وم = �ن ��
ر�/ ا.�-
د�� ��رة و رؤوس أ�وال ط� ��
ا��ر�� و 7&

ھ��ن�
ر ا�� ،��+��ق أھدا#�
، و ھ6 �ن ا��ر�
ت ا��6 ���ذب رؤوس ا��وال �ن �


ھ���م و +�
ر أ�وا��م �ن طر�ق ��:��ون #6 اAر ا�ذ�ن �ر
�� ا��د&ر�ن ا�-?
��دات �
��� �+دد ��ؤو����م و ! �����م .
���  ����
ا���ؤو��� ا��ط��� و ا��7

  .�ن د�ون ا��ر��

ع طر��� ا��<��س #�M 

ھ�� ��م إ��أ�ن ���-ر  ا��وري،Mن �<��س �ر�� ا��

��ن #��م ا!���
ب #6 ر�
ع وأس ا��
ل أا!���
ب ��� ا��ؤ�Mطر��� ا��<��س  

 ا�+
���ن ��م  و .طو���ھذه ا�+
�� #�رة  ا��<��س #6ا����
/ +�ث ��ط�ب ��� 6#

�ون��6 ���ر�� و �+ر�ر ��د ا�دا6I ���ر�� �و.�= ا��ؤ
�:م  ،���7ن ا��ظ
م ا�
  و �<�6 �ر+�� ا!���
ب
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��ده �راء �دد �ن ا���م و � ������ ا�����ب #6 د&ول ا��ر�� ا��Aداء رھو إ

 ھذا ا!���
ب ��ون�
أو  ،��د ا���وء �����ور و���� ا��<��س ا����
/ ���و+
 أو �



ا��� -
&
���م +�ن  
�ون ا���م #����م #�= ا��ؤ
���1.  
 

ت إذا �م ��م ا+�را���
�#�رة  595+�ب ا��
دة  #��ون �ر#و7
و ��ذا ا!���
ب 

ل أي ا���
ب إذا �م �+�رم ا1�راءات ا���ررة #6 ا���ط��ن ا�ول و ا�:
�6 "أ&�رة �� !
  ". أ�*ه


ت و��دت ��ظم �ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�
ء ��
ه ا��ر�� و  �ر��ب إ��ا���ر�
U�

ت ا�واردة 6# ر��
�   .2ا!���
ب  ��
ه ا�?�ر 6# +
�� ا1&*ل -+� ا�


ھ�� 6#    ��6 �ر�� ا���أ�
 ا���رع ا��زاIري #�د .رر ا���ؤو��� ا��7
���� ��ؤ
 ��
7
�ن ��
ه+��
�و�ض و��
�م 6# ط*ن ا��ر��، #���ز�ون �
ھ��ن و  ��ا��
��وز أن  " : �ن ا��
�ون ا���
ري ��� أ�= ��21رر  715، +�ث �-ت ا��
دة ا�?�ر


1دارة ا�ذ�ن �
�وا 6# �و ا��ر�� ا�ذ�ن أ��د إ���م ا�ط*ن و ا��
�Iون �ر �ؤ���

ھ��ن ��ؤو��� �ن ا�7رر ا�ذي ��+ق ا����
وظ
I��م و.ت و.وع ا�ط*ن ��7
���ن 

  " .أو ا�?�ر �ن �راء +ل ا��ر��

ھد &
-� ا����
/ .د ��وم ا��ر�
ء �-ر#
ت .
 و #�6 +
�� ا��<��س     ���
�و��� �

��

�د�
ت ا��6 ��وم ��
.د �/ ��
�ب �/ ا��وك و ا��ؤ�أو �-
�3  وا�1*ن و ا��

ت ا������ و ا�����، �
لأا�درا��
.د �/ ا��و ذ�ك ��ون  ،و �راء آ!ت و ��دات و ا��


 #6 ا���ل ا���
ري و �����
 و .ل ������م ا��ر�� �+ت ا��<��س أي أ:�
ء �<


 ا�
�  .��&-�� ا����و��ا��


ؤل � و     �
�� ا���
م �ذه  �ن ��+�ل�ن ھ�
 �:ور ا��+ 6# �ا���ؤو��� ا���ر�

 وا��-ر#
ت ��د ،�ن ھو ا��د�ن أم  ،ھل ا��ر�� ا��6 �م ����ب ���&-�� ا����و�� 

���م ا��ر��؟وا��ؤ
   .ن ا�ذ�ن �-ر#وا 

� �ن ھذا ا��ؤال ���ن ا���ر.� �ن +
���ن�dو �:  

ل ا1�راءات، #�ظل : ا�+
�� ا�و��  ����
���ل و �م ��م ا
ء ��روع ا��ر�� إذا 

�ون �
 و و���ز�ون  ،�ن ����ذ ا���ود ا��6 أر�وھ
 �/ ا�?�ر ��Iو�ونا��ؤ�-&�
7
�ن �ن ا!��زا�
ت ا��6 ���د و �ن ا����
ت ا��6 �ذل ��ل �<��س ا��ر����
 و ! ،

�� 
���ن ا�ذ�ن! ��
ل ھذه ا���ؤو��� �Aر و ،� ا������ن�+ق ��م أن �ر��وا �  ا��ؤ

.د دون ا������ن أو �Aرھم�  .3أ�روا ا��

���

ب  ھ6 :أ�
 ا�+
�� ا�:��د ا�� ���د�
 ���3 ��روع ا��ر�� ھ�
 �:ور ا�-�و
ا��ر�� ا��&-�� ا����و�� #��ف ���ر ��ؤو��� ا��ر�� �ن أ��
ل ا��ؤ�س .ل 


ب ا��ر�� �  ���&-�� ا����و��؟ا��

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
 .��159د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
2 -  M� ل و��I� ق ،ص�Q
 .�207د�ن، ا
�ر�% ا
3 -   ��  .243، ص1993
ط�ف �ر #و����، ا
��Pون ا
"��ري، ���ورات ا
����� ا
�R"و�M، ط
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�ض.د     إ�� #�رة ا!��راط ��-�+� ا�?�ر أي ��-�+�  ا���Iو��� ھذه ا���= أر�/ 
��ا��ر�� ���  .ا��


ب       �روا ا��ؤ�س #7و�6 �+��
# ��
�ض اF&ر ��ظر�� ا��7
 ا���و أر�
������
��-ر#
ت ا��6 ��ر��
  �رىو .ا��ر�� ا��رأي آ&ر أن إ�زام ا��ر�� 


��در
��&-�� ا����و��  
���ون �����
 ���  ا��<��س،ا�*زم ������  ا��ؤ�
�.

 ا��ر�� أ:�
ء ا��-����  .1ا��&-�� ا����و�� ا��6 �+��ظ 

�-وص -ر�+� ���7ن    
����

ت ���ض ا���ر�و �ظرا �ھ��� ھذه ا���<�� #Mن 
<ن ���ر�� &*ل #�رة ا��<��س �&-�� ���و�� *�
� 
����
��در ا�*زم ��+�ل  �

��ن &*ل #�رة �و ا��-رو#
ت ا��6  ا��<��س،ا!��زا�
ت ا��
��� �ن �-ر#
ت ا��ؤ
ب �
أ���ت ����>�.  

��نو �
ت �ن ر�ت ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�
ء أو ا��ؤ��ض ا���ر�+�ث  ھ�
ك 
��ن  331ا��
دة  .7ت ��ؤو��� ا��ؤ� 6�
7
�ن #6 �ن ا��
�ون ا��د�6 ا�1ط��


��س ا��ر��>� ��
�� 
#Mذا ��و�ت  ، �وا��� ا�?�ر �ن ا����دات ا��6 �ر�و��

���
� ��� 
��ن �ن ھذه ا����دات و �<&ذھ�و  ،ا��ر�� و�ب ����
 أن �رئ ا��ؤ

 ���أن �د#/ ��م �-
ر�ف ا��<��س �رط أن ��ون 7رور�� و �-
دق ����
 أول ��
  .��و���

�ؤو��� ا����   �210-8��
ري ا��ر��6  #�ص 6# �
د�= أ�
 ا��
�ون ا      �
�ون #6  ��وم�+دودة �ن ا��-ر#
ت ا��6 ا��7
���� و �Aر ا�و �&-�� ا��
 ا��ؤ�


���
�ن  8 -210+�ث ��ص ا��
دة  ،�ر+�� ا��<��س إ! إذا أ&ذ��
 ا��ر�� ��� �

�6 ا��ر��، و ا��7
ء "  ا��
�ون ا���
ري ��� أ�=�ا�واIل ا������ن ��د �ل �ن �ؤ
7
�ن �ن ا�7رر ا��
�U �ن  �&
��� ا��ظ
م ��
�Iو�ون � �

1دارة وا�����ر وا�ر.
��س >� �-
�6 ���ر�� أو �دم ا+�رام ا�+�
م ا���ر���� وا���ظ���� ا�&
�ا�

 .ا��ر��

�6 ���ر��، #��<ل    
��د�ل ا��ظ
م ا��� ����
 ��+ ��
�و��ري ا���رة ا�

�� إ�راء د�ك + 6# �7
�ن �ل �ن ا����ر�ن وا��د�ر�ن وأ�7
ء ���س ا��را.��



ل ا���
ر  10ه ا�د�وى �رور ذو���
دم ھ. ا���د�ل���وات �ن �وم ار��
ب أ+د ا�#

 
  ".     إ���
إذا �
�ت ا����دات 7رور��  ،
ري ا��-ري #�د #رق �ن أ�ر�نأ�
 ا���رع ا���      

�د ��
م ��و���
 و .�دھ
 #6 ا���ل ا���
ري و ! �رئ ذ��  ��دIذ ���ر�� 
����زم 
��ن #6 ا���د أي �?��ر ا��د�ن، أ�
 إذا ���ن إ! إذا +�ت ا��ر�� �+ل ا��ؤ�ا��ؤ

��د�د  ����
 أو ر#ض ا�?�ر �
�ت ا����دات �Aر 7رور�� و ر#7ت ا��ر�� ا��-د�ق

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
  .��162د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
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��ن وھ6 ��ؤو��� �7
����  ،ا��د�ن�ظرا ��?�ر ا!��زام ��ؤو��� ��+���
 ا��ؤ��
#
 
1-���م ا��&-�� ھؤ!ء��+���.   

   � 
��-ر#
ت ا��6 ا �ن ا���رع ا��زاIري �م �<ت <ي ����ز�ك ��د أن ذو &*#

�����ون �<ن ا��ر�� .ل �<�و ا��ر �ل ا��-ر#
ت ا��6 �-در  ،��ر��
 ا��ؤ

�ؤو��� �7
����ا����م و � 

 �-ر#
ت ��<�ون ������

��ر�� و  ����إ! إذا  ،��

��&-�� ا����و�� أن ��+�ل ���دا��م 
���د ���  .وا#�ت ا��ر�� 

! ����/ ا��ر�� : "��� أ�= �ن ا��
�ون ا���
ري 549ص ا��
دة  ��+�ث      

��&-�� ا����و��و .ل إ��
م ھذه  ،إ! �ن �
ر�V .�دھ
 #6 ا���ل ا���
ري 

7
���ن �ن �Aر �� 
�
��م ا��ر�� و �+
ا1�راءات ��ون ا��&
ص ا�ذ�ن ���دوا 
 
���

�و��� أن �<&ذ ��� �. ��- 
�����د �<�+د�د <�وا��م إ! إذا .�ت ا��ر�� 

��دات ا�� �
:�ر ا����دات ��
ا����دات ا���&ذة #�����  ".�ر�� ��ذ �<
�م ��رق �ن ا��-ر#
ت ا�7رور�� و �Aر ا�7رور��  ا��زاIري ا���رعو �*+ظ أن    

�ون،�
 ا��ؤ�
ح ا���روع أو #��= #* #رق �ن  ا��6 ��وم �� ��>�و �م ��رق �ن �
��ن  ،ا�+
���ن��ؤو��� �7
���� #6 أ�وا��م ا�&
-� �ن ���/  ��Iو�ون�ن ا��ؤ�


 ا��&-�� ا����و��ا����دات ا���
�
 و ا������  .�&ذة �-
�3 ا��ر�� .ل �<
�Iإذا ر#ض ا�دا 
ن أي ا�?�ر ��د�د ا!��زام �?��ر ا��د�ن +�ث �+ل ا��ر�� �+ل وأ�

��ن��ون  ،ا��ؤ��Iو�ون�ظل ا��ؤ� ����
  #6 �وا��� ا�?�ر وإن �
ن ��ؤو��� �7
ب أو ����7 أ+�
م ��م +ق ا�ر�وع  ��� ا��ر�� ����7 .وا�د     � *ا1:راء 

��
  .2ا��7
�ون ا1�راءات ا��
�و��� �واء ا������      �أو ا��و7و���  ���
 أ�
 إذا &
�ف ا��ؤ


،و ��U �ن ذ�ك ��ب أدى إ�� ط*�� ���ر�ض أ�وال ا����ور وأو  .
م ا��ؤ�ن  
ب  �&طر ا��7
ع، #Mن ھذا �ؤدي �7رورة ا���و�ض ��
 أ-
ب ا�?�ر �ن 7رر�

��ن ����� ��ذه ا���وب�+�ث ��<�ون .ل ا�?�ر و +�� .ل ا��ر�� �ط�ق  ،ا��ؤ
���م 
7
�ن #����

�� و ��ون ��ؤو����م �ن ا���و�ض �  .ا��وا�د ا�

و �ن أ�:�� ھذه ا���وب أو ا�7رار ا��6 �-�ب ا�?�ر و ���و�ب ا���و�ض �ن      
�ن #��
ا���� ��
م ا��ؤ�. ����
7� ��-�ن �طب .�د ا��ر�� �ن ا���ل 


ت  ،3ا���
ري

ت �
ذ� A1راء ا����ور ��� ا!���
ب، أو .ول ا����
�أو ��ر 

�N ا��+-�� �ن .��� ا���م #6 أ+د ا��وك، أو �ر�ن أو �دم إ�داع ا���أ�&
ص �

-�� ��-ودة ������رة #6 ��د�ر ا�+-ص ا�� N�
  .4و�ود �
     �� إدراج�ن ا���رب �ن ھذه ا���ؤو��� ا��7
���� �ن طر�ق ��
 ! ��وز ���ؤ

��7م �ن �ط�ق .وا�د ا���ؤو��� �روط #6 ا���د ا!�دا6I ���ر�� �����م ���م أو 

                                                                 

ق، ص - 1�Q
 .413 - 412أ�Mد �Mرز، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 2�Q
 .��164د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
ق،��Mد �ر�د ا
�ر���،   - 3�Q
 .183 -182 صا
�ر�% ا
ق، ص   - 4�Q
 .I�221ل و�� أ
دري، ا
�ر�% ا
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-� #6 ھذه  ��
ه ا�?�ر، ا���-�ر��& 
��

د أ+����+�ث ! ��وز ا!��
ق ��� ا
 ��
�دد ا����ز��ن  أيا�+� ��

 ��ص ا��
دة  ا���Iو��ن+�� �126ن ا�7رر و ذ�ك �ط


�ون �د�6.1.    
��ن +�� و �و �م �ط��ر ا�ط*ن    �و ���ن إ.
�� د�وى ا���ؤو��� ��� ا��ؤ


���وء إ�� .�د ،ا��
�Y �ن &�ل #6 إ�راءات ا��<��سا��ر�� #6 ا���ل ا���
ري و  
��
�  .2ذ�ك �ن ا���ؤو��� ا���-�ر�� �طق �ن &*��
 ا��وا�د ا�

��ن +�� 6# +
�� ا�دء #6 إ�راءات ا��<��س     �
 ���ن ط�ب ا���و�ض �ن ا��ؤ��
Iب &ط� 
��
��ن ���  +ق #��ون ��ل ����ب�م، و �دم إ���ا�ر�وع ��� ا��ؤ

�ل ا��7
�ن ����� ا�7رار ا��6 �+��= �ب #���م 6#� �715-ت  +�ث .ا��<��س 

�ون ��
ري ��� ھذه  �ن ��21رر .����
ر : "ا���ؤو��� ا��7���و��وز أن �� �ؤ


1دارة ا�ذ�ن �
�وا #6 وظ
I��م و.ت ا��ر�� ا�ذ�ن أ��د إ���م ا�ط*ن  و ا��
�Iون 

ھ��ن أو ا�?�ر �ن ��ؤو��� �ن ا�7رر ا�ذي �+�ق ا����
و.وع ا�ط*ن ��7
���ن 

  ".�راء +ل ا��ر��
 U����ط*ن �ن ھذا ا��ص أن ا���رع .د ر�ب ا���ؤو�� ��
+ 6# ����
�� ا��7

��ن�ب ا��ؤ�
 �واز�� ��س ا���ؤو��� ا��7
���� #6 �ر+��  ،ا1�راءات ����

ب ا��ر�� ���&-�� ا����و�� #�6 ا����ن �-ر#
ت .ل ا�����س ��د .�
م ا��ؤ>�

���ؤو��� و�و�.  

�دة �واز�� إ! أن ا!��
ق ��� �&
����و       . 

�رAم �ن أ��
 �+��� ��
ل 6# +

��6#
 ���U ��= �ط�ق أ+�
م ا���ؤو��� ا���-�ر��  ،+دوث أ7رار ���ر�� أو ا�?�ر 
��
�
 ��� ��س ا���ؤو��� ا���د��  ا��6 !و  ،ا��وا�د ا�����
��وز ا!��
ق ��� �&

�ب ا��
ق ا�طراف �ظرا �+ر���م + 
ا��6 ��وز ا!��
ق ��� ��د���
 أو ا�ر�وع #��

.د���  .ا��

��م �ر�� ا��و-�� ���ا��<��س  إ�راءاتو�طق ��س ا ذھ    �
�ب + 
ت �- �

  715ا��
دة  ���=:�
��ن ا����ر ا�ول أو  ": ا�و�� ��� أ�= #6 ا���رة  1:�

�6ا����ر�ن ا�و�ون �و�ب ا��
�ون 
�ا��<��س ا��6 ���ف  تإ�راءاو���زون  ا�

ھ����و �ر�
ت ا���
 �ؤ�."  

  
�ب �
 �-ت ���= ا��
دة  ه ا��ر��ذ��� ھ �ؤو��� ا�و�و����س ا�� ��ري��+

�� ا�ذ�ر  ا���ؤو��� أ�
�ن ا��
�ون ا���
ري،   549��م ��ص ����
 #ا��واز�� ا�

��م�
  .ا���رع #6 �ر�� ا��و-�� 
��ق ��د�ر  ��ل       �� 
��� ھو ���
�� ا��<�أھم �
 �د&ل #6 ا&�-
ص ا������ ا�

�����+رص ��� ��د�ر ��ك ا�+-ص ��د�را -+�+
  .د ذ�ك أن ا���رع ،ا�+-ص ا�
 ��
�+�
+-
?�ر �ن ��
وز ا���N ا����� �رأس ا��
ل ������ ا�+����� �+�
�� �و  ،�

                                                                 

إذا "�دد ا
�Q[و
ون )ن ��ل �Sر #��وا �"����Sن �� ا
"زا��"qم "�و�ض ا
Sرر و "#ون ": �ن ا
��Pون ا
�د�� b�p 126"�ص ا
��دة  - 1


"�Qوي إذا )�ن ا
�S�P ���ب #ل ��qم �� ا$���qم  ���� ��

"�و�ضا
�Qؤو�
"زام ."  
ق، ص - 2�Q
 .I�221ل و��ا ا
دري، ا
�ر�% ا
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ا�+-ص ا������   ��د���6ذ�ك #�د ر�ب ا���رع ا���ؤو��� ا��7
���� . ��1وال ا��ر��
�
��� ���

  ،ونا�ذ�ن  �م �+��ق +--�م M�راءات �&���� ��
و دون -دق و أ�


رة  ��ل ���#6  ��21رر  715#6 ا��
دة " ��وز"��ؤو��� �واز�� �ن ا���رع  ا
���

 ��وز أن ���د ��س ��ؤو��� ا��7
�ن  " :ا��6 ��ص ��� أ�=  #�ر��
 ا�:��



ھ��ن ا�ذ�ن �م �+�ق �ن +--�م ا���د�� ���ر�� أو ا���
#/ و �م �-
دق �������� 
�ؤو��� #6 ھذه ا�+
�و  ،"��
ا��ر�� ذات ا���ؤو���  ظل #6 ���� ��س ذ�ك #

�ؤو���  ا��+دودة ھ6� ��  . 2و�و
     
����
�� �راء ا��ر�� �+ 6# ����
��ن ا��7�
 .رر ا���رع ��ؤو��� ا��ؤ��


ءت#Mن ھذه ا���ؤو��� ا��7
����  ،�ن ا�?�ر �ن طر�ق �&ص�  ���
��زاء ��&

  ��رع ا�+ظر ا�ذي و7�= ا�� �-

 ا�&����و ا�&
ص ��/ ا��ر�� أن ���ري أ

�����
 �ن طر�ق ھذه ا���
������ ا��زء ا�ذي �ر�د  ،��&��ض رأ 
����أي �راء أ

�N ���ط��  ،�&��7= �ن رأس ا��
ل� 
�Iرا�
ء ھذه ا���م ا��6 .
�ت ?�M:م ��وم 

�ن  #�رة أو�� 714ا��
دة  +�ث .7ت ذ�ك، 3ا��
ل أو ا!+��
ط6 ا��
�و�6 رأس�ن 

 ��� أ�= �-�
 ا!���
ب �+ظر ��� ا��ر��: "ا��
�ون ا���
ري ����� -
و  �ا�&

�Iرا�

�رة أو وا�ط� �&ص �� � 

ب ا��ر��-إ����= ا�&
ص �+
  ". رف 

ب 6#    ���!

م ا��ر�� �. ��
+ 6# 
وا�ط� �&ص �ن ا�?�ر ��-رف أأ� 
����

��= و ��ن 

�
�7
�ن �/  ،�+��
�د�د .��� ا���م �#���زم ھذا ا��&ص 
��ن أو �/ أ�7
ء ���س ا1دارة أو �/ أ�7
ء ���س ا��د�ر�ن +�ب �ا��ؤ

  .ا�+وال
ر ھذا ا��&ص #7* �ن ذ�ك �<�=     ��� 

ب�����!

م .  =
�و ��ون  ا�&
ص،�+

��ن أو أ�7
ء ��� +�ث أن ا1دارة،�س ذ�ك ا��زا�= �&-6 و �7
��6 �/ ا��ؤ
��&��ض  ا��ر�� #�رة :
��� أ�
زت �راء أ�7
ء ���س ا1دارة أ��م 714ا��
دة 

�

رأس �� 
�-�
ل �Aر : "��
�� ا��6 .ررت �&��ض رأ��Aر أ�= ��وز ������� ا�

Iر أن ���3 ����س ا1دارة أو ���س ا��د�ر�ن �راء �دد ���ن �ن �ا��رر ��&

 
��
  ".ا���م .-د إط

ن أ�7
ء ���س ا1دارة  #�ط     ��Mأن ��و�وا �راء ا���م  دون �Aرھمأي أ�= 


��ر�� �-

Iر أ��ن #6 ا�+وال �Aر ا��ررة �و.وع ا��ر�� #6  ،ا�&�!  أن يا�&

رة ا��ر��ا�?
�� �ن  �ون��  .ھذا ا��&��ض �?ط�� &


ب        �+� =��
أ�
 إذا ا��رك ا�?�ر #6 ھذه ا������ �ن طر�ق �راء ا���م 
��ن أو �/ أ�7
ء ���س  ،ا��ر���7
�ن �/ ا��ؤ��
 
�<ل �ن ��د�د .����� =�M#

Iر ا1دارة�
د�� أو 6# +
�� و.وع ا��ر�� 6# &� ،#6 �ل ا�+وال �واء #6 ا�+
�� ا�


 ��م ا���
ب ا���م أو +�
ز��
 �ن ��د�".
�ون ��
ري  715و ھذا +�ب ا��
دة 

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
 . 5، 3ھ��� ��Mد دو�دار، ا
�ر�% ا
2 -   ،bل ط��# 'Rري " ��ط��"
� ا
��Pو���، ط�� "أ�ول ا
��Pون ا"#�

�ط�)� و ا
��ر ا ������
  .432،ص 1994، ا
دار ا
ق،   - 3�Q
 ��د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
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ب ا��ر�� ����ن ��� ھذا ا��&ص ��د�د .��� ا���م �+� =��
�&ص ��-رف 
��ن أو +�ب ا�+
�� �/ أ�7
ء ���س ا1دارة أو ���س �7
�ن �/ ا��ؤ��


  ."ا��د�ر�ن
أن ��وم  �ن و ھذه ا���ؤو��� ا��7
����  ��ر�ب �ن ا�+ظر أي ��زاء ���/ ا��ر��   

�
 �ن طر�ق �&ص �ن ا�?�ر���� إ!��وم �ذه ا������  ���ن أن ��= ! ،راء أ

رة ا��ر�� ا1دارةأ�7
ء ���س �
د�� �Aر ا��ررة �&�  .و#6 ا�+
!ت ا�

   

ھ�� ���أ�
  ،�و��ن �ن ا�-�وك و ھ�
 ا���م و ا���دات �-در �ر�� ا��

ل ا��ر����، و أ�
 ا���م #�6 ��:ل ا�+-ص ا���د�� �ن ا��ر�
ء و ���ون ���
 رأ


 -�� ا�داIن ! -�� #ا���دات ���
��دھ
 ا��ر�� و �7�6 ��� +� ��
� 
��:ل .رو7

ھم�
ھ�� ،ا���
ھم ھو ا��ر�ك #6 �ر�� ا�����
�ض �ن  ،#و ��رف ا���م ��د ا�

 =�>و " �� و #6 ذات ا�و.ت ا�-ك ا��:ت ��ذا ا�+ق+ق ا��ر�ك #6 ا��ر"ا���= 
ا���م ھو ��د .
ل ���داول �-دره �ر�� : " ��40رر  �715ر#= ا���رع #6 ا��
دة 


��
��
ھ�� ���:�ل ��زء �ن رأ� ".ا��

�� إ7
#� ،و �ن أھم &-
Iص ھذه ا���م    �

��  أ��
 �Aر ،���داول ���.،�Iز���� 

 ���م #Mذا ���ك ا���م أ�:ر �ن �&ص وا+د طر�ق ا1رث �
ن ��� ا�ور:� أن ���وا
-&�

�رة ا�+�وق ا���-�� �ذا ا���م #6 �وا��� ا��ر�� اوا+د        .�1�و�� �
��م �+��ظ و+د�= ��� ا�رAم �ن ��دد �
���= و �ظرا ��ذا ا!��راك 6#      �
إذن #


ت  ،ا���م 6# +
�� ا1رث �:*��ض ا���ر�6# �
د�=  / ا���
ري ا�����6ر�
��#Mن 
ا���ؤو��� ا��7
���� �ن ا!��زا�
ت ا��
��I �ن ھذا ا���م أو ھذه  تر� .د 499

 ا1رث�ن ا���م �ر�ب �دة ا��زا�
ت ��+���
 ���و�� �ن ا��&
ص �+
�� ، ا���م
��ما����:ل #6 أ��م #6 �ر�� �

ھ�� أو �ر�� �و-�� ��2.  


ب أ��م �ن      �أ�
 ا���رع ا��زاIري #�M= �م ��طرق ��ذه ا�+
�� أي +
�� ا��
ا��
��I �ن ا���م أم !  ا!��زا�
تطر�ق ا1رث #�ل ��ر�ب ا���ؤو��� ا��7
���� �ن 

  ؟
��م  ��679د �-ت ا��
دة    R� ن���
�ن ا��
�ون ا���
ري ��� +�وق ا��ر�
ء ا��


 ��� أ�=�-� ��
��م إ�� ا�����/ #6 �ر�"  :ا����
/ +ق ا��-و�ت ا��ر�ط 

د���
�� �Aر ا��
ت ا���
د��، و��
�ك ا�ر.� #6 ا����
�� ا��
ت ا���  .ا���

وا+د ���م أو       ��
�
ت ا�����م ا���
�� #6 ا���R� ء

 ��:ل ا��
��ون ا��ر���

ء ��� ط��ب أ+د ا��
���ن و��ل و+�د، #Mذا �م �+-ل ا��
ق، ��ن ا�و��ل �ن ا��7
ء 


لذا��ر�
ء ا�����  ".ي ���= ا!
   

!��زا�
 �م �<ت ��
 ا���رع ���ا��
��I �ن ا���م ا���
�� ا��6 �����
  ت


 �&ص ھ��# ����
ه ذا��ر�
ء، إ! أ�= ! �و�د �
 ���/ �ن أن �طق ا���ؤو��� ا��7

                                                                 

ق،ص   - 1�Q
 .�M�184- 185د �ر�د أ
�ر���، ا
�ر�% ا
ق،ص   - 2�Q
236
ط�ف �ر #و����، ا
�ر�% ا. 
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 وھ6 و+دة �+ل ���ا!��زام ا����:ل #6 ا!��زا�
ت، �ظرا ��و#ر �روط�
 أو أ
  . ا���م ا���
�� و��دد ا�طراف وھم ا��
���ن

  �-
��م ��ك   ،#1
�-ل #6 ا���م ا��
��� ���داول إ! إذا .�د ھذا ا1ط*ق ��ود &�
#
=����
ع ،������ب ا�-�6 ھو ا��د�ن ا�-�6 7�� ا ا���مذھ ��ن .د � و ��داول 

��. 6.

ء ا��ر�� �����ذ�ك أو�ب ا���رع أن ��� ا���م ا���� إ��  ،�=�رات .ل ا
���
� 
������ن ا��
�ون ا���
ري  ��52رر  715، +�ث ��ص ا��
دة 2أن ��م ا�و#
ء 


 إ�� أن ��دد �
�* "  :��� ا�=���  ". ��ون ا���م ا���دي ا
      
�#

�� ��?�ر ��ل ھذا ا���
زل �ن ا���م ! ���/  ،إ! أن ا���رع �م �ر ذ�ك ��+#
�د�د .��� ا���م �
��� ا1ط*ق��� � 

ء ا�����ب ا�-�6 ���ز��#�رر ا���ؤو���  ،


��ن ��
ه ا��ر�� ���د�د ا����� �ا��7
���� ��ل �ن  ا�����ب ا�-�6  و ا����
ز��ن ا�
����
�ون ا���
ري ��� أ�=�ن ا�� ��48رر  715، +�ث ��ص ا��
دة ����م ا!  :

" N��7
�ن ��
�ون و ا�����ون ��ز��ن 

ھم ا���&�ف و ا��+
ل ��م ا������د ا���

��ل 7د  ��
ا���م �Aر ا���دد و ���ن ا��&ص ا�ذي �ددھ
 ���ر�� �ن د�ن ا��ط

��ن و ��� ا��بء ا���
6I ��د�ن ��� �
�ق ا�&�ر ���م
  ".أ-+
ب ا���م ا����

.-�و ��    � �
! ��ر�ب ����
 ��د�د  �ر ھذا ا�+�م <ن ا���
زل �ن ا���م ���7ن إ�

6 ����م ���  ،ا�د�ن�

�و#
ء إ�� �
�ب ا�+
�ل ا�+ 
ل �ظل ا�����ب ا�-�6 ���ز�
  .3و�= ا��7
�ن

    �M# =�� زل

.6 :�ن ا���م ا�ذي ��
ق ��� د#/ �
ھم ا���+ل  =و إذا أ�ر ا��
�ده�+ل ا��ر�� #6 ا  .�4+�وق و #6 ا!د�
ء ��� ���/ ا�ذ�ن أ+رزوا ا���م 

��ن .��� ا���م ���ر�� �
ز �= ا�ر�وع  إذا و#�و     
أ+د ا����
ز��ن أو ا�+��� ا����

�ل �
ء ا��+
ل إ��=  ا�د�ن،��� �ل ���م �
�� #6 ا��7
�ن �/ �
 ���وا�د ا����ط


�ل ا�د�ن #6 �وا���=� 
  .��48رر  715و ھذا �
 .7ت = ا��
دة  ،5ا�&�ر ��ز�

 ا�ر�وع ���=  أ�ر و����ل ��� ا��ر��      ��
��M�ر#� +
�ل ا���م ��6 ��ون �

��.

�N ا���

 .د #Mن ا���رع ،���! ��وز ا���
زل ��= إ! و أ�زم أن �ظل ا���م ا
 �715د�= ا��
دة و ھذا �
 أ ، 6#6 ��*ت ا��ر�� إ�� أن ��م ا�و#
ء �ل .���= ه��د


�ل ���ل �داو��
 و  ،��52رر ��
��م �Aر ا���ددة R� 6��#Mن #رض ا�ط
/ ا!
�ؤو��� ��� و�= ا��7
�ن��
��م �
�7��ل ���ر�� ا��:ور ��� ا�+��� و �ط.  

                                                                 

ق،ص   - 1�Q
 .�M�181د �ر�د أ
�ر���، ا
�ر�% ا
ق، ص - 2�Q
 . ��450طR' #��ل طb، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 3�Q
 .I�217ل و��ء أ
دري ��Mد�ن، ا
�ر�% ا
ق، ص��طR' #��ل طb، ا
�ر�%   - 4�Q
 .451ا
ق، ص  - 5�Q
 .��216د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
ق،ص   - 6�Q
  .��451طR' #��ل طb، ا
�ر�% ا

 7-      G.Ripert- R.Roblot- " traité de Droit commercial", les sociétés commerciales- par Michel    

Germain- Librairie générale de Droit et de Jurisprudence- Tome 1- Volume 2-10ème edition- année 

2002 - page 322.  
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��ن     

ھم وا��+
ل ��م ا�����
 ��� ا��� 

 �و���
 ،و �ظرا �ن ھذا ا�+�م ��د .

ت �دة ھذه ا���ؤو��� ا��7
���� ��ل �ن ا�����ب و ا��+
ل  +ددت�ا��:�ر �ن ا���ر�

��ن

��ن #�ط �ن �ن ا��
�ون ا���
ري ا��-ري  119+دد��
 ا��
دة  #�د .��م ا�����

��ن �ن  23 - 228و +ددھ
 ا���رع ا���
ري ا��ر��6 #6 ا��
دة  ،�
ر�V ا���
زل�


�و إذا  ب ا����
زل �����
زل إ��= 6# ��*ت ا��ر��،�وم ��ل ا���م أو ا���م �ن +

.6 ا��+
ل ��م �ن طر�ق ر#/ د�وى �
ن و#� ا�����ب .��� ا���م ،�= ا�ر�وع ��� 

6 ��� �
�ق آ&ر ���
زل �= �ن ا���م ��/وI
  .ا!��زام ا���
��م �أ�
 ا���رع ا���
ري ا��زاIري #�د +دد �دة ا!��زام �� ���
�داد ا����� ا��

�
 ��48رر  715و ذ�ك +�ب ا��
دة ، ���ن �ذ�ك�-� ���
�ل ����ب أو : "#�رة :
�د ����ن �ن 
ط ا��6 !زا�ت �م �ط�ب �
ھم أ+
ل ��ده ! ��� ��ز�
 �ن �داد ا�.��


ت ا���
زل  ".إ:
ب ����ص ھذ    �= و ه او��ود ���دة ��&��ض +دة ا��7
ن �ظرا �-�و� إ��
د 

رره ا��
�و�6 �� ����
 �-
��ن�&
  .+��� ا����
����ن 6# +
�� ا���
زل �Aر ا�+���6 ا�-وري #�ض ا���= ھذا ا��+د�د ���دة ذ +� *


زل ��&ص ��و.ف �ن  ،ا�ذي ���
زل #�= ا�����ب �ن طر�ق ا��د��س���
أو ��وم #�= 
ر ا�د#/، #�6 ھذه ا�+
!ت���ض �ن ا�#7ل  
�=# ،أ-*�<ن �م ��ن ا���
زل  ��ب ا�+

�ل #�رة ا���ؤو��� ا��7
���� #6 ھذه ا�+وال �Aر � ��
أن ���طن ا���رع ��ذه ا�+
ا��+
ل  .د �ر��ب �ن طرف +��� ا���م أو ��
 #6 ذ�ك �ن �+
�ل و Aش ،�+دودة

  .��م
�إن ا���رع ا���
ري      =��
��ر�ره ��ذه ا���ؤو��� إ��
 .-د ��د�د .��� ا���م 

 *
. =��و ھذا ا��داول �����د ��= �ل ا�طراف ا�����ب و ا�+���  ،���داول��
�#
�ن إ7.
�  .��1ر��ا إ�� ا���

�ن    .
���م �Aر ا���دد ا����� و �7
�ن ا�����ب �/ +��� ا����� ����
ھذا 
��م��.  

ق ذ�ره �طق ��� +��� ا���م #6 �ر�� ا��و-��    � 
��مو�ل ��
�ن ا���رع  

ھ��ن +�ب ا��
دة .د ا��ر�� ���ر�
ء ا�����

ھ�� �
 ا��6  715ھ
 �ر�� �:�
:

��ط� " :�-ت #6 ا���رة ا�:
�:� ��� أ�=�ر�
ت ا��و-�� ا� �����طق ا��وا�د ا���

ء ا��واد �:��

ھ�� �ا��ذ�ورة أ�*ه ��� �ر�
ت  673 إ�� 610و�ر�
ت ا��

��م �
 دا�ت ��ط
ق �/ ا�+�
م �
ا�&
-� ا���-وص ����
 #6 ھذا ا��و-�� 
  ."ا��-ل


ھ��و  �
ھم #6 �ر�� ا����ؤو��� ا��ر�ك ا��� 
��# /���ن  ،ھ�
ك +
�� أ&رى ��
�وا#��=  ا��ر�ك ھذه ا�+
�� ! ��ر�7
 ���= ا���رع ل ��رر ����
�ؤو���= ا��7�

=�

ھ�� إ�� �ر�� أ&رىذ، و��/ ��� ز�
دة ا��زا���د  ،�ك 6# +
�� �+و�ل �ر�� ا��
��ط� أو �و-�� 
�� �+و�ل ا��ر�� ��ر�� �7
�ن أو �و-�� ��رض ا������ ا�

                                                                 

1 -G-Ripert- R. Roblot, Op, cit, page 322.     
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��م، �

ھ��ن  إ���ذا �ؤدي # �
ر ا���ن د�ون ا��ر�� ��ؤو���  ��Iو��نا��
�-
  .�ط��� و �7
���� #6 أ�وا��م ا�&


ھ��ن ��� ھذا ا��+و�ل ��      � �ن �<�= أن =إن ا���رع .د أ�زم �وا#�� �ل ا��

ق أي #6 �ر��  ،���ل ��ؤو����م �7&���
�ت ���= #6 ا�� 
��� ��س �


ھ�� أ�ن �
�وا ��<�ون ��ؤو��� �+دودة و ا��راد��� �ر��= ا��
دةو ھذا �
  ،ا��
��ط�ب ا��+و�ل : "ا��6 ��ص ��� أ�= #�رة أو�� �ن ا��
�ون ا���
ري ��17رر  715

  ".إ�� �ر�� �7
�ن �وا#�� �ل ا��ر�
ء
رAم أن  ،#�ذا ا��+و�ل ��و.ف ��� �رط .
�و�6 و ھو �وا#�� �ل +��� ا���م    

ذ�ك -�ب ا��+��ق ����
 �ظرا ��= �ن ا�7روري +7ور �ل +��� ا���م و �وا#���م 

 ��= �ن ا�-�ب  ،��� ھذا ا��+و�ل�
�ب ل ���+�ل أ+�- 6���و ھذا #6 ا�وا./ ا�


ھ��ن �دا�� �� ،+7ور �ل ا�����
 �-
�� �ن طر�ق &�
ھ�� ا��ؤ�ر�
ت ا��
6���  .1ا���وء �*د&
ر ا�


ھ�� ��ر�� �7
�ن �-3 ا��ر�
ء ��Iو��ن ��ؤو���     �#Mذا �م �+و�ل �ر�� �
��� #�ط���� ��د�ون ا�����
 ����
�د �
ر�V  ��ك أي ،�Aر �+دودة و �7 Y��� 6�ا�

�ؤو��� ا��ر�
ء #6 �ر��  ا��+و�ل ا��
�و�6� ��� 
���
ھ�� �ن ا�د�ون �ا��

ر�V ا��+و�ل �+دودة +�ب أ����م و دون �7
�ن�� ��
�  .ا�

��م  �
��ط� أو �و-�� 
ھ�� ��ر�� �و-�� �
�� �+و�ل �ر�� ا��+ 6# 
��ب  ،أ�

د�� و��س �
�� �Aر ا���� #6 ا������ ا��Aع�وا#�� ا�

 ھو ��روض #6 ا1���� 

��
� .2ا�+
�� ا�

  

6�

ت  :ا��رع ا�:Iء ا���
 .ا����رك <6# +
�� ا�&ط ا1دار����ؤو��� أ�7

ھ�� ��م �ن طر�ق ���س إدارة ا�ذي ���ون �ن               �إن  إدارة �ر�� ا��


د���
�� ا��و ��ذه ا����I ا�دور ا�+�وي #6 إدارة  ،أ�7
ء ��و�� ������م ا������ ا�

��
�ن أ�7
ء ��&ذون ا��رارات ا�*ز��  ا����س ���ون ، وا��ر�� و 6# ����ر أ��

�� ا�-وات�A>  .13دارة ا��ر�� 
    ���س ا��د�ر�ن �وض ���س  
 �د�دا وھو��
 ���ن ���ر�� أن ���� أ��و

�ب  ا1دارة،+ 6�
���وب ا1داري ا���/ و ذ�ك 6# .
�و��
 ا��
�رط ا��-ر�3 
���س ا��د�ر�ن �ن طرف ���س  و ��م ����ن. �4ن ا��
�ون ا���
ري �642ص ا��
دة 

                                                                 

1 - Francis Lemenier "sociétés anonymes", creation- Gestion- évolution- Delmas- 18ème edition, 

2001, page 306. 
2 Ph. Merles op, cit, P136 et 697-   
ق، ا
��MR . د - 3�Q
  .I�255ل و��ء أ
دري، ا
�ر�% ا

#ل �ر#� ��Qھ��، )�' أن "  : )�' ا�b .�ن ا
��Pون ا
"��ري ا
"� "�ص 642أ�ظر ا
��دة  - 4 �Q�Quون ا��P
ھذه ا
�ر#� ��وز ا
�ص �� ا

#� إدراج ھذا ا
�رط �� ا
��Pون ا�Q�Qu أو ��#ن أن "Pرر ا
����� ا
���� �tر ا
��د�� أ	��ء و�ود ا
�ر.  "Mu %SZ#�م ھذا ا
QPم ا
Rر)�

b]��
 ".إ
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،�و ا������  ،و ��� ����ره 1دارة ا��ر�� �=ا�ر.
� �� ھدا ا�&�ر و ��و�� ا��را.

�� ھ6 ا��6 ��وم�
ب أ�7
ء ���س ا��را.� ا�ذ�ن .د ����وا �ن ا�&��
�ن  

��� أو �-��  ن��� أن ���ن ا��&ص ا����وي �ا����و��، ا��&
ص ا�ط =�:��
،��Iت  و دا
�6 ا��6 �&7/ ��
�&7/ ���س ا��روط و ا!��زا��  .ا��&ص ا�ط

     
ت +�ث ���ن ��دو
�
�� ھ��I ا��را.� أو ��دو6 ا�+���ن ا������ ا�� 
��
أو  

ت  ����= و ��+-ر ،أ�:ر
�#6 �را.� أ��
ل ���س ا1دارة و ا1ط*ع ��� +


ط�
 و د#
�رھ
 و ا��ر�� ،#6 ا�����ر و ! �<ن �= = ! ��د&ل =��� ،ا��+�ق �ن ا�7
 =���
��د.�ق #6 -+� ا����و�
ت ا���د�� #6 ��ر�ر ���س ا1دارة أو ���س #


�� +ول ا�و7��� ا��
��� ���ر�� و  ،ا��د�ر�ن���� ا����� ���و #6 ا�و:
Iق ا��ر

��

�<�ور ا��ر�� ،+ ��#

�� ا���ر#� ا���  .6��1 ��ون ������� ا�


�� و�&7�ون أ�
 #6 �ر���م #���ن ا����رون �ن طرف ا������ ا��
�� ا��و-�� 

ھ���أھ��
 ا���ؤو���  و ���س ا!��زا�
ت ا��6 �&7/ ��
 ا����ر�ن #6 �ر�� ا��

����
  .ا��7

ر��
ب أ&ط
ء أوذو .د ��وم أ�7
ء ھ 
ت ا1دار�� Iواء #رد�� أو  ه ا����
ت ��
&�

،���

ت +
�� ا�&ط<و#6 ا�+
�� ا�&�رة أي  ��Iء ھذه ا���
، ��وم ا����رك ��7
 أ&ط
ء  �ظرا !ر��
ب ��� و�= ا��7
�ن، ا���و�ض  ا���
��� ا����:�� 6# ��ؤو���ا�


ھ��ن أ����م �ر�ب ���
 أ7رار��واء ���ر�� أو ��?�ر و +�� ���.  

ھ�� �7
ء ���س ا1دارة #6 �ر�� ا���� ����
�Iو��ا��
�دة أ�= !  ��67 ،#�� 

  �ن

ھ��ن أو ا�?�ر    �
 أن ھذه ا�7رار !  ،ا�7رار ا��6 �-�ب ا��ر�� أو ا����
ط

��

 إ�� &ط< ا.�رف أ:�
ء .����2Mدارة ا��ر�� م���ن �.  
    

ن  أ��  
��� ��I
�� ��I
�
�I��م و .د ��ون ا���إذا :ت &ط<ھم #* ��ر �ن �

و .د ��ون ا���ؤو��� �د��� ��د�
 �&رج #���م �ن �ط
ق  ،ا���ل ا�&
طY ���ل �ر���

ل�
 و ��درج �+ت ط
I� ا�#�I
�� 

.ب ������ أ�7
ء #��ؤو�� ،ا�&ط
ء ا��د��� �ا��

  .  �3د���ا�أو/��ل ا���ؤو��� ا���
��I و�زدو�� و �<&ذ  ���س ا1دارة
        ��
ار��
�م �&ط
ء  و��وم ا���ؤو��� ا��د��� ��7
ء ���س ا1دارة 6# +


�?�ر
�ل �/  ،���ر�� أ7رت �و��ون �7
���� �-درھ
 ا���د ا�ذي أر�= ا�?�ر ا���

ره ��:ل ا��ر�� و�زء �ن  ،ا��ر����
و ا��6 ��<ل �ن &*��
 ���س ا1دارة 

�����.    


أو  ،�7
ء ���س ا1دارة ا���ل ا�7
ر�ا���ؤو��� ا��7
����  .د ��ون �-در ��
ذي و./ ���م أ:�
ء إدار��م و أ-
ب ا�?�ر 7رر #��ون ھ�
 ا���ؤو��� ا�&ط< ا�

                                                                 

ق،ص ،   -1�Q
 .334و  263و  ��257د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 2�Q
 .�M�262د �ر�د أ
�ر���، ا
�ر�% ا
�د�ر�� �ر#�ت   - 3 �P��"�

�Rت ا�Z�
� .ا
��Qھ�� وإدار"�qأ�ظر ا
QPم ا
	��� �ن ا
�Rل ا
	��� �ن ا
��Pون ا
"��ري ، وا
�"��ق 
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ت ا��-رف ا�&
طY ا�ذي و./ �ن ���س ا1دارة ،��-�ر��، و #6 ھذه ا�+
�� ��ب إ:
�� �+ق ا�?�رو ا�7رر ا�ذي  �����1
و ا��*.� ا�.   

�<ل أ�7
ء ا����س �ن �ل ا�&ط
ء ا��6 �ر��ب #6 ا�����ر ا وذھ     �، �#
71
 
��6 �م��وا��ن و ا���ظ��
ت و &ر.� �م�دم ا+�را�إ�� 
�  .���ر�� ��ظ
م ا�
��ر�ن ��� �ر�� ا��و-��  و ��ري     ��� ����
��م، ھذه ا���ؤو��� ا��7�
و���  


���:��  .�2ل ا����ر�ن #6 �ل أ��
ل ا��ر�
ت ا���
ر�� ��
ه ا��ر�
ت ا��6 ��و�ون 
    

��ر��#�-در ھذه ا���ؤو���  أ�#���س ا1دارة  ،�و ا���د ا�ذي �رط ا����ر 


ھ�� ��د و��* �ن ا��ر����ذا  
،�ن إدار�� اأ�ر و���
�7 أ�7
ؤه #6 �ر�� ا��

�� ��و��ل <�ر إ7
#� ��-وص ا��
�ون �#Mن ��ؤو���= ��+دد ��� 7وء ا��وا�د ا�


��ر�
ت  �-
 :�ن ا��
�ون ا��د�6  ��� أ�=  579 ة ، +�ث ��ص ا��
دا���
ري ا�&

م أو " ���*� ��
7
�ن ��� �
�ت ا�و�
�� �Aر .��
إذا ��دد ا�و�*ء �
�وا ��Iو��ن 

ي أ-
ب ا��و�ل ����� &ط< ���رك، ��� أن ا�و�*ء �و �
�وا ذ�
ن ا�7رر ا�

��# 
�����= أ+دھم ���
وزا +دود ا�و�
�� أو ��# 
7
���ن ! ��<�ون ����"، 


�� ا��6 �+�م �
ر ا����ر�ن و�*ء �ن ا��ر�� #��Mم �&7�ون ���وا�د ا���
و
  .�-ر#
ت ا�و�*ء

       ��
��
دي و��/ ��� ا����ر وا�ب ذل ا�� ،#6 ����ذ و�
��= وھ6 ��
�� ا�ر�ل ا�
�6 و  #���= أن ���زم
�+دود ��ط
�= ا��+ددة #6 ا��
�ون ا���
ري و �ظ
م ا��ر�� ا�

�+��ق  #��ؤو����م ��+-ر #6 ا�����ر و ! ،�+�
م ا�واردة #��
ا+�رام ا 
�� �.*�

Iر�
ح أو ا�&ذ�وا �ن ��
�� و +رص  ،ا��ر�� �Rر 
�ن أ�7
ء ���س ا1دارة ���


ح  .     #6 إدارة ا��ر�� ! �����م �7
ن ا�ر
�ت �7
���� #6 �ل ا�+وال ل ��ؤو��� ا����ر إن�� ذا�= إ! إذا ھ6 �&-�� ��+�= 


ن ا�&ط< ���ر��
3 �7
���� �<ن �-در  ، �/ أ�7
ء ���س ا1دارة -� 
���+#
�وا#�� ���/ ا��7
ء Yط
��  ،ا��رار ا�&�Aوا#�� أ�
�� -دور ذ�ك ا��رار + 6# 
أ�

! ��ون ا�.��� و  ،ا��7
ء #* ��<ل ��= إ! ا��7
ء ا�ذ�ن وا#�وا ��� ا��رار

ر�7 �ت���  ��Iو��ا��: ��  . 3ا��را�7
 #6 �+7ر ا���


�6ا�&رق ا��
�و�6 #6 إ�راءات ا��<��س و : و �ن أ�:�� ھذه ا�&ط
ء �:*     ��
 
��رھ
، أو �دم ا���
م ��ر ا���د�*ت ا��6  أو �دم .�د ا��ر�� أو  ،ط*ن إ�راءا�=


 ا��&-�� ا����و��، �.د �طرأ ���
��د ا���ب ���= و ھذا ا�&رق ر ا��ر�� 
�ص -ر�3 ��
ه ا�?�ر و ��
ه ا��ر�� ����

��  ا���رع ا���ؤو��� ا��7+ 6#

<7رار، 
��

1دارة6# +
��  إ-
د ا�ط*ن ���
��Iن ��  . إ

                                                                 

1 - ،���#�

���ر "ا
��Pون ا
"��ري، اu)��ل ا
"��ر�� و ا
"��ر و ا
�"�ر، ا
�ر#�ت ا
"��ر�� و اuوراق ا
"��ر�� " )د ا
�ز�ز ا ���P	
، دار ا

 �� .318، ص1997و ا
"وز�%، ط
2 -Dominique Vidal, "Droit des sociétés", Manuel L.G.D 2ème edition, année 1998- page 187.   
ق،ص   - 3�Q
 .315 -314)ز�ز ا
�#���، ا
�ر�% ا
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 ":#�رة أو�� <�= ��21رر  �ن ا��
�ون ا���
ري 715#�ذا �
 .7ت = ا��
دة      

1دارة ا�ذ�ن �و ا��ر�� ا�ذ�ن أ��د إ���م ا�ط*ن و ا��
�Iون �ر �ؤ����وز أن �
�ؤو��� �ن ا�7رر ا�ذي ��+ق ��

�وا #6 وظ
I��م و.ت و.وع ا�ط*ن ��7
���ن �


ھ��ن أو ا�?�ر �ن �راء +ل ا��ر���
��+�ق �ن  ا����ر�ن و ذ�ك �ن ،"ا����ز�ون 
7
�نو���Iو ، #�م-+� إ�راءات ا��<��س��
و ���ن  ،ن #6 �وا��� ا��7رور 

  .7���1رور ا�ر�وع ����م ������ن أو ا�ر�وع ��� أ+دھم

أو  ،6# �وء إدارة و ����ر ا��ر�� و .د ��ون ا�&ط< ���:*       �����د�
ء  ��


 ��
�
د و ��رھ
، ا������ ا���و �ل �
 ���U �ن ذ�ك �ن أ7رار .د ��/ ���ر�� أو �*�
�م ا��ر����?�ر 
��-و-
 #6 ا�+
�� ا��6 ! ��ون #��
 ھذا ا���ل ا����U ��7رر  و. 

�6 ���ر�� ���= 6#
��ؤو��� ��د�� �= ! ��د &ط< #6 ا�����ر �ر�ب#M ،ا��ظ
م ا��، 

س ا���ؤو��� ا���-�ر�� �ط�ق أ+�
م ا��
دة �ل &ط< ���و�ب ا���و�ض ��� أ

ن ��ؤو��� �7
���� �ا� ا�+وال �ظل�ل  أ��
 #6 إ! ،�ن ا��
�ون ا��د�6 126
�ذه ا���ؤو��� ��
� ����� ا��ط���
+�ث �&��ف ا���Iو���  ا!&�*ف ��ون 


&�*ف �-درھ
، #��ون إ�
 ��دا أو ��* �Aر ��روع، �ظرا �ن ھ.د &ط
ء ا� هذ

1دارة #6 �وا��� ا��ر��# ��ون أ&ط
ء #6 ا�����رب ، ��
 .د �7/ ا��
��Iن ��

�ت أ&ط
ء #6 ا�����ر�� 
7��م #6 �وا��� ا�?�ر أ7رار ��?�ر �����#.  

.6 أ�7
ء ���س ا1دارة ��ون      /� ����
#&ط< ا����ر ا��ر�ب ����ؤو��� ا��7

Iدة &ط
�

ا.�-
د�  2 ، ���
�و .د ��ون &ط< #6 �ط�ق ا��وا��ن أو ا��ظ�� ا�
أو  ،إ�داع أ��م ا��7
ن �+د ا��وك �دم
ل �إھ� 
 �ن&ط< �
��ا����ر��، ��
 .د ��ون 

�6 ���ر��، ��
 .د �ظ�ر ا1ھ�
ل 
�
ح -ور��، أو ا�&روج أن ا�?رض ا��وز�/ أر

ت و ا�د#
�ر ا���
ر�� ���ر�� ،#6 �دم ا��<��ن ��� ا��ر��
�+ ��
��  .أو �دم ا�

  ����
-درت ھذه ا��-ر#
ت �ن .ل أ�7
ء ���س  إذا إ!و! �طق ا���ؤو��� ا��7
��7م ا1دارة
ل ��-ر أي ��ب و�ود ،أو �   .3ا!��راك #6 ا!#


رض �/ ��
ط #6  ��ر�
ءا!��7
م ��
 ! ���ن ��م ��� �ن ذ�ك .د ��#
�ر�� ��

�+�
  .4ا��ر�� و �-

وا�ر.
� ���  و��ب ��� أ�7
ء ���س ا1دارة أن ��و�وا وا�ب ا�1راف   

�?�ر، ��
 ! ��وز �
��ر�� أو 
�رة ��
ط  �7ر -ر#
ت �ل ���م ���/ ا���رار �


ء +�وق ا��ر�� �ن ا�?�ر����أو ا���
م �Mداع أ�وال ا��ر�� 6#  ،�����ر�ن إھ�
ل ا

1#*س
ت #6 ا�و.ت ا�ذي ��ون #�= �ظ
م ا��ر��  ،�ك ��دد �
أو ا1.راض دون �7


ت�

رة  ا����ر�ن .�
مأو  ،�و�ب ا�+-ول ��� �7�
ت �زا#�� �ؤدي  �&����
   .5ا��ر��

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
 .�M�221د �Iل و�� أ
دري، ا
�ر�% ا
2 -      Dominique Vidal- op- cit- page 187   
ق، ص  - 3�Q
 .�M�263د �ر�د أ
�ر���، ا
�ر�% ا
ق،ص  - 4�Q
255
ط�ف �ر #و����، ا
�ر�% ا. 
5 --  # 'Rق، ص��ط�Q
 .488 -��487ل طb، ا
�ر�% ا
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��7م ���رة 
ھ��ن أو �
ح ا����+�� �+د ا��
 .د ��وم ���س ا1دارة +�ز ا�ر��

&�
 =�

، أو .����+���� 
���� �Aر ��رو��  ذطو��� و�دم �وز�#
.رارات ���ل ��


ت �Aر -+�+� �ن �ر�ز ا��ر�� ا��
�6 و�ن �
�
�1*ن �ن  =�
��?�ر، أو .�
ب �
م ا�?�ر �ن طر�ق ر#/ .��� أ��م ا��ر�� #��1 ،
. �1ك 7ررا ��?�رذ��زا����

�د : " �و��
 ��23رر  715وھذه ا���ؤو��� ا��7
���� �-ت ����
 ا��
دة  �

1دارة ا��
�Iون 
ه ا��ر��  ��Iو��ن�� ��
7
�ن +�ب ا�+��
��� و�= ا!��راد أو 

 ��� ��
م ا���ر���� أو ا���ظ���� ا��ط�+�
 ��

ت ا����
أو ا�?�ر إ�
 �ن ا��&
�6 أو �ن ا�&ط
ء ا��ر��� أ:�
ء 
�
ھ�� و إ�
 �ن &رق ا��
�ون ا���ر�
ت ا��

���رھم�."  
   �
�7
ء ���س ا1دارة ! �ؤدي إ�� و إن إ�
زة ا������ ا��� �Iط
� ���-ر#
ت ا�&


 #6 �&��ف  ،إ��
�Iم �ن ا���ؤو��� �ن ا�7رار��ل �
 ھ�
ك أ��
 ���ن أن ��ون 
  .3#�رة :
��� ��25رر  715و ھذا �
 .7ت = ا��
دة  2ا���ؤو���


در�= ��ر�ر �و.�= �
 دام� ����
أن أر�
ن  ��
 و! ���6 ا����ر �ن ا���Iو��� ا��7

 �ر�ت ��ك ا�7رار�� =�
  .ا���Iو��� .د ا����ت #�و! إھ�


م ا���ر���� و ا���ظ���� ��ون و    �+R� س ا1دارة��ء �
&رق أ�7 ����ا�&ط
ء ��

ھ���
�� ا��6 �+�م �ل ا��ر�
ت، #��ون  ،ا��ط�� ��� �ر�
ت ا���أو ���ك ا��وا�د ا�


و�� �ن ا���رع أن ����ب أ�ر .در �ن �ك ذ ا���Iو��� ��
��� و�7
���� و+�
  .  4ا�&ط
ء ا��6 .د ��/ #��
 ا����ر ���ردا ��د ��
ر��= �وظ��� ا�����ر

�6وإن    
�أو +�� ار��
ب أ&ط
ء  أو ا�+�
م ا���ر���� وا���ظ����، &رق ا��
�ون ا�

،�7ر ا�?�ر ���ن ��ر#��
 و �#
ر و ا��6 ��ن ا�&ط
ء ا��ر��� أ:�
ء ا����� ا���

� ا�����ف ��23رر  715ذ�رھ
 ا���رع #6 ا��
دة �  .#�رة أو�� -
   �I
��

1دارة ��و�وو#ا�����ر ��-�+� ا��ر�� #����م ا��زام ا�+�ط� و ا�+ذر و  نن 

��أو ا�&ط
ء ا���� ��� ��س ا�&ط
ء ا�&
ر�� �ن  ��
دي و.وع ا�&ط
ء ا���و.

��ط�=  ،دي +دو:�
إرادة ا����ر�ن و ا��6 ! ���ن ����� ا��
67 أن ���ف #


ت�
ل و �-ر#
ت ا����ر ��� 7وء ا�ظروف و ا��*�
-� و أن ، ا���د�ر�� أ#&

!��راك �/ أ�7
ء ���س ا1دارة ،ا����ر أو ا��
Iم Mدارة ا��ر�� ��&ذ .رارات 


 ��ون ھذه ا��رارات �+�وي ��� �&
طر و��
ز#
ت � 
�
Aد��و
���س  #��ون .ا.�-

 ا1دارة�

طر �+�ل  .د �ن ا�&�
رات ا�&رى دون آ&ر �7طرا !�&
ذ .رار أ+�&�


ھ��  ���ر��،� ��&ذ#و ھذا �:�ر ا�و.وع #6 �ر�
ت ا��وال و &
-� �ر�� ا��
� ا.�-
د�����س ا1دارة .رارات #6 ا�����ر �+ت �<:�ر ظروف �أو .د �+دث  ،-

                                                                 

1 -  ،���Q د�M� ري"�وزي��"

��Q "�رح ا
��Pون ا ،%
���ر وا
"وز�%، ا
ط�� اuو
'، ا
�زء ا
را ���P	
 .292، ص 1997، �#"� دار ا
ق، ص  - 2�Q
 .�263ر�د أ
�ر���، ا
�ر�% ا
uي &رار ��در �ن ا
����� ا
���� أي أ	ر $��SPء د)وى ا
�Qؤو
�� Sد $ �#ون  " :�� �Pر"�q ا
	���� �25#رر  ��715ت ا
��دة  - 3

 ."ا
�P[��ن �aدارة $ر"#�qم Zطp أ	��ء ا
��Pم و#�
"qم

� ���Q"�ر ��  - 4�Qھ��" ر�Q�
 175ص" �Q[و
�� ا
��Qر�ن �� �ر#� ا
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 *���
Iر،+�ل ا��ر�� ��#��
ر أن��ن  &ھذه ا��رارات أ&ط
ء #6   ! ���ن ا��
  .ا�����ر

 و ���= #
�&ط< #6 ا�����ر ���ن #6 &رق ا�+�
م ا��
�و��� ا��6 �+�م �-ر#
ت 
<�ور ا��ر�� 
�د  ،ا����ر ا�ذي ��ون �ن ا���روض +ذرا و ����� ���
و ���وم ا��&


 ��&ط< #6 ا�����ر �ل �ن أھ�ل �ط�ق  أو .
م �-
�3 ا��ر��أو أھ�ل  ا��وا��ن،�ر��
�� ا��ر��  .
م�-ر#
ت �-ب #6 �-�+�= ا�&
-� �وض �-�+� ا��ر�� أو #
��

�1&-�
 أو +�� �ن طر�ق �ر�� أ&رى.  

د�� ذ�      �
�&ط
ر ا� �����ك #
ن ا�&ط< #6 ا�����ر �&��ف �ن ا�&ط
ء ا���

ور ���6 ا�وا./ #�= �ن ذ��ه ا�&�رة، #
�&ط< ھ�
 ذ���روع ا��ر�� وا��6 ��+���
 ھ
�ف #6 ا�����ر ا���ون �ن �-ر#
ت �ا���Iو���، ��
 ����ز ا�&ط< #6 ا�����ر �ن ا��

ر�� �ن �-�+� & 3�

��� �ن �وء ا����، و �ن -ورھ
 �+��ق �-� ����د��

  .2ا ا�&ط< .وا�د ا���ؤو��� ا���
��Iذا��ر�� و�+�م ھ
��ر�ن أ   ��� ����

 #6 و+دة ا���ط� ا�ذي �+�م ��ل �ل و ��د ا���ؤو��� ا��7��
�

+�ث ! ���ت �ن ھذه ا���ؤو��� إ! ا��7
ء ا�ذ�ن ا��ر7وا ��� ��ل  ،ا��7
ء
  .3ز�*�Iم و أ:�وا ذ�ك #6 �+7ر ���� ���س ا1دارة

 ���ن ا���-ل �ن ا���ؤو��� ا��7
���� إ! إذا +-ل ا!��راض ��� ا��رار ا��ر�ب #*
�رط أن ��ون ،��7رر  

 #6 �+7ر ا����� ا��6 -درت ����:� 
ا!��راض -ر�+

  .4ھذه ا��رارات

 أن �ل أ�7
ء ���س ا1دارة .د ار��وا ��س ا�&ط<   �I6 دا��، و ا�&ط< ا����رك ! �

6��ب �دم و�ود ر.
� �+��� �ن  �كذ� ل ��أن أ+د ا��7
ء .د ار��ب &ط< 
��ون �-دره ر�Iس ���س ا1دارة  �ذ�ك #
��رار ا�&
طY .د، ا��7
ء اF&ر�ن


!��راك �/ أ�7
ء ���س ا1دارة�ظرا 1ھ�
�= ��ر.
� و ا�1راف ��� أ��
ل  ،
7
�ن��
��رى أ:�
ء ، ا����س #��<�ون  
�� �و +�� �/ أ�7
ء ���س ا��را.

�  .ا�+د�ث �ن ��ؤو��� أ�7
ء ���س ا��را.
�دم ا���
ر�� 6# ��
 أ�= ! ���6 ����-ل �ن ا���ؤو��� ا�      7
���� ا1د�
ء �

��
�� ���س ا1دارة �ن ا�?�
ب ��د �ذ�ك &ط< ���
#����-ل �ن ھذه  ،�ن ا1ھ�
ل 

�= ا���
ف ذ�ك ا�&ط<  ا���ؤو��� ��ب��Mأن �:ت �7و ���س ا1دارة <�= �م ��ن 
�ذر ��ولأو أو ��/ +دو:= �ض ا���= �ن �+�ل ا����ر �
ن ا�?�
ب ، و ھ�
ك 

�ذر ��روا =
�A ن
، إ! أن ا�را�3 ھو ا�1�
ء �ن ا���ؤو��� #6 ع���Iو��� و�و �
�
د ا�?�
ب ����ب ����ف ا����ر ���� �&ص ذ+
�� ا�ر ا���روع، �
��رض أو 

ر �*���Iو���، �ن  ا��ر�� &
رج ��رھ
، و! ���� 
�#
ا��ر���ن أن ��رد ا�?�
ب ��د �

                                                                 

1 - D. Vidal, Op, cit, page: 189-190.  

� ���Q"�ر ص  - 2�Q182ر 
ق،ص   - 3�Q
 .�264ر�د أ
�ر���، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 4�Q
 .I�2612ل و�� ا
دري، ا
�ر�% ا
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ا��رارات أو  ذا��&�ف �ن +7ور ا!���
ع .د ��ون Aر7= ��
دي ا!��راك #6 ا�&


دي ا!��راض ������1.  

��ر ا�?
Iب �ن ا!���
ع ا�     ��� ����
ا��رار  ذي �م ا�&
ذو��وم ا���Iو��� ا��7

+ث أ�ور ا��ر�� ا�&
طY أ:�
I= �ن .ل ز�*I= ا�+
س ا�= �م ��ن �7ر�ن، ��� أ


 ا!.�-
د��، #�
�ت وظ���= �ر#�� ! #����، #��ون ��
���ر ��
ط� =�ك ذا���وط 
�<ل ��
ه ا�?�ر و��
ه ا��ر�
ء �# ،=I*وب �ز��
 ھو ���� ��
�&طؤه أ�:ر �


ھ��ن�  .2ا��
ا���
ل ا��6  نإ! �و �ن ا�د��6 أن ! ��وم ��ؤو��� أ�7
ء ���س ا1دارة   

�د �ر��م ا��7و�� #* ��ؤو��� ����م  ،ار��وھ
 أ:�
ء �7و���مأ�
 إذا و./ ا�7رر 

ل أ:�
ء �دة إ! إذا�  .3و! ���م #6 ا����س ا��7و�� �
ن ا�7ر را�/ �#

    =�
��ر ا���ن ا�+ذر ا�ذي ��وم �ل ا+��
ط��
! ��وم  +دوث ا�&ط
ء، ���
دي#
�

��= ���/ ا��را�= أو ��+ول  ،ا��وا#�� أ:�
ء ا��-و�ت ر#ض أو �دم���ل ��دم ا

  .دون ا��را�= #6 ا�&ط<

1دارة ��ب أو! ا��<�د و      و ��ط�ق ھذه ا���ؤو��� ا��7
���� ��� ا��
��Iن 

��= ! ���ن أن ��وم ھذه ا���ؤو��� ا��7
����  ،ا��:ت �ن و�ود ھذا ا�&ط< ا����رك
�/ ا���م أن ر�Iس ���س  ،4-
در �ن ر�Iس ���س ا1دارة ���ردا إذا �
ن ا�&ط<


ء��= ���ردا� ،ا1دارة �= ��س ��ؤو��
ت أ�7
ء ���س ا1دارة اF&ر�ن و ���ن �

�� �دم ����ن أ�7
ء ���س ا1دارة + 6# �-
و���ن إ��
ء ا��ل �ن ا���ؤو��� &


��م ��� أ+�ن و�=����و�
ت ا�*ز�� ����
م ��
، 
7
�ن 6# +
�� أن ��� ! 

 ار��
ب�I
�� 

.ب �����  .5ا���3 ا��

و 6# +
�� ��ر�ر ا���ؤو��� ا��7
���� �ن طرف ا��
�M# 67= �+دد ا���N ا�ذي     
����
�د ����م ا�7رر  ،��/ ���= ا���ؤو��� ا��7إ7
#� �+-� �ل �&ص ��7
�ن 

  .6ا���و�ض ��� �ل ا����ر��ن #6 ا�&ط<  ����م أو
<�= ��23رر  115-ت ا��
دة +�ث �  ���
إذا �
رك �دد ��ر �ن ا��
��Iن : "#�رة :


ل #Mن ا��+��� �+دد +-� �ل وا+د 6# ��و�ض ا�7رر�
1دارة #6 ��س ا�#."  
�ن و ا�+���  ،��
 ��3 ا���رع أ�7
ء ���س ا1دارة +ق ا��*ك أ��م ا��7
ن    
ا6�I ا��ر�� #6 ا�+
!ت ا��6 ���رر د ا��
ه أ��
 ��7ن ��ؤو��� ا����ر ه ا���مذھ


��#7
 ر�و��م ��� أ�7
ء ���س ا1دارة ����� ���-ر#
ت ا�&
ط�I ا��6 �ر��و��.  

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
 .�293وزي ��Mد ���Q، ا
�ر�% ا

� ���Q"�ر �Q[و
�� ا
��Qر�ن �� �ر#� ا
��Qھ�� - 2�Q176ص . ر 
ق، ص   - 3�Q
  .�264ر�د أ
�ر���، ا
�ر�% ا
4 - G. Ripert- R. Roblot op cit, p.514   
5 - Ph. Merles op cit, p 501-502  
6 -  G. Ripert et R. Roblot op cit, p 514  
ق، ص  - 7�Q
�س ��طR' ا
��ري، ا
�ر�% ا(267. 
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�� ��ر�ر ا��ر�� �راء    + 6# ����

1دارة ا���ؤو��� ا��7
 �طق ��� ا��
��Iن ��
?رض �&��ض رأس ا��
ل �-

 ا�&����رھم ا���رع  ،أ���ن  ��Iو��ن+�ث �


ب �+� 
�Iرا���ن و ا��&ص ا�ذي .
م �7
�ن �/ ا��ؤ��
�د�د .��� ا���م �

 �-ت ���= ا��
دة ��  .�ن ا��
�ون ا���
ري 715ا��ر�� +

��م 6# +
�� و�طق ��س ا� �

�� ��� ا����ر�ن #6 �ر�� ا��و-�� �
م ا��+
ي �ر�� +�ث أ&7��م ا���رع ���س ا�+�
م ا��6 ��ري ��� ���ر ،��ددھم


ھ�����ري �ر��  أن ��:ل #�6 ، ��ن ا��رق ا�و+�دا���� ����
ا���ؤو��� ا��7

��ص ا��
�و�6 ا�-ر�3 ��
ھ�� وا.�7
�ن ا����ر�ن  ،ا��� 
#6  ض#�و ���رأ�

�
�د �ر�� ا��و-��  �-
7�� ����م ا���رع  -�� ا��
�ر �ط�ق أن أ��م  &

�رAم �ن ، 07  – 96 ا��ر�ن  03ا��
دة 
�= أ��
��M&ذ ھذه ا��
دة ��ر��� أ 

� ��م���

�و��� .
ط�� و-ر�+� ��ط�ق ا��7
�ن ..  
أ�
 أ�7
ء ���س ا��را.� #��+��ون ا���ؤو��� �ن أ��
��م أي �ن ا�&ط
ء ا��6    

#Mذا ار��وا أ&ط
ء ���ر�� �
�ت ��ؤو����م �7
����  ،���ر#و��
 أ:�
ء �<د�� ��
��م

���أن ا��&ص ا����وي ����= أن ��ون �7وا  1.
�ون  ��
ري 663د �ن ا��
دة و �


 ��:�=، �= #6 ا����س #6 ���س ا��را.� و ���ن ��:*��� +�ل  .دو أي �&-
 ط

�?�ر ا���رعو ذ�ك دون  ،ھذا ا���:ل ا���ؤو��� ا���
��I و ا��د��� 6# +
�� إ7راره 

�ؤو��� ا��7
���� ���&ص ا��
��وي -��= �7وا #6 ���س ا��را.�ا1&*ل �� ، 
�ؤو��� ا��7
���� ��/ ��� ا��&ص ا����وي و ��س ��:�= ا�ذي ��+�ل��
# 

-��= ��:* ، أ&ط
I= ا��&-�� #�ط ا���ؤو��� �ن 
�
ل ا��6 ��وم ��R� ����
 
أ�
�<ل ���
 ا��&ص ا����وي �# ��� �
.6 أ�7
ء ���س ا��را.و�= ا��7
�ن �/ 

7
�ن �/ و��س��
 =�:�� .  
    � ����
 
��م #Mن ا���رع �م أ��
7
ء ���س ا��را.�  #6 �ر�� ا��و-�� �

����
رAم أ�= .رر ��ؤو����م ا��د��� ا��&-�� #6  ،��ص ��� ��ؤو����م ا��7

  715ا��
دة :�
! "   :�ن ا��
�ون ا���
ري ا��6 ��ص ��� أ�=  #6 ا���رة ا�و�� 9:


ء ���س ا��را.� أ�� ��ؤو�����+�ل أ�7   �
ل ا�����ر وا���
UI ا���ر���>��ق ��
 
   ".و��و�ون ��Iو��ن �ن ا�&ط
ء ا��&-�� ا��ر��� &*ل �دة و�
���م... ���

# ��
+ 6# 
��I
* ��+�ل أ�7
ء ���س ا��را.� ا���ؤو��� �ن أ��
ل ا�����ر و ��

ھ�� � ،إھ�
ل  أو �دم �را�
ة ا����ر�ن ���
��م��ص ا��
دة و #��
 �&ص �ر�� ا��

ر أ�7
ء ���س " :�ن ا��
�ون ا���
ري ��� أ�= #�رة أو�� ��29رر  715���
 ��ن ا�&ط
ء ا��&-�� ا��ر��� أ:�
ء ��
ر�� و�
���م و ! ��+�ل  ��Iو��نا��را.


��I
ب أ��
ل ا�����ر و ���  ."أ�� ��ؤو��� 

                                                                 

��وز "���ن �Zص ���وي �� ���س ا
�را&� و )��b أن ���ن ��	I دا[�� )�د "����b  ":�ن ا
��Pون ا
"��ري )�' أ�b ��663ت ا
��دة  - 1

 %SZ� ��

�Qؤو�
�Rس ا
�روط و ا$
"زا��ت و �"�Mل �Rس ا
�Qؤو
��ت ا
�زا[�� و ا
�د��� #�� 
و #�ن )Sو �b�Q ا
�Zص دون ا
��Qس 

bQR� و&ت

��Zص ا
���وي ا
ذي ��	�b و إذا )زل ا
�Zص ا
���وي ��	�� و�ب )��b اb�IZ"Q �� ا �����S"
 . "ا
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��م  #
ن �ص  �كذو ��
� ��ر�� ا��و-�� ���

 715ا��
دة  :�
.د .9   �7 :
 ،
��س ا�+�م أ�7 U����أ�= ! ��ؤو��� ��7
ء ���س ه ا��-وص ذ�ن ھ �

و ! ��<�ون �ن أ��
ل ا�����ر  ،ا��را.� إ! إذا ار��وا أ&ط
ء أ:�
ء ��
ر�� أ��
��م

�  .+�ث ! �<ن ��م 

 أ�7
ء ��
UI أ&ط
ء ل أ�7
ء ���س ا��را.���+� ���ن أنر ��ن #6 وا./ ا��     

 و �دم ����م ���ن أ��
ل ا�����ر #6 +د  ���
،���س ا1دارة 6# +
�� ����م 

 

رھم ���ر�ن #ذا�����ر ا����6 ���ر�� و �م ا����
�<�ون ���
 إ! إذا .
�وا � *
����ن#.  

   ����
 

ت #��+��ون ا���ؤو��� ا��د��� .ل ا��ر�� و ��و�ون  ���دو6أ�
�ا�+

�?�ر 
�و�ض �ن ا�7رار ا��6 ��+�و����

ت   ��دو6و إذا �
ن ���ر�� �دة  ،
�+

7
�ن ��
ه ا��ر��،  ��Iو��نو ا��ر�وا #6 ا�&ط<  �
�وا ��

ت و ��ب ��دھ
 إ:
ذل ��
�� و ��س �+��ق �����ا�&ط< �ن �
�ب ا��را.ب �ظرا �ن ا��زا�= ھو ا��زا  .م 


ت و ��
س &ط   
�
ر �و7و�6 و ھو ��وك ا��را.ب ا�+ر�ص < ��دوب ا�+���، 

ت و ا�7رر
��ن &ط< ��دو6 ا�+ ��� .د ا�7رر�ن ، ��
 ��ب و�ود ا��*.� ا�


ب أ&رى ! �*.� ��
  ���م �ن�
���دوبأ�ن أ�:�� ا�&ط< ا��و�ب ����ؤو���  و .

ت ا�واردة #6 ا���ر�ر ا���وي ا�ذي ��د�=�د�
�
��  ا���دوون م -+� ا����� ا�����

  .1ا��د.�ق #6 -+� ا����و�
ت �دم وأ ،أو ���س ا1دارة

ھ��ن�
واة �ن ا���
ت �ن ا+�رام �دأ ا��
�
 ��/ ����م  ،��
 ��+�ق ��دوو ا�+��


ت و ا�&ط
ء ا��6 .د ��
&��
 ��ؤو��� إط*ع ���س ا1دارة أو ���س ا��را.�

  .��2���و��


ت و �7و ���س ا1دارة  
��Iول#�ل �ن ��دوب ا�+�  =�

��را�ن أ�� د
، =�

ل و �ل #6 إط
ر ��-��
#* ���ن ��7
ء ���س ا1دارة ا1#*ت �ن  و


ب �A ��+ ،ا���روض ��� ا���دو�ن #ر�7
 ����م ا�ر.
� ا��6 �
ن �نا���ؤو��� 
ب ا�7رر ��?�ر أو ���ر�� و�ب  ا����ر �/ ا��را.ب #6 ا�&ط< ا��ركأ�
 إذا �ا�ذي 

����
�<ل +���
 �ل �ن ا����ر�ن ، ا���و�ض �ط�ق أ+�
م ا���ؤو��� ا��7�#
7
�ن وا���دو�ن��
.  

7
�ن �/ أ�7
ء ���س ا1دارة إذا �د&ل 6#       ��

ت 
��<ل ��دوب ا�+� 
��
��
ره ���ر #��

�&ط< و أو #6 ،63أ��
ل ا�����ر  =��� ��
�دم إ�*�= ��= و  +

  .       4ا��زا�= ا�-�ت

                                                                 

ق، ص  -  1�Q
 .321 -�320ر�د ا
�ر���، ا
�ر�% ا
ق،ص   - 2�Q
 .311)�ورة )��ر، ا
�ر�% ا
3 - Ph. Merles, op, cit, p : 605 et 322   
4 - G. Ripert et R. Roblot, op, cit, p : 496  
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ت �ن أ&ط
ء ا�����ر     
�و���= #* ��<ل أ�7
ء ���س ا��را.� و ! ��دوو ا�+

رھم ���ر�ن #����ن ���ر���<�ون ��ؤو��� �7
����  ،إ! إذا �م ا��� ��
#�6 ھذه ا�+


ھ��ن �ن �وء ا�����ر ا��ؤدي �+دوث أ7رار ���ر�� أو ا�?�ر�  .و+�� ا��ر�
ء ا��
  - 6��� ا��+د�دو إن #�رة ا����ر ا�����و��  
��ن ���ن  ،و! ���ن 7ط ���و��


ل ا�1�
�� و �
��-ر#
ت أو ا�#
ر ا����ر ا����6 ذ�ك ا��&ص ا�ذي ��وم ا��
و ��ون ذ�ك -�� -ر�+� و وا7+� و ������  ،ا����ررة #��
 �&ص ����ر ا��ر��


ه ا�?�ر +�ث �ظ�ر ��?�ر أ�= ا����ر ا�+���6��، 
����

ر أو ��وم ��ل Aط
ء أو 

ل �&ص ��&ر �ن طر#=  ��-رف <وا�ره����

ت -��  ،�&�Y وراءه و إن إ:

   .1ا����ر ا����6 ��/ ��� را#/ د�وى ا���ؤو���
 � و��دوووذ�ك �د&ل �7ن ا����ر�ن ا������ن �ل �ن أ�7
ء ���س ا��را.


ت
����ر ا��ر�� Mذا# ،ا�+�
�وا . 
���# ��ون ���
 <وار��وا أ&ط
ء ���ر�� �
7
�ن��
.  

��د ��ل         ، و��� ��س ذ�ك #Mن  ا��د�ر ا����6 ���ر�� وا�ذي ا�7م ���ر�� 
=�
#  
�<ل +����#  
������ت �ن ا���ؤو��� �ن أ��
ل ا�����ر إ! إذا �
ن ���را #


.6 ا����ر�ن7
�ن �/ ��
2.  
أ�7
ء  ���م �ن &ط< .د ا�7رر ا�ذي إن : ا��7
����إ�راءات د�وى ا���ؤو��� 


ت ا1دار��Iو�� ���م أو ا�?�ر، .د �-�ب ا��ر��  ا�����ء أو �
، #�ن أو أ+د ا��ر�
�و�ض��
 ��
  . +ق �ل ھؤ!ء ر#/ د�وى ���ط

    : د�وى ا��ر��  - أ

ت
�
ھم أن �ر#/  ،���ن ���ر�� أن �ر#/ د�وى ��� ��دو6 ا�+�و ���ن +�� ���


�?�ر ا7ررأ أ�+�وا��ؤو����م ��-�ر�� و �7
���� إذا  و ��ون ��م،ا�د�وى ��و  ،

�� ��� ��ر�ر ���س ا1دارة ! ���6 ا���دوب ا�ذي ار��ب �إن �-
د.� ا������ ا�

  .3&طـ< �
 �ن ا���و�ض
و �+ق ���ر�� أن ���م د�وى ا���ؤو��� ��� أ�7
ء ���س ا1دارة ���رد�ن أو    

��ن ��������

ل ا��6 -درت ���م أ:�
ء ا1دارة  ،�ظرا ���ؤو����م ا��7�#R� و �ظرا

ق و أن ذ�ر�
ھ�+�ث ��م ����ن ر�Iس ���س ا1دارة  �ر#/ ھذه ا�د�وى إ!  ،و ا��6 

��ن �&ص آ&ر� ��
و إذا �
ن ا�&ط< .د و./  ،إذا �
ن ���ر�
 #6 ا�&ط< #�6 ھذه ا�+

�ذات �&-�
 #�ر#/ ا�د�و  .4ى ���= و ��<ل #رد�
�ن �7و 


�� ��ذا ا�&ط< �ن طر�ق .رار ��&ذه ! ���6 أ�7
ء     �و إن إ�
زة ا������ ا�

1دارة �رور  ،���س ا1دارة �ن ا���ؤو��� 3و ���
دم ھذه ا�د�وى 7د ا��
��Iن 

                                                                 

1 - Yves. Guyon « Droit des affaires entreprises en difficultés – redressement judiciaire – Faillite, 

économica, Delta, Tome2, 6ème edition. Page 429. 
2 - Yves, Gruyo, op, cit, page 428  
ق،   - 3�Q
 .320ص�ر�د ا
�ر���، ا
�ر�% ا
ق،ص  - 4�Q
 .316)ز�ز ا
�#���، ا
�ر�% ا
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�ن ا��
�ون  ��26رر  715��وات �ن �
ر�V ار��
ب ا���ل ا�7
ر +�ب ا��
دة 
  .ا���
ري


ھمد�   -ب� : وى ا��ر�ك ا��

ره  ��

ھم أن �ر#/ د�وى ا��ر�� -��= ا��&-�� �#6 ھذه  �ر��
���ن ���

�ن  #�رة أو�� ��25رر  715رAم أن ذ�ك �Aر وا37 #6 �ص ا��
دة  ،ا��ر��
�ل : "و ا��6 �-ت <�= ا��
�ون ا���
ري� 67�� 6�
��ل �رط #6 ا��
�ون ا�

 

�� أو إذ��
 أو  &ذ<��
ر�� د�وى ا��ر�� ��روط�ق ������� ا��ا�رأي ا��

 ا��دول �ن ��
ر�� ھذه ا�د�وى ��د �<�= �م ��ن�Iد  ".���7ن �

 ��� 
�د أ&ذ رأي  �كذو�ر��#Mن ا���رع .د ��ل �رط ��
ر�� د�وى ا��ر�� 

�� أو ا��Iذا��
 �<ن �م ��ن�
ھم ر#/ د�وى ا��ر��  �كذ، و ا������ ا�����ن ���

�= 7د ا���
1دارة
��Iن � ، =
�و�ض ��
 أ-��
�م �
�� �&-�� �ن -��ن ! �ط
و ���ن ���ر�� أن ��و7= ��
 أ���= �ن �-
ر�ف  ��ل، أ7رار ل ��
 �+ق ا��ر��

�ل ا�د�وى� 6#1.  

ھم أن �ر#/ د�وى #رد�� ��� أ�7
ء ���س ا1دارة إذا و./       �
 ���ن �����


���م &ط< ���رك ��< ��= 7رر �-&� =

�= ا���
ع ���س ا1دارة �ن  ، وأ-:�

ھ��ن دون �رر�
ح �+د ا��
�� و ،��ر�ر أو -رف ا�ر� أو ���= +7ور ا������ ا�

ر��ھذه ا�د�وى ������ �ن د�وى ا��ر�� �ن ا���و�ض #6 ھذه ا�+
�� �ن �-�ب  �

ھم�
 2ا���  .��24رر  ��715
دة � ط

 :د�وى ا�?�ر -ج
���س ا1دارة ��
ه ا�?�ر و ھ�
 ��ب ا���ر.� �ن ��رد ا�&ط< #6 ا1دارة .د ��<ل    

#* ، وا�����ر و �ن ا���ل ا�ذي ��طوي ��� ا�?ش أو �&
��� ا��
�ون أو �ظ
م ا��ر��

 �ن ��رد ا�&ط< #6 ا1دارة ��
ه ا�?�ر ��Iو��ن��ون أ�7
ء ���س ا1دارة ���
7�، 

و+دھ
 �ن ھذا ا�&ط< ��
ه ا�?�ر -��  ا���Iو��ل ��ون ا��ر�� ا��6 ��:�و��
 ھ6 

��&-�� ا����و�� 
��  .#رد�� +�ث ��+��= ا��ر�� �ظرا ����


ه ا�?�ر �ن ���/ أ��
ل ا�?ش و  ��Iو��ن��ن أ�7
ء ���س ا1دارة ��و�ون      ��

�ون أو ��ظ
م ا��ر����� ���
وھذه ا���ر.� ��
�� ����ر.� ا���رو#� #6 ، �ن �ل �&

� ��وظ�6 ا�����
 
�
�ون ا1داري �ن ا�&ط< ا��&-6 و ا�&ط< ا��ر#�6 ا����ول 
  .ا�دو��

أ�7
ء ���س ا1دارة ��
ه ا�?�ر ��ؤو��� �7
���� �ن  ��ون ��ؤو��� ،و ���=    
  .ا�&ط
ء ا��&-��  و ��س �ن أ&ط
ء ا�����ر

 ،ة ��
ه ا�?�رو �ن -ور ا�&ط
ء ا��&-�� ا��6 �ر�ب ��ؤو��� أ�7
ء ���س ا1دار
 6�
�
.د �/ ا�?�ر +�ن ا���� ���
وز�ن +دود ��ط
��م ا����� #6 ا��ظ
م ا��ا��


ب ا��ر�� ،���ر���أو ار��
ب أ��
ل  ،أو �د�د ا��وال ا������ إ���م �ن ا�?�ر �+

                                                                 

ق، ص  - 1�Q
 .�267ر�د ا
�ر���، ا
�ر�% ا
ق،ص . - 2�Q
 .�M�262-263د �Iل و�� أ
دري، ا
�ر�% ا
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�� �Aر ��رو��#
أو ��د�م ��زا��� �Aر -+�+� �&�6 �وء +
�� ا��ر�� إ��  ،��
= 7رر  أ+د ا��وك�-�# =�
��Iا 
��وم ���س ا1دارة ��د�م  .د ��
 ا،#��دم إ���


ن ا�ذي ��I!6 ��+-ول ��� ا�

�� �ر�زھ
 ا���� =�
��زا��� �-ط��� ��?�ر ��1

�= ا��ر���+�1.  

+�= #6 �وا��� ا����ر    ��

��ظر ����د ا�د�وى ��د��  ،و ��?�ر د�و��ن ���طي ذ
�7و  �ن -در�وى ��-�ر�� �ظرا ��&ط< ا��&-6 ا�ذي و د ،�/ ا��ر�� �رط=


دم  و، #��وم ا���ؤو��� ا��7
���� أو ا�&ط< ا����رك ��ل ا��7
ء ���س ا1دارة���
�ر#/ ھذه ا�د�
وى ��� �ل �ن ، #��وات �ن ار��
ب ا���ل ا�7
ر 3ا�د�وى �رور 

ا1دارة +�ب ا�ذي �طق ���= ��س أ+�
م ���س  ���س ا1دارة أو ���س ا��د�ر�ن
 ��� �ل �ن أ�7
ء ���س ا��را.� أ�7
�ر#/  ���ن أن ��
، ��28رر  715ا��
دة 


ت
�  .2إذا ا��ر�وا #6 ا�����ر أو ��دو6 ا�+

 

 
  


ھ��: ا��رع ا�:
�ث�  .ا��-
ل �ر�� ا��
����� ا!��-
ل ��1
ء �ر�
ت �د�دة أو              
ھ�� �.د �+دث أن ��وم �ر�� ا��


!�د�
ج �/ �ر�� 
ت�
��ن أ&رى، و ���وم �
���:�رة ��� +�وق  ا�������ن ا�

ل ا��ر�� ��رض ا�دا��Iن ��&طر،  .ا�دا��Iن-��

���+�ث أ��م #� �ر�� :م�/  ون�

م �+�
�� ا�?�ر 6# +
�� #�دأ�:ر، إ�� �ر���ن أو  ه ا�&�رةذھ ����م�+>&ل ا���رع 

 .+دوث ا!��-
ل

ل ا��ر��     -��

 ���و�ن �ر�
ت  �+دث#��
�د ����م رأس ���د�
 �&��6 ا��ر�� 

و ���ن إ�راء ا!��-
ل ?ض ا��ظر �ن ��ل ا��ر�� #�د �+دث ا!��-
ل �ن  ،�د�دة
��ط��د ��/ �ن �ر�
ت �7
���� أو �ر�� #  ،أ��
ل �&�����ر�
ت  ���و�ن �و-�� 


ھ�� ���و�ن �ر�� أ&رىا�و .د ���-ل �ر�
ت  ،��ؤو��� �+دودة ذات�و ! ��م  ،�
���-� ��
ل ا�دء #6 �وز�/ ! د أن ��م ا!��-
ل  ��ن ،إن �
�ت ا��ر�� 6# +.

  .�و�ودات ا��ر�� ��� ا��ر�
ء

ھ�� #Mن ھذا و       �� ��ر�� ا�����

��  إذا �م ا!��-
ل ��+�م �وا#�� ا������ ا�


د�� و ھذا �
 أ�د�= ا��
دة ���د�
 "  :��رة أو��#6 ا�.
�ون ��
ري �ن �A 759ر ا�

ھ�� ا��د�دة #
ن ھ�ا ا!��-
ل ذ��ب �+��ق ا!��-
ل ��د�م ا�+-ص ��ر�
ت ا��


د�� ���ر�� ا����-�� �
�� �Aر ا��  ".��رر �ن ا������ ا�

                                                                 

1 -   ،bل ط��# 'Rق، ص��ط�Q
 .493ا
�ر�% ا
2 - G. Ripert- R- Roblot, op, cit, p 470.  
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ھ��  #��م ��د�
 �د�U د�
جأ�
 ا1�ا��ر��  أ�وال�ؤول أي  ،�ر�� أ&رى�/ �ر�� �
دون أن  ،�-3 ھذه ا�&�رة �د��� �دا6�I ا��ر�� ا��د���# أ&رىا��د���  ��ر�� 

  .�7طر ا�دا�Iون ���د�د ا�د�ن
و +�
�� ��دا��Iن �د&ل ا���رع و ��3 �-+
ب ا�د�ون ا��6 ��<ت .ل ��ر     

�
ر���7روع ا1د�
ج +ق �  ���� 6# ������و�
 ا�داء �ن ��ر  30ھذه ا�

ر�7 ا��&�ص إ�
 ا��
67 ، #�+�ما��و7وع��د�د ا�د�ون،     ، أور#ض ا���ا��ر 


ت�ر ا�أو �

�ون  756أو �رض ا1د�
ج ��� ا�دا��Iن +�ب ا��
دة  ،��د�م �7.

ري��1.   


ل ا�ذي .د ��وم = �ر��     -��*� ����
 

ھ��أ��إ��
ء ���و��  #���U ��= ،ا��

ل ا��ر�� ا����-����6  �
أو ا��6 �م ��زI�، �ن ا��ر�
ت +�ث ���م رأ��= ا��
�

  .2و ا�1�
6 ��� �ر�
ت أ&رى ھ6 ا��ر�
ت  ا������دة �ن ����� ا!��-
ل

�ل �/ ا��ر�� ��� Aرار ����� ا!�د�
ج و ��ن      �#�د&ل ا���رع �+�
�� ا�?�ر ا���

����� ا1د�
ج، ھذه ا�+�
�� �&���� �ن ا�و�� �-
�ظرا �ن ا���رع �م ���ف   ا�&

ر�7 ������ ا!��-
ل ل ��ل �ل ا��ر�
ت ا��
��� �ن ����� ���+�م +ق ا��

�Iه دا
7
�ن ����
  .6 ا��ر�� ا����-��ا!��-
ل �د��� 

د��ن ���ر�� دون ا�دا��Iن +��� ا���دات ل      �
�دا��Iن ا�و ھذا ا�+�م &
ص 


د��ن دون �واھم�و ��ل " ا�دا��Iن"ذ�ر  �760ن ا���رع #6 ا��
دة  ،ا�دا��Iن ا�
ا��ر�
ت ا������دة �ن ا!��-
ل �د��� ��
ھ�م 6# ��
ن ا��ر�� ا����-�� أو �وض 

دون أن ��ون ��ذا ،-��ا��ر�� ا����  ����
دال أو ا��?��ر ���د�ن أي أ:ر ��ا!
رھم ��� ��د�د ا�د�ن �ظرا ��?�ر ا��د�ن أو �+�ول  +�ث أن ،��دا��Iن�� ! �����ھذه ا�

  . �د�ن �+ل اF&ر
و���= #�M= �ن +ق داIن ا��ر�� ا���زأة أن �ط
�ب إ+دى ا��ر�
ت ا����-��     

 N��د�د �ل ��دون أن ��ون ��ذه ا�&�رة +ق ا!��راض أو ا���رب �ن  ،ا�د�ن
 760+�ث �-ت ���= ا��
دة  ا���د�د ��= �7
�ن ��روض ��� ا��ر�� �وة ا��
�ون


ا�+-ص ا��
��� �ن ا!��-
ل �د���  ��ون ا��ر�
ت ا������دة �ن: " �و��
7
�ن ��
ه دا6�I ا��ر�� ا����-�� #6 ا��+ل و ا���
ن دون ��
�ر�ب �ن ا�+�ول �أن 

� ��م���
  ".��د�د 

ده      �� 
�ؤو� �دمو ���ن ���ر�
ت ا������دة �ن ا!��-
ل أن �7/ �رط� 
إ! ���

6

�ب ا�1���
 ����6 أو ا�د�ون ا�����رأس ا��
ل ا�ذي ا���ل  �ن أو ،�ن ا��زء ا�
�د ����� ا!��-
ل 
آ�ت إ���
 و دون  �ن �زء �+دد �ن ا�د�ون ا��6 #�ط ، أيإ���


.6 ا��ر�
تأو�� �ن ا��
�ون  #�رة 761ھذا �
 .7ت = ا��
دة  ،3�7
�ن �/ 

                                                                 

      ....": �� �Pر"�q ا
	���� )�' أ�b �ن ا
��Pون ا
"��ري 756ا
��دة  "�ص - 1
2 - PH. Merles, op, cit, p 856.   
3  - Lemeunier, op, cit, p 317. F. 
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�-�
�� أن ���رط <ن ا��ر�
ت ا������دة  
��وز &*# :ا���
ري �
م ا��
دة ا��+�
  ".�ن ا��-
ل ! ���زم إ! �زء �ن د�ن ا��ر�� ا����-�� 


ر�7 �ا���رع  أ�
زو #6 ھذه ا�+
�� #�ط   ��دا6�I ا��ر�� ا����-�� أن ��و�وا 
��ر ��روع ا!��-
ل #6 إ+دى  ا�داء �ن�و�
  30 ����� ا!��-
ل 6# ����

 756أ+�
م ا��
دة ه ا�+
�� ذ#6 ھ و �طق ،ا�-+ف ا�����دة ����6 ا�1*�
ت ا��
�و���

ر�وا و ��وز �دا6�I ا��ر�� ا�ذ�ن : " ا��6 ��ص ��� أ�= .
�ون ��
ري 02#�رة �


 ���ر ��روع ا1د�
ج أ�
�
ر�7 7د  ن#6 ����� ا1د�
ج و �
ن د���م ���د�وا �
و  �748ن ا���ر ا���-وص ���= #6 ا��
دة  ا�داء�و�
  30 ھذه ا�&�رة #6 أ�ل

 
�د�د ا�د�ون و إ�� 

ر�7 و ��?� ا��ر، إ��ر#ض ا�� 
�د ذ�ك .رار .7
6I إ���&ذ 

ت ��د��
 ا��

ء �7��M
ت �
#���ا� �ر�� �
�رط أن ��ون ھذه ا��7 �-
!  ، و


ت ا��6 أ�ر�
�ذا ا1د�
ج ��� ھذا ا�داIن إذا �م ��دد ا�د�ون أو �م ���< ا��7 U�+� 
67

ر�7 ا���د�� �ن داIن وا+د ! ��ون ��
 أي �<:�ر ���  ،��د���
 ا������ أن ا��

��رض أ+�
م ھذه� ! 

ت ا1د�
ج، ������ ��

ت  ���.
� ��ط�ق ا!�����
ا��
دة 

�ل �د��= 6# +
�� إد�
ج ا��ر�� ا��د��� �
��راط ا���د�د ا�ا��6 �ر&ص ��داIن 

�ر�� أ&رى".   
     6�
��
����� ا1د�
ج ���  �-
����� ا��-
ل ا��ر��  �طق أ+�
م ھذه ا��
دة ا�&

�ب �ص ا��
دة +761 ���

�ون ��
ري #�رة :..  

ر�7 #6 ا!��-
ل +�ب # �كذ�       ���
��وز �دا6�I ا��ر�� ا����-�� أن ��و�وا 


ر ا���-وص ����
 #6 ا���رة ا�:
��� �ن ا��
دة :F756ا��روط و �+ت ا 
�دھ 
  .و �
م +ق +��دا��Iن و ��ا �-
�3و ���= #Mن ا���رع .د .رر .
�دة ا��7
�ن      


ر�7 �+�
���م 6# +
�� إدراج ا��ر�
ت ��د �ط�ق .
�دة ا����ا������دة ��رط �
  . ا��7
�ن

    �Iر�7 إ! ا�دا
���ل +ق ا����
�� ���ر و��
 ! ���ن أن ��ن أ-+
ب ا�د�ون ا�

ر�7  ،��روع ا!��-
ل�#��م  ھؤ!ءو #6 ھذه ا�+
�� ���ن ���
67 أن �ر#ض �

�د�د ا�د�ن أ ،��ر�
ت ا������دةا �ن ا!��-
ل دون �7
�ن�و ��د�م أو �<�ر 

ت �ن�
، إ���
 �ن ا��ر�� ا����-��  ا��ر�
ت �ن رأس ا��
ل ا�ذي �م ���= ��ك �7


ر�7 �/ ا���م ا�= #6 ا��ر�7ن ا�&�ر�ن ���ط�  .+ق ا�دا��Iن #6 ا��
ا���ط� ا���د�ر�� ���
67 ا�ذي ��در ر#ض أو .ول  3و �رى أن ا���رع .د ��   


ر�7 ��در�= ا��ر�
ت ا������دة و ا�ذي �+رم و�ود ا��رط ا�ذي +�� 6# +
�� ا��

ر�7  ،ا���ررة ��-�+��م  ا�دا��Iن �ن .
�دة ا��7
�ن�#���ن ���
67 أن �ر#ض ا��


 و دون �7
�ن �ن ا��ر�
ت�Iرا�Mھذا �
 ���م �ن  و ������ ا!��-
ل أو �<�ر 

��� ا�ذ�را��
�ون ا� �ن 756و   761 ��نا��
د�
ري ا���.  

ا��ر�� ا����-�� ��
ده أن ��م ��د�د د��= �/  
ا��
.أن �رم  و���ن ��داIن    

دة �ن �7
�ن ا��ر�
ت ا������دة �ن ا!��-
ل 6# +
�� +دو:=���!
�دد د��=  ،�#


���وء �ي �ر�� �ن
�رة 
ق ������ ا!��-
ل ا�و ھذا ا!��
ق  ،ا��ر�
ت��ك  ��
71
#� ��ز�� 

ل  ،ا��7
�ن���ل د��= ���ل ا���د�د ������= ��A 6# �ن ا�� 
��
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��I �ن طر�ق إ+دى ��� ��-
ر�7 ����� ا!��-
ل �ن د��= ��دد �� 6# =�+
  .1ا��ر�
ت

#�رة أ&�رة ��� إ��
��� و�ود �رط �7�=  �756ص ا���رع #6 ا��
دة  ��ن      
���ل ��د�د د��= 6# +
�� +دوث ����� ا!��-
ل أو ا!�د�
ج�ذ�ر .
�دة  دون ،ا�داIن 


ن أي أ�=  ، ا!��
ق ��� و�ودھ
 رAم أن ذ�ك �ن +ق ا�داIن إ�
زة ا��7
�ن أو��M
أن ���رط �7
�ن ا��ر�
ت ا������دة �ن ا!��-
ل 6# +
�� +دو:= �����ل ا�داIن 


��ر�� ا����-���د�د د��= ا�&
ص � �����.  
    

 ! ���ن أن ���ر <ن ا���رع .د .رر .
�دة ا��7���� ���
� ���ر�
ت ا�����
�ن 

�ن ���� ا ا��7
�ن ذھ و+�
�� ��م، رAم �
 �+�و�= �ن ا!��-
ل ��-�+� ا�دا��Iن
7
�ن رAم أ�= �م ��دم � �
�+����ظرا  ،��ذه ا��ر�
ت��
�ل د�ون ا��ر�� ا����-�� و 

ا��ر�
ت ا��
���  +�ث ��<ل ،��
 إ! �زء �ن رأس �
ل ا��ر�� ا����-�� و ��س ��=

دت  ��ك �ن �ل ا�د�ون و ��س #�ط ن ا!��-
ل����
�ب ا�1�
6 ا�ذي ا��
 ����ا���

=��، 
� 
  . و �ن ��� أ&رى #Mن ا��ر�
ت ا������دة ��+�ل د�ون ! �*.� ��
      ����
6 ! ���ن إ��
ره ��
س �� �كذ��دا��Iن، و �ظ�ر ��
 أن ��ذا ا!��-
ل ا�


�� ا#�راض و�ود �د�ن �د�د .د ��ون .در�= ا��
��� أ.ل �:�ر �ن ا��د�ن ا�ول + 6#
  .أي ا��ر�� ا����-��


ل ��ون 6# +
�� ��ل رأس �
ل ا��ر�� ��= أو    -��*� ����
ق ذ�ره � 
�ل �
 
��
�زء ��= �ن ھذه ا�+
�� ا�&�رة أي +
�� ��ل ا��ر�� ا����-�� ��زء �ن رأس �

 762و ھذا �
 .7ت = ا��
دة  ،ا�و.وع دون أن �&��6 ا��ر�� ا����-������� 


 ��ر�� أ&رى و �ذ�ك ا��6 �����د �ن : "�و����
��وز ���ر�� ا��6 ��دم �زء �ن �


م ا��
د��ن �+� �����7
ع ا�&M
ق ��!
و ھذه  ،"761و  758ھذه ا�+-� أن ��رر 
 
��
��#�ط ! ���/ �ط�ق .
�دة ا��7
�ن �ن ا��ر��7 أي ��ل ا��ر�� ��زء �ن رأ


 �د��� ،ا��ر���ن ��-�+� ا�دا��Iن��
�� +�ث �-3 ا��ر�� ا���د�� ��زء �ن رأ

���Iه دا
7
�ن �/ ا��ر�
ت ا������دة �ن ا���م ا���د�� ا����
 �رط أن ��ون 


�� ���ر ����� ا!��-
ل�  .د�و��م 

 أي ا#�رض أن ��دم ا� ��762ن �ص ا��
دة      ��
���ر�� ا��زء ا�1�
6 �ن رأ


��6 أ��
 ا+��ظت د�و��
 �و�دا��� 
�ل أ+�
م ا!��-
ل  ، وأو +�و.�
 #�ط ���� 
��

� ���ر�� ا����-�� 6# +
�� ��د�م ا��ر�� �د�و�����
� ا��ط�ق �-  
دون +�و.�

6  #6 ا�+
�� ا��6 ! ��ون #��
 ���ر�� ا����-�� إ! أو���ن ذ���
 ا��
��� ا��
�ب ا�

ر �ل ا��ر�
ت ا����-��  ،أي ا�د�ون #�ط�ذ�ك #��ب �ط�ق ا��-وص �رو�� و ا��

�Iو��أو د�و��
 و ا��ر�� ا��
��� �ن ا!��-
ل  �و�دا��
ا���د�� ��زء �ن �  ��-

�� ا!��-
ل ا���-وص ����
 #6  ا�و��،�7
���� �ن د�ون ا��ر�� + ��� 
�
�.


ھ�� ��ل �أي  760ا��
دة �
�� ��د�م �ر�� ا��+

 ،����= �ن +�وق و د�ون �� 

                                                                 

1 - PH. Merles, op, cit, p 886.  
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�Iا�دا 
�
ر�7 ا��6 ��وم �ن و�طق ��س أ+�
م ا!��-
ل �روط= و آ:
ره و أھ��
 ا��

�� و�ود �رط ���6 ا��ر�
ت ا������دة �ن ا��7
�ن+ 6#.  

� ا��ط�ق #Mن +
�� ��د�م ا��ر�� ���        �- ��
6 �ن و إن �
�ت ھذه ا�+��زء ا�
، �ن ا�+
�� ذ���
 ا��
��� أي ��د�م ا�د�ون دون ا�+�وق ھ6 ��<�� أ-�ب �:�ر


�� ���رض ا��*ك ا��ر�� ا����-�� ��د�ون #�ط، ��ن �و�د +
�� أ&رى �و ا��6 �م ا�

��وم ��د�م إ!  ، وھ6 أن ��ون ���ر�� +�وق ود�ون ����
 !���رض ا���رع +دو:�

،

 و ��ن د�و��<�= #6 �ل ا�+وال ا��6 #�م ���رض ھذه ا�+
��  ا���رع  أن �ن رAم�

���ن �/ ا��ر����<ل  ،�+دث #��
 ا!��-
ل �طق ا��7
�ن ��-�+� ا�دا��Iن ا����#


��* ا��ر���ن ا���د�� ��
��6 �ن رأ��ھذا ا��زء  ���تا��ر�� ا��6  و ��زء ا�
7
�ن �ن د�ون ا��ر�� ا����-�� �ظرا �ن ��

�
   .1ا��ص �
ء �


دوا �ن .
�دة ا��7
�ن 6# +
�� ا!��-
ل     ���
د��ن ا�ذ�ن ا�� ��دا��Iن ا����
ھذا 

ھ���
د��ن ���ر�� ون آ&رو��ن ھ�
ك دا�I ،ا�ذي ��وم = �ر�� ا���ن �Aر ا�دا��Iن ا�

و ، ��م +�وق #6 ذ���
 �م ���طن ��م ا���رع و ��
ھل و�ودھم و ھم +��� ا���دات
�Iص ھم �ذ�ك دا
ن ���ر�� ���م �+��ون -�وك ��:ل د�ن ��� وھؤ!ء ا��&


 1-دار ھذه ا���دات و ا!.�راض �ن �و +
�� ا��ر�� ���
ل ھ6 ا��6 د#� ،ا��ر���
��
?ض  ،ا����ور ا�ذي ��ل ا!���
ب �ذه ا���دات �ظرا ��
 �&و�= ��م �ن #
Iدة :


ح أو
Iر ا��ظر ��
 �+��= ا��ر�� �ن أر�
 �ن &��2
 ��+ق  .  
��د�
 و7/ ا���رع      # ��

د��ن 6# +�
 �+�وق ا�دا��Iن ا��

�دة ا��7
�ن �7.


ھ���#Mن ا���رع  �كذ�ن  ��� ا���س �م ���طن �+��� ا���دات، و ا��-
ل �ر�� ا��
ا��ر��6 ��طن ��ذا ا��و7وع و ��+�م +ق ا��وا#�� أو ا�ر#ض ���روع ا���
ري 

�
د�� ا!��-
ل �
�� �Aر ا��و  ،+��� ا���م�د �ر7=  ����م ��� Aرار ا������ ا�

ر�7 ������ ا!��-
ل �7ن ��س ا��وا��د و ا��روط ��ري�=ت .7و ذ�ك �
  ،ا�� 
  .�ر��6ا���
ري ا��
�ون �ن ا�- 13  236ا��
دة 

��� ا ��� +�ث ��ون أ�7
 ���ر�� ا����-�� أن �&�
ر �ن �رض ا���روع     ���

�� �+��� ا���دات��م ��رد  �/ ����م =�دم �ر7أو  ا� �-
�د�د ا�د�ون ا�&�


ر�7 ������� و إذا �رض  ،ط��م ا���د�د�و 6# +
�� �دم �رض ا���د�د ��م +ق ا��

ل-��!
و #6 �ل ا�+وال ��ون  ،ا���روع ����م و�م ر#7= ���ن ���ر�� ا���
م 

7
�ن #6 �وا��� +��� ا���دات ا��ر�
ت ا������دة �ن ا!��-
ل �د�����
3.  
  

ا�����4� %� ا��$01 ذات ا�
=>و��0  اD���ام : ا�
	�� ا� ���
  . ا�
J"ودة

                                                                 

1 - G. Ripert – R. Roblot, op, cit  
ق،ص   - 2�Q
 .I�233ل و�� أ
دري ��Mد�ن، ا
�ر�% ا
3 - PH. Merles, op, cit, p 887.  
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�رو#� �ن  إن                    � ��I
ا��ر�� ذات ا���ؤو��� ا��+دودة ! ��درج �7ن ط

ا��وال و �ر�
ت  ا��&
صا��ر�
ت ل ھ6 �ز�U �ن �ر�
ت ��،  =�� 6�#


  ا��&
ص�ر�
ت ��
�. ��+

ر ا��&-6 إ���ن �
�ظرا  +د وا�/ ��� ا!����� 

دة راط� � ��=و  ،ا�-دا.� أو ا��رة�7م �ددا �+دودا �ن ا��ر�
ء �رط�م #6 ا�


م و !ن +-ص ا��ر�
ء #��
 �Aر .
�� ���داول�ل و �&7/  �+ظر #��
 ا!���
ب ا�
� 
��
�ا����
 !ا��ر�
ء  ����� �ن  �وا#�� ���   
��&ذ ��وان ���7ن  أن��وز ��

  .أ�:ر أوا�م �ر�ك 
�در  إ! ��Iو!�ل �ر�ك #��
 ! ��ون  أن�ن �
+��  ا��والھ6 ��= �ر�
ت  و   


�و#
ة  أنو  ،+-�=و ��وز ا���
زل ���
  ، ا�ور:� إ��+-ص ا��ر�
ء #��
 ����ل 
���دا �ن Aر�7
 أن�روط ����� و ا�= ��وز ���ر�� � 
�� 
-
& 
��
  ،��&ذ ا��


��  أن���.رارات ا��ر�
ء �-در #6 ا������ ا��A>  .ا�-وات 
    
�� ا��
�و��� ���ر�� ذات ا���ؤو��� ا��+دودة  إ�� أدىو ھذا ��ا!&�*ف +ول ا�ط

�ض ا��رھ
 �ر�� �
�ض  أ�&
ص# ا�رأي��ن  أ�وال ،ا��رھ
 �ر��  ا�&رو ا�
و �ر�
ت  ا��&
صا��رھ
 �ر�� �&��ط� #6 �ر�ز و�ط �ن �ر�
ت ھو ا�3 ا�ر


د ا���ؤو��� ا��7
���� ا��ط��� ا��6 ��/ ��� ا��ر�
ء #6 �ر�
ت  ا��وال،����/ ا
  .1ا��&
ص


ن أ إ!     # ����

د ����ؤو��� ا��7����ر�ز ھذه ا��ر�� �ن  �<ر��3= رAم ھذا ا!
�ل �ر�ز ا��ر�ك #��
  ا��والو �ر�
ت  ا��&
ص�ر�
ت �

�7رورة ��<ر�+، 
��� 

�ض ا�+�
ن ���ا���-ر ا��&-6 #6  �?�ب ��د
و  ،�ر�ز ا��ر�ك �
��د  أ&رى أ+�

��ظر �ا���-ر ا����6 ھو ا�?
�ب  أن أي ،���ؤو��� ا��+دودة ���ر�ك #6 ھذه ا��ر��


ءات��ؤو��� ا��ر�ك �ن د�ون ا��ر�� #6 +دود +-�= ��رف �دة �:��وذ�ك ، 2ا
+�ث  ا����ر�ن��ؤو���  &
-�و  ،�ن ا���رع .د �دد ��ؤو��� ا��ر�ك +�
�� ��?�ر

���Iو�ون �م�� ���
Iر ا��ر�� �ظرا ��
 ��م �ن ��ط
ت وا� م�����# ،�ن &

 ��ن دون �
��م ا��ر�� و �+
��ط
ت ا��6 ��+�
 ا��
�ون ��ذه  ا1&*لا��-رف �



�رة  ،ا��ر��
ح ا��ر�� ��و.ف ��� ا���ظ� و ا�+�ط� ا��6 ��&ذھ
 ا����ر 6# ���#

ت ا�����ر و  ،ا��ر�� أ��
لو ����ر 
 ا+�را  6# +
�� �دم�ذ�ك #�و ��زم وا���

  .  3ا�?�ر أو��+�ل ا���ؤو��� ��
ه ا��ر�� 
�رض ����Iو��� ا��7
���� ���ر�
ء #6 ا��رع ا�ول، :م ��7
�ن ذ�    ����ك 

6�
 .ا����ر�ن #6 ا��رع ا�:

   

  .ا��ر�
ء�7
�ن  :ا�ولا��رع 
                                                                 

1 -   bل ط��# 'Rق  –��ط�Q
 .361-360ص  –ا
�ر�% ا
2-  EVA Mouial Bassilana: "Droit des affaires et Droit commercial"- Irina Parochkeva, annales 

corrigés épreuve de Deug, l'année et licence gualino, 2003 page 161. 
ق  –��د�� ��Sل  - 3�Q
  .55ص –ا
�ر�% ا
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�ؤو��� ا��ر�ك �ن د�ون ا��ر�� �+دودة إن              � ، �ل #6 �ل <#�و ! �
ل #�ط ��دار �
 �����= �ن +-� 6# <�� إ��
و  ا�&
-� �ن ھذه ا�د�ون أ�وا�=

ا��ر�ك #6 �ر��  ا��ر�� و #6 ھذا �&��ف �ر�ز ا��ر�ك #6 ھذه ا��ر�� �ن �ر�ز
7
���� و �ط��� �ن د�ون ا��ر�� ا�&�رو ا�ذي ��ون #�= ��ؤو��� ھذا  ،ا��7
�ن�، 

و #6 ��س ا�و.ت ���
رب �ر�ز ا��ر�ك #6 ھذه ا��ر�� �/ �ر�زه #6 �ر�� 

ھ�� ا�ذي ! ��ون ��ن  564، +�ث ��ص ا��
دة  أ��م�در �
 �= �ن  إ! ��Iو!ا��

ات ا���ؤو��� ا��+دودة �ن ذ�ؤ�س ا��ر��  " :�
  ا�و��ا��
�ون ا���
ري #6 #�ر�

Iر إ! #6 +دود �
 .د�وا �ن  �&ص وا+د أو �دة أ�&
ص !���+��ون ا�&

  ."+-ص
7
ھ
 ا��ر�ك  أن إ! ���
ءات  ��ون �:���Iولھذه ا���ؤو��� ا��+دودة ��
 �دة ا� 

7
�ن �ن د�ون ا��ر�� و��
  . �ن �Aر �+د�د 
��ن  ا���رع +�ث .د أ�زم   �
ع��� ا��ؤ�ض  إ�ا��
�و��� و ا+�رام  ا1�راءات


ت #6 ��د �
��ض ا�
 ا�م ا��ر�� و ��وا��
 +�ث  ا��<��س،���ا���رع  أ�
ز�ن 
ذ�ر ا�م ا+د �/ أن و  أ�:ر، أو+د ا��ر�
ء أ��&ذ ا��ر�� ا�م �د&ل #6 ��و��= ا�م  أن

��7م #6 ��وان ا��ر��  .د �+دث  أوا��ر�
ء �� ا��ر�� �دى�س � ،ا�?�ر +ول ط

�ل �/ �ر��  إذ��ض ا�= ��
 �ر�
ء ��7
���ن أ�&
ص.د ����د ا��،  
� �يو ��


رة  أو�س ا��ر�� ذات ا���ؤو��� "&�ط �ن ھذا ا��وع او�ب ا���رع ذ�ر �

 ،#6 ��وان ا��ر��" ا��+دودة��
�� ا��ر�� و ���  .1+�� ��ون ا�?�ر ��� ���ن ط


رة و و�ود ا�م ا��ر�ك #�ط 6#و     �
�� �دم ورود ��ك ا�+  
دون أن ��ون ��و�

رة، ���ك ا� 
و.�
ت .د ر�ت ا���ؤو��� ا��7
���� �ن M# أو ���ض ا���ر�ن 

�و�ض ا�7رر ا�ذي �-�ب ا�?�ر �

رة  أھ��ت إذا ��ر�� ذات ��ؤو��� "�

 ! ��وم  ،ا�?�ر أ�
م+�د ا�و ا���Iولن ھذا ا��-رف ���ل ا��ر�ك � ،"�+دودة��

��ن  أو��ؤو��� أي �ن ا��ر�ك �ن ا��ر�� <:�ت �وء ��� ا�?�ر و ���=  إذاا��ؤ

 ھ6 �ر�� ذات ��ؤو��� �+دودة��
�ل ��
�رAم �ن +�ن ���= #
ن  أو ،ا��6 ��ا�= 

�2
 �م �-= 7ررا.  
   
��ن 6# +
��  أ�� إرا��ما���رع ا��زاIري #�د ر�ب ا���ؤو��� ا��7
���� ���ؤ

�م ا��ر�� �+ت 

  ا��<��س،��-ر#
ت ��
 ا��&-�� ا����و�� �ط�
�أي .ل ا��
�ن ا��
�ون  565و رط ھذه ا��
دة �/ ا��
دة  �ن ا��
�ون ا���
ري ��549ص ا��
دة 

7
�ن 6# +
�� و�ود  ��Iولم و�*ھ أون �ل �ن ا��ر�
ء M#، 3ا���
ري��
#6  أ&ط
ء

ت #6 .وا�د  أو ا��<��س��

�� ا��<��س�&� ��-
رة  أھ��
 و ، إ��" م.م.ذ.ش"�


 ��6 ! ��/ �1*م�
�ب .وا�د ��ر ا��ر�� �س ��?�ر و  ا ا�&�ر #6ذھ ا�?�ر �
                                                                 

)����ت  - ا
�ر#�ت ا
"��ر�� –ا�uوال ا
"��ر��  -ا
"��ر -اu)��ل ا
"��ر�� -ا
��Pون ا
"��ري" ��Mد ا
�Qد أ
�PR،   –)�� ا
�رودي   - 1

 .463ص  1999ط�� ��Q  -دار ا
�طو)�ت ا
������ -"ا
"��ر�� ا
�وك و اuوراق 
ق  –)�س ��طR' ا
��ري   - 2�Q
  .177ص –ا
�ر�% ا
��ب أن �"و
' إرام )Pد "�Qpس ا
�ر#� ���% ا
�ر#�ء qQR�pم أو واQط� و#Iء "  : �ن ا
��Pون ا
"��ري )�' أ�b 565"�ص ا
��دة  - 3


  ".ذ
ك �	"ون "Rو�qSم ا
�Zص 
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���رع �م ���ف ��ر�ر �زاء ا�ط*ن ��د �&
���  ،��� �Aر +�����
 أ�ور��وھم #
ل .رر �زاء ا���ؤو��� ا��د��� ا��7
���� و ھذه ا���ؤو��� ��/  ا��<��س، أ+�
م


 و �وة ا��
�ون����

م ���ر�
ت ���
! ��وز ا!��
ق ��� �&��د �ن ا��ظ
م ا��1.  

 ��� أ�زمو  ا1�راءات#�د +دد ا���رع �ل    ���ن �/ و.وع ا�?�ر #6 أي �س ا��ؤ
�� ھذه ا��ر�� و �دى ��ؤو��� ا��ر�
ء #��
 أو�
ن ط�+دث ذ�ك  إذاو  ،�Aط 

ا���ر #
ن �زاء ذ�ك ھو .�
م ��ؤو����م  إ�راءاتا��ر��  1ھ�
لا��س ����� 
����

ر و �-
�� #6 ���/  ،ا��&-�� و ا��7#�-�+� ا�?�ر �و7و�� #6 ا!��

  .ا�+وال
ب ا#�راض و�ود ھذا ا��س ھو #6 ا�+����     �ا�م  إد&
ل أ�
زا���رع .د  أنو 

ا��ر�ك #6 ��وان ا��ر�� �:ل ا��ر�
ت ا��6 ���ون �ن �ر�
ء ��7
���ن ��ر�� 
��ط� أوا��7
�ن 
ء إدراجن ا�+��� �ن و ذ�ك � ،ا��و-�� ا���ا��ر�
ء #6 ��وان  أ

��ر�
ء ا�� إ�*مھو  إ��
ا��ر�� و .د �رك ا���رع ا�&�
ر ، �7
���ن #��
ا�?�ر 

��ن ���وان �د&ل #6 ��و��= ا�م  أوا�م ����د �ن Aرض ا��ر��  Mدراج إ�
���ؤ
��7م أوا��ر�
ء ،  =�
ا��ر�ك ا��ذ�ور  أنا�?�ر �A 6#ط و ا���
ده  إ��
عو ھذا �ن �


ل �ن د�ون ا��ر�� ��ؤو��� �7
���� إ��
ا��= #6 ��وان ا��ر�� �
ن �ذ�ك  ،�#

رة � ���� �دا و7رور��" �ر�� �+دودة ا���ؤو���"����
 �-
ا��R�  6وراق  &

�ذ�ك .رر ا���رع ا���ؤو��� ا��7
����  ،2�-در �ن ا��ر�� ���/ +دوث ھذا ا��س
 ��
#6 ا�+
!ت ا��6  إ!! ��وم ھذه ا���ؤو���  أن���  ا1�راءات�ذه  ا1&*ل6# +


 ذ�ك ��-ل 6# ��ؤو��� ا��ر�ك ن ا���ص ����
 ا���رع و #6 ا�+دود ا����وح 

  .�3+دودة أ��

��د�م +-�   ذات ا���ؤو��� ا��+دودة #6 ا��ر�� ���ر�
ء ا���رع أ�
ز.د        
�م ��رض ��� ا��ر�
ء ��د�م ا�+-� ��دا و ھذه ا�+-� ا������ .د ���:ل 6# #  ،�����
7
��  أو آ�� أوو���� ��ل  أو ،�+ل ��
ري أو��
ر و ���  ،+�� +ق ا���
ع أو


ء��د��
 ���ر�� �
��� �Aر �:���  أنا��ر�ك �>�+ل ��
ري  أو ،ن ��ون �رھو��<� 
  .4أ-و�=�ن  أ�:ر&-و�= 

�1��دة &-وص ����م ھذه ا�+-ص  إ�راءات#رض ا���رع .د و      
��
#6  د&

ل ا��ر�� ذات ا���ؤو��� ا��+دودة  رأس�

ھ�� ��س ��� ��ر�� ا�����
�ل # 

�ط �:�ر��د�ر ا�+-ص ا������ أ أ�ن ��ون إ�راءات.  
��ن #6 "  : �ن ا��
�ون ا���
ري ��� أ�=  601+�ث �ص ا���رع #6 ا��
دة       �


+ ���
 إذا �
�ت ا�+-ص ا���د�� �����، �
 �دا 6# +
�� و�ود أ+�
م ��ر�� ��
���
ء ��� ط�ب ا��ؤ� 6I
أو  ن&
-�، ��دوب وا+د ��+-ص أو أ�:ر �رار .7

                                                                 

ق  –��د�� ��Sل   - 1�Q
  .50-46ص–ا
�ر�% ا
ق  -��Mد ھ��� دو�دار - 2�Q
 .629ص–ا
�ر�% ا
ق  –��طR' ا
��ري   - 3�Q
  .178ص–ا
�ر�% ا
ق  –��د�� ��Sل   - 4�Q
 .41ص–ا
�ر�% ا
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 ".��6رر  715أ+دھم، و�&7/ ھؤ!ء �+�
م ا���
#6 ا���-وص ����
 #6 ا��
دة 
�����ن <�*+ظ #6 ھذا ا�-دد و ،#1��� ا��ر�
ء و7/ ا����� ا�+����� �+--�م ا�

�، ا��ر�� ذات ا���ؤو��� ا��+دودة#6  � ��د�ر ا�+-ص ا������<�ا���رع .د �دد �
#�م ���ف ا���رع ��د�ر ا��ر�
ء  ،2ذ�ك �ن طر�ق &�ر و �+ت ��ؤو���= +�ث ��م 


 �7ر �� 

�?� #6 ��د�ر .����
ب��+-ص ا������ &��� ا��+->ا�+-ص ا���د�� و  
6�Iدا�ر و ��م و7/، ل أا��ر�� & ��
���ا�&راء �+ت �-رف  ر��ر� و�ب ا!

  .3ا��ر�
ء
��س أ:�
ءا�+-ص ا������ ا���درة  أنا�37  إذاو      >�  ���
ا��ر�� �
�ت �&



�?� #6 ��د�رھر ا���ؤو��� ر+�
�� ��?�ر .د . و #
���رع ،�+�����
 أي و�دت �

!��راك #6 ��د�ر ھذه ا�+-ص و ��وم  ا��7
���� ��ل ا��ر�
ء ا�ذ�ن .
�وا

���ؤو����م ا�و�و�،  
���س �ر��  أ:�
ء��س ا���ؤو��� �ن ا����� ا��-رح >�

ھ�� #�6 �واز�����وات �ن �
ر�V  5و ��ون �دة ھذه ا���ؤو��� ا��7
����  ،4ا��

���  ��صا��6  �ن ا��
�ون ا���
ري 568ا��ر�� و ھذا +�ب �ص ا��
دة  �<��س
��6��7ن ا��
�ون  أن��ب  " :أ�=
�ذ�ر .��� ا�+-ص ا������ ا���د�� �ن  ا�


�ون ��
�د ا!ط*ع ��� ��ر�ر ��+ق �6ا��ر�
ء و ��م 
��+رر �+ت ��ؤو���  ا�

�+-ص و ا����ن �ر �ن ا��+��� �ن �ن ا�&راء ا�����د�ن و <ا���دوب ا��&�ص 

7
�ن �دة  ��Iو��ن��ون ا��ر�
ء ��

ه ا�?�ر �ن ا����� ا���ررة  ��وات 5��
��س ا��ر��<��+-ص ا������ ا��6 .د�وھ
 ��د �".  

ا��7
ن ا�ذي �
ء = ا���رع +�
�� ��?�ر �
ر7= ا���=  أو ا�1زام��ن ھذا        
رره 6# +
�� �د&ل ��دوب ا�+-ص  ا ا��7
ن ذھ ��د� ، #+�ب رأ��م .دا���&-ص�

�����
���د�ر ا�-+�3  إذا��<ل ا��ر�
ء !  أنا���روض  �ن# ،ا��د&ل ا���دوب و .
م 
�-+��  ��

م ا��ر�
ء �.إ! 6# +
 .رره ا���دوب � ���

 و�&��# N�
� ����ا��-ر�3 

�6#6 ا���د 
�  .5! ��ر �ن �ط�ق ا���ؤو��� ا��7
���� ����م��
 ���ر��  # ا�
      
�� �ن ا��
�ون  9-223ا���رع ا��ر��6 #6 ا��
دة  أ�دهو ھذا �#�رة را

 
�-� 6�
ب &�ر ا�+-ص ا������ ": ��� أ�=ا���
ري ا��ر��A أو��د  ��
+ 6#

 �ن طرف ا�&�ر ��ون ا��ر�
ء ��Iو�ون�&
��� ا��ر�
ء ������ ا��-رح � 

 
�7
�ن ��
ه ا�?�ر �ن ا����� ا��-رح ��
  ".ا��ر�� �<��س أ:�
ء
   

��I #6 �م �+دد #ا���رع ا��زاIري  أ�. 
���
!ت .�
م ا���ؤو��� ا��7
���� و �+

��
� ��-
�?� #6 ا���د�ر 
�� ا��+،  ��
���و �م ��ررھ
 ��زاء ��ر�ب �ن �دم ا!
                                                                 

1-  Jaque Mestre – Marie EVE Pancrazi "Droit commercial" Droit interne et aspects de Droit 

international, lgdj-26eme edition année 2003 page 318.  
ق  –)�ورة )��ر  - 2�Q
  .330ص–ا
�ر�% ا
ق  –ھ��� ��Mد دو�دار  - 3�Q
 .637ص–ا
�ر�% ا
4 - Francis- Lemenier "Société a responsabilité limitée", creation, gestion, evolution, Delmas 22eme 

edition année 2001, page 93. 
5  G. Ripert – R. Roblot, op, cit – page 186. 



 ا��-ل ا�ول

 

 
 

96 

�ر ا��&�ص&�
�ن ا���
م  ��/ ا��ر�
ء ��568
دةو.-د ا���رع �ن &*ل ا  ،

�?� #6 ا���د�ر��
�رد ا���د�ر -+�+
 إذا �
ن���وم ا��&
��� و ،& ��
��� ون ا!

7
���� ���ر�
ء #* ��ؤو����.  
ا��زاء ا�و+�د  ا���ؤو��� ا��7
���� ��س ا���رع ا���
ري ا��ر��6 ا�ذي ��ل    

�ر و .�
م  إھ�
ل 6# +
�� أيا��
�و�6، ا���ر�ب �ن �&
��� ا��ص &�
 ��
���ا!

�?� #6 ��د�ر ا�+-ص و ا��ر�
ت ��

�?� ا71رار
  ،1ر��ن  9- ��223
دة � ط


�� ا�ذ�ر#�ر��
  ا���
ري #6ا��
�ون ��� ا�  .ا�را
       
�  أ����

س��ض ���  �ھذه ا���ؤو��� #�د ��رض ��
 ا����
ء و ����
 ا�


�وا#���م  ا����:ل #6 و ا��ر��ب �ن .ل ا��ر�
ء ��&ط<��ؤو��� ��-�ر�� �����  أ��

�?� #6 ا���د�ر#6 ��د�ر ا�+-�  إھ�
��م �
�U �ن� &ط�Iم ا����� أو ،��� ھذه ا��

�����ھذا ا!��زام ھو .ر��� .
ط�� ��� ار��
ب ا��ر�
ء �&طY #6  أنو و�دوا  ،ا�
  .�ط�ق ا��
�ون

     
�ض  أ�
س أن رأى#�د  اF&را��ھذه ا���ؤو��� ھو ا���د أي ��د ا��ر��  أ
6��
��� ا�ذي ر�ب ھذا ا!��زام ا��7�ت �دم و�ود أي &طY �= +�� و �و أ ،:

  .#�-در ھذه ا���ؤو��� ھو ا���د

ھذه ا���ؤو���  أنا�را�3 ھو  ا�رأي��ن     ��
�  .2ا��زام .
�و�6 أ��
ا��
�ون أي  أ

�ؤو��� ا���-�ر��  #
��ر��

رة  أو! ����ق  ،"ا���ؤو���"ا���د�� ��
 ���م �ن �
�7
ن ��ر7= ا��
�ون ��� ا��ر�
ء ا��ر إنل �

��زام .
�و�6 ��ق #6 ا�وا./ ��، 

 ��*��وا أ: إذا إ!ذ���م �ن ھذا ا��7
ن  أ* �ر#ا��
ل  رأس���7ن �دا6�I ا��ر�� 


�?� ��دم ا�+-� ا������ #6 ��د�ر .�����  .�دم ����م 


 رAم ا���
زل �ن ا�+-�    �I
<داء+د ا��ر�
ء أ أ�زم إذاو  ،و �ظل ھذا ا!��زام . 

 د#�= ��� ��دم ا�+-���ر ا ا�&�رذھ�
ن  إذاو ، ا��رق �
ز �= ا�ر�وع �
ز ا�� 


.6 ا��ر�
ء �ل �در +-�= 6# 
ل ا��ر�� رأس��ن و#� ا�ر�وع ��� � ،  
�ط
�ل ا��7
�ن��7
ن ا�ز�
دة ��� 
�� #6 ا��7
�ن و ���زم ا��ر�
ء �و  ،���3وا�د ا�

  .��4ون �ر�زھم #6 ھذا ا�-دد ھو �ر�ز ا����ل ا���7
�ن

 ا���Iو�ون ا��&
ص�ن ھم ��ن     ���
�ل ���-ر ھذه ا���ؤو��� ��� # ، �7

راء #6 ��د�ر ا�+-�  أما��ر�
ء #�ط &�� 
��ر�ن �ظرا ���
ر���م  أو،���ن ��د�دھ���
  ؟ ا��<��سو�*ء ا��ر�
ء #6 �����  إ��ا��ر�� و  �<��س6# 

و�م  ا��<��س،6# ��
رك  أ�&
صھ�
ك �دة  �5ن ا��
�ون ا���
ري 565+�ب ا��
دة  
� ���ر�
ء  إ!��رر ا���رع ا���ؤو��� ا��7
���� و�م ���
  ،ا�+-ص ا������ أ-+
ب

                                                                 

1 - F. Lemeunier, op, cit page 104. 
2 - G.Ripert – R.Roblot op, cit page 186. 
3  -   bل ط��# 'Rق  –��ط�Q
  .366ص–ا
�ر�% ا
ق  –��Mد �ر�د أ
�ر���   - 4�Q
  .432ص–ا
�ر�% ا
أن �"و
' ار�� )Pد "�Qpس ا
�ر#� ���% ا
�ر#�ء qQR�pم أو واQط� و#Iء  ��ب« :ا
"��ري )�' ا��bن ا
��Pون  ��565ت ا
��دة  - 5

"ون "Rو�qSم ا
�Zص 
ذ
ك	�". 
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�6 ا�ذي .رر ��ؤو��� ��د�6  وذ+ ذ�+�م #�
ت �:ل ا���رع ا����ض ا���ر�

�?� #6   ،ا�+-صو ا����ر�ن و ا�&راء ا��
ه ا�?�ر ��� و�= ا��7
�ن ��د ا��

�����  .1��د�ر .��� ا�+-ص ا�
رAم �دم  ا��&
ص���ن ���
67 رAم ذ�ك ��ر�ر ا���ؤو��� ا��7
���� ��ؤ!ء و      

��س.
�وا  ���م��طن ا���رع ��م >�
�دة  ���ر�ن و ��دو6 ا�+-ص ا�ا��ر�� �
�����
سون ��و  ،ا��
 ا����رك <ھذه ا���ؤو��� ا�&ط أ�و ا����:ل 6#  ���م ���

�����
�?� #6 ��د�ر ا�+-� ا�7
�ن ا����رض #6  ،ا����� 
��ا���
ر�� و  ا���
لو �ط
و +�� !  ،�
ل ھذه ا��ر�� ��7
ن ����د ���= رأس+�
�� ��?�ر ا�ذي ��س �= �وى 


�� أ�وال��
�Iوا ��د ا�����ذ ���   .��� ا�+����� ا���&��7 ��+-ص ا������ا��ر�� 
ا���رع .رر ھذه ا���ؤو��� ا��7
���� و ��ل ��دم  أن ا�1
رة إ��و ��در      

7
�ن ��ذه ا�+-� #6 �وا��� ا��ر�� �
:� �������� Aرار ا��7
ن  ،ا�+-� ا�

I/ �����ري و ھذا ا��7
ن أي ا��7
�ن
�?� #6  ��وم ا�ذي ��د�= ا�
�� و�ود �+ 6#

  .2ا���د�ر �ن طرف ا�&�ر �وا#�� ا��ر�
ء

�دة ا��7
�ن�+د� إ!ا���رع  #�م ��م       �ا��ر�
ء وھم  ،د ا��ر�
ء ا������ن 

أي ا��ر�
ء ا���د��ن ��+-ص ا������ أ:�
ء  ا���
ر��ن #6 ھذه ا������ ا�واIل
 ��لا��7
�ن ! ��
�دة # ���ر�ن،�ر &راء ��د�ر ا�+-ص أو ا�ذا��<��س، و�م �
���
���وم ا��& 6.
ا��ر�
ء ا�ذ�ن ! �*.� ��م �ذه ا������ أي ا��ر�
ء ا�ذ�ن  

�د  
و! ا�&راء و! +�� ا����ر�ن، ��� ��س +
�� ا��ر��  �<��سا��7وا !+�
ز�
دة رأس �
ل ا��ر�� #
ن ا���رع .د �دد ��
ل ا��7
�ن ��ل ���دراء إ�� �
�ب 

�=�# N�
  .�د�6 ا�+-ص ا������ ا���درة ��د�را �
 �����
�?� #6 ��د�ر ا�+-ص ا�
�� ا��+ 6# ����
#�د .رر ا���رع ��ؤو����م ا��7

 " :ا��6 ��ص ��� أ�=  �ن ا��
�ون ا���
ري 574ا��
دة �ك #6 ذا���د�� �ن .��م و
7
�ن  ��Iو��نا��
ل  رأسا�ذ�ن ا���وا ز�
دة  ا��&
صا��ر�� و  �د�رو��ون ��


�����  ."..�دة &�س ��وات ��
ه ا�?�ر ���� ا���د�
ت ا�
�#574�37 ��
 �ن &* ل ا��
دة          ����
�ن ا��
�ون ا���
ري أن ا���ؤو��� ا��7


ط�
 ���ل ��� 
�د �<��س ا��ر�� و�زاو���
ل ا��ر�� أي ��
�� ز�
دة رأ+ 6#
��ر�ن��� �#

�ز�
دة إ7  .ا������ن 


�ر�وع ��ص ا��
دة ��د�ر ا�+-ص ا������  568و �-
�ن ا��
�ون ا���
ري ا�&
 ��
+ 6# 
�����د �<�*+ظ أن ا���رع .د ا��:�� ا��ر�
ء ا��دد ا�����7ن ���ر�� 
�<ل ��ؤو��� �7
���� إ! ا��ر�
ء � ! ���
��د���م �+-ص �����، #���وم ا��&

�ون 6# +
�� ��د�م +-ص ����� أ:��
ء ا��<��س، و ��<ل �ل �ن ا��ر�
ء ا��ؤ

دة ��� 
�وا����ر�ن 6# +
�� ز�
دة رأس �
ل ا��ر�� �ن طر�ق +-ص ����� ط

  .�ن ا��
�ون ا���
ري 574

                                                                 

ق  –ھ��� ��Mد دو�دار  - 1�Q
  .638ص–ا
�ر�% ا
2-  F Lemeunier, op, cit, page 104  
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     � =�
# 6��ك �م ��د ��
ل ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�
ء ا��دد ذأ�
 ا���رع ا��ر�
��6 ا��ر�� دون �- 223واھم #6 ا��
دة ا���د��ن �+-ص �����، #�ررھ
 ��� �ؤ

9 6�  .�ن ا��
�ون ا���
ري ا��ر�

�6 أن ا�1
رة إ���/ ��م ��د ھذه ا���ؤو��� ا��7
����  �كذ� ا���رع ا���
ري ا��

Iر ا��ر�
ء إ��� إذا��ؤو����م �ن .ل ا�?�ر  إ:
رة إ��
ن�/  أي ا��ر�
ء ا��دد، 


�?� #6 ا���د�ر��

 ���وا� ،:ت ����م ��
�� #6 ا���ؤو���و ذ�ك �ط�و ھو  ،د ا�

ر  �د�د رأي
Iر ا��ر�
ء أن��� ا���
د ا�ذي ���ن �و.�= �ن ��ھو ، ا���وك ا��

�����
�?� #6 ��د�ر ا�+-ص ا��م ����ص  إ7رار��
 #6 ذ�ك �ن  ،ا!��راض ��� ا��

ح�-��م 6#   .ا��ر�� أر

    #M�����
���د�ر �Aر ا�-+�3 ��+-ص ا�
ر ،ن ��م ا��ر�
ء  <&ط ه! �ك #6 ا��
�ؤو��� ذا��
 ا ��+�ل أنو #6 ��س ا�و.ت ��ب  ،���و�ب ��ؤو����م ��
ه ا�?�ر��

 أو ،�رد ��وي �+دد .��� ا�+-ص ا������ أو�ل �ر�ك �د�د -
دق ��� ��زا��� 

�وا./ و ذ�ك طوال  <�:ر+-ص ����� �د�دة ��وات �ن �
ر�V �و.�/  ��5
 ھ6 

  .1ا��رد أوا���زا��� 
� ���ر�
ء ا�ذ�ن �
ر�وا #6 ھذه ا������ :م ��
ز�وا �ن +--�م #���ن  ���
و 

+�� ا���
زل ��ن ��ب ، �*+���م �ذه ا���ؤو��� 

تو! �����م ا���رب ��� إ:
�م ا�&ط<�
� 6#.  ! 
��6 ا��ر�
ء  أو:ر !�&�
ض أ��� 
�� �����ز�
دة .��� ا�+-� ا�


،�ن �-
ر�ف +�ظ ا�+-� ا������ و ���

�ون  -���ن .��� ا�+-� ا������  إ!و ! �
  .ا��ر�� �<��س�وم 

ل  و ��در ا�1
رة إ�� أن  �����7
���ن ����� ا�+-� ا� �
:�رون ��ا��ر�
ء �

�?� #6 ا���د�ر
�?� ��ز �
�6  إذا: #�:* ،���7ون +�� ��
UI ا��ت ھذه ا���


Iر ا��ر��  ��Iو�ون���ر�� و �و.�ت �ن ا�د#/ ��ون ا��ر�
ء ��ن �ل د�ون و &
7
�ن��

�رAم �ن  ،
سو ��ود  ،ا���رع �م ��ر ��ذه ا���ط� أن�إ��  ھذا ا��7
ن أ

و ا�ذي ��رض ��� ا��ر�
ء ا!��زام  ،�&ط< ا����:ل 6# �&
��� �ص ��ر��6ا
�و��

�?� #6 ��د�ر  ا��ر��ب <ا��
��� �ن ا�&ط ا�7رار�ض �ن �ل و�����:ل #6 ا��

،������رة ��د  أ�
م��ن ھذا ا�+ل ���ل ا�دا��Iن  ا�+-� ا�� �
ت-�وا��*.�  إ:
�ن  ���
تو ا�7رر أي  ا�&ط<ا�ا��-ر#
ت ا�&
ط�I ���ر�
ء و ا��ؤد�� �و.وع  إ:



 ��ون  ا�&ط<ن � ،�ن ا�د#/ ا��ر�� #6 ا���ز ا��
�6 و �و.��� 
�
A ��
#6 ھذه ا�+

�ر <&طا�وا./ ��� ا��ر�
ء ھو �7
ن .���  �ذ�ك #
ن ا!��زام ا��
�و��A، 6ر �

  .�ن ا��
�ون ا���
ري 568ا�+-� ا������ #�ط ! �Aر +�ب �ص ا��
دة 
�7
ن  ���:ل ا��ر�
ء ���Iو�� إن �
�د�د .���  ��ن#6 ا!��زام �
��م �. ��
+ 6#

��ا�+-� ا������ �����م �
ن �ر�زھم �ط
ق �ر�ز ا����ل � ،��دم ا�+-� �

�6  ، وا���7
�ن��
�7
ن ���م ���  #Mذا�
��ز ��دم ا�+-� �ن ا�و#
ء #
!��زام 

  .�ل ا��ر�
ء

                                                                 

ق  –ھ��� ��Mد دو�دار   - 1�Q
  .639- 638ص –ا
�ر�% ا
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 ��أا.�رح  �نا���=  �ن#�6 ھذه ا�+
�� ھ�
ك      ��� ا��ر�
ء ن ��م ھذا ا�����م �

د ���!
�ب در�� &ط<ه ا�ذي ا.�ر#= +��ن ھذا ا�+ل  ،ا���ؤو��� ا���-�ر�� إ���ل 

�ل � ا�&ط<��� ا��ر�
ء و ��ر#� در��  ا��بء�ن ا�-�ب ����م  ��=-�ب ا��ط�ق 
ل ھ6 ا��زام .
�و��6 ،���م ��Iزا�ت ���م  ،ن ا���ؤو��� �����
ن ��ون أ��ب  إذن#


د �+-� �ل���!
�ب +-�= ا��6  إ�زا�=و  ،�ر�ك #6 ا��ر�� +�و�ض ا�7رر �
  .1.د��
 ���ر��


�ذ�ر     �و�ض �ل ا�7رر ا�ذي �+ق  إ��د�وى ا���ؤو��� ! ��دف  أنو ا��د�ر �
ا��رق �ن ا����� ا�+����� ��+-� و ا����� ا���درة ��
  إ�
دة إ�� #�طل ��دف  ،ا�?�ر

�ل ، �72
ن ا�دا��Iن إ��#6 ��د ا��ر�� ��7
ن ا�ز�
دة ��� +�ث ���زم ا��ر�
ء 
��ق د�وى ا���ؤو��� ���� ا�+-� ا������ ��د  .3ا��7
�ن�� 
رة #���
 ��ون ا���
� ز�
دة  أوا��ر��  �<��س�
��<يو ! ���د  ،ا��
ل رأس��د ��د�م ھذه ا�+-�  
�د ذ�ك �طرأھوط �ؤو��� ��دم ا�+-� و ! �:ور #6 ھذه ا�+
�� . ��� .��� ا�+-� �


�ن ا��
�ون  568ھذا �
 ذ�ره ا���رع #6 ا��
دة ، و 4و �ن .
م ��د�ر .����

تو ذ�ك ��/ �Y  ،ا���
ري
�?� #6 ��د�ر  أنذ�ك ��� ا�داIن +�ث �:ت  إ:ا��

�
  ، ا��ر�� �<��س أ:�
ء تا�+-� .د و.��
ا���ؤو��� ا��7
���� !  أوا��7
ن  أنط
  . 5&طر ا�&�
ض .��� ا�+-� ا������ ���ل و ! �?ط6

�= ! ���ن أ+�ث  ،�دة ھذه ا���ؤو��� ا��7
����ا���رع  +دد.د  �
�ب ذل إ�� و

ء ھذه ا����� ط��� +�
ة ا��ر�� إ��ا��داد ا��7
ن �ر  ،��!ن ا�&�
ض .��� ا�+-� �

  �ن
  .6ا��&
طر ا��6 ���رض ��
 ا�دا�Iون


�?� #6 .���  ��� و .د ر�ب ا���=    ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�
ء 6# +
�� ا��

  :ا�+-� ا������ ������ن ھ
���ن ھ�

ن ���رك #6 ��و�ن �ر�� ذات ��ؤو��� �+دودة أ ا�ھ�����
.ص  ا1ذن �= ! ��وزأ -

 +-ص ����� +�
ظ
 ���  رأس�د&ل 6# ��
 .ا�&
-� أ�وا�=�

      - 

ھ��  ��� إ!�ر�� ذات ��ؤو��� �+دودة  إ��! ��وز �+و�ل �ر�� ا��

ع��M
ھ�� �
ھ��ن #6 �ر�� ا���ن ا��7
ن ا���روض ��� ا��ر�
ء �ظرا � ،ا��


ھ��ن ! ��وز �
�?� #6 ��د�ر ا�+-� ا������ #�= ز�
دة !��زا�
ت ا�� إ!6# +
�� ا��
7�وا#���م. 

  
                                                                 

1 R.Ripert – R. Roblot, op, cit page 187.  
2 -   bل ط��# 'Rق  –��ط�Q
 .366ص–ا
�ر�% ا
ق  –��Mد �ر�د ا
�ر���  - 3�Q
  .335ص - ا
�ر�% ا
ق  –ھ��� ��Mد دو�دار   - 4�Q
  .639ص–ا
�ر�% ا
5  Ph. Merles, op, cit page 208.  
ق –��د�� ��Sل  - 6�Q
  .43 ص-ا
�ر�% ا
ق –��Mد �ر�د ا
�ر���   - 7�Q
  .435ص -ا
�ر�% ا
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6�
��ر�ن ��
ه ا��ر�� وال :ا��رع ا�:��� ����

ه ا�?�ر ��ؤو��� ا��7��.  
67 �7
�ن  و �7
����أ-�� ���ردة  ��Iو��ن��د ا����رون              
و��در ا��

و ا�?�ر 6# +
�� أ��
ه ا��ر�� و��وم ا���Iو���  ،+
���ل  +�با����ر�ن ���د�� 

��� ا�&� ��� ،ا���ظ���� ا��6 �+�م ا��ر�� ذات ا���ؤو��� ا��+دودة أو+�
م ا���ر�


��� ا��ظ
م أ&� ��
�6و 6# +
�&ط
ء #6 ا�����ر أو 6# +
�� ار��
ب أ ،���ر�� ا�

��أ �
1ھ�
ل��7رر  &ط
ء��U �ن ھذه ا� #Mذا ،و �دم ا�&
ذ ا�+�ط� و ا�+ذر و ا�

ب #6 ا�ا�#* د �ن ر#/  ،و ���ر��أ��?�ر ��ن #��
 أ7رار د�وى ��� ا����و ا���
����
�#1�<�ون ��ؤو��� �7.  

�� ��� #6 �ن ا��
�ون ا���
ري ا��ر��6  22- 223ا��
دة و.د �-ت       ا���رة ا�را
�ل ر#/ د�وى ا���ؤو��� أ��د ا��رط ا�ذي ��67 7رورة �وا#�� ا������ �ن " :ا�=


ر�� +ق ر#/ أ:ر ��وا#�� أ�= ! أأي ، "�
ن �م ��ن�� ��� ��
�و ر#ض ا������ ا�
  . د�وى ��� ا����ر�ن


ھ�� ا��6 ��/  أن إ!�ا���رع ا��زاIري �م ��طرق ��ذه ا�+
�� ��� ��س �ر�� ا��


�� �ن أ&ذ ا�رأ ا���رع #���ق ������� ا��
دة �ل ��
ر�� ا�د�وىأي ا����� 
� ط

  .��23رر  715
�دد ا����ر�ن و       � ��
&�ر +دھم ��د ھذا ا�أ ا��ر��ب �ن طرف <ا�&ط:وت #�6 +


ن  <�
رك �دة ���ر�ن #6 ��س ا�&ط إذا��ن  ،�ن ��و�ض ا�7رر ��Iو!# 67
ا��
��م ا����ا �+�ل أ+دھم ذ�ظرا ���Iو����م ا��7
����، #7Mرار ��� �ل ا����ر�ن �وم 


.6 ا����ر�ن �ظرا � د#/ ا���و�ض �
ن �= +ق ا�ر�وع�ن  ��Iو�ون��م ��� 
  .2ا���
ر�� 6# ��و�ض ا�7رر

�Iو��ن��ون ا��د�رون "�ن ا��
�ون ا���
ري  أو��#�رة  578ذ ��ص ا��
دة إ     � 

م ���رد�ن�7
�ن ��� ����7 .وا�د ا��
�ون ا���

ت  أو ��

م ھذا أ�ن �&�+

�6 و ��د �&
��� ا��
�ون ا�أا��
�ون 
�6# .�
��م و ا�أ 

ل <&ط
ء ا��6 �ر��و����
  ."إدار��م

ب #6 و.وع< ���رك #��ب و�ود &ط     ��*.�  و�ود7رر و  �ن .ل ا��د�ر�ن ��
��� ،
����
دأ&ط
ء �:�رة #���ن ا� إ! أن ���*� ���و أ ،ن ���:ل #6 �دم د�وة ا���


ذ .رار ��رده&�
�6 ���ر�� ��ز�= ن ا��ظ
م ا�أ#6 +�ن  .�
م ا����ر 
�ي أ&ذ ا�ر<
ق ���ر�
ء�
 ���ن  ،ا���� 
  .3ا1ھ�
لو أ�دم ا�+�ط� � أن ��ون ا�&ط< إدار�

ن ا�+-ص #6 و ��دات .
�� ���داول �أ��م أ إ-دار أ�7
 &ط
ء�:�� ا�أو �ن     

ر ا��&-6  ،��ؤو��� ا��+دودة �Aر .
�� ���داول�ا��ر�� ذات اب ا!���و ذ�ك 

                                                                 

1  J. Mestre- M.E. Pancrazi, op, cit page 327. 
2  F.Lemeunier op, cit page 159.  
3 - Ph.Merles m opm cit page 224  
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رام .�
م ا��دراء  وأ ،ھذه ا��ر�� ا�ذي ��ودM�م ا��ر�� دون  
ن +�ل أأي �-رف 

رة ا�&روج �ن Aرض  وأ ،"�ر�� ذات ��ؤو��� �+دودة"ا���د ا��:ت �= �


ح -ور�� ��� ا��ر�
ءأو �وز�/ أ�وا��
 أو ا&�*س أا��ر�� � ،ر� 
�ون <��
 
7
�ن 6# +
�� أ�&-���

ت &
ط�I إ�دادو �
�  .1.واIم  ���ر�
ء ����ل ��� 

 �&7/ ا1دارة��
ل أ#��ؤو����م �ن  ،و ��د ا����رون و�*ء �ن ا��ر��      
���

�� #6 ا�و��
م ا��وا�د ا��+ ، �ن <#7* �ن ا��-وص ا��
�و��� ا��6 وردت 

���ر ا��ر��� ����
��� ا��وا��ن ا���&� ��
�ؤو����م 6# +� 
��� ،ا��ر�
ت ! 

�ون ا��7
ن ا!���
�6 ا�ذي ��67 7رورة �. ���

���ن #6 ا��ر�� <��&� وأ��ن ا�


�ون ا�7راIب. ���

م ��7راIب ا��ر��6  267ن ا��
دة أ +�ث .�2&��ن ا��
�ون ا�
�ن #6 ا��رت�ب �دم ��د�د ا�د�ون ا�7ر��� ا����ر�ن ا���� 
�Iو��ن ���� 

��ر��  .د �ؤديا����رر ��
  إھ�
��م�ؤو����م �ن  ،ا���رب ا�7ر�6 إ���� �#
إ7

N�  .3�<&�ر د#/ ا��
�� 
#6  و ��-�ر�� ،��ؤو��� �7
���� ��د�� #6 �وا��� ا��ر�� :نوا����رل <��


�7رر �ن �راء �-ر#
�أ�وا��� ا�?�ر ا�ذي  إذ إ!و ! �+ل ���7
�ن ���م  �م-�ب 
  .���رك ا�&ط<�
ن 

&ط
ؤھم أ�
�ت  إذا إ! ��
ه ا�?�ر ��ؤو��� ا����ر�ن��وم ن أو ! ���ن          
�ض ا���= ا�ذي ا���د ��� أھذا +�ب را1دارة،  ا�����ر و أ��
ل���-�� �ن ي 


��I  ،ا��-
ل ا��&-�� ا����و�� �ن �&-�� ا����ر�ن�#6 ھذه ا�+
�� ! ���ن �

ب ا��ر�� و أ��ن ���ن ��?�ر  ،ا����ر�ن�ن �:ت و�ود �*.� �ن �-رف ا����ر �+


 و &طI= ا��&-6���

 ���+�ل ا��ر�� ا���ؤو��� و ��� و ،����
��ر� ��
�د  �
�و�ض ا�7رر� 
��
�..  

&ط
I= أو  )La faute de gestion( ا1دارةا��د�ر #6  <ا���= #رق �ن &ط أنذ�ك     
�وء ا�����ر ��� ���
��� ا��
�ون ا� و ،ا��&� ��� ���و �&
��� أو ا�?ش أ&ط
ء ا��

�6 ���ر��ا��ظ
م ا�
�< #6 &طا���س < �ن ھذا ا�&ط ��Iو��ن#��ون ا����رون  ،
�ا����ر #6 ھذه  <ن &ط! �Aر � ه ا�&�رةذھل ��= <ا�����ر �-
�3 ا��ر�� و ا�ذي �


�ونأ! ��طوي ��� Aش  إھ�
لا�+
�� ��رد ��� ���
� ،و �&���

 ھو ا�+
ل �� 

�� ��د ار��
ب ا�&ط ا1دارة ���ؤو����#�6 ��ر.� ����دھ
 ا��
�ون  ��ر#�6،ا <ا�

   .< ا��ر#�6ا��&-6 و ا�&ط< �ن ا�&ط 1داريا
�� 

س ا��&-6 �����ر <�ن ا�&ط أ�7
 ل ا��ر��<����ؤو��� ا���وع �ن  ��� أ�

Iر ر: �:
�= و ا��
/ أ��
ل�
ل ا��ر�� و �/ ذ�ك ��وم ا��د�ر أأن ���?رق ا�&��

                                                                 

1 -  bل ط��# 'Rق –��ط�Q
 .383و  374ص -ا
�ر�% ا
ق –��د�� ��Sل . د - 2�Q
 .59ص  -ا
�ر�% ا
3 - Ph. Merles op cit page 229. 
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�ب �/ �واردھ
��� ! N�
ن �-ط�/ أو أ ، ��د�د +�
ة ا��ر�� �ن طر�ق ا.�راض �
�م ا��ر�� إرام�Aر +����� +�� ����ن �ن  �*����Iزا��� 
 ���-1 .  

  �� 
��>

�� ار��+ 6# ����
��س <#6 �ر+�� ا�� أ&ط
ء �مل ا����رون ��ؤو��� �7
�و ��د ، س ا��
ل ا�ذي �م ا!���
ب #�= ��� و�= �Aر -+�3أ�ون �ن �زء ر<+�ث �

و أ��س ا��ر�� <��� &*ف ا�وا./ #6 ��د � �ل ز�
دة #6 .��� ا�+-� ا����� .ررت
رون �����ن �ذه ،ا��
ل رأسا���د ا�&
ص ز�
دة ��داؤھ
 ��� أا�ز�
دة و ����ن  و �


��� ا� �ن ا��
�ون ا���
ري 574و  568:ت ذ�ك و ذ�ك +�ب ا��واد �  .�رذا�

= 7رر �ن �راء �&
��� .وا�د أو �ر#/ د�وى ا���ؤو��� �ن �ل ذي �
ن -


 �ن ا��ر�� �ر�ط� أ أوو �ن ا�?�ر أ��ون �ر��
  أنو ���وي #6 ذ�ك  ،��س<ا�����

�رة ���&
���أ  . 2ن ��ون ا�7رر ����� �

      

ن ا��زام ا����ر�ن .د ��ون ا��زا�أ�� ���
7�
  ��
+��و �+دث ھذا 6# +
�� ا

��زام �7
��6  إذ أن ،����م ا�7رر ��� ا����ر�ن�م ��ن  إذاا��
67 ��زم ا��ر�
ء 

��ر�ن .3ا���ؤو��� �ن�ل ���ر  �-�ب���ر#�  إ��
���ھ�
ك ��� ��
�ن  و +�
&ط
ء ��ن 7د ا�<و:��� ا�� إ�راء�ن طر�ق  &
ص��ن <� ��د �����م ��ؤو����م

و أ�وا��ن وا� �ظ��ا� &رق ي ���< �نذا� ،ا������ ا����:�� #6 �دم ا!��زام ا��
�و�6
ا���ؤو��� ا��+دودة  ن ا��ر�
ء #6 �ر��أ&
-� و ،ا�&
ذ �دا�ر ا�+�ط� وا�+ذر �دم

&ط
ء #6 ا��6 ��7ن ��ؤو����م 6# +
�� ار��
�م � ��م ا��7
نأ ��*كإ! �����م 

ھ���  .ا�����ر ��� Aرار ا����ر�ن #6 �ر�� ا��

�واع أا����ر�ن #6 �ل  إ�راؤه �ن طرف ا���ؤو��� ���ن �����ن <و ا��      
&ط
ء ا��
��� �ن �وء ا���� ��ن ��� ا�<��ن ���:�� �ن ذ�ك ا�� ،ا��ر�
ت ا���
ر��


لو أ�
 ا�#�I
�� 

.ب �����و����
 ��م  ،�روط &
-� إ!+�ث ! ���ن �?ط���
 ، ا��
 .��4ن �ن طر�ق ا��ر�� ��
Iدة ���ر��
<ا���
ب ھذا ا��

 

 

 

8$�1ت  إ%Oسا�
=>و��0 ا�����% 0�4� �M�0  :ا�
	�� ا� ��) 
  .ا���ال وا��$01 ذات ا�
=>و��0 ا�
J"ودة

وھذا ا��<:�ر  ،ا��ر�� ا���
ر�� �ؤ:ر +��
 ��� ا��ر�
ء #��
 إ#*س إن                  
7
�ن ��Iو�ون.د ���ل ا��ر�
ء ��
��ن  ،�ن د�ون ا��ر�� ا������ �ن �Aر �+د�د و

                                                                 

ق  –��د�� ��Sل   - 1�Q
  .61-60ص–ا
�ر�% ا
ق  –��Mد �ر�د ا
�ر���  - 2�Q
  .452ص–ا
�ر�% ا
3-  Serge- Hadj Artinian "la faute de gestion en Droit des sociétés" affaires finances, Lite edition 

2001 page 302. 

Droit des sociétés" , Dalloz , 1998, page 299.   - 4   Jaque. Delga , " le  
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��ط� #
�= ! �-دق #6  إن� ��ر�� ا��7
�ن وا��و-�� ا����
-دق ھذا ا��ول 
و�ود ����ؤو���  +�ث ! ،�ر�
ت ا��وال و! #6 ا��ر�� ذات ا���ؤو��� ا��+دودة

����
�ب �ن د�ون ا��ر�� ا������ � ���ر�
ء ا��7+ن ��ؤو����م �+دودة 
ه ذھا���ؤو��� ��� ���ري ��ن ذ�ك ! ���/ �ط�ق ھذه  ،+--�م ��ذ ا�دا��


ت  ا��ر��Iء ا���

ھ��، �ن ا���رع .د ا1دار��و��� أ�7�+���م  #6 �ر�� ا��

ر��
 و�و.��
 �ن ا�د#/ +�
��  إذاا��ر��  إ#*س��ؤو��� �ت أن ��م د&ل 6# &:

ب �دد ا���رع ��ؤو��� ا��ر�
ء #6 ا��ر�� ذات ا���ؤو���  ر،��?��و���س ا�

�� ا��را��م #6 ا�+ 6# ����
7� 
���
 ا��+دودة و���
��ر�� ود#  .�d#*س7رار 

  


ت  :ا��رع ا�ول Iء ا���
�ر�
ت   إ#*س�ن  ا1دار����ؤو��� أ�7
  .ا��وال


ھ�� !              �أ:ر �= ��� أ�7
ء ���س ا1دارة �ن ا�-ل أن إ#*س �ر�� ا��

ا���ؤو��� ا��د���  أن��
  ،أ��
��م ! ��ز��م �&-�
 إ��
 ��زم ا��ر�� ا��6 ��:�و��

 6# ���
-را�� #6  أ�:ر�ن �وء ا�����ر ����
 ��ون  ا�+�
ن�Aب أ�����ر�ن ��ون �
 ��

 إ ،ا��ر�� و�-����
 إ#*س+����د�د  �Aر �و�ودات ا��ر�� ا �
�تذ! �� ��#
�

ذ�ك ا���ص #6 ا��و�ودات �ن  ��د�د �بء ا�د�ون #�6 ھذه ا�+
�� ��+�ل ا����ر
7
�ن  أ�وا�=��
   .���ر�
  ا1ھ�
ل أو ا�&ط<�
ن  إذاا�&
-� و


ءا ��� ھذا ا�-ل �-ت ���= ا��
دة  �Aر أن ا���رع .د أورد     �:���ن  224ا

ط�6 �<�ور #6 ا��6 ���ت �ل �د�ر .
� 1ا��
�ون ا���
ريو�6 أو وا.�6 أي #��6 أو 

�-ر#
ت ��-�+�= =�
�. ��
أو �-رف #6 أ�وال ا��ر�� �<��
 أ�وا�= ا�&
-� أو  ،+

ل أدت إ�� �و.ف ا��ر�� �ن ا�د#/��>�ن إ#*س ا��ر�� و ���ن  ��Iو! ، ��د.
م 

��I

م ا1#*س و ا���و�� ا��7�+� =�
إ#*س  ��ر�رو إن  ،إ��
ر إ#*�= و إ&7

�م -�� ا����ر�ن إ�� �
�ب إ#*س ا��ر�� ��= ا��
�
�U �ن �وء ا�����ر و أ�


�و��
 و ھذا �
 .7ت = ا��
دة. 
��وان ا��ر�� ا��6 ��:�و���ن ا��ر   03 ا��
�ر 
��ل ا���
ري 07 - 96ر.م �
��ون  " :ا��6 ��ص #6 #�ر��
 ا�و�� ��� أ�= ا�����ق 

��وان ��ل أ�7
ء ��
�س ا1دارة وا�ر.
� #6 ا��ر�
ت ا���
ر�� ، -�� ا��
�ر 
 
Mدار��
 و����رھ 
��
  يذو ��س ا�+�م ا�وھ". ا��&-�� ا����و�� ا��6 �7ط��ون �ظ

��م�
  .�طق ��� ���ري �ر�� ا��و-�� 
    I�
� �ن إ#*س إ! أن ا���رع �م ��طرق ����ؤو��� ا��7
���� �ن ا�د�ون ا��

��ط�ا�ذي ��3 ا��
67  ا���رع ا���
ري ا��-ري &*ف ،ا��ر�� -�� -ر�+� 
7
ء ���س ا1دارة 6# +
�� إ#*س ا��ر�� إ�*ن�� ����
#6  ، وا���ؤو��� ا��7

= أ�7
ء ���س ا1دارة�
و ذ�ك  ،+
�� ظ�ور ��ز #6 ا��ر�� �
ن �
دة � ط��
                                                                 


�Zص ���وي أو إ�bQI ��وز إ��qر ذ
ك ": �ن ا
��Pون ا
"��ري �� ا
PRرة اuو
' وا
	���� ��224ت ا
��دة  - 1 ��]�SP

� ا
"Qو�� ا�M ��

ا
�د�ر �� ظل ا
�Zص ا
���وي أ	��ء &������Z� b )�' #ل �د�ر &��و�� أو وا&�� ظ�ھري أو �ط�� ��pور #�ن أم $ إذا #�ن ذ
ك 

���Z
p)��ل "��ر�� أو "�رف �� أ�وال ا
�ر#� #�� 
و #��ت أ�وا
b ا b"M���
"�ر��"b &د &�م ." 
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��= ا���رع ا���
ري ا��زاIري ��ن  و ھذا .�1ن ا��
�ون ا���
ري ا��-ري 167# 
�
� ���ر�� ذات ا���ؤو��� ا��+دودة���
  .#�ط 

7
���� �Aر أ�=   � ��-
ء�� ا����ر�ن �
�� ار��
�م �&ط
ء ���ر��  ���ن �+ 6#

��ر�� ���و.ف �ن ا�د#/�ظرا �ن ����م ��
ري و �ن ا���رع .د أ7��  ،أدت 


ف ا��ر�ز ا��
�6 ���ر�� و  إ7
#� ،����م -�� ا��
�ر�
��م �-ر#
ت أدت إ�� إ7���
ب ��
 ��ز #6 ا��و�ودات��ذ�ك #�ن ا�د��6 أن ��/ ��� �
�ق أ�7
ء ���س  ،


Iر أا1دارة إ#*س ا��ر�� #��+��ون �7
���� أو  ،�زء ���
 وا�&� ��-�واء 
��ط�= ا���د�ر�� ،#رد�� 67

�� ، و ھذا �
 ��رره ا��+ 6# �-
ا�&
ذھم ��رارات &

أو 6# +
�� ار��
�م �&ط
ء #6 ، �&دم �-
�+�م ا�&
-� �وض �-�+� ا��ر�� 

��ر�� ���و.ف �ن ا�د#/و��وم . ��2�ؤو��� أ�وا��م ا�&
-�ا�ط
ل # ،ا�����ر أدت 

أي ���رض أن ��ز �و�ودات ا��ر�� إ��
 ا�&ط<، ��ؤو��� ا����ر�ن ��� .ر��� 

  ار��
�م����م إ.
�� ا�د��ل ��� �دم �ذ�ك � ،�ر�/ إ�� &طY ���م��R&ط
ء د#

��
67 أن ��رر ��ؤو����م و�
 � و، ����ؤو��� ا��7
���� �ن د�ون ا��ر�� ا������
   .�A3ر �7
����  إذا �
�ت �7
���� أو

     6��
ھم ا����ر ا���� 
��
Iر ا��ر�� 6# +
�� إ�*ن�& 6# �-
 <�وا�= ا�&

 و �-����
 و ��7
�نإ#*��

 �/ ا����ر ا��
�و�6  � ��
إذا �د&ل 6# ����ر  6# +

و أدت ��ك ا��رارات ��را�/ ا��ر�ز  ا ا�&�رذھو ا�&ذ .رارات ���ر�� �/  ا��ر��
�ن ا��
�ون ا���
ري ا��رت  224+�ث أن ا��
دة  ،ا��
�6 ���ر�� و �و.�ت �ن ا�د#/

 6��
�� �و.ف ا��ر�� �ن ا�د ��Iو!ا����ر ا��+ #4/6#.  
      �
ت و أ�7
ء ���س ا��را.
�� ���دو6 ا�+���
 
 �* ��+��ون أ�#أ�


ل ا�����ر��>و ذ�ك �ن ا���رع .د  ،��ؤو��� 6# +
�� إ#*س ا��ر�� إ! إذا .
�وا 


 أ� ،+�ل ا����ر�ن ��ؤو��� إ#*س ا��ر�� �ظرا ���
��م Mدار�����/  = .دو 

�ؤو��� � ! =�M# ر���
ت و أ�7
ء ���س ا��را.� �ن ا��د&ل #6 ا��
���دو6 ا�+

رھم ���ر�ن #����ن ظ
ھر��ن ���ر��#��/ ����م +���
 ، ����م إ! 6# +
�� ا��

�وء  اذ� ا���ؤو��� ا��&-�� و 
��� U�� ء ���ر��
ا��7
���� إذا ار��وا أ&ط

��ر� ا�����ر، و
 ���و.ف �ن ا�د#/ �أ�+�ت أ7رارا �  . 5أدت 

#6 أ��
ل ا�����ر إ!  ���س ا��را.�  أ�7
ءأو  �دم ��
ر�� ا���دو�ن��ن رAم    

ت أ��م .د ��و�ون &رق ا��وا��ن وا��ظ��، أو ا1&*ل 
�+ �
��م #6 �را.وا�


ءو ��و�ون ، أا��ر���&M 1#*س�-ر#
ت أ&رى �ؤدي أو  و��ودا��
ا���ز 6#  
وا ، ��ر��ا�
ه ا��ر�� وا�?�ر ���م ��� ����
#�6 ھذه ا�+
�� ��وم ��ؤو����م ا��7

                                                                 

ق، ص. - 1�Q
 .��494طR' #��ل طb، ا
�ر�% ا
2 - G- Ripert- R. Roblot op, cit, p 497 
ق ص    - 3�Q
 572-571ھ��� ��Mد دو�دار ا
�ر�% ا
4 - G- Ripert- R. Roblot op, cit, p 497.  
5 - Yves. Guyon, op, cit, p 428- 429 
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-� وأن ا���رع .د أ7�� ����م -�� ا��
�ر #6 1#6 �و.ف ا��ر�� �ن ا�د#/& ،
��ل ا���
ري 07- �96ن ا��ر 03ا��
دة �
   .ا�����ق 


ه د�ون ا��ر�� �� ����
�ب �
 ��ص ��
 ��/ ��� ا����ر�ن ��ؤو��� �7+ ��ا�7ر�
�ذر "�ن .
�ون ا1�راءات ا�7ر��� ا��6 ��ص ��� أ�=  ���155= ا��
دة �� 
 ��د�

 �+�-�� 

��I ا��6 ����د �+-����+-�ل ا�7راIب �ن أي �وع �
�ت وا�?را�
ت ا��
 ��-ا�7راIب وا���ر�� ��� �ر��، �ن �راء ��
ورات �د����� أو �دم ا����د 

7
�ن �ن ا��د�ر أو ���ررة �&��ف ا!��

��I، ���ن أن �+�ل ا���Iو��� ��زا�
ت ا��
�� أو ا�.���، ���وم ا��
دة �Aب ا�
�ن  2- 14ا��د�ر�ن وا����ر أو ا����ر�ن أ-+


�رة وا�ر�وم ا���
:��، �/ ھه ا��ر�� �ن د#/ ا�7راIب ذ.
�ون ا�7راIب ا��
  .وا�?را�
ت ا��ذ�ورة


�رذو��     
��+-�ل د�وى 7د ا��د�ر أو ا��د�ر�ن أو  ا ا�?رض، �ا��ون ا����ف 
�= ��ر ا��ر��، ا�ذي �ث ��� ا����ر او ا����ر�ن أ�
م ر�Iس ا��+��� ا�ذي ��

��Iز�6 ا��واد ا�# =  .��وال �
ھو ���ول 

�رھ
 ا��د�ر أو ا��د�ر�ن أو ا����ر أو ا����ر�ن 6#    ! ���3 طرق ا�ط�ن ا��6 �

�ب #6 +��م ا��دا�ر .رار ر�Iس ا��
�ؤو����م، أن ��&ذ ا��+�+��� ا�ذي ��ر 
  ".ا��+�ظ�� 


�ون ا1�راءات ا�7ر���  أ�7
ء ���س ا1دارةو�طق ��س ا�+�م ���  . 6#
 6�
ل ��ر.ل ��د�د ا�د�ون ا�7ر��� أو ���ل ا���د�د  6# +
�� ار��
�ما��ر����

�د�د # ،  267و  �266��+�* و ذ�ك +�ب ا��واد ����ن ���
67 أن �ط
�ب ا����ر 
7
�ن �/ ا��د�ن ��
6# ���و� ��� ا��<&�ر #6 ا���د�د 
�N إ7�� �#
ا�د�ون إ7

�ن .
�ون ا�7راIب  1745ا�-�6 أي ا��ر�� ا��6 ��:��
 و ذ�ك +�ب ا��
دة 
6���ن ،ا��ر�� N�� 
�د�ل ھذه ا���ؤو��� ا��7
���� أو �+د�دھ� 67
، و ! ���ن ���


ل ����=���

ھ��ن #6 ھذا ا��<&�ر  و �
ص ا��&�R� ن�

 أن ��دد ��
ل ا��7���
���  N���
�د�ده ��7راIب ا����+�� ا�ر�وع ��� ا��ر�� � ��
��ر 6# +���

  .ا��د#وع
6  ��1763
 أن ا��
دة  �
م ��7راIب ا��ر����ت ا����ر�ن ا������ن .د �ن ا��
�ون ا��

7
�ن 6# ��Iو��ن��
   
�
ھ�� و �ل �&ص  ،��د�د ا�7ر��
 ���د ا��7
�ن �ر�Iس ���س إدارة �ر�� ا����

���ر ا��ر�� �
م .=�
  .2إ�� �
 

6�
ا��ر�� ذات  إ#*سا��راك �ل �ن ا����ر�ن و ا��ر�
ء #6  :ا��رع ا�:
  .ا��+دودة �ا���ؤو��

                                                                 

ق ص  - 1�Q
 �M�571 -572د دو�دار ا
�ر�% ا
2 - Druon Delot « La responsabilité fiscale des dirigeants d’entreprise ». Fiscalité système,      

L.G.D.J, année 2003, page 126- 127- 128. 
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                ��
ا��ر�� ذات ا���ؤو���  إ#*س.د �دد ا���رع ��ؤو��� ا��ر�
ء 6# +

،#6  ��د ��
ر���ما��+دودة ��
��  إ#*+ 6# ����
و ��ون ��ؤو����م �7


ھ���م 6# �
��ر��  أدت ا���
ل .د��ك  أن:ت  &
-� إذا ا1دارة،  أ��
ل� إ��
   .أ#��تا��و.ف �ن ا�د#/ و 


�� و ا�+رص  <��م�:�وا  أنو ���&�ص �ن ھذه ا���ؤو��� ����م      ��ذل ا�
�وا .

�� ا�و��ل ا��<�ور�� =   .1و ا���ظ� ا��6 ��

       

!��راك إذا أ��ت ��ؤو����م #��و�ون : 
��
7� 6# UI
 إ#*س �+�ل ��
� أي �ر�ك �ل ��N ا�د�ن ،ا��ر���

وز ا�+-�  إن+�� و   +�ث ���ن ��داIن �ط��


 ا��ر�ك 6#�3 ��ؤو���=  ا�ذي ا���ؤو��� ا��+دودة ا��ر�� ذات ا��6 �
رك -�
7
�ن��

�6 و، �ط��� و ��
 ن ��ؤو���= �+دودة 6# +
�� ار��
= <! ����= ا!د�
ء 


ل #��
��ر��  أدت  .d�2#*س
��ر�ن # و    ��� ����
M 6# ���
�ن  ا�+�
ن�Aب أن ��ؤو����م ا��د��� ��ون �

إذا �
�ت  ا��ر�� و�-����
 و&
-� إ#*س-را�� 6# +
��  أ�:ر��ون و  ا�����ر �وء
��#
�د  �بء #�6 ھذه ا�+
�� ��+�ل ا����ر ،���د�د ا�د�ون �و�ودات ا��ر�� �Aر �

7
�ن  أ�وا�=ذ�ك ا���ص #6 ا��و�ودات �ن ��
 ا1ھ�
ل أو ا�&ط<�
ن  إذاا�&
-� و

    .��3�ر�

7
�ن �ن  ��Iو�ون����م ا���رع  +�ث�ذ�ك #�د �ددت ��ؤو����م ��

 و �-&�

��م �-ر#
ت  إ#*س�. ��

��ر��  أدتا��ر�� 6# +��ون ھذه  أن#���ن  إ�� ذ�ك،

ل�
ل ا��ر��  رأسا��-رف #6 : �:* ا�#�
�م .ا! أو ،ا�&
-� أ�وا��م �<��
�راض 

�و.ف إ��   �راض.ا!أدى ھذا ا��ر�� �ن ا�ل �-
��A ��-&� 3ر �-
�3 ا��ر�� و 
�� أ&رى��ون ذ�ك ��-�+� �ر��  أن��
 ���ن ، ر�� �ن ا�د#/ا��#

م  ، أو���.


��ر��  M�راءا����ر�ن 
رة �رط  إ��-��
ت �ؤدي � أو ��ون ذ�ك ��دا أنا�&

ت وھ��� ���ر�� أو إ�راء ،��-�+� �&-��
��ض ا�و:
Iق ا�&
-�  إ&�
ء أو ،+

ت ا��ر��
�+��ر�ن  .��
ھذه  :�ت ��
ر���م #6 ار��
ب ا+د إذا�ل ذ�ك .د �ؤدي 

7
�ن و ھذه ا���ؤو��� ��
  إ#*سا��را��م #6  إ��ا��-ر#ـ
ت ��
ا��ر�� �&-�
 و 
  :أھ��
�روط 

1  ��
 �*.�#6 ا�����ر  أ&ط
ءار��
ب     Mو 6#  ،�4��
ص �ن �و�ودات ا��ر��

.�راض و��وم ا����ر ا�+�
نا�Aب  أو�ن �وك  أ�والن -���م ا��&-�� 

���

ت ����7
��م ا��&-6 و �ؤ�د  ،ا��ر�� و �-����
 ��وم ا��ك  إ#*س��ن 

�رة ر#/ د�وى ��� ا����ر�ن�، ����
  .+�ث ��وم ��ؤو����م ا��&-�� و ا��7

                                                                 

ق –��د�� ��Sل   -  1�Q
 .61ص -ا
�ر�% ا

F.   Lemeunier, op, cit page 242 et 244    -  2  

       Jaque . Delga, op ,cit  , page 299   - 3   
4  F. Lemeunier, op, cit page 242 et 244. 
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67 ���ن����� !

د ���+�ل � أن�ن ا��
�ون ا���
ري  ��578
دة ا�ص  إ��
�د  �ل د�ون ��ؤو��� ا����ر�ن
Iر ا��ر�� �
  أن�ن  �<�دهو &��ھذه ا�د�ون �
ن 

�وء ����ر ھؤ!ء 6��Iت ا��6  أ��مو  ،ا�ر

��ر��  أدتا��ر�وا #6 ا��-ر#

ت��ن ��ب  �d#*س،�� و ا�&ط< إ: ���ا����:ل #6  ا�7رر �ن و =ا��*.� ا�

��رو ھو ��س  ،�و�ودات ا��ر�� ا�&�
ض   .��1نا� 

Y ا���ؤو���  إ��
ء�ط�ب �ن ا��+���  أن �ا�������و��ل  ا���رع &ول�د و �    �
�ن  أو�واء �
�وا �ن ا��ر�
ء  ،�ن ا�د�ون ا���ر�� �ن ا���ز ��� �
�ق ا��د�ر�ن

  .ه�م ���
7و أو 1دار��م ���ر����
ل  أ�راا�?�ر و �واء ��
7وا 

 ���ن �و��ل    ��� أو�ق �ل ا��ر�
ء �Y ا�د�ون ��� �
 إ��
ءط�ب  �ا�����

��7م���رد�ن و+��  ا��ر�
ء �Aر  أوا����ر�ن ��� و�= ا��7
�ن  أو ��� �
�ق ،2

ھ�وا 6# ����ر ا��ر�� �ن +�ث ا���ل و ا�وا./� إ�زامن وإ ،3ا����ر�ن ا��ذ�ن .د 


ر�� 6# ���
ا��ر�� ��د ا��زاء ا���ر�ب �ن �دم و#
�Iم  إ#*سا���رع �����ر�ن 

ل�ظرا !ر��
�م ، و���ر�� ا��6 ��:�و��
 إ&*-�مو � �R&ط
ر�ر7ت ا��ر��   �#

 
���
��+�-� /� �#
��4.  
أي  ا��ر��ه ذھ �
 ��-ف = إ��و ��ود ا�+��� #6 ھذا ا���دد �ن طرف ا���رع 

ث ا��د�رون و  .���ر�
ء #��
 �+دودةا� ا���ؤو����ھذه  Mدارةا����رون  أو+�� ! �
وراء  ا�ر�ضا��رارات ا���و�� دون ��6 ا�+�ط� و ا��-ر و  ا��ر�� #6 ا�&
ذ

�رة

ت ا��6 .د ��ون &
��  ��م��ؤو�� إن ،5ا��7
ر+ 6#  ����
ا��ط��� و ا��7
و  ا��&
ص��رب �ن &-
Iص �ر�
ت � ا ا��وع �ن ا��ر�
تذھ ا��ر�� ���ل إ#*س


 #6 ��س ا�و.ت����� 
����د �ن ���  .6ا��وال�ر�
ت  &-
Iص �
 .د ن ا���رع< 7#�رة :
��� �ن ا��
�ون ا���
ري ��578
 �*+ظ �ن &*ل ا��
دة    

و ذ�ر ا����ر ا�ذي .د ��ون �ن  ،ا�����ر أ�ورذ�ر ا���
ر�� ا������ ���ر�
ء 6# 
�ن ھذه ا���ؤو���  ا��<�ور�ن ا�?�ر ��
 ا�= �م ���:ن ا����ر �Aر  أوا��ر�
ء 
����
ا���ؤو���  أن ��+�لا���روض �ك أ�= �ن ذ ا����6 ���= �م �ذ�ر ا����ر، ا��7

                                                                 

1 -PH. MERLES .op. cit page 227-228.  
ق –��د�� ��Sل . د - 2�Q
  .61ا
��MR –ا
�ر�% ا
ق  –)�ورة )��ر  - 3�Q
 .340ص –ا
�ر�% ا
4  Serge Hadji Artinian, op, cit page 337.  
ق  –ا�Mد ��Mد �Mرز  - 5�Q
 .2ص  –ا
�ر�% ا
6 - E .M. Bassilana, op, cit page 162. 
��وز 
��M#�� إذا أRQر "��Rس �ر#� )ن )�ز ���� 
�q �ن ا�uوال آن  ": �Pرة 	���� �ن ا
��Pون ا
"��ري )�' ا�b ��578ت ا
��دة " - 7

� ا
Pدر ا
ذي ����b أ�� )�' #�ھل ا
�د�ر�ن Qواء #��وا �ن ا
�ر#�ء أمQ� '�( �q��( �$ أو  "Pرر ط�ب �ن و#�ل ا
"�M �Q��Rل ا
د�ون ا
�"ر"

�رط أن �#ون ا
�ر#�ء �ن أ��Mب ا�uور أم $ و أ�� )�' #�ھل ا
�ر#�ء أو �ض ا
�ر#�ء  bدو�أو ا
�د�ر�ن )�' و�b ا
"��Sن ��qم أو 


R�ل �� إدارة ا
�ر#� � ".���� �"��ق qم &د ��ر#وا 
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����

ر��= �/ ا����ر ا��
�و�6 #6  ا��&-�� و ا��7�� ��

ل6# +�
��ر��  أدت أ#

، إ�����و.ف �ن ا�د#/ و ��
Iر  ا����ر ا����6  �+�ل#� إ#*����1
 أو�زء �ن ا�&.  


دة �ك ذا ا����ر ا����6 و �/ ذ��ن ا���رع �م ��طرق �+�م ھ��� =�
 224#���ن إ&7
�ظرا ���
 �&ص �ل ���ري ا��ر�
ت ا���
ر��، #���ن ���&ص ا���د&ل #6 ا�����ر 

ب أ7رارا و&��� ���ر��، و ��� ا��
67 #6 ھ�ه ا�+
�� أن ��رر ��ؤو���= ذأن �
�واء �
ن �<�ورا أو �Aر �<�ور، و ����

!��راك �/ ا����ر ا��
�و�6ذا��7  .�ك 

��ر�ن 6# +
��  أ.رن ا���رع .د أ أ�7
 و �*+ظ    ��� ����
�ؤو��� ا��7��
 إ#*س

ھ���.رر  أ�ن ،ا��ر�� ذات ا���ؤو��� ا��+دودة ��� ��س ا����ر�ن #6 �ر�� ا��

�ل #6 ا��
دة  أ��
 ��ر إ����ؤو����م ��ن �م # 
-�� -ر�+� �:�� ����
�ن  7�578
�ل �7
�ن ا����ر�ن ،ا��
�ون ا���
ري�� 
ا��ر�� ذات  إ#*س#6 ا���ؤو��� ��د  ��


ده �ن طر�ق ا!��
ق، ا���ؤو��� ا��+دودة وا./ �وة ا��
�ون������  ! ���ن ا

ھ�� �7
�ن#��س �ر�� ا��� 

Iرھ�
�رAم �ن ذ�ك  ،���رض ا����ر�ن 6# &��ن 

ق  � 
��ون  أنا���رع -�� ا��
�ر ��� ا����ر�ن ���ن  إ7�
ء أنذ�ر�
  وأنو ��
����
-��  ��ون ا� هذھ ن� ،.ر��� .
ط�� ��� �+�ل ا����ر�ن ا���ؤو��� ا��7

��ل ا���
ري ��
 �دل ��� �
�ب،ل ���ن  ا��7
�ن ��س ���رض أن�ر�ط� +#

ره وا./ �وة ا��
�ون  . ا��

�د ا#��
ح       ��+�ل ذ�ك �ل  ا1#*س إ�راءات#�6 +
�� �و.ف ا��ر�� �ن ا�د#/ و 

!��راك #6 �?ط�� ��ز ا��ر�� ا��د���، #
ن  .
�واا����ر�ن ا�ذ�ن  أو���ر �ن ا�

و ���ن  ،ا��ر�� #6 ��س ا�و.ت هذھ ����3 7د �ل �ن ا����ر�ن و ا1�راءات
�&���� �ن ا�د�وى  و  �ر#�وا د�وى ��� ا����ر�ن و ھ6 د�وى &
-� أن��دا��Iن 
 ��

 وا��ر��  7دا������ ������ 
�
��2.  

  
  
  

                                                                 

1  Ph Merles, op, cit page 227.  
2-  Bernard Saintourens, Droit des affaires, Droit commercial, Les annuels des Droit – Dalloz 2002 

p 160. 
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6�
  ا��-ل ا�:

  
  .ا��7
�ن #6 ا�وراق و ا���ود ا���
ر��

 
 
  

ر ا�وراق ا���
ر�� أداة  ���ل ا���ود و �
�ت ھذه ا�وظ���                          ���

.� إ�� ا�و�ود ����
 وظ��� :
���، و ھ6 أ��
 أداة ��و#
ء، :م ا����ت وظ
Iف �ا�

ن، و ��ت أ+�
م ��I*� داة>� 

رھا�وراق ا���
ر�� ظ�ور وظ����
 ا�:
�:� وھ6 ا��


�ل ا���
ريا�وراق ا���
ر�� ��دة طو��� ����د �ن �+�� �م  ،.وا�د ا�-رف و ا��
1-�
�A .وا�دھ
 #6 �-وص .
�و���.  

�وة ا�+�
م و إن أھم �ظ�ر �ن �ظ
ھر .�وة ھذه     �و ����ز .وا�د ا�-رف 
 ����
ا��وا�د ھو �7
�ن ا��و.��ن ��� ا�ور.� ا���
ر��، و ھذا ا��7
�ن ��ون 

ق، #Mذا ر�/ ا�+
�ل �+��
د ا!��N ا�ور.� ا���
ر�� ا�ذي ��ون وا�ب ا�د#/ 6# ����

�N ا�ور.� ا���د�ده ر�/ ا�+
�ل ��� ��� ا��د�ن ا�-�6 �
ر�� و �م ��م ��
  .ا��و.��ن اF&ر�ن -���م ��7
���ن �/ ا��د�ن

و أرز #�رة #6 ا��7
�ن ا�-ر#6 ھ6 و�ود �د�ن أ-�6 و �د���ن آ&ر�ن     
رون ��7
���ن ��=، ��� ��س �
 ھو �<�وف #6 ا!��زام ا��7
��6 أن ا��د���ن ���

ن أ-�6 و�د�ن �Aر أ-�6، �ذ�ك #
ن ���7
�ن ���م �د���ن أ-���ن #* �و�د �د�

�� رAم أن ا��س ا��6 �ا�-ر#6 أ+�
م ���زه �ن ا��7
�ن ا��د�6 #6 ا��وا�د ا�
��وم ����
 ���ر�� و ھ6 ��س ا��س، إ! أن ���7
�ن ا�-ر#6 ���وم &
ص و 


-� �ظ�ر #6 �*.� أطرا#= و أ:
ر ���زة ���زه �ن ا��7
�ن ا��د�6& ���  .ط

ن و  و    ��I*� 
�ظرا �ھ��� ا��7
�ن ا�-ر#6 �*+ظ أن ا���رع .د �د&ل �د���


�وراق ا���
ر��، و �ص ��� ا��7
�ن ا�-ر#6  #6 ا�وراق 
���ن �ا�:�� �دى ا���

�دة ا#�راض �� 
�7
�وا�د &
-� و ����زة، و �م ��ر�= & 
ا���
ر�� و أ�� ��

7
�ن ا��و.��ن ���� ا�ور.� ا���
ر�� �/ ا&�*ف در���م ا��7
�ن ا���
ري �7�# 
  . #6 ا!��زام

                                                                 

Qوط ا
��Pون ا
"��ري ا
�زا[ري")�� �"�ك  - 1� " ��  .15-14،ص ��2004 اuوراق ا
"��ر�� ان �Zدون 
���ر و ا
"وز�%، ط
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Iل �إن �7
�ن ا��د���ن د�ن ��
ري ھو أ�ر ���رض أو .
�دة ���ر�7 #6 ا��

�دة #��
 ا��زام ��
ا���
ر�� و أھم ھذه ا!��زا�
ت ا���
ر�� ھ6 ا���ود ا���
ر��، #

7
�ن ��
 ���U �ن ا��زا�
ت، �ظرا ��-
�+�م ا��

.د�ن �����ر�� و �ظرا ا���

.دھم د�ن ���رك، #�+ل ا��زا��م وا+د �ظرا �و+دة ا�-���، و ��د ھذا ا��7
�ن ���
ا����رض +�م &
ص و ��دد �دل -�� وا7+� ��� .�وة ا�+�
م ا�&
-� ا��6 ���ز 
�د ��
ق ا�طراف، ��
 .د ���
�د ��ا���ود ا���
ر��، و �/ ذ�ك #
ن ھذا ا��7
�ن .د �


����� ��ظر�I
�د #��
 ا��7
�ن �����  .وف ا��6 أرم #��
 ا���د و ا��6 �

 أن ��
ل ا#�راض ا��7
�ن و �ط
ق �ط��= وا�/ �دا ��= ! ���ل #�ط ا���د ��

��د ا���
ري ا��رم �ن �Aر ا��
�ر�� ����
  .ا��رم �ن طرف �
�ر، ل �طق +�� 
���

ة و و إن ا#�راض ا��7
�ن #6 ا���د ا���
ري ��ون ����ود ا���
ر�� ا���� �


 ا���رع �
ة ا��6 �
ء ���ض ا���ود ا���
ر�� ا�� 
�

ة، ���
 .د ��د أ+����Aر ا��
و �ظ��
 و ا��6 �+�وي ��� ��دد #6 ا�رواط و و+دة #6 �+ل ا!��زام، ����
 ! ��د 


 �دل ��� �7
�ن ا����ز��ن #��
، ��� ��س ذ�ك .د ��د �-و-
 -ر�+� ���-� 3
�ض ا���ود ا���
ر��  .ھذا ا��7
ن ��دا��Iن 6# 


رة �ن �+:�ن   
 #6 ھذا ا��-ل ����
ول #6 أول �+ث: و ���= #���ون درا��� :
6 ���7
�ن 6# �
ا��7
�ن ا�-ر#6 #6 ا�وراق ا���
ر��، و ��طرق #6 ا��+ث ا�:

 .ا!��زا�
ت ا��
��� �ن ا���د ا���
ري
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  ا�ول ا��+ث
  

   La solidarité ا��7
�ن ا�-ر#6 #6 ا�وراق ا���
ر�� 

.  cambiaire   
  

                      
ر +����! �ك أن ا#�راض ا��7
�ن #6 ����ذ ا!��زام ا���
ري �

ن��I!ر ����� ا��
 أراد = ا���رع ��و�� و����
ر  .��ا�+�
ة ا���
ر��، وذ�ك ا�ذي �


�ل �ن أ+د �ن &*ل ط�<�� ��
ا�داIن ا���
ري وز�
دة #رص +-و�= ��� د��= 

ر أو ا1#*س��d� رض أ+دھم�
�� 1ا��د���ن إذا �.M، إ! أن ا���رع �م ���ف 


 و.7
ء وا��6  ���رض .�
م ا��7
�ن ��# 

�دة ا�����ر ������� !
ا��7
�ن إ��

��، إ��
 .رر ا��7
�ن و�= -ر�3� ��-
م 2�+>���زة ���7
�ن ا�-ر#6 ، و�
ء 


�ل ا���
ري���� *���
�وراق ا���
ر�� و�
�ل ���� 
�، #�ص ا���رع ��� 3����
�ل �
 ا���رع ��� �ا��7
�ن #6 �ل �ن ا������ وا���ك وا���د ��ر،  وا��6 �
ء 

م &
-� دون ا��وا�د ا�واردة 6# �+> 

ر أن ا���رع ا���
ري &-�ا�+-ر ��� ا��


، �4د�6ا��
�ون ا���>�، أ�
  ا���دات ا�&رى #
ن ا���رع �م ��ص ��� ا��7
�ن 

ت ا�-�� 
م وھو ا#�راض ا��7
�ن إذا �م إ:�و#6 ھذه ا�+
�� ��م ا�ر�وع �R-ل ا�
ا���
ر�� ��ذه ا���دات، وھ6 ��د ا�&زن و ��د ا���ل و ��د �+و�ل ا��
�ورة �ن 

�د ��ون �د��� و+���
 ��م ا�ر�وع -���
 ا���
ر�� ���ت :
�� #6 �ل ا�+وال #

ق أو ا��ص ا�-ر�3��!
7
�ن ا��د�6 ا�ذي ! �طق إ! ���.  

�ذ�ك �وف ��ون ا�+د�ث �ن ا�وراق ا���
ر�� ا��6 �ص #��
 ا���رع ��� .
�دة     
�ض ا���= �رى ا��7
�ن ا�-ر#6 وھ6 ا������ وا���د ��ر و ا���ك، &
-� وأن 
أن ا��7
�ن ا�-ر6# ���
وز +�� �ط
ق ا��7
�ن ا����رض ��= ���/ �ن �و.��ن ! 

   .5�و�د أ�� �-�+� ���ر�� ���م
�رض #6 ھذا ا��+ث ����وم ا��7
�ن ا�-ر#6 �ن &*ل ا��ط�ب ا�ول، :م و ���


ره #6 ا��ط�ب ا�:
�ث:F 6، :م�

م ا��7
�ن ا�-ر#6 #6 ا��ط�ب ا�:�+�. 

   

                                                          .�/��م ا������ ا�Q$%�: ا�
	�� ا�ول
                                                                 

1- �PR
� ا
PMو&��، ط��  "ا
��Pون ا
"��ري اuوراق ا
"��ر�� "��Mد ا
�Qد ا�M
  . 166ص ���2004ورات ا
 .445ص  2003، دار ا
#"ب ا
��Pو���، ط��  " � اuوراق ا
"��ر��ا
��Pون ا
"��ري ا
�Pود ا
"��ر� "أ�Mد ��Mد �Mرز - 2
3 -  �Q��Z
 .230ص �M��Q2005 ا
��Pو� ، اuوراق ا
"��ر�� ا
RQ"�� ا
�Qد �uر ا
��ك ا
ط�� ا
4 -   �� .14ص  2004)�� �"�ك ،�Qوط ا
��Pون ا
"��ري �� اuوراق ا
"��ر�� ا
�زء اuول ا
RQ"�� ان �Zدون 
���ر وا
"وز�% ط
5- bل ط��# 'Rس  "��طI�aر�� وا��"
� ا
��Pو���، ط��  "اuوراق ا"#�
 242،ص  1997، دار ا
����� ا
�د�دة ، ا
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�د ا��7
�ن ا�-ر#6 �ن أھم &-
Iص ا!��زام ا�-ر#6 و ا�ذي ���ن                �

��ص ���= 
ده �ن طرف أ+د ا��و.��ن أو ���م، رAم .�
م ا���رع ���
�= ��س ا#


ه �� =�����ل ا��7
�ن ا�-ر#6 ا��و.��ن ��� ا���د �د���ن �� 

م  ����ن ا��ظ
م ا�
ا�+
�ل، ��ن �ر�زھم ا��
�و�6 �&��ف +�ب �ل �و./، ���م ���وا ���م �د���ن 

  .  أ-���ن

ول #6 ھذا ا��ط�ب ��ر��   ����#
  =���7
�ن ا�-ر#6 #6 ا��رع ا�ول :م ط���

 .ا��
�و��� ��رع :
�6، :م أطراف ا��7
�ن ا�-ر#6 و�ر�زھم ا��
�و�6 #6 ا��رع ا�:
�ث
  

�ر�ف ا��7
�ن ا�-ر#6: ا��رع ا�ول�.  
7
�ن ا�-ر#6، و ھو �ن              ��
7
�ن ا��و.��ن ��� ا�ور.� ا���
ر�� � ����


ت ا��6 �&و��
، و ! �ك أن ��ر�ر ھذا ا��7
ن ��و#
ء �1
 ا���رع ��+
�لأھم ا��7

ت ا��
�� ا��6 �ؤ�د +ق ا�+
�ل #6 ا�+-ول ��� �
���� ا���د ا���
ري ��د �ن ا��7
.��� ا���د إذا ا���/ ا��د�ن ا�-�6 �ن ا�و#
ء، �ن ا��7
�ن �ط
ل ���/ ا��و.��ن 

  .��و-ول إ�� +�=��� ا���د #���
 زاد �ددھم ازداد �7
ن ا�+
�ل 
و .د �ص ا���رع -را+� ��� �7
�ن ا��و.��ن ��� ا���د ا���
ري، و�م ��ر�=     

 ��
��د ا��+ب ��د ��* ��
ر�
 و ا��7
�ن  #6 ھذه ا�+���رض #
!��زام ا�:
ت 

 دون +
�� ���ص ���=�I
�= ا��
�ون ! ��وز �2طق ���
�، إ! أن ا��7
�ن ھ�
 أ


��  ا!��
ق ��� &*#=.M
ن ا�وراق ا���
ر�� #�م ���ف ��Iو أراد ا���رع أن �د�م ا
!

 و .7
ء و ا��6 ��رض .�
م ا��7
�ن �ن  ا��7
�ن إ����# 

�دة ا�����ر �������


�� إ��
 .رر ا��7
�ن و�= -ر�3� ��-
Iل ا���
ر�� �، +�ث �ص 3ا��د���ن #6 ا��
����� #6 ا���� ����
، +�ث �4ن ا��
�ون ا���
ري 432
دة ���= ا���رع -را+� 


 ا!+��
ط6 6# ���

 و �ظ�رھ
 و 7��

+ب ا������ و .�.ررت �7
�ن �ل �ن 

���ك إذا �وا��� ا�+
�ل، و ��س ا��
�دة أي .
�دة ا��7
�ن �طق ��� ا����ز��ن 
 �7���
ن ا���ك ��
ر�
 +�ث ��ري ا��7
�ن #6 ھذه ا�+
�� ��� �ل ا����ز��ن �


��رط ا�-ر�3، و ا���ك7
�ن �ن ا����ز��ن #�= إ! � *# 
، أ�
 إذا �
ن ا���ك �د��
 ��
ر ا�7
�ن #6 ا����
ت ا��د��� #6 �ر�ز ا����ل و ��ري ���= .وا�د ا������

                                                                 

     2005،  ، دار ا
R#ر ا
�����  ،  ط��   "و و�Q[ل ا
د�% ا$
#"رو��� ا
Mد�	� � uوراق ا
"��ر�ا "��طR' #��ل طb   –وا[ل �دق . - 1

 .139 ، ص  ،
، ص 1998
���ر و ا
"وز�%، ط��   دار ا
	���P  اuوراق ا
"��ر��  ، �#"� " �رح ا
��Pون ا
"��ري  ��  ا
و�Qط ")د ا
�Pدر ا
�ط�ر ، - 2

269..  
  .445، ص2003ا
�Pود ا
"��ر��، اuوراق ا
"��ر��، دار ا
#"ب ا
��Pو���، ط��  "ا
��Pون ا
"��ري "ا�Mد �Mرز - 3
  ا$M"��ط� ��ز�ون ����� 
�q���M  و �ظqرھ� و �q���S  ا
M�Q  ��"RQب  إن ":  �ن ا
��Pون ا
"��ري )�' ا�b  432 "�ص ا
��دة  - 4

bر�وع )�'  )�' و�
ا
"ر"�ب   �را)�ة  �ر��t أن �#ون   دون  ��Rرد�ن أو ��"���ن ا�Z�uص   ھؤ$ء ا
"��Sن و �#ون 
���Mل Mق ا


�ن  #��وا $�PMن  
و  و  )�' اZvر�ن  ا
ر�وع  "��� $   RQ"��  �و&% )�'  
#ل  ا
Mق  ھذا  و ��ود  ا
ذي "وا
ت )��b ا
"زا��"qم  

 ." أو$  ا
د)وى )��b   ر��ت
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ا���-وص ����
 #6 ا��
�ون ا��د�6، و أھ��
 �دم ا#�راض ا��7
�ن �ن ا��د�ن و 

ق ا�-��!
  .1ر�3 أو ا��ص ا�-ر��3���= +�ث ! �7
�ن إ! 

     ����

�= .د �ص ��� ا��7
�ن ا�-ر6# # ������ل #6 ا�# 
و ا���رع �:��
  .�2ن ا��
�ون ا���
ري ����519�ز��ن ����7 ا���ك #6 ا��
دة 

�ب ���= و     + 
��د ا��ر #
�= ��� Aرار ا���ك ! ��د ��* ��
ر�� ����
 
أ�
��=، !ن ا���رع �م ��ص ������� #6 ط�� ����
�ل # 
�� ا�= ��ل ��
ري �:��


ر�
 " :�ن ا��
�ون ا���
ري، ا��6 ��ص ��� أ�= 389ا��
دة �� *�� �����ر ا����

ن ا��&
ص � 
���."  

�� ا����د ا�ذي ���      �و ���= #
�-�� ا��د��� أو ا���
ر�� ���د ا��ر �&7/ �ط
�= و./ ھذا ا���د �واء ��د إ-داره 
�ر ��
ر�
 أ��أو ��د �ظ��ره و ھذا ا����د ! �

�و�� ا��
ق ��
ري ، أي �&-�-= �داء ����� ��
ر�� +��  و�و � 
إ! إذا �
ن �ر�ط

�را � =�ر ا���د ��ر ��* ��
ر�
 إذا �
ن �و.��� 

ن ا��و./ ���= �Aر �
�ر، ���


ر�� أو �د����� ���
�� ��� 
3�واء �
ن ��ر� .  
7
�ن ا�-ر#6 #6 ا���د ��ر �+�
مو �/ ذ�ك #��� ����
  �د أ+
ل ا���رع ا���
ري 

� ���و.��ن ��� ���
 =��� �����ا������ و ��ل ا��7
�ن ا�-ر#6 ���و.��ن ��� ا�
�� 467ا���د ��ر، و ھذا �
 �-ت ���= ا��
دة �
  . 4#�رة &


�و#
ء ���� ا�ور.� ا���
ر�� ���� �ن و ���= #
ن �7
�ن ا����ز��ن 
�ر .
�دة أ��
� أي وا+د �
�7ن .وا�د .
�ون ا�-رف، و �&ول ھذا ا��7
�ن ��داIن ا�+ق #6 �ط
� ا�د#/ #6 �وا��� �
�ن ا����ز��ن �ل .��� ا�د�ن #* ��ون ��ن و��ت إ��= ا��ط

=�� =��م ا�د�ن و ا!���
ء �<د�� �-���  .ا�داIن 
� أي وا+د �ن     �
��م  ��
 ��ون ��داIن �ط�
ا����ز��ن �ل ا�د�ن ��ون �= أ�7
 �ط

��ن���� =
 ��ص ا��
دة  5�و ��ون : "�ن ا��
�ون ا���
ري #�رة :
��� 432وذ�ك ط
 
�Aدون أن ��ون �ر
�ل +ق ا�ر�وع ��� ھؤ!ء ا��&
ص ���رد�ن أو ������ن +��

�را�
ة ا��ر��ب ا�ذي �وا�ت ���= ا��زا�
��م."  
ا���رة <ن ا���رع �م ��زم ا�+
�ل �را�
ة �ر��ب ���ن #6 �رى �ن &*ل ھذه    

+�=، +�ث ���ن أن �ر�/ ��� أي ���زم دون ا����د �ر��ب ا��زا�
��م، إ!  =��
�ط

                                                                 

قا�Mد �Mرز ، ا
�ر�%   - 1�Q
  . 575،ص  ا
�S"P' ��ك �Q[و
ون  ا
��"ز��ن  ���% ا�Z�uص ")�' ا�b  ا
"��ري  ا
��Pون  �ن  519"�ص ا
��دة  - 2  '�(  bن  و���S"
  �ن  ا

ل&  b���M  ق  وM�  b���M
  �
  و #ل �و&%  ا
"زا��"qم  "ر"�ب �را)�ة   ��زم  أن  دون  ��"���ن  أو ا�Z�uص ��Rرد�ن  ھؤ$ء   �ط�

  $�PMن  و 
و #��وا  �ط�
� ا
�&�ن  �ن  "��% $   ا
��ز��ن  اMد  )�'  ا
�ر�و)�  ا
د)وى  أن  ا
Mق  ھذا  أو �� &��"b ���ك  )�' ��ك

  " .ا
د)وى أو$  )��b ر��ت   
�ن
ق،ص   - 3�Q
  .122را�د را�د، ا
�ر�% ا

RQ"�� ���� $ "طق )�' ا
�Qد �uر اMu#�م ا
�"���P  " :ا
PRرة اuو
' و ا
�Q��Z 467"�ص ا
��دة  - 4�  ذ
ك  و  ط��"b  �%  �"��رض  

��  ��"vوال اMuدة �ن ...  " :ا��

ذ#ر أن  "  440و  439و  438و  437و ا
��دة  435إ
'  426ا
ر�وع 
�دم ا
و��ء و ا�و ا
�د�ر 

  .)�' ا
�Qد �uر  ��qQR  "طق  �Mث  )�' ا
RQ"��  ا
�و&��ن  &�)دة "��Sن  )�'  ��ت   432ا
��دة 
 .   209، ��"زم 
�ط% و ا
��ر ، دار ا
R#ر ا
�ر�، ا
��MR "اuوراق ا
"��ر�� " )�� QMن �و�س ،. د - 5
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�رة ا�ر�وع 
 �&ص ا���+وب ���= #
ن ا���رع .د #رض ��� ا�+
�ل ��د ���#
�
� ا���+وب ���= ا��
ل أو! �

+ب ��� ا����ز��ن #��ب �ط������، و �� ���

ا���ك و �+رر ا���د ��ر أو!، #
ن ا����وا .
م ا�+
�ل �+ر�ر ا+��
ج �دم ا�د#/ 
7دھم، و #6 ھذه ا�+
�� ���= أن �ر�/ ��� ا��و.��ن ا����ز��ن ���م �رة وا+دة، أو 
 ��
دء �ن ا��ظ�ر ا�&�ر و -
�دا إ�� ا�ذي .�= +�� �-ل 6# ���
�ر�/ ����م 


 ا��ر إ�I

+ب أو �+رر ا���د، و �+ق �ي �و./ ��� ا�ور.� ا���
ر�� .
م و#��� ا�

ق ا�1
رة إ���م �� أي �ن ا��
7
ھ
 #����= �ط���
Iر ا��و.��ن �أن �ر�/ ��� 

�� #6 ا��7
�ن �
�ل ا�د�ن ا�ذ�ن أو#
ه، و ! �ك أن ذ�ك ��د &رو�
 �ن ا��وا�د ا��

  . �1ل ا��د���ن ��دار +-��م #6 ا�د�نو ا��6 ��67 ر�وع ا��و6# ��� 

ق ���    �+��
د ا!�ب ��ر�ر ا���رع �ر�وع ا�+
�ل ��د +�ول ���و إن 


+ب #6 ا������ و ا���ك و �+رر ا���د ��ر، ھو أن �ا���+وب ���= ا��
ل أو ا�
 
�
��رد �و.���م ��� ا���د ���6 أ��م ���ز��ن أ-���ن، و ���6 أ��م ��+وا �7

�N ا��2��������:* #6 ا!��زام ا��7
��6 ��و#
ء  . 
 N�و د��6 أن ا&��
ر ا�+
�ل ���= ��ن �
ن ���ورا ��6 �ط�Iن ��� +-و�= ��� �

  .ا���د

 �وا�= = ا�+
�ل #
ن ا��و.��ن اF&ر�ن ! �����م      �أ�
 إذا �
ن �+د ا��و.��ن د#

دأ ا���*ل �� 
���7
ن، و ھذا �ط�
ا����ك ذ�ك ا�د#/ ��6 ��&�-وا �ن ا��زا�
��م 

تا�� . 3�و.�

� ���د�ن ا�-ر#6 ا�ذي ���

�ل #
ن ا��ر �&��ف +�� ����
و إذا �
ن ا��ر �ذ�ك 

�و#
ء ���� ا���د و ا�ذي ! ���ك +ق ا�ر�وع إ! ��
ه ا�7
���ن �=، #Mذا أ�زم ��وم 

+ب �:* د#/ .��� ا���د ��+
�ل ا�&�ر، #* ��ون �= +ق ا�ر�وع ��� ا�+��� �ا�

  .أو ا�7
���ن ا!+��
ط��ن ا�*+��ن
و ����ر ذ�ك �ر�/ إ�� أن ا��7
�ن ا�-ر#6 �و��ن، �7
�ن دا&�6 و�7
�ن     


ر�6 ، أ�
  ا�دا&�6  #��وم �ن ا��و.��ن ��� ا���د  وھم ! ���ز�ون د#�� وا+دة &

.ب و ����7 �-ر#
ت �����7 �-رف .
�و�6 وا+د، و إ��
 ���ز�ون ��� ا��

 �����
 أن .
�و��� ��� ،=���ده و ��7ون ��ن ر �ل �و./ 7
�ن ��ن ��+�ث �

 إ��=، #�ن ا��دل أن ���و6# �
 أداه إذا ��
ا��و./ ��� ا�ور.� .د أدى .����
 ��د ا���
 
ا7طر إ�� ا�و#
ء ��+
�ل، و ���= #
ن �بء ا�د�ن ا�-ر6# ! ����م ��� ا��د���ن ��

ل ��+��=  ��
�  .4#6 ا���
�� وا+د ���مھو ا�+
ل #6 ا��وا�د ا�
7
�ن ��+ول دون      ��

�� إ�� ا����ك +و6# +
�� ر�وع ا�+
�ل #�و ��س 


م ا�د�ن #6 �وا���=، إذ أن ا��زام �ل �د�ن �رد ��� ��N ا�ور.� ا���
ر�� �ا��

                                                                 

ق، ا
��MR . د –)�� ا
�رودي . د- 1�Q
  .�M�536د ا
�Qد ا
�PR ، ا
�ر�% ا
2  Jaques- MESTRE- Marie Eve Pancrazi, op, cit page 736- 
3 -  ���Q د�M� ري"  �وزي��"
�  "وراق ا
"��ر��ا$ �رح ا
��Pون ا"#� ،   ��
���ر، ا
���د ا
	��� ، ط ���P	
  . 202،ص 1997دار ا
4 -  bل ط��# 'Rدق ��ط�ق ، ص  ،، اQu"�ذ وا[ل �Q
  .140ا
�ر�% ا
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<���=، و ذ�ك ���-ر أھ��� ا��7
�ن #6 ا�ور.� ا���
ر�� ��� ����ن ا�دا��Iن �ن 
� ا��د��
��ن أو ���رد�ن�ط���� =���>
�د�ن  . ��1ن ا���7
���ن 


�رAم �ن 7رورة ر�وع ا�+
�ل ��� ا��د�ن ا�-�6 أو!، إ! أن ھذا ! ���6 أ�= و 
���م، ��
 أن ر�وع ا�+
�ل ��� ��ر ��� �را�
ة �ر��ب ا��ظ�ر�ن و ا+�رام ���


 ��� ا#�راض ا��ظ�ر�ن ! ���ط +�= #6 ا�ر�وع ��� �ن �&ط
ه ���م �<� أ+د��

زل ا�+
�ل �ن +�= #6 ا�ر�وع ��� �ن ��&ط
ه، #
ن ر�وع ا�+
�ل ��� ا��ظ�ر ��

/
ودة ا�ر�وع ��� ا��ظ�ر ا�:
�ث و ا�را�6 ! ���ط +�= 6# ��
 . 2ا�:
#M ن، #�ذاIا�دا ���م #6 �وا��� 
ن �
ن ا�-ل ا�= إذا ��دد ا��د��ون ����م ا�د�ن #��

�رد ا��7
�ن ��� ا!��زام ���دد ا�طراف، #��ون ��داIن  ا�-ل ��س �ط��
 إذ .د

�د�ن #رادى أو ������ن، دون أن �+ق ���د�ن ا�ذي ��م ا�ر�وع ���= ��م �
�ط

��م ا�د�ن ��= و �ن �Aره �ن ا��د���ن��
�د#/ #6 �وا��� ا�داIن .  

�وراق     
Iل ا��د���، أ�
 #6 ا��7
�ن ا�&
ص �#�ذا ا�-ل ! ��ون إ! #6 ا��

��م د#/ .��� �

 ��د أن ��+
�ل +ق ا�ر�وع ��� �ل ا����ز��ن ��ط��M# ر��
ا���

+ب أو ا���+وب ���= ا��
ل 6# �
�� ر#ض ا��د�ن ا�-�6، و ھو ا�+ 6# 
ا���د ���


+ب ا���ك، أو �+�رر ��د ا1ذن و �ن �م #
ن ��ن و#� .��� ا���د ���م ا������ و 
=  .3أن �ر�/ ��� ا����ز��ن اF&ر�ن ��ط
�ب �* ���م �ل �
 أو#� 


ن ھذا ا��7
�ن ! ��وم إ! 6# +
�� ا���
ع ا���+وب ���= �ن ا�د#/، و     # 6�
��

=، أو +�� ھذا ا��7
�ن �:�را �
 �?�6 ا�+
�ل �ن ا���
س ا��ول �ن ا���+وب ���


دام ا�+
�ل ��د �ن ا��و.��ن ��� �# ،=�� =�
�ن ��ل ا+��
ج �دم ا��ول ��د ا���

د ���ط�/ أن ���ظر ��� =�
# 
�����ا���د ا���
ري �ن ھو .
در ��� ا�و#
ء 


�Iط�� 

ق آ���+��
-� إذا ا#�ر�7
 أن أ+د ا����ز��ن ��� ا�.ل �
ن �و�را 4ا!& ،

�ل ��ون وا7+� و��ون ��ك �:* #
ن #رص ��
 =�+��� 

ء ا�+
�ل ������ا

I
�����5+�= ��را �دا =ا!+��
ل #6 ا.  
�ود ھذا ا�+ق ��ل �و./ ��� ����� ��� " #�رة :
�:�  432و �ن &*ل ا��
دة     �


و�ل �و./ ��� ��ك أو#� .���= ���ك ھذا " #�رة :
�:�  519و ا��
دة " �دد .����
��رع .د أ.
م �و��ن �ن ا��7
�ن، �7
�ن &
ر�6 و �7
�ن ، �رى <ن ا�"ا�+ق

  :دا&�6

�ل و      +�
أ�
 ا��7
�ن ا�&
ر�6 #�و ا��7
�ن ا�ذي �رط ا��و.��ن ��� ا���د 

7
�ن ا�دا&�6 #�و ا�ذي �رط �ن ا��و.��ن و ا�ذي �ص ���= ا���رع 6# ��� ����

                                                                 

ق، ص )�� QMن �و  - 1�Q
  .�210س، ا
�ر�% ا
  ، اI�aس و اuوراق ا
"��ر��" &��ون ا
����Iت ا
"��ر��    "��Mد �Z"�ر ا�Mد ر�ري  - 2


��Q  دار ا
��Sq ا
�ر��، ا
�زء  '
     .385، ص  2000ا
	���، ا
ط�� اuو
ق،ص   - 3�Q
د ا
�Pدر ا
�ط�ر، ا
�ر�% ا(270 – 269.  
، ط��  اuوراق ا
"��ر�� و اI�aس، دار ا
�طو)�ت ا
�د�دة ، ا
�زء اuول "ا
��Pون ا
"��ري"� ��Mد �ر�د ا
�ر�� –)�� ا
�رودي   - 4

 .132، ص 2000
ق  –��طR' #��ل طb    –وا[ل �دق   - 5�Q
  .139ص  –ا
�ر�% ا
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 519#�رة :
�:� و  432ا��
دة  3���N #�رة :
�:� و �7
ھ
 �����زم ا�ذي أو#� ���
  . ا���د أن �ر�/ ��� �&��ف ا��و.��ن ���رد�ن أو ������ن �ل �
 أو#
ه

 
�?��  

 أن ا��7
�ن ا�-ر#6 ���و.��ن ��� ا���د ���ل �ن �ل وا+د ���م �د����
71
#� إ�� ا��-
ر�ف ا��6 �����
 ا�+
�ل ��د ر�و�= ��� ا+د 
و ا��واIد إن و�دت 


�*  ا��� =�
 د#�
.�ن � ا��
��ز��ن #6 ا���د، و ��د أداء ا��و./ ا���N �= +ق �ط

���� 
ق و ذ�ر�
 و دون أن ��+�ل �-�� 
��1 .  


�ل ا�ور.� ا���
ر��، ل +� ��

�دة ا��7
�ن ا�-ر6# +��
 أن ا���رع �م ���ف ��
�ن ا���+وب ���= وھو إ�= .د .رر .
�دة ا���ؤو��� ا��د��� ا��7
���� #6 ا���ك  

�ن ا��
�ون  ��15رر  526ا��ك و�ن زو�= وذ�ك #6 ا�+
!ت ا��6 ذ�ر��
 ا��
دة 
��ون ا���+وب ���= ا�ذي ����/ �ن ��د�د ��ك " :ا���
ري وا��6 ��ص ��� ا�=


در وا�ط�- :    
 ��9رر  ��526وذج �م ��م ط�ب إر�
�= و#�
 ���روط ا��+ددة #6 ا��
دة  -



�6 ا�7رور�� �ن أ�ل ذ�ك أ�*ه، ����
 .�م �:ت أ�= .
م 

م ا��
د��ن  -�+� 
 .أ�*ه ��9رر  526و  ��3رر  ��526وذج ��م &ر.
��وذج ��م إ�� زون �د�د، رAم أ�= �
ن ���و�
 �ن إ-دار ���
ت، و�
ن  -


ت �Aر ا��د#و�� ��ك �+��
ب 6# .
��I �ر�ز�� ا���ا��= واردا ��ذه ا�
 .ا��زاIر

ب �دم ا���د�د، �
 �م   �7
�ن د#/ ا���و�7
ت ا��د��� ا����و+� ��+
�ل ��
 
��ز�
 3�� ����
ب ��ت و#ق ا1�راءات ا��
�و��� وا���ظ���� ا����رر أن ����� #�+= ��+�

ب و����م ��
ذج ا����
ت و�ذا ا!��زا�
ت ا��
�و��� وا���ظ���� ا��
��� �ن �ا�+

 ".�وارض ا�د#/ 

   

�� ا��
�و��� ���7
�ن ا�-ر#6:  ع ا�:
�6ا��ر�  .ا�ط

�و��� آ�رة ��+�ق �وة           .  ���إن  ھذا ا��7
�ن ا�ذي �+ن -دده ذو ط

ا��
�ون #�د �ص ا���رع ���= -را+�، و ��ن رAم ذ�ك ���ن ���و.��ن ا!��
ق ��� 
 

+ب #* �+ق �= أن ���رط �دم .و�= ������� أو �دم و#
ء .�����
 �دا ا�� ،=���


�
ق و �ل �رط �رد �ن ا��+��ر �<ن 6# �
ر�V ا!��+ب +ول ا��ول أو �دم ا�و#
ء �

م . �2م ��ن��ن :م #
ن ا��7
�ن �ن ا��و.��ن ��� ��د ا��+ب ��س �ن ا��ظ
م ا�


ده �ن ���

ق ا1طراف و �ص -ر�3 6# ��د ا��+ب، أي ��

ده ���#��وز ا
�����
.د�ن ����د، أ�
 إذا أدرج  #6 ور.� ��
+ب +�� ��ري ��� ا�+��� ا���� ا�

�ن ا�طراف ا��6 وا#�ت ���=، و �رط �دم ا��7
�ن �ن ا��روط  
�رى أ:ره #��

                                                                 

ق ، ص - 1�Q
  .�M�203د �وزي ���Q ، ا
�ر�% ا
�Qد ا
�Pل، )Pد "Mو�ل ا
�R"ورة ،  ا
��ك، ا
�Q ،��"RQد ا�uر،   ا
"��ر��، ا��Qaد   "ا
"��ري�� ا
��Pون   �S�Mرات " ��M )رب - 2

 ��  ..99ص   ، 2000 - 1999 ط
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��#

د ا��7
�ن 1ا!&��
ر�� ا��6 ��وز إ7���، و ���ن �ن &*ل ھذا ا��رط ا

 �ذ�ك #
ن�7�ف �ن �داول ا���دات و ��ز ا�:�� � =� -را+� �ن ا���د �Aر أن و7

  . 2ا��رط .��ل ا�و.وع #6 ا�وا./ ا����6 اذھ
 =�
+ب #6 ا������ أو ا���ك، و ا�ذي �7�و إن �رط �دم ا��7
�ن ا�ذي �7�= ا�

��د ا�� ����

رة ا��ظ��ر ! ���6 �1+رر ا���د د�6، أو  ا�ذي �7�= ا��ظ�ر 6# �
�دم ا��7
ن إذ �ظل ا����زم ��Iو! �ن ا�و#
ء ���� ا�ور.�، و ��ن ���-ر ا��رط 


د ا��7
�ن ����ن ا����زم ا�ذي ��رر ا��رط ��-�+�= و �Aره �ن ا��ذ�ور ��� ا
 �����ا����ز��ن اF&ر�ن، �ذ�ك ����د +ق ا�+
�ل #6 ا�ر�وع ���= �را�
ة دوره 6# 


�دة �ا��ظ��ر، �ن +ق ا�ر�وع دون �را�
ة ��ر��ب ا��و.��ن ��� ا���د �ر�ط 

�ت ا���ؤو��� �ن ا�و#
ء ��+
�ل ��درج #6 ا�-ل� 
�ن ا��ظ�ر  ا��7
�ن، و ��


�رة ��� ا����زم ا�ذي ا��رط 
+ب #
ن ا�+
�ل ! ���ط�/ ا�ر�وع ��ا�&�ر إ�� ا�
�ده �ن ���7=  .�دم ا��7
�ن، إ! إذا �
ن ھو ا��ظ�ر ا�&�ر ��= ! �و�د 


+ب أو �+رر ا���د    ��ر#� ا��و إذا و7/ �رط �دم ا��7
�ن #6 ا�ور.� ا���
ر�� 
��
Iر ا��و.�
د ��= ���
+ب أو �+رر ا���د ھو ا�ذي ���Y ا�ن ا�*+��ن، !ن ا�


�ر�وع إ�� رة #6 �+د�د ��7ون ا!��زام ا�-ر6# �ا�ور.� ا���
ر��، �ذ�ك ��ون ا�

رة �رط �دم ا��7
�ن ��� ا�ور.� ا���
ر��، و ��� ا���س �ن ذ�ك إذا و7/ �

�ر#� ا+د ا��و.��ن ا�*+��ن #
�= ! ���U أ�� �����زم �رط �دم ا��7
�ن ���
:ره إ! 
ر ��* ��
ر إن �ل �و.�/ �
ت ��� ا���دأ ا���*ل ا��و.��� 
��ا�ذي ا��رط= ، �ط


ت ا�&رى����* �ن �Aره �ن ا��و.�� 

�و��.3.  
و ! ���6 ھذا ا��رط �دم ا��7
ن إذ �ظل ا����زم ��Iو! �ن ا�و#
ء ���� ا�ور.�،     


و ��ن ���-ر ا��رط ا��ذ�ور ����ا��7
�ن �ن ا����زم ا�ذي ��رر ا��رط  د�� ا
� �����د +ق ا�+
�ل ���
��-�+�= و �Aره �ن ا����ز��ن اF&ر�ن، +�ث �&��ف ا��ر 

�ت ا���ؤو��� � 
��� ا��ظ��ر، و ����#6 ا�ر�وع ��6 ا��و./  �را�
ة دوره 6# 


�+ب #
ن ا�+
�ل ! �ن ا�و#
ء ��+
�ل ��درج #6 ا�-ل �ن ا��ظ�ر ا�&�ر إ�� ا�

�رة ��� ا����زم ا�ذي ا��رط �دم ا��7
�ن ، إ! إذا �
ن ھو ��ط�/ ا�ر�وع ��
ا��ظ�ر ا�&�ر، #Mذا �
ن ا����زم ا��ذ�ور �&-
 آ&ر �Aر ا��ظ�ر ا�&�ر، #��ب ��� 

ل �و./ ��� ا�ور.� ا�+
�ل .ل ا�ر�وع ���= ا�ر�وع ��� ا��و./ ا�*+ق �=، �ن �
�ده، و ��� ذ�ك ��ب ��ر�وع ��� ا������د �ن �رط �دم ا���
ر�� 7
�ن ��ن 

و ���= #
ن ھذا . 4ا��7
�ن �+ر�ك ��ؤو��� ا����زم ا�ذي ���7= ا������د �ن ا��رط

د ��= �ل ا��و.��ن ��� ���
+ب ا�
&�*ف وا7�= #Mذا أدر�= ا�ا��رط �&��ف 

ا��ظ�ر�ن #* �����د ��= ا���د، #����6 ا��7
�ن ���� �ن ا���د أ�
 إذا أدر�= أ+د 

                                                                 

ق، ص   - 1�Q
د ا
�Pدر ا
�ط�ر، ا
�ر�% ا(274.  
ق ص   - 2�Q
  .447ا�Mد �Mرز، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 3�Q
 .QM ��(221 -222ن �و�س، ا
�ر�% ا
د  - 4(�� ا
��Pو���، ط��  "اuوراق 
�"��ر�� "ا
��Mد أ
�وار"#�

�، ا
�Qد �uر، ا
��ك، ����ة ا
���رف، ا���#
  .262-261ص  2001ا
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دأ �� 

��ن أو ا�*+��ن �=، و ���-ر أ:ره ���= �&-�
 و#���Aره �ن ا��و.��ن ا�

ت، أ�
 إذا �م إدراج �رط �دم ا��7
�ن #6 ور.� ������ #* ���U أ:ره �ا���*ل ا��و.�


.6 ا����ز��ن  . 1إ! �ن طر#�= #�ط و ! ���دى أ:ره �
��دة  و #6 �ل ا�+وال      
رة -ر�+� ��ب أن ��ون ا��رط ا��ذ�ور واردا 6# �

=  .�2ن �ل �س ���م ا�&ذ 
�ذ�ك #���ن إدراج ھذا ا��رط #6 ا������ أو ا���ك أو ا���د ��ر رAم أن .
�دة      

� �Rوراق ا���
ر�� ا�&رى ��د ا�&زن ���
 
ا��7
�ن ��-وص ����
 -را+�، أ�

رھ
 ��ل  أو ��د �+و�ل ا��
�ورة أو��د ا���ل، #
ن ا��7
�ن #��
 ���رض إذا �م ا��


ت �دم و�ود 
ت ��س ذ�ك، أي إ:
ري، #�7
�ن ا����ز��ن وا./ إ! إذا �م إ:��

�6 �طق ����
 ��س ا�+�م وھو ��
ا��7
�ن �ن طر�ق ا!��
ق أو �ص ا��
�ون، 


ق ���=، أي Mدراج �رط 6# ��!

د ا��7
�ن ���ا���د ���6 أ+د ا��و.��ن إ��
��� ا
  .�ن ھذه ا��
�دة أو �����م ���م إذا �م إدراج ا��رط �ن .ل �+رر ا���د


ن 6#     ��I*� ف
�
 ��ر�ب ���= �ن إ7�� =و أن ھذا ا��رط ��س دارج ا���ل 


 ��ر�ب ���= �دم .و��
 �و���� و#
ء #6 3ا�ور.� ا���
ر�� و ��ط�ل �داو���� ،


�*ت ا���
ر� .��ا��
  

  .أطراف ا��7
�ن ا�-ر#6 و �ر�زھم ا��
�و�6: ا��رع ا�:
�ث

+ب و ا��ظ�ر و               �إن ا����ز��ن ا���7
���ن 6# ��د �+ب ا������ ھم ا�


دة 4ا���+وب ���= ا��
ل و ا�7
�ن ا!+��
ط6��� 
#�رة أو�� �ن ا��
�ون  432، و#�

��د&ل و ! ا���+وب ���= �Aر ا���
ري، إ! أن ھذه ا��
دة �م �<ت ��� ذ�ر ا��
ل 

 دام �م ��ل ا������، إ! أن ا��
ل � 
� ��ذا ا�&�ر #
�= ! ���زم -ر#����
ا��
ل #


ن �# ،�������د ا�
��د&ل ��د �ن ا��&
ص ا����ز��ن ��� ا���رع أن ���ل ھذا 
 =��# 

�* �ل ا����ز��ن ا��و.��ن ��� ا������، و ھذا �� 
�
ا!��زام ا�-ر6# �

: �ن ا��
�ون ا���
ري #6 ا���رة ا�و�� �و��
 442ا���رع ا��-ري #6 ا��
دة 
"
���
7
�ن .ل +��
�Iو�ون � ��
�  .5"ا��&
ص ا����ز�ون �و�ب ا���

- 511ا��زاIري ��� Aرار ا���رع ا���
ري ا��ر��6 #6 ا��
دة إ! أن ا���رع      

+ب و ا��ظ�ر و ا���+وب ���= ا��
ل و  446���د ���:��ن #6 ا��
�ل ا����ز��ن �


د ا��
ل ����ل ا��:
ل، وھذا ���6 ا��ل ا�+-ر ! ��� �ا�7
�ن ا!+��
ط6 ��� 

��د&ل �ن �ط�ق .
�دة ا��7
�ن.  

                                                                 

ق  - 1�Q
  .447، ص  ا�Mد ��Mد �Mرز، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 2�Q
  .QM ��(222ن �و�س، ا
�ر�% ا
ق - 3�Q
  .222، ص  )�� QMن �و�س، ا
�ر�% ا
ق، ص )د ا  - 4�Q
  .   276و  274
�Pدر ا
�ط�ر، ا
�ر�% ا
 .93، ص2003، ط��  دار ا
����� ا
�د�د ة 
���ر "اuوراق ا
"��ر�� و اI�aس"،  طb   ��طR' #�� ل - 5
  أو  ظqرھ� أو   و &��q ا  MQ  ��"RQب  #ل �ن "  �ن ا
��Pون ا
"��ري ا
Rر��Q �� ا
PRرة اuو
' )�' ا�b  44- 511"�ص ا
��دة  - 6

�q��S  و$  ��د]Q�  ن��S"
� " .�q���M  "��ه  
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7
ه ��� ��س ا��     ����ك ا�ذي ��ل #�= ا���رع �ل ا��&
ص ا����ز��ن 

+ب ا���ك و �7
���ن و �م �+دد ا�طراف إ! أن ا�طراف ���:ل #6 �ل �ن ��

=��
  .ا!+��
ط6 ا���+وب ���= و �ظ�ره و 7
7
�ن ھم ا��+رر ���د ا��ر و �ل   ��

ص ا����ز��ن &��
��د ا��ر #� ����
 
أ�

=��

ء ا���+وب ���=  �ظ�ر �= و 7�:��
 ������
ا!+��
ط6، أي ��س ا����ز��ن 
 =�
+ب #6 ا���د ��ر ھو ���ول، �ظرا �ن ا�. =ا��
ل �ن ا���د ��ر ��س 

� ����ك #�و وا�ب ا�د#/ �دى ا!ط*ع، #
�= ! ��دم 1ا���+وب ���=���
 
، أ�
#�= �رط ا��ول ا��ر �<�= �م ��ن +�ب ا��
دة  ج����+وب ���= ���ول، و إذا ا�در

  .2#�رة أو�� �ن ا��
�ون ا���
ري 475
�د ذ�ر ا�طراف ا����ز�� ! د �ن ����ط ا�7وء ��� ا��ر�ز ا��
�و�6 ��ل     و 


رات ا��6 ��ف &�ف �+د�د ا��ر�ز ا��
�و�6 ��ل 
�ور.� ا���
ر��، �ن ا!�����زم 

!��زام
ره و-�
 ��+ق ��
  .���زم #6 ا�ور.� ��ط�ق �ن ا��7
�ن 

   ��
�� ا�ھ��� و إن �+د�د ا��را�ز ا��
�و��� ���و.A 6# د�ن ��� ا�ور.� ا���
ر�� �
�� ا��زام �ل ���م ، �ظرا !&�*ف �وا.��م و ��
وت در�� ا��زا��م�، �ن �3�+د�د ط


&�*ف ا��و./�رف �و��ن 4ا��زا��م ا��7
��6 �&��ف � ��
�
-� و أن ا��وا�د ا�& ،

�د�ن �&��ف #6 ا��دى ھ�
 ا��د�ن ا�-�6 و ا����ل �واء �
�ت �و��ن �ن ا!��زام 

���
7
���� أو �Aر �7� ��
 . �5ا���
  إن ا��7
�ن و-ف ��+ق ا��زام ا��د�ن ا�-�6، ��
 ��+ق ا!��زام ا����ل و ! �ك أن 

ا��ر�ز ا��
�و�6 ���د�ن ا�-�6 ا���7
�ن �&��ف �ن �ر�ز ا����ل ا���7
�ن �ن �واح 


�� و ����  :�دة و#�
 ���وا�د ا�


�ن ! ���د ا���*ء ��= و ! ا��د�ن ا�-�6، أ�
 إراء أ+د إراء ا����ل ا���7 - 
راءة ا��د���ن ��= �ن +-� ا��د�ن ا�ذي أرئ، �
 �م �+��ظ  =�� U���# ن���
ا���7

 .ا�داIن +�= #6 ا�ر�وع ����م �ل ا�د�ن
ب  - �
 ! �-�3 ا����
ت، �
رأ ذ�� ا����ل �در �
 أ7
�= ا�داIن &طI= �ن ا��7�


ء ا��د�ن ا���7
�ن �ن ا��زا�= .ل ا�داIنذا���1 
�
� .= أ
��ب ��� ا����ل أن �&طر ا��د�ن .ل أن ��وم و#
ء ا�د�ن و إ! ��ط +�= 6#  -

ا�ر�وع ��� ا��د�ن !+��
ل و.وع ا�و#
ء �ن ا��د�ن، أو �
�ت ��د ھذا ا�&�ر و.ت 
=I
7��
ط*ن ا�د�ن أو 
ب ��67 �
ق أ�+�� .ا!

                                                                 

 .115 و  109ص  2004، ط��    ھو��  دار  "اuوراق  ا
"��ر��  ��  ا
��Pون  ا
�زا[ري  "��د��  ��Sل  - 1
ول  $ �SZ% ا
��ك " : )�' ا�b  ا
"��ري  ا
��Pون �ن   أو
'  �Pرة 475  "�ص ا
��دة  - 2P
ول   )�' ا
��ك  #"ب  وإذا  
�رط اP
��ن ا

   .")د #�ن 
م �#ن 
، ص  2004 ا
ط�� اuو
'  ، اuرد�� و ا
��ري  ا
��Pو��ن �ن   ��Pر�� درا�Q  ""ظ�qر اuوراق ا
"��ر��   "�Qم �Mد ا
طراو��  - 3

 .  43و  37
ق ،ص   - 4�Q
 .103را�د را�د ، ا
�ر�% ا
 .133، ص  2002، دار ا
�طو)�ت ا
������ ،ط��  "ا
"��ر�� و اI�aساuوراق "   )�� ا
�رودي - 5
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ر ا��
�و��� ا��6 ��ر�ب ��� ا��زام �     :Fرق #6 ا�� ��
�
 ��دم ��37 أن ا��وا�د ا��

ؤل �ا��د�ن ا���7
�ن و ��ك ا��6 ��ر�ب ��� ا��زام ا����ل ا���7
�ن، �ذا �:ور ا��
�ن +���� �ر�ز ا����ز��ن �و�ب  ا�ور.� ا���
ر��، و ھل ���ز�ون و-��م �د���ن 

  ؟1م ��*ء ��7
���ن �/ �د�ن أ-�6 ���نأ-���ن ��7
���ن، أم و-��

 #6 �ل �ن      �+
�#�ن ا����وم إن ا��د�ن ا�-�6 #6 ا�ور.� ا���
ر�� ھو 


+ب ھو ا��د�ن ا�-�6 2ا������ و ا���ك أو �+ررھ
 #6 ا���د ��ر�، و إذا �
ن ا�
� =�� ،������ر #6 �ل �ن ا���د ��ر و ا���ك #
ن �ر�زه ا��
�و�6 �&��ف #6 ا�


+ب و ھو �ول ا���+وب ���= �������، إذ ! �ك أن ا�. 
�����ر+���ن ��-ل 

�و#
ء .ل .ول ا���+وب ���= ��
، �ذ�ك ���Y ا������ ��ون ھو ا����زم ا�-�6 

��دا  
�+ب إ.�ل أن �ل ����� ���7ن #6 ذا�� =�
+ب ��� ���ذ��
 �+رره ا�
 

�3 ا������د، و �ذ�ك أ�7-� �����
+ب .ل ا��ول إ�� ��وط ا���ؤدي إ#*س ا�


ق +�ب ا��
دة �+��
د ا!�7
ھ
 دون ا��ظ
ر �����أ�ل ا������، و �واز ا�ر�وع 
  �ن ا��
�ون ا���
ري #6 #�ر��
 ا�و��  426

 ���

.6 " :وا�:
�:� ��� أ�=وا�:
+ب و����ن ��+
�ل ا�ر�وع ��� ا��ظ�ر�ن وا�
  ..ا����ز��ن


ق  -�+��  .إذا �م ��م ا�و#
ء#6 ا!

ق إذا +-ل ا!���
ع ا���6 أو ا��ز6I �ن ا��ول -�+��  .و+�� .ل ا!

�� إ#*س ا���+وب ���= �واء �
ن -در ��= .ول أم ! أو �و.ف �ن د#/ -+ 6#

�د +�م أو +�ز أ�وا�= دون ط
Iل  . د�و�= و�م �:ت 
و -��� 

+ب ا������ ا��6 ! ����ن ��د����   ".لإذا أ#�س 

ر �د��
 أو ���* .ل       ���+وب ���= #�و ! ���� ����
و إذا �
ن ا��ر وا37 
ر ��ول ا������ ��= Aر�ب ���
 +�� ��/ ا��ول #�د&ل 6# +�
ة ا������، و �.
�د �+رر � 

�ل، ��+�� 
�����
�و#
ء  

 �د�ن أ-�6 #��
 و ���زم ا��زا�
 -ر#����+

�N �ن ذ�6 1ا���د ا�
�و#
ء ا��د�ن ا�-�6 #�= �ن ا���د ���7ن ���د ا��+رر 

ق�+��
د ا!�  .ا���ود 6# ��

�<�� ! �+��ل    ��

+ب #�
+ب و ا��ظ�ر �Aر وا37، #<�
 ا���� ����
#Mن ا��ر 
+
�ر ا����#  �����#6 ھذه ا�+
�� ھو  ب&*ف إذا �
ن ا���+وب ���= �م ��ل ا�


 ��= ھو ا�ذي أ��< ا!��زام ا�-ر#6، #6 +�ن ا&��ف ا�رأي +ول ا��د�ن ا�-�6 #��

+ب 6# +
�� ا��ول�  . �3ر�ز ا�

     

ك �ن .
ل <�= ��+ول إ�� ���ل ��7
�ن و ھ�
ك �ن .
ل <�= �ظل �د��
 أ-����#
  .4#و./ ا&�*ف +ول �ر�زه

                                                                 

1 - ���#�
� ا
��Pو��� ، دار"  اuوراق ا
"��ر�� �� ا
��Pون ا
"��ري اuرد�� و ا"�R&��ت ���ف ا
�وMدة ")ز�ز )د ا��uر ا"#�
  ��د$وي  ، ا


���ر  '
 .156- 155   ، ص  1993
��Q   و ا
"وز�% ، ا
ط�� اuو
ق، ص �Qم ��Mد ا
طراو�� - 2�Q
 .37، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 3�Q
  .QM ��(213 -214ن �و�س، ا
�ر�% ا
ق، ص  )�� ا
�رودي - 4�Q
  .135- 134، ا
�ر�% ا
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�ت +��= أ�= � 
��
7�� *��� 3
+ب �-�
ه ا�ذي رأى أن ا���!
# =��
! ��وز �ط

+ب ا�ذي .دم ��
ل ا�و#
ء ��ون �= �� ا���+وب ���=، ��
 أن ا��
�د �ط
�و#
ء إ! 
��وط +ق ا�+
�ل ا����ل #6 +�ن أن ا��د�ن ! ��ون �ن +�= ا����ك ا����ك 

��وط�
 .  
      ��
�ض #ذھوا إ�� أن ا�+
�ل ��زم �ط
 ا����� أن ھذه ا�+�U �م ����/ 

+�ول أو ! ا����

�و#
ء أو! �واء �
ن ا���د �+�ل �و.�/ ا���+وب ���= وب ���= 

ت �د إ:�+�ل �:ل ھذا ا��و.�/، و ! ���ط�/ ا�ر�وع ��� ا��و.��ن اF&ر�ن إ! 
ا���
ع ا���+وب ���= �ن ا�و#
ء �ن طر�ق �+ر�ر ا!+��
ج، و ! �رون #6 ذ�ك 

دون ��دد ا�رواط ا��
�و��� �ن ا�داIن و �ذوذ �ن ا��7
�ن +�ب رأ��م ! �+ول 
 ����
ا��د���ن ا���7
���ن، و أن ا!��زام ا��7
��6 .د ��ون وا�ب ا�و#
ء #ورا 
� ���د���ن ��=، دون أن ���6 ذ�ك ا&�*ف ا��ر�ز ���
���د�ن و ��ون �ؤ�* 

 ��
+ب ���د��
 أ-��
 ا��
�و�6 ��ؤ!ء �ن ا��د�ن اF&ر، �ذ�ك �ذھون ���ول <ن ا�
�د .ول ا���+وب ���=��د +�� �
.  


ر أن       ��
 
و ��س ا�&*ف ��< +ول �ظ�ر ا���د، #���م �ن ا��ره �د��
 أ-��
 
ذ�ك �و#ر ��+
�ل +�
�� ا��ل ��
 �و �د ��رد ���ل، و ھ�
ك �ن ا��ره ���ل، و �


 ���ق و �-�  . �1+� ا�+
�لدام ا���رع �م �+دد �ر�زه #�ن ا�وا�ب �����= 
�د .ول ا���+وب ���= و ا��ظ�ر 6#       
+ب �
ر �ل �ن ا�و ھ�
ك رأي ��
ده ا��

�د .ول ا���+وب ���= ���/ 
+ب �ب ذ�ك أن �ر�ز ا��ظ�ر و ا���ر�ز -ر#6، و 

 #ر�دا �ن �*�3 �ر�ز ا����ل  ا���7
�ن و ا��د�ن ا�-�6، و أ+�
�= �&��ف �/ ���


�� ��ل ���مذ�ك �ن ا�+�
م �  .2ا��6 ��ررھ
 ا��وا�د ا�
7
ة ا���+وب ���=         
�د ��#���ظ�ر �ن �*�3 ا����ل #* ��م ا�ر�وع ���= إ! 


+ب .ل ا��ول�، و إن إ#*س ا��ظ�ر ! �ؤ:ر #6 أ�ل ا������ و! �+ل 3ا��
ل أو ا�
�د ا��ول، 
+ب �M#*س ا+د ا��ظ�ر�ن و ! M#*س ا� 

دھ�:م إن ا��7
ن ا�ذي ��

��رد إھ�
ل ا�+
�ل #6 ا�&
ذ  =��
���زم = ا��ظ�ر �7
ن ھش ���ط= �ن �
����  .إ�راءات �


+ب ا�ذي �م      �
 �ظل ا!��زام ا�-ر6# ��� �
�ق ا���+وب ���= ا��
ل و ا����

دم ا�-ر6#���
  .��دم ��
ل ا�و#
ء #* ���ط إ! 


+ب وا��ظ�ر        �3 ا��د�ن ا�-�6، د��ل أن ا���رع ����م #6 �ن �*� و��
�ر�ز وا+د و �م ���ز ���م أي ����م ���م �د���ن أ-���ن، �ظرا ��دأ ا���*ل 


ت و .
�دة �دم ا��ر��ب ���م�  . 4ا��و.�
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 �/ �ر�ز ا��ظ�ر، ل      �

وى ����د ا��ول ! ��
+ب #
ن �ر�زه ��� ����
 
أ�
��ق +ق ا�+
�ل ا����ل #6 ا�ر�وع، ذ�ك أن ا�+
�ل ا����ل ���ط �� 
أ�= ����ز #��

Iر ا��ظ�ر�ن و �ن ����و��م �ن �7
ن ا+��
ط��ن ��7
ن ��� �
+�= #6 ا�ر�وع 


��د&ل  .أو ا��
��ن 
�د .ول          
+ب +�� ���ن ا�+
�ل ا����ل �+��ظ +�= #6 ا�ر�وع ��� ا�

�د #�ر�ز 
+ب �م ��دم ��
ل ا�و#
ء �
 دام أن ھذا ا�� ،�����ا���+وب ���= ��

Iر ا��ظ�ر�ن، و ھو و7/ ���وم ذ�ك أن �
+ب �ذا ا�-دد أ.�� �ن �ر�ز �ا�


ن ا�# 
�I
���� ا��6 و-��= �ن ا������د ���Y ا���د #Mذا �م ��ن .د .دم ��
ل و#
�، أ�
 ا��ظ�ر #
�= .د �
ب، ! ���ن أن �رره ��رد إھ�
ل ا�+
�ل #6 ا��ط� *إ:راء 

ط �بء ��
ه �ن ا������د �ذ�ك ���6 ��رد إھ�
ل ا�+
�ل 1��� 
د#/ .��� ا���د ��د�

=��
  .1ا��7
ن �ن �
�د ا��ول و ا��ظ�ر ����
ن 6#        
+ب �و رAم ھذا ا!&�*ف إ! أن �ل �ن ا�

ا��ر�ز و ھو �ر�ز &
ص أ���= .وا�د .
�ون ا�-رف، إذ أن ا��7
�ن 6# .
�ون 
� ا��و.�/ ��� ا�ور.� �
ا�-رف ھو �ن أ�&
ص ���ل ا+دھم ا�&ر، �����م ��

  .ا���
ر��
� ا�ور.� ��د ا���
ل ������
 إ��=، ��
 أن ا��زام إ7
#� إ�� أن �ل ���م د#/ .��   

ا��و.��ن ��� ا�ور.� �
�م �ن رواط .
�و��� ������ و ���ددة و ��س و��د ��ل 

�و�6 وا+د ��
 ھو ا��<ن #6 ا��7
�ن ا��د�6، و ���= #
ن أ-+
ب ھذا ا�رأي ! .


 و إ��
 ھو #6 �ر�ز &
ص�
� 
رون ا��ظ�ر ���* و ! �د�����2.  
رAم ذ�ك #
ن ��ظم ا����
ء ا��روا ا��د�ن ا�-�6 #6 ا������ ھو ا���+وب          

 

+ب 6# +
�� �دم ا��ول أو �ر+�� .ل ا��ول، أ�����= ا��
ل، و ھو �ذ�ك ا�
�د ا��ول #���وا إ! ��*ء ��7
���ن
+ب �� ���ظ�ر�ن و ا����
3 .  


+ب #6 �ل     ��ن ا���ك و ا���د ��ر ��س ا�+�
م،   و ��ري ��� ا��ظ�ر و ا�

+ب #6 ا������ �ر�زه �
+ب �د�ن أ-�6، إ! أن ا���د ا��ظ�ر ���ل ��7
�ن وا��#

+ب 6# ��د .ول ا���+وب ���=، ��س ا���?�ر و ��و.ف ��� �ر+�� .ل و 


 �د�ن أ-�6 ! ��?�ر �ر�زه�Iد ا��ر ھو دا��  .ا���ك و 
&-وص ا���+وب ���= ا��
ل إذ ! و�ود �= #6 ا���ك و  ��
 �&��ف ا��ر �ذ�ك     

* �ك ا��د�ن ا�-�6 #�و أول �ن ��?6 أن �و�=  �����ا���د ��ر ا�ذي ��د #6 ا�

+ب أو ا��ظ�ر�ن أو �� اF&ر�ن أي ا��
�N ا������، و ! ��وز �ط� ��
إ��= ا��ط

�= أو!، و ھو ا��د�ن ا�-�6�
�د �ط
Iر  ا���*ء إ! �
�و#
ء رIت ذ�� ا�ذي إذا .
م 
ا��و.��ن اF&ر�ن و ا��7ت ���/ ا!��زا�
ت ا�-ر#��، و ا�ذي ! ��وز �= ا����ص 
�ن ا�و#
ء +�� إذا أھ�ل ا�+
�ل، أ�
 إذا أ#�س ا���+وب ���= �واء .ل أو �م ��ل 
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ق�+��
د ا!��ن  426، وذ�ك +�ب ا��
دة ��#1+
�ل ا�ر�وع ��� ا��و.��ن .ل ��
  .ا��
�ون ا���
ري


دل !��زام ا��ظ�ر�ن، �ن       �
+ب ����ن .ول ا���+وب ���= ! ���ل  ا��زام ا�

 ا�د �ن ا��ظ�ر�ن، �ظرا ��= ���Y ا!��زام و وا7/ �Iب �ظل ا��زا�= دا+
�ا�

+ب وا��ظ�ر ھو +ق �ا�ور.� #6 ا��داول، و أھم �ظ�ر �*&�*ف �ن ا��زام ا�


ا��ظ�ر #6 ا�
� 

+ب �:��
 ذ�ر���ك Mھ�
ل ا�+
�ل ��س ا����.  
رون ��*ء ��7
���ن ����+وب ���= ا��
ل أو     ����� أ�= ! ���6 أن ا��ظ�ر�ن �


+ب 6# +
�� �دم ا��ول�  .ا�

دة       ��� 
��ن ا��
�ون ا��د�6 #6 #�ر��
 ا�:
���  651و���ر #6 ھذا ا�-دد أ�= ط


  و ا��6 أ�
رت !��زام�-��Aر أن ا���
�� ا��
��I �ن �7
ن ا�وراق  ،"ا��ظ�ر 
 

ر��� *�� 
�Iر دا��
 ا+��
ط�
 أو �ن �ظ��ر ھذه ا�وراق ��

 "ا���
ر�� �7����� ،

  .ا��ول أن ا���رع �ن &*ل ھذا ا��ص .د ا��ر ا��ظ�ر ���*

��ظ�ر #6 ا�وراق ا���
ر      �-

 ا���رع #6ي وا��6 �
ء ��ن ا�+�
م ا�&� 

ا��
�ون ا���
ري ���ل �ر�ز ا��ظ�ر �&��ف �ل ا!&�*ف �ن �ر�ز ا����ل، �ن 
 /

 �/ ا��زام ا��ظ�ر�ن، ذ�ك أن ا��زام ا����ل ��
�� ��
��� ! ��

Iص ا���-&

ھ�� �!��زام ا��د�ن ا�-�6، #6 +�ن أن ا��زام ا��ظ�ر�ن ��س �= ھذه ا�-�� �ن �


��زام ا���+وب ���= �ل �ظ�ر #6 �داول ا�ور.� �و�د ا��
ر�� �� 
���* ذا��� 
زا�

�د#وع  و .
�دة ا���*ل 
+ب، �دل ��� ذ�ك .
�دة �دم ا!+��
ج �ا��
ل أو ا�

ت، ا��6 ���ل ا��زام �ل �و./ ا��زام .
Iم ذا�= �ن �ل �و./، #�ظل �ل ا��زام �ا��و.�


ط*
+ب �  . -+�3 و �و �
ن ا��زام ا���+وب ���= أو ا�
أ�
 ا��زام ا����ل #* ��ون -+�+
 إ! إذا �
ن ا!��زام ا����ول -+�3، و ��
د ھذا     


+ب، و أن ا��ظ�ر ��س �
 !��زام ا���+وب ���= أو ا��
أن ا��زام ا��ظ�ر�ن ��س �
  .  �2��* #6 ا�وا./ و أن �
ز ا��ول <�= ���ل �ن �وع &
ص

7
�ن ا!+��
ط6 #6 �ل �ن      �� ����
 
ا������ و ا���د ��ر و ا���ك +�� أ�
 ��
A ،ن ��ن �د&�وا ��-�+��م���
رون ��*ء ��7��� �����
��د&ل #6 ا�ا��
ل 
��6 أ�= ! ��وز �ي ���م &*#
 ���وا�د � 
�ا��ر أ��م ��*ء ��7
��ون -ر#�ون، 


 ا��د�
�د#وع ا��6 �
ن ���ن أن �د#/ 
�� أن �د#/ #6 �وا��� ا�+
�ل ��ن ا����ول ا�
دأ �ط��ر ا�د#وع�� 
��  .3#6 �وا��� ا�+
�ل و ذ�ك �ط

      
�

�� ا��6 ���ل ا��زام ا����ل أو ا���د&ل ��
ن ذ�ك �&
�ف ا��وا�د ا�# 6�
��


I=  م!��زا���� �ط��� 6# ا��د�ن ا����ول، أو ا��د�ن ا�ذي +-ل ا��د&ل ��-�+�= �



 ���زم = ا��د�ن ا���7ون، و ا��7
I= و -+�=، #
����ل ا���7��ن و إن �
ن ���زم 
 
�= -+� و ط*�
، و إ��
��زام ا��د�ن ا����ول #��#ذ�ك ! ���6 أن ا��زا�= �ر�ط 
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ت و .
�دة �
ل ا��و.����د6I ا�� 
��ذا�= �ط 
�I
���* و .� 
�د ا��زام ا����ل ا��زا��
  . �ط��ر ا�د#وع


ط* ��دم ��رو���= #* ��وز �����ل ا���7
�ن #
ن �
ن ا��زام ا��د�ن      ا���7ون 
�ن ا��
�ون  409أن ����ك �ذا ا�ط*ن #6 �وا��� ا�+
�ل ، +�ث �-ت ا��
دة 

�� ��� أ�= 
�و��ون ا��زام 7
�ن ا�و#
ء -+�+
 و�و �
ن : " ا���
ري #6 #�ر��
 ا�
ب آ&ر �Aر ��ب #6 ا���ل �
ط* �ي   ".ا!��زام ا�ذي ��7= 

      �
:�37 ��
 �ن &*ل ھذه ا��
دة أن ا���رع .د ا��ر ا�7
�ن ا!+��
ط6 ��

��
�ل ا��زا�= أ-�* و����* �ن ا��زام ا��و./  �د�ن أ-�6 و��س ���* ��7�# ،


ت �
دا ��
�دة ا���*ل ا��و.����
ط* وذ�ك اا���7ون و�و �
ن ا��زام ھذا ا�&�ر 
  .و.
�دة �ط��ر ا�د#وع

�د .ول  و      
+ب �
ن �ر�ز ا�#6 ا�&�ر ��ول أن ا��ر�ر أو ا�رأي ا��
Iل 
ا���+وب ���= و ا��ظ�ر ھو �ر�ز -ر6# &
ص �-�3 ��ر�ر ���/ ا��و.��ن ��� 
ا���د ��ر ، إذ ! ���ن أن �طق أ+�
م ا��7
�ن ا��د�6 ��� ا��7
�ن ا�-ر6# ��� 


 ا��7
�ن ا��د�6 و ا��7
�ن ا�-ر#6 إ! ا�رAم �ن ا���
= #6 ا��س ا��6 ��وم ����

 #6 ا��:�ر �ن ا��ور ا��وھر�� وا37���� .1أن ا!&�*ف 

   

 .أ�SMم ا������ ا�Q$%�: ا�
	�� ا� ���

�� ھ6 ا��6 ��ري ���                �ا�-ل أن أ+�
م ا��7
�ن ا���رو#� #6 ا��وا�د ا�

، و �2رد �ص &
ص #6 ا��
�ون ا���
ري �7
�ن ا��و.��ن ��� ا���د ا���
ري �
 �م

��ص ���= أ-+ت ا�+�
م و ا��س ا��6 �+�م ا��7
�ن ا�-ر6# 
م ا���رع ��

��، +�ث ��وم ا��7
�ن �ن ا�داIن و ا��د���ن �
 #6 ا��وا�د ا���� 
� 
�&���� �و�

� �.*�
 ا��6 �+�م ا���ن ا���7
���ن ��� و+دة ا��+ل و ��دد ا�رواط و ھ6 ��
�ن ا��د���ن ا���7
���ن و �دأ  ا�+
�ل و ا��و.��ن ��� ا���د �.*�ا���
ري، ��
 ا�


د��� و �دأ ر�وع ا��د�ن ا��و#6 ��� ا��د���ن 
م ا�د�ن و ا���
� ا���ا��
��7م �/ ا���7
���ن، و ھ6 ��س ا��س ا��6 �+�م ا��*.� ا���
ر�� �ن ا��و.��ن 

�ض اF&ر، و ��ن �ظرا �&-و-�� ا��7
�ن ا�-ر6# #
ن �+�
�= �دة ���زات ا�
��7م
��و.��ن و �*.� ا��و.��ن �/   .�ظ�ر �ن &*ل �ل �ن �*.� ا�+
�ل 


��و.��ن ��� ا�ور.� ا���
ر�� #6 ا��رع ���طرق #6 ھذا ا��ط�ب ��*.� ا�+
�ل #
�ض��7م ا�6 ��*.� ا��و.��ن �
 .ا�ول، :م #6 ا��رع ا�:

   


��و.��ن ��� ا�ور.� ا���
ر��: ا��رع ا�ول  .�*.� ا�+
�ل 

                                                                 

ق،ص   - 1�Q
  .160و  158)د ا��uر )ز�ز ا
�#���، ا
�ر�% ا
ق،ص   - 2�Q
 .��76د�� ��Sل ،ا
�ر�% ا



 ا�:
�6ا��-ل 

 

 
 

125 

               ��� 

�� ��� أ�س :*:� ��طق أ�7���وم ا��7
�ن و#�
 ���وا�د ا�
6�� 
  :ا��7
�ن ا�-ر#6 #* &*ف أن ھذا ا��7
�ن #6 ھذه ا��*.� ��زم ��= �


م #6 �*.� :و+دة ا�د�ن -أ�ا��د���ن ا����دد�ن أو  أي �دم .
��� ا�د�ن �*��

�داIن أي +
�ل ا���د، و ھذا ا�د�ن ھو ا!��زام ا�:
ت 6# ا��و.��ن ��� ا���د 

<���=1ا���د �����، و ����7 ھذا ا��دأ 2،  إذ أن �+ل ا��زام �ل �و./ ھو ��N ا�

�د�ن ������ن أو ���رد�ن، #Mذا ط
�ب� ا��د���ن ا���7
���ن �
 أ�= ��وز ��داIن �ط

��م ا�د�ن �ن ا��د�ن ا���7
�ن ��ا�+
�ل أ+د ا��د���ن #* ��وز ��ذا ا��د�ن أن �د#/ 
 ���
��ون ��Iو! ��
ه ا�داIن أي ا�+
�ل �ن ا�و#
ء �ل ا�د�ن، +�ث �-ت ا���رة ا�:

و ��ون ��+
�ل +ق ا�ر�وع ��� ھؤ!ء : "�ن ا��
�ون ا���
ري �432ن ا��
دة 
�را�
ة ا��ر��ب ا�ذي �وا�ت  ا��&
ص ���رد�ن أو ������ن 
�Aدون أن ��ون �ر

  ".���= ا��زا�
��م
و إذا أراد ا�+
�ل ا�ر�وع ��� ا��د���ن ا���7
���ن ���رد�ن #* ����د #6 ذ�ك      

��م�

ع �ر��ب ���ن #6 �ط�M��7م .ل �Aرھم أو  ��
، و ��� ذ�ك ���ط�/ 3�ط
� �ل �د�ن ��7
�ن ��� +ده�
،  أو �ط
�ب ���/ ا��د���ن �رة وا+دة، و إذا ا�داIن �ط

� �+دھم و �م �+-ل ��� ا�و#
ء �
ز �= أن �ط
�ب أي �و./ أ&ر و دون �
و�= ا��ط

��م�، و ر�ب ا���رع ��� و#
ء أ+د ا��و.��ن ��+
�ل راءة ذ�� �4را�
ة �ر��ب �و.�


Iر ا��و.��ن #6 �وا��� ا�+
�ل�5. 

�� ھ6 ا��6 ��ري #6 ا�-ل ���  و ا��وا�د ا��6 �+�م ا��7
�ن �#6 ا��وا�د ا�


س و+دة ا!��زام 6# �ا��7
�ن ا�-ر#6، �ن ا��7
�ن ��وم #6 ا�+
���ن ��� أ

��و.��ن 
 ا��6 �+�م �*.� ا�+
�ل ���ن ا��د���ن و ا�داIن و ھ6 �� �.*�ا�

  .ا����ز��ن
�ض ا�و�وه، إذ �      �ب ��� +
�ل ا���د و �/ ذ�ك ����ز ا��7
�ن ا�-ر6# 6# 

����� و �+رر ا���د ��ر و �� ����
� ا���+وب ���= �
ا���
ري أن �دأ �ط

+ب ا���ك�
�ر�وع ����م أو!، و إذا ا����وا �ن ا�و#
ء 6
ن +
�ل ا���د ���زم # ،


�ر�وع ��� �د ذ�ك ��وم 
ج �دم ا�د#/، :م ��+
 
���
ت ا���
��م ر��� ا�+
�ل إ:
، و �ر�/ ا�+
�ل ��� 7و.��ن، وھ�
 ! ���زم #6 ر�و�= �ر��ب ���ن���/ ا��


�� ! ���د �ا���+وب ���= �واء .ل أم �م ��ل، #6 +�ن أن ا��7
�ن #6 ا��وا�د ا�
� ���زم .ل �Aره�
، #Mذا ا���/ ا���+وب ���= �ن  و#
ء .��� ا������ 8ا�داIن �ط

                                                                 


��، ا
�Qد �uر، ا
�زء اuول، ط�� "اuوراق ا
"��ر��"
�PR ،)�طف ��Mد ا  - 1���#
 .119ص  2001، ا
ق،ص   - 2�Q
 .��76د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
ق ص   - 3�Q
 .QM ��(216ن �و�س، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 4�Q
 .152)ز�ز )د ا��uر ا
�#���، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 5�Q
  .��76د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
6  QM ��( ق ص�Q
 .217ن �و�س، ا
�ر�% ا
ق،ص   - 7�Q
  .120)�طف ��Mد ا
�PR، ا
�ر�% ا
 .QM ��(217ن �و�س، ا
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ق �ن طر�+��ف ا�+
�ل، وإذا �م ��ن ا���+وب ���= .د ��د�
 ��دم �= 6# �
ر�V ا!
 
��ق و.�
�و#
ء، أ�
 إذا �
ن .د  =��

 #��س ��+
�ل إ.
�� ا�د�وى ���= ��ط��.
 ��

ق #�6 ھذه ا�+���د�
 �ر7ت ���= ���ول و ا���/ �ن ا�و#
ء رAم .و�= ا�

�N ا������، أ�
 إذا �� =��

�رة ��ط
ن ا���+وب ��+
�ل +ق ر#/ ھذه ا�د�وى �
7
ء د�و�=، �.! ������

.6 ا����ز��ن ���= �Aر .
ل #
ن ��+
�ل +ق ا�ر�وع ��� 
7
��ون و#
ء .����
 إ�� ا�+
�ل ��د ا���
ع  �����ذ�ك أن ���/ ا��و.��ن ��� ا�

د �رط ���! �#
ا���+وب ���=، إ! �ن ا��رط ���م �دم �7
ن ا�و#
ء إ7

  .1ا��7
�ن

د     �� ا���+وب ���= 6# ���
و ���= #�د أ�زم ا���رع ا�+
�ل أن �دأ أو! �ط


 #�= ا���
�= �ن �

ق، #Mذا ا���/ �ن ا�د#/ ���ن ��� ا�+
�ل أن �+رر ا+���+��ا!
�ن ا��
�ون  427ا�د#/ +�� ���ط�/ ا�ر�وع ��� ��� ا����ز��ن، +�ب ا��
دة 


ت ا!���
ع �ن ا��ول : "�� ��� أ�=ا���
ري ا��6 ��ص #6 #�ر��
 ا�و��ب إ:
37 ��
  �ن ا��ص أ�= 6# +
�� �دم "وا!���
ع �ن ا�د#/ M�راء �ن ��
� ا�7ط�� ،


+ب ا�ذي .دم ��
ل �
ت ا!���
ع �ن ا��ول أو �ن ا�و#
ء أ��ن ��:M
م ا�+
�ل �.
��وط +ق
Iر ا��ظ�ر�ن أن �+��وا ���= �  .ا�و#
ء و �

     � 

��و.��ن �دأ آ&ر و ھو��  :+�م �*.� ا�+
�ل 

 ! �ك #�= أن ھ�
ك رواط ���ددة ���/ ا�+
�ل : �دأ ��دد ا�رواط ا��
�و��� -ب��


ت، و ����7 ا��دأ أن ��ون �دأ ا���*ل ا��و.��� 
���ل ا��و.��ن ��� ا���د �ط
��م �
��س ا�د�ن، +�ث ��+
�ل ا�ر�وع ��� ا����ز��ن ������ن أو ���رد�ن ��ط


رض �ن و+دة ا�د�ن أو �� *# �-
�ن ا�داIن و �ل ���زم �*.� .
�و��� & Y���
��� أ�= ��� ا�رAم �ن و+دة ا�د�ن #
ن �ل �د�ن 2و+دة ا!��زام و ��دد ا�رواط� ،


 �و �م ��ن ھ�
ك �د�ن �Aره ��
ه ا�+
�ل و ! راط� �ن �� ������ ��- =���زم 

.*�ت ا����ددة إ! و+دة ا�د�ن، و ��ر�ب ��� ذ�ك أن ر�وع ا�داIن ��� أ+د ھذه ا�

ا��د���ن ! ���ده +�= #6 ا�ر�وع ��� اF&ر�ن، و �دأ ��دد ا�رواط ��روف 6# 

�ون . 

دئ ا��6 ��وم ����
ت، و ھو �ن ا���دأ ا���*ل ا��و.��
�ون ا�-رف .

م ��رد �و.��= ��� ا�ور.� ، و ����7 ھذا ا��دأ  أن ا��&ص ���ز3ا�-رف

ت .*�ا���
ر��، و ���Y �ن ذ�ك �*.� .
�و��� �ن ا����زم و ا�+
�ل ������ �ن ا�

����ز��ن اF&ر�ن، #* ��ون �+دھم ا!+��
ج <و�= ا�د#/ ا�&رى ا��6 �رط ا�+
�ل 

?�ره �-
  .4ا�&
�6 أن ��<:ر ا!��زام #6 �ل وا+دة �ن ھ     �
�ظروف �ذ�ك #�ن ا�طذه ا�رواط 


�داIن، أي ا�+
�ل و ا����زم ا�ذي �+-ل ا�ر�وع ���=، ��ن ! ��ون ��ذا  �-
ا�&

                                                                 

ق،ص  - 1�Q
  .141)�� �"�ك، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 2�Q
 .QM ��(218ن �و�س، ا
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ق،ص   - 3�Q
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�ر�% ا
ق،ص   - 4�Q
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?�ره �ن ا����ز��ن #* ��وز �+د  �-

�ظروف ا�&ا����زم أن �+�U ��� ا�+
�ل 
?�ره، #* ��وز ���ظ�ر  �-
ا����ز��ن ا!+��
ج ��� ا�+
�ل <و�= ا�د#/ ا�&


+ب أو ا���+وب ���= ا��
لا!+��
ج ��� ا��
 �-

�ل <و�= ا�د#/ ا�&+�1 ،
�، و ���ب ھذا ا��دأ ���ن أن ��ون راط� أ+د ا��و.��ن -+�+� و راط� اF&ر �+#

ء �
ب ا!��7
ء �/ �ب �ن أ���وز أن ���67 راط� ا�+
�ل <+د ا��و.��ن <ي 

��I

F&ر .  .2راط�= 
�د     �
 *:� U�+� *# ره، و ھذا &روج �ن�A د�ت أھ���= دون�ام ا�ھ��� إ! �ن ا�


�� و ! ���ن �����زم ا�د#/ <ي ��ب ����ق ���زم آ&ر، إ! إذا ���ق ا��ر �ا��وا�د ا�

��زو�ر أو ��ب ���6 �
ب ا���دد#/ ����ق .  

   
�ور.� إذا أراد ا�+
�ل ا�ر�وع ��� أ+د ا��و.��ن ا���7
���ن ��ب أن ! ��ون اأ�

 ��رار -
در �ن ا��+��� ��
�د#/ �طا���
ر�� .د ���ت �و7وع +�ز و أ�ر آ&ر 

 Vر�
� 
���
ده �1994
ي  16ا��� ": 
��
�ن ا���رر .
�و�
 أن -
+ب ا������ و.

 ��� و�= ا��7
�ن�
 ا!+��
ط6، ��ز�ون ������
و��ون ��ذا ا�&�ر . و�ظ�رھ
 و7

��ن+ق ا�ر�وع ����م ���رد�ن أو ����.  

�+�ز و 
�� ا��:
رة �ن طرف ا�ط
�ن .د ���ت �و7وع أ�ر �و��ن ��� :ت أن ا���

 إ! إذا ر#/ ا�+�ز، و���= #
ن .7
ة ��
�د#/، #
ن ا��ك ا�&
ر�6 ! ����= د#أ�ر آ&ر 


��
 و����ن ر#ض ا�ط�ن ا�+
�6 ا��و7وع ط�وا ا��
�ون �ط���� 3".  
  
 
 

6�
��7م�*.� : ا��رع ا�:  .ا��و.��ن �/ 
دأ             � �.*�
م ا�د�ن"�+�م ھذه ا���ن ا�+
�ل و " ا�� �.*���� ��س ا�#

�م ا�د�ن �ن ��� �.*�
م، #
ن #6 ھذه ا��ا��و.��ن أ�ن ��ون ا�د�ن �Aر .
ل �*��
�ض��7م ا�
�� #6 ا��
�ون ا��د�6 4ا��د���ن ا���7
���ن �، #&رو�
 �ن ا��
�دة ا�


م ا�د�ن، و ���3 ���د�ن ا�ذي أو#� ا�د�ن ��= ��داIن <ن �ر�/ �دأ ا���ا��67�� 6 

 أو#� �&-و�
 ��= +-�= #6 ا�د�ن� =�  .��� ا��د���ن ا���7
���ن �

��د أي ا����زم ا�ذي      �

ن ا���رع ا���
ري &رج �ن ھذا ا��دأ و .رر ���د�ن #

 أو#
ه، و و#� ���� ا���د  ��+
�ل ا�+ق #6 ا�ر�
��ن �= ��وع ��� ا��و.��ن ا�


�� ھو أن ا��زا�
ت ا��و.��ن ! ���Y د#�� وا+دة �ب ھذا ا�&روج �ن ا��وا�د ا��
 ،�����
.ب و ����7 �-ر#
ت .
�و��� ��
 #6 ا��
�ون ا��د�6 ل ���ز�ون ��� ا����

=���ده ��7و�
 ��ن 
 ��ن ��
ر �ل �و./ 7��+�ث �.  

                                                                 

ق،ص  )�� QMن  - 1�Q
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  .��76د�� ��Sل، ا
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 �د#/ �ل �و./ .��� ا���د ��د ا���
�= إ��=، �ذ�ك أ�
ز ا���رع ��ن ��
 أ�    � 
�
A =

 أو#
ه ��� ا��و.��ن .�=، و إذا أو#� أ+د ا����ز��ن .��� �أو#� ��+
�ل أن �ر�/ 

.�ن �ل ا�د�ن، و ! ���ط�/ أن �د#/ �ن ر�/ ���= ا���د �ر�/ ��� ا����ز��ن ا�

��م ا�د�ن، �ن �ل �و./ ���ر 7
�ن ���و./ ��
ق ���= و ���7ون �ن ا��و./ ا�
،  ذ�ك �ن ا!��زا�
ت ! ���Y د#�� وا+دة ��
 ھ6 ���= ا�+
ل #6 ا��
�ون 1ا�*+ق �=


 �رد ��� ا���د �ن �ظ��ر و �7
ن و � ��
�� ���

ت ����ا��د�6، ل ���Y ��� د#

� ��ور.� ا���
ر��، �ذ�ك ��ل ا��
�ون ا������
ري �ل �و./ 7
�ن ���و.��ن .ول 


��ن �=�
��و.��ن ا�  .2ا�*+��ن ���= و ��7ون 
� ا+د ا����ز��ن #6 ا�ور.� ا���
ر�� �رئ ا����ز��ن      �
و �ن �
+�� أ&رى #
ن �ط

� ا��د���ن �

�� �&ول ��داIن �ط�ا�*+��ن �=، #6 +�ن أن ا��7
�ن #6 ا��وا�د ا�
� ا���7
���ن ������ن أو ���رد��

ع �ر��ب ���ن +�ث ! �+ول �ط�Mن دون ا����د 


.�ن� ا��
  .أ+دھم دون �ط
ر ا��7
�ن ا�-ر#6 �ن .�ل �7
�ن ا��د���ن و ���= �7
�ن ا��د�ن     ��و ! �

ا�-��A /� 6ره �ن ا���*ء و ا�7ّ�
ن #6 ا�ور.� ا���
ر��، #Mذا د#/ ا��د�ن ا�-�6 
����� و ��N ا���د #* ر�وع �= ��� �� ����
أ+د، إ! إذا �
ن ھو ا���+وب ���= 


+ب، أ�
 إذا د#/ ا+د ا���*ء ��م ���ق ��
ل ا�و#
ء #��ون �= ا�ر�وع ��� ا�
وا�7
���ن ا!+��
ط��ن #��ون ��م ا�ر�وع ��� �Aرھم ��ن ��<�ون �ن ا�و#
ء 


��ن ���= أو ا���+وب ���= ا��
ل، و ��-ب ا�ر�وع ���� ا���N ا�ذي �
��و.��ن ا�
أو#
ه ا����زم ��+
�ل دون أن ��+�ل ا��و6# <ي �-�ب #6 ا�د�ن ��= 7
�ن �����ز��ن 
 ��
�
دي #6 ا��وا�د ا��
��ن ���=، #6 +�ن أن ا��7
�ن ا���
ا�*+��ن �= ��7ون 
��7م ��7و�
 �ن �Aره +�ث ����م ا�د�ن ��و�ب أن ��ون ا+د ا����ز��ن أو � !

  . ��3�ز��ن��� ���/ ا�
�ض ��� �دأ آ&ر و     ��7م ا�و ��وم �*.� ا��د���ن ا����ز��ن أي ا��و.��ن 
  :ھو

 �7ر -ب��# ! /��� 

د��� #��
س و�ود ا���
� : ا���
� ا�����وم ا��7
�ن ��� أ


د��� �ن ا����ز��ن ا���7
���ن، و ����7 ا��دأ أن ��ون �ل وا+د ���م أ-�* ا��
��م، و ���و�ب ا���
�  #6 ا�و#
ء-�>
 �ن �Aره #6 ا�و#
ء I
+-�= �ن ا�د�ن و �

 ،
�� ��م ������

د��� ا��
��� أن ا���ل ا�ذي ��وم = أ+د ا����ز��ن ���U أ:ره ا��

، ��ن ا��
�ون ا��د�6 �
 أن ا1�راء ا�ذي ��&ذه ا�داIن 7د أ+دھم ��ري ����م �����


د���
د���  �م �طق ا���
� ا��� �
�� 
���ل .-رھ
 #6 +دود ����� و � 
��� إط*.�

 ���/ ا��د���ن ا���7
���ن ! #��
 �7رھم��# 
��

.-� أي �ر��.  

                                                                 

1 -  �M� ق، ص)�طف�Q
 .120د ا
�PR، ا
�ر�% ا
ق ص   - 2�Q
  .��77د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
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�ر�% ا
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7
ه #* ��ون �ذ�ك ا:ر : #�:*     
إذا ا�ذر ا�داIن ا+د ا��د���ن ا���7
���ن أو .
�

.6 ا��د���ن، أ�
 إذا ا�ذر ا+د ا��د���ن ا���7� ����

.6 ا��د���ن ��ن ا�داIن #
ن 


دي �/ ا��7
�ن ا�-ر#6 #6 أن ھذا �����دون �ن ھذا ا�1ذار، و ���ق ا��7
�ن ا��
�ن ا��د���ن ا���7
���ن �.*�
د��� ا��
.-� #6 ا�دأ ا���
� ا���  .1ا�&�ر �<&ذ 

    ��� إ�� ا+د ا��و.���
ذ�ك ا:ر ! ��ون � ن#Mذا ا��ط�ت �دة ا���
دم أو أو.�ت 

.6 ا��و.��ن� ����
2.  

و ���ن ��+
�ل أن �ط
�ب أ+د �و.�6 ا�ور.� #�ط، و ا�+�م ا�ذي �-در #6 �وا���     

Iر �و.�6 ا���د�  .3ا��&ص ا�ذي ا&�
ره ا�داIن ! ���دى أ:ره إ�� 


 و-د #��د       ��
.ون، إ! إذا �
ن ا�+�م �ر ا�+�م �-
�3 ا+دھم #�����د ��= ا�
 ���=+�

��و./ ا�ذي -در ا�+�م �-ب &
ص �.  

    
إذا �-
�3 ا�+
�ل �/ ا+د ا��و.��ن ��� ا���د و ��7ن ا�-�3 ا1راء �ن ا�د�ن أ�

.ون، أ�
 إذا �
ن �ن �<ن ا�-�3 أن �ر�ب #6 ذ���م 
د ��= ا����<�� و���� أ&رى ا

  .ر7وا = ا��زا�
 أو �ز�د #6 ا��زا�
��م  #
�= ! ���ذ #6 +��م إ! إذا

�د�ن #* ��ري ھذا ا1.رار #6 +ق و6# +
�� إ.رار    أ+د ا��و.��ن ��� ا���د 

7
ر �ن ذ�ك � *# 

.�ن، و إذا ��ل ا+دھم �ن ا����ن أو و�= إ�� ا�+
�ل ���ن +���ا�

.6 ا��و.��ن، و إذا ا.�-ر ا�+
�ل ��� �و��= ا����ن إ�� ا+د ا��و.��ن #
ن ا��و.��ن 

�  .���دون �ن ذ�كاF&ر�ن �
   

.�ن أي  أ��� ����
� �+دھم #* ��ون �ذ�ك ا:ر ���
إذا ا��ط�ت �دة ا���
دم 


.6 ا��و.��ن4.  
�ن ا��
�ون ا���
ري ھذا  ا�+�م، +�ث أو�ت ��� ا�+
�ل  427و .د أ�دت ا��
دة    


�+7ور أ�
م ا��+��� #6 ا��وا��د ا��+ددة، أن ���ن �ن �ر�د ا�ر�وع ���= و ����= 
و ���رض ا�+
�ل ���وط +�= إذا �م ��&ذ ھذه ا1�راءات .ل ا�7
�ن ا�ذي �ر�د 

  .ا�ر�وع ���=
    �رت ا��
Iدة ا��
�و��� �+د ا��و.��ن ��� ا���د ا���
ري �ظرا ��<&ره ��
 ا�= إذا 


Iر ا��و.��ن�  . �5ن ا�د#/ #* ��ري ھذه ا��
Iدة ��� 

م، �ذا ��وز     �
��ظ
م ا�و ا��7
�ن ا�-ر6# �ن ا��د���ن 6# ��د ا��+ب ! ����ق 


ده �رط -ر�3، و ھو �رط �دم ا��7
ن ا����ذي ��د �ن ���د���ن أو أ+دھم ا

ت ا!&��
ر�� ا��6 ��وز أن �����7
 ا���د�
�  .6ا�

  

                                                                 

ق، ص   - 1�Q
د ا
��Mد ا
�وار�، ا
�ر�% ا(260.  
ق،ص   - 2�Q
  .315)��ر ا
�ر���، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 3�Q
�100�M )رب، ا
�ر�% ا.  
ق، ص  - 4�Q
  .78-��77د�� ��Sل، ا
�ر�% ا
ق، ص  - 5�Q
�100�M )رب، ا
�ر�% ا.  
ق،ص   - 6�Q
  .155)ز�ز )د ا��uر ا
�#���، ا
�ر�% ا
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  .آ�Bر ا������ ا�Q$%�: ا�
	�� ا� ��)
                ،��
�
�6 �طق ���= ا��وا�د ا���
إن ا��7
�ن #6 ا���ل ا���
ري ���رض 

و �و �م ��ص ���= ا���رع ��
ن �ن ا����ن أن �طق ���= ��س ا�+�م ا�ذي ��67 

�رAم �ن أن ا���رع .د 
#�راض ا��7
�ن ��د ��دد ا��د���ن و و+دة ا�د�ن، ��ن 

�
���ص ���= -را+� إ! أن ھذا ! ���/ �ن �ط�
�� و ا��وا�د ا����ن  ،1ق ا�-ول ا�

 �ن و و �ظرا �&-و-�� ا��7
�ن ا�-ر6# ���&� =����وة أ+�
�= ا��6 ��ز�= �.

ا��7
�ن ا��د�6، و ھذا ا!&�*ف �ظ�ر �ن &*ل أ:
ر ا��7
�ن ا�-ر6# �ن ا��و.��ن 

 �/ أ:
ر ا��7
�ن ا��د�6 إ! أن ھ�
ك �دة #وارق �وھر���
� ���ز و ا��6 رAم ��

� 1#*س ا��و.��ن أو ا����ز��ن ا�-ر#��ن أ�ن ���
ا��7
�ن ا�-ر#6، و ذ�ك +�� 
�-
 .�ظ�ر �ط�ق ھذا ا��دأ ���
 و �= أ:
ره ا�&

 
   


ر: ا��رع ا�ول:Fن ا��د�6 �ن +�ث ا�
  .���ز ا��7
�ن ا�-ر#6 �ن ا��7
               ��
���� #�ر��ن �وھر���ن ھ�
 ��وم ا��7
�ن �ن ا��د���ن #6 ا��وا�د ا�

و+دة ا�د�ن ا�ذي ���زم = ا��د��ون ا���7
��ون �+و ا�داIن، و #�رة ��دد ا�رواط 

�داIن راط� ������ �ن ا�رواط ا�&رى، و إ�� �
�ب ��� أن �ل �د�ن �رط= �


د��� �ن ا��د���ن ھ
��ن ا���ر��ن �ر�ب ا��7
�ن آ:
ر :
�و�� �رد ��� #�رة ا���
� ا��
  .ا���7
���ن، ��� أن ھذه ا���
� ! ��ون إ! #��
 ���/ ا��د���ن و ! ���
ول �
 �7رھم

و ! �ك أن ا��7
�ن ا�-ر#6 ��وم ��� �دأ و+دة ا�د�ن +�ث �+ق ��+
�ل أن    
�ط
�ب أ�
 �ن ا��د���ن #6 ا���د �ل ا�د�ن، و ! �ك أن ھ�
ك رواط ���ددة ���/ 


� ا�+
�ل �ل �و./ ��� ���
��ق �� 
��# 

ت، أ��دأ ا���*ل ا��و.��� 
��ا���د �ط
� �+د ا��و.��ن ��� ا���د #* ���

د��� #�ن ا�:
ت ا�= إذا ا��ط�ت �دة ا���
دم ا��

.ون، و إذا -در +�م ��� ا+د ا��و.��ن ��-�+� ا�+
�ل #* ��ون 7
ر �ن ذ�ك ا��

  .�2�:�وا #6 ا�د�وى+�� ��� ا��و.��ن اF&ر�ن ا�ذ�ن �م �

�ر�وع ��دأ و+دة ا�د�ن أو �+ل ا!��زام #�و ���:ل #6 ا�و#
ء ���� ا���د    ، 3و 

دأ �� ����
 
+�ث �+ق ��+
�ل أن �ط
�ب أ�
 �ن ا��د���ن #6 ا�ور.� �ل ا�د�ن، أ�

�داIن راط� ������ �ن ا�رواط ا�&رى�دد ا�رواط #�ل �د�ن �رط= �4 . 

 
��ق �واز أن �ر�/ ا�داIن ���� 
���ق ا��7
�ن ا�-ر#6 �/ ا��7
�ن ا��د�6# 6 �
��� أي ���م دون ���د �ر��ب ���ن، و �واز أن �ر�/ ��� اF&ر�ن ا�*+��ن 6# 


ق��د ا�ر�وع ��� �و./  . 5ا��ر��ب و �و 
                                                                 

ق، ص  - )�� ا
�رودي  - 1�Q
  .�M�136د �ر�د ا
�ر���، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 2�Q
 .95-��94طR' #��ل طb، ا
�ر�% ا
3 -  Q
�136ق، ص )�� ا
�رودي، ا
�ر�% ا. 
4 - ،bل ط��# 'Rس "��طI�aر�� و ا��"
  . 119ص  1997، دار ا
����� ا
�د�دة 
���ر، ط�� "اuوراق ا
  .137)�� ا
�رودي، ا
�ر�% أ)Iه، ص   - 5
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�زا�
 إ! ا�= رAم ھذه ا�+�
م ا����ر�� #
ن ا��7
�ن #6 ا�وراق ا���
ر�� ��د ا�
    ،
 -ر#�

 6# �-
& ��-
Iص �وھر�� ���زه �ن ا��7
�ن ا��د�6 �ظ�ر -&�ذ�ك #
�= ����ز 
  :آ:
ر ا��7
�ن ا�-ر#6 وھ6

أن 6# +
�� و#
ء أ+د ا��و.��ن ����� ا���د �-3 و �<�= ا�+
�ل ا��د�د ��ور.�، و    

.6 ا��و.
، #�+ق �= ا�ر�وع ��� ��� �I�
��ن ������ن أو ����/ ���/ ا�+�وق ا��


�*، و ! ��ون ر�و�= ����م ��دار +-� �ل وا+د � =�
 د#��م �
��� ا��راد ��ط
�ن ا��د���ن  �.*�
 �ص ���= ا��
�ون ا��د�6 �<ن ا��� 
���م، و ھذا &*#

  . 1ا���7
���ن ��د�
 ��وم أ+دھم و#
ء ا�د�ن ��=
7
���ن #6 ا��زام �د�6 ھ6 وا+دة إ�� �
�ب ذ�ك #
ن ا��*.� ا��
�و��� �ن ا��    �

�ن ا���7
���ن #6 ا���د  �.*�
 �&��ف ھذه ا����� ����/ ا��و.��ن، ���

  .2ا���
ري

و :�� أ:ر �وھري ���U �ن ا��7
�ن ا�-ر#6 و ھو �&��ف �ن ا��7
�ن ا��د�6    
�ظ�ر 6# �
 أ.
�= ا���رع �ن �7
�ن دا&�6 �ن ا��و.��ن ��� ا���د أ����م، 


�ل+�
71
#� إ�� ا��7
�ن ا�&
ر�6 ا�ذي �رط ا��و.��ن ��� ا���د 
، و ا��7
�ن 3

��د&ل  6# 
+ب و ا��ظ�ر و ا�7
�ن ا!+��
ط6 إ�� �
�ب ا��
ل �ا�&
ر�6 ���ل ا�

أو  ا������، وذ�ك #6 �*.��م �/ ا�+
�ل ا�ذي �= +ق  ا�ر�وع ���  �ن �&�
ره 
  .����م ���م

�دا&�6 �ن ا��و.��ن ��� ا���د #��
ده أ�= ��وز ���و./ ا�ذي .
م ا أ�
  ا��7
�ن    

�و#
ء ��+
�ل ا�ر�وع ��� �Aره �ن ا��و.��ن ���رد�ن أو ������ن �ل �
 أو#
ه، 
��� أن ا���-ود �ؤ!ء ا��و.��ن ا���ر�7ن ��ر�وع ����م �ن �
�ب ا��و./ 


��ن، #Mذ�ا �
ن ا��و./ ا��و#6 ھو ا�-ر#6 أو�Iك ا�7
���ن �= أي ا��و.��ن ا�

+ب #��س �= +ق ا�ر�وع ��� ا������د و ا��ظ�ر�ن ا�*+��ن �= ��= ھو ا�ذي �ا�

+ب ا��و#6 .د .دم ��
ل �
 ا�و#
ء ���� ا���د، و �/ ذ�ك إذا �
ن ا����7ن ��م ���


  .ا�و#
ء ����+وب ���= �
ز �= ا�ر�وع ��� ھذا ا�&�ر و ��� ����= أ�7
�ن  ند ا�ر�وع ا�دا&�6 �ن ا��د���و ا�= -د     
ا���7
���ن �دو ا!&�*ف وا7+

7
�ن ا��د�6 ! ��ون ��
# ،��
�
 ���وا�د ا��ا��7
�ن ا�-ر#6 و ا��7
�ن ا��د�6 ط
��7م  #
ن ا�د�ن ����م 
��د���ن، أ�
 #6 �*.� ھؤ!ء ا��د���ن إ! #6 �*.� ا�داIن 



�و#
.�ن ���م، +�ث إذا .
م ا+دھم 
�د�ن ��= ! ��وز �= ا�ر�وع ��� أي �ن ا�ء 

ق و ذ�ر�� 
  .إ! �در +-�= #6 ا�د�ن ��

�وه #6 ا��و.�/ ������ن أو     �أ�
 إذا و#� ا��د�ن ��+
�ل #�= أن �ر�/ ��� �ن 

�ل .��� ا���د، و ����ر ذ�ك أن ا��زا�
ت ا��و.��ن ! ���Y د#�� وا+دة ����رد�ن 

                                                                 

ق ،ص  - 1�Q
  .203-�202وزي ��Mد ���Q، ا
�ر�% ا
ق،ص   - 2�Q
�99�M )رب، ا
�ر�% ا.  
3 -  bل ط��# 'Rذ و -��ط�"Quق، صا�Q
  .141ا[ل �دق، ا
�ر�% ا
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.ب ھذه ا!��زا�
ت �و�ب �-ر#
ت .
�و���  ����7 �-رف .
�و�6 وا+د و��� 
إ��
ر �ل �و./ ��7��+�ث � ،������ده�
 ��ن ��
7 =��  .1و�
 ��ن 


 إ��=، #�ن ا��دل أن ���و6#      ��

 أن ا��و./ ��� ا�ور.� .د أدى .����
 ��د ا�����

 أداه إذا ا7طر إ�� ا�و#
ء ��+
�ل، و �&�ص �ن ذ�ك أن �Y ا�د�ن ا�-ر6# ! �

ل ��+��= #6 ا���
�� وا+د ��
�  . ���م ����م ��� ا��د���ن ��
 ھو +�م ا��وا�د ا�

�� ��وز ��داIن       �
ر ا����زة ���7
�ن ا�-ر#6 ا�= #6 ا��وا�د ا�:Fن ا��ذ�ك �ن 


�ر�وع 
�ل ا���د #���زم + 
أن �ط
�ب أ�
 �ن ا��د���ن ا���7
���ن +�ب ا&��
ره، أ�

+ب أو ا���+وب ���= ���� ا��د�ن ا�-�6 أو!، #�6 ا������ ��ب ا�ر�وع ��� ا�


+ب أو �+رر ا���د ��ر أو! ا��
ل، أ�
 ا����ك و ا���د ��ر #
�ر�وع ��ون ��� ا�
��م إ! إذا ا���/ ا��د�ن ا�-�6 �ن �
ل ا��و.��ن اF&ر�ن، #* �+ق ��+
�ل �ط.
 ��

ج �دم ا�د#/، و �ن �
+�� أ&رى #
ن �ط��+
 
���ا�و#
ء و أ:ت ا���
�= ر

راءة ذ�� ا��ظ�ر 

+ب #�ط ��ر�ب ������ ا+د ا��ظ�ر�ن �رئ ذ�� ا��
�ن و �ط
�ده ��م، و ذ�ك !ن �ل �و./ 7
�ن ��ن �
ا��ظ�ر�ن ا�*+��ن ا�ذ�ن �م �+-ل �ط

=��  .  �7�2ون ��ن 
      �-.

د��� ا��
 ����ز ا��7
�ن ا�-ر#6 �ن ا��7
�ن ا��د�6 6# �دأ ا���
� ا����


دة �ن ����
د �ل �
 ا��6 ���ق #��
 �*ھ�
، و ���7
ھ
 ا!���ل �
 ���/ أ+دھم و ا

د��� �7ر <+دھم، إ!  أن  ا���رع ا���
ري .د &رج �ن ھذا ا��دأ وھو ا���
� ا��

ر�ف أو دون ا+��
ج ا�ذي �+رره ا��ظ�ر -� *
 �&ص �رط ا�ر�وع ��# �-.
ا��


� أو ا+د 7
��6 ا�و#
ء، وا�ذي ! ��ري أ:ره إ! ���=، #�ذا ��د &روج �ن �دأ ا���

 ���/ ا��د���ن ا���7
���ن ! #��
 �7رھم، و ھوا �
 �-ت ���= ��# �-.

د��� ا��ا��

� ��رط �دم ا��7
�ن  518و  431ا��
د��ن ���
�ن ا��
�ون ا���
ري، و ھذا ��ري 
�  �= و ! ��ود أ:ره ��ل ا��د���ن ا���7
���ن���
  .ا�ذي �+رره أ+دھم ! ��ري إ! 

    

ن و إ�� ���M�ب ذ�ك ھ�
ك ا:ر أ&ر ����ز ���7
�ن ا�-ر#6 ھو أ�= إذا �
ن 
ا����ل ا���7
�ن #6 ا��7
�ن ا��د�6 أن �د#/ �ل ا�د#وع ا��6 �ن +ق ا��&ص ا�ذي 
���= أي ا��د�ن ا�-�6، #
ن #6 ا��7
�ن ا�-ر#6 ! ���ن ذ�ك #�ل �&ص �د#/ 

7
�ن ا!+���� ����
=، و ! +��  �-

ط6 ا�ذي ��د ���ل ��7
�ن �/ د#و�= ا�&
��ل د#وع ���ن �د&ل ��-�+�= و ��7=، +�ث ! ���ن ��7
�ن ا!+��
ط6 أن �

�� ا��6 ��ص 409ا��د�ن ا���7ون،  +�ث �-ت ا��
دة 
���ون : "#6 ا���رة ا�
ب أ&ر �Aر �
ط* �ي ا��زام 7
�ن ا�و#
ء -+�+
 و �و �
ن ا!��زام ا�ذي ��7= 

أي ! ����= ا�د#/ د#وع ا��&ص ا���7ون إ! إذا ����ت �زو�ر أو ، "��ب #6 ا���ل
  .��ب ���6

                                                                 

ق،ص  - 1�Q
  .�M�167 -168د ا
�Qد ا
�PR ا
�ر�% ا
2 - bل ط��# 'Rر�� "��ط��"
  .120ص  1997
���ر ا
ط��   ا
�د�دة  ا
�����  دار "و اI�aس  اuوراق ا
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  ��� ��س     -.
� 
��

ره �7
ر ا�����زة ���7
�ن ا�-ر#6 �ر�/ !��:Fل ھذه ا�
 ����
رون �د���ن أ-���ن ��ا��7
�ن ا��د�6 #�و �7
�ن �
م، �ن ا���7
���ن �

���
  .1ن ��د�ن وا+د��داIن و ��س ��رد ��*ء ��7
    �

ر ا��7
  نو �ر�/ �ذ�ك !�����ا�-ر6# ����د إ�� #�رة ا���
�� ا���
ر�� 

ر و �����د ا��7
�ن ا��د�6 إ�� #�رة ا�و�
��، �ن �ل �&ص #6 ا��7
�ن ا��د�6 ��
=.
�+�� .�2<�= .د و�ل �ل ا��&
ص ا���7
���ن ��= �و#
ء ا�د�ن 6# �
ر�V ا

  

6�
7
�ن ا������ن ا��و.��ن ��� ا�ور.� ا���
ر��: ا��رع ا�:�.  
�ن ا��ور ا��<�و#� #6 ا�+�
ة ا���
ر�� أن  +
!ت ��دد ا����ز��ن د�ن وا+د              


ب �&����  ���
 ا��زام ا��و.��ن ��� ا�ور.� ا���
ر��، و .د ��ون ھؤ!ء ��

�د�ن، و��7م ��رد ���ل  ا����ز�ون �د���ن أ-���ن ��7
���ن #6 ا�و#
ء .د ��ون 

�+د ا����ز��ن ا�-���ن، #
ن ھذا ا!��راك #6 ا!��زام ! ���/ إ#*��م أو إ#*س 

�د�ن ! �ؤ:ر #6 �ر�ز ا����ز��ن اF&ر�ن 
�دة أن إ#*س أ+د ا����ز��ن ��
أ+دھم، #

#�س ، #Mذا  أ3�واء �
ن ھؤ!ء ا����ز�ون �د���ن ��7
���ن ��= أم ��*ه #6 ا�د�ن
ا��د�ن #
�-ل أ�= ! �ؤ:ر #6 �ر�ز ا��د���ن ا���7
���ن ��= أو ا��&
ص ا���*ء �= 
� إ�� ���
#6 ا�د�ن �
 دا�وا �م ��و.�وا �ن د#/ د�و��م ا�+
��، #Mذا أ��ط ا��ل 

�د#/ إ! ��د +�ول ا��ل، و ھم � ��م #* ��ز�ون ���
��ط � ! =�M# س��ا��د�ن ا��

�
ل ��ر إ#*س ا��د�ن اF&ر ���ز�ون . 
و#
ء <-ل ا�د�ن و #واIده �
 ا��+ق ���
�ده، ���م ! �����دون �ن �دأ و.ف �ر�
ن ا��واIد  .أم  

-�3 �/ ا����زم ا�ذي أ#�س #* ��ري �روط ا�-�3 ��� و6# +
�� و.وع ا�
  .�5ن ا��
�ون ا���
ري 291، و ذ�ك +�ب ا��
دة 4اF&ر�ن

و إذا أدى ا+د ا���7
���ن �/ ا����س أو أ+د ��*ه �
�ل ا�د�ن #�M= �+ق �=      
�
.6 ا�دا��Iن 6# .��� Aر�
ء، و  �ا�ر�وع ��� ا������داIن �
دي #���رك �/ 


�دة ا��ذ�ورة و ھ6 أن إ#*س أ+د ا��د���ن ! �ؤ:ر ��� ا���7
���ن �/ ��� 
#*&
���ن ��+
�ل ا�ر�وع : "�ن ا��
�ون ا���
ري 426ا����س و ��*ه، #�د �-ت ا��
دة 


.6 ا����ز��ن
+ب و �  :��� ا��ظ�ر�ن و ا�

ق-�+��
ق إذا �م ��م ا�و#
ء، و +�� .ل ا!�+��  :#6 ا!

 .إذا +-ل ا!���
ع ا���6 أو ا��ز6I �ن ا��ول .1

�� إ#*س ا���+وب ���= �واء �
ن -در ��= .ول أم ! أو �و.ف �ن  .2+ 6#

�د +�م أو +�ز أ�وا�= دون ط
Iل د#/ د�و�= .و �و �م �:ت 

                                                                 

1 - Jaques Mestre, op, cit, page 736. 
ق، ص   - 2�Q
�99�M )رب، ا
�ر�% ا. 

���ر و ا
"وز�% ، )��ن  "أM#�م اI�aس و ا
��� ا
وا&� "ا
�#���)ز�ز  - 3 ���P	
  .131 ص،1997درا�P� �Qر�� ، �#"� دار ا
 .103ص  2002 - ����2001ة ا
���رف ، 
���ر ا
ط��  "�رح اI�aس ا
"��ري �� &��ون ا
"��رة ا
�د�د "ا�Mد ��Mود ��Zل - 4
 "�R"Mظ ا
دا[�ون د)واھم #��ل qPMم Sد �ر#�ء �د��qم �� ا$
"زام رtم إرام ا
��� : "ا
"��ري�ن ا
��Pون  291"�ص ا
��دة  - 5
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ول .3��� 

+ب ا������ ا��6 ! ����ن ��د���� ..."إذا أ#�س 
أن إ#*س ا��د�ن أي ا���+وب ���= 6#   �426�37 ��
 �ن &*ل �ص ا��
دة  

ول أو إ#*س �+رر ا���د ا1ذ�6 أو �و.�= �ن ا�د#/ ���ز ��� �+�
ا������ �Aر ا�-
�
ق�+
�ل ا��+��
د ا!�  .1���� أو ا���د ا1ذ�6 ا�ر�وع ��� ا�7
���ن .ل ��


ء ! �&ص إ! ا������ و ا���د ��ر +�ب ا��واد     �:���ن  467و  #426
ن ھذا ا!

ء ! �&ص إ! ا��د�ن ا�-�6 #6 ا�ور.� ا���
ر�� �:��ا��
�ون ا���
ري، ��
 أن ھذا ا!


+ب ا�ذي �م ��دم ��
ل ا��و#
ء و ا���+وب ���= ا��
ل أو ا�ذي ���� ��
ل و ھو ا�
= أ��م ��7
��ون �/ ا��د�ن ا�-�6، +�ث �ا�و#
ء، #ر�وع ا�+
�ل ��� ا��و.��ن 


�و#
ء أو ��د�م ���ل�م �
  .�ط
أ�
 إ#*س ا+د ا�7
���ن #6 ا�-ك #* ���ز ��+
�ل ا�ر�وع ��� ا��د�ن ا�-�6      


قأو ا�7
���ن اF&ر�ن .ل +��+��  .2ول ا�ل ا!
و إذا #ر�7
 أن ا�داIن أي ا�+
�ل .د ا��و#� +�= �ن ا+د ا����ز��ن ��د ��ددھم      


ل �+ق �����زم ا�ذي ���

�د&ول 6# ������ �ن أ#�س ���م، ��� ا�= #* +ق �= 
  .أو#� ��داIن ا�د&ول 6# ������ ا��د�ن ا����س

�= �ن أ+د ا����ز��ن #�+ق �= ا�د&ول #6 و إذا ا��و#� ا�داIن �زء #�ط �ن +      
�� ا��د�ن ا����س �در �
 �م ���و#=، و �+ق ��ن أو#� �= �ن ا����ز��ن ا�د&ول ����
 ���� ا��د�ن ا����س، و 6# +
�� +-ول ا�داIن ��� �زء �ن +�= 6# �������6# �


.6 ا����ز��ن �در �
 �م �+-ل ���=  =��

 �+ق ا��د�ن ا����س �ظل �= +ق �ط��
��دده �ل ���م ���ؤ!ء ا�د&ول #6 ا����� 
3�در �.  

     �
ت أن ���رك #6 �ل ������دد ا������ ��
�ل د��=  �و ��ن إذا أ��ز ��داIن 6# +

ت ��� أ�:ر �ن +�= #6 ا�د�ن، #Mذا �
ن �
�= ���/ ���= أن �+-ل �ن ھذه ا�����#

  .4ا�ز�
دة���وع �
 +-ل ���
 �ز�د ��� د��= و�ب أن �رد 
و إذا ا#�ر�7
 إ#*س ���/ ا����ز��ن د�ن وا+د #6 و.ت وا+د �
ن ��داIن ا�+ق 6#    

�و �ل د��= دون ����م ���م، �/ إ7
#� +�= #6  �ر#/ ا��ر +�و.= #6 �ل ����
�أ&رى  ��ن ھؤ!ء ا�ر�وع ��� ����� �ا��-
ر�ف ا��د#و��، و ! ��وز �ي ����


 و#�= ��داIن�5 .  
  �
�ل ا�د�ن 6# �����
�دة �واز ر�وع ا�داIن ��ل ا��د���ن،  �.د أ�� ا���رع 

��داIن -
+ب ا����دات : " �ن ا��
�ون ا���
ري ا��6 ��ص ��� ا�= 288+�ب ا��
دة 

 �ن .ل ا��د�ن و�ر�
ء �= #6 ا!��زام و ���
ا��و.�� أو ا��ظ�رة أو ا����و�� �7

��ده وان ���رك ا���و.��ن �ن ا�د#/ أن �ط
�ب �ل � ����
����� ا!
ت ا�دا��Iن �
��

ت +�� ا�و#
ء ا��
�ل�  ".#6 ا��وز�

                                                                 

1 -  bل ط��# 'Rس« ��طI�aر�� و ا��"
  .322ص  2003دار ا
����� ا
�د�دة، 
���ر ، ط�� " اuوراق ا
ق، ص  - 2�Q
  .104ا�Mد ��Mود ��Zل، ا
�ر�% ا
3 - �  .181ص  2003دار ا
��Sq ا
�ر�� ، ا
ط�� ا$و
' ن ��Q "أM#�م اI�aس  ا
�و�ز ��" �M��Q ا
��Pو
ق،ص   - 4�Q
  .134)ز�ز ا
�#���، ا
�ر�% ا
ق،ص   - 5�Q
�93�M )رب، ا
�ر�% ا.  
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��زام ���رك +�ث ����م     � �����ز��ن ���

ء �:��
��ن أ�� ��
 ا���رع 

 ���د���ن �Iد
�+-ص ا��د#و��، #* �+ق ��ض ��7م ��� ا���رع �ن أن �ر�/ 


ب ا�د�ن إذ �و  ��وا #6 ا������ا���7
���ن أو ا���*ء أن �د&�
 د#�وه ��داIن ��� +�
�1<�:ر �ن .���= ا�-��� ���3 ��م ذ�ك �و�ب .ول ا�د�ن #6 ا�����.  


ء �
ء #6 ا��
دة    �:��! " �ن ا��
�ون ا���
ري ا��6 ��ص ��� ا�= 289و ھذا ا!
��7م 
��ر�
ء #6 ا!��زام 
ب ا�ط�ن #6 ا���و�� ا��7
��I أو ا1#*س ا�&
ص  3���

 �م ��ن ���وع ا�+-ص � 
ب ا�+-ص ا��6 ��ت �<د�����ض اF&ر، 7د ا�


م ��N ا�د�ن �ن أ-ل ا��د#و�� �ن ا���و�
ت ا��7
��I أو ا�� ��� 
7I

ت #������
�ود� ��
ذ�ك ا��
Iض إ�� أو�Iك ا��ر�
ء #6 ا!��زام ا��ذ�ن �
ن  و��+�
ت، #�6 ھذه ا�+

��� ا����دات �� 
  ".  اF&رون ��م ��*ء، و#�
�ن      
أ�
 إذا +-ل ا�داIن ��� أ�:ر �ن +�= �:ور ��دIذ ����� ا�ر�وع #��


�ن ا��
�ون  ���289ن، #�+ل ھذه ا������ .رر ا���رع #6 ا��
دة ا��د���ن ا���7
ا���
ري 6# +
�� و�ود #
Iض ��� ��N ا�د�ن �ن أ-ل و ��+�
ت أن ��ود ھذا 
��� ا����دات، و ھذه �� 
ا��
Iض ��ر�
ء ا!��زام ا�ذ�ن �
ن اF&رون ��*ء ��م و#�

� �Rوراق ا���
ر�����
 .2ا��
�دة �:�رة ا��ط�ق 
     =�

ت �ظ��رات ��*+�� +�ث ��د �ل : �:�داIن ور.� ��
ر�� �+�ل �دة �و.�


 ��ن �+�=، #Mذا +دث و أ#�س أ-+
ب ھذه ��
�= و 7��ظ�ر ��7و�
 ��ن 

�� �+ق ��داIن +
�ل ا�ور.� ا���
ر�� ا�ر�وع ��� �
 ���وا�د ا��
ت، #
�= ط�ا��و.�


ت، +�ث ��7ن ��= #��ون �����أي �ن أ-+
ب ھذه ا��و.��ا��ظ�ر  ��ل ���م �ن 
�ده
 د#/ ��داIن <�:ر �ن +�= ��= ���ول �ن �  .3ا�ول ھ6 ا�+ق 

    �
 #���ن ��داIن #6 ھذه ا�+
�� أن ���دم #6 �ل ����� �أ�
 إذا أ#�س ا����ز�ون �

�ل د��=، دون أن ���زم &-م �
 �+-ل ���= �ن ا�����
ت ا���*+�� ���ن ا������� 

  .4ا�و��

ء ا�داIن     �����د ا�و#
ء ا��ز6I و ھ6 +
�� ا�ض ا����ز��ن 
�� إ#*س + 6# 
أ�


.6 أو ���س ا+دھم و ��� اF&رون ���ورون  .5�زء �ن +�= �ن أ+دھم :م ���س ا�
��5�ورون.  

�د طرح ھذا ا���ط �/ +�ظ ���/ 
ن ا�داIن ! �د&ل �7ن ��
�� ا�دا��Iن إ! #

.6 �= 7د ا��ر�ك #6 ا!��زام أو ا����ل، و �درج ا��ر�ك #6 ا�+�وق �ن ا��در ا�

  ا!��زام أو 
� ��ل �
 د#�= إراء ���
ا����ل ا�-
در ��= ا�د#/ ا��ز6I #6 ��س ��
�� ا�دا��Iن 

 .�1ذ�� ا��د�ن
                                                                 

ق،ص   - 1�Q
�93�M )رب، ا
�ر�% ا.  
ق،ص   - 2�Q
  .279را�د را�د، ا
�ر�% ا
ق ص   - 3�Q
  .�M��Q182 ا
��Pو�، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 4�Q
  .280را�د را�د، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 5�Q
  .139)ز�ز ا
�#���، ا
�ر�% ا
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6�
  ا��+ث ا�:

  
  .ا��7
�ن #6 ا!��زا�
ت ا��
��I �ن ا���د ا���
ري

  
إن ��دد أطراف ا!��زام #6 ا���د ا���
ري �
�U �ن و+دة ا�-��� ود��ل                  

��� و+دة ا�د�ن أو ا!��راك #�=، و إن ا!��راك #6 ا�د�ن �
�U �ن ا!��راك 6# 

.د�ن و �ا��-�+�، و ���U �ن ھذا ا!��راك #6 ا��-�+� أ:ر ��م و ھو �7
�ن ا���

��� ��
ص أو ا!��
ق ��� ��ر�ره +�
�� ��دا��Iن، &
-� ا�ذي ��ون ���ر7
 دون +

.د�ن #���ط�/ ا�داIن #6 ھذه ا�+
�� أن �+-ل ��� �
�� إ#*س أ+د ا��د���ن ا���+ 6#


.د أ&ر�  .�ل ا�د�ن �ن �د�ن آ&ر أي �ن ��
�� ا��
�و��� ��ذا ا��7
�ن �Aر :
�� و ذ�ك �ن ا��7
�ن ا�ذي �ص      �
 أن ا�ط��

�ض ا���ود �&��ف �ن ا��7
�ن  ���= ا���رع 6#� ����
ا��
�ون ا���
ري 

ده���  .ا����رض �ن +�ث إ��
��� ا!��
ق ��� ا

                                                                                                                                                                                                  

  .280را�د را�د، ا
�ر�% أ)Iه، ص  - 1
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�.
و �ظرا �ھ��� .
�دة ا#�راض ا��7
�ن #6 ا���ود ا���
ر�� #�د و�/ ا���= �ط
وت -���
 ا���
ر��، و +�� : ��
� ��ل ا���ود ا���
ر�� 6# +���

 �طق ���و �

��د ��
ري �&ط
ء �= ا���ود و ا���ل �Aر ا���روع 6# +
�� ار��
ب ا����ز��ن 
ت أ7رارا ��?�ر، ��
 �ظ�ر أھ��� ا��7
�ن #6 ا���ود ا���
ر��  ا�= �م ����ر�� 
 =�
��رك ���ر7
 #6 �ل ا�+وال #�د �&7/ ������د ��د�
 �<�6 ا��ص ���= و�+د�د أ+�


  .ك ��د ا���ل و ��د �<��ر ����ر ا��+ل ا���
ريو إ�راءا�= و �ن ھذه ا���ود ھ�

�� 
  :�ذ�ك #�وف ��طرق #6 ھذا ا��+ث �:*ث �ط
�ب ���
ول #��

  .���وم ا��7
�ن #6 ا���د ا���
ري -

ل ا��7
�ن ا����رض #6 ا���د ا���
ري -��. 
7
I/، و ��د ا��<��ر �����ر ا��+ل ا���
ري - .ا��7
�ن #6 ��د ا���ل ��
  

  .�/��م ا������ %� ا�T(" ا��.�ري: ا�
	�� ا�ول     
                      6# =�
�
رة �ن و-ف ��+ق ا!��زام �+ول دون ا��إن ا��7
�ن �


��، أ�
 #6 ا��وا�د ا��6 �+�م ا���د ا���
ري #
ن ا��7
�ن ��د +��
 ��ددا �ا��وا�د ا�

ن ا���
ري و ز�
دة 6# ��I*� 

ن، #��ل ا��7
�ن #6 #6 ����ذه د����I!د�م ا�:�� و ا

ا���د ا���
ري ���ر7
،إ! أن ذ�ك �م ���/ ا���رع �ن أن ��ص ���= �<��دا �ھ���= 
�ل .
�دة ا��7
�ن .
�دة ����� �
رة و آ�رة �
رة أ&رى� 
��.  


 ���طرق #6 ا��رع ا�ول ���رة ا��7
�ن ا����رض ��
�دة ��ددة        ��و ھذا �
 د#
�� 6# 

�� +-رھ+���ض ا���ود ا���
ر�� و ذ�ك !��ذ ا���د ا���
ري، �/ ا�1
رة �


 و �وف ��ون ذ�ك���.  
�� ا��
�و��� ��
�دة ا#�راض ا��7
�ن #6 ا���د ا���
ري و      ��د ذ�ك ��طرق ��ط

6�
�وف ��ون ذ�ك #6 ا��رع ا�:. 
  

  .ا���
ريا��7
�ن ا����رض �+�م ��دد #6 ����ذ ا���د : ا��رع ا�ول

.د�ن ��د �ن أھم ا��وا�د و ا�+�
م و                �إن ا#�راض ا��7
�ن #6 �*.� ا���


Iل ا���
ر�� ��د ا#�راض 1ا��6 ��ر�ب ���
 آ:
ر ���� ����د ا���
ري�، #�6 ا��
7
�ن ا��د���ن #6 ا!��زام ا���
ري، � 
ا��7
�ن �دأ ����د ��� .
�دة �ر#�� ��
دھ
 ��

 ���3 ��داIن �7
ن أ�ر ��+-ول ��� +�= #��ون ��ذا ا�داIن ا�+ق #6 ا��ط��

ن ا��و6# ��� �ل .��� ا�د�ن �ن أ+د ا��د���ن ا���7
���ن #6 ا!��زام، :م �ر�/ ا��د�

.د�ن ��= و ا�ذ�ن �م ���ذوا ا��زا��م�  .2ا���

                                                                 

1-  G. Ripert- R. Roblot, "Traite de droit commercial" effets de commerce – par Philipe Delbeque- 

Michel Germain, L.G.D.J, 17eme édition, 2004, page 478. 
2-  Yves Guyon "Droit des affaires", droit commercial générale et sociétés commercial economica – 

Tome 1, 7eme édition, page 75. 
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�ض  و إن ھذا ا��7
�ن ا����رض �طق ��� �ل ا���ود ا���
ر��،   �/ ذ�ك �و�د 

.د�ن #��
 �:ل ��د �ا���ود ا���
ر�� ا��6 �ص #��
 ا���رع -را+� ��� �7
�ن ا���

د ��داد ا���ود ا���
ر�� .د أ�� ا���ل و ��د �<��ر ا�����ر، إ! أن ا���رع وھو #6 -د
<ھم ا���ود ا���
ر�� أو ا���ود ا��:ر ��و�
، �:ل ��د ا�و�
�� ا���
ر�� ���= �م  
��


  .��ص ��� ا��7
�ن #��
7
�ن      � 
�ض ا���ود ا���
ر�� و ��رر #��و ���= #
ن ا���رع .د ��ص ��� 

�7
ن �����ذ ا!��زام ا���دي، #��� 

.د�ن #���ون ھ�
 ا��7
�ن +�م .
�و�6 ��دد ا���

�و�6 �ن . ��
��د ��
ري، و ��ون ھذا ا��7
�ن #6 ھذه ا�+
.د�ن �!��زا�
ت ا���


د���
.د�ن ا�
م ! ���ن �����
.د�ن ها��ظ
م ا��  .�ن ا��د���ن ا���

 ��ن ! �<�6 ��� ��
�+> 
�ض ا���ود ا���
ر�� و �<�6 ��
 .د  ��ص ا���رع ��� ��

�ض ا���ود ذ�ر �
 �م ��ص ا���رع ��� �� ،

.د�ن #���7
�ن ا����ز��ن ا���
�ر�� ��
 �ؤدي �

 �ظرا !ن ا�+�
ة ا���
ر�� ����ز ��
�+> 
ا���
ر�� و �م �<ت ��
 6# 
�ل +-رھ�� 
�ر��� و ����رة �� ��-�ظ�ور ا��:�ر �ن ا���ود ا���
ر�� 


ة  ا�����ن ا���
ري أ�ر -�ب، #
ن �* �ن ا���ود��
ة و �Aر ا����ا���
ر�� ا��

 ��= ! �و�د أ+�
م ��

 و �روط -+��
 و أ+���

�� #6 أر���&7/ ���وا�د ا�
�ض ا�&-
Iص ا����زة ����د ا���
ري 
-� و ������ �+�م ا���ود ا���
ر�� إ! &
�ظ�ر &
-� #6 +ر�� ��و�ن ا���د ا���
ري، ا��6 �ؤدي �و�ود ا�ر7
 ا�����ز �ن 


ت، و أھم ھذه ا�&-
Iص  ا���ود�ر�� �+و�ل ا�+�وق و ��و�� ا1:� �#
ا��د��� إ7

.د�ن أھم ����:ل #6 ا���وة #6 ����ذ ا���د ا���
ري +�ث ��:ل ا��7
�ن ا����رض ����

  .-ور و�ظ
ھر ا���وة #6 ����ذ ا���د ا���
ري
    

ة ا��6 �م �<ت ا���رع ��ون ا��7
�ن ���ر7��
�دة #6 �ل �ن ا���ود ا���

 
��
�+>
ة ا��6 �م �<ت ��
 ا���رع ��
.د�ن #��
 و �ل �ن ا���ود �Aر ا���7
�ن ا����
 

ن ا���
ري و د����I*� ��

ء +�و.�م و +�����
 ��م !�

�� ��دا��Iن و �7�+ ،

  .��:�� #6 ا�+�
ة ا���
ر��
�رة    ��و ھو ا���د  و �ن �ن ا���ود ا���
ر�� ا��6 �م ��ص ����
 ا���رع ��د ا�

 6��

.د و �ظ�ر ا!��زام ا��7�ا�ذي ��و�ط #�= �&ص �ن طر#�ن �+����
 ��� ا��
6�� 
�� =�# :  


ق أ�ر�= إذا �
�ت ا���ود ا��6 ذ��
 : ا�+
�� ا�و��    �+��
ر ا�+ق #6 ا���إن ��

ر ���
، رAم أن دور ا��������و�ط �ن طر#6 ا���د أدت إ�� ا��و-ل إ�� ��د ا��
ق 

.د�ن ��رك ��&��ف �ن ����� �&رى و ��د�ر �دى �<:�ر دوره #6 ا��و�ط �ن ا���


ر ��م���
ر إ! أ�=  ��د ا!&�*ف ���
67، و إن أ�رة ا����ا.�7
ؤھ
 �ن زون ا�

ر .د ���ق ا�طر#
ن ��� �+�ل أ�ر�=، و ����� إ��= ا��
د ا���د ا�ذي ��
�� ا�+ 6#

 �د��
ن د�ن ��
ري ���� 

ر أن �ر�/ ��� أي ����
 أو ����������دIذ ���ط�/ ا�
 و ���رض ا��7
�ن �ن ا��د���ن و ھ�
 طر#
 ا���د، #�طق ا��7
�ن ا���
ري


ر ھو �ن ��+�ل ا��رة و ا����
ت، ��ن ھذا ! ���
.د �/ ا��ا����رض رAم أن ا���

 #��و�
ن ��7
���ن 6# �
.دھ�
 أن ��+�*ن ا��رة �����/ �ن ا��
ق ا�طر#�ن ��د �
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���ل ا�ذي ����
ن ���= #6 +دود �����، و ھ� 
�
 �+�ل ا��رة ������� 
ا!��زام ��
�  .   N �+دد ����
ن ���=! ��<!ن إ! �ن �

 ���

ر وا��6 : ا�+
�� ا�:���
.د �/ ا��
 ا����ھ6 ا���ؤو��� ا��7
���� ا��6 �ط
�ب 

ر و ھذا ا�&�ر و أ+دث ا�&ط< ���
.د �/ ا�����< إذا +دث &ط< ���رك �ن ا���

.د اF&ر، #
ن �-در ا���ؤو��� �&��ف #6 ھذه ا�+
�� +�ث ��ون ھذه ����
7ررا 


.د اF&ر ا�ذي �م ا���ؤ�
ر و ا������
.د�ن و ��-�ر�� �ن ا��و��� ��د�� �ن ا���
، و ھذه ا���ؤو��� #6 ھذه ا�+
�� ھ6 ��ؤو��� �7
���� !&�*ف �-درھ
 �1و�ط=


م ا��7
�م و ا���ؤو��� ھ�
 ��ون ������ ! ���ر�� �&ول �+� 
��>�
ل +�#

.د، و �
 ���ز ���7رور #��
 +ق ا���و�ض ا��
�ل �ن �ل �ن �
ر و ا������ا�

 ��

 ر�وع ا��د�ن ا��و�A ��� 6#ره �ن ا��د���ن 6# +�ا���ؤو��� ھ�
 أ��
 ��س 
�د�د �ن ھذا ا�ر�وع ��د �ن آ:
ر أو أ�س ا!��زام ا��7
��6 و ��س ا!��زام ��
 =�
�.

��  .ا��7
��6 أي ا���ؤو��� ا�����
7
�ن ا����ر�ن #6 ا��ر�
ت  �و�د �دة أ�:�� �*��زام ا����رك      � 
��� 6��
ا��7

 
���رھ�ا���
ر�� 6# +
�� ��+�م ��
�� ���7ون �ن &*��
 ا��ر�� ا��6 ��و�ون 

�-&� 
�

 �ن �ل ا�د�ون ا����و�� و ا���72 6��<ل ا����ر�ن ���� ��
، #6 ھذه ا�+



رھم �د���ن ��
�<ل ���
 ا��ر�� #6 ا���
م ا�ول :م ا����ر�ن ������.  
��د ا�و�
�� ا���
ر�� #
ن ا���رع .د �ص ���= دون إ�
رة       � ����
 
أ�


.د�ن و ا��6 .د ��ون ��
 �دة -ور����� ����
�ؤو��� ا��7���: 
 
�ددھم و �و��م .د ���وا #6 ��د وا+د و �م �<ت : أو��� ��
7
�ن ا�و�*ء 6# +�

��

رھم �د���ن، ا�1
رة #6 ا���د ��� ا��رادھم، #��ون �7��
6 �+و ا��و�ل ���م 

رھم دا��Iن، �ن �* ا!��زا��ن �
��Iن ��
�<ن ا��زا�
ت ا��و�ل  6
و �7
�ن ا��
6 أو ��7
�ن ا���� ����
�ن ا���د و ا��7
�ن ���رض #6 ا���ود ا���
ر�� �واء 

  .ا!��
6 دون +
�� ���ص ��� ذ�ك ا��7
�ن أو ا!��
ق ���=
     
��و��، +�ث  ���
 ��
.د ��7
�ن �ل �ن ا�و��ل و ا��و�ل ��
ه ا�?�ر ��ن #6 ا�و�

��و�� �/ ا�?�ر �

.د ا�و��ل �
د�� ھو ����و�� �ن ا�و�
�� ا��
 ��
أن �
 ���ز ا�و�

ؤل +ول �دى �وا#ر رواط �&-�� ���= ا��&-6، و #6 ھذا ا�-دد .د :
ر ا��


��= ا��&-6  �ن ا�?�ر و ا��و�ل رAم أن ا�و��ل

.د �/ ا�?�ر ���و�� .د ���

  :  #ظ�رت �ظر��
ن #6 ھذا ا�&-وص

   
  .�ظر�� ا��دام ا���
� :أو���
و �ؤداھ
 أ�= ! ��وم أ�� رواط �&-�� �ن ا��و�ل و ا�?�ر #* ��وز ���و�ل ا�ر�وع 

 ،��
����ذ أ+د ا!��زا�
ت ا��
��I �ن ا���د �+ل ا�و� =�

 ! ��وز ��� ا�?�ر ��ط��
�وى ا�ر�وع  

ء +�و.=، و ! ��ون �ي �������
 ا�
��?�ر ا�ر�وع ��� ا��و�ل ط

                                                                 

1 -   ���Q د�M� ري"�وزي��"
اa)��ل ا
"��ر��، ا
"��ر، ا
�"�ر، ا
�Pود ا
"��ر��، دار �#"�  –���در ا
��Pون ا
"��ري " �رح ا
��Pون ا

 ،'
 .318- 317،ص 1997ا
"ر��، ا
���د اuول، ا
ط�� اuو
2 - G. Ripert – R. Roblot, op, cit, page 230. 
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��و�� و ا�?�ر �و�ب �
 ��
��و��،#�ر�/ ا��و�ل �و�ب ��د ا�و��
��� ا�و��ل 
  :ا���د �+ل ا�و�
�� و +�U ھذه ا��ظر��


�ل  •���و�� ھو ا���زم دون �Aره ��و��= و ��ن ���
�=، و��?�ر أن ا�و��ل �
�دم ا�رواط ا��&-�� �ن ا��و�ل و  عا�ر�و�� 
��و��، �ن ھ��
��� ا�و��ل 


.د ا�و��ل �ا�?�ر و إن ا��دام ا�رواط ا��&-�� �ن ا��و�ل و ا�?�ر �رده �
��= ا��&-6
��و�� �/ ا�?�ر �
. 

�ن  • 
��# ��
�م ����د ا�طراف ا�:*:� �ر��ب آ:
ر �&-�� ����د �+ل ا�و�
��و�� أ�= ! ��وي ا!��زام 6# �
ا��و�ل و ا�?�ر، إذ �دل ��وء ا��و�ل إ�� و��ل 

 .�وا��� ا�?�ر
����U �ن ھذه ا��ظر�� أ�= ! �7
�ن �ن ا��و�ل و ا�و��ل #6 �وا��� ا�?�ر � 
و �

���
  .��� ��س ا��ظر�� ا�:
�-.
��و: �ظر�� ا���
� ا���
 ��
��� و ا��6 �ذھب ���رة �دم ��7ن ا�و���
 �
���� ��

 �#

ن � ���

د��، و ��67 ا���
� ا���ا�ذي ��و#ر #6 ا���
� ا!��
.�� #6 ا�و�
�� ا�
 ���
أ:
ر ا���د ا��&-�� �7
ف إ�� ذ�� ا��و�ل، و ��ن ! ���6 �دم �وا#ر ا���
� ا��

� �
��و��، #���ن أن ��وا#ر ���
 ��

.-� و أن ���دم �ل أ:
ر ا���
� #6 ��د ا�و�
�-.
  .���س أ�-
ر ھذه ا��ظر�� ا���
� ا��
.-� ��� ا�1
� ا��

��و�� أن ���Y ��ل �ن      �
 ��
و ��ر�ب ��� ��ر�ر ا���
� ا��
.-� #6 ��د ا�و�
��� أن ا�?�ر ���ط�/  ا�ر�وع ��� �ل �ن ا�و��ل �ا��و�ل و ا�?�ر �*.� �زدو��، 

��و�� و ا��و�ل �<ن ����ذ ا���د �

 أن ا��7
�ن ���رض #6 �ط
ق ��+ل ا�و�
��، و 
��و�� و ا��و�ل ��7
���ن #6 �وا��� ا�?�ر �
ا��
�ون ا���
ري ��ون �ل �ن ا�و��ل 

ن ا�ر�وع �
 و أن ��و�
 دا��Iن، #��
ر�

ن ا����
و���ط�/ ا�و��ل و ا��و�ل أن ��7

  .��� ا�?�ر
      -.

.د �ن ا�و��ل و ا�وا./ أن ا�&ذ �ظر�� ا���
� ا���� �ؤداه ��ر�ر أن ا��

�7
ن ذ�� �
��� إ�� �7
ن  �#
��= ا��&-6 �/ ا�?�ر ��ون ھد#= إ7
��و�� �

��و�� �

.د ا�و��ل ���و��، و �<ن ��

.د �/ ا�?�ر أي ا�و��ل ����� ���
ا�ذ�� ا��
��ط�/ ا�ر�وع ��� أي �ن ا��و�ل أو � =�>��= ا��&-6 ��:ل �7
�� ��?�ر 

6، و ��
ل ذ�ك ���ط�/ �ل ��
 �ن �7
�ن ���� 
�� 
�� 
��و�� أو ������
ا�و��ل 

��و�� ا�ر�وع ��� ا�?�ر�
  .�1ن ا��و�ل و ا�و��ل 

�� #�د �-ت ا��
دة     �
�ر�وع ���وا�د ا��ن ا��
�ون ا��د�6 #6 #�ر��
  579و

 
Iوا &ط
درا �ن ���/ ا�و�� ��� ا���Iو��� ا��7
���� ��و�*ء ��� ار��- 
���ر�

م���*� ��

�و�
�� �Aر ا�� .ا�و�*ء، وا�ذي �ر ��= ا���رع 

   

6�
�� ا��
�و��� ���7
�ن #6 ا���ود ا���
ر��:  ا��رع ا�:�  .ا�ط

                                                                 

 .51إ
'  49، ص �ن 1999دار ا
����� ا
�د�دة 
���ر، ط�� " ا
�Pود ا
"��ر�� و ا
�����ت ا
��ر���"��� ��Mد دو�دار ھ - 1
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 ��+-ول ��� +�و.�م و ���ر               ��� 
�
إن .
�دة ا��7
�ن ��:ل ��دا��Iن �7
�ل ا�+-ول ��� �
 �ط�ون�  .��1م 


م، �ذ�ك #��وز     �
�� ا#�را7= ��س �ن ا��ظ
م ا�+ 6# �-
إ! أن ھذا ا��7
�ن و &
ا!��
ق ��� �&
���= و ��ون ذ�ك 6# +
�� �دم و�ود �ص #6 ا��
�ون ��رض ھذا 
 

م و ! ��وز +����3 �ن ا��ظ
م ا�-� ��
�ض ا���ود، #
�= #6 ھذه ا�+ا��7
�ن 6# 

.
�
ده �رط �7�= ا������
ب �ص #6 ا��
�ون ��زم ا�A ��
دان، �ذ�ك #�6 +

ده، و #6 ھذه ا�+
�� ����6 ا��ر��� ���
.د�ن ��� ا!��زام ا��7
��6 �����م ا�ا���
�د ا��7
�ن ��� و�د ��� 
ا��6 .
م ����
 ا#�راض ا��7
�ن و ھ6 و+دة ا��-�+�، ��

=���  .�2ص #6 ا��
�ون ��67 
   .
�د أن ���ر ا��زا�= ا��7
��6 #6 �وا��� ا�داIن ��ن و ���= #���ن ���د�ن ا���


ط ��
 أ�= ! ���6 ذ�ك 1�� ،����
7� ��-
ت أ�= �م ��ن �د�= ��� ا!��زام ���= إ:

ت أن ا�داIن .د �&�� �ن +�= #6 ا����ك 
.د إ:�ا��7
�ن ا����رض، ل ��� ا���

�ب دورا �-
�3 ا��د���ن �ذا ا��7
�ن، #�وض أن ��ون .ر��� ا��-�+� ا����ر�� ��
ب ذ�ك أ��م �
ر�وا 6# �
 #6 ھذه ا�+
�� ��ون ��
 دورا �7
دا ��-�+��م، و ��M#

��
ل ا�1�. ����
 ا���I
  .إ��
ء ھذه ا��-�+� ا����ر�� #��+��ون ��
    *:�# : ����� ���إذا .
�ت �ر��
ن ��
ر��
ن �ن طر�ق ��:ل ���رك ����ف �ؤ


��! Uرا�
�رAم �ن أن ���ر�������ز  =�
��� ا!��زام -�� ���ردة  نز ��
ر�/، #

 ���ز�
ن �� ،
�� ��د��7
�ن ���د�د ا���N ا��د#وع ���ؤ��

 ���ز�
ن ���M#
ب #6 ذ�ك أن �
ز �
 ط�ب ���
، و ا���! ���7
�ن �داء �ل ��N ا�د�ن ���ؤ��


��ل أي ��س ا���روع ��س ا���:ل ظ
ھر ھ
��ن ا��ر���ن �دل أ���
 ��و�
ن ��س ا�

 #���ر�
ن 6# ��د�ده����إ! إذا و�د ���د أو ا��
ق  ،3#��ون ا�د�ن ا��
�U ���رك 


د ھذه ا���� �م ��ن ���
د ھذا ا��7
�ن، #Mذا ا�37 �ن ا�ظروف و�وب ا������ ا
  .ھ�
ك �+ل ���
م ا��7
�ن

      =�

 وا+دا و ���دت �ل ����
 أن �ؤ�ن �-�=، : �:I�� ن��
إذا أ��ت �ر��
ن ���

����  .#* �+ل !#�راض أن �����
 ا�-ر#ت إ�� .�
م ا��7
�ن 


Iل ا���
ر�� .
Iم ���
 و�د ا��راك #6 ا!��زام و      �
�-ل إذن أن ا��7
�ن #6 ا��#
ب ذ�ك أن و+دة ���+ل و ��دد ��رواط، �
 �م ��ص �
ده و ���
.دان ��� ا�ا���


ن ا���
ري ��I!ت ا
ا���
��د ��ذ ��د .د�م .د ا���رت ��� ا#�را7= �زو! ��� ����7

ل ا���ود ا���
ر��، و ا��7
�ن #6 ا���ود ا���
ر�� ���رض ����را ���� �� 6# �-
&


د ھذه ا���� �م ��ن ھ���
.د�ن و إذا ا�37 �ن ا�ظروف و�ود ا�
ك �+ل ���
م ا����
  . 4ا��7
�ن

                                                                 

ق، ص  ��Mد �ر�د ا
�ر���،   - 1�Q
 .I�87ل و�� ��Mد�ن، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 2�Q
 .43زھ�ر )�س #ر�م، ا
�ر�% ا
3 - J.B, Blaise, op, cit, page 149. 
ق، ص   - 4�Q
د ا
رزاق ا
q�Qوري، ا
�ر�% ا(268. 
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د ا��7
�ن ا����رض #6 ا���د ا���
ري ��ن ���:�� �ن ذ�ك  و���=     ������ن ا

.د�ن، �:
�= #6 ��د ��ل ا���
ء أو �ا���ود ا��6 �ص ����
 ا���رع ��� �7
�ن ا���
��د �ر�� ا��7
�ن، أو ��د �<��ر ����ر ا��+ل ا���
ري، و+�� #6 ھذه ا�+
�� ا��6 

!  
��
�و�د �
 ���/  إ��
ء ا�دا��Iن  �ن ا��زا��م ا��7
��6 أو إ��
ء أ+دھم ��=، ط

.د���
�+ر�� ا��
م &
-� و أن ا��ر �ر�ط �
��� ���ظ
م ا�&� =  .أن ذ�ك ��س 

   

  .�.�ل ا%�$اض ا������ %� ا�T(" ا��.�ري: ا�
	�� ا� ���
���د �����ر إرادة ا�طراف ا��د��� #6 إن ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري                      �


ر أن �-�+��م ���ر��، و إن ا#�را��
ض ا��7
�ن ��د �ظ�ر   �ل ا��زام ��
ري 
�ن �ظ
ھر .�وة ا��وا�د ا���
ر�� ا��6 �+�م ا���ود ا���
ر�� و ا��6 ���زھ
 �ن 


.د�ن #6 �-در ا!��زام و ا�����
��، و ھذا ����� !��راك ا����:ل #6 ا���د ا��وا�د ا�
و إن ھذا ا!#�راض ���7
�ن #6 ا���د ا���
ري �= ��
ل وا�/، +�ث ! ���ل #�ط 

ر�� و �و �
ن -
درا �ن �Aر �� ���ا���د ا�ذي �ر�= ا��
�ر ل +�� �ل ��د ذو ط


�ر�.  
��و7+= �ن &*ل ا��رع ا�ول ا�ذي �وف ��طرق �ن &*�= ����د ا�ذي      
ھذا �

6 ���
ول ا���د ا���
ري ا�-
در �ن �Aر ا��
�ر�ر�= ا��
�ر :م �
 .#6 ا��رع ا�:
 

  .ا���ود ا��6 �ر��
 ا���
ر:  ا��رع ا�ول
            �7���
-� ��� ا���
ر ا�ذي ا��ز�وا & ��-إن ا#�راض ا��7
�ن �طق 


ه أن ھذه ا��
�دة �طق ���
 و�دت ���و�� �ن ا���
ر أر�ت ��د�ن ���رك �
 U�� ت
���1
 د�ون أي �ل ��د �ر�= أ�:ر �ن �
�ر-��.  

��ن 6# دا�� ا��ر �م ��ن ا��7
ء ا��ر��6 .د��
 ���م ا��7
�ن #6 �ل ا���ود ا��6      
=�

 #�ط ، �:��� �I# ل
س ا#�راض .�
م �ر��  : �ر��
 ا���
ر �ا��7
�ن ��� أ

�
م ا��7
�ن ��
ر�� �ن ا��د���ن ا���7
���ن، #�
ن ��67 �� 
I�� ر ا��روا
ن ��

 ا�و��ل �/ ا�?�ر، أو �ن ����ر�
 أو �ن �و�ل و و���= �ن أ��
ل ��
ر�� .
م 

��وا �/ ا�?�ر، أو �و�ود �ر�� وا.��� أو و�ود �
ل �� �-
�ر�
ء #6 �ر�� �+

  .���رك #6 ا�ظ
ھر �ن �ر���ن
      6�ا���ل �Aر ا���روع ا��7
�ن #6 ا!��زا�
ت ا��
��I �ن ��
 أ.
م ا��7
ء ا��ر�

ب #�
ن ! �
س ا�&ط< ا����رك أ�
 #6 ا!��زا�
ت ا��
��I �ن ا1:راء ل ���� أ
7
�ن ل و +�� �7
�ن ا����ل �/ ا��د�ن #6 ��د ا���
�� ا���
ر�� �
ن ��
 
��# �7��

�دا، إذ �
ن ا��7
ء ���3 �����ل +ق ا���ر�د���.  

                                                                 

1-   .J.B Blaise, op, cit, page 148 
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      +�د ذ�ك أز��ت ��ك ا���ود و أ-
#�راض ا��7
�ن #6 �ل ت ا��+
�م ��67 
ا���ود ا���
ر��، #<-3 ا��7
�ن ا����رض ���ل �ل ا���ود و &
-� ا���
�� ا���
ر�� 

  . 1و ا��-ر#
ت ا�وا.�� ��� ا��+ل ا���
ري
و �م ���-ر ا��ر ��� ذ�ك ل أ-3 ا��7
�ن ا����رض �طق إ�� �
�ب ا���ود    


ب أي ا���
ر�� �ل ا!��زا�
ت ا���� *ر�� �ن ا���
ر، و ا��6 ��ون �-درھ
 ا1:راء 
  . أ-3 ا��7
�ن ا����رض ���ل +�� �= ا���ود

��ل �Aر �� ����
�وا ��
ل ا#�راض ا��7
�ن +�� �إ�� �
�ب ذ�ك #Mن ا����
ء .د و

ن ا���
ري ��I!ت ا
�
+ =�7��� /�ب، و ھذا ا��و�ا���روع إ7
#� �d:راء دون 

ا��زام ��
ري ���رك  �6�7
�ن #6 ا���ل �Aر ا���روع ا�-
در �ن ا���
ر #��� أن ا
�ن ا��
�ون ا��د�6 ا��6  126أو ��د ��
ري، ��رر ��
�دة  .
�و��� �
�� #6 ا��
دة 

إذا ��دد ا���Iو�ون �ن #�ل 7
ر �
�وا ��7
���ن #6 ا��زا�
��م "��ص ��� ا�= 
��
�و�ض ا�7رر و ��ون ا���ؤو��� ���م �
وي إ! إذا ��ن ا��
67 �-�ب �ل �

�و�ض��
  ".���م #6 ا!��زام 

Iل ا���
ر��، ود���= �و�/ ا���رع  �
Iل ا��د��� و ا���
ن ھذه ا��
�دة �طق #6 ا��#

7
�ن -ر�3 6# �#6 ��ر�ر ا��7
�ن �ن أ�7
ء ��
�س إدارة ا��ر�
ت ا���
ر�� 
ت أ7رار ��?�ر�
�� ار��
�م �&ط
ء ���ر�� +2.  

7
�� ���م �ور�دھ
 �= : و�ن أ�:�� ا��7
�ن #6 ا���د ا���
ري    
م �
�ر ط�ب �.
د#/ :���
، ھ�
 ��ون �ل �ن ا��
�ر�ن  
#��د&ل �
�ر آ&ر #6 ا������ و ���زم �&-�

 ���ز��ن ��س ا�د�ن و ���� ��
7
I/ ا����ز��ن ��� و�= ا��7
�ن د#/ ا�:�ن �

��
7  .3ھو :�ن ا�

ل ا��7
�ن ا����رض #6 ا���د ا���
ري وا�/ #6 �ط��= #�و ���ل �ل ��د     ��#

 ��
أر�= �
�ر أو �= ��د، و +�� ا���ل �Aر ا���روع ا�-
در �ن ا���
ر 6# +
و+دة ا��+ل و ��دد ا�رواط ��ن ھذه ا��
�دة ����� 1رادة ا�طراف �����م ا!��
ق 


����
&� ���4.  
                                    =�
��ود ا��
��ن ا���
ر�� #Mذا أ��ت �ر��
ن ��س : �:

 =�
ن ا��
ه ا��ؤ�ن �= إ! إذا و�د ا��
ق أو �رط �7���
7�� 
ا�&ط<، #
���روض أ���
��ن #�ط �+ددا�=� N��
د ا��7
�ن و ا!��زام ���  .ا��ر��
ن !


ده ذ�ك أن ا��7
�ن ا����رض ��د ����� �����ر إرادة ا����
.دة #�����م ا�طراف ا���
5�رط -ر�3. 

   
                                                                 

1 - Françoise Dekewwer, Deffossez « Droit commercial » action commerciales – avec la 

collaboration Edith Blary Clément, 6ème édition- Montchrestien- 1999, page 113. 
د ا
ر  - 2( �MR�
ق، ا�Q
 .268زاق ا
q�Qوري، ا
�ر�% ا
3  J.B Blaise, op, cit, page 148. 
4  L. Paulet, op, cit, page 170. 
5  A piedelieve- S Piedelieve, op, cit, page 70. 
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6�

: ا��رع ا�:����  .ا���ود ا���
ر�� ط
��ود              �� ����
�م ��ن ا��7
�ن ا���
ري ا����رض 6# دا�� ا��ر �طق إ! 

3 �طق ��� �ل ا!��زا�
ت و -�� =�
�� /��د ذ�ك �وا��6 �ر��
 ا���
ر، ��ن 
��د ��
ري ���رك  1ا���
ر��ا���ود 
 و�دت ���و�� �ن ا��&
ص ا��ز�ت ��� =�
#


 �&ص ا�د�ون و ��# ����
7� ��-و �و �
ن ھؤ!ء ا��&
ص �Aر ��
ر ا��ز�وا 
ا!��زا�
ت ا��
��I �ن ھذا ا���د، أو ا���ل ا���
ري و ذ�ك �ن ��
ل ا��7
�ن ا���
ري 


��I!و ا ��:�� ��
�+ /�  .ن #6 ا���ل ا���
ريا����رض .د �و
��=، و د����م ا���ل ا���
ري ا�ذي     ��ض ا���= ���6 و�ود ��د ��
ري طرAم أن 


ت ا���
ر�� و ھو ا��راء ��ل ا��/ ا�ذي ��د �ن ا���
ل ���ص ���= ��ظم ا���ر�

  د�6 +�ث أن �ل �ن ا��راء وا��/ا��
�ون ا�� 
�+��� ا��6 ا���
ر�� ا����ردة����+�


 و إ��
 �د&ل -�� ا�������ود ���ت ��
ر�� ط�

�� #6 ا��
�ون ا��د�6، #��وا�د ا�
�6 إ�� �ا���
ر�� إ�� ھذه ا���ود �ن &*ل ا�وا�ث ا���
ر��، .-د ا��7
ر� و ا�
 ����
 
�+��ق ا�ر3 �ن طر�ق �داول ا�:روات، �ذ�ك أن ا���د ��ون #6 ا�?
�ب ��
ر�

ر، �ل ذ�ك �دل و7وح ��� أن -�� ا���
ر�� إ��
 �+د طر#�= دون ا�طرف ا�&
��
��د أن ����ل ��<�= #6 ظل ا��وا�د ا��د��� ا�2�7
ف إ�� ا���د  .  

?ض ا��ظر �ن -�� ا��
�ر ا�ذي ار��
 وا��6  
����و �ن أ�:�� ا���ود ا���
ر�� ط
7/ ���7
�ن ا���
ري ا����رض ��د �/ ا�+-ص أو ا���م #6 �ر�� ��
ر��&� 

=�
�/ +--�م #6 �ر�� ذات ��ؤو��� �+دودة �ـ " ب"و " أ"إذا .
م : �:و " �ـ"
�د ����� ا1+
�� �م ����ن "د"��ر ���ر��، #�M= #6 ھذه ا�+
�� �ل �ن " �ـ"، و �
�د ا1+
�� �م " د"و" �ـ"و " ب"و " أ"
ر أي ��س ��م -�� ا��
�ر إ! أ�= ���وا ��

�د�د �
�ل" د"و " �ـ"��م �ر#/ د�وى .7
��I " ب"و " أ".��� ا�+-ص، #�
م  
 
�ن #���
�و�ض ا�7رر و " د"و " �ـ"�ط� N��� �#
:�ن ا�+-ص ا��+
�� إ7

  .ا��واIد ا��<&�ر��
إ! أ���
 ���ز�
ن " د"و " �ـ" #�M= رAم ��وت ��د إ+
�� ا�+-ص �ن �7
�ن    

+-ص ا��+
��، و إ7
#� �ذ�ك ��� و�= ا��7
�ن <داء ا�د�ن ��= و ا����:ل #6 :�ن ا�
�و�ب ��ل  
�N ا���و�ض و ا��واIد ا��<&�ر��، رAم �و��م �Aر ��
ر إ! أ���
 ا��ز��

ري ���رك أ! و ھو إ+
�� +-ص #6 ا��ر�� ا���
ر��، �ن ھذا ا���ل ��د ��* ��


-� إذا �
ن ��7ون ا1+
�� �+�وي ��� ��ل ا�+ق #6 �را.� ا��ر��& 

ر���3.  
   


	�� ا� ��)ا� : ")ا������ %� (" ��VW$ �=��$ ا�
UJ ا��.�ري و
XY��'�ا U)�. 

                                                                 

1 - A. Piedelieve- S. Piedelieve, op, cit, page 52. 
 .10- 9، ص 2004)����ت ا
�وك، دار ا
����� ا
�د�دة، ط��  -ا
�Pود ا
"��ر��" ا
"��ريا
��Pون ")�� ا
�رودي، ��Mد �ر�د ا
�ر���  - 2
3-  J.B Blaise, op, cit, page 149. 
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-� #6 ا���ود ا���
ر�� ھ6 رAم أن ا��
�دة #6 ا��7
�ن ا���
ري و &
��د ا!#�ر
����ز��ن �ض ا��&
ص ا�ذ�ن .د �رط�م � ��
ض، إ! أن ا���رع و +�


ت ��
ري رواط .د ! ��ون ��م �د �
�7 �#
�ض ا!+��
ط
ت وإ7
ذ &�

م . ،
��#
��د ��ل ��د، #��د ا���رع .د .رر �7
�ن ا����ز��ن �
7
�ن ا����ز��ن � 
����ن 
7
I/ �ظرا �ھ��� ھذا ا���د و �ظرا ��و�= ��:ل �-ب ا�+�
ة ا���
ر��، ��
 �د&ل ا�

?�� ��
��د �<��ر ����ر ا��+ل ا���
ري +�� ����
  .�ر +�ن ا���� ا���رع 
�وف ���رض #6 ا��رع ا�ول ����ؤو��� ا��7
���� #6 ��د �<��ر ����ر ا��+ل       #

/I
76 ���7
�ن #6 ��د ��ل ا��
  .ا���
ري، :م #6 ا��رع ا�:
 

7
�ن �ل �ن �ؤ�ر و ���<�ر ����ر ا��+ل ا���
ري: ا��رع ا�ول�.  

.د �/            ���ل ا��+ل ا���
ري أن �����:�را �
 �و�ب ا��-�+� ��� �
�ك أو �

�دھ
 إ��= 
ره #�رة ����� �ن ا�ز�ن، ��ود �:���&ص أ&ر ��� إدارة ا��+ل و ا
��ر�= �# =.*Aد! �ن إ
ء �� 
���=، أو ��-رف #�= +��ا��+ل �د�ره و ���:�ره 


د و ��-رف ��= ا���*ء و ��&�ض .���=�ا���
ر��، #ذ�ك �ن .�ل ا�7رورة ا��6  ا��
�=، و .د ���67 �-�+� �
.د �
�ك ا��+ل ا���
ري ��� ����ره �وض ����67 أن ��
 

ر إ+داھ�:��
ا��
�ك  ا�ذي ���ك �+*ت ���ددة ا���ط� و +�م أ��
ل ��ر، #���د 


.د ��� ����ر ا��+ل ا���
، و ا��������د ا��رم �� 
�
ري .د ��ون �&ر #���ره ط�

ن ���د إدارة ا��+ل ��&ص أ&ر 
�ك ا��+ل ا���
ري � =����7 ��د ����د �و�
 �.*�
=  #��ون ھ�
 ا���م �
�ك ا��+ل و �+

1دارة ��� أن ��وم ھذا ا��&ص 
 ����
= �دة ����= و �+
�*.� و�
��، و .د �ؤ�ر ا��
�ك ��&ص ���:�ر ا��+ل 


�ك و ھذا �
 أط�ق ���= ا���رع ا��زاIري ��د ا�����ر ا�+ر ��
ء أ�ر ���وم �د#/ ���
�ن ا��
�ون ا���
ري،  214إ��  203، و ��
ول أ+�
�= #6 ا��واد �ن ���1+ل ا���
ري

�ل ��د أو ا��
ق ���
زل :"��د ����ر ا��+ل ا���
ري <�=  203+�ث �ر#ت ا��
دة 
��ل ��+ل ��
ري �ن �ل أو ���زء �ن ا��<��ر ����ر �-د وا�ط��
 ا��
�ك أو ا��


ط* �ل �رط �&
�ف ذ�كر ��  ".ا��?*�= ��� ��د�= و �
و ���U �ن ھذا ا���د �دة أ:
ر و ا��زا�
ت 6# �
�ب �ل �ن �ؤ�ر ا�����ر و      

ا����<�ر، و �ن �ن ا!��زا�
ت ا��6 .د ��ر�ب ھ6 ا��زا�
ت ا����<�ر ��
ه ا�دا��Iن 

�Iم �+�و.�م، #
�-ل ا�ذ�ن .د ���Iون ������ذ ������� ا��+ل ا���
ري 6# +
�� �دم ا


ب ا����<�ر، ��م و �+
� ا��?*ل ا��+ل ا���
ري و أر�ت �
��أن ا�د�ون ��<ت 

ن ا��
ل �<&ذ ��ل ا����ول ا����وي #* ��ون ھذا ا��
ل ��Iو! �ن د�ون � 
و ��


��&-�� ا����و�� #�و ���وك ���ؤ�ر و ! ��د ھذا ا����<�ر، إذ أن ا��+ل ! ����/ 
�� آ:
ر ا���ود، و �/ ذ�ك إذا �ا�&�ر ��Iو! �ن ا��زا�
ت ا����<�ر �ظرا ��
�دة �

 أن ا��ؤ�ر �
 زال Iن ا���د &ط>ب ا��ؤ�ر  &طI= أو Mھ�
�= #6 7رر ��?�ر ��

                                                                 

 .160-158، ص 1981 -1980ا
�Pود ا
"��ر��، دار ا
��Sq ا
�ر��، ا
�زء ا
را%، " ا
��Pون ا
"��ري ا
�زا[ري"ا�Mد ��Mد �Mرز  -1
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س ��و�ض �داIن ا����<�ر ��� أ��
ا����?ل ا�+���6 �����ر، #�M= ��ون ��Iو! 

 و ا��6 ���ب ���ؤ�ر �دم �ا���ؤو��� ا���-�ر��، و �ن أ�:�� ا�&ط
ء ا��6 .د �ر��

   .1إ�*م ا�?�ر �ن و�ود ��د إ��
ر ���+ل

س ا���ؤو��� ا���د��     ��و�ض �ن ا�7رار ��� أ��

 .د �ط
�ب ا����<�ر ��

��دي و #��ون ھ�
 ھذا ا!��زام �7
��6 �ن �-در ا!��زا��ن و ا���ؤو����ن 
  .��-�ري

     *7# 
و .د �د&ل ا���رع �رض إ�راءات إرام ھذا ا���د #
��رط أن ��ون ���و
�+رر �ل ��د : "�ن ا��
�ون ا���
ري ��� أ�= �203ن إ��
ره، +�ث ��ص ا��
دة 

�و�
 �ن �
ر�&= ��� ��ل ���&رج أو إ�*م  15����ر #6 ��ل ر��6 و ���ر &*ل 
d� ����
ت ا��
�و���، و #7* �ن ذ�ك #6 �ر�دة �&�-� #6 ا���رة ا�ر�*�

�1*�
ت ا��
�و���
."  

��<��ر #6 ا���ل ا���
ري  .دو    أو�ب ا���رع ��� �ل �ن ا��ؤ�ر و ا����<�ر 


 ���س ا1�راءات أي ا���ر و ا��<��ر ��د ا���
ء ا���د ��ب ��ر ا!���
ء طذ�ك، و 
  .#6 ا���ل ا���ـ
ري


�� ا�دا��Iن       �+ /��م ���ف ا���رع �ذه ا�+�
�� ��?�ر �ن طر�ق إ�*�= ل و
7
�ن �ن ا�د�ون ��
+�ث ا��ر �ل �ن �ؤ�ر ا��+ل ا���
ري و ���<�ره ��Iو! 

� ا��?*ل ا����ر،ا��6 ���دھ
 ھذ�
��  ا ا�&�ر 

�ل ا��
�ر ا����ر �/ ا�?� و�� ا��رط ا���رع أن ��ون ا�د�ون �
��I �ن ��
��ر 

 ��

ر ا��+ل ا���
ري، و ��ر�ب ��� ذ�ك أ�= ! �+ق إ! ��دا��Iن ا���
ر��ن ���:��ا
رة #6 ذ�ك +�
�� ا�?�ر ا�ذي �7
�ن �/ ���<�ره، و ا���
ا��ؤ�ر ���+�ل ا�د�ون 

ن -
+ب ا��+ل ب  �دم �<��ر ا�����ر أي ���ن أن ����د ����ن أن ��&دع 

ا��ر ا�ذي  ا����<�ر ا����ر ��س إ! ���&د�
،ا��+ل و أن ا���
ري ! زال ���?ل 

��ول <ن ا���رع .د ��� �ظر�� ا�ظ
ھر ��ن �م �&��ف .�وة .
�دة ا��7
�ن  3���
7
�ن ��ن �ن ا�د�ون ا��6 ���< �?
�� ��ر ��
�ن .ل  ا���رع #��ل ا��ؤ�ر ��Iو! 

، #�و #6 ھذه ا��دة ��د �2رأ��ر �ن �
ر�V ا�� ��6د �<��ر ا�����ر و ط��� �دة 
7
�ن��
�Iو! �.  

�ن ا��
�ون ا���
ري و ا��6 ��ص ���  209و ذ�ك �
 �ظ�ر ��
 �ن &*ل ا��
دة     
7
�ن �/ ا����<�ر ا����ر �ن ا�د�ون : " ا�=��
��ون �ؤ�ر ا��+ل ا���
ري ��Iو! 

� ا��?*ل ا����ر، و ذ�ك �?
�� ��ر�
����د �<��ر ا�����ر  ا��6 ���دھ
 ھذا ا�&�ر 
  ".أ��ر �ن �
ر�V ا���ر 6و ط��� �دة 

    �>��
م ا���. ��

�رة ا��?*ل ا��+ل ا���
ري  ر���م �ن ھذه ا��
دة أ�= 6# +�
�د إرام ��د �<��ر ا�����ر، و.ل .�د ا�1�
ر وا��<��ر = وإ��
ره #6 ا���ل 

                                                                 

 .478-477ا
دري،ص  و��Iل �ر�د ا
�ر���، � - 1
2 -  �
ا
�Mل ا
"��ري و ا
PMوق ا
R#ر��، "�ر و "وز�% ان �Zدون، ا
QPم اuول، " ا
#��ل �� ا
��Pون 
"��ري ا
�زا[ري"�ر�M زراوي ��

 �� .300-299، ص 2001ط



 ا�:
�6ا��-ل 

 

 
 

147 

��
7
�ن �ن ا�د�ون ا��6 ���< �ن ا���
ري، ��ون �ل �ن ا��ؤ�ر وا����<�ر ��Iو! 
 ��
 ��6ل ا����<�ر ��د ��
ر�� ا���
ط +�� �
ر�V ا���
ء إ�راءات ا���د وا���ر و�?

أ��ر �ن �وم ا���ر، +�
�� ��?�ر ا�ذي .د ����د &*ل ھذه ا���رة أن ا��ؤ�ر ھو 

�ر ����
ط وا��?*ل ا��+ل ا���
ري وأن ا����<�ر �
 ھو إ! و��* ��=  .1ا��

       ��� =�� 
#�د .رر ا���رع .
�دة �7
�ن �ؤ�ر و���<�ر ا��+ل ا���
ري +ر-

���ن �/ ا��+ل ا���
ري +�ب أو7
�= ا�ظ
ھرة، و+دد ��+��ق ا��*���، و+�
�� ا���
�دھ
 ا�دا�Iون ��� ��م �
م -�� ا����<�ر، #�-3 د�و��م �دة ���7
�ن ��ون 

ؤ�ر �ن ا�د�ون ا��
��I �ن ا��?*ل ا����ر ��ن ! ��<ل ا��،�2�ر�� ��� ھذا ا�&�ر
7
�ن �ن ھذه ��

ل �
= ��ذه ا�-��، أي ! ���ن طرف ���<�ر ا�����ر .ل ا��


ب ا����<�ر -�� ���<�ر ا�����ر��د ا��  .ا�د�ون إ! 
��د �<��ر ا�����ر    
�� ��م ا�دا��Iن + 6# ��+ ��I
. ����
و إن ھذه ا���ؤو��� ا��7


.=، و و إن ا��
ر�+��
ر ھو �
ر�V ��<ة ا�د�ن و ��س �
ر�V ا��ن ا!���V ا�ذي �<&ذ 
�د ��<ة ا�د�ن، و ���رط #6 ا�د�ن أن ��ون 
�رة إن ا��زام ا��ؤ�ر �ذا ا�د�ن ��وم �
 
��?*ل ا��+ل #�-در ا�د�ن ! ��م �واء �
ن �-دره .
�و�6 أو ��دي، ��! 
!ز�

�� ����
�د ا���ؤو��� ا��7���د ا��*ك �
�رة 
د �<��ر ا�����ر ����ؤ�ر 6# +
�� ا�

�رة و.ل � =Iد �را�ا��ؤ�ر و �م ��ن .د ا��?�= أدا أي +
�� �<��ر ا��+ل 

=�*?��  .ا
�د ا���ؤو��� ا��7
���� #6 ا��دة ا��+ددة 6# +
�� إط
ل ��د �<��ر     ��� 
��

�6 #��ود ا����7
�ن #6 ا�����ر، �ن ا���د �طل <:ر ر�� *# ��
�
.دان ��+
�� ا�
  .ھذه ا�+
�� و �و #6 ا���� أ��ر ا��6 +ددھ
 ا���رع

� ��د�ون      ���
6 ���<�ر ا�����ر �Iه دا
�د ا���ؤو��� ا��7
���� ���ؤ�ر ����و�
�د ا���� أ��ر �ن �وم ا���ر، و��ون ذ�ك +�� 6# +
�� ��د�د ��د �<��ر ا��6 ���< 

#6 ھذه ا�+
�� أن ��وم ا���ؤو��� ا��7
���� ��ؤ�ر و���<�ر ا�����ر، و���ن 
��?ل � =�ا�����ر ا���
دا ��� ظ
ھر ا��ور +�ث ����د ا�?�ر أن ا��ؤ�ر ھو ��

  .3ا��+ل

 .د ���رض دا�Iو ا����<�ر ا����ر ��&طر ��د ا���
ء �دة �<��ر ا�����ر ��=      ��

�د�د ا�د�ون #6 ھذه ا�+
�� ! ��ون �����<�ر أي د&ل � 3-� 

ري، و �ن ھ���

، و ��+�ق +�
�� ا�دا��Iن �-ت ا��
دة ��
: " �ن ا��
�ون ا���
ري ��� أن 211ا+��

��دھ
 ا����<�ر ا����ر ط��� �دة ا�����ر ا���
ء �<��ر ا�����ر ���ل ا�د�ون ا��6 .
م 
  ".وا�� ا�داء #ورا

       �
���ن �/ �
�ك ا��+ل و �و�د +
�� أ&رى �د&ل #��
 ا���رع ����� ��
ص +�
ا���
ري 6# +
�� ��د�م ھذا ا��+ل �+-� #6 �ر�� ��
ر��، #
ن ا��&ص ا�ذي ��وم 

                                                                 

 .100، ص 2001ا
"�ر��ت ا
��Pو��� )�' ا
�Mل ا
"��ري، ا
�%، ا
رھن، ا
"��pر، دار ا
R#ر ا
�����، ا
ط�� " ��Mد أ�ور ��Mدة  - 1
ق، ص  - 2�Q
 168أ�Mد ��Mد �Mرز، ا
�ر�% ا
3 -Delmas 14ème edition 2001 page 163-164 . Lemeunier, fonds de commerce achat vente 
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��د � ����
6# ��
ل ذ�ك ��
 ھو ا�و7/  

م #6 �ر�� ! �<&ذ :����M� ره�د�م ����

ل ا��ر�� و ���3 ���دم ا����ر ا�+ق 6# ���ب +-�= #6 رأ��� =��� ،/�ا�


ح ا��6 .د �+-ل ����
 ا��ر��ا�
ھ�� #6 ا�ر��.  
�ض ا�+�
ن ��وء ا��
�ر إ�� ����� ��د�م ا��+ل ا���
ري  رAم ذ�ك    ���ن 6# 


م #6 �ر�� ����رب �ن ا��زا�
�= ا���
ر����M�.  
ا�&ذ ا���رع ا��دا�ر �+�
�� دا6�I ��دم ا��+ل ا���
ري، ��
 �د&ل  �ن أ�ل ذ�ك    


�د�ون �+�
�� ا��ر�
ء  .ا�ذ�ن .د ���ر7ون ��&طر إذا �
ن ا����ر ا���دم �:�* 
�ن ا��
�ون ا���
ري و ا��6 أ�
رت �و�وب �-ر�3 ���  ��83
 �ن ا��
دة  3+�ث ��7

داIن  �ن -��= #6 ا��وطن ا��&�
ر #6 ا���ل ا��+ددة �/ ذ�ر ��دار د��= و ���م �= 
ا��و:�ق ا����ف و7/ ا���د  إ�-
! �ن �-ر�+=، #��م ����م ا�1-
ل #6 ���ب

 
�Iد�6 ا�ذي �:ت ��د�م ا����ر، و إذا .
م ا�داIن �ذا ا��-ر�3 �-3 ا��ر�� ���ا��<
�د�د ا�د�ون ا��-رح ���
 #6 ا���ل ا��
�و���، �7
�ن �/ ��دم ا����ر ��
��ز�� 

 :أ�=�ن ا��
�ون ا���
ري #6 #�ر��
 ا�&�رة  ا��6 ��ص ���   ���117 7وء ا��
دة 
 "M# ء ا�+-� ا���د��، أو

ھم إ�?�ذا ا��7ت ا���ل ا��+ددة و�م �ط�ب �ر�
ء ا��

ر ا��ر�� ��7
��� �/ ��دم ا�+-� و��ز�� ��ا��ر��، أو إذا �م �-در ا�1?
ء، �

�د�ن ا���ر�ب ��� ا��+ل ا���
ري ا���دم <�وا��
 ا�&
-� و."  

7
�ن     � 
��� U��� ا��+ل و ���و �ر�6 ھذه ا1�راءات إ�� إ�*م ا��ر�
ء �ن و7
  .ا��ر�� �/ ��دم ا��+ل ��
ه ا�دا��Iن

� �و7��� �ر�
ء ��دم ا����ر #+�
�� ��م �ن ا�د�ون ا��6 ��ون ا��+ل     ���
 
أ�

، �+ق ��ل �ر�ك &*ل ��ررة �و�
 �ن ا��7
ء ا���ل ا��
�و��� ا�� �15:�* 

���-ر�3 �ن ا�د�ون أن �ط�ب إط
ل ا��
ل ا���دم أو إط
ل ا��ر��، ��
 ����= ط�ب 
ب ��ت -ورة �Aر .
�و��� أي �ظرا ��دم و�ود ا��
ل ا���دم �إ�?
ء ا��ر�� ا��6 �<

=�
  .إط

 ��وز ���ر�
ء ط�ب إ�?
ء ا��
ل ا���دم د! �ن إ�?
ء ا��ر��، و ���ن ���ر�
ء     ��

ط�ب ط*ن ا���د�م أن ���وه، و ��ن 6# +
�� ا��7
ء ا���ل ا��+ددة ! ���ن د! �ن 
 ��

ء، و #6 ھذه ا�+?�1
���ر�
ء إط
ل ا��
ل ا���دم أو إط
ل ا��ر�� و ! ا���
م 
�د�د �� �-
ر ا��ر�� ��7
��� �/ ��دم ا��+ل ا���
ري و ��ز�� <�وا��
 ا�&���


  .ري ا���دما�د�ن ا���ر�ب ��� ا��+ل ا���
      

�د�ون ا��6 �:�ل ا��+ل و ا����دة -ورة .
�و���، ھذا  ا��ر�� ! ���زم ��إ! 

� ���ر�� ا��
��I و ا��6 �رAب 6# ���
� ���ر�� #6 طور ا��<��س، و �ذ�ك ���


، #�6 ھذه ا�+
�� �ذ�ك ��� ا��ر�
ء �Aر ��دم ا����ر ط�ب إط
ل ا��
ل ��
��ر#/ رأ

ر  ا���دم و��إذا ا��7ت ا���ل ا��+ددة .
�و�
 و �م �ط�ب ا��ر�
ء ذ�ك ا1ط
ل �

�ذ�ر أن ا��راف ا���رع �ذا ا��7
�ن ا��ر�� ��7
��� �/ ��دم ا��+ل، و ا��د�ر 

�= #6 7رورة +�
�� دا6�I ��دم ا����ر
�  .��د أ
�د -را+� ا��7
�ن 6# +
�� ��د    ���م ا��+ل و ��د ا���رع ا���
ري ا��ر��6 .د ا

ا���
ري �ن .ل �ر�� ��ر�� أ&رى �ن طر�ق ا1د�
ج و ا!��-
ل، +�ث �طق 6# 
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، و ��س ا�+�
م �طق ��� +
�� إد�
ج أو 1ھذه ا�+
�� أ+�
م ا1د�
ج و ا!��-
ل
ا��-
ل ا��ر�� #6 ا��
�ون ا���
ري ا��زاIري، �ظرا �ن ا���رع �م �ذ�ر ھذا ا�+�م و 


م �ص &
ص 6# +
�� ا1د�
ج أو ا!��-
ل ��ر�� �ن ا��7
�ن �طق �<-ل �

ل و -��!

1د�
ج و 
ر��، و ھذا ا��7
�ن ��ون .
Iم �ن ا��ر�
ت ا��6 .
�ت ��

 .��س �ن ��دم ا��+ل ا���
ري و ا��ر��
   

6�
  .ا!��زام ا��7
��6 #6 ��د ا���ل: ا��رع ا�:
ا���ل ��= �ص -را+� ��� ا��7
�ن #6 ��د أو�� ا���رع أھ��� ��رة ���د            


ره ��دا ����زا ��س ���� ا���ود ��= ��د �ن أ&طر و ��
 ،=�� ���
ا!��زا�
ت ا��
 
أ��ق ا�ظواھر ا��6 !ز�ت �
ر�V ا��ر�� #6 �ل �-ورھ
 و ا��6 ��د أ:رھ
 وا7+


Iر أ�وان ا���
ط ا��ري، �ذا #
ن أھ���= ! ���-ر ��� دوره 6# ���دان ا���
رة 6# 
ل ���د إ�� �ل �وا+6 ا�1�
ج و ا���دم ا!.�-
دي و ا���دم ا����6 و ا���6، #* �و�د 

 إ! و ��طوي 6# ��<��
 و ��و���
 أو 6# ��
Aن ر� �Aأو ر 
��
�-رف �ن �-ر#

 إ�� .���
 ��� ا���
ل أ�&
ص أو أ��
ء أو أ#�
ر #
���ل ��
�
 و ����ذھ
 �ن أ��
��


  .ةھو ا�+�

�N ا�ھ��� �واء ذ�ك #6 ��د ��ل  ��د     ��د ا���ل �ن زاو�� ا��
�ون ا���
ري ��د 

7
I/ �ن ��
ن F&ر، أو ��د ��ل ا��&
ص ا�ذي ! R� ��A#راد ��= 6# +�
��م ا�

�ت أو�= ا���
ط� 
  .ا��و��� أ�

�� أو ا��&ص،    ��و ھو ذ�ك  و ����د ��د ا���ل ���رة ا��داول، أي �?��ر ��
ن ا�
7
I/ و ا�����
ت ا���
ر�� �ن �د إ�� �د #6 ��دان ا���
رة،  و ھو �+�ق �داول ا�


+�� �ن ا���ود ا���
ر�� ا�&رى��� ا��
رام ا�?M 3��  .ا�ذي �
ر ����د ا���ل و  �ن ��ؤو��� ا��
.ل���ق �� 
أھم ا��وا�7/ ا��6 �:
ر أ�
م ا��7
ء #��

�� إ�� .��� ا���و�7
ت ا��6 �ؤدي �� 

 �رھ�I� 
إ���
 د�
وى ا���ؤو��� ���ل ���

 ��د&ل ا���رع �و7/ آ�
ل .-�رة ��ر�ب ��� �� ،��.

��روط ا!��ا��&�ص ��= 

��وط د�وى ا���ؤو��� 
�I
  .2ا��7

�دة ا��7
�ن �ص -ر�3 #�ص #6  49و  40و .د �
ء ا���رع #6 ا��واد       �

 49ر�ل و ا��ر�ل إ��= ��
ه ا��
.ل و �ص #6 ا��
دة ��� �7
�ن �ل �ن ا�� 40ا��
دة 
 ����
�ددھم، و .ل ا��+دث �ن ھذه ا���ؤو��� ا��7� ��
7
�ن ا��
.��ن 6# +� ���

�ض ا���
ھ�م �:لا��
.ل :م ا��ر�ل و ا��ر�ل إ��=، و +
!ت .�
م ��ؤو����م : �+دد 
  . :م �ظ
ھر �7
���م

                                                                 

1 -  �Mق،ص �ر�Q
 .315-308زراوي ��
�، ا
�ر�% ا
و  165، ص2004 ا
�Pود ا
"��ر�� )����ت ا
�وك، دار ا
����� ا
�د�دة، ط��" ا
��Pون ا
"��ري")�� ا
�رودي، ��Mد �ر�د ا
�ر���  - 2

209. 
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 =���6 ��د ا��
.ل ��Iو! �ن و.ت �Iز�ا���6 أو ا� 
��
ا���
ء ا��راد ����
 �ن �7
7
�� �ن 
، و ��� ذ�ك #��ب ��� ا��
.ل أن ����م ا������أو ����
 أو ا��<&ر 6# �


�� =�*��
 و.ت ا���
+ 
�����
 و ���+�  .ا��ر�ل و ��وم 
   ��*�7
�� �ن ا��ر�ل و ��� ا��
.ل ا��<�د �ن ��*م ا�
 #���زم ا��
.ل أو! 


 و ��ون ا!��*م 6# ���

 و +����
 �و�
 و +��
 و وز�
، و ا��<�د �ن ط�#
أو-
 
��*���د ا
 ��ون 6# ��
ن �+دده ا��
.ل، و � 
�
A ق ���=، و�ن ا���
ا���
ن و ا�ز�
 ������ ��

ر أن ا��+ن ����� ���
����I ا�و���� ا���دة ����ل  
��+���وم ا��
.ل 

ن طر��� ��ظ�� آ��� و ����� �+�ظ�
 �ن ا��*ك أو ا���ف و إ! �
ا���ل، و ذ�ك 

 أ:�
ء ا��+ن،��-� 

 ��� أن �دأ ����� ا���ل #6 ا�و.ت  ��Iو! ������:م ��وم 

7
�� #6 ا�و.ت ا��+دد، و ���= وا�ب ا��+
#ظ� ����
 �ن ا����ق ���= +�� �-ل ا�


 أو ����
 #Mذا أدر��= +��
�ر.��
 أو �7��ط
ت د:� أ:�
ء ا���ل و�ب ���= إ*غ ا�


Iر و ا���ؤو���، ����م ا���
ء ���ر�ل إ��= #6 ا���
ن ا����ق ��+د�د ا�&�:م ��وم 
7
�� و ا��<�د ���= و ا���-وص ���= 6# ��د ا���ل، و ���ر�ل إ��= +ق #+ص ا�

 ����
 

ت ا��در�� 6# ��د ا��+ن، أ��
��� 
�
 ط��
���+ص ا���6 �ن �وا-�
��د 
 إذ أن ��د ا���ل ! �*.� �= �
ء ا����ق ����
 �/ ا��ر�ل #* �<ن ���
.ل ��R�

  .ا��/ ا�ذي �رط ا��ر�ل و ا��ر�ل إ��=
37 ��
 أن ا��ر�ل إ��= ��س طر#
 #6 ا���د ��ن ا��رف ا���
ري #رض     �� 
�ن ھ�

�ر ا��� ا���ود �= +�وق و ر�ب ���= ا��زا�
ت، ا��ر ا�ذي ��
ء �ن �دأ ��:�
��7رورات ا��6 أ����
 ا���
رة، #���ر�ل إ��= ا�+ق #6 �و��= ا��6ء ا����ول، و 

�و.ت ا�ذي ���ن �= #�= ���م ا��6ء، أو�ب ا���رع ��� ا��
.ل إ&ط
ر ا��ر�ل إ��= 

� ا��ر�ل إ��= د#/ ا��رة�

.ل ا�+ق #6 �ط��� 
��.  

.د    �
.ل و د#/ أ�رة ا���ل أ�
 ا��ر�ل #�و �ن ����� ��
7���م ا���/ ا��
.ل #��وم 


!��زام د#/ ا��رة وا�ب ��/ ��� ا��ر�ل، و إذا ا��رط د#/ ا��رة ��د و-ول #
ا���
ء ا����و��، #��ون ا��ر�ل و ا��ر�ل إ��= ا�ذي -در ��= ا��ول ���ز��ن 


��رة، #�ذا ا�
ر أ���
 �د���ن ��
 
����7
�ن ��
�ض 7
�ن ���رض ��ن �
 ��+���ن ا��ر�ل و ا��ر�ل إ��= #6 أداء ا��رة ا�� �-
ا��وا��ن ��ر7= �-وص &


.ل  إذا ا��رط د#/ ا��رة ��د و-ول ا���
ء  ا����و�����.  

��ص ا�-ر�3 
���رع ا��زاIري ��ل ا��7
�ن �ن ا��ر�ل و ا��ر�ل إ��= �7
�ن #

�ن ا��
�ون ا���
ري و ا��6  40ك �ص ا��
دة ��
 �دل ��� أ�= ��س ���ر7
 و ذ�
��� ا��ر�ل د#/ أ�رة ا���ل و ا��-
ر�ف ا���ر�� ��� ا���
ء : "��ص ��� ا�=

ا����و�� و إذا ا��رط د#/ ا��رة ��د و-ول ا���
ء ا����و�� #��ون ا��
.ل و ا��ر�ل 

����7
�ن ��
 
�Iدا>  ".إ��= ا�ذي -در ��= ا��ول ��ز��ن 
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ق ا��رم �ن ا��ر�ل و ن إ   ��!

زع #* �<ن �= �� *
.ل ��� ��+��ا��رة �
�ؤو��� ��� �#
7
�� إ7
ق أ�رة ا��
.ل �= +ق +س ا��+��! 
�
ا��ر�ل إ��= و �7

=�+� ��

 ا���رع +��  .1ا��7
���� ا��6 �
ء 

.ل، ھ�
ك و إ�� �
�ب ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر�ل و ا��ر�ل إ��= ��
ه ا�      �

�ن ا��
.��ن ��
ه �ل �ن ا��ر�ل و ا��ر�ل إ��= 6# +
�� و�ود  ����
�ؤو��� �7�
�ن، #��ون أول ا��
.��ن و آ&رھم ��Iو!ن .
���د ��ل ! ��م إ! وا�ط� �
.��ن ��
7
�ن ��
ه ا��ر�ل و ا��ر�ل إ��= �ن ���وع ا���ل و �7ن ذات ا��روط ا��6 ��


���7
 ا���د ��
 �و ��
�
ن ا+دھم .د .
م �.  
��ون أول ا��
.��ن و آ&رھم ��Iو!ن "�ن ا��
�ون ا���
ري  #49+�ب ا��
دة      

���م ��
ه ا��ر�ل و ا��ر�ل إ��= �ن ���وع ا���ل و �7ن ��س  
7
�ن #����


م ا���ل و ��د �ل �ن ا��
.��ن ا�و�ط
ء ��
ه �� 

 �و .
م �ل ������# �ا��روط ا���ر�

و ا��ر�ل إ��= و �ذ�ك ��
ه أول و آ&ر �
.ل ��Iو! �ن ا�7رر ا�+
-ل  ا��ر�ل

��
#� ا��6 .ط���� ����
 ."  

7
�ن ھو ا�����ل ��� ا��ر�ل أو ا��ر�ل ��

��I ا��
.ل ا�ول و ا�&�ر �ب ��و 
��و�� �
إ��= #6 ا�+-ول ��� +�و.=، إ7
#� إ�� ��ؤو��� �ل �ن ا��
.��ن و ا�و�*ء 

+�ل د#/ ��
ه ا��ر�ل أو ا��ر�ل إ��=، و ��ؤو��
��م ��
ه ا��
.ل ا�ذي �����
ل 
  ا���و�ض �ن ا�7رر ا�+
-ل،

��ن ��ؤو��� ا�و�ط
ء و ا��
.��ن ��
ه �ن ��+�ل ا�7رر ا�+
-ل و ��
ه ا��ر�ل    

��در 
، و ! ��ون ��Iو! �ن �ل ��د ا���ل إ! �
#� ا��6 ا��زم ���
إ��= ��+دد 


 ا��ذ�ور، ����>
.ل ا�ول و ا�&�ر �ن ����� ا���ل ��� ����
و إن ا���ؤو��� ا��7
 
��و�� ����ل #���

� و��ل :�
.د ��= ا��ر�ل �
ر ا��
.ل ا�ول ا�ذي ��را�/ !��
�=، و ��ر�ب ��� �� 

Iر �را+ل ا���ل ا��
��� ���ر+�� ا��6 ��و�� ا��
زھ���ق ��


�ت ا��ر+�� �ن ا���ل ا��6 ذ�ك أن ا��ر�ل ���ط�/ إ:
رة � 
�ؤو��� ا��
.ل ا�ول أ��

 ا�7رر��� U��.  

        �#
�ؤو��� ا��
.ل ا�&�ر #
�= ا��ر ��Iو! #6 �وا��� ا��ر�ل إ��= �ن �� 
أ�

Iر ا��
.��ن 6# .ض ا��رة �
دا إ�� و�
�� ا��
.ل ا�&�ر �ن ����را+ل ا���ل، و ذ�ك ا


ق أ�رة ا���لإذا �
�ت ���+�� ��د ا�و-و�+��

ل ا�+�وق ا��ر�ط� ����  .ل و ا
ض   �� 

��ر+�� ا��6 ��و!ھ
 #�ط و إ�� �-
ض ا��
.ل ا�&�ر ا��رة ا�&�� !

ا��رة ا����+�� �ن ا���
ء ����� ا���ل #6 ���/ �را+��
، �ن ھ�
 ا��ره ا���رع 
�ض ا���= �م �رض �ذه �Iو! �ن �ل �را+ل ا���ل، رAم أن � ���

��� ا���ا��


.ل ا�&�ر، و ا��ر �ر�زه ! �&��ف �ن �ر�ز ا��
.��ن ا���و�ط�ن ا�ذ�ن ا��رھم ���
6 #* ��<ل ا��
.ل ا�&�ر �
��
ا���رع ��Iو�ون �ن ا��ر+�� ا��6 �و�وا ا��
زھ
 #�ط، 

�ض ا���=�ب + 
  .إ! �ن ا�ر+�� ا�&�رة ا��6 أ��زھ

                                                                 

1 -    �MR�
ق، ا�Q
 .187-186ا�Mد ��Mد �Mرز، ا
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��و   �

 �&ص ا�و�*ء ��# 
�� �ن ا���ل ھم ا��&
ص ا�ذ�ن ���
 إ���م ا��ر�ل أ�
�دد � ��
��د إرام ا���د �/ ا��
.ل #�د ��ون �دة و�*ء أو و��* وا+دا، وذ�ك 6# +
�دد �را+ل ا���ل ا�ذ�ن ��و�ون �ل �ر+�� �
ن ا�و�*ء ���ددون # 6�
��
�را+ل ا���ل، 

��و�� ا���ل #6 أو�

.د �/ ا��
.��ن �ن �را+ل ا���ل #��و�� ا�و��ل ��� �را+�=، :م ��
��و���

Iر �را+ل ا���ل ا�&رى و ذ�ك و-�= و��* �  .اF&ر�ن �ن 

7/ �+�
م ��د ��ل    &� =�
��و�� ا��
ز ا���ل #6 إ+دى �را+�= #�
#Mذا �و�� ا�و��ل 
6 ��Iو! �ن ا��*ك و ا���ف و ا��<&�ر ا��
�U �ن ا��ر+�� �
��
7
I/، و ��ون ا�

��و�� ����ل 7
�ن �وة ا��
�ون و ��ر�ب ��� ذ�ك أن ا��

ن ا�و��ل # ،
�6 ��و!ھ
��ط�/ إ:
رة ��ؤو���= ��
 �و �
ن �
.*، #��ون ا�و��ل ��Iو! �ن ھ*ك   ا��ر�ل�

�د ذ�ك �+�
م ا�1�
ء �ن ��و�� �
7
�� أو ا���ف أو ا��<&�ر، و �&7/ ا�و��ل ا�
  .ا���ؤو���

�ب ا��
دة ��
 ��ون ا�و��ل + ��
7��و�� ����ل ��Iو! ��
ه ا��ر�ل �ن ا��
58 
��و�� �ن و.ت ����= ا���
ء "�ن ا��
�ون ا���
ري ا��6 ��ص ��� ا�= �
�د ا�و��ل �


 أو �ن ����
 أو ا��<&�ر 6# �Iز�أو  
��� 
��
�Iو! �ن �7� 
ا��ط�وب ����

������."  


س ر�وع #���ن ���ر�ل ا�ر�وع ��� �ل �ن ا�و�    ��ل و ا��
.ل، و ! �ك أن أ

 أ�
 ر�وع ا��ر�ل ��� ا��
.ل #* ����ا��ر�ل ��� ا�و��ل ھو ا���د ا�ذي �رط 

وز �
 ���ن إ:
ر�= �� 

ء�� ا��
.ل ���
.د��، و �/ ذ�ك ! ���ن �����د إ�� �*.� ��


ره طر#
 #6 ��د ا���ل��
��و�� ���= �

�� ر�وع ا�و��ل + 6#.  

س ر�وع ا��ر�ل ��� ا��
.ل، إ! أن ا�را�3 +�
��  و   �#�د ا&��ف ا���= +ول أ


س ا���ؤو��� ا���د�� �ن ا��
.ل ! �+وز ����ر�ل ھو أن ا�ر�وع ��ون ��� أ
��و�� �
 ��

ب ا��ر�ل، و أن ا�و��
دا ��ذا ا���د ا�ذي ار�= �+���7
�� إ! اا�

�
�� ! 6�
��
  .1< ا��
.ل ر�وع ا��ر�ل ���=���ت &
#�� ��� ا��
.ل 

ره 6# ��و�� ����ل �ظرا !���
#* ��ر �ن �ط�ق ا���ؤو��� ا��7
���� ��� ا�و��ل 


ب ا��ر�ل�
 ا���د ا��رم �+��
�  .�ر�ز ا��
.ل ا�ول و ��ون أ
�ن  52و ���ن إ��
ء ا��
.ل �ن 7رر ا��<&�ر �و�ب �رط #6 ا���د +�ب ا��
دة      

��وز ���
.ل �دا +
�� ا�&ط< ا���دي أو ا��ر��ب  "
ري #6 #�ر��
 ا�:
��� ا��
�ون ا���

 �ن ��ؤو��� ا��<&�ر�Iز�أو  
  ". ��= أو �ن ���&د�= إ��
ؤه ���

* ���ن إ��
ؤه �ن ا�7رر ا��
�U �ن ا���دان ا���6  أو ا��ز6I أو ا���ف، و # رAم ذ�ك

ط* و ��� ا���د إذا و�د �رط #6 ا���د ���6 ا��
.ل �ن ھذه ا���ؤو��� #��د ا��رط 


+�+-.  
#6 ا��
�ون ا���
ري ا��ر��6 و ! +�� ا��-ري أو  40و ! �و�د ��
ل ��ذه ا��
دة    

6  .ا��?ر

                                                                 

 .86 - 82، ص �ن 1999دار ا
����� ا
�د�دة 
���ر، ط�� " و ا
�����ت ا
��ر��� ا
�Pود ا
"��ر��"ھ��� ��Mد دو�دار  - 1
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�ن ا��
�ون ا�+ري .د �-ت ��� ��ؤو��� ا��
.��ن  ��765
 �*+ظ أن ا��
دة    

 ��� أ�=�-�7
�ن ��

�����ذ إن ا��
.ل ا�+ري ا�ذي : "
�رة ��زم و7/ و:��� �


#� ا��6 ��ري ����
 ا�و:��� +�� �ا��*Iم �*��زا�
ت ا���ر�� ��� ا��
.ل #6 �ل ا��

ل �ل �ن ا��
.��ن اF&ر�ن �ن ����ذ ھذه �7
�� إ�� ا��ر�ل إ��= و ����م ا��

.

�ل و ا��7
�ن �/ ا�����

#� ا���ل ا�ذي .
م = و ذ�ك �ل ا�ذي ا!��زا�
ت 6# �

�رة�ري #6 ا���ل ا�+ري ا���ؤو��� ا��7
���� ����/ " و7/ و:��� ا��+ن ا���#

  .1ا��
.��ن

.��ن ��
ه ا��ر�ل و ا��ر�ل إ��= ھ6 ��ؤو���      ��� ����
�� ا���ؤو��� ا��7�أ�
 ط


.ل ��Iول �ن ����ذ ��
��د��، �-درھ
 ��د ا���ل ا��رم �ن ا��
.ل و ا��ر�ل، #

#ظ� ا!��زا�+��
ق ��
 ذ�رھ
 و أھ��
 ا!��زام �
 ���= ا���د، و ا��6 �
ت ا��6 �ر�


.دي ��ر�ب �7
�� أ:�
ء ا���ل، و إذا أ&ل ا��
.ل �ذا ا!��زام ا���*�� ا� ���
 ���
� 
����
، �ذ�ك إذا �Iز�أو  
��� 
7
�� أو إذا ھ��ت ھ*��ؤو���= إذا �م ���م ا��

  .����ق ���=أو ��<&رة �ن ا��و�د ا

 �ن      ����
م ��� ��
7�

.د�� �ن و.ت ���ل ا��
.ل �و �دأ ا���ؤو��� ا��


 ���ر�ل إ��=، إ! إذا أ:ت ا�?ش أو ا�&ط< ا����م �ن ا��
.ل، ������ا��ر�ل و ����6 
7
��، و ھو &ط< +���6 أو �ن ا��
.��ن #
�&ط< وا./ ��رد ھ*ك أو ��ف أو �<&�ر ا�

�ؤو��� ا��
.��ن، و ھ6 +
�� ا��وة ا��
ھرة و  ! ���رض� 
و ھ�
ك +
!ت ����6 #��
��
7
�� &ط< ا��ر�ل أو و�ود ��ب #6 ا�+2.  

أ�
 ا�1�
ء �ن ا���ؤو��� ا���د�� #ذ�ر�
 أ�= ���ن ا!��
ق ��� إ��
ء ا��
.ل �ن    

 أو &�A =
ط< ���م، و ا���ؤو��� �ن ا��*ك أو ا���ف أو ا��<&�ر، إ! +
�� ار��


ت ا�?ش أو ا�&ط< ا����م إذا �
 أراد إ:
رة ��ن ��� ا��ر�ل أو ا��ر�ل إ��= إ:��
�ؤو��� ا��
.ل، و ���ن �+د�د ��ؤو��� ا��
.ل و7/ +د أ.-� ���N ا���و�ض�.  


 أ�= ���ن  �+د�د ا���ؤو��� ا���د�� أو ��م ا�1�
ء ���
، #Mن ا���ؤو���     �و 
�ددھم، � ��
+ 6# 

ء ا��
.��ن �����Mا��7
���� �ذ�ك ��د�
 ��وم ا�داIن ا��7رور 


م�  .��ن ! ���ن ا��
ق ا��
.��ن ��� �دم �7
���م #6 ا���ؤو��� ���
 �ن ا��ظ
م ا�
�ؤ    �� ����
 

ه ا��
.ل �ن أ�رة ا���ل أ��� ����
و��� ا��ر�ل و ا��ر�ل إ��= ا��7

 ����
 

، أ�����
��ر�ل �ظرا ����د ا�ذي �رط �*.� ا��
.ل � ����

.د�� �� 
��M#

.ل ، #�د ا&���ت #��
 اFراء��
�*.� ا��ر�ل إ��= � .  

�-.
� �
�� 
��>
 �ن ا��ر�ل إ��=  أي أن ��ون ا��ر�ل: #�رى �
�ب �ن ا���= I
�
  ��د 


 �ر�= ا���د ��� � 

.-� !ن ا��ر�ل �ظل ���ز�� �
إرا�= ���د ا���ل، ��ن ھذه ا���

��= �ن ا��زا�
ت� .  

                                                                 

  .267- 265،ص 2001د�وان ا
�طو)�ت ا
������، ط�� " ا
�Pود ا
"��ر�� ا
�زا[ر��"��Qر ���ل �QMن ا
I"Rوي   - 1
ق ، ص   )�� ا
�رودي،  - 2�Q
 .�M�209--211د �ر�د ا
�ر��� ، ا
�ر�% ا
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و�
 ��ر�ب ��� ھذه ا��ظر�� أن �ل أ:
ر ا���د ��-رف ���ر�ل إ��= #6 +�ن أن �د&�= 
7
�� و إ:
رة ��ؤو��� ا��
.ل، 
 ا�و#
ء <�رة ا���ل و ��-ور ��� ا��*م ا��
و أ+�

��
7  .ھ�
ك �ن رآھ
 �*.� +�ول ا��ر�ل إ��= �+ل ا��ر�ل #6 ا��*م ا�
�ن ا��ر�ل و ا��
.ل ���67 6# �
 +ل #�= ا��ر�ل إ��=      �.*�و ���� ذ�ك أن ا�

�+ل ا��ر�ل، إ! أن ذ�ك �&
�ف ��وا./، �ن ا��ر�ل ���ط�/ إ:
رة ��ؤو��� ا��
.ل 

 أن ��
�
��رة إذا ا���/ ا��ر�ل إ��= �ن ا�و#
ء 
�و#
ء 
.ل ا�ر�وع ���= ���.  

     

 ا��راط ��-�+� ا�?�ر، �ن ا��ر�ل ��د���> �.*�و ھ�
ك �ن ا���= �ن ��ف ا�

.د �/ ا��
.ل إ��
 ���رط ��-�+� ا��ر�ل إ��=، #��ون �ن +ق ھذا ا�&�ر ا��*م ���

7
�� و ا�+-ول ��� ا���و�
��زا�
�=ا�
�� إ&*ل ا��
.ل + 6# ��
71
ت ا��� ،

�را� 
�ب ا��ر�ل إ��= +����#.  


س ھذا ا��ر�ز،     �
ق ��� ا�����ن ھو أ�إ! أن ا�رأي ا�را�3 أن ا��رف ا���
ري ا�
ل ھو ا�ذي ا�د�= ��+��ق ا��-
�3 ا���
ر�� �ن ا���
ر، #+ق ا��ر�ل إ��= .ل ا��
.ل 


ء�� ا��
.ل �ن ذ�ك، و +ق ا��
.ل #6 �وا��� ���-ر ��� ا��*م �7
�� و �ا�

�I
����7
�� +�� ا
��رة و +س ا� =��
و �ظرا �و�ود ھذه    ،2ا��ر�ل إ��= �ط

 ��
ا��*.� ر�ب ا���رع ��ؤو��� ا��ر�ل إ��= ا��7
���� �/ ا��ر�ل ��
ه ا��
.ل �+�
��+��  .+�= #6 ا��رة ا��

�د .�
م ا��7رور     7
�ن ا���Iو��ن  و�ر#/ ا�د�وى �
 ��� ا��
67 إ! ا�+�م 
�Iو��� ا����ردة 6# +
�� ا��-
ل �ل ��
وت ا!��راك #6 ا�&ط<، أو ��67 : ��
+ 6#

  .�-رف �ن اF&ر #
ن ذ�ك �&7/ ����ط� ا���د�ر�� ��
67 ا��و7وع
أ�
 د�وى ا���ؤو��� #�ر#/ �ن ا��7رور �واء �
ن ا��ر�ل أو ا��ر�ل إ��= أو      


 و ���7ن �و��= ���
ا��
.ل إذا �7رر أ+دھم #��
م ا�د�وى �ن -
+ب ا��-�+� #6 إ.

 أو �Iز�أو  
��� 
7
�� أو #�دا��ا�د�وى 7د ا���Iو��ن، و ��7ون ا�7رر ��ف ا�


ت # 
��و�ن �<&ر و-و��
، إ7
#� إ�� � 
���  ا���7رر �ن ��ب، أ�
 إذا �
ن ا��زاع ��
��د ا���ل أو ����ذه ����� +
دث ط
رئ أ:�
ء ا�����ذ #��وز ر#/ ا�د�وى �ن .ل أ+د 

  .ا�طراف
��وط ھذه ا�د�وى #�-ت ���= ا��
دة  
�ن ا��
�ون ا���
ري ا��6 ��ص ���  55أ�

وى 7د ا��
.ل �ن أ�ل ا���ف أو ��ر�ب ��� ا��*م ا��6ء ا����ول ��وط �ل د�: "ا�=

ب �
در ا��ر�ل إ��= أو ا��ر�ل أو أي �&ص ���ل �+ا��7
ع ا��ز6I إذا �م �
��N ا��
.ل �
ب أ�
م ا��طل �أ+دھ�
 #6 ظرف :*:� أ�
م �ن �
ر�V ا!��*م  ودون +

، و ��ون ھذا ���� 

�� �و7+�
ر �Aر .7
6I أو رب �و�ب إ&�ا+��
�= ا��

��*م ا��
.ل أن ا!+��
ج  ا!+��
ج

ر �
ن ���= إذا :ت �ن ا�1� 
��� 
+�+-
  .ا��ذ�ور .د +-ل �7ن ا����� ا��ذ�ورة أ�*ه

                                                                 

ق، صھ���   - 1�Q
 .65-64و �M�88-89د دو�دار، ا
�ر�% ا
ق، ص   - 2�Q
 .195-194ا�Mد ��Mد �Mرز، ا
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ل ����= ا��6ء  54و إذا ط�ب أ+د ا�طراف إ�راء ا�&رة ا���ررة #6 ا��
دة  -.


� ا+��:� =��*�= إ�
ه ��ون ط�! ���
ج و ! �+ل ا����ول أو &*ل ا�:*:� أ�
م ا��

1�راءات ا���-وص ����
 #6 ا���رة ا�و�� �ن ھذه ا��
دة   ".��دIذ ����
م 

�ن ��
 �ن ھذه ا��
دة أن د�وى ا���ؤو��� ���ط &*ل :*:� أ�
م إذا �وا#رت   ��#
���
  :ا��روط ا��

7
�� �ن .ل ا��ر�ل إ��= -��م ا��.  
7
�� و ��س �ن �
ر -دء ا���لا��7
ء :*:� أ�
م ��� ���م ا� V�. 
�دم ا!��راض أو ا!+��
ج أو �دو�ن �*+ظ� ���7ن ا��+�ظ �ن .ل ا��ر�ل  -

ر�د��  ��
�إ��= أو ا��ر�ل &*ل ھذه ا��دة، و ��وز أن ��ون ا!��راض ر

 .�و-� ����


ء ��� وا+دة �ن �
ر�V و-ول وا�ط� ���
و ���ط د�وى ا��ر�ل أو ا��ر�ل إ��= 
ي ��ب #�= ����م ا��6ء ا����ول أو �ن ا��
ر�V ا�ذي �
ن �ن ا���ل أو �ن ا��وم ا�ذ

  .ا���روض أن �-ل #�= وا�ط� ا���ل
�7
ن    
��زا�
�= و أھ��
 ا!��زام ��د ��ل ا��&
ص #Mن أ&ل ا��
.ل � ����
 
أ�


#ر .
�ت ��Iو���= ��� 7وء �
 �-ت ا��
دة ��ن ا��
�ون ا���
ري  62�*�� ا��

#ر و أن ��ب :" ا��6 ��ص�
.ل ا��&
ص أن ��7ن أ:�
ء ا���ل �*�� ا��� ���

��د�
  ".�و-�= إ�� و���= ا���-ودة #6 +دود ا�و.ت ا����ن 
��ك ا�+د�د��    �
��ن ھذه ا���ؤو��� �+دد +دود ����ذ ��د ا���ل، #�6 ��د ا���ل 

��

رة أو �Aرھ
 �ن �:*، �دأ ����ذ ا���د #�ن :م �دأ ��ؤو��� ا��
.ل، و #6 ا���ل �

ت ا���دة ����ل �دأ ا���ؤو��� ��ذ ا�و.ت ا�ذي �+دث #�= ا!�-
ل ا��
دي �ن ا��ر


رة��
#ر و ا��  .ا��

#ر #6 ا�+
دث    �
#ر، #Mذا .�ل ا���و ! �ك أن ا���ؤو��� ا���د�� ���67 و#
ة ا��

ب ا�7رار ا���
د�� أو ا�د�� ا��6 أ:�
ء ا���ل #* �+ق ��ور:� ا�ر�وع ��� ا��
.ل 
 

.ل ��د و ����
أ�+���م �&-�
 إ! ����7 ا���ؤو��� ا���-�ر��، إذ ! �رط�م 

س ��ض ا���= أ
�ت ا���ؤو��� ا���-�ر�� �
�زة �ن +�
�� ا��-
ب، أر�/ �

#�راض أ��م �����دون �ن ا��راط ��-�+� ا�?�ر ��ده ا���و#� ر�وع ا�ور:� 


#ر �/ ا��
.ل، و�
#ر �
دة ! ��رف ا�= �����  ا���ھو ا#�راض �Aر -+�3 �ن ا��

ل ���+
�ل ��� ا���ؤو��� +� ! =�
+��= أ:�
ء ا���ر #���رط ��-�+� ور:�= �ذ�ك #

  .1ا���-�ر��

#ر 6# +
�� و.وع أ7رار �=، أو      ��واء �
�ت ا���ؤو��� ��د�� �ن ا��
.ل و ا��

�
�ص 6# +
�� ا���ؤو��� ا���-�ر�� 6# + 

#ر، #
ن ا���رع �م �<ت ���� و#
ة ا��
�ددھم &
-� و أن ا���رع � ��

.ل أو ���
.��ن 6# +��� ����
+ول ا���ؤو��� ا��7
�دد ا��
.��ن #6 ��د ��ل ا��&
ص، إ! ا�= �  ���
رAم �دم �-= -را+� ��� إ��

��و�� ����ل ا�ذي ! ��ون �
دة و��* وا+دا ل ��
و�ود ا�و��ل  3��دة و�*ء 

                                                                 

1 -   � .408- 407،ص �2001	ة ا���	رف، ا���ء ا�
	��، ط��� ���، �نا
#"ب ا
��Pو" ا$
"زا��ت و ا
�Pود ا
"��ر��")د ا
��Mد ا
�وار



 ا�:
�6ا��-ل 
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7
�ن ��
ه ا��
.ل �ظرا ����د ا�ذي �رط�م، و ھذا ا��7
�ن ��ون ��
�<�ون �
دة �

م، �
�ر�وع ���
�دة #6 ا��7
�ن  #6 ا���ود ا���
ر�� ���ر7
 و ��س �ن ا��ظ
م ا�

/I
7  .رAم أن ��د ��ل ا��&
ص ��د أھم و ا&طر ��
ر�� �/ ��د ��ل ا���
ء أو ا�
��و��  ا���رع �م �<ت    �

.��ن و ! ��و�*ء ��� ����
�ص +ول ا���ؤو��� ا��7


م  �
ت �دم �7
���م �ن ا��7
�ن ھ�
 ��س �ن ا��ظ
م ا���ل ��م إ:� 
����ل، ��
�ود �دم ا��ص ��� .
�دة ا��7
�ن #6 ��د ��ل � 
�
ت ���= أو ���=، ور#���ن إ:


م ا��&
ص ��
ر�� �/ ��د ��ل ا���
ء، �ن ا���رع .�د �ص ��� 7رورة ا!��زام ا�

#ر�ن�
�� ا��&
ص ا���+� 
�#

#ر #رأى أن ھذا  ا��7
ن ��د ���*�� ا�� .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

���
&  
  
  

ء �ن ا��-وص                 �?��إن .
�دة ا#�راض ا��7
�ن ا���
ري ���ل ا!


7
�ن ا���
ري أ�را ����
،-� ا�&��

�� �?�6 �ن ��ك  �ذ�ك أن ا��وا�د ا�
ا��-وص، إ! أ�= ! �����
 أن ���
ھل أھ��� ا��7
�ن ا��
�و�6 �ظرا �ن ا���رع .د 
�ل ا�+-ر ����=  أھم ��ض ا!��زا�
ت ا���
ر�� ��� أ�� = �ؤ�دا أھ���=  6# 


ت ا��&و�� ��دا��Iن 6# +
�� ا��ر�

-� وان  ،ا��د���ن #6 ا!��زام ا���
رياك ا��7&

ده أ�ر ���+�ل 6# +
�� ا��ص ���=������ ��س +
�� ا#�را7=  ،��6 ا��7
�ن وا

��و�� =�
ل �ل ا�طرق &
-� وأن ا��
�ون  ،أ�ن ���ن ���د�ن أن �:ت ������
و

�*ت ا���
ر��ا���
ري ���ل �ل طرق  ا1:�
ت ��
+� #6 ا��.  

ق ����= �ن .
�دة ا��7
�ن ا��
�و�#6��� ا��د�   �وھ6  ،ن أن �:ت و�ود ا��
ق �
7
�ن �/ ا��د���ن اF&ر�ن، �ذ�ك #���ن ��

ت �دم ا��زا�= ا�طر��� ا�و+�دة 1:

7
�ن أ+د ا��و.��ن �ن .
�دة   إ��
ء�:ل ا!��
ق ���  ،ا!��
ق ��� �دم ا��7
�ن�

م #���+�ل ا��&�ص ��= و!  أ�
 إذا �
ن �ن .ا�-ر#6 #6 ا�ور.� ا���
ر���ا��ظ
م ا�

=�
:� =�
ت ��
ده أو إ:���7
�ن ا��ر�
ء #6 : ���ن ���د�ن ھ�
 أن ���ق ��� ا�



���
& 

 

 
 

157 

 ��
��ط� أو �7
�ن ���ري ا��ر�
ت ا���
ر�� 6# +�ر�� ا��7
�ن أو ا��و-�� ا�
�م #6 أ7رار .د ��/ ���ر�� أو ��?�ر��.  

<ن ا���ر      
7
�ن #6 �ل ا!��زا�
ت ا���
ر�� و��در ا�1
رة ھ���
ع �م ��ض 
ا����ر�� إ��
 .د �ص ���= #6 أ+وال وظروف ����� .د ���ل ا�دا��Iن أ�
م &طر 

  .+�و.�م�7
ع 

ھ��
م ��ر    
��  ،وأو�� ا���رع ا��7
�ن ا���
ري �+
ول إ+
ط� ا�دا��Iن +#


�دة ا��7
�ن ���
 د�ت ا�7رورة ��ذ�ك، &
-� #6 �ر�
ت ���� �ن طر�ق إ.راره 
ا��&
ص أ�ن أ&7/ ا��ر�
ء ����ؤو��� ا��7
���� #6 �ر+�� �<��س ا��ر�� و 

 

ط���� 
���
، ��ن أھم �
 �ؤأ:�
ء ��
ر��&ذ ��� ا���رع أ�= �م و 6# +
�� إ#*
= وطر��� إ&7
ع ا��ر�
ء �=، +�ث أن �7
�ن  ��
��ر إ�راءات ا��ط ����� 
�<ت ��


ه ا��ر�� و.ل ا��ر�
ء .د �� =�+ ��
�ل ا�داIن #6 +�رة أ:�
ء ر#/ د�وى ���ط��

�د#/ ����� ��7
��=، #�م �ن ��
 ا���رع �دى إ��
��� ر#/ إ�زام أ+د ا��ر�
ء 

 ��� �ل ا��ر�
ء إ7
#� ���ر�� �ظرا ��ا�د�وى ��� ا��ر�� #�ط أم ��ب ر#

7
�ن ا�ذي �رط�م���.  
     �

ل ا���رع ����Aل #6 إن إ6 ���7
�ن �م ��ن #6 �ر�� ا��7
�ن #�ط Iرا�ب ا1

 ��

�د ا�داIن #6 ا��ط�� 6Iرا�ر ��� أي �رط إ:��ل ا!��زا�
ت ا���
ر��، ���
 �م �
+�= #6 إ&7
ع ا��د�ن ��
�دة ا��7
�ن.  


#�� �أن ا��ذ�ك  �*+ظ    � ��
�دا��Iن 6# +
�� ا�د�
ج أو ا��-
ل ��رع �م ��رر +�

ھ�� أ�ن .رر ا���ؤو��� ا��7
���� ���ر���ر�� ا��6#  �7
�ن ��� Aرار �ر�� ا��


�رAم �ن أن دا6�I �ر�� ا��7
�ن ھم أو�� أو  +
�� إ�راء ����� إد�
جا��-
ل، 

رھ
 أھم ��
��ك ا�+�
�� �ظرا ������م �ز�� �7
�ن ا��ر�
ء #6 �ر�� ا��7
�ن 

6�Iد دا�ء +�و.�م، #�د �
�����ر�� ا��7
�ن أ����م أ�
م �ر�� أ�وال  �7
ن ��م !

��
��وا ���د ����� ا!�د�
ج أو ا!��-
ل �وض �ر�� ا��7
�ن ا��6 � . وذ�ك 


ھ�� أن            �
ھم #6 �ر�� ا���.د أ�
ز ا���رع #6 ا��
�ون ا���
ري ���ر�ك ا��

�ل �/ ا���ر�� #6 �د&ل ا��= #6 ��وان ا��ر��، و�ن �<ن ذ�ك أن �و./ ا�?�ر ا���


س +ول �ر�ز ا��رك #�ظ�= ��
:* ��ر�ز ا��ر�ك #6 �ر�� ا��7
�ن ا�ذي �ظ�ر ا��
ا��= #6 ��وان ا��ر��، �ذ�ك #��� ا���رع أن ���طن ��ذا ا��ر �ن طر�ق إ�?
ء ھذا 


ھ���
�ل �/ �ر�� ا������� ��
  . ا��ص +�

ھ��     �
ھل ا���رع ا�دا��Iن +��� ا���دات ��د إ.راره ��7
�ن �ر�� ا���� 
��

��3 +��� ا���دات وان .�
م ا����-�� �/ ا��ر�� ا��
��� �ن ا!��-
ل ��
ه ا�دا��Iن،

ھ .روض�
ن�� �����م دا��Iن ��
 و���= ��ر�� ا��� 
��� ا���رع +�
���م  �زا�


د��  .�ن��� Aرار دا6�I ا��ر�� ا�
7
�ن -ر6# .
�و�6 +�ث ��ل ھذا ا��7
�ن  ��د    �&ص ا���رع ا�وراق ا���
ر�� 

���= �م ���د ���د ا�&زن و ��د  ،�ل ا��و.��ن ��� ا������ وا���ك وا���د ��ر
7
�ن ا����ز��ن #��
 رAم ��+و�ل ا��
�ورة و��د ا���ل، +�ث ! �و�د �ص ��ر 



���
& 
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�ود �دة ا��زا�
ت ��
ر�� ���ر�� ����د �و�ود و ��ددھم وو+دة ا��زا��م، #7* �ن
7
�ن ��
ري �ص -ر�3 +�
�� ��دا��Iن�.  

* ��ذه ا�+
!ت، وأن ���م    ���ق �<�ل أن ���طن ا���رع �� 

را ��وا��
 �-

ت ا��6 �+�6 +�وق ا�دا��Iن &�
�و7وع ا��7
�ن &
-� وأ�= ��:ل أھم ا��7


Iل ا���
ر�� +�م ا���
دھ�
ن، �ن طر�ق و7/ �ظ
م �+�م #6 ا����I!ا�:�� و ا ��� 

راز 7واط= وإ�راءا�= و�زاء �&
���= #7* �ن ��د�د ��
�= ����ل �ل M7
�ن ���
 =I
�د ا��
ه ا���رع ���ص ���= و�دم ا��� �-
ا!��زا�
ت ا���
ر�� ا����ر�� &

�ض ا��ور ا��6 �م�د&�= �و!  *�
#�را7=، #�د أ+�ن ا���رع # 
��
�Aإ  .  

�رة ا��-وص ا��
�و��� ���?�رات ا��6 �ر#�
 ا�����/ �ظرا      �وھذا �ن أ�ل �

 
���طور ا���
ري وا!.�-
دي، و��-3 ��ك ا��-وص ���
��� �/ ا�+�
�� ا��6 أو���
 ��:�� 

Iل ا���
ر�� د���
���ن #6 ا������� ��
ت ا����� وا��ر��ظم ا���ر��



د�� �ن ا���  .را���
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 .1992�;-� د2Cان ا��2�A"	ت ا��	�1�5، ا���ء ا�
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ر ا�TU �4 ا�3	�2ن ا�� ��، 5*)�� دار ا�
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��� ا� ����
 .ا
�را�% ا

10- François Terré-Philippe Simler- Yves Lequette "Droit civil", les 
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� ا������� ��� ���� 
 

                                          Cette œuvre traite un principe juridique d’une grande importance, à savoir 

la "SOLIDARITE COMMERCIALE" qui constitue une garantie juridique devant faciliter au créancier le 

recouvrement de ses droits auprès d’un débiteur ayant des associés. Cette garantie est d’autant plus 

importante quand le législateur Algérien l’énonce de façon claire dans le Droit commercial en 

renforçant la coutume qui reconnait à cette garantie sa nature tacite. Par ces mesures, le législateur 

vise à protéger le créancier et à créer un mécanisme automatique qui renforce la confiance et les 

garanties dans les transactions commerciales. La plupart des textes ayant un rapport avec la 

solidarité commerciale concernent les sociétés commerciales et en particulier les sociétés en noms 

collectifs qui sont fondées sur la considération de la personne. Une autre partie traite la solidarité 

des associés et des dirigeants dans les sociétés à capitaux malgré la fondation de celles-ci sur des 

considérations financières.  D’autre part il existe la solidarité cambière dans les effets de commerce 

(ex:lettres de changes, chèques ect..) et dans certains contrats commerciaux.  En étudiant 

attentivement ces texts, on peut constater les particularités de la solidarité commerciale qui se 

distingue de la solidarité civile surtout dans ses fondements et ses effets.   
 

���� ا��������                                              � ���� 
  

                                                       This work addresses the legal principle of the utmost importance 

and is "Solidarity trade," which is informed legal guarantees that facilitate the creditor to obtain 

right of the debtor to partners. The growing importance of this assurance when provided by the 

legislature in the Algerian explicit in commercial law ran so custom whereby assumption. The intent 

of the legislature through such measures debtor protection and create a mechanism to support and 

the confidence of commercial credit. And most of the texts which stipulates solidarity commercial 

businesses belonging to the most prominent companies on the solidarity of its personal account, and 

other texts concerning Solidarity partners and operators in the capital companies, despite the latter 

on the financial account. Elsewhere there morphemic solidarity in the securities business and some 

commercial contracts. Upon reflection in these texts can discern characteristics Solidarity trade 

distinguish it from civil solidarity especially in terms of the provisions and effects. 
 

��
� ا������ ���� 
 


� ا�ھ��� و ھ�                      �� � ا��ي 
�� " ا��!��  ا����ري" 
���ول ھ�ا ا���� ���أ �����
و
6داد ھ�ا . �" 3+2�ء ��
  أ0&/ ا�!����ت ا�#������ ا�� -�,+ �&�ا*  ا�()�ل '&% $#" � 

7�
 ا�#���ن ا����ري �;��:� 9��0  ا�!��ن أھ��� '���� � �)
'&�" ا��<+ع ا��6ا*+ي 0):� >+
 0���+ا?"!#
�)� ا��<+ع �  FDل ھ�ه ا���ا�0+ $��
� ا���
  و C&D آ��� -�'A  .ا��+ف ا��ي 

و أ�&K ا��)�ص ا�� �)I '&% ا��!��  ا����ري -;7 ا�<+2�ت  .ا�H#� واG*���ن ا����ري
، و �)�ص أD+ى -;7 -!��  )اG'���ر ا�<;  !��  �#���M� '&%ا����ر
� أ0+زھ� 3+2�ت ا��

 3+2�ت ا���ال ر�A ���م ھ�ه ا��D+ة '&% اG'���ر ا�����  
�  �MR أD+ى  .ا�<+2�ء وا��,�+
�
 ا�وراق ا����ر
� وS�0 ا��#�د ا����ر� و'�� ا����  � ھ�ه ا��)�ص . ھ��ك ا��!��  ا�)+�

 V�$  � �<�D �,�X�Y أن �,�<D W)�*7 ا��!��  ا����ري ا�� -��6ه  '  ا��!��  ا����
  .ا�$\�م وا]Z�ر

 


