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 ه٤ل أُٞاكوخ ٝؽو٣خ رلاٍٝ األٍْٜ

 إعداد : رنا بن فضل            

 شعبة القانون التجاري -طالبة فً سلك الدكتوراه 

      دولة المغرب/  الرباط –جامعة محمد الخامس 

      

 : هيكلية البحث

ٔبهاد ك٢ هأً أُبٍ ُِْوًبد أ٤ٔٛخ اُجؾش: رزٔضَ أ٤ٔٛخ اُجؾش ٖٓ أ٤ٔٛخ رؼي٣ي ٝر٤ٔ٘خ االٍزض

ٖٓطِؼ اُزل٣ٞذ األٍْٜ ، ٝٛ٘ب ك٢ ٛنا اُجؾش َٗزقلّ  أَُبٛٔخ ػٖ ٛو٣ن رلاٍٝ
(1)

 ُِلالُخ ػ٤ِٚ  

 انهدف يٍ انبذث :

٣َؼ٠ اُجؾش ئ٠ُ ر٘بٍٝ ٓٞٙٞع رل٣ٞذ األٍْٜ ٖٓ ؽ٤ش ؽو٣خ أَُبْٛ ك٢  اُزل٣ٞذ ٝكهاٍخ ٓلٟ 

 اٍٝ .رٔزغ ؽبَٓ اَُْٜ ثؾوٚ أٌُزَت ثؾو٣خ اُزل

ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش : ٍُِٕٞٞ ئ٠ُ اُٜلف اُوبئٔخ ػ٤ِٚ اُلهاٍخ ارجؼ٘ب ك٢ كهاٍز٘ب ٛنٙ أُٜ٘ظ إُٞل٢ 

ٝأُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ ؽ٤ش اٍزؼَٔ أُٜ٘ظ إُٞل٢ ك٢ رؾ٤َِ أُلب٤ْٛ األٍب٤ٍخ أُزؼِوخ ثأٍٞام أُبٍ 

 ًبد أَُبٛٔخ .ّٝوًبد أَُبٛٔخ ٖٓ ؽ٤ش اإلْٗبء ٝاُٖ٘ٞٓ اُوب٤ٗٞٗخ أُْوػخ ٝأُ٘ظٔخ ُِْو

ٝأٓب أُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ كول اٍزقلّ ػ٘ل ٓوبهٗخ اُزْو٣ؼبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ ُؼ٤ِٔبد رل٣ٞذ األٍْٜ 

ٝاُؾوٞم اُوٚبئ٤خ ُِٔلٞد ك٢ ًَ ٖٓ أُـوة ٤ُٝج٤ب ٓلػٔب ثٔوبهٗخ ٓغ اُزْو٣غ أُٖو١ 

ٌٖ االػزٔبك ػ٤ِٜب ك٢ ث٘بء ٣ٔ ٝاُلو٢َٗ إلصواء اُلهاٍخ ثبُزْو٣ؼبد ٝاُزؾ٤َِ ، ثـ٤خ اُقوٝط ث٘زبئظ

 اُز٤ٕٞبد .

 انًمديت ...

٣ؾٌْ ّوًبد األٓٞاٍ ثٖلخ ػبٓخ ٗظبّ هب٢ٗٞٗ ٣ؾلك ًالً ٖٓ ٗظبٜٓب اُلاف٢ِ ٝٗٞع اُْوًخ ٌِّٜٝب 

ًٔب ٣ؾلك أ٣ٚب ًَ ٓب ٣زؼِن ثاكاهرٜب ٝر٤٤َوٛب ًزؼ٤٤ٖ أػٚبء ٓغٌِ ئكاهرٜب ؽز٠ ٜٗب٣خ اُْوًخ 

٘ظبّ األٍب٢ٍ أٝ ثاكالٍٜب أٝ رٖل٤زٜب ٣ٝ٘ظْ أُْوع أ٣ٚب ٍٞاء ثبٗزٜبء ٓلرٜب أُؾلكح ك٢ اُ

 األؽٌبّ اُقبٕخ ثزلاٍٝ األٍْٜ ٝٝٙغ ٙٞاثٜ ػ٠ِ ؽو٣خ رلاُٜٝب.

ئم رقٚغ اُْوًبد ثٖلخ ػبٓخ ألؽٌبّ اُزؼبهل ٝاُز٢ ثٔوزٚبٛب ٣ٌٕٞ أُزؼبهلٕٝ أؽواها ك٢ رؾل٣ل 

ُوب٢ٗٞٗ ثٖٞهح رٌٕٞ ك٤ٜب كائوح ّوْٜٝٛ ٝٝكن ئهاكرْٜ ٌُٖٝ ك٢ ّوًبد األٓٞاٍ ٤َ٣طو اُ٘ظبّ ا

ؽو٣خ اُزؼبهل ٤ٙوخ اُزطج٤ن
 (2 ")
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ٝرطج٤وب ُٔجلأ ؽو٣خ رلاٍٝ األٍْٜ كبٕ ٌَُ َٓبْٛ ؽن اُقوٝط ٖٓ اُْوًخ ٝاٍزوعبع ٓولاه اُي٣بكح 

ك٢ اُو٤ٔخ كٕٝ ٓؼبهٙخ ٖٓ اُْوًخ ٝمُي ثبٕ ٣ؼضو ػ٠ِ ْٓزو ٣وجَ إٔ ٣ٌٕٞ َٓبٛٔب ثلال ػ٘ٚ الٕ 

لٕٝ ٓز٘بىٍ ئ٤ُٚ اُوبػلح ال ر٘بىٍ ث
(3)

. 

ئم روز٠ٚ ٛج٤ؼخ ّوًخ أَُبٛٔخ إٔ ٣زْ رلاٍٝ األٍْٜ كٕٝ ه٤ل أٝ ّوٛ ٖٝٓ صْ ٣َزط٤غ ًَ ّقٔ 

إٔ ٣ٖجؼ َٓبٛٔب ك٤ٜب ػ٠ِ اصو ر٘بىٍ اؽل أَُب٤ٖٔٛ ئ٤ُٚ  ، ٌُٖٝ ُٞٙغ ٙٞاثٜ ٝر٘ظ٤ْ كفٍٞ 

ئ٠ُ ٓٞاكوخ ثو٤خ أَُب٤ٖٔٛ أَُب٤ٖٔٛ اُغلك ػٖ ٛو٣ن االٓزضبٍ ُِو٤ٞك االرلبه٤خ ئم ٣ؾزبط أُلٞد 

أُٞعٞك٣ٖ ك٢ اُْوًخ الػزجبهاد ػ٤ِٔخ ثؾزخ ٣َزِيّ ئرٔبّ اُزلاٍٝ أؽ٤بٗب ٓٞاكوخ اُْوًخ ػ٠ِ 

ّق٤ٖخ أُز٘بىٍ ئ٤ُٚ فبٕخ ك٢ ثؼ٘ اُْوًبد اُز٢ ُٜب ٛبثغ ػبئ٢ِ أٝ ٤ٍب٢ٍ  أٝ ٢٘ٛٝ 
(4) 

ئم  

اُوثبٛ ث٤ٖ َٓب٤ٜٔٛب ٝٛٞ ٓب ٠َٔ٣  ٣زؼنه رؾو٤ن رل٣ٞذ األٍْٜ  ٓب ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى هله ٖٓ اُٞؽلح أٝ

 " ثْوٛ أُٞاكوخ " .

كبُو٤ٞك االرلبه٤خ ٢ٛ رِي اُو٤ٞك اُز٢ رَزٔل ٖٓ ٗظبّ اُْوًخ ٢ٛٝ ر٘ظ٤ٔ٤خ رزؼِن ثؾَٖ ئكاهح 

اُْوًخ ٝرورجٜ ث٘غبػ ٝعل٣خ ْٓوٝع اُْوًخ 
(5)

ٝ اُز٢ ٣زٜٚٔ٘ب ٗظبّ اُْوًخ اُن١ ٣ٜلف ئ٠ُ  

أَُب٤ٖٔٛ ئ٠ُ ؿ٤وْٛ الػزجبهاد ٓقزِلخ  اُؾل ٖٓ ؽن اُزٖوف ثبألٍْٜ ٖٓ ٛوف
(6) 

. 

كٖٔ أْٛ األٛلاف اُز٢ ٝٙؼذ ألعِٜب اُو٤ٞك االرلبه٤خ ٢ٛ رؾو٤ن ؿب٣بد ٓقزِلخ ٜٓ٘ب ر٤ٌٖٔ اُْوًخ 

ٝاُؾ٤ُِٞخ كٕٝ كفٍٞ األّقبٓ اُن٣ٖ  ٖٓ اُزؾون ٖٓ األّقبٓ اُن٣ٖ ٣وٖلٕٝ االٗٚٔبّ ئ٤ُٜب

 ُٜب اُؼلاء.٣َؼٕٞ ئ٠ُ رو٣ٞ٘ اُْوًخ أٝ اُن٣ٖ ٣غبٛوٕٝ 

ًٔب رٜلف أ٣ٚب ئ٠ُ أُؾبكظخ ػ٠ِ كهعخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ االػزجبه اُْق٢ٖ ك٤ٖٔ ٣وؿت ك٢ االٗٚٔبّ 

ئ٠ُ اُْوًـخ ٝمُي ثبّزواٛ إٔ ٣ٔبهً اُواؿت ك٢ االٗٚٔبّ ُٜب ػٔـال ٓؼ٤٘ب أٝ ٣ٌـٕٞ ؽبئيا 

ُٔإَٛ ػ٢ِٔ ٓؼ٤٘ب
 (7)

ٔبٍ ٓؼ٤خ هجَ األٓو اُن١ ٣ـٌؾزْ ػ٠ِ أُل٣ٖ ك٢ ٛنٙ االرلبه٤بد اُو٤بّ ثأػ 

اُزلوؽ ٖٓ أٍٜٔٚ ٝػ٤ِٚ كبٕ اُٞاعت أُِو٠ ػ٠ِ ػبروخ ٛٞ ئٓب اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓٞاكوخ أَُزل٤ل ٖٓ 

االرلبه٤خ ػ٠ِ اُزلوؽ هجَ اُو٤بّ ثٚ ٝئٓب ػوٗ األٍْٜ أُواك ث٤ؼٜب ػ٠ِ أَُزل٤ل ٖٓ االرلبه٤خ 

 ٤ُٔبهً ؽوٚ ك٢ أ٣ُٞٝخ اُْواء.

ئكفبٍ ٗٞع ٖٓ االػزجبه اُْق٢ٖ ًٔب أٍِل٘ب ك٢ ّوًبد  كبُو٤ٞك االرلبه٤خ رإك١ ك٢ اُؾو٤وخ ئ٠ُ

األٓٞاٍ أُزؼبهف ػ٤ِٚ ك٢ ّوًبد األّقبٓ
(8)

ُنا ٗغلٛب ك٢ رِي اُْوًبد ماد اُطبثغ اُؼبئ٢ِ    

 أٝ اُز٢ رزَْ ثَٔخ ٤ٍب٤ٍخ ٓؼ٤٘خ ٝاُْوًبد أُـِوخ أٝ ٤ٍب٤ٍخ أٝ ك٤٘٣خ
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د (، رٔ٘غ كفٍٞ أعبٗت أٝ أّقبٓ ٝأُغال ًٝبُْوًبد ماد اُطبثغ اإل٣ل٣ُٞٞع٢ ٓضَ )اُٖؾق

ك٢ اُْوًخ  ، ٝٗالؽع ٓ٘غ أَُبػ ُألعبٗت ثبُلفٍٞ أ١ أَُبٛٔخ ك٢ اُْوًبد  ال ٣ؾظٕٞ ثضوزْٜ

اُز٢ ٣ٌٕٞ هأٍٔبُٜب ٓٞىػب ث٤ٖ ػلح ٓغٔٞػبد أٝ كئبد اُز٢ رزَٔي ثبُٔؾبكظخ     ػ٠ِ اُزٞاىٕ 

أُٞعٞك ك٢ اُْوًخ 
(9 )

٠ ال ٣غل ٓ٘بكَٞ اُْوًخ   ٝاَُبػٕٞ ٝمُي ُز٘ظ٤ْ ؽوًخ اُزلاٍٝ ك٤ٜب ؽز

ئ٠ُ ٛلٜٓب ٍج٤ال ُنُي 
(10 )

، أ٣ٚب رولّ ٛنٙ اُو٤ٞك  ؽٔب٣خ أَُب٤ٖٔٛ ٖٓ كفٍٞ أّقبٓ آفو٣ٖ ؿ٤و 

ٓوؿٞة ك٤ْٜ ئ٠ُ اُْوًخ
 (11. )

 

كٖٔ أْٛ األٍجبة  اُز٢ كػذ الػزٔبك  اُو٤ٞك االرلبه٤خ ك٢ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِْوًبد ٢ٛ  ُِزو٤َِ ٖٓ 

ز٢ ر٘زظ ٖٓ فب٤ٕخ رلاٍٝ األٍْٜ ك٢ اُْوًبد ، كوبث٤ِخ األٍْٜ ُِزلاٍٝ رؼل ث٤ئخ ْٓغؼخ أُقبٛو اُ

ػ٠ِ أُٚبهثخ  ٝرزَجت ك٢ ؽوًخ ؿ٤و ػبك٣خ ُزنثنة  أٍؼبه األٍْٜ ٖٓ ؽ٤ش االهرلبع ٝاُٜجٞٛ ، 

ٝ ثبُزب٢ُ هل ٣إك١ مُي الٗؼلاّ اُضوخ ك٢ أٍٝبٛ أَُزضٔو٣ٖ ، ٣ٝإك١  أ٣ٚب ُلفٍٞ أُ٘بك٤َٖ 

وًخ ػٖ ٛو٣ن ّواء أٍٜٜٔب ٝاُٜبكك٤ٖ ُٜلّ اُْوًخ ٤َُِطوح ػ٠ِ اُوواه كافِٜب ، ٝرـ٤٤و ُِْ

٤ٍبٍبد ٝأٛلاف اُْوًخ اُز٢ أٍَذ ٖٓ أعِٜب ، ُٜنٙ األٍجبة اٍزٞعت  ٙجٜ ؽن أَُبْٛ ك٢ 

 اُزٖوف ك٢ أٍٜٔٚ.

  كول عوٟ اُؼَٔ ػ٠ِ ئكهاط ثؼ٘ اُو٤ٞك ك٢ ٗظبّ اُْوًخ ثـوٗ ؽٖو ٗطبم األّقبٓ اُن٣ٖ

ُْٜ ؽن اُزولّ ُْواء أٍٜٜٔب، ٝٛٞ ٓب ٣ؼوف ثْوٛ أُٞاكوخ 
" "

ػ٠ِ أُز٘بىٍ ئ٤ُٚ ؛ ٛنا ٣ٝغت إٔ 

٣زٖٚٔ ئُياّ ا٤ُٜئخ 
(12)

أُقٖٖخ ثبُ٘ظو ك٢ ِٛت اُز٘بىٍ هِجَ ٓبُي اَُْٜ فالٍ ٓلح ٓؼ٤٘خ، ٝئما  

 عبء هكٛب ثبُوك٘ ٣غت إٔ ٣زولّ ثْٔزو ثل٣َ.

 انًبذث األول

 .يت انًساهى  ودزيت انخداول شزط انًىافمت بيٍ دًا

روز٢ٚ ٛج٤ؼخ ّوًخ أَُبٛٔخ إٔ ٣زْ رلاٍٝ األٍْٜ ثؾو٣خ كٕٝ ه٤ل أٝ ّوٛ، ٖٝٓ صْ ٣َزط٤غ ًَ 

ّقٔ إٔ ٣ٖجؼ َٓبٛٔبً ػ٘ل ر٘بىٍ أؽل أَُب٤ٖٔٛ ال ٍٜٔٚ ُٚ، كٕٝ إٔ ٣ؾزبط ئ٠ُ ٓٞاكوخ ثو٤خ 

بّ اُزلاٍٝ أؽ٤بٗب ٓٞاكوخ اُْوًخ أَُب٤ٖٔٛ ك٢ اُْوًخ، ٝ ٌُٖ الػزجبهاد ػ٤ِٔخ ثؾضخ ٣َزِيّ ئرٔ

ػ٠ِ ّق٤ٖخ أُز٘بىٍ ئ٤ُٚ ، ػ٠ِ األفٔ ك٢ ثؼ٘ اُْوًبد اُز٢ ُٜب ٛبثغ ػبئ٢ِ أٝ ٤ٍب٢ٍ، 

٣زؼنه رؾو٤وٚ ٓب ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى هله ٖٓ اُٞؽلح أٝ اُوثبٛ ث٤ٖ َٓب٤ٜٔٛب
(13)  
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ٜنا ٣غت إٔ ٣َٝزٜلف ٛنا اُْوٛ اٍزجؼبك األّقبٓ ؿ٤و أُوؿٞة ك٤ْٜ ُْواء أٍْٜ اُْوًخ، ٝث

    رٌٕٞ ٛ٘بى ِٖٓؾخ ُِْوًخ ك٢ روو٣و ٛنا اُو٤ل، ٝ إٔ ٣زؾلك ثبُـوٗ اُن١ رووه ٖٓ أعِٚ    

ؽز٠ 
(14)

ال ٣إك١ ٛنا اُْوٛ ئ٠ُ ٍِت ؽن أَُبْٛ ك٢ اُز٘بىٍ ػٖ أٍٜٔٚ  
 "

 

ٝاألَٕ اُؼبّ إٔ ٖٓ ؽن اُْوًخ إٔ رٚغ ٓب رْبء ٖٓ ّوٝٛ ٝرو٤ل ؽو٣خ رلاٍٝ أٍٜٜٔب ؛ ثْوٛ 

اُو٤ٞك ئ٠ُ ؽل ؽوٓبٕ أَُبْٛ ٖٓ ؽن اُز٘بىٍ ػٖ أٍٜٔٚ إٔال ألٕ ٓوز٠ٚ مُي  إٔ الرَٖ ٛنٙ

٣ؾوّ أَُبْٛ ٖٓ أؽل ؽوٞهٚ األٍب٤ٍخ ، ٝٛٞ اُؾن ك٢ اُز٘بىٍ ػٖ أٍٜٔٚ ، ٝعؼِٚ ؽج٤ٌ اُؼالهخ 

اُوب٤ٗٞٗخ ٓلٟ اُؾ٤بح ، ٝٛنا ٓبال ٣غٞى ُٔ٘بكبرٚ ُِؾو٣خ اُْق٤ٖخ اُز٢ ٢ٛ ٖٓ اُ٘ظبّ اُؼبّ ك٢ 

َبٛٔخ ّوًبد أُ
(15)

 . 

كٔب أُوٖٞك ثْوٛ أُٞاكوخ ٝٓب ٢ٛ اُْوٝٛ اُٞاعت اؽزوآٜب ُٖؾزٚ ، ٝٓب ٛٞ ٓغبٍ رطج٤وٚ ئ٠ُ 

 عبٗت اإلعواءاد اُٞاعت ئرجبػٜب ؽز٠ ٣ؾَ أُلٞد ئ٤ُٚ ٓؾَ أُلٞد ؟ 

 انًطهب األول : انخعزيف بشزط انًىافمت .

ًخ ك٤ٔب ث٤ٖ أُإ٤ٍَٖ أٝ ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ ػوف اُلوٚ ّوٛ أُٞاكوخ ثأٗٚ" ارلبم ٌٓزٞة ك٢ ٗظبّ اُْو

أَُب٤ٖٔٛ ٣و٠ٚ ثبٕ ال ٣زْ ر٘بىٍ أَُبْٛ ػٖ أٍٜٔٚ ئ٠ُ اُـ٤و ئال ئما ٝاكن ٓغٌِ اإلكاهح أٝ 

اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُِْوًخ َٓجوب ػ٠ِ ٓضَ ٛنا اُز٘بىٍ ٝئال كبٗٚ ال ٣ؾزظ ػ٠ِ اُْوًخ ثبُز٘بىٍ 
(16)

  ،

ثأٗٚ : " مُي اُْوٛ اُن١ ثٔٞعجٚ ٣ِزيّ أَُبْٛ ًٔب ٣ؼوف عبٗت آفو ٖٓ اُلوٚ ّوٛ أُٞاكوخ 

اُواؿت ك٢ اُز٘بىٍ ػٖ أٍٜٔٚ ثٚوٝهح اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أُٞاكوخ أَُجوخ ٖٓ اُْوًخ ٝاُزياّ 

أَُبْٛ أُز٘بىٍ ٛٞ اُزياّ ثزؾو٤ن ٗز٤غخ 
(17 )

. 

 ٝػ٘ل اُجؼ٘ األفو ٖٓ اُلوٚ كبٗٚ " ٝكوب ُٕٔٚٔٞ ٛنا اُْوٛ ٣ِيّ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓٞاكوخ اُْوًخ

ٓٔضِخ ك٢ ٓغٌِ ئكاهرٜب أٝ عٔؼ٤زٜب اُؼبٓخ ؽَت ٓب ٣ووهٙ ٗظبٜٓب األٍب٢ٍ ػ٠ِ ر٘بىٍ أَُبْٛ 

ػٖ أٍٜٔٚ ٝهجٍٞ كفٍٞ أُز٘بىٍ ئ٤ُٚ ّو٣ٌب ك٢ اُْوًخ
(18)

. 

ًٔب ػوف ّوٛ أُٞاكوخ ثأٗٚ مُي اُْوٛ اُن١ ٣ِيّ أَُبْٛ اُن١ ٣و٣ل اُز٘بىٍ ػٖ أٍٜٔٚ اُؾٍٖٞ 

٤ٛئبد اُْوًخ ئؽلٟف ػ٠ِ أُٞاكوخ أَُجوخ ٖٓ ٛو
 (19  )

،
 

٣ٝؼوف ًنُي ثأٗٚ اُْوٛ اُن١ ٣٘ٔ 

ػ٤ِٚ ٗظبّ اُْوًخ ٣ٝزؼِن ػ٠ِ ٝعٚ اُلهخ ثافٚبع كفٍٞ َٓب٤ٖٔٛ علكا أٝ َٓب٤ٖٔٛ ؿ٤و 

ُِٔٞاكوخ أَُجوخ ُِْوًخ ال يخًخعىٌ ببعض انصفاث وانًؤهالثٓوؿٞة ك٤ْٜ أٝ 
(20)

٣ٝؼوف ًنُي  

بع ػ٤ِٔخ رلاٍٝ األٍْٜ ُٔٞاكوخ اُْوًخ أٝ اؽل أَُب٤ٖٔٛ ثأٗٚ " ٛٞ اُْوٛ اُن١ ٣ٜلف ئ٠ُ ئفٚ
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ك٤ٜب ٢ٌُ ٣ؼزجو ٛنا اُزلاٍٝ ٕؾ٤ؾب ٣ٝغل ٛنا اُْوٛ ٖٓلهح ئٓب ك٢ ٗظبّ اُْوًخ أٝ ك٢ ارلبه٤خ 

 ( .21عبٗج٤خ فبٕخ ث٤ٖ ٓغٔٞع أَُب٤ٖٔٛ أٝ ثؼْٜٚ )

اُلو٢َٗ ثٖؾخ  ػوف اُؼَٔ ثْوٝٛ أُٞاكوخ ك٢ ّوًبد أَُبٛٔخ ٓ٘ن ىٖٓ ثؼ٤ل ٝأهو اُوٚبء

اُْوٝٛ أُو٤لح ُِزلاٍٝ ثٞعٚ ػبّ اٍز٘بكا ئ٠ُ ٓجلأ اُؾو٣خ اُزؼبهل٣خ اُز٢ ثلٝهٛب رإك١ ئ٠ُ رؾو٤ن 

اهزٖبك ؽو كافَ اُْوًخ 
(22)

. ٝهل أفن أُْوع اُلو٢َٗ ثْوٛ أُٞاكوخ ألٍٝ ٓوح ك٢ هبٕٗٞ      

1867
(23 )

ٌِٔٔخ أُـوث٤خ ٤ُٝج٤ب ئم ٣ؼزجو ، كول رْبثٜٚ ٓغ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ ًَ ٖٓ اُزْو٣غ ك٢  اُ

 137ّوٛ أُٞاكوخ ٕؾ٤ؾب هبٗٞٗب  ٣َٝزٔل ّوػ٤زٚ ٖٓ اُٖ٘ٞٓ اُوب٤ٗٞٗخ  ، كول ٝهك ك٢  أُبكح 

ؽ٤ش ٗٔ ػ٠ِ أٗٚ " ...... ٣غٞى إٔ ٣ٌٕٞ اٗزوبٍ   2010َُ٘خ  23ٖٓ اُوبٕٗٞ اُزغبه١ ا٤ُِج٢ ههْ 

اُؼول أٝ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ػ٠ِ مُي .... "   األٍْٜ ئ٠ُ اُـ٤و فبٙؼب ُٔٞاكوخ ٓغٌِ اإلكاهح ئما ٗٔ

( ٖٓ اُجبة األٍٝ : األٍْٜ ، اُز٢ أعبىد 253أٓب ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢ كول ٖٗذ أُبكح ههْ )

ػوٗ ئؽبُخ األٍْٜ ُِـ٤و ثأ١ ٝعٚ ًبٕ ػ٠ِ اُْوًخ أُٞاكوخ ثٔٞعت ّوٛ ٖٓ ّوٝٛ اُوبٕٗٞ 

 . األٍب٢ٍ

٠ ُِْوًخ اٍزض٘بء ٖٓ األَٕ اُؼبّ ٝٛٞ ؽو٣خ رلاٍٝ ٖٓ فالٍ ٛنٙ اُزؼبه٣ق كبٕ ّوٛ أُٞاكوخ ٣ؼط

األٍْٜ ئ٠ُ اُـ٤و ؽن رو٤٤ل ٛنا اُزلاٍٝ ثبفز٤به ّقٔ أُز٘بىٍ ئ٤ُٚ كٜٞ ال ٣ٔ٘غ أَُبْٛ ٓطِوب ٖٓ 

 رلاٍٝ أٍٜٔٚ ًٔب ال ٣لوٗ ػ٤ِخ رلاُٜٝب عجوا ػ٘خ ٝئٗٔب رؾل ٖٓ ؽو٣خ أَُبْٛ ك٢ رلاٍٝ أٍٜٔٚ.

بك األّقبٓ ؿ٤و أُوؿٞة ك٤ْٜ ٖٓ ّواء أٍْٜ اُْوًخ أ١ ٝاُـوٗ ٖٓ ٛنا اُْوٛ ٛٞ اٍزجؼ

٣غت إٔ رٌٕٞ ٛ٘بى ِٖٓؾخ ُِْوًخ ك٢ روو٣و ٛنا اُو٤ل ٝإ ٣زؾلك ثبُـوٗ اُن١ رووه ٖٓ اعِٚ 

 ؽز٠ ال ٣إكٟ ٛنا اُْوٛ ئ٠ُ رؼط٤َ ؽن أَُبْٛ ك٢ اُز٘بىٍ ػٖ أٍٜٔٚ.

ُؼبئ٤ِخ أٝ أُـِوخ ُٚٔبٕ ؽل ٖٓ كبّوٛ أُٞاكوخ ٣زْ اُؼَٔ ثٚ أٍبٍب ًٔب أٍِل٘ب ك٢ اُْوًبد ا

االٍزوواه ك٢ اإلكاهح اُن١ هل ٣زأصو ألٗٚ ثلفٍٞ أّقبٓ أعبٗت ئ٠ُ اُْوًخ ُٝنُي ارَْ ّوٛ 

أُٞاكوخ ثطبثغ ّق٢ٖ 
(24)

، ألٗٚ ٣َزِيّ ٓٞاكوخ اُْوًخ ػ٠ِ ّقٔ أُز٘بىٍ ئ٤ُٚ أُوزوػ ٖٓ هجَ 

أَُبْٛ 
(25 )

 ٝٛنا اُوأ١ ُـبُج٤خ اُلوٚ.

وؿْ ٖٓ مُي ٗغل هأ٣بً آفو ٝإ ُْ ٣ٌٖ ُٚ هبػلح ٝاٍؼخ ٣وٍٞ ثبٕ ّوٛ اُوجٍٞ أٝ ٌُٖٝ ألٗٚ ثبُ

أُٞاكوخ ٍٞاء أُلهط ك٢ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ أٝ ك٢ أ١ ارلبه٤خ عبٗج٤خ ٖٓ ّبٗٚ إٔ ٣ـ٤و ٣ْٝٞٙ ٛج٤ؼخ 

ّوًبد األٓٞاٍ اُز٢ ُْ رؼو ّق٤ٖخ أَُبْٛ أ٣خ أ٤ٔٛخ ٖٓ عٜخ ، ٝاُز٢ روّٞ ػ٠ِ ٓجلأ ػلّ عؼَ 

ك٢ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُْوًبد ٤ٍٔب ّوًبد  ألٌ انًساهى بْٛ أ٤ٍو أٍٜٔٚ ٖٓ عٜخ صب٤ٗخ ،أَُ
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أَُبٛٔخ ؿ٤و ِٓيّ ثبُِغٞء ئ٠ُ ِٛت ؽَ اُْوًخ ٝٓب ٣٘زظ ػ٘ٚ ٖٓ فالهبد ٖٓ اعَ اُزقِٔ ٖٓ 

اُزيآبرٚ ثَ ٣َزط٤غ روى اُْوًخ ثٔغوك اُزلوؽ ٖٓ أٍٜٔٚ
(26)

. 

ٍِج٢ أ١ اٗٚ ٣ٔ٘ؼ ا٤ُٜئبد أُقزٖخ ك٢ اُْوًبد ٍِطخ  ٣ٝز٤ٔي ّوٛ أُٞاكوخ ًنُي ثأٗٚ مٝ ٛبثغ

هك٘ ّقٔ أُز٘بىٍ ئ٤ُٚ كٕٝ اُزياّ ٜٓ٘ب ثزول٣ْ ٓز٘بىٍ ئ٤ُٚ آفو ًٔب ٤ٌ٣ق ثؼ٘ اُلوٚ ّوٛ 

أُٞاكوخ ػ٠ِ اٗٚ ّوٛ ٝاهق ثبػزجبه ػ٤ِٔخ اُز٘بىٍ رجو٠ ٓؼِوخ ػ٠ِ رؾو٤ن اُْوٛ اُٞاهق ٝٛٞ 

ٚٓٞاكوخ اُْوًخ ػ٠ِ اُْقٔ أُز٘بىٍ ئ٤ُ
(27)

  

ٖٝٓ اُ٘بؽ٤خ ا٤ٌُِْخ ٣غت إٔ ٣٘ٔ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ ُِْوًخ ػ٠ِ اُو٤ٞك االرلبه٤خ ، ٝال ٣ٌٖٔ اُؼَٔ 

ثٚ ئال ئما رْ مُي 
(28)

 ؽ٤ٖ رأ٤ٍَٜب ؽز٠ ٣ٌٕٞ ع٤ٔغ أَُب٤ٖٔٛ ػ٠ِ ػِْ ثٚ. 

ٝأٙبف أُْوع اُلو٢َٗ ٙوٝهح ئ٣لاع ٛنا اُْوٛ ُلٟ ًزبثخ ٙجٜ أُؾٌٔخ اُز٢ ٣ٞعل ثلائورٜب 

ًي اُْوًخ ٓو
(29)

، أ١ ًزبثزٚ ٛنا اُْوٛ ك٢ ػول اُْوًخ أُٖبكم ػ٤ِخ ك٢ أُؾٌٔخ اُز٢ ٣ٞعل  

 كافَ ٗطبهٜب ٓوو ئكاهح اُْوًخ .

٣ٝؼزول إٔ ٛنا اُْوٛ ئٗٔب ٝٙغ َُِٔبْٛ ؽز٠ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ث٤٘خ ٖٓ أٓوٙ ٓز٠ ٓب هجَ أَُبٛٔخ ك٢ 

 .اُْوًخ، ُٝٚ إٔ ٣وجَ ثٜنا اُو٤ل أٝ ٣وك٘ االٗٚٔبّ ُِْوًخ

ٖٝٓ ٛ٘ب ٣ضبه اُزَبؤٍ ؽٍٞ ٓب ئما ًبٕ ٣غٞى ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ ئٙبكخ ّوٛ أُٞاكوخ أص٘بء 

 ؽ٤بح اُْوًخ ؟  .

اُلو٢َٗ هل فِٞا  ٖٓ ٓضَ ٛنٙ األؽٌبّ ػ٠ِ فالف اُزْو٣غ  ئٕ اُوبٕٗٞ أُوبهٕ : أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢

ك٢ ٗظبّ اُْوًخ ثؼل رأ٤ٍَٜب ٓب أُٖو١ اُن١ ٗٔ ٕواؽخ ػ٠ِ أٗٚ " ٣غٞى ئكهاط ٛنٙ اُوٞاػل 

ُْ ٣زٖٚٔ اُ٘ظبّ اُن١ ٝاكن ػ٤ِٚ أُإٍَٕٞ اُ٘ٔ ػ٠ِ ؽن اُغٔؼ٤خ ؿ٤و اُؼبك٣خ ك٢ ئكفبٍ اُو٤ٞك 

 اُز٢ رواٛب ػ٠ِ رلاٍٝ األٍْٜ ".

ٝهل ٝهكد ػلح آهاء كو٤ٜخ ك٢ ٛنا أُٚٔبه، كول مٛت عبٗت ٖٓ اُلوٚ ئ٠ُ ػلّ اُغٞاى ُِغٔؼ٤خ 

كخ ٛنا اُْوٛ ئما ف٠ِ ٗظبّ اُْوًخ ٓ٘ٚ الػزوبكْٛ ثإٔ ٛنا اُلؼَ ٣ٌَْ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ ئٙب

َٓبٍب ثبُؾوٞم اُلوك٣خ أُؾلكح ك٢ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ اثزلاء 
(30)

 

أٓب ٓجوهارْٜ ك٢ مُي ك٢ٜ إٔ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ ال ٣ؾن ُٜب ى٣بكح االُزيآبد أُب٤ُخ ػ٠ِ 

كوٜ ٝٛٞ ٓب ال ٣زٞاكو ثقٖٞٓ ّوٛ أُٞاكوخ اُن١ ٣ٜلف  أَُب٤ٖٔٛ ػ٘ل رؼل٣َ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ

ئ٠ُ رو٤٤ل ؽو٣خ رلاٍٝ األٍْٜ كٕٝ إٍُٞٞ ئ٠ُ كهعخ عؼَ أَُبْٛ ؽج٤ٌ أٍٜٔٚ، ٝأٙبكٞا 

ٙوٝهح ّٜو اُزؼل٣الد اُز٢ ٛوأد ػ٠ِ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ ؽز٠ ٣ٌٖٔ االؽزغبط ػ٠ِ اُـ٤و ثْوٛ 
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ال ٣غٞى رطج٤ن ّوٛ أُٞاكوخ ئال ئما اًزَجذ األٍْٜ أُٞاكوخ أُٚبف ثؼل رأ٤ٌٍ اُْوًخ. ئال أٗٚ 

 اٌَُْ اال٢ٍٔ ٍٞاء ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أٝ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ.

 . انًطهب انثاَي : سمىط دظز انخفىيج

٣َوٜ اُؾظو أُلوٝٗ ػ٠ِ رل٣ٞذ األٍْٜ ك٢ ثؼ٘ اُؾبالد أُؾلكح كوٜ ، ٝٛ٘ب ٗغل رْبثٜٜب ث٤ٖ 

ٔ أُْوع أُـوث٢ ػ٠ِ اٗٚ ٣جطَ ٣ِٝـ٠ ًَ ّوٛ ك٢ ًَ ٖٓ اُزْو٣غ أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢ كول ٗ

اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِْوًخ ٖٓ ّبٗٚ إٔ ٣قٚغ رل٣ٞذ األٍْٜ ُٔٞاكوخ اُْوًخ ئما ًبٗذ اُْوًخ ٓو٤لح 

") أ (255أٍٜٜٔب ك٢ ثٞهٕخ اُو٤ْ ، ٝمُي ًٔب عبء ك٢ أُبكح " 
(31)

٣ؼزجو ثبٛال ًَ ّوٛ ٣وك ك٢  

 ك٢ ثٞهٕخ اُو٤ْ ٣ٌقٚغ رلاٍٝ األٍْٜ ُٔٞاكوخ اُْوًخ . اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُْوًخ ٓو٤لح أٍٜٜٔب

ًٔب ٗٔ اُزْو٣غ ا٤ُِج٢ ػ٠ِ اٗٚ : ) أ١ ّوٛ ٣ٌَْ ه٤لا ػ٠ِ رلاٍٝ األٍْٜ ٣ِـ٠ ك٢ ؽبُخ أكهاط 

األٍْٜ ك٢ ٍٞم األٝهام أُب٤ُخ ًٔب رقٚغ ُٜنٙ أُبكح ؽبُخ أفوٟ ٝأُزٔضِخ ك٢ ؽبٍ ػلّ ككغ ه٤ٔخ 

 األٍْٜ اال٤ٍٔخ ( .

139ب عبء ك٢ ٗٔ أُبكح ٝمُي ًٔ
(32)

رؼزجو اُْوٝٛ أُزؼِوخ ثبألك٤ِٚخ أٝ أُٞاكوخ أٝ ؿ٤وٛب ٖٓ  

اُو٤ٞك اُز٢ رؾل ٖٓ رلاٍٝ األٍْٜ ِٓـبح ك٢ ؽبُخ اُز٘ل٤ن ػ٠ِ األٍْٜ ثَجت ػلّ ككغ ه٤ٔزٜب اال٤ٍٔخ، 

 أٝ ئكهاط األٍْٜ ك٢ ٍٞم األٝهام أُب٤ُخ.

 

 انًبذث انثاَي

 شزوط صذت شزط انًىافمت

٠ كٌوح اُزلاٍٝ هبئٔخ ك٢ ّوًخ أَُبٛٔخ ؽز٠ ؽِٜب ٝاٗزٜبء ّق٤ٖزٜب أُؼ٣ٞ٘خ ثبٗزٜبء ػ٤ِٔخ رجو

اُزٖل٤خ ٝهلِٜب ُنا كإ رو٤٤ل ّوًبد أَُبٛٔخ ثْوٛ أُٞاكوخ ٓطِٞة ُٖؾخ رٞاكو ّوٝٛ ٓؼ٤٘خ 

٣ٝزؼ٤ٖ إلػٔبٍ ّوٛ أُٞاكوخ ُٝزٌٕٞ اُْوٝٛ ٕؾ٤ؾخ رٞاكو عِٔخ ٖٓ اُْوٝٛ ٜٓ٘ب ٓب ٛٞ ٢ٌِّ 

 ٜٝٓ٘ب ٓب ٛٞ ٓٞٙٞػ٢ ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٞعيٛب ك٤ٔب ٣ـ٢ِ : 

 انًطهب األول : انشزوط انشكهيت :

٢ٌُ ٣ؼَٔ ثْوٛ أُٞاكوخ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٖٕٓ٘ٞب ػ٤ِٚ ك٢ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِْوًخ، ًنُي كإ 

اُؼَٔ ثْوٛ أُٞاكوخ ٓوزٖو كوٜ ػ٠ِ األٍْٜ اال٤ٍٔخ ثٔلّٜٞ أُقبُلخ ٣ٌٕٝٞ ٛنا اُْوٛ ؿ٤و 

 ارغبٙ األٍْٜ ُؾبِٜٓب.ٓغل 

 أٝال : اُ٘ٔ ػ٠ِ ّوٛ أُٞاكوخ ك٢ ٗظبٜٓب األٍب٢ٍ:
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كْوٛ أُٞاكوخ ٛبثؼٚ اُل٢٘ ٝٓٞٙٞػٚ ٛٞ ؽٔب٣خ اُْوًخ ٖٓ هلّٝ ّقٔ ؿ٤و ٓوؿٞة ك٤ٚ، ُنُي 

رزوى اُؾو٣خ ُِْوًخ ك٢ رِٔي األٍْٜ ٖٓ هجَ َٓبْٛ أٝ اُـ٤و اُن١ رقزبهْٛ 
(33)

ئم ٣غت إٔ ٣وّٞ  

ّوٛ ٕو٣ؼ ك٢ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ ُِْوًخ أص٘بء رأ٤ٍَٜب أ١ ٙوٝهح اُ٘ٔ ػ٤ِٚ  ّوٛ أُٞاكوخ ػٖ

ك٢ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ ُِْوًخ ،  ٝال ٣ٌٖٔ اُؼَٔ ثٚ ئال ئما رْ مُي 
(34)

أ١ ال ٣ؼزل ثبُؼَٔ ثٜنا اُْوٛ   

ئال ئما ٗٔ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ ُِْوًخ ػ٠ِ ٛنا اُْوٛ ؽ٤ٖ رأ٤ٍَٜب ؽز٠ ٣ٌٕٞ ع٤ٔغ أَُب٤ٖٔٛ 

ْ ثٚ أٝ إٔ ٣ٚبف ٛنا اُْوٛ  ُِوبٕٗٞ األٍب٢ٍ  ثؼل ه٤بّ اُْوًخ  ٝمُي ثوواه ٖٓ اُغٔؼ٤خ ػ٠ِ ػِ

اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ ألٜٗب  اُغٜخ اُٞؽ٤لح أُقزٖخ ثزؼل٣َ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ  ُِْوًخ  ، كبُوأ١ 

اُواعؼ ك٢ اُلوٚ 
(35)

ٝاُوٚبء  
(36)

أُٞاكوخ  ٛٞ إٔ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ اُؾن ك٢ ئٙبكخ ّوٛ 

 ك٢ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ.

ُٝٔب ًبٕ اُؼَٔ ثٜنا اُْوٛ ٣زورت ػ٤ِٚ أَُبً ثؾن أَُبْٛ ك٢ رلاٍٝ أٍٜٔٚ ؛ كإ ئٙبكزٚ ُ٘ظبّ 

 اُْوًخ هل أصبه علال ؽبكا ث٤ٖ اُلوٚ.

ٝٛ٘ب الؽظ٘ب اٗوَبّ هأٟ اُلوٜبء ث٤ٖ ٓإ٣ل ُٜنا اُْوٛ ٝٓؼبهٗ كول هأٟ ثؼ٘ اُلوٜبء اٗٚ ال ٣غٞى 

أُٞاكوخ ك٢ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ ُِْوًخ أص٘بء ؽ٤برٜب ٝإ ًبٕ ثوواه ٖٓ اُغٔؼ٤خ   اُؼبٓخ ئكهاط ّوٛ 

ؿ٤و اُؼبك٣خ ٝمُي ألٗٚ ٣وكغ ٖٓ اُزيآبد أَُب٤ٖٔٛ" 
(37)

، ث٤٘ٔب هأٟ ثؼْٜٚ ٖٓ أٖٗبه ٛنا  

االرغبٙ 
(38)

ئٌٓب٤ٗخ مُي ٓجوه٣ٖ هأ٣ْٜ ثإٔ ّوٛ أُٞاكوخ  ٝإٔ ًبٕ ٣قل٘ ٖٓ ؽوٞم أَُب٤ٖٔٛ   

كٜٞ ال ٣وكغ ٖٓ اُزيآبرْٜ 
(39)

ّو٣طخ أال  ٣زورت ػ٠ِ ئكفبٍ اُو٤ل ؽوٓبٕ أَُبْٛ ٖٓ ؽوٚ ك٢  

رلاٍٝ أٍٜٔٚ ػ٠ِ ٗؾٞ ٓطِن،  ك٢ ؽ٤ٖ مٛت عبٗت آفو ٖٓ اُلوٚ
(؛40)

ئ٠ُ أٗٚ ال ٣غٞى ُِغٔؼ٤خ  

 اُؼ٤ٓٞٔخ روو٣و ٛنا اُو٤ل ٓب ُْ ٣ٌٖ ٖٕٓ٘ٞب ػ٠ِ ٛنا االفزٖبٓ ك٢ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ .

أُالؽع ك٢ ٛنا أُٚٔبه ٛٞ فِٞ ًَ ٖٓ اُزْو٣ؼ٤ٖ أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢ ٖٓ ٓضَ ٛنٙ األؽٌبّ  ٌُٖٝ

 ٝرْبثٜٜٔب ك٢ مُي ٓغ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ ٝػ٠ِ فالف اُزْو٣غ أُٖو١ .

ؽ٤ش أعبى اُزْو٣غ أُٖو١ ئعواء اُزؼل٣الد ك٢ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِْوًخ  ، ؽ٤ش  ٗٔ ٕواؽخ 

اػل ك٢ ٗظبّ اُْوًخ ثؼل رأ٤ٍَٜب ٓب ُْ ٣زٖٚٔ اُ٘ظبّ اُن١ ٝاكن ػ٠ِ أٗٚ " ٣غٞى ئكهاط ٛنٙ اُوٞ

ػ٤ِٚ أُإٍَٕٞ اُ٘ٔ ػ٠ِ ؽن اُغٔؼ٤خ ؿ٤و اُؼبك٣خ ك٢ ئكفبٍ اُو٤ٞك اُز٢ رواٛب ػ٠ِ رلاٍٝ 

 األٍْٜ "  .

ٝهل ٍٔؼ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ
(41)

ثآٌب٤ٗخ ئكفبٍ ه٤ل ّوٛ أُٞاكوخ ك٢ ٗظبّ اُْوًخ أص٘بء ؽ٤برٜب، ٝإٔ 

ال ٣ؼزجو ى٣بكح ك٢ أػجبء أَُب٤ٖٔٛ، ٝئٗٔب ٣ؼزجو ئٗوبٕب ُؾوٞهْٜ ك٢ اُْوًخ، ٝٓغ مُي هل  ٛنا اُو٤ل

٣زؼوٗ هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُِجطالٕ، ئما ّبثٚ رؼَق ك٢ اٍزؼٔبٍ اُؾن، أ١ ارقن ثـوٗ ئُـبء 
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ؽن اُزلاٍٝ َُِٔب٤ٖٔٛ ثـ٤خ االؽزلبظ ثبألٍْٜ أُز٘بىٍ ػٜ٘ب ثضٖٔ ثقٌ ُِْوًخ ٓضال  ٝأٙبف 

ُْٔوع اُلو٢َٗ أ٣ٚب ٙوٝهح ئ٣لاع ٛنا اُْوٛ ُلٟ ًزبثخ ٙجٜ أُؾٌٔخ اُز٢ ٣ٞعل ثلائورٜب ا

ٝاُؾٌٔخ ٖٓ كوٗ ٛنا اُْوٛ ئٗٔب ٝٙغ    31ٓوًي اُْوًخ  ًٔب رْ اإلّبهح ئ٤ُٜب ك٢ اُٜبِٓ ههْ 

أٝ  َُِٔبْٛ ؽز٠ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ث٤٘خ ٖٓ أٓوٙ ٓز٠ ٓب هجَ أَُبٛٔخ ك٢ اُْوًخ، ُٝٚ إٔ ٣وجَ ثٜنا اُو٤ل

 ٣وك٘ االٗٚٔبّ ُِْوًخ.

 ثاَيا : أٌ حكىٌ األسهى يىضىع انخداول أسهى اسًيت :

هل رلوٗ اُْوًخ ثٔٞعت  هبٜٗٞٗب  األٍب٢ٍ اٌَُْ  اال٢ٍٔ ُألٍْٜ ئم ٣ٌٜٔ٘ب إٔ رلوٙٚ  ػ٠ِ 

ًبَٓ األٍْٜ ك٢ ؽ٤ٖ ٣ٔ٘غ ػ٤ِٜب كوٗ اٌَُْ ُؾبِٓخ الٕ ًَ َٓبْٛ ُٚ ؽن ك٢ ٍ٘ل ا٢ٍٔ 
(42)

كإ  

كوخ ٝك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٣وزٖو كوٜ ػ٠ِ األٍْٜ اال٤ٍٔخ ثٔلّٜٞ أُقبُلخ ٣ٌٕٝٞ ٛنا اُْوٛ ّوٛ أُٞا

ؿ٤و ٓغل ارغبٙ األٍْٜ ُؾبِٜٓب
 (43)

٣ٝوعغ اَُجت ُٜنا  االّزواٛ إٔ رٌٕٞ األٍْٜ ا٤ٍٔخ ٢ٌُ رقٚغ 

ٜب ُْوٛ أُٞاكوخ  الٕ ٛ٘بى  ٕؼٞثخ ك٢ ئفٚبع األٍْٜ ُؾبِٜٓب ُِٔواهجخ  ُنُي كإ األٍْٜ ُؾبِٓ

ؿ٤و فبٙؼخ ُٜنا اُْوٛ ؛ ثَجت ٕؼٞثخ ٓزبثؼخ ؽوًخ اُز٘بىٍ ػٜ٘ب، ٣ٝوعغ مُي ئ٠ُ إٔ اٗزوبُٜب 

 ٣زْ ٖٓ ٣ل ئ٠ُ ٣ل  كٕٝ اُؾبعخ ُِوعٞع ُِْوًخ اٝ ؽز٠ ئػالٜٓب ثج٤غ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ األٍْٜ .

 ػ٠ِ " .... ٣ٌٖٔ اُز٤ٖ٘ٔ ك٢ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ػ٠ِ 253ٝهل ٗٔ اُزْو٣غ أُـوث٢ ك٢ أُبكح 

 ئفٚبع رل٣ٞذ األٍْٜ ُِـ٤و ثأ٣خ ٕلخ ٖٓ اُٖلبد ُٔٞاكوخ اُْوًخ.

كال ٣ٌٖٔ اُز٤ٖ٘ٔ ػ٠ِ ٓضَ ٛنا أُوز٠ٚ ئال ئما ًبٗذ األٍْٜ ا٤ٍٔخ ؽٖو٣بً ثٔٞعت اُوبٕٗٞ أٝ 

اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ " أٓب ك٢ اُزْو٣غ ا٤ُِج٢ كِْ أعل ٓبكح ر٘ٔ ٕواؽخ ػ٠ِ ئفٚبع األٍْٜ اال٤ٍٔخ 

 137ٖٗذ أُبكح ههْ ُْوٛ أُٞاكوخ ، ٌُٖٝ 
(44  )

٤٘ٔٙب ػ٠ِ مُي ؽ٤ش ٖٗذ أُبكح أُنًٞهح 

ػ٠ِ )اٗٚ ٣ٌٕٞ رلاٍٝ األٍْٜ فبٙؼخ ُٔٞاكوخ ٓغٌِ اإلكاهح ّو٣طخ ئٕ ٣ٌٕٞ ٖٕٓ٘ٞب ػ٤ِٚ ك٢ 

 اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِْوًخ َٓزض٠٘ ٓ٘ٚ ؽبالد ا٤ُٔواس(.

 انًطهب انثاَي : انشزوط انًىضىعيت :

وٛ أُٞاكوخ ٢ٛ إٔ ٣ٌٕٞ ٛنا اُْوٛ ُٖبُؼ اُْوًخ ٝئال كول ٛنا ٖٓ أْٛ اُْوٝٛ أُٞٙٞػ٤خ ُْ

اُْوٛ اُٜلف اُن١ أه٤ْ ٖٓ أعِخ ، ًنُي ٣ٌٕٞ ُِْوًخ اُزياّ ارغبٙ ثبئغ اَُْٜ ك٢ ؽبٍ هكٚذ 

اُْوًخ أُلٞد ُٚ ٠ٛٝ إٔ  روّٞ اُْوًخ ثزٞك٤و ْٓزٍو آفو ُألٍْٜ أٝ إٔ روّٞ اُْوًخ ث٘لَٜب 

 ٠ِ ِٖٓؾخ ٓبُي اَُْٜ .ثْواء األٍْٜ ٝمُي ُِؾلبظ ػ

 أٝال : ٙوٝهح ٝعٞك ِٖٓؾخ ُِْوًخ :
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ئ٠ُ عبٗت ٝعٞك رٞكو اُْوٝٛ ا٤ٌُِْخ ٣غت أ٣ٚب إٔ رزٞكو اُْوٝٛ أُٞٙٞػ٤خ ٝأُزٔضِخ ك٢ 

 ٙوٝهح ٝعٞك ِٖٓؾخ ُِْوًخ.

كٖٔ أْٛ ّوٝٛ أُٞاكوخ ٢ٛ ٓواػبح إٔ رٌٕٞ ُِْوًخ ِٖٓؾخ ك٤ٚ كاهواه أ١ ّوٛ ك٢ اُوبٕٗٞ 

ف األٍب٢ٍ ٓ٘ٚ ٛٞ ٓ٘غ اُْوًخ ٖٓ اُزٔبك١ ٝاُزؼَق ٖٓ اٍزؼٔبٍ ّوٛ أُٞاكوخ األٍب٢ٍ اُٜل

ٝثؼجبهح أفوٟ كبٗٚ ئما ُْ رٌٖ ُِْوًخ ِٖٓؾخ ٖٓ روو٣و ّوٛ أُٞاكوخ ك٢ ؽبُخ رل٣ٞذ أَُبْٛ 

 ألٍٜٔٚ ثطَُ اُْوٛ ٣ٌٕٝٞ هك٘ اُوجٍٞ ٛ٘ب ٓج٤٘ب ػ٠ِ أٍجبة ْٓوٝػخ.

ٖٓ اُٜلف أُوٖٞك ٓ٘ٚ ٝٛٞ رؾو٤ن ِٖٓؾخ       اُْوًخ  ُٜٝنا كإ ْٓوٝػ٤خ ّوٛ أُٞاكوخ رَزٔل

(45)
ؽز٠ ٝإ أكٟ مُي ك٢ ٗلٌ اُٞهذ ئ٠ُ رؾو٤ن ِٖٓؾخ ّق٤ٖخ ألػٚبء ٓغٌِ اإلكاهح ٛبُٔب 

ًبٗٞا ؽ٠َ٘ ا٤ُ٘خ 
("46،")

٣ٌٕٝٞ اُٜلف اُوئ٢َ٤ ٖٓ ّوٛ أُٞاكوخ ٓواهجخ كفٍٞ أَُب٤ٖٔٛ اُغلك  

ٝؽٔب٣خ اُْوًخ 
( "47")

 ب ٖٓ اُلاف٤ِٖ ئ٤ُٜب ألٍجبة ٓٚوح ثبُْوًخ.ٝرب٤ٖٓ ِٖٓؾزٜ 

ٝك٠ ؽبُخ هك٘ اُوجٍٞ أٝ ػلّ أُٞاكوخ ٣غت إٔ ٣زوى أُغبٍ أٓبّ ئٌٓب٤ٗخ اُِغٞء ئ٠ُ أُؾٌْ 

ُِجؾش ك٢ ٓب ئما ًبٗذ ٛنٙ أُِٖؾخ ٓزٞكوح أّ ال
( "48." )

  

 ثاَيا : االنخشاو بانشزاء عُد عدو إعطاء انجهت انًخىنت انًىافمت :

ُْوٛ ػ٠ِ إٔ رِزيّ اُْوًخ ك٢ ؽبٍ هكٚذ ئػطبء أُٞاكوخ ُؼ٤ِٔخ اُزل٣ٞذ ثإٔ رْزوٟ ٣٘ٔ ٛنا ا

 األٍْٜ أٝ رٞعل ْٓزو ُٜب.

ك٤ؼ٠٘ ٛنا اُْوٛ ئُياّ اُغٜخ أُقُٞخ ثاهواه اُوجٍٞ ثبٕ رْزوٟ أٝ ػ٠ِ األهَ إٔ رإٖٓ ْٓزو٣ب 

زوى َُِٔبْٛ أُِزيّ ثٜنا ُألٍْٜ ئما ٓب هوهد هك٘ أُٞاكوخ ػ٠ِ اٗزوبٍ ٛنٙ األٍْٜ الٕ مُي ُٖ ٣

اُْوٛ ؽو٣خ ارقبم اُوواه، ثَ ٤ٍغل ٗلَٚ ػبعيا ػٖ ث٤غ أٍٜٔٚ 
( "49 ")

. 

ٝهل رْبثٜٚ اُزْو٣غ أُـوث٢ ٝاُزْو٣غ ا٤ُِج٢ ك٢ ٗٔ ٓبكح رِيّ اُْوًخ ؽبٍ ػلّ ٓٞاكوزٜب ػ٠ِ 

  254اُزل٣ٞذ ثبٕ رإٖٓ ْٓزو أٝ رْزوٟ اُْوًخ ٛنٙ األٍْٜ، كول ٝهك ك٢ أُبكح ههْ 
(50)

ئما ُْ  

رٞاكن اُْوًخ ػ٠ِ أُلٞد ئ٤ُٚ أُوزوػ ، رؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاهح أٝ ٓغٌِ اإلكاهح اُغٔبػ٤خ ، 

كافَ اعَ صالصخ أّٜو اثزلاء ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِؾ اُوك٘ اُؼَٔ ػ٠ِ إٔ ٣زْ ّواء األٍْٜ ئٓب ٖٓ ٛوف 

َ رقل٤٘ هأً أُبٍ اؽل أَُب٤ٖٔٛ أٝ اؽل األؿ٤به أٝ ٖٓ ٛوف اُْوًخ ثؼل ٓٞاكوخ أُلٞد  ألع

"138" ، أٓب ك٢ اُزْو٣غ ا٤ُِج٢ كول ٖٗذ أُبكح  ههْ  
(51)

" ٝئم ُْ رٞاكن اُْوًخ ػ٠ِ اٗزوبٍ 

األٍْٜ ، ٝعت ػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاهح إٔ ٣غل فالٍ رَؼ٤ٖ ٣ٞٓبً  ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِؾ اُوك٘ ْٓزو٣بً آفو 

زوٟ اُْوًخ رِي األٍْٜ  ٖٓ ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ أٝ اُـ٤و ، ًٔب ٣غٞى ُٔغٌِ اإلكاهح اُؼَٔ ػ٠ِ إٔ رْ

 اعَ رقل٤٘ هأً أُبٍ ك٤ٔب ثؼل ثو٤ٔزٜب .
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 ثانثا : آنيت حثًيٍ األسهى في دال عدو يُخ انًىافمت :

ًٝٔب أٍِل٘ب ك٢ ؽبٍ ػلّ ٓ٘ؼ أُٞاكوخ ٖٓ هجَ اُغٜخ أُقزٖخ ػ٠ِ أُلٞد ئ٤ُٚ ٝك٠ ؽبٍ هوهد 

ألٍْٜ ، ٛ٘ب ٣طوػ ٍإاٍ ػٖ  ٓب ٛٞ اُْوًخ إٔ رٞكو ْٓزو٣ب آفو  أٝ إٔ روّٞ اُْوًخ ثْواء ا

 اَُؼو أُووه ُألٍْٜ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ؟

 254ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٗظْ اُزْو٣غ ك٢ أُـوة ٤ُٝج٤ب ٛنٙ أَُبُخ ؽ٤ش ٖٗذ أُبكح 
(52 )

ك٢ ٛنٙ 

اُغيئ٤خ ػ٠ِ اٗٚ " ئما ُْ ٣زَٕٞ األٛواف ئ٠ُ ارلبم ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ثقٖٞٓ ٍؼو األٍْٜ ؽـُـلك ٖٓ 

األٛواف، ٝإ ُْ ٣زلوٞا ثْإٔ اُقج٤و، ك٤ؼ٤ٖ ٖٓ ٛوف هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ثٖلزٚ ٛوف فج٤و ٣ؼ٤٘ٚ 

 هب٠ٙ أَُزؼغالد.

 138ًٔب ٖٗذ أُبكح 
(53 )

ػ٠ِ " ... ٝئما ُْ ٣زْ االرلبم ػ٠ِ اُضٖٔ، ٣ز٠ُٞ رؾل٣لٙ فج٤و ٓؼ٤ٖ ٖٓ 

 هئ٤ٌ أُؾٌٔخ االثزلائ٤خ أُقزٖخ.

 م ئ٠ُ ٓغبٍ رطج٤ن اُْوٛ .ٝثؼل اُزطوم ُْوٛ أُٞاكوخ ّٝوٝٛ ٕؾزٚ ٣جو٠ اُزطو

 انًبذث انثانث

 َطاق حطبيك شزط انًىافمت وانذاالث انًسخثُاة يٍ هذا انشزط :

ثٔب إٔ ّوٛ أُٞاكوخ ّوٛ ٗظب٢ٓ ٤ٌُٝ هب٢ٗٞٗ كول أع٤ي االرلبم ػ٤ِٚ ٖٓ هجَ أَُب٤ٖٔٛ ٓز٠ 

ًَ ر٘بىٍ  هوهٝا مُي ٌُٖٝ اُزَبؤٍ اُن١ ٣طوػ ٗلَٚ ؽٍٞ ٓب ئما ًبٕ ّوٛ أُٞاكوخ ٣َوٟ ػ٠ِ

 ُِـ٤و؟ أّ إٔ ٛ٘بى اٍزض٘بءاد ال رقٚغ ُٜنا اُْوٛ ؟

ًٝٔب مًوٗب كإ اإلؽبُخ اُز٢ ٣طجن ػ٤ِٜب ّوٛ أُٞاكوخ ٢ٛ ئؽبُخ األٍْٜ اال٤ٍٔخ ئ٠ُ ّقٔ أع٘ج٢ 

ػٖ اُْوًخ ٝأع٘ج٢ ػٖ أُؾ٤ِخ ئ٤ُٚ
"(54")

، ٝٛنا ٛٞ اُوأ١ اُواعؼ ُلٟ اُلوٚ
( "55" )

اُوب٢ٙ ثؼلّ 

خ  ك٢ اُؾبالد اُز٢ ٣زْ ك٤ٜب رلاٍٝ األٍْٜ ٖٓ اؽل أَُب٤ٖٔٛ ك٢ اُْوًخ ئ٠ُ ئػٔبٍ ّوٛ أُٞاكو

َٓبْٛ آفو ٣َٝوٟ ّوٛ أُٞاكوخ ػ٠ِ ًَ ر٘بىٍ ُِـ٤و
("56 ")

. 

ٛ٘ب رْبثٚ اُوبٕٗٞ أُـوث٢ ٓغ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ ك٢ رؾل٣ل ؽبالد االٍزض٘بء ُِقٚٞع ُْوٛ 

٢ "ٖٓ اُزْو٣غ اُلوَٗ 274أُٞاكوخ، كول ٖٗذ أُبكح 
(57")

ػ٠ِ اٗٚ ٣َزض٠٘ ٖٓ ّوٛ أُٞاكوخ ًَ 

ٖٓ ؽبُخ اإلهس أٝ اُزل٣ٞذ ئٓب ُِيٝط أٝ ُألٍٕٞ أٝ ُِلوٝع ئ٠ُ اُلهعخ اُضب٤ٗخ .... ٣ٝغٞى ػوٗ 

  ئؽبُخ األٍْٜ ُِـ٤و ثأ١ ٝعٚ ًبٕ ػ٠ِ اُْوًخ ُِٔٞاكوخ ػ٤ِٚ ثٔٞعت ئؽلٟ ّوٝٛ اُوبٕٗٞ 

ٔ ػ٠ِاألٍب٢ٍ ، ًٔب ٝهك ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢ أ٣ٚب اُ٘
(58)

اٍزض٘بءاد ٓؾلكح فبٙؼخ ُْوٛ 

أُٞاكوخ ٝ ٛنٙ اُؾبالد "ػلا ك٢ ؽبُخ اإلهس أٝ اُزل٣ٞذ ئٓب ُِيٝط أٝ ُألٍٕٞ أٝ ُِلوٝع ئ٠ُ 
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اُلهعخ اُضب٤ٗخ ثاكفبٍ اُـب٣خ، ٣ٌٖٔ اُز٤ٖ٘ٔ ك٢ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ػ٠ِ ئفٚبع رل٣ٞذ األٍْٜ ُِـ٤و 

 ثأ٣خ ٕلخ ٖٓ اُٖلبد ُٔٞاكوخ اُْوًخ"  .

(ٖٓ اُزْو٣غ أُـوث٢ 17.95ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  253ؽلصذ رؼل٣الد ك٢  ٤ٕـخ )أُبكح ؽ٤ش أ

اُن١  ه٢ٚ ثزـ٤٤و ٝرز٤ْٔ اُوبٕٗٞ ههْ  20-05ثٔٞعت  أُبكح األ٠ُٝ ٖٓ ْٓوٝع هبٕٗٞ ههْ 

أُنًٞهح ٣وّٝ ٖٓ فالُٚ  253أُزؼِن ثْوًبد أَُبٛٔخ، ثزؼل٣َ ُِلووح األ٠ُٝ ٖٓ أُبكح  17.95

ؽبالد عٞاى اُزو٤٤ل ثؾن أُٞاكوخ ػٖ ٛو٣ن ئثؼبك ؽبُز٢ اُزل٣ٞذ ُألهبهة  أٝ ُألٕٜبه اُي٣بكح ك٢ 

ئ٠ُ اُلهعخ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُؾبالد أُٔ٘ٞع رو٤٤لٛب، ٝاالهزٖبه ػ٠ِ األٍٕٞ ٝاُلوٝع ُزٖجؼ ٤ٕـخ 

،  أُبكح ػ٠ِ ٓب ٛٞ ػ٤ِٚ ا٥ٕ ٝثنُي إٔجؾذ ٛنٙ أُبكح ٓطبثوخ رٔبٓب ُٔب عبء ك٢ اُزْو٣غ اُلو٢َٗ

ٖٓ  253اُن١ هٖلرٚ أُبكح ” اُـ٤و“ٝهل صبه ٗوبُ ؽٍٞ اُزْو٣غ اُلو٢َٗ ك٢ َٓبُخ رؾل٣ل ٖٓ ٛٞ 

ٖٓ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ، ؽ٤ش ًبٕ اُزَبؤٍ هبئٔب  274اُوبٕٗٞ أُنًٞه أػالٙ ٝٓب ٣وبثِٜب ك٢ أُبكح 

ًخ أ٣ٚب ؽٍٞ رؾل٣ل أُوٖٞك ثبُـ٤و، َٛ ٣قٔ األع٘ج٢ ػٖ اُْوًخ أٝ ٣َْٔ أَُب٤ٖٔٛ ك٢ اُْو

 1976ٓبهً  10، ٝث٘بء ػ٠ِ ٓب رولّ ، كول ثزذ ٓؾٌٔخ اُ٘و٘ اُلو٤َٗخ ك٢ ٗو٘ رغبه١ ثزبه٣ـ 

" ك٢ ٛنا اإلٌّبٍ ماٛجخ ئ٠ُ إٔ ّوٛ ٓٞاكوخ اُْوًخ ػ٠ِ اُزل٣ٞذ ال ٣ؼ٢٘  1987كجوا٣و  24ٝ

 أَُب٤ٖٔٛ ٝإٔ ٛنا اُْوٛ ًأٗٚ ُْ ٣ٌٖ ثبَُ٘جخ ئ٤ُْٜ "    .

ؾٌٔخ اُ٘و٘ٝٛجوبً ُنُي كِول مٛجذ ٓ
(59 )

ثبالٍز٘بك ئ٠ُ اُوبػلح  770ك٢ أُـوة ك٢ هواهٛب ػلك 

ًَ رل٣ٞذ ُألٍْٜ ُِـ٤و أ٣ب ًبٗذ ٕلزٚ ٣ْزوٛ َٓجوبً ٓٞاكوخ -اُْوًبد َٓبٛٔخ -اُوب٤ٗٞٗخ ))

أُغٌِ اإلكاه١ ُِْوًخ ، ُِؾٌْ ػلّ كزؼ اُجبة ُـ٤و أَُب٤ٖٔٛ ثبُْوًخ ٝأىٝاعْٜ ٝإُْٜٔٞ 

ٍْٜ اؽل أَُب٤ٖٔٛ ك٤ٜب ئال ثؼل ٓٞاكوخ ٓغَِٜب اإلكاه١ ، ثاّبهرٜب ٝكوٝػْٜ ك٢ ٕل اهز٘بء أ

إلٌٓب٤ٗخ ر٤ٖ٘ٔ ٗظبٜٓب األٍب٢ٍ ػ٠ِ ئفٚبع رل٣ٞذ األٍْٜ ُـ٤و ٖٓ مًو ثأ١ ٕلخ ٖٓ اُٖلبد 

 ُٔٞاكوخ اُْوًخ .

 137أٓب ك٢ اُزْو٣غ ا٤ُِج٢ كول ٝهك ك٢ ٗٔ أُبكح 
("60 )

اٗٚ " ك٤ٔب ػلا ؽبالد ا٤ُٔواس ٣غٞى إٔ 

ٕٞ الٗزوبٍ األٍْٜ ئ٠ُ اُـ٤و فبٙغ ُٔٞاكوخ ٓغٌِ اإلكاهح ئما ٗٔ اُؼول أٝ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ػ٠ِ ٣ٌ

 مُي "

كؼ٤ِٚ ٣ٌٕٞ اٗزوبٍ أٍْٜ أُزٞك٠ ُِٞهصخ ثؾو٣خ ربٓخ كٕٝ رلفَ اُْوًخ ك٢ مُي ، أٓب اٗزوبٍ األٍْٜ 

 إلكاهح .ُِـ٤و ٍٞاء ًبٕ ٖٓ اؽل اُٞهصخ أٝ ؿ٤وْٛ  كال ٣زْ مُي ئال ثٔٞاكوخ ٓغٌِ ا

 أُطِت األٍٝ : ئعواءاد ّوٛ أُٞاكوخ ٝعياء ٓقبُلزٚ.
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ػ٘لٓب ٣وؿت أَُبْٛ ك٢ اُز٘بىٍ ػٖ أٍٜٔٚ ك٢ ؽبُخ ٝعٞك ّوٛ أُٞاكوخ، ٛ٘ب ػ٤ِٚ ئرجبع 

ئعواءاد ٓؼ٤٘خ ر٘ظْ ٛنا اُْوٛ ٝرٖٚٔ اُؾن ك٢ رلاٍٝ أٍٜٔٚ ٣ٌٖٝٔ ؽٖو ٛنٙ اإلعواءاد ك٢ 

 انُماط انخانيت :

 فمت نهخُاسل عٍ األسهى :أوال : طهب انًىا

٣ٔو ّوٛ أُٞاكوخ ػ٘ل اُؼَٔ ثٚ ثبُؼل٣ل ٖٓ اإلعواءاد ئم ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ أُلٞد ألٍٜٔٚ ك٢ ؽبُخ 

اّزواٛ أُٞاكوخ، إٔ ٣وّٞ ثزج٤ِؾ اُْوًخ أٝال ثطِت االػزٔبك ػٖ ٛو٣ن هٍبُخ ٠ٕٞٓ ػ٤ِٜب، ٓغ 

ْ اُطِت ُِْوًخ ٣غت إٔ َٕٝ االٍزالّ ٣وٍِٜب أَُبْٛ ، كل٢ ٗٔ أُْوػ٤ٖ ٠ٕٞ٣ ثبٕ رول٣

 ٣زٖٚٔ اُطِت اُج٤بٗبد اُزب٤ُخ :

 اٍْ أُز٘بىٍ ئ٤ُٚ ُٝوجٚ ٝػ٘ٞاٗٚ ٝػلك األٍْٜ أُووه ئؽبُزٜب ٝاُضٖٔ أُؼوٝٗ .

رزْبثٚ اُٖ٘ٞٓ اُزْو٣ؼ٤خ ك٢ ٛنا أُٚٔبه ث٤ٖ ًَ ٖٓ اُزْو٣غ أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢ ٝ رزٞاكن أ٣ٚب 

واه االّزواٛبد أُطِٞثخ ُطِت أُٞاكوخ أُٞعخ ٖٓ ٓغ ٓب ٗٔ ػ٤ِٚ اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ أ٣ٚب ك٢ ئه

ّ 254ٓبُي اَُْٜ ئ٠ُ اُْوًخ، كول ٖٗذ أُبكح 
(61)

ػ٠ِ اٗٚ ئما ًبٕ اُزل٣ٞذ ٓزٞهلب ػ٠ِ ٓٞاكوخ 

اُْوًخ ٝعت رج٤ِؾ أُٞاكوخ ئ٠ُ اُْوًخ ثوٍبُخ ٓٚٔٞٗخ ٓغ ئّؼبه ثبُز٤َٕٞ رزْ اإلّبهح ك٤ٜب ئ٠ُ 

 ٚ ٝػ٘ٞاٗٚ أ٣ٚب ػلك األٍْٜ أُواك رل٣ٞزٜب ٝاَُؼو أُؼوٝٗ .اٍْ اُْقٔ ٝاُؼبئِخ أُلٞد ئ٤ُ

"137أٓب ك٢ اُزْو٣غ ا٤ُِج٢ كول ٖٗذ أُبكح 
(62)

"ػ٠ِ اٗٚ ك٢ ؽبالد اٗزوبٍ األٍْٜ ئ٠ُ اُـ٤و 

اُقبٙغ ُٔٞاكوخ ٓغٌِ اإلكاهح ، ئما ٗٔ اُؼول أٝ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ػ٠ِ مُي   ٣غت إٔ ٣زٖٚٔ 

أٝ أٍٔبء أُؾبٍ ُْٜ األٍٔبء ٝػلك األٍْٜ أُواك اٗزوبُٜب، ٝاُضٖٔ  ِٛت اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أُٞاكوخ اٍْ

 أُزلن ػ٤ِٚ .

أٓب اُوبٕٗٞ اُلو٢َٗ ُلول أهو اُوٚبء اُلو٢َٗ أ٣ٚب ٝعٞة رج٤بٕ ٌَّ اُْقٔ أُؾبٍ ئ٤ُٚ ك٢ 

ِٛت أُٞاكوخ ٓز٠ ًبٕ ّقٖب ٓؼ٣ٞ٘ب ٓغ مًو أٍٚ ٝػ٘ٞإ ٓوًيٙ اُوئ٢َ٤ 
(63)

 "
 

 

 خصت بًُخ انًىافمت أو انزفض :ثاَيا : انجهت انًخ

ئٙبكخ ئ٠ُ ٓب ٍجن ٣غت إٔ ٣ٖله هواه أُٞاكوخ أٝ اُوك٘ ٖٓ ا٤ُٜئخ أُقزٖخ ك٢ اُْوًخ ٝهل 

ٝعلٗب افزالكب ث٤ٖ ًَ ٖٓ اُزْو٣ؼ٤ٖ أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢ ك٢ َٓبُخ ٓب ٢ٛ اُغٜخ أُقزٖخ ثٔ٘ؼ 

 أُٞاكوخ ٝاُوك٘ ػ٠ِ رل٣ٞذ األٍْٜ ثبُْوًخ ؟

أُإِٛخ ك٢ اُْوًخ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٛوف أَُب٤ٖٔٛ ٝمُي ث٘ٔ ك٢ ٗظبّ اُْوًخ، ئٕ رؾل٣ل ا٤ُٜئخ 

٣ٝوز٢ٚ ئػٔبٍ ّوٛ أُٞاكوخ ئٓب رلفَ ٓغٌِ اإلكاهح أٝ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ أٝ ٓغٌِ أُل٣و٣ٖ أٝ 
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ٓغٌِ أُواهجخ ك٢ ؽبٍ ّوًخ أَُبٛٔخ اُؾل٣ضخ ، َُِٝٔب٤ٖٔٛ ًبَٓ اُؾو٣خ ك٢ رؾل٣ل ا٤ُٜئخ 

 خ أٝ اُوك٘ ٝاُ٘ٔ ػ٤ِٜب ك٢ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ.أُقزٖخ ثوواه أُٞاكو

كول هعؼ اُلوٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٓغٌِ اإلكاهح ٛٞ ا٤ُٜئخ أُقزٖخ ثبُٔٞاكوخ أٝ اُوك٘ ثقٖٞٓ اُز٘بىٍ 

 ٝمُي ٖٓ أعَ ٍوػخ أُؼبٓالد ٝػلّ ػوهِخ أَُبْٛ اُواؿت ك٢ اُز٘بىٍ .

ُٖؾخ ّوٛ أُٞاكوخ ٖٓ ٣ٝغت إٔ ٣ٌٕٞ ارقبم اُوواه ثأؿِج٤خ أػٚبء أُغٌِ ، ٣ْٝزوٛ أ٣ٚب 

اُ٘بؽ٤خ أُٞٙٞػ٤خ إٔ ٣ٌٕٞ ُِْوًخ ِٖٓؾخ ك٢ روو٣وٙ ك٢ هبٜٗٞٗب األٍب٢ٍ ٝاُؼَٔ ثٚ ،  ٝاُـب٣خ 

 ٖٓ ٝٙغ ٛنا اُْوٛ ٛٞ ٢ً ال ٣ٖجؼ ّوٛ أُٞاكوخ ّوٛب رؼَل٤ب أٝ ؽوب ٣واك ثٚ ثبَٛ

 ٣غٞى ُِْوًخ إٔ ًٔب ال ٣غت إٔ ٣زورت ػ٤ِٚ ؽوٓبٕ أَُبْٛ ٓطِوب ٖٓ ؽو٣خ رلاٍٝ أٍٜٔٚ ، ٝ ال

رٚغ ّوٛ أُٞاكوخ كٕٝ إٔ رِزيّ ثْواء األٍْٜ أُؼوٝٙخ ُِج٤غ أٝ ئ٣غبك ْٓزو ُٜب ك٢ ؽبُخ هك٘ 

أُز٘بىٍ ئ٤ُٚ
(64)

. 

ٝأُالؽع أٗٚ ُْ ٣وك ٗٔ ٓؾلكا ك٢ اُزْو٣غ أُـوث٢ ٣ؾلك اُغٜخ أُقزٖخ ثاػطبء أُٞاكوخ أٝ 

ٖٓطِؼ اُْوًخ ك٢ ٓ٘ؼ أُٞاكوخ أٝ اُوك٘ اُوك٘ ُِزل٣ٞذ كول ٝهك ك٢ هبٕٗٞ ّوًبد أَُبٛٔخ 

ػ٠ِ أٗٚ  254ُزل٣ٞذ األٍْٜ كٕٝ رؾل٣ل ٝاٙؼ ، ٌُٖٝ ٤٘ٔٙبً ٖٗذ أُبكح 
(65 )

) ك٢ ؽبٍ ٓٞاكوخ 

اُْوًخ ػ٠ِ اُزل٣ٞذ روّٞ اُْوًخ ثبُوك ػ٠ِ أُلٞد .... ٝك٠ ؽبٍ ُْ رٞاكن اُْوًخ ػ٠ِ أُلٞد 

اُغٔبػ٤خ ك٢ أُلح أُؾلكح ّواء األٍْٜ ... ( ئ٤ُٚ رؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاهح أٝ ٓغٌِ اإلكاهح 

 َٝٗزْق ٛ٘ب ثبٕ اُغٜخ أُقزٖخ ٢ٛ ٓغٌِ اإلكاهح أٝ ٓغٌِ اإلكاهح اُغٔبػ٤خ.

أٓب ك٢ اُزْو٣غ ا٤ُِج٢ كول ؽلك أُْوع اُغٜخ أُقزٖخ ثاػطبء أُٞاكوخ أٝ اُوك٘ ُِزل٣ٞذ ٤٘ٔٙب 

 137ٓغٌِ اإلكاهح كول ٝهك ك٢ ٗٔ أُبكح 
(66 )

ؽبالد ا٤ُٔواس ٣غٞى إٔ ٣ٌٕٞ اٗزوبٍ  ك٤ٔب ػلا

 األٍْٜ ئ٠ُ اُـ٤و فبٙؼب ُٔٞاكوخ ٓغٌِ اإلكاهح .

 انًطهب انثاَي : صدور لزار انًىافمت أو انزفض:

ثؼل ئرٔبّ ئعواء اُزج٤ِؾ ، ٣غت ػ٠ِ اُْوًخ اػزٔبك ِٛت أُٞاكوخ أٝ اُوك٘ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ رل٣ٞذ 

اُْوًخ ثاثالؽ أُلٞد ثبُٔٞاكوخ اُٖو٣ؾخ فالٍ  األٍْٜ كل٢ ؽبُخ هجٍٞ اُْوًخ ُِٔلٞد ئ٤ُٚ روّٞ

أُلح اُز٢ ؽلكٛب أُْوع ، أٓب ك٢ ؽبُخ ُْ رجِؾ اُْوًخ ثبُٔٞاكوخ اُٞ اُوك٘ اُٖو٣ؼ  كٜ٘ب رؼزجو 

ٓٞاكوخ اُْوًخ ؽبِٕخ  ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٣طِن ػ٤ِٜب  ثبُٔٞاكوخ ا٤ُ٘ٔٚخ  ، أٓب ك٢ ؽبٍ هك٘ اُْوًخ 

 ٕٞ اُوك٘ ٕو٣ؾب ٖٓ ا٤ُٜئخ أٌُِلخ ك٢ اُْوًخ ًزب٢ُ:ُِٔلٞد كٜ٘ب ال ٣ٌٖٔ ئال إٔ ٣ٌ
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 أوال : : صدور لزار انًىافمت :

 ( انًىافمت انصزيذت : 1)

ٗغل ٛ٘ب افزالكب ث٤ٖ ٓلح أُٞاكوخ ػ٠ِ ِٛت رل٣ٞذ األٍْٜ ث٤ٖ اُزْو٣غ أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢، كول ٗٔ 

ُٔلٞد ثبُٔٞاكوخ اُٖو٣ؾخ فالٍ اُزْو٣غ أُـوث٢ ػ٠ِ أٗٚ ك٢ ؽبُخ اُوجٍٞ كبٗٚ ػ٠ِ اُْوًخ ئثالؽ ا

أُلح اُوب٤ٗٞٗخ أُؾلكح ، كززْ أُٞاكوخ ئٓب ثبُوك ثبإل٣غبة رجِـٚ اُْوًخ ئ٠ُ أُلٞد أٝ ثؼلّ اُوك 

كافَ اعَ صالصخ أّٜو ٖٓ ربه٣ـ اُطِت 
(67)

ث٤٘ٔب ك٢ ٗٔ اُزْو٣غ ا٤ُِج٢ 
(68  )

ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ ٓٞاكوخ  

 ٖ ربه٣ـ ِٛت أُٞاكوخ ػ٠ِ ٗوَ األٍْٜ .اُْوًخ ٕو٣ؾخ أٝ ٤٘ٔٙخ ٝمُي ث٢ٚٔ ّٜو٣ٖ ٓ

 ( انًىافمت انضًُيت :2)

ارلن ًَ ٖٓ اُزْو٣غ أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢ ػ٠ِ اػزجبه أُٞاكوخ ؽبِٕخ ٠ٛٝ ٓب أِٛن ػ٤ِٚ ًَ ٖٓ 

اُزْو٣ؼ٤ٖ ثبُٔٞاكوخ ا٤ُ٘ٔٚخ ػ٠ِ اُزل٣ٞذ ك٢ ؽبٍ ُْ رجِؾ اُْوًخ أُلٞد ٕواؽخ ثوك٘ اُطِت 

254ٝهك ك٢ ٗٔ أُبكح  ك٢ األعَ أُؾلك ُٜب   ًٔب
("69")

 . 17.95ٖٓ اُوبٕٗٞ 

"138أٓب ك٢ اُزْو٣غ ا٤ُِج٢ كول ٖٗذ أُبكح 
(70)

" ػ٠ِ أٗٚ ك٢ ٛنٙ اُؾبُخ ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ اُْوًخ ك٢ 

ؽبُخ ػلّ هجٍٞ أُلٞد ئ٤ُٚ أُوزوػ، إٔ رجِؾ ئ٠ُ أُؾ٤َ هكٜٚب ك٢ أعَ ّٜو٣ٖ، ٝئال رؼزجو 

ػ٠ِ اإلعواء اُٞاعت اُزو٤ل ثٚ ، ٣ٌٖٔ االػزوبك، ثأٗٚ ٗلٌ  أُٞاكوخ ًأٜٗب ٕبكهح ؛ ٝك٢ ؿ٤بة اُ٘ٔ

اإلعواء اُٞاعت ئرجبػٚ ًٔب ٛٞ اُْإٔ ثبَُ٘جخ ُطِت االػزٔبك أ١ ئثالؽ اُوك٘ ئ٠ُ أُؾ٤َ ػٖ 

ٛو٣ن هٍبُخ ٠ٕٞٓ ػ٤ِٜب ٓغ َٕٝ االٍزالّ، ٝال ٣ْزوٛ أ١ رَج٤ت ثقٖٞٓ هك٘ اُزل٣ٞذ ، 

اُزْبثٚ ث٤ٖ اُزْو٣ؼ٤ٖ أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢ ك٢ ئهواه أُٞاكوخ ٝٛ٘ب ٣غت إٔ ٗ٘ٞٙ ئ٠ُ اٗٚ ٝثبُوؿْ ٖٓ 

ا٤ُ٘ٔٚخ ك٢ ؽبٍ ُْ روك اُْوًخ ك٢ األعَ أُؾلك ُٜب ٛ٘ب ٗ٘ٞٙ ػ٠ِ االفزالف ث٤ٖ اُزْو٣ؼ٤ٖ ك٢ 

أُنًٞهح أػالٙ ثبٕ األعَ  254أُلح أُؾلكح كل٢ هبٕٗٞ ّوًبد أَُبٛٔخ أُـوث٢ ٖٗذ أُبكح 

خ أّٜو ٖٓ ربه٣ـ اُطِت ، أٓب ك٢ اُوبٕٗٞ اُزغبه١ ا٤ُِج٢ كول ٖٗذ أُؾلك ُوك اُْوًخ ٛٞ صالص

ثإٔ األعَ أُؾلك ُوك اُْوًخ ٛٞ ّٜو٣ٖ ٖٓ ربه٣ـ رول٣ْ ِٛت أُٞاكوخ   138أُبكح أُنًٞه أػالٙ 

 ػ٠ِ ٗوَ األٍْٜ .

 ثاَيا : لزار رفض انًذال إنيه انًمخزح : 

ُٔلٞد ك٢ األعَ أُؾلك أػزجو مُي كجٞال ٤٘ٔٙب ًٝٔب ػوٙ٘ب آٗلب اٗٚ ئما ُْ روك اُْوًخ ػ٠ِ ا

ُِٔؾبٍ ئ٤ُٚ ، كإ اُوك٘ ال ٣ٌٖٔ ئال إٔ ٣ٌٕٞ ٕو٣ؾب ٖٓ ا٤ُٜئخ أٌُِلخ ك٢ اُْوًخ ٣زْ رج٤ِؾ 
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أُلٞد ك٢ األعَ أُؾلك ثبُوجٍٞ ٖٓ ربه٣ـ االػزٔبك ئ٤ُٚ
(71 )

ر٘بُٝ٘بٙ ثبُزل٤َٖ ك٢ ًَ ٖٓ اُزْو٣غ 

 أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢.

ُْوًخ اُزيآبد ك٢ ؽبُخ اُوك٘  كٖٔ ؽن اُْوًخ هك٘ ِٛت اإلؽبُخ ث٘بء ػ٠ِ روغ ػ٠ِ ػبرن ا

اُْوٛ اُٞاهك ك٢ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ ، ٢ٌُٝ ال ٣جو٠ ٓبُي اَُْٜ ؽج٤َب ألٍٜٔٚ ٍٝ٘لارٚ ٣ٝوق ػبعيا 

ػ٠ِ اُج٤غ ، ُنا أُيّ أُْوع اُْوًخ  ثبٕ  ٣ْزو١ أؽل أَُب٤ٖٔٛ األٍْٜ أٝ إٔ ٣ْزو٣ٜب اُـ٤و، ٝئٓب 

رْزو١ اُْوًخ ثٔٞاكوخ أُؾ٤َ هٖل رقل٤٘ هأً أُبٍ ٝٛنا ٓب ارلن ػ٤ِٚ ًَ  ٖٓ اُزْو٣ؼ٤ٖ إٔ 

ٖٓ هبٕٗٞ اُْوًبد أُـوث٢ 254أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢  ، كول ٖٗذ أُبكح 
(72 " )

ئما ُْ رٞاكن اُْوًخ 

ّٜو ػ٠ِ أُلٞد ئ٤ُٚ أُوزوػ ، رؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاهح أٝ اإلكاهح اُغٔبػ٤خ كافَ اعَ صالصخ أ

اثزلاء ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِؾ اُوك٘ ، اُؼَٔ ػ٠ِ إٔ ٣زْ ّواء األٍْٜ ئٓب ٖٓ ٛوف اؽل أَُب٤ٖٔٛ أٝ 

 اؽل األؿ٤به أٝ ٖٓ ٛوف اُْوًخ ، ثؼل ٓٞاكوخ أُلٞد ، ألعَ رقل٤٘ هأً أُبٍ .

ٖٓ اُوبٕٗٞ اُزغبه١  ا٤ُِج٢   138ًٔب ٝهك أ٣ٚب  ك٢ ٗٔ أُبكح 
(73")

ػ٠ِ اٗٚ " ٝئما ُْ رٞاكن  

ْوًخ ػ٠ِ اٗزوبٍ األٍْٜ ٝعت ػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاهح ئٕ ٣غل فالٍ رَؼ٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربه٣ـ رج٤ِؾ اُ

اُوك٘ ْٓزو٣ب آفو ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ أٝ اُـ٤و، ًٔب ٣غٞى ُٔغٌِ اإلكاهح اُؼَٔ ػ٠ِ إٔ رْزوٟ 

اُْوًخ رِي األٍْٜ ٖٓ اعَ رقل٤٘ هأً أُبٍ ك٤ٔب ثؼل ثو٤ٔزٜب ٝٛ٘ب ٗزؾلس ػٖ ك٤ٔب ُْ ٣زْ االرلبم 

 ػ٠ِ صٖٔ األٍْٜ ٝاُْواء ؟

كول ٗٔ اُزْو٣غ أُـوث٢ 
(74)

ػ٠ِ اٗٚ " ئما اٖٗوّ األعَ أُؾلك ثضالصخ أّٜو كٕٝ رؾو٤ن اُْواء 

اػزجود أُٞاكوخ ؽبِٕخ ؿ٤و اٗٚ ٣ٌٖٔ رٔل٣ل ٛنا األعَ ٓوح ٝاؽلح ُٝ٘لٌ أُلح ثطِت ٖٓ اُْوًخ 

 ث٘بء ػ٠ِ أٓو هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ثٖلزٚ هب٠ٙ أَُزؼغالد.

ُْ ٣زَٕٞ اإلٛواف ئ٠ُ ارلبم ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ثقٖٞٓ ٍؼو األٍْٜ، ؽلك ٖٓ ٛوف فج٤و ثؼ٤٘خ ٝئما 

 اإلٛواف، ٝئما ُْ ٣زلوٞا ثْإٔ اُقج٤و ك٤ؼ٤ٖ ٖٓ ٛوف هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ثٖلزٚ هب٠ٙ أَُزؼغالد.

ٝٛ٘ب ُْ ٣قزِق اُزْو٣غ ا٤ُِج٢ ك٢ ٖٗٚ ػ٠ِ " ئما ُْ ٣زْ االرلبم ػ٠ِ اُضٖٔ، ٣ز٠ُٞ رؾل٣لٙ فج٤و 

 ٖ ٖٓ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ االثزلائ٤خ أُقزٖخ .ٓؼ٤

ٝئما اٗو٠ٚ األعَ أُنًٞه ك٢ ٛنٙ اُلزوح كٕٝ إٔ رغل اُْوًخ ْٓزو٣بً، اػزجو مُي ٓٞاكوخ ػ٠ِ 

 اٗزوبٍ األٍْٜ.
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 انًطهب انثانث : جشاء يخانفت أدكاو شزط انًىافمت 

أُٞاكوخ ٖٓ ؽ٤ش رؾل٣ل هؿْ ٝعٞك رْبثٜٚ ث٤ٖ ًَ ٖٓ اُزْو٣ؼ٤ٖ أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢ ثٔب ٣زؼِن ثْوٛ 

ًَ ٖٓ ٓغبٍ رطج٤وٜب ّٝوٝٛ ٕؾزٜب ٝئعواءاد ر٘ل٤نٛب ئال أ٢٘ٗ ٝعلد افزالكب ك٢ اُغياءاد ك٢ 

 ؽبٍ ٓقبُلخ أؽٌبّ ّوٝٛ أُٞاكوخ .

كول ؿلَ أُْوع أُـوث٢ ػٖ َٓبُخ اُغياء ُٔقبُلخ أؽٌبّ ّوٛ أُٞاكوخ ٝػلّ اؽزوآٚ ئم ُْ أعل 

ب ٗغل افزالكب ث٤ٖ اُزْو٣غ أُـوث٢ ًَٝ ٖٓ اُزْو٣ؼ٤ٖ ا٤ُِج٢ أ١ ٗٔ ٣٘ظْ ٛنٙ أَُبُخ، ٝٛ٘

ٝاُلو٢َٗ ، ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ االعزٜبك اُوٚبئ٢ ك٢ أُـوة ًبٕ هل أكبك ثبٕ اُزل٣ٞذ اُن١ ٣أر٢ 

ثلٕٝ اؽزواّ ُِ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِْوًخ ثبَٛ ٝرؼزجو ػ٤ِٔخ اُزل٣ٞذ ثبِٛخ ٝعبء مُي ثؾٌْ ٖٓ ٓؾٌٔخ 

ّ أَُز٘ل ػ٠ِ 12/2/2008أُإهؿ ك٢  661ُلاه اُج٤ٚبء ك٢ هواهٛب ههْ االٍزئ٘بف اُزغبه٣خ ثب

ًَ رل٣ٞذ ُألٖٗجخ ٣زْ كٕٝ اؽزواّ ٓوز٤ٚبد أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُ٘ظبّ  –اُوبػلح )اُْوًبد 

األٍب٢ٍ ُِْوًخ ، ٣زؼ٤ٖ اُزٖو٣ؼ ثاثطبُٚ(  ثأٗٚ رجطَ ػ٤ِٔخ اُزل٣ٞذ أُنًٞهح ك٢ اُو٤ٚخ ألٜٗب 

ٖٓ ث٘ٞك اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِْوًخ أُ٘ظٔخ ُؾن اُٞاهس أٝ األهبهة ك٢ إٔ  عبءد ٓقبُلخ ُ٘ٔ ث٘ل

 ٣ٖجؾٞا ّوًبء ك٢ اُْوًخ ّٝوٝٛ اُوجٍٞ .

كول أًل أُْوػبٕ أُـوث٢ ٝا٤ُِج٢ ثجطالٕ ػ٤ِٔخ رل٣ٞذ األٍْٜ ئما ٝهغ ٓب ٣قبُق ّوٛ أُٞاكوخ 

 أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٚ ك٢ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ.

135كجبالٍز٘بك ئ٠ُ أُبكح
("75 )"

ٖٓ اُوبٕٗٞ اُزغبه١ ا٤ُِج٢ اُن١ ٣٘ٔ ػ٠ِ اٗٚ ُِْوًخ إٔ روك٘  

رَغ٤َ اُج٤غ ك٢ ػلح أؽٞاٍ مًو ٖٓ ٜٙٔ٘ب هك٘ اُج٤غ أٝ ٗوَ ا٤ٌُِٔخ ٓقبُلب ُِوبٕٗٞ أٝ ػول 

اُزأ٤ٌٍ أٝ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ُِْوًخ، ئم ٣ؼزجو اُج٤غ اُن١ ٣قبُق ٖٗب ِٓيٓب ٖٓ اُوبٕٗٞ أٝ ٖٓ 

٠ مُي، كإ ّوٛ أُٞاكوخ ٣ؼزجو ٖٓ اُوبٕٗٞ األٍب٢ٍ ُِْوًخ ٣ٝغت اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ٝه٤بٍب ػِ

 اُزو٤ل ثٚ ٝئال ٝهغ اُزلاٍٝ ثبٛال.

ًٔب اػزجو أُْوع اُلو٢َٗ إٔ أ١ ػ٤ِٔخ ُزلاٍٝ ُألٍْٜ رقبُق ّوٛ أُٞاكوخ ك٢ٜ ثبِٛخ ٝٛنا ًٔب 

ؼزجو ثبِٛخ"ٝهك ٕواؽخ ٝثٌَْ ٓؾلك ك٢ اُ٘ٔ اُزْو٣ؼ٢ " اإلؽبُخ أُقبُلخ ُْوٛ أُٞاكوخ ر
(76.) 
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الخاتمة
 : 

ئٕ اُطج٤ؼخ اُقبٕخ ثج٤ئخ االٍزضٔبه ٝال ٤ٍٔب ك٢ ٍٞم األٝهام أُب٤ُخ ٣ٌٕٞ ٓؾلٞكب ثبُٔقبٛو 

ٝأُٚبهثخ ٓٔب ٣َجت ك٢ ٗٞع ٖٓ االٙطواة ك٢ أٍؼبه األٍْٜ ً  ٖٓ ؽ٤ش  اهرلبع ٝٛجٞٛ اَُؼو 

خ ك٢ ّوًبد أَُبٛٔخ ٝاالٍزضٔبه ك٢ ، األٓو اُن١ ٣إصو ػ٠ِ ئهلاّ أَُزضٔو٣ٖ  ػ٠ِ أَُبٛٔ

ٍٞم األٝهام أُب٤ُخ ، ًٔب ٣إكٟ ٛنا اُٞٙغ كفٍٞ أُ٘بك٤َٖ ُِْوًبد ُالٍزؾٞام ػ٤ِٜب ٝر٣ٌٖٞ 

عٔبػبد ماد ِٖٓؾخ ٝاؽلح ٝا٤َُطوح ػ٠ِ ٓوًي اُوواه ك٤ٜب ، ٓٔب ٣إصو ٍِجبً ػ٠ِ اُْوًخ  ، ُنا 

و٣ٖ ُِْوًخ ٖٓ فالٍ ٙجٜ ؽن أَُبْٛ إٔجؼ ٖٓ أُؾزْ ٙجٜ ؽوًخ كفٍٞ أَُب٤ٖٔٛ ٝأَُزضٔ

ٗلَٚ ك٢ اُزٖوف ك٢ أٍٜٔٚ  ٖٓ فالٍ ئكهاط ؽن أُٞاكوخ ُِْوًخ  ػ٠ِ أُلٞد ئ٤ُٚ أ١ أُْزوٟ 

ٝاُن١ ٣ٚل٠ ك٢ اُؾو٤وخ ٗٞػب ٖٓ االػزجبه اُْق٢ٖ ك٢ ّوًبد أَُبٛٔخ ، ٝهل عوٟ اُؼَٔ ػ٠ِ 

قبٓ اُن٣ٖ ُْٜ اُؾن ك٢ ّواء أٍْٜ ٛنا اُو٤ل ك٢ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ثـوٗ ؽٖو ٗطبم األّ ئكهاط

اُْوًخ ، ٓغ ٓواػبح ػلّ اإلفالٍ ثؾن أَُبْٛ ك٢ ؽو٣خ رلاٍٝ أٍٜٔٚ  ، ػ٠ِ اٗٚ ٣غت إٔ رٞاىٕ 

اُْوًخ ث٤ٖ ِٖٓؾزٜب ِٖٝٓؾخ أَُبْٛ اُواؿت ك٢ اُج٤غ  ئم ٣غت إٔ ٣زٖٚٔ ئُياّ ا٤ُٜئخ 

إٔ رولّ ْٓزو ثل٣َ أٝ إٔ روّٞ  أُقٖٖخ ك٢ اُ٘ظو ك٢ ِٛت اُز٘بىٍ فالٍ ٓلح ٓؼ٤٘خ ٝئال ػ٤ِٜب

 اُْوًخ ثْواء األٍْٜ ثبَُؼو اُن١ ٣ٞاكن ػ٤ِٚ ٓبُي اَُْٜ .

 والتوصيات :النتائج 

 الؽظ٘ب فِٞ ًَ ٖٓ اُزْو٣ؼ٤ٖ ك٢ أُـوة ٤ُٝج٤ب ٖٓ : -

 عٜخ ههبث٤خ رؼَٔ ػ٠ِ ٓواهت ٍِطخ اَُٞم ٝآ٤ُخ ػِٜٔب . -

 ٖٓ ػ٤ِٔخ اُزلاٍٝ كافَ اَُٞم . ٤ٛئخ ٓؾب٣لح رَزوجَ ٌّٟٞ ٝٛؼٕٞ أَُزضٔو٣ٖ  -

ػلّ أَُبػ َُٞم األٝهام أُب٤ُخ ثبرقبم هواه ٝهق اُزل٣ٞذ ئال ك٢ أ٤ٙن اُؾبالد ٝثٌَْ ٓؾلك  -

 ٝؽٖو١ ٝمُي ثؼل افن ٓٞاكوخ ٤ٛئخ األٍٞام أُب٤ُخ  .

ٖ ٖٓ ٣غت ئْٗبء ٤ٛئخ ٌٓٞٗخ ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ أُو٤ل٣ٖ ك٢ ٍٞم األٝهام أُب٤ُخ  ُؾٔب٣خ أَُزضٔو٣  -

 أفطبء ئكاهح اَُٞم ػجو هجٍٞ ٌّٟٞ ٝٛؼٕٞ ٖٓ أَُزضٔو٣ٖ ك٢ هواهاد اَُٞم  .
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 الهوامش

التفوٌت والتداول   / التداول : انتقال ملكٌة األسهم عن طرٌق إحدى طرق نقل الملكٌة  - 1

ل عنها كالتورٌث ونقل الملكٌة عن طرٌق  سوق األوراق المالٌة أونقل الملكٌة عن طرٌق التناز

فً شكل هبة  إلى ما ذلك من الطرق ، أما التفوٌت فهو نقل ملكٌة السهم عن طرٌق سوق األوراق 

 المالٌة فقط ..

انظر حمزة بن الديب ، القيود الواردة عمى تداول األسيم ،بحث لنيل درجة الماجستير في  -2
 . 2018-،2017مجال قانون األعمال ، جامعة بو ضياف ، الجزائر ، 

، حرٌة المساهم فً التنازل عن األسهم ، بحث لنٌل درجة ن غالٌة سمٌة فاطمة لزهراء ب -3

 . 79صم،  2008-2007الماجستٌر فً القانون الخاص ، جامعة أبو بكر بلقاٌد ،الجزائر سنة 

غادة احمد عيسى غادة احمد عيسى ، االتفاقيات بين المساىمين  فى شركات المساىمة ، - 4
 . 52م ، ص 2008المؤسسة الحديثة لمكتاب ، طرابمس لبنان ،  الطبعة االولى ،

عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساىم في شركة المساىمة، دار الكتب  القانونية،  -  5
 381، ص2008

عبد الباسط كريم مولود ، تداول االوراق المالية ، دراسة قانونية  مقارنة ، منشورات الحمبى -6
 109صم ،  2009عة اولى ، بيروت ، الحقوقية ، طب

،  1وق ابراهٌم جاسم ، حقوق المساهم ركة مساهمة ، منشورات حلبى الحقوقٌة ، طفار -7

 126م ، ص  2008

Voire, cass.com.22 oct.1969, J.C.P(d.c.a.), 1970, II,88094, note Paillusseau-8-   

 م2007ي التنازل عن األسيم ،انظر بنغالية سمية فاطمة الزىراء ، حرية المساىم ف
–Voire, J.H Beaufort, Le droitd’ agrément dans  les sociétés de 

presse,Rev,Soc.1994,p433 

 م2007األسهم ، عن انظر بن غالٌة سمٌة فاطمة الزهراء ، حرٌة المساهم فً التنازل – 9

 26510 ، مرجع سابق ، ص  بسيونيعبد االول عابدين بن محمد  - 
  49ص ،غادة احمد عٌسى المرجع السابق  - 11

" ويطمق عمييا بالمغة الفرنسية اصطالح    agrement’d   ’ qgre’La clause d
12 -  "  

- 13- voire  ,philippe merle ,Droit  coémmercialsocioété  commercial  , 

5éme édition ,  Dallollz  ,Paris -  2005   , P258 
 سمية ، حرية المساىم في التنازل عن األسيم بنغالية انظر
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لذلك حرصت اغمب التشريعات عمى اضافة ىذا القيد في النظام األساسي ولكن بشرط ان  - 14
 لممساىم األساسية الحقوق نظرية تيبار، عمار تمتزم الشركة بتقديم مشترى اخر . لممزيد انظر محمد

 الحقوق جامعة في دكتورة درجة لنيل رسالة ، ألولا الجزء ، مقارنة دراسة ،  المساىمة شركة في
 436م ، ص 1999 مصر،. الشمس، عين
 293م ، ص 2002محمد فريد العرينى ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ن القاىرة  - 15
. 

نين اهلل ، حرية المساىم في التنازل عن اسيمو ) دراسة مقارنة بين القانو  حمد اهلل حمد حمد - 16
 .  78م ، ص 1994المصري والفرنسي(دار النيضة العربية ، القاىرة ،

17-      chvika Eyal ; Les clauses li,itant la libre disposition des actions ;these de 

doctorat; universitepqrisll ; 1992;p846  
رجة الماجستير في مجال قانون بحث لنيل دبن الديب ، القيود الواردة عمى تداول األسيم  ةانظر حمز 

 .2018-،2017االعمال ، جامعة بو ضياف ، الجزائر ، 

محمد فتاحي، حرية تداول االسيم في شركات المساىمة في القانون الجزائري ) دراسة مقارنة(، دار  -18
 282م  ، ص2013الخمدونية ،

19-J.MALHERBE،Y.DECORDT،PH.LAMBRECHT،PH.MALHERBE،Droit des sociétés 

précis ،BRUYLANT ،3ème éd. ،2009 ،n° 902 ،p. 536   

انظربن وٌراد أسماء ، حماٌة المساهم فً شركات المساهمة ، أطروحة نٌل الدكتوراة فً قانون االعمال ، 

 م 2017-201جامعة ابى بكر بلقاٌد ، الجزائر ن

20  -G.VUILLERMET et G.HUREAU ،Droit des sociétéscommerciales ،3ème éd ،

1969 ،p. 235. 

 المساىمة ، مرجع سابق . شركات في المساىم أسماء ، حماية بنويراد انظر

غادة احمد عيسى ، االتفاقيات بين المساىمين فى شركات المساىمة ، الطبعة األولى ، المؤسسة  -21
 48م ، ص 2008لبنان ، –الحديثة لمكتاب ، طرابمس 

22 - G.PARLEANI،Les pactesd’actionnaires،Rev-soc.،1991،p.12  

 وٌراد أسماء ، حماٌة المساهم فً شركات المساهمةبن .أنظر ، مرجع سابق

 . 80 ص ، اهلل محمد حمد اهلل ، المرجع السابق حمد – 23.
عمى طالل ىادى، االعتبار الشخصي واثرة بالنسبة لتأسيس وتداول االسيم والحصص في شركات - 24

 228، ص 2012ية ، القاىرة ، االموال ، دار النيضة العرب

 84حمد اهلل محمد  حمد اهلل ، مرجع سابق ، ص - 25

 49غادة احمد عيسى، المرجع السابق، ص  - 26
 287محمد فتاحي، مرجع سابق ، ص - -27



 و 9102  يجهت انجبم نهعهىو انخطبيميت واالَساَيت

 

 ( 435)   صفحةم (                               9102العدد الرابع                                     ) ديسمبر 
 

عماد محمد امين السيد رمضان ، حماية المساىم  في شركة المساىمة ، دار الكتب القانونية ، -28 
 383م  ، ص 2008

29 -Art 285 et 287 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 ،décretd’application de 

la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 ،code de commerce français ،Dalloz ،éd. ،

2002. P. 2143. 

 ويراد أسماء ، حماية المساىم في شركات المساىمة  ، مرجع سابقبن رأنظ
30-   G.RIPERT cité par Cl.BERR،L’exercice du pouvoirdans les 

sociétéscommerciales ،th. ،Paris ،1961 ،n° 376 ،p. 227 ...  

 مرجع سابق  ، المساهم شركات فً المساهم حماٌة ، أسماء نظر

 قانون شركات المساىمة. 17.95من القانون  255المادة  - 31
 . 20.05ية من القانون رقم ) أ ( :تم نسخ وتعويض احكام ىذه المادة بمقتضى المادة الثان

 م القانون التجاري الميبي، نشر في الجريدة الرسمية  عدد2010لسنة  23من القانون  139المادة  -32 
 .21/8/2010(، بتاريخ 12خاص رقم  )

  33 - Voire ,G.Mazet, Les clauses statutaires d'agrément, Rev.Jur.com. nov. 

1990, p66   

، حرية المساىم في التنازل عن األسيم ، بحث لنيل درجة الماجستير مية فاطمة لزىراء انظر بن غالية س
 م. 2008-2007بمقايد ،الجزائر سنة  في القانون الخاص ، جامعة ابوبكر

  انظر كال من : -34 

فتات فوزى، الضوابط القانونية لموفاء بالحصص والتصرف في الشركات التجارية، القانون الجزائري،  -
   يوان المطبوعات د

 . 2007الجامعية، وىران 

 .م 2008عماد محمد امين السيد رمضان، حماية المساىم في شركة المساىمة، دار الكتب القانونية ،   -
35 - G.RIPERT.cité par Cl.BERR ،L’exercice du pouvoirdans les 

sociétéscommerciales ،th.،Paris ،1961 ،n° 376 ،p. 227 

 المساىمة ، مرجع سابق .حماية المساىم في شركة  أسماء،ن ويراد انظر ب
36 - certaines restrictions sont imposées par la loi;d’autres sont autorisées par 

la loi…" R.SAVARIER et J.SAVATIER ،Droit Des affaires،Litec،éd.1967 ،

n°179،p.109 ; M.SALAH. ،n° 321 ،p. 379 
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 التجارية، الشركاتاالعمال التجارية والمؤسسة  التجاري، مقدمةالقانون  طو، اصولطفى كمال مص -37
 448 بيروت، ص ، التجارية

رضوان، الشركات التجارية في القانون المصري المقارن ،شركة المساىمة ،  أبوزيد رضوان  بوزيد – 38
 175 ، .العربي ، مصر، بدون تاريخ النشر الفكر دار

39 - Civ. 9 Fév. 1937. D. 1937, 1, 73, note Besson, cité par Y. GUYON ,  Rejet 

n° 4, p. 796    
خديجة، المميزات القانونية لمسيم، رسالة ماجستير، كمية الحقوق جامعة وىران بمقايد  بمعربيانظر 

،2013-2014 
 . 295ص سابق، مرجع  القميوبى،سميحة  -40

   41- Voire,J .Hémard,F.Terré et P.Mabilat,Les sociétés commerciales,TIII 

,Dalloz ,Paris,1978, p385     41  
     2008-2007سمٌة، حرٌة المساهم فً التنازل عن االسهم ،  انظر بن غالٌة

42  -   RIPERT Georges, et René. Roblot ,traité de droit  commerciale ,  T1 18ed 

, LIDJ .paris  M. GERMAIN;2001. P 318 
 م 2018-2017بن الذيب ،  القيود الواردة عمى تداول األسيم    انظر حمزة

عبد االول عابدين محمد بسيونى ، مبدأ حرية تداول  بسيونيعبد االول عابدين محمد  - 43
م  2008شركات المساىمة ،دراسة فقيية مقارنة  ،  دار الفكر الجامعى ، طبعة اولى ، فياالسيم 

 250ص، 

،  الفصل الثانً الشركات لتجارٌة ، المادة  رقم  2010لسنة  23رقم  التجاريون القان - 44

( من بند قٌود على تداول االسهم ،  " فٌما عدا  حاالت المٌراث ٌجوز ان ٌكون انتقال 137)

 االسهم الى الغٌر خاضعا لموافقه مجلس االدارة ، اذا نص العقد او النظام األساسً على ذلك ..."

 110الباسط كرٌم مولود المرجع السابق ، ص  عبد - 45

الشركات التجارية ، دار النيضة العربية، القاىرة ، الطبعة األولى ،  سميحة القيموبى،  -  46
 . 297ص م ،1993

 228ص  ،المرجع السابق ىادى،عمى طالل - 47

 52ص  السابق،المرجع  عيسى،غادة احمد  -48
 . 51مرجع سابق ، ص عيسى،غادة احمد  -49
 من قانون شركات المساهمة   254المادة  -50

 التجاري .القانون  2010لسنة  23من القانون  138المادة  - 51
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 المساىمة.من قانون شركات  254المادة  -52
 التجاريالقانون  2010لسنة  23من القانون  138المادة  - 53

 53 غادة احمد عبسى المرجع السابق ص– 54
 303وص   299المرجع السابق ص  سميحة القميوبى- 55
 229عمى طالل ىادى ، مرجع سابق ، ص  - 56
  1966 يوليوز 24 الفرنسي القانون من 274 المادة -57
المعدلة بموجب المادة االولى من القانون رقم  253شركات مساىمة ، مادة  17.95قانون   -58

20.05  
م ، ملف تجارى عدد 30/08/2012 فى المؤرخ 770قرار محكمةالنقضفٌالمغربعدد -59

933/3/1/2011  

  2010لسنة  23من القانون رقم  137المادة  - 60

 قانون شركات المساىمة  17.95من القانون  254المادة  -61

 م 2010 لسنة23 الميبي رقم  يالتجار  القانون من 137 المادة- 62
63   - Cass.com. 26/04/1994 ,R.J.D.A. °1994,n 932 p. 80 

 شركات المساهمة ، مرجع سابق .  فًحماٌة المساهم  أسماءوٌراد انظر بن 

 ص،م2000 لبنان، نشر دار ، ، دراسة في القانون المقارن االعمال قانون ببغمغ نعيم – 64
446 

  17.95 القانون من 254 المادة - 65

 م 2010 لسنة 23 القانون من 137 المادة- 66

 ت المغربى .قانون الشركا 17.95من القانون  254المادة  - 67
 م 2010لسنة  23رقم  يتجارلمن القانون ا 138المادة  -68

 17.9569 القانون من  254لمادةا -69

  .م2010 لسنة23التجارى رقم منالقانون138  المادة - 70

 . 65بمعربى خديجة المرجع السابق ، ص -71

 قانون شركات المساىمة  17.95من القانون  254مادة  - 72
 م القانون التجاري  اللٌبً . 2010اسنة  23القانونمن  138مادة  -73

  17.95من القانون  254مادة  - 74
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 .2010( لسنة 23من القانون التجاري اللٌبً رقم) 135مادة  - 75

76 - com. fr. toute cession effectuée enuviolation d'Uen clause  ... .. ..-
23-228822L– - Art 228 -    - d'agrémentfigurant Dans les statuts  estnulle 

 2018-2017، القيود الواردة عمى تداول االسيم ، انظر حمزة بن الذيب
 

 المراجع العربية

،  األولىشركات المساهمة ، الطبعة  فًغادة احمد عٌسى ، االتفاقٌات بٌن المساهمٌن   -1

 م.2008المؤسسة الحدٌثة للكتاب ، طرابلس لبنان ، 

ٌن السٌد رمضان، حماٌة المساهم فً شركة المساهمة، دار الكتب  القانونٌة، عماد محمد أم-2

 م .2008

 الحلبًالمالٌة ، دراسة قانونٌة  مقارنة ، منشورات  األوراقعبد الباسط كرٌم مولود ، تداول -3

 .م  2009، بٌروت ،  أولىالحقوقٌة ، طبعة 

الطبعة الحقوقٌة ،  حلبًاهمة ، منشورات مسالركة فً شجاسم ، حقوق المساهم  إبراهٌمفاروق  -4

 .م  2008،  األولى

 األسهمعابدٌن محمد بسٌونى ، مبدأ حرٌة تداول  األولعبد  بسٌونًعابدٌن محمد  األولعبد -5

 .م  2008، أولى، طبعة  الجامعًفى شركات المساهمة ،دراسة فقهٌة مقارنة  ،  دار الفكر 

مساهم فً التنازل عن أسهمه ) دراسة مقارنة بٌن القانونٌن حمد هللا حمد حمد هللا ، حرٌة ال-6

 م . 1994المصري والفرنسً(دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،

 م. 2002القاهرة  ،، الشركات التجارٌة ، دار المطبوعات الجامعٌة  ًمحمد فرٌد العرٌن -7

لجزائري ) دراسة فً شركات المساهمة فً القانون ا األسهممحمد فتاحً، حرٌة تداول  -8

 .م  2013مقارنة(، دار الخلدونٌة ،

على طالل هادى، االعتبار الشخصً واثرة بالنسبة لتأسٌس وتداول االسهم والحصص فً -9

 م. 2012شركاتاالموال ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، 

القانونٌة ،  عماد محمد امٌن السٌد رمضان ، حماٌة المساهم  فً شركة المساهمة ، دار الكتب-10

 م . 2008
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فتات فوزى، الضوابط القانونٌة للوفاء بالحصص والتصرف فً الشركات التجارٌة، القانون  -11

 .م 2007الجزائري، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، وهران 

التجارٌة، االعمال التجارٌة والمؤسسة  التجاري، مقدمةالقانون  طه، اصولمصطفى كمال  -12

 ٌروت .بدون تارٌخ طبع ،ب

رضوان، الشركات التجارٌة فً القانون المصري المقارن، شركة المساهمة ، دار أبوزيد  -13

 الفكر العربً، مصر، بدون تارٌخ النشر .

أحمد محمد أبو الروس ، الموسوعة التجارٌة الحدٌثة ، التجار والشركات والمحل التجاري ، 14-

 سنة النشر بدون تارٌخ طبع . الجزء األول ، الدار الجامعٌة ، لبنان ، بدون

القٌلوبى، الشركات التجارٌة ، دار النهضة العربٌة، القاهرة ، الطبعة األولى ،   سمٌحة-15

 م  .1993

 .م2000 ،دارنشرلبنان،، دراسة فً القانون المقارن االعمال قانون،  مغبغب نعٌم -16

ٌر، كلٌة الحقوق جامعة وهران ، الممٌزات القانونٌة للسهم، رسالة ماجستبلعربى خدٌجة  -17

 . م 2014-2013بلقاٌد ،

 المجالت العلمٌة 

بوعزة دٌدن، مدى حرٌة المساهم فً التصرف فً أسهمه ، مجلة سداسٌة للدراسات القانونٌة ،  -1

 م، العدد الثانى .2005 جامعة أبوبكر بلقاٌد ، كلٌة الحقوق، تلمسان،

 االطروحات والرسائل

نظرٌة الحقوق األساسٌة للمساهم فً شركة المساهمة، دراسة مقارنة،  محمد عمار تٌبار، -1

 .م  1999الجزء األول، رسالة لنٌل درجة دكتورة فً الحقوق جامعة عٌن الشمس،. مصر، 

، حرٌة المساهم فً التنازل عن األسهم ، بحث لنٌل درجة بن غالٌة سمٌة فاطمة لزهراء  -2

 م. 2008-2007ة ابوبكربلقاٌد ،الجزائر سنة الماجستٌر فً القانون الخاص ، جامع

حمزة بن الدٌب، القٌود الواردة على تداول األسهم بحث لنٌل درجة الماجستٌر فً مجال قانون -3

 م  2018-2017االعمال ، جامعة بو ضٌاف ، الجزائر ، 

 

 



 و 9102  يجهت انجبم نهعهىو انخطبيميت واالَساَيت

 

 ( :43)   صفحةم (                               9102العدد الرابع                                     ) ديسمبر 
 

  -المراجع األجنبية

1 - Yves Guyon , Droit des affaires ,droit commercial general et societe T1,9 

Emme adition , Econominica D elta , paris , 1996,  

2- cass.com.22 oct.1969, J.C.P(d.c.a.), 1970, II,88094, note Paillussea 

3– J.H Beaufort, Le droitd’ agrément dans  les sociétés de 

presse,Rev,Soc.1994 . 

4- philippe merle ,Droit  coémmercialsocioété  commercial  , 5éme édition , 

Dallollz ,Pari,2005  . 
5- chvika Eyal ; Les clauses li,itant la libre disposition des actions ;these de 

doctorat; universitepqrisll ; 1992 . 
6-J.MALHERBE،Y.DECORDT،PH.LAMBRECHT،PH.MALHERBE،Droit des 

sociétés précis ،BRUYLANT ،3ème éd. ،2009 ،n° 902. 

7- G.VUILLERMET et G.HUREAU ،Droit des sociétés commerciales ،3ème 

éd ،1969. 

8-G.PARLEANI،Les pactes d’actionnaires،Rev-soc. ،1991  .  

9- Art 285 et 287 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 ،décret  

d’application de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 ،code de commerce 

français ،Dalloz ،éd. ،2002. 
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15- J .Hémard,F.Terré et P.Mabilat,Les sociétés commerciales,TIII ,Dalloz 

,Paris,1978, . 

16 - RIPERT Georges, et René. Roblot ,traité de droit  commerciale ,  T1 

18ed , LIDJ .paris  M. GERMAIN;2001. P 318 

17 - Cass.com. 26/04/1994 ,R.J.D.A. °1994,. 
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