
 �ار� القان�ن ال�ّ مفه�م : لاألوّ ال���ر 

�� القان�ن ال�ّ  - الأوّ �   �ار� تع

 ون1ا0 ال"ّ!ار في م�ارسة ت!ارته�، مع اإلشارة إلى أّن ال"!ار�ة  األع�الذل� الف�ع م� ف�وع القان�ن ال�اص ال�� ���� 
�وات ل;@ االق"7ادی<� تع>ي ت;اول ال:ّ !ارة ع� مفه�مها في عل� االق"7اد، فال"ّ ��"لف !ارة في ن�3 القان�ن مفه�م ال"ّ 

 "�1لفي القان�ن ه�ا ال�ع>ى ل !ارةال"ّ وت�ز�عها، أ� تق"�7 على ع�لHة ال�ساGة ب<� ال�>"ج وال�D"هل� في ح<� ت"!اوز 
   .>اHKةالع�لHات ال7ّ 

  

  )خ)ائ)ه( �ار� م%�رات وج�د القان�ن ال�ّ  - ثان ا

ال�Dعة في ان!ازها R�الف ال�عامالت ال�;نHة ال"ي ت"7ف RالPQء في  إلىال�عامالت ال"!ار�ة ت�"اج : ال/�عة - 1
Rاب�ام ال7فقات ال"!ار�ة واالب"عاد ع� ال�"علقة  لإلج�اءات، ل�ا جاءت ق�اع; القان�ن ال"!ار� م"�U>ة تTHDQا إب�امها

   .وس�عة الف7ل في ال�>ازعات ال�"علقة بها إثQاتها تDه<لو  ال�1لHات

ن اغل] الع�لHات ت"� Rأجل لل�فاء، ل�ا جاءت ق�اع; ألال:قة واالئ"�ان  إلىت�"اج ال�عامالت ال"!ار�ة  :االئ��ان - 2
ى حقه في مHعاد االس"�قاق م:ل ت��U لل"اج� ال��7ل علوالق�اع; ال"ي  األن�3ةالقان�ن ال"!ار� م"�U>ة ال[:<� م� 

 .ال�;ی� مهلة لل�فاء Rال�رقة ال"!ار�ة ، اف"�اض ال"Uام� ب<� ال�;ی><�، ال"1;د في م>حاإلفالسم ن3ا

  

 القــان�ن ال��ـــار�  ن4اق ت4%23 -ثال1ا

�ة ال��ض�7 ة  - 1�، فإذا قام ش�R dع�ل األع�ال ال"!ار�ةR ت"�;د دائ�ته"!ار� ت�@ أن القان�ن ال :)ةال�اد;(ال:9
أم غ<� تاج�، و ح"ى و ل� قام Rه م�ة  ات!ار� فإن ه�ا الع�ل ت���ه ق�اع; القان�ن ال"!ار� س�اء fان القائ� Rه تاج� 

ال�"علقة  األح�امالقائ�<� بها م:ل  األش�اصHfف�ا fانk صفة  األع�العلى نفg  األح�ام، وعلHه تhiT نفg واح;ة
  .ال"!ار�ة ال"ي تhiT على ال"اج� وغ<� ال"اج� Rاألوراق

�ة ال=>) ة  - 2�ت�@ أن القان�ن ال"!ار� في أصله قان�ن مه>ي ی>�3 ن1ا0 م� ��"�ف�ن ال"!ارة دون  ):ةال<ات ( ال:9
غ<�ه� ، ل�ل� فال ب; م� ت�;ی; ال�ه� ال"!ار�ة على سi<ل ال��7، فإذا قام ش�d غ<� تاج� Rع�ل م� HiGعة ت!ار�ة 

تع�د إلى الق�اع; و العادات و ال>�3 فإن ه�ا الع�ل ���ج ع� دائ�ة الع�ل ال"!ار� ، ألن أصل ن1أة ه�ا الف�ع م� القان�ن 
  .ال"ي اب";عها ال"!ار األم� ال�� أصQح Rه قان�نا مه>Hا

 3 -  ّ�"ي الّ ) ق ت ج (  01في ال�ادة اج� ، ح<m ع�ف ال"ّ ب<� ال>�3�"<� ال��1ع ال!lائ��  ج�ع :ع ال�Aائ�� م�@� ال�=
d<ع;ّ : " ت� HiG d�ل شf ا و تاج�ا�اش� ع�ال ت!ارQ"ّ عي أو مع>�� ی�الف �R ي القان�نUه مه>ة مع"ادة له ما ل� �ق��



أشار و ، )ال>�3�ة ال��ض�HKة( اج�!ار� في ت�;ی; وصف ال"ّ ال��1ع ال!lائ�� ق; اس">; على الع�ل ال"ّ  ف>الحt أنّ  ."ذل�
القان�ن h في حالة ع;م وج�د نHv dه �iTّ !ار، و !ار� على العالقات ب<� ال"ّ ���D القان�ن ال"ّ " :م��ر 01في ال�ادة 
فق; ع;د  3و 2<� ا في ال�ادتأمّ  ،)�H7ةال>�3�ة ال1ّ ( ه اع"�; على>الحt أنّ ف ،"االق"Uاءأع�اف ال�ه>ة ع>; ال�;ني و 

  ،)ال>�3�ة ال��ض�HKة(ه اس"له� ذل� م� ، ف>الحt أنّ �لال1ّ و  !ار�ة D�R] ال��ض�عاألع�ال ال"ّ 

، ح<m ی>قل] الع�ل ال�;ني !ار�ة Rال"H|Qةع>;ما ع;د األع�ال ال"ّ ) ال>�3�ة الH7�1ة(فأخ� ف<ها ب  04في ال�ادة  أما 
�d !ار�ة م� صفة الDHv ، ّ1"�; الع�ل ال7فة ال"ّ �R>اسQة مQاش�ته ل>1اGه ال"!ار�  H|Qة إذا قام Rه تاج�إلى ت!ار� Rال"ّ 

   .القائ� Rه

  

  �ار� والع�ل ال�Iنيالع�ل ال�ّ �A33 بE3 ال�ّ   ةأه�ّ  -راCعا

!ار�ة م� ح<HiG mع"ها ومق"HUاتها، ه�ا االخ"الف �D"لlم اخ"الفا ب<>ه�ا في ت�"لف العالقات ال�;نHة ع� العالقات ال"ّ 
ال�;نHة ال"ي ت3ل ���R  األع�ال!ار� R�الف "ي ����ها القان�ن ال"ّ !ار�ة هي وح;ها الّ ال"ّ  فاألع�الال">�H3 القان�ني، 

  :االخ"الف مایلي ال��ض�عات م�لّ  ه�ّ أ خاضعة للقان�ن ال�;ني، و  األصل

فات القان�نHة مه�ا fانk �7ّ ال"ّ  إثQاتالي �!�ز ، و{ال"ّ اإلثQات�ة !ار�ة هي ح�ّ ة في ال��اد ال"ّ القاع;ة العامّ  :اإلثJات - 1
 ّ"1R ها"�H~ اتى وسائلQة، ال;ّ  اإلثHvة، الق�ائ�، ال���رات الع�<>iالf ّ"ةفات� ال�ه ال�ادة  ...!ارHعل k7ق  30(وه� ما ن

م"ى زادت  الi<>ةع;مه R أووج�د االل"lام  إثQات;، فال �!�ز ه مق<ّ نّ أHvه  فاألصلفي ال��اد ال�;نHة  اإلثQات أّما ،)ت!ار� 
  .دج �H~1000ة االل"lام ع� 

ع لل��اك� ل ال��1ّ ال!lائ��، ح<m خ�ّ ل��اك� ت!ار�ة مD"قلة في ال>3ام القUائي ال وج�د  :االخ�)اص القLائي - 2
�ع�د االخ"7اص لل����ة  أی�Rاس":>اء Rع� ال�>ازعات ) الق�D ال"!ار� (!ار�ة العاد�ة الف7ل في ال�>ازعات ال"ّ 

ح<� �ع�د االخ"7اص للق�D ال�;ني ال�"�اج; على مD"�@ ال��اك� العاد�ة في  يال�"�اج;ة في مق� ال�!لg القUائي، ف
  .، ه�ا Rال>QDة لالخ"7اص ال>�عيالTاRع ال�;نيال�>ازعات ذات 

ا في ال��اد ه ی>عق; ل����ة م��G ال�;عى علHه، أمّ QDة لل�عامالت ال�;نHة أنّ ، فال�i;أ Rال>ّ اإلقل�Hيأما االخ"7اص 
  .مق� الf�1ة وغ<�ها أوم�ان ال�فاء  أوتDل�H الUQاعة  أوالعق;  إب�امم���ة م�ان  Rإضافةع !ار�ة ف"�سّ ال"ّ 

، )ق م;ني 217م( األ�Gاففاق اتّ  أوب>d  إالّ ال"Uام� ب<� ال�;ی><� في ال�عامالت ال�;نHة ال �ف"�ض  :LامEال�ّ  - 3
ق  551م (نd  أواتفاق  إلىUام� مف"�ض ب<� ال�;ی><� ع>; تع;ده� دون حاجة ال"ّ  نّ إ!ار�ة فأما في ال�عامالت ال"ّ 

  ).ت!ار� 

أما في ال�Dائل  ،ب�رقة رس�Hة تعل� ب�اسTة أدوات القUاء أن ی"�ّ  ة الب;ّ نHاإلع�ار في ال�عامالت ال�; :ع<اراإل - 4
  .رس�Hةع�ار T�Rاب عاد� دون حاجة إلى أ� ورقة اإل ه ��في أن ی"�ّ !ار�ة فق; ج�@ الع�ف على أنّ ال"ّ 



ب<>�ا ال ) ق م;ني 210م(Hة fان ال�;ی� ح�D ال>ّ  إذا�!�ز م>ح مهلة لل�فاء في ال��اد ال�;نHة  :ال�هلة القLائ ة - 5
  .ع>; ال�Uورة إال�!�ز م>ح ه�ه ال�هلة في ال��اد ال"!ار�ة 

�!�ز شه� إفالس ب<>�ا  اإلعDار،ن3ام  إلى��Uع ال�;ی�  �او�نّ  اإلفالس في ال��اد ال�;نHةال وج�د ل>3ام : اإلفالس - 6
  .أم�الهى وت7فّ  إفالسهح<m �1ه�  ت�قف ع� دفع دی�نه ال"!ار�ة م"ىاج� ال"ّ 

تQ7ح نهائHة  نأRع;  إالّ >ف<� ها غ<� قابلة لل"ّ في ال�عامالت ال�;نHة أنّ  ال7ادرة ح�امألافي  األصل: فاذ ال�ع�لال:ّ  - 7
 ّTق ال�G عHج� kة فهي مع!ّ ادرة في ال�عامالت ال"ّ ال7ّ  األح�اما ع�، أمّ اس"�ف�لة ال>ّ !ار ّTقابلة لل kانf ع� فاذ ول�

    . اج� ال7ادر ال��� ل�7ل�"ه fفالةی;فع ال"ّ  أنال�عارضة ش��Tة  أوRاالس"�>اف 

  

  ةــــ�ار�ال�ّ  الــــــاألع�: ال���ر ال1ّاني

م� القان�ن ال"!ار� ال!lائ��، ف��D في ه�ه ال��اد  04، 03، 02!ار�ة في ال��اد � األع�ال ال"ّ ع ال!lائ� ال��1ّ ع;د 
فاق على االتّ لألف�اد  ال ��hّ  م� ث�ّ !ار�، و الي إخUاعها للقان�ن ال"ّ و{ال"ّ  ،األع�ال مع"�فا ب"!ار�"هاح;د HiGعة Rع� و 

   .RاGال فاق على ذل� �ع;ّ اتّ  fلّ تغ<<� وصف أع�اله� و 

Hاغة ال�D"ع�لة في نd ال�ادة ه�ا ما �D"فاد م� ال7ّ !ار�ة على سi<ل ال�:ال ولgH ال��7، و ع�ال ال"ّ ذ�f األ جاء ق;و 
02 �>iاس"ع�ل تع m>ا  �ع;ّ   "ح�ان �ق7; ال"ّ ، و ...." ع�ال ت!ارf اغة ال�ادة عل�Hص kاألع�ال:";اد ال���7 ل[ان 
  ....."!ار�ة D�R] م�ض�عها هي ال"ّ 

  :م!��عات أر{عة إلى!ار�ة ال"ّ  األع�ال عوت">�ّ  

  ّ"ال��ض�ع األع�ال ال [D�R ة�ع"ها( !ارHiTR(  
  ّ"ال1ّ األع�ال ال [D�R ة�ل!ار�  
  ّ"ة األع�ال ال�ال"ّ !ارRةH|Q  
  ّ"ةاألع�ال الTة ال��"ل�ار!. 

 

  �ار�ة X/�C ال��ض�عاألع�ال ال�ّ  –ال أوّ 

�3 ع� صفة ال>ّ  ّ� {غو  هام�ض�ع ىإل �3ال>ّ ت!ار�ة R"ي تع"�i األع�ال الّ  وهيقان�ن ت!ار�،  k02 عل<ها ال�ادة ون7ّ 
  .!ار�ةال�قاوالت ال"ّ و  ال�>ف�دة!ار�ة األع�ال ال"ّ  :ت>ق�D هي األخ�@ إلى قd��>�D القائ� بها، و ال1ّ 

  ة �ار�ة ال�:ف�داألع�ال ال�ّ  -أ



ول� قام بها 7Rفة انف�اد�ة، أ�  �d القائ� بها� ع� صفة ال1ّ 3ع ت!ار�ة Rغ� ال>ّ "ي �ع"�iها ال��1ّ الّ  األع�ال�ق7; بها و 
وأع�ال ال�7ّف، وfاالت وم�ات] ال�1ّاء م� أجل الHiع، الع�لHات ال�Hv�7ة : األع�الة واح;ة، وت�1ل ه�ه ول� وقعk م�ّ 

    .األع�ال مه�ا fان ه;فها، العق�د ال�"عّلقة Rالّ"!ارة ال��Q�ة

�ع"�i ع�ال  هام� أجل بHع ل�>ق�الت أو العقاراتلش�اء  fلّ  انHة أنّ ی"Uح م� نd ال�ادة ال:ّ  :�اء مE أجل ال% عال=ّ  .1
   :ةاآلت�1Hو0 الف� ام� ت�  ، فقP ال ب;ّ ت!ار�ا D�R] ال��ض�ع

ر�ا ل[ي ���ن الع�ل ت!ا، و م� ال�ال أو ع<>ا ا� �Rقابل س�اء fان ال�قابل مiلغت�لّ  ال�1اء ه� fلّ : �اءال=ّ  –ال=�[ األول 
، ��f یHiع URاعة "ي ل� تQDقها ه�ه الع�لHة!ارة عق�د الHiع الّ ، ل�ل� تQ"Dع; م� نTاق ال"ّ م� أن تQDقه ع�لHة ش�اء الب;ّ 

راHKة األع�ال الlّ  ك�ل� !ار�ة� نTاق األع�ال ال"ّ مو ت��ج ، ...أو ال�<�اث أو ال�صHة ل عل<ها ع� �G�h الهQةت�7ّ 
  .يالف>ّ و ه>ي اإلن"اج ال�ّ ة و وال�ه� ال��ّ 

**  ّAال>ّ ال"ّ  م� األع�ال تع;ّ  ال :ةرا7 األع�ال الR ل��fة و�ع ال��اص<ل!ارHiة لQD قهQD� ش�اء على الّ�غ� م� األّنه ل� 
QDة لل�lارع ل[� Rال>ّ  .إذ تعّ; ه�ه األع�ال أع�اال م;نHة ،و�ب�ام عق�د الع�ل اآلالتو ال��اشي واألس�;ة و  ل�iورل ال�lارع ش�اء

!ار�ة م� إعالنات وائ"�ان م� الi>�ك وف"ح حDاRات جار�ة األسال<] ال"ّ  تD"ع�ل� و "ي ت>P1 في إGار م>3ّ ل[i<�ة الّ ا
  .!ار�ةفهي ق��Qة لل��1وعات ال"ّ  م� ث�ّ ال�قاولة و  ها تQ1هی�@ الQع� أنّ  ...الع�ال واس"ع�ال اآلالت و 

**  ّ� ،وه� ع�ل ش�7ي fال��اماة ،خ�iة�ا اك"QDه م� عل� و ل":�ار للف�د ه� اس ال��ّ الع�ل ال�ه>ي  إنّ  :ةال�هE ال�
[Tة ،اله>;سة ،الQهامها "ي ق;ّ أتعاب ال�;مات الّ د مقابل ه� م!�ّ  �ن مقابل الع�ل ال�ه>ي ال��ّ و  ...ال��اسiأما اذا ،صاح

بها ع;ت  � م� ال�Uار{ةال�اد�ة وال�1Q�ة ما ���ّ  واإلم�اناتاك"kD ه�ه ال�ه� الTّاRع ال�>"�3 واس"�;م ف<ها م� ال�سائل 
ل م� م��ض<� االع�ّ ع;دا م� األQGاء و ف<ها �D"�;م ة ف"ح مR ّ�7ع ن1اGه �Hسب"i<] الTّ ع�ال ت!ار�ا، �fا ل� قام 

  .فه� �ق�م Rع�ل ت!ار�  م� ث�ّ {ح و ا یه;ف إلى ت�ق<h ال�ّ ه به�أع�ان فإنّ ومDاع;ی� و 

، ل[� ها ل� تQDقها ع�لHة ش�اء;نHة ألنّ ها أع�ال مfلّ  ...ال"�7��س� و ، ال�ّ أل�H، ال>�kإن ال"ّ   :الف`�� ه:ي و اإلن�اج ال<ّ * 
;اول األف[ار ب<� وسTHا في ت���ن ب�ل� و  ،بHعه وت�ق<h ال�{حأل�H ق7; ال"ّ  �� �1"�� حhّ ���ج ع� ذل� ع�ل ال>اش� الّ 

  .ءال��لف و الق�ا

{ح ع� !ار�ة م"ى fان الغ�ض م>ها ت�ق<h ال�ّ ال�!الت م� األع�ال ال"ّ �ف و �ع"�i بHع ال7ّ  :ال��الت�ف و ب ع الّ)  *
ت�ق<H� hفة ال ته;ف إلى ا إذا fانk ال7ّ ، أمّ االج"�اHKةال�قاالت العل�Hة أو األدبHة أو �G�h ن�1 اإلعالنات واألخQار و 

العل�Hة ف"ع"�i م� ی>Hة و ال;ّ "ي ت7;رها ال!امعات واله<�ات القUائHة و ت الّ ال�عل�مات fال�!الّ {ح بل فقP ن�1 األف[ار و ال�ّ 
   .األع�ال ال�;نHة

�اء م:ق�الت أو عقاراتال=ّ  م�لّ  - اني�[ ال1ّ ال=ّ   



�اذج ال>ّ  ،االخ"�اع�iاءات ك أو مع>��ا fالUQائع وال�<�انات ال�>ق�ل ماد�اه�ا �اء fان س ،م>ق�لى لع�1اء ال ی�د ن�!] أ
، أّما إذا fان QDة ل�1اء العقارات ق7; بHعهايء Rال>ّ نفg الH ّ1ة، و حق�ق ال�ل[Hة األدبHة والف>ّ و  !ار�ةالعالمات ال"ّ ، >اHKةال7ّ 

  .ال�قاولةإعادة تأج<�ها فال �ع"�i ع�ال ت!ار�ا إّال إذا تّ� على سi<ل ه�  م>ها اله;ف

ال ب; أن ���ن ش�اء ال�>ق�الت أو العقارات م� أجل إعادة بHعها، فال بّ; : أن ;�cن ال=�اء مE أجل ال% ع -الbال=�[ ال1ّ 
ل� تQع ه�ه األشHاء �Hvا Rع;، أّما إذا تّ� ال�1ّاء Rق7; بHعk أو م� ت�اف� ع>�7 ق7; الHiع ع>; ال�1ّاء وال یهّ� إذا 

  . االس"هالك ال1ّ�7ي فال �عّ; الع�ل ه>ا ع�ال ت!ار�ا

والع�iة Rالق7;  ،ت�ق<h الّ�{ح�اء ال�;ني ه� ع>�7 ع� ال1ّ  !ار� �اء ال"ّ l ال1ّ ما ��<ّ  إنّ : eحن ة ت�ق23 ال�ّ  -ال=�[ ال�اCع
الع�g و ول� ان"هk الع�لHة D�Rارة  االع�ل ت!ار��اء عّ; قائ�ا أث>اء ال1ّ {ح ق7; ال�ّ فإذا fان  ولgH ب"�ق<h الّ�{ح فعال،

  .ص�Hح

 �DاRاتالف"ح م� "ي تق�م بها الi>�ك الع�لHات الّ الع�لHات ال�Hv�7ة R �ق7; :�فأع�ال الّ) و الع�ل ات ال�)�f ة .2
 تع"�iه�ه الع�لHات  fلّ و  ،{حه ق7; ت�ق<h ال�ّ وذل� fلّ  ...ال�;ی;�ةتأج<� ال�lائ� واس"الم ال�دائع وت�dH7 الق�وض و 

  .إذا ص;رت م� تاج� ق7; ت�ق<h ش�ون ت!ارته "ع"�i أع�اال م;نHة إالّ فQDة للع�<ل ا Rال>ّ أمّ  ،QDة للi>�ت!ار�ة Rال>ّ 

{ح ع>�7 ت�ق<h ال�ّ  ت�اف� ف<ها إذا!ار�ة ا ع�لHة ال�7ّف فهي الع�لHة اّل"ي ت�مي إلى مQادلة ع�لة Rأخ�@، وتع"�i تأمّ 
  .>ة م� ال�iلغ ال��ّ�لب>QDة مع<ّ 

"ق��] وجهات ب ى س�Dاراش��D� dّ �ق�م  ا�Rق"Uاه "يالّ  هي الع�لHة��Dة الDّ : ال�hالة Cالع��لةو  �/�ةال/ّ ع�ل ات  .3
فقة، فع�له م� ~�Hة ال7ّ ��;د ب>QDة م���ة م� أجل إب�ام عق; ما مقابل أج�  اآلخ�أح;ه�ا  �3 ب<� ش�7<� ال �ع�فال>ّ 

QDة لأل�Gاف ا Rال>ّ ، أمّ فقة ت!ار�ة fانk أم م;نHةHعة ال7ّ �3 ع� iGال>ّ  {غّ� ة واح;ة و ه� ع�ل ت!ار� ول� وقع م�ّ 
  .صف"ه�على �� �ق�م�ن Rه و عاق; الّ ف على HiGعة ال"ّ ال�"عاق;ة فاألم� ی"�قّ 

 ع�ل Rاس�ه ال�اّص ال، فه� �ق�م Rفقاتال�"عامل<� ق7; إب�ام العق�د وال7ّ � �سP ب<ال"ّ ع�لHة ل في ""�:ّ أّما ال�fالة Rع��لة ف
ع��لة غالQا ما ت[�ن نQDة مقابل على خالف الD�Dار،  �Gفا في العق; وم�Dوال ع� ت>ف<�ه ، فه� �ع;ّ لهل�Dاب م�fّ و 

Rال>QDة لأل�Gاف ال�"عاق;ة فاألم� ا أمّ ، ة واح;ةم�ّ الd�1ّ  قام بهاول�  ت!ار�ا ع�ال تعّ; ال�fالة، و فقةم���ة م� ال7ّ 
  .صف"ه�على �� �ق�م�ن Rه و عاق; الّ ف على HiGعة ال"ّ ی"�قّ 

�ةاألع�ال ال�ّ  .4��Jة ال�ت"�:ل ه�ه ق; جاء على سi<ل ال�:ال، و  02ل�ادة ال�ارد في اه�ه األع�ال ع;اد تإن : �ار
   :األع�ال في

  .ف�{Hع لع"اد أو م�ن الDّ و ش�اء  كلّ  •
  .اق"�اض أو ق�ض R ���Rال�غام�ةتأج<� أو  كلّ  •
  .!ارة ال��Q�ةقة Rال"ّ العق�د األخ�@ ال�"علّ أم<� و عق�د ال"ّ  كلّ  •
 .��!اره�اق� و قة Rأج�ر الTّ ال�"علّ  فاقاتاالتّ و  فا~Hاتاالتّ  كلّ  •



  .الّ�حالت ال��Q�ة كلّ  •

ا ، أمّ {حالغ�ض م>ه ال�Uار{ة وت�ق<h ال�ّ !ارة ال��Q�ة وأن ���ن R hال"ّ أن ی"علّ  ب;ّ  !ار�ة الفة ال"ّ ل[ي ��"D] الع�ل ال7ّ و 
ذل� الن"فاء ال�Uار{ة QDة لل�1"�� و م;نHا Rال>ّ  الع�ل �ع;ّ  h األم� �1Rاء سف<>ة نlهة أو ت;ر�] أو m�R عل�ي فإنّ إذا تعلّ 

 .و ت�ق<h ال�{ح

  ـ�ار�ةال�ّـــ  تال�ــــــقاوال - ب

وسائل وج�د ت>D� �H3"ع�ل " : ال�ق�7د Rال�قاولةو  ،أو م�1وع ت!ار�ة إذا ص;رت في ش�ل مقاولة "ي تع;ّ هي األع�ال الّ 
 ، "حلف أن�اعها س|Hا وراء ت�ق<h ال�{ف م!��ع ه�ه ال�سائل على م�"، ف"��ّ و{�1�ة لل�Hام Rع�ل على ن�� مD"��ماد�ة 
داللة على ما ی�مي إلHه ة و واألك:� ص�ّ  ه األدقّ ألنّ " م�1وع " RاصTالح " مقاولة " اس"i;ال مT7لح الQع� �ق"�ح ل�ل� 
   :، وه�ه ال�قاوالت هي02ع ال!lائ�� في ال�ادة ال��1ّ 

، مقاولة تأج<� ةالD<>�ائHمقاولة تأج<� الHDارات، مقاولة تأج<� األفالم  م:ل :مقاولة تأج3� ال�:ق�الت أو العقارات. 1
لf�1ة ما أو ف>;ق  ا�اذها مق� �fل� مقاوالت تأج<� العقارات التّ و  ....� الغ�ف "ي ت�جّ ار�ة، مقاولة الف>ادق الّ راجات ال>ّ ال;ّ 
  إلخ...ما

"ي ت�"d ب"���ل ال��اد األولHة أو ال�>"!ات إلى >اعة الّ هي مقاولة ال7ّ : ���ل أو اإلصالحمقاولة اإلن�اج أو ال�ّ . 2
، الl�k م� الl�"�ن اإلنDان 7f>اعة األثاث م� ال�1]، ال�الgR م� الق�T أو ال�7ف سلع صال�ة لD; حاجات

 .إلخ...
 .إلخ....األجهlة اإلل["�ونHة لDلع ال�7>�عة fإصالح الHDارات و أما مقاولة اإلصالح فهي ال"ي تق�م Rع�لHات إصالح ا

3 .I3أو ت�ه ��ق، حف� الTّ  ، شhّ "�م�H ال�Qاني، إن1اء ال�Tق وال!�Dر، إقامة األنفاقك :األرض مقاولة ال%:اء أو ال�ف
    .إلخ...، م; خ0�T ال��D ال�;ی;�ة الق>�ات

الi"�ول ل�7ف أو ال�ق�د للDف� أو الف�� و ، ت�ر�; األوراق لك"�ر�; ال�Hاه وال[ه�{اء والغاز: مقاولة ال��ر�I أو ال>Iمات. 4
الD;ود أو ل">�H3 ال�Dاك� أو ش�� لل�7انع، ت�ر�; األغ��ة إلى ال�;ارس وال�H�1"Dات، ت�ر�; الع�ال لh1 ال�Tق و 

  .إلخ...الDف� و تف��غها

ك�قاوالت اس"��اج ال�;ی;، ال>�اس،  :ال�:اجq أو مقالع ال��ارة أو م:��جات األرض األخ�p  اس�غاللمقاولة . 5 
   .إلخ...الغاز، مقاوالت اس"غالل ال�Hاه ال�ع;نHة، اس"غالل األمالح م� الHiTعة، ال�!ارة، ال�خام ال>فP و  اس"غالل

اقل ب>قل األش�اص أو الUQائع م� م�ان إلى ى ال>ّ ال>قل ه� عق; ی"عه; �Rق"Uاه ش��D� dّ  :واالن�قالمقاولة ال:قل . 6
  .ب�سائل ال>قل ال�i�ة أو ال��Q�ة أو ال!��ة في مقابل أج� ی;فعه ال�Dاف� أو صاح] الUQاعة خ�آ

ة ب"DلHة ال!�ه�ر في ال�قاوالت ال�اّص ال�ق�7د Rاألولى تل�  :اإلن�اج الف`�� ال�الهي الع��م ة و  اس�غاللمقاولة . 7
Dور ال;f ارح<مقابل أج�Dا، ال��<Dة ف""�:ّ ا ال:ّ أمّ  ،إلخ ...، م;ن ال�الهي �ك<، الHل في دور ال>�1 الّ ان ّh�1اء حR ي تق�م"  



�G�h ن�1ها أو ع�ضها في  "ي تD"غل القd7 ع��fل� ال�قاوالت الّ {ح، و ف ق7; بHعه وت�ق<h ال�ّ أل�H م� ال��لّ ال"ّ 
  .األداء الغ>ائي ع� �G�h ن�1ها في أس�Tانات أو ش�ائPال"ي تD"غل ال��لفات ال��سH�Hة و أو  ئHة>�ا<سأفالم 

لع ن3<� ة إلی;اع الDّ ت واسعة مع;ّ ال��ازن أو ال�D"�دعات الع��مHة هي م�الّ  :ال�>ازن الع��م ة اس�غاللمقاولة . 8
عل<ها ل�Dاب  ة3فا��اللع و ، إذ تق�م مقاولة ال��ازن Rاس"الم الDّ لع ال��دعةل الDّ "ي ت�:ّ �l�� الّ أج� �Rق"Uى س>;ات ال"ّ 

ذل� م� خالل � ه�ه الUQائع دون حاجة ل>قلها و ���� بHع أو رهحHازتها، و  لعة أوع أو ل�� ت�ول إلHه مل[Hة الDّ �د�ال
  .�ف ال"�i�;ل ن1اGها في ال�د�عة Rأج� fغت3ه<� س>; اإلی;اع ل�ل� ی"�:ّ 

 �ق�R ;7قاولة الHiع Rال�lاد العل>ي: لع ال�IیIة Cال�Aاد العل:ي Cال��لة أو األش اء ال�/�ع�لة Cال��Aئةمقاولة ب ع ال/ّ . 9
"ي تع�ل على بHع األم�ال الّ fة للغ<� �TR�h ال�>اداة العل>Hة، و ة لHiع ال�>ق�الت أو الUQائع ال��ل� األماك� ال�ع;ّ ت و ال��الّ 

ل في ی"�:ّ  اى ال�سPH عادة أج� �"لقّ ، و م أعلى ث��!lئة إذا fانk مD"ع�لة ل�� �ق;ّ {ال"ّ Rال!�لة إذا fانk ج;ی;ة و  �>ق�لةال
م� ��"ه� ال�ساGة في الHiع Rال�lاد العل>ي مقابل أج� �ع"�i ع�له ع�ال  ما ت!;ر اإلشارة إلHه أنّ ، و ��نQDة م���ة م� ال:ّ 

   .ات!ار�

� له مiلغا م� ال>ق�د في حالة ت�قh � لل��مّ � Rأن ی�دّ ى ال��مّ ; ش��D� dّ أم<� ه� أن ی"عهّ ال"ّ  :Eأم3مقاولة ال�ّ . 10
م�1وع یQاش�  fلّ  فإنّ  )ق ت ج (  02، و{�D] ال�ادة �� له لل��مّ یها ال��مّ ذل� ن3<� أقDا0 ی�دّ � م>ه و ال��T ال��مّ 

 .ءاتاالس":>اع�له �ع"�i ت!ار�ا ل[� مع وج�د Rع�  أم<� فإنّ ن1ا0 ال"ّ 

  

 cل�ار�ة X/�C ال=ّ األع�ال ال�ّ  - ثان ا

على Gائفة م� األع�ال الّ"!ار�ة واّل"ي تع"�i ت!ار�ة Rغّ� ال>�3 ع� م�ض�عها وع�  ت!ار� قان�ن  k03 ال�ادة ن7ّ 
  : هي األع�ال�ل، وه�ه !ار�ة D�R] ال1ّ ال"ّ  األع�الصفة الd�1ّ القائ� بها تاج�ا fان أم م;نHا ت�Dى 

 هHأح; م;ی>" اح]الDّ "ى QKارة ع� م��ر أو س>; م�"�ب �أم� م� خالله ش��D� dّ  الDف"!ة هي: ف��ةCال/ّ عامل ال�ّ  .1
الع عل<ها أو في د اإل�R ّG!�ّ  "ال�D"ف<; أو ال�امل" �Dّ�ىلd�1 ثالm  امالH اRأن �D;د مiلغ "ال���Dب علHه" �Dّ�ى

ال اع�أ ض�ان تع"�i ف"!ة م� س�] وق�iل ووفاء وت3ه<� و ات ال�اردة على الDّ الع�لf Hلّ و  .ع<<�� أو قابل لل"ّ مHعاد مع<ّ 
   .قان�ن ت!ار� جlائ��  389ت!ار�ا س�اء ص;رت م� تاج� أو م� غ<� تاج� Rاس":>اء القاص� حD] ال�ادة 

ع>ه م� ر{ح أو �HD ما ی>"ج تقأو أك:� ق7; ال�Hام Rع�ل م1"�ك و ب<� ش�7<�  الf�1ة عق; ی"�ّ  :�ار�ةال=�hات ال�ّ  .2
وق;  .ع H�Rان ذاتي مD"قلی"�"ّ ج;ی; ش�d مع>��  وج�د] علHه ه�ا العق; لf gHغ<�ه م� العق�د إذ ی"�تّ  أنّ  ، إالّ خDارة

ت!ار�ة  ق ت على أنه تعّ; ش�fات ال"Uام� وال"�صHة وذات ال��DولHة ال��;ودة وذات ال�Dاه�ة 544/2نk7ّ ال�ادة 
  . ومه�ا fان م�ض�عها



م� تأسgH وم�ارسة ن1ا0 ونlاع ب<� الّ"!ار�ة �fات Rال1ّ  ةق"علّ ال� األع�الة !ار� على fافّ اRع ال"ّ ال�1ّ�ع الQ7� ّTغ �ا ك
  .H�7ةاق"Dام أم�ال الf�1ة م� Rع; ال"ّ H�7ة و تالf�1اء وأع�ال 

أو  معّ<�مقابل أج�  و�ق7; بها تل� ال��ات] اّل"ي ت�ّد� خ;مة لل!�ه�ر :مcاتX األع�ال مه�ا hان هIفهاوhاالت و . 3 
���H، ، م:ل م�ات] ال"ّ  مQDقا افاق عل<هاالتّ  ی"�ّ واّل"ي  P ال�fاالت وال��ات] في إب�امها"ي ت"�سّ فقة الّ نQDة م� ~�Hة ال7ّ 

ول� fانk  ، فهي تع"�i ت!ار{ةإلخ...، م�ات] الlواجم�ات] الHDاحة، ال�fاالت العقار�ة ،وfاالت األنQاء، وfاالت اإلعالن
  .ال�;مة اّل"ي ت�ّدیها ذات GاRع م;ني fالHDّاحة واالعالم

"ي ال�>ق�لة ال�اد�ة وال�ع>��ة الّ  األم�ال!ار� ه� م!��عة م� ال"ّ  ال��لّ : �ار�ةت ال�ّ قة Cال��الّ الع�ل ات ال��علّ . 4
بHع : Rال��الت ال"!ار�ة ذات صفة ت!ار�ة م:ل  ة"علقال� اتع�لHالfل ت!ارته، وتع"�i اج� في م�ارسة �D"�;مها ال"ّ 
 !ار�ة، بHع ب�اءاتت ال"ّ بHع أو ش�اء أثاث ال��الّ  ،!ار� !ار�ة، تأج<�ها، ره>ها، تأج<� االس� ال"ّ ال��الت ال"ّ 

  .إلخ...االخ"�اع

�ة أو ال���ةقة Cال�ّ �ار�ة ال��علّ العق�د ال�ّ . 5��Jافة العق�د ال�"علّ  إنّ : �ارة الf ّ"الR أع�اال قة �i"ة تع�ة وال!����Qارة ال!
، عق�د ائ�ات{Hع الTّ ، ش�اء و ف�ش�اء و{Hع الDّ : !ار أم ال ، م:ل ا إذا fان أ�Gاف العق; م� ال"ّ �3 ع�ّ ت!ار�ة �7Rف ال>ّ 

 .إلخ...ال!�� أم<� ال���Q و ، ال"ّ ائ�اتالTّ ف� و ، تأج<� الDّ اس"�;ام ال�Qارة وال�الح<�

  

  %ــــx ة�ـــــــــار�ة Cال�ّ األعــ�ال ال�ّ  -ثال1ا

قة ��Rارسة ال�"علّ اج� و "ي �ق�م بها ال"ّ األع�ال الّ  -: H|Qةع�ال ت!ار�ا Rال"ّ  �ع;ّ : " !ار� م� القان�ن ال"ّ  04نk7 ال�ادة 
  ".!ارب<� ال"ّ  االل"lامات - ، ت!ارته أو حاجات م"!�ه

1 - ���!ار�ة ي ن�3�ة ثال:ة وهي ن�3�ة األع�ال ال"ّ م� تf  ّ<iان ال ب;ّ  �لين�3ا لق�7ر ال�|Hار�� ال��ض�عي وال1ّ  :تع
�ذا أع�اال م;نHة و  ت3لإّنها فا ش�d م;ني ، فإذا مارسه�� ��ارسها�d الّ ها ت"Qع ال1ّ � ألنّ <k به�ا االسس�ّ H|Qة، و Rال"ّ 

م"ى قام  أنه HiTRع"ها إالّ ها أع�ال م;نHة ، ل�ل� �قال Rأنّ !ار�ةفة ال"ّ ت["D] ال7ّ ;نHة و ها تفق; صف"ها ال�مارسها تاج� فإنّ 
األع�ال "و" �H7ةاتHة أو ال1ّ !ار�ة ال�ّ ال"ّ ألع�ال ا" ـى �fل� بت�Dّ ت!ار�ة، و  Q7حتها فإنّ  ق�1R kون ت!ارتهبها تاج� وتعلّ 

اج� تQعا "ي ت7;ر ع� ال"ّ ; على ج�Hع األع�ال الّ اله;ف م� ه�ه ال>�3�ة ه� تh>iT ن3ام قان�ني م�حّ و  ،"HiDة!ار�ة ال>ّ ال"ّ 
  ."تH|Qة الف�ع لألصل في ال���" لل�i;أ القائل 

�ة ش�و[ - 2�    :وهي ك�ساRقة ال�ّ ��;دة وفقا لل�ادة ال�و0 1ّ الم� ت�اف�  ل"h>iT ه�ه ال>�3�ة ال ب;ّ  :ت4%23 ال:9

  Eور الع�ل مIص�ش�HiG dعي أو مع>�� یQاش� ع�ال  كلّ : "ت!ار� قان�ن  01حD] ال�ادة اج� وال"ّ  :تاج
  ."له ما ل� �ق� القان�ن R�الف ذل� مه>ة مع"ادة ��هت!ار�ا و�"ّ 



 ]اJارت C ار� ض;ّ ال"ّ  � على ال��لّ أم<ال"ّ  ،ل�ق�د آلالت م7انعهااج� ك�1اء ال"ّ  :ة�ار ال�ّ  �ارسة�الع�ل!  h�ال��
 ّDمها ال"ّ ، العق�د الّ �قةوال�iائعه في ال7ّ "ي یUR ة لإلعالن ع�fت ال�!الّ �ف و اج� مع ش�Q>هل[<� ل ات�غ"Dل�

، االق"�اض ل�1ون !ار� ه ال"ّ الغاز ل��لّ ق; مع ش�fة ما ل"�ر�; ال[ه�{اء و عا، ال"ّ ، ش�اء سHارة ل>قل الUQائعهاف<
  .إلخ...ت!ارته 

 ، غ<� أنّ ب<� تاج��� H|Qة أن ی"�ّ Rال"ّ  اع �1"�0 الع"Qار الع�ل ت!ار�ال�R  ّ�1أنّ  04الفق�ة األخ<�ة م� ال�ادة  ت�حيه�ا و 
ى �ع"�i الع�ل ا على االك"فاء Rأن ���ن أح; �Gفي االل"lام تاج�ا ح"ّ م�7 ق; اس"ق�ّ ا و في ف�نD القUاءم� الفقه و  كالّ 
   .!ار� ت ان�ن ق 4ه�ا ما ق7;ته ال�ادة اني م�"ف3ا 7Rف"ه ال�;نHة، و �ف ال:ّ ، ب<>�ا یQقى الQD ّTة إلHه ت!ار�اRال>ّ 

  

 �ار�ة ال�>ـــ�ل4ةاألع�ال ال�ّ  -راCعا 

1 .����ا ت;خل �نّ و ، !ار�ة� األع�ال ال"ّ مة قائ�ة ب�اتها أو مD"قلّ راRعة  ةفGائ!ار�ة ال��"لTة األع�ال ال"ّ ال تع"�i : تع
م;نHة QDة ل�Tف و ت!ار�ة Rال>ّ  ع"�iا تهنّ تTلh عل<ها ه�ه ال"H�Dة ألول[� ، "ي سhi ذ�fها!ار�ة الّ األع�ال ال"ّ  نTاق في
، عق�د ع لل�D"هل�!lئة الDل، بHع تاج� ال"ّ م� fات] أل�Hحق�ق ال"ّ 1"�� � اّل�� ال>اش� :�ف اآلخ�، م:لQDة للR ّTال>ّ 

   .إلخ..."ي ی�iمها ال"اج�الع�ل الّ 

�ق"Uي ال�>hT األخ� ب>3ام مlدوج مق"Uاه تh>iT أح�ام القان�ن  :�ار�ة ال�>�ل4ة9ام القان�ني لألع�ال ال�ّ ال:ّ . 2
 ،QDة إلHه م;نHاتh>iT أح�ام القان�ن ال�;ني على م� �ع"�i الع�ل Rال>ّ ، و QDة إلHه ت!ار�ا!ار� على م� �ع"�i الع�ل Rال>ّ ال"ّ 
  :ى ذل� في ال�Dائل ال"الHة�"!لّ و 

ع�  لع;م وج�د قUاء ت!ار� مD"قلّ  ، وه�ا�عي ال ت:ار في ال!lائ�ال>ّ  االخ"7اصم�1لة  إنّ  :القLائي االخ�)اص* 
�� أوج; ن�ع<� م� ع الف�نDي الّ ��1 "ّ ب<� القUاة، على ع�g الد تق�HD للع�ل "�i م!�ّ ما ه� م�ج�د �عو  ،القUاء ال�;ني

  .ة Rال�>ازعات ال�;نHةأخ�@ خاّص !ار�ة و قة Rاألع�ال ال"ّ ة Rال�>ازعات ال�"علّ ، م�اك� خاّص ال��اك�

 )عى علHهال�;ّ ( ه األصليم�G> ال �!�ز مقاضاة ال�Tّف ال�;ني إّال أمام م���ةف ،يلالخ"7اص ال��لّ  QDةا Rال>ّ أمّ 
ه أو م���ة عى علHم���ة م��G ال�;ّ (أح; ال��اك� !ار� Hv!�ز مقاضاته أمام QDة لل�Tّف ال"ّ ا Rال>ّ ، أمّ ةكقاع;ة عامّ 

 إذاف�وعها  أح; ئDHي للf�1ة أوال�ّ  أو م���ة ال�ق�ّ  ال�فاء العق; أو م���ة تDل�H الUQاعة أو م���ة م�لّ  إب�امم�ان 
  .اإلدار�ةم� قان�ن اإلج�اءات ال�;نHة و  37في ال�ادة  م>�7ص علHهحD] ما ه� ) f�1Rة ت!ار�ة األم�h تعلّ 

ة �Gق QDة إلHه ت!ار�ا �Rافّ الع�ل Rال>ّ  �� �ع;ّ ه في م�اجهة خ�7ه الّ �ف ال�;ني أن ی:ki حقّ الHT"D� ّTع  :اإلثJات* 
 ّhة ال��H~ kانf ات مه�اQه اإلثR [الTه ال �!�ز، في ح<� أنّ ال�  ّhال� �i"ات في م�اجهة م� �عQال>ّ  اإلثR ه م�Hة إلQD

 k333 علHه ال�ادة ن7ّ وفقا ل�ا  ان غ<� م�;د ال��Hةدج أو �H~ 1000 fة ال�R ّhال["اRة م"ى ت!اوزت  HiGعة م;نHة إالّ 
   .;نيم ان�ن ق



 * ّ�QDة ه� Rال>ّ ی� ال���Uن Rال�ّ إذا fان ال;ّ الّ�اجح في ه�ا ال7;د أّن الع�iة HiTRعة الّ;ی� Rالّ>QDة لل�;ی�، ف :ةالفائIهE و ال
قk علHه QDة لل�;ی� م;نHا QGّ ه� Rال>ّ ا إذا fان ال�ّ !ار�، أمّ أخUع ألح�ام القان�ن ال"ّ ه� ت!ار�ا و ;ی� ت!ار�ا أع"�i ال�ّ لل�

مع ( ی� م;نHا أو ت!ار�ا �� ��"لف D�R] ما إذا fان ال;ّ QDة ل>3ام الفائ;ة الّ ه�ا ه� ال�ال Rال>ّ و  ،أح�ام القان�ن ال�;ني
  ).ق م ج 454ی� وفقا لل�ادة أخ� في تD;ی; ال;ّ Qة ع� ال"ّ ع ال!lائ�� م>ع ال��7ل على الفائ;ة ال�"�تّ ال��1ّ مالح3ة أّن 

  

bاماتـــــــــــهال�ّ : ال���ر ال1ّالAوال� �  اجــــــــ

�ـــــــــــالّ�اج: الأوّ   

1 - ���مع>�� یQاش� ع�ال  أوش�HiG dعي  fلّ  الّ"اج� Rأّنه!ار� ال!lائ�� القان�ن ال"ّ ة األولى م� فk ال�ادّ ع�ّ : تع
اج� ال ی�تR PQان"�ائه إلى ه<�ة � أّن تع��� ال"ّ ی"i<ّ ، وم>ه ��ه ح�فة مع"اده له ما ل� �ق� القان�ن R�الف ذل�ا و�"ّ ت!ار�ّ 

  .فةه�ه ال7ّ  اك"Dاب!ار� ه� أساس الع�ل ال"ّ  اح"�اف ذل� أنّ  ،یQاش�ه ���ا ی�تR PQالع�ل الّ أو ح�فة أو Gائفة مع<>ة، و�نّ 

  :الHةال"ّ  �و0ال1ّ  تاج�ا �dال1ّ  الع"Qار �1"�0 :اج�ال�ّ  صفة اك�/اب ش�و[ - 2

  ة�ار�ّ األهل ة ال�ّ : ل�[ األوّ ال=ّ 

 ّHاألهلR ة ال1ّ ال�ق�7دHل7;ور الع�ل القان�ني م>ه على وجه �ع";ّ ة هي صالح d� ه ش�عا، واألع�الR  ّ"ّ ال�ة م� !ار
  .ةفات القان�نHّ �7ّ زمة إلج�اء ال"ّ ة الالّ !ارة األهلHّ �� ��"�ف ال"ّ 7ّ�ف ول�ا وج] أن ی"�اف� في الd�1ّ الّ أع�ال ال"ّ 

�d ال�ع>�� أهلHة في ���ن لل1ّ  م� القان�ن ال�;ني ال!lائ�� Rأن 50ة تقUي ال�ادّ : أهل ة الّ=>} االع�Jار�  -أ
زمة ل�Qاش�ة ة الالّ ع RاألهلHّ ی"�"ّ  االع"Qار� �d "ي �ق�رها القان�ن، وعلى ذل� فإّن ال1ّ إن1ائه، أو الّ  ها عق;ّ<>"ي �عال�;ود الّ 

 ّHّ ة وال"ّ األع�ال ال�;ن�ة، وم"ى اح"�ف ال1ّ !ار d� ار�Q"ّ األع�ال ال"ّ  االع�ة ال1ّ  ة ع;ّ !ارHتاج�ا مع مالح3ة أّن أهل d�
على  أسDHي للf�1ة ی>dّ ن1ائه، فإذا fان العق; ال"ّ إ�ة Rعق; اضه وال��ّض زمة ل"�ق<h أغ� م�;دة Rاألع�ال الالّ االع"Qار� 

أسDHي وال>Hv dه العق; ال"ّ  ع;یلت Rع; إالّ  ال�>�Dجات م:ال فال �!�ز أن ت"!اوز ه�ا الغ�ض الغ�ض م>ها ه� ت!ارة أنّ 
  .;ال!;ی على ن1اGها

    :ن�ّ<l ب<� األح�ام الّ"الHة: % عي>} ال4ّ أهل ة ال=ّ  - ب

كّل ش�d بلغ سّ� ال�ش; م"�ّ"عا Rق�اه العقلHّة ول� : " م;ني Rأنّ  40ة تقUي ال�ادّ : )شI3أو ال�ّ (اشI ال�ّ  األهل ةكامل * 
وعلHه إذا بلغ الd�1 س� ، "ل�Qاش�ة حق�قه ال�;نHّة، وسّ� ال�ش; تDعة ع�1 س>ة fاملة  ��!� علHه ���ن fامل األهلHة

!ارة، و�D"�� في ذل� ال!lائ�� في م�ارسة ال"ّ  fانk له األهلHة ال[املة وله ال�R ّhأهل<"ه  س>ة ول� ی"عّ�ض ل�ا ��لّ  19
�D�ة ع في ال"ّ س>ة، وذل� ر�Qة م� ال��1ّ  19ال�ش; Rأك:� م�  ��;د س�ّ  األخ<�ن fان قان�ن بل; ه�ا �ى و ج>iي ح"ّ واأل

ال!lائ�� م�  و�عفاء األج>iيعامل مع ال"ّ  يفقة م أجان] وأ�Uا خلh ال:ّ أ<� fان�ا جlائ��ّ  ،الQالغ<� األش�اصب<� ج�Hع 
  .في قان�نه األج>iي أهلHةالm�Q ع� 



�!] أن ت"�اف� في القاص� اّل�� ی��; مlاولة ه نّ فإ ر� !ا"ّ م� القان�ن ال) 5(ة ال�ادّ  Qعا ل>dّ ت: ال��ّشI األهل ةناق} * 
  :الّ"!ارة ال�1ّو0 الّ"الHة

   .س>ة fاملة 18 إك�ال •
   .م!لg العائلة وم أاألأو  م� األبل مQDقا على إذن � �7ال •
 .ةم� ال���� ى اإلذنعل ةدقا�7ال •
  .ق<; اإلذن في الDّ!ل الّ"!ار�  •

 على kف في العقارات إذ نR h ّ�7 7ّال"ّ فات القاص� �Hvا ی"علّ ق<;ا على ت�7ّ  � !ار "ّ م� القان�ن ال) 6(ة وق; أوردت ال�ادّ  
 غ<� اراته�،أو ره>ا على عقّ  ال"lاما�iا أن ی�تّ ) 5(ة له� QGقا لألح�ام ال�اردة في ال�ادّ d � ال��خّ ار الق7ّ �!�ز لل"!ّ  أنه

 قة بHiع أم�الQاع أش�ال اإلج�اءات ال�"علّ تّ اإال R ا ال ���� أن ی"�ّ أو ج�i�ّ  اخ"Hارّ�ا�7ف في ه�ه األم�ال س�اء fان أّن ال"ّ 
  .ة� أو ع;��ي األهلHّ الق7ّ 

"ي تق�م بها ا Rاألع�ال الّ اج�ة ش�H7ّ تل"lم ال��أة ال"ّ " :هت!ار� Rأنّ  )8(ة ال�ادّ  نdّ ال�1ّ�ع في: ال��Aّوجة ال��أة أهل ة* 
�H7ة ل�اجات ت!ارتها fامل األث� ف �Rق"Uاها في أم�الها ال1ّ "ي ت"R ّ�7ع�ض الّ  و���ن للعق�د .ل�اجات ت!ارتها

ا تاRعا fان ��ارس ن1اGا ت!ار�ّ  إذااج� تاج�ا ال �ع"�i زوج ال"ّ : "هنّ أ ت!ار� على )7( في ال�ادة ن�f  dّا ."QDة للغ<�Rال>ّ 
  ."ل>1ا0 زوجه

وال��Hقة أّن هات<� ال�ادت<� ل� تأتHا R!;ی; ی��f، فه�ا تG�"1ان أن ت�ارس ال��أة ال�"lوجة ت!ارة م>ف7لة ع� ت!ارة زوجها 
الك"Dاب صفة الّ"اج�، وه� ش�0 م� ال>احHة ال�اق|Hّة م"��U في ش�0 عاّم ه� ش�0 م�ارسة الّ"!ارة على وجه 

  . ة فقP، و�ّن�ا ه� ش�0 عاّم الك"Dاب صفة الّ"اج�االس"قالل، وه� ش�0 ال ��dّ ال��أة ال�"lّوج

  ةاألع�ال الّ��ار� اح��اف: اني�[ ال1ّ ال=ّ 

ة !ار�ّ ال"ّ  األع�الة هي !ار�ّ ال"ّ  األع�الة، وه�ه !ار�ّ ال"ّ  Rاألع�الن ��"�ف ال�Hام أاج� �d ل7فة ال"ّ ] اك"Dاب ال1ّ ی"Tلّ 
�7Rرة م>"�3ة  لألع�ال�d ة م�ارسة ال1ّ !ار�ّ ال"ّ  األع�الة �TR�h ال�قاولة، و�قR ;7اح"�اف !ار�ّ ال"ّ  واألع�الال�>ف�دة 

  :ن االح"�اف م� ع>�7��و�"[�ّ ، m>�R �ع"�; عل<ها �fس<لة لالرتlاق

�ق7;  ��!ار�ة 7Rفة م>"�3ة ومD"��ة، وله�ا ��"لف االح"�اف على االع"Hاد الّ أ� ت[�ار ال�Hام Rاألع�ال ال"ّ  :ت`�ار الع�ل .1
 .درجة االس"��ار واالن"3ام إلىRه وق�ع الع�ل م� وقk آلخ� دون أن �7ل 

2. I(الق )اقAع>ي  ):االرت�وال �1"�0 أن !ار� لل1ّ ل م�ارسة الع�ل ال"ّ ��1ّ  أنو ،[D]م7;را لل�زق وال��7ل على ال d�
            .����dن ه�ا الع�ل ه� ال>1ا0 ال�ح<; أو ال�ئDHي لل1ّ 

  ة على وجه االس�قالل�ار�ّ مJاش�ة األع�ال ال�ّ  : الbال=�[ ال1ّ 



!ار�ة Rاس�ه ول�DاRه، و�ق7; ب�ل� أن ال"ّ  األع�ال�Q�R dاش�ة اج� ~Hام ال1ّ �1"�0 الفقه والقUاء الك"Dاب صفة ال"ّ 
ة Rاس� !ار�ّ ال"ّ  Rاألع�ال�d �ق�م ة و�"�ّ�ل ن"ائ!ها، فإذا fان ال1ّ !ار�ّ ال"ّ  األع�الع� غ<�ه في مQاش�ة  ���ن مD"قالّ 

  .�d القائ� Rالع�لله ال1ّ !ارة تق�م على االئ"�ان وه� ع>�7 ش�7ي ی"��ّ ال"ّ  نّ الغ<� ول�DاRه فال �ع"�i تاج�ا، أل

ال�Dاه� في  أوم� ال�1�� ال��صي أو ال�1�� في الf�1ة ذات ال��DولHة ال��;ودة  اج� fلّ وله�ا ال ��"D] صفة ال"ّ 
وم;ی�� الف�وع  إدارتهاعUاء م!الg أ ة و !ار�ّ ة وم;ی�� الf�1ات ال"ّ !ار�ّ ال"ّ  �الّ ش�fات ال�Dاه�ة و�fل� مD"�;مي ال�

الع�ل ول�DاRه  بل Rاس� ربّ  ال یQاش�ونها Rاس�ه� ول�Dابه� ال�اّص  ألّنه�ة ت!ار�ّ  Rأع�ال�ق�م�ن  ان fان� �ور{اب>ة الDف� و 
     .وت�ج<هاته إلرادته�� ی�{Tه� Rه عق; ع�ل ��Uع�ن �Rق"Uاه والّ 

!ارة مD""�ا وراء ش�d آخ� م"�ا�ال على Rع� الق�ان<� ال"ي ت�>ع ق; ��;ث أن ��ارس ش�d ال"ّ : اج� ال�/���ال�ّ ** 
�d هل ه� ال1ّ  ،اج�اء وال��ام<� والقUاة و غ<�ه�، ف�� ��"D] صفة ال"ّ !ارة fاألQGّ >ة م� م�ارسة ال"ّ Gائفة مع<ّ 

  اه� أم ال�D""�؟ال3ّ 

ه� ال�Uارب Rأم�اله  �d ال�D""� أو ال�فيّ اج� تل�f hّال م>ه�ا، فال1ّ ع"Qار صفة ال"ّ ا   إلىاجح م� الفقه أ� ال�ّ ذه] ال�ّ 
اه� فال ع�iة في ه�ا ال��7ص ��Rنه �ع�ل �d ال3ّ أّما ال1ّ  ،!ار� و �!>ي أر{احهل خDائ� الع�ل ال"ّ وه� م� ی"��ّ 
  .!ار� م� دعائ� القان�ن ال"ّ  ةع"�i دعامتي "عامل معه و الّ �� تة الّ و ه�ا ح�ا�ة ل:قة الغ<� ح�D ال>Hّ  ،ل�Dاب غ<�ه

  

�ـــجاات ال�ّ ــــمال�Aا - ثان ا  

  dّام ال"ّ القان�ن ال"ّ  نl"ائ�� على الl!ال;ّ !ار� ال �D�R ّ فات� ال"ّ اج��في ة والق<; !ار ّDار� !ل ال"ّ ال!  

  ة�ار�ّ ال�ّ  فات�ال�C  ّI/� االل�Aام :1

�� الIّ  -أ�ن ���D أاج� و مع>�� له صفة ال"ّ أش�HiG dعي  Rأّنه على fلّ  )ق ت 9(ة ال�ادّ  ت>dّ : ة�ار�ّ فات� ال�ّ تع
، م�7وفات، حق�ق وال"lامات، وم� إی�اداتة م� !ار�ّ اج� ع�لHاته ال"ّ الت �قّ<; ف<ها ال"ّ ة، وهي QKارة ع� س!ّ دفات� ت!ار�ّ 
 ّ!Dه ال�الي و��وف ت!ارتهه�ه الlfح م�U"ّالت ی.  

  :ة�ار�ّ ال�ّ  فات�الIّ   ةأه�ّ  - ب

  .اج�ال"ّ  ل>1ا0 صادقة ص�رة تعTي �ةال�>3ّ  ة!ار�ّ ال"ّ  فات�ال;ّ  )1
  .القUاء أمام لإلثQات وس<لة ة!ار�ّ ال"ّ  فات�ال;ّ  )2
  .ة وس<لة عادلة لف�ض ال�Uائ]!ار�ّ فات� ال"ّ ال;ّ  )3
  .قR�>7ال"ّ لح ال�اقي م� اإلفالس اج� في ال��7ل على ال7ّ ة وس<لة أمان تDاع; ال"ّ !ار�ّ فات� ال"ّ ال;ّ  )4



!ار م�Dها، ف"["في Rع� "ي �!] على ال"ّ فات� الّ �1�عات في أم� تع<<� ال;ّ ت�"لف ال"ّ  :ة�ار�ّ فات� ال�ّ أن�اع الIّ  -ج
فات�، و تف�ض ق�ان<� أخ�@ � أن�اع ه�ه ال;ّ اج� �D�R دفات� fاHvة لل;اللة على حالة ت!ارته دون أن تع<ّ الق�ان<� Rإلlام ال"ّ 

فات� األخ�@ حD] ح!� ة إضافة ما �1اء م� ال;ّ تاج� و ت"�ك له ح��ّ  "ي یلlم بها fلّ ة الّ فات� اإلجQار�ّ ا أدنى م� ال;ّ ح;ّ 
  .ت!ارته

1 -  ّIةال�ه�ا دف"� ال<�مHّة و دف"�  ع ال!lائ�� على fّل تاج� أن ���D دف"��� على األقلّ أوج] ال��1ّ  :فات� اإلجJارّ
  .ال!�د

!ار� ی�ما ب<�م ساعة وق�عها م� بHع أو ش�اء أو اج� ع�لHات م�1وعه ال"ّ ; Hvه ال"ّ �� �ق<ّ وه� الّ : دف�� ال�3مّ ة •
ة ال�ثائh ا 0�1R أن ��"فt في ه�ه ال�الة �Rافّ ل ه�ه الع�لHات شه��ّ تD!ّ  أنو���� ... ~�Q دفع أو اق"�اض أو

 ).ق ت 9ال�ادة (ا "ي ت�Dح له ��Rاجع"ه ی�مHّ الّ 

ع�لHة ال!�د  إج�اءو�1"�0 القان�ن  ،اج� ع>اص� أص�ل و خ�7م م�1وعهال"ّ  ; Hvه�� �ق<ّ وه� الّ  :دف�� ال��د •
  )ق ت 10ال�ادة (مّ�ة في الD>ة 

2 -  ّIال ّ�  :ةفات� االخ� ار

على غ<�ها، غ<� أّن HiGعة  ة وال!�د دون أن ی>dّ اج� �D�R دف"�� ال<�مHّ ع ال!lائ�� ف�ض ال"lام ال"ّ رأی>ا أّن ال��1ّ  
  :ة ن��f م>ها على سi<ل ال�:ال<"ها تق"Uي م�D دفات� إضاHvّ !ارة وأه�ّ جات ال"ّ !ار� و حاعامل ال"ّ ال"ّ 

  ."ي ت��ج م>ها"ي ت;خل ال�lانة و الّ �� ی�ضح ال�Qالغ الّ الّ  :دف�� ال>Aانة •
�ات و ال�% عات •�  .لال Rأوّ ; Rه ال�1"��ات و ال�Hiعات أوّ و تق<ّ  :دف�� ال�=�
ة س�اء ال���D{ة علHه م�اع<; اس"�قاق الDف"!ات و الD>;ات األذنR ;  ّHه�� �ق<ّ الّ  :ة�ار�ّ دف�� األوراق ال�ّ  •

  .أو ل7ال�ه
  .ح ح�fة خ�وج و دخ�ل الUQائع لل��lن �� ی�ّض الّ  :دف�� ال�>Aن  •
•  �س!ل  ، ح<m �ع;ّ األخ�@ فات� فات� الهاّمة ن�3ا الس"ع�اله ال�"�اصل وارتQاGه Rال;ّ م� ال;ّ  :األس�اذدف�

  ."ه فإنه ��Uع لعل� ال��اسQة، ون�3ا ل;قّ األخ�@ فات� Hvه ج�Hع ال;ّ "ي ت7] الق<; ال>هائي الّ 

ع ة Rالغة و R�اّصة في م�اد اإلثQات الّ"!ار�، ل�ل� أخUعها ال��1ّ ة أه�Hّ !ار�ّ فات� ال"ّ لل;ّ  :ة�ار�ّ فات� ال�ّ ت:q 9 الIّ  -د
  :ق ت 11ة في ال�ادّ  ال!lائ�� ل">�H3 خاّص ��فل ان"3امها و ض�ان صّ�ة ما ی�د بها م� بHانات، فأوج]

 ّHة في اله�ام� أو أّ� ت�1<�، و اله;ف م� ذل� ض�ان سالمة أن ���ن دف"�ا ال<�مRا"f ة وال!�د خال<<� م� أ� ف�اغ أو
�TR�h الّ"�1<� ب<� ال�TDر و م>ع اإلضافة إلHه في ف�اغ  ال�اردة Hvهف"� وذل� Rع;م تغ<<� الHiانات األصلHّة ما ورد في ال;ّ 

  .�TDّر أو �R"اRة في اله�ام�ی"�ك ب<� ال



ع عل<ها م� �Gف قاضي ال����ة ف"��� و ذل� قiل اس"ع�الها و ی�قَّ ة أن ت�ّق� صف�ات fّل م� ال;ّ أوجki ذات ال�ادّ  و 
فات� و إRقائها على حال"ها دون إزالة صف�ات م>ها أو اس"i;ال اج� ص�نا ل"ل� ال;ّ "ي �قع في دائ�تها ن1ا0 ال"ّ ة الّ ال��"7ّ 
  .ف"� ب;ف"� مT7>ع ب;لهRغ<�ها أو اس"i;ال ال;ّ  RعUها

 10ل�ّ;ة )  10و 9(  ل<ها في ال�ادت<�إفات� و ال�D">;ات ال�1ار ه �!] أن ت�فt ال;ّ على أنّ  )تق  12(ة وتقUي ال�ادّ 
  . ةهة G<لة نفg ال�;ّ ] و ت�فt ال��اسالت ال�اردة و نDخ ال�ساالت ال��جّ س>�ات، �fا �!] أن ت�تّ 

فات� الّ"!ارّ�ة ع على ع;م م�D ال;ّ ] ال��1ّ رتّ : ة أو عIم ان�9امها�ار�ّ فات� ال�ّ ال���ّتJة على عIم م/� الIّ  ال�Aاءات -ه
 ّHاءات م;نlأو م�الفة ق�اع; ان"3امها ج ّHائlةة و أخ�@ ج.  

 :ة ال�Aاءات ال�Iن ّ  - 1

  .أمام القUاء في اإلثQات ل7ال�ه اج� م� تق;�� دفات�ه غ<� ال�>"�3ة و ع;م االع";اد بهاح�مان ال"ّ ) 1 

  .�� غالQا ما ���ن في غ<� صال�ه��Qة الّ ق;ی� ال!lافي للUّ اج� لل"ّ خ�Uع ال"ّ ) 2 

     .اج� م� الع�دة على رأس ت!ارته لع;م بHان م�lfه ال�الي� ال"ّ "ي ت��ّ ة الّ اج� م� إج�اء ت�D�ة قUائHّ ح�مان ال"ّ ) 3 
 :ةال�Aاءات ال�:ائ ّ  - 2

فع فه ع� ال;ّ ق7<� في حالة ت�قّ اج� م�ت[Qا ل!���ة اإلفالس Rال"ّ ال"ّ  ه �ع;ّ وما Rع;ها على أنّ  )!ار� ق ت 370(ة تقUي ال�ادّ 
  . ول� ��� ق; م�D حDاRات مTاRقة لع�ف ال�ه>ة أو fانk ناق7ة أو غ<� م�f�Dة Rان"3ام 

���ن ق; أخفى  ،فعف ع� ال;ّ "�قّ التاج� في حالة  كلّ  !ار� ق ت 374حD] ال�ادة ;لR gHال"ّ  لإلفالسم�ت[Qا  ك�ا �ع;ّ 
�R;ی�ن<"ه Q�Rالغ لkDH في ذم"ه س�اء  أو Rع� أص�له أو ���ن �TR�h ال";لgH ق; أق�ّ  حDاRاته أو ب;د أو أخ"لf gلّ 

 ّHة أو تعهّ كان ذل� في م��رات رس� ّHvان<"ه;ات ع�l>ة أو في م.  

<� في ق7<� على القائ�<� أو ال�7فّ Rال"ّ  Rاإلفالسة العق�{ات ال�اّص h تiTّ  ،فع�fة ع� ال;ّ 1ّ الف �fل� في حالة ت�قّ  
ة ق; أم��Dا أو أم�وا RإمDاك حDاRات ض<� م� قiل الf�1ة ���ن�ن به�ه ال7فة و{�Dء نHّ ال�ف�ّ  fلّ  �fة و{�جه عامّ ال1ّ 

  .الf�1ة Rغ<� ان"3ام 

 ّiTوت ّHالعق�{ات ال!>ائ h ّإدان"ه� قان�ن العق�{ات على األش�اص الّ م�  383ة ة ال�>�7ص عل<ها في ال�اد ki:ی� ت�
م� قUى Rارت[اRه ج���ة اإلفالس في ال�االت ال�>�7ص  ة Rأن fلّ ;لgH، وتقUي تل� ال�ادّ ق7<� أو ال"ّ فلR gHال"ّ Rال"ّ 

Rال�gQ ;لR gHال�gQ م� شه��� إلى س>"<� وع� اإلفالس Rال"ّ  "ق7<�الR!ار� �عاق] ع� اإلفالس عل<ها في القان�ن ال"ّ 
أو أك:� م�  ;لR gHال��مان م� حhّ م� س>ة إلى خ�g س>�ات و�!�ز عالوة على ذل� أن �قUي على ال�فلR gال"ّ 

 ّH<Gس>�ات على األك:� ة س>ة على األقلّ ة ل�;ّ ال�ق�ق ال� gوخ�.  

  �ار� �ل ال�ّ االل�Aام CالقI3 في ال/ّ - 2



�� ال/ّ  -أ�"ي والّ  اج�"ي ت[D] صفة ال"ّ ة الّ ة أو ال�ع>��ّ H|Hiّ الTّ  لألش�اصة م�س�عة رس�Hّ  أودف"�  :�ار� �ل ال�ّ تع
  ولةال;ّ  و�ش�اف!ار� ت�k رقاRة ة Rه و{>1اGه ال"ّ !ارة، تف�د ف<ها م!��عة م� الHiانات ال�اّص ت�ارس ن1اGا ی�تR PQال"ّ 

  :�ار� �ل ال�ّ و�ائف ال/ّ  - ب

  .قة واالئ"�ان لل�"عامل<� معه�فإّنه ی;ّع� ال:ّ  ارة Rال"!ّ � ج�Hع الHiانات ال�اّص ی"�Uّ  ألّنه: ةشهار�ّ إو�Hفة  ) 1 

 2 (  ّHفة إح7ائHع ال;ّ : ةو�HT"Dه ت"Tةولة ال�ق�ف على ن�ع ب�اسT1ال��ارسة األن.  

  .ال��ارسة ومقارن"ها مع اح"Hاجات االق"7اد ال�G>ي األنT1ةمع�فة : ةو�Hفة اق"7اد�ّ  ) 3 

 4 (  ّHفة القان�نHال�!"�ع ال"ّ : ةال�� �H3<ار� ت!.  

  :أن�اعه -ج

انHة ل�ّلف ��1ل fامل ال"�اب ال�G>ي، ی�ج; Rال!lائ� العاص�ة، ی"[ّ�ن م� ال>D�ة ال:ّ  :�ار� ال��:ي�ل ال�ّ ال/ّ  - 1
  .ال�ع>�� أو Hiعي �d الTّ ال1ّ 

Rاألش�اص !ل الّ"!ار� في دف"���، دف"� خاّص ی�ج; في مقّ� fّل وال�ة، �Dّ<�ه مأم�ر الDّ : الّ/�ل الّ��ار� ال��ّلي - 2
 ّTات الق<; وال1ّ الHه م�"لف ع�لHv ة، ت;رج�األش�اص ال�ع>�ّR ة ودف"� خاّصHّ|Hiوالّ"ع;یل [T.  

  :�ار� �ل ال�ّ ش�و[ القC I3ال/ّ  -د 

  مع>�ّ�ا أوت�اف� صفة الّ"اج� س�اء fان الHّ|HiG d�1ّا  ) 1

ل�ن ب�ل� أ�Uا لع;م ار ال�"!�ّ الة، �fا یلlم ال"!ّ و وfأو ف�ع أس�اء fانk في م�lf دائ� : !ارة في ال!lائ�م�ارسة ال"ّ  ) 2
  .ت!ار�  ام"الك م�لّ ) ق ت 19( ة اش"�ا0 ال�ادّ 

� ال���cة ورقq القI3 على ال��اسالت -هhووج�ب ذ I3اج� أن ی"ق;ّ على ال"ّ  :م عاد الق ّDالR ;>ل] القTR ار� !ل ال"ّ م!
"ي �قع في دائ�ة لى ال����ة الّ إم الTل] و�ق;ّ  ،[هت�لّ !ار� أو م� تار�خ ال"ّ  خالل شه��� م� تار�خ اف""اح ال��لّ 

  .!ار� ال"ّ  اخ"7اصها ال��لّ 

!ار� أن ی��f في ع>�ان ف�ات<�ه أو GلQاته أو تع��فاته أو !ل ال"ّ ل في الDّ ش�HiG dعي أو مع>�� مD!ّ  و�!] على fلّ 
D!<ل 7Rفة "ي وقع ف<ها ال"ّ ال����ة الّ  مق�ّ عة م>ه أو Rاس�ه ة ��RسD"ه وال��قّ ال��اسالت ال�اّص  عا�ة أو fلّ ن�1ات ال;ّ 

 ّHل الّ ة ورق� ال"ّ أصل>!DهHح7ل عل ��.  

  :لاج� ال�/�ّ عI;الت ال4ارئة على وضx ة ال�ّ قI3 ال�ّ  - و 



اج� T1R] الق<; في حالة ت�ك ع;یل الTار� على وض|Hة ال"ّ اج� أو ورث"ه حD] األح�ال أن �Tل�iا ق<; ال"ّ �!] على ال"ّ  
م م� ال�ع>ي Rاألم� نفDه أو م� ورث"ه في ع;یل أو الT1] �ق;ّ Gل] ال"ّ  و األصل أنّ  ،أو في حالة وفاته � ل"!ارتهاجال"

�ق�م به�ا  أنش�d له م7ل�ة في ذل�  م ال�ع>ي Rاألم� ب>فDه أو ال�رثة به�ا الTل] fان ل[لّ حالة وفاته فإذا ل� ی"ق;ّ 
  .ة!اه الغ<� أو ل;@ اإلدارات الع��مHّ تّ اه ال ���� االح"!اج Rه س�اء نّ إع;یل ففإذا ل� ی"� ق<; ال"ّ  ،اإلج�اء

  
  :�ار� �ل ال�ّ آثار القC I3ال/ّ  -ز

  :ة، ���� ح�7ها فية ال�ه�ّ !ار� م!��عة م� اآلثار القان�نHّ !ل ال"ّ ] على الق<; في الDّ ی"�تّ 

  .)ق ت 21ة ال�ادّ (اج� قاGعة الك"Dاب صفة ال"ّ  ة!ار� ق��>ة قان�نHّ !ل ال"ّ الق<; في الDّ  �ع;ّ : �اجاك"Dاب صفة ال"ّ  ) 1
على أّن الf�1ّة ال ت"�ّ"ع RالHّ7�1ّة  )ق ت 549( ال�ادة ح<m ت>dّ : ةة ال�ع>��ّ �H7ّ ة ال1ّ !ار�ّ اك"Dاب الf�1ة ال"ّ  )2

 ّDالR خ ق<;ها�ة إّال م� تار�ار� !ل ال"ّ ال�ع>�ّ!.  

!ار� للغ<� ه ال"ّ ى و�ن ت>ازل ع� م�لّ و تع;یله ح"ّ أشT] الق<; ى !ار� ح"ّ اج� م�Dوال ع� دی�ن م�ّله ال"ّ یQقى ال"ّ  )3
  )ق ت 23ال�ادة ( اإل�!ار أوRالHiع 

4(  ّDرق� ال �fفي ع>�ان ف�ات<�ه  أناج� مع الغ<� وج] ف�"ى تعامل ال"ّ : اج�!ل في معامالت ال"ّ ض�ورة ذ �fأوی� 
�� ح7ل علHه D!<ل الّ D!<ل ورق� ال"ّ "ي وقع ف<ها ال"ّ ال����ة الّ  م�اسالته مق�ّ  أوعا�ة ن�1ات ال;ّ  أوتع��فاته  أوGلQاته 

  )ق ت 27ة ال�ادّ (

  �ار� �ل ال�ّ على م>الفة أحcام ال/ّ  ات ال���ّتJةال�Aاء** 

"ي ت�Tأ على ن1اGه فإّنه ��Uع ل!lاءات ق; ت[�ن ع;�الت الّ و أه�ل ت;و�� ال"ّ أج�اء الق<; إاج� ول� �ق� Rإذا تقاعg ال"ّ 
 ّHإة وق; ت7ل م;ن ّHائlةلى عق�{ات ج:  

 ةال�Aاءات ال�Iن ّ . 1

!ار� اج� وال RالTّاRع ال"ّ ��Dّ في م�اجهة الغ<� 7Rفة ال"ّ اج�، فال �HT"Dع ال"ّ ��R dق�ق وام"Hازات ال"ّ ع ال1ّ ع;م ت�"ّ  -
ار fال��Uع ال"!ّ  ة ال"lاماتن ی"���R �Dّنه تاج�ا في ح<� یQقى مل"lما �Rافّ أ�� �HT"Dع R�الف الغ<� الّ  ألع�اله،

  .اإلفالسلل�U�Qة ون3ام 

  .;لgHو ال"ّ أقR �>7ال"ّ  لإلفالسلح القUائي وخ�Uعه مQاش�ة ال��مان م� ن3ام ال7ّ  - 

بHiانات  اإلدالء"ي تiD] ف<ها للغ<� iDR] ع;م الق<; أو iDR] الّ  األض�ارع��� ع� ض لل�TالQة Rال"ّ ی"ع�ّ  أن����  - 
  .غ<� ص��Hة

 ةال�Aاءات ال�:ائ . 2



ال��اسالت  ال ی��f في fلّ !ار� !ل ال"ّ ش�HiG dعي أو مع>�� في الf  ّDلّ  ت!ار� على أنّ  k27 ال�ادة ن7ّ  - 
�� ح7ل D!<ل الّ ة ورق� ال"ّ D!<ل 7Rفة أصلHّ "ي وقع ف<ها ال"ّ الّ  ال����ة عة م>ه أو Rاس�ه مق�ّ ة ��RسD"ه وال��قّ ال�اّص 

  .جد 360إلى  180علHه �عاق] Rغ�امة ق;رها م� 

!ل ة أو تع;یل أو شT] في الDّ ش�d ملlم Rأن �Tل] تD!<ل إشارة ت[�<لf  ّHلّ  ت!ار� على أنّ  k28 ال�ادة ن7ّ  - 
"ي تقUي Rالغ�امة وتأم� ال����ة الّ  ،جد 20.000إلى  �400عاق] Rغ�امة م�  ول� �D"[�ل اإلج�اءات ال�Tل�{ة!ار� ال"ّ 

  .>ة وعلى نفقة ال�ع>ير� خالل مهلة مع<ّ !ا!ل ال"ّ T] ال�اج] في الDّ ب"D!<ل اإلشارات أو ال1ّ 

أو إشارة ة معل�مات غ<� ص��Hة أو غ<� fاملة Rق7; ال��7ل على تD!<ل أو شT] م ع� س�ء نHّ �ق;ّ م�  fلّ  - 
 ّHت[�<ل ّH�H�7ة أو ت ّDغ�امة ق;رها م� !ل ال"ّ ة في الR [م�  جد 20.000إلى  500!ار� �عاق gQ6أ�ام إلى  10و{ال� 

Pإح;@ هات<� العق�{"<� فقR أشه� أو.  


