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� ا����ت ا������� وا��ي ��
	 �� أن ��� إ�&%�	ءاـ   � ��  ����"  أ! ا!��  �	 ا�� ا�� ا�

��� )&'� �&�%� �� ا�
$�ز��ت  )�*+ 	� ، ���&��*و-� 
�&$�� و)�ه�� !�	 أ+*اف ا�

�='>� 1& ; ورد ا���9 ن أ �8  ����7 ���3 �� ا�$6اع، �&��وإ3�ار 1ا�%0 �� ا������� 

 >��	 + ل اD)*اءات و�B< آ&���� ر!@� �& 7? �= F�&ض ا���*H! �3�0ت ا����ا� -

�I��

@�آ8 ، وB  و�����0 �	 ا���اول ا�&� ���'
و�  دون  ل �&���ة ا��%� �� !�< ا�

��8 ، و!������ دون � ا��3�0
�	 أ�
�* إ����ء ا�Kا )&�
'���  ه$�)�� !���8 ا�=�< ، و����!

��� ب ا��&�&�  ا������ !@�L �� ن �$N O&� 6��1 �
  .���� أ1� اK+*اف  وه  ا��ا�	 دا�

����@�و� ـ و  ��اSداء �� � إ���ء  ا�� ء �&O إ)*اءات  أ�*إر�R�? �� ه�Q ا�
'�ه
�  ا�
� ا-

9�7 �Tر�=��U! ، ��دارD��9 وا�
�� �3�B �� ا��V�*W ا� - ن اD)*اءات ا��I9 ه�� �

�� اD)*اءات  ا�
���9 ا����8 ، و!�<ا��6ا�*ي ، و���ر���9 !��9 ن �*Wا�� �� ���ت ا� -

 	������  ه�ا ا�
 - ع ���ر !$� .�%* و�*9'�: آ� �ا��آ* !Rن ا�
W*ع  و7=� 

 ���	 ا��%� ا� �� إ�=�ع �I9م أ�* اSداء ا�
$% ص  �&�Yا��6ا�*ي ) L��\8 ا�'�

ـ  08�	 ا���9 ن   309إ�O  306: ا�
 اد  ذ�_ -
	 أ1��ما��0�^ �� ا1K��م اBK*ى و 


	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9  واDدار�� +*���   2008ـ  02 ـ   25: ا�
bرخ ��  09��
ا�

دون �	 )�� أB*ى �&O ا��� ن ا�$����  � و��^ إ)=�ر�� �	 )��  و���%*إ���Bر�

� - ع أ�* ا �����
��$� !�ا��� ، و�
�SYدا�
$� ;ت ا� ��� Oو   اء  �9>*ق إ�  ، Y+و*d

 .*اءا�Y و+*ق ا�>�	 ��Y وآ���� �$���Qو�� ه� إ)

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  :=>�;:�م أ�5 ا7داء و56و: ا��2�3 ا1ول /01

  >����  : ا?داء أ�5 �;:�م:  ا1ول ا

- F$� �$!�*اء� 	�داء ، و�Kا *��*��� د���7 �
�� م أ� V�� 8� ع*W
إن ا�

�&O و ا��� �$F � ـ� واDدار�ـ*اءات ا�
��9ـاD)9�7 ن �	  306 ا�
�دة  

Y9و�1ل  أ )@�'�  ��fB �&� ا�� ا�
�*رة �� ر�V ا����وي �� ز �&�ا�	 !��	 �	 ا�$� د، 

��*اف !��	Dا �$
��

� ا����!� ا��*��� ا��N; ،�!�����! ?!�gارو��
��	 ا��  اSداء ، و

�&�� �ءــا����� !�� �أو*db��	 ا�ـأو��� رة  �	��
�&O 9'��0	 ــ�8 +&��� ،  ���*� ��d �� h


� ـإ�O ر���@
� +	 ا�
��	ا��� � )^ ا� ��3�%�Bدا�*ة إ �� � O&�  : ، و�@� ي 

01 >��Cا5B ـ إ�A  و��" أو ا��F&	ر D" ا����  .ا��اB  و��=�> ا

02 >���" أ ـ إ�A و����Cا5Bا��F&	ر و ا����  و��=�> ا�  .D" ا

�	O�O"و��5ا�MFN ا����Hي  ذآ����I 5 و=�H�3ـ  03�أو  T ا�&RS	Q" وP;� ��%�> ا

 "�	;ISا.  

04 Tار��  .ـ  5Qض ��Q CR  �3< ا���  و�

�5
��W��R XD5I ا��ـ   H�����  �W ا �&3%��  &��ات ا

 Y9R! داءKا *�K i�*�� V-و �$$�

" �&�ا�	 !6�Uام ���$Y !�'��� ا���	  �'� V�*N ����7 إ)*اء

 Y��  .إذا � �*ت )
�d V*و+Y ا�
�آ رة أ�Qf ا�
�*�h �� ذ

�	 9�7 ن  174: )�ءت !%���m )���ة !
��ر���9 �V ا�
�دة ا�
�آ رة أ�Qf ، 306ا�
�دة  ـ إن

(D8 �ا����9 ا���
ذآ*ت   و �����9 ا��$��� !
���O ا�'$�ات ا��*����� أ)�زت إ*اءات ا�

��*اف !��	 أو ا����� !�� ��ء أ �&N O=��  ا�
\�لDوا 	��
�	 ا� ���&� *db�  .��� رة 

��ـ ����'� ا��ي آ�ن �>=�� fBل ا���ر��0 �� ا���9 ن ا��*9 أن  أ�* اSداء  ��� �%�رQ وا

 �&1*

�ر�� �	 7=� ا�
@�آ8 ا���NDان ا��>=��� ، ا��

� !Y �� ا��وه  ا���9 ن ا��ي ��د ا�


� !��� ا�9	ا 1962ـ  12ـ  31!
 )h ا���9 ن ��	 ا���� ا�
 روg ��ي أ)�ز ا� �

� ���� !� ا�9	 و+$��� ���m Oري إ��
��NDع  ا*W
، و��ر���0 �� د h=N �� ء ا�

�&O + ل إ)*اءات ا����-� *د  �ا��*9'� إ�O ��ا!�* أ�* اSداء  آ Y$� ��إذ  ���ه���و

�bر�B ��  أ3�ر �� N*�
" ��Y  25/08/1937: �� ا�=�ا��  N! >�! ��%@� n�'=� " 

 



 

 


>��m h*ف ا����رة إ���N!"  ا����ر�� ا�%�H*ة  ا��� ن� �          

��
� آ�ن ��N�ا و��7اك �� أ�
���9 ، وه  � Y!�W�  ا��� آ�9? دا�
� �$�دي !�0�Uد إ)*اء 


O ب '�MABENVER  FHAREN  ب O��� ��و��ى  إ�>���� 

PROCEDIMENTO  ، وراء ا�&� ء �&�و�&�Y �&�� آ�9? اDرادة ا�7D%�د�� ه� ا���

�<'=��� و�*N إ)*اءات �� �\
�
ـ      .إ�O ه�ا اf3Dح ا�

���&H� O>�� ا��� ن ا����ر�� دون �m*ه� ، و! �'9*� �� *�Kا�� إ�7%* ا�و�� ا�= 

�&��� إ)*اء أ�* ـن  �>=3=@? )
�V ا��� ن ا����ر�� �
�	 أذ�_ �> ر ا� -V وأ )  


� آ�9? ه�Q ا������ �!�����! ��!�g ?9آ� O��  !� أي N$ـ�ات ���ر�ـ� أم ��ـ داSداء 


�� أمNر ���*��� د   ، *��=��r ذ�_ ا���	 ا�
>��Y! h ! اN>�  إ)*اء أ V8 ر�� �
  آ

Sا �$N 	��*ا�1  O&�� 1959إ�N O$�  1941داء ��! r��=�زه��ة  9'=�� ،  � آ�ن ; ��$� N ى 

 N*��< Y3 %9 آ�  1959ـ  09ـ  03م �bرخ �� إ�O أن 3�ر ! �� �Hأ� r&=
� ���@�


� آ�ن ���ارQ ، ا���	 ا����ري �� �!�����! Y� =g و) ب n�� ط*�dوإ.  

�*�? إ)*اءات أوا�* اSداء  1957ـ  07ـ  04: ا�
*N م ا�
bرخ ��  و#\�ورـ  �'9*�!� ��N 

 O&�
" !�>=�( �&_ اD)*اءات �&O ا��� ن ا�
���9 أ��� N إذ ���Kى ا �'
 و�$�ه� ،ا�

 TRIBUNAUX)���-� �� أوا�* اSداء أ��م �@�آ8 ا����وي �T*ت إزدوا)�� ا�

D’INSTANCES) ،��آـ8 ا����ر�@
 TRIBUNAUX DE     وإ�h9�( O ا�

COMMERCE) �� ا���	 )  �=+ h'1 �
�@�
�	 ا�&� ء إ�O آ� 
!@�L أ3=" �	 ا�

 790 ـ �B :72*ا  أ3�ر ا�
W*ع ا��*9'� ا���9 ن ر87 ���ر�� ، وأ، �� إذا آ�ن ����9 أم 

�� آ����  1972ـ  08ـ  28 :ا�
bرخ �� ��
� !% رة I$� Q���Dه�ا ا �N*��و��ء  ،

��$� ا�
��ار وا�\�!�� 
����9 أم ا��� ن ا�  ����
� آ�9? +=���!�����!� أ�� آ�9? �7
���  و

  . � ���ر�

�����ه�  V�*W�&��� :09/07/1922 اD�>��� ا�%�در #	����3ـ و  ��N�Nة أ��7*ر�7


 )h آ
=���� أو N$� ) ازإ! ��!�g ��ر��� 	��داء إذا آ�ن ا�S�! *�  .Uذن!�N%�ارأ


�أ)�ز 04/05/1968 :!��ر�u ا���9 ن ا�&=$��9 ا�%�در  ـ  وأ�	! *d�=
   ��O ا��$��� ا�

 

 

  

               



 

  

 %���&Y )ا�'$�ات ا��*��� و�8 ���� ه�ا ا�$�Iم ( �
   ��6ا أ��را �&O ا���	 ا�$��ي وإ9


� آ�ن وN اء  آ�ن �� ا�@( ا�
>��Y! h ، +=� آ�9?��� - ع ا�@( أو 0d ��1%�� أم ��$�� ، و

�	 ا�$�? ا�أآ�9�@&Y وN اء  ���� r&=
! �=��<
*Bv *�  . د أم !Rي أ

، داء �I9م أ�* اS 1949إ�N@�ث ا�
W*ع ا�
%*ي �� 9�7 ن ا�
*ا���ت ا�%�در N$�  و��ـ 

50  ���ى �=&��Hا�\�!�� !�����!� وا��� ; �ا�%�H*ة L�1 آ�ن ���6 إ����Nء ا��� ن  

���ه� ��  ا�%�H*ة  ا��� �h&Hأن ���%* ه�ا ا�$�Iم �&O ا��� ن )$��� ، و7� 7%� ا�
W*ع 

  )  إل.... �	 ���� !��; أو B=�زا أو �b)*ا�� ن ا��ا(  و ا�
�ن  دون اKر��ف


��� ��  �=��m ن $��
�ـإذ آ�ن ا� i&0ون ا���	8 ��&� �� Vآ'=ـ� �& 7? ، �*أى د�  

 ;�! ، Yر إ���W
�&O ) از إ�N%�ار أ�* اSداء ا� F$ا���9 ن و��7اك ا� 	��*ض ا�$6اع  O&�


� �HdDل آ�ه&�� و��>�� I9* ا������ اBK*ى�@
  .ا�

����� ، و�*)V ذ�_ أن ا�
W*ع ا�
%*ي رأى أ ـ ^�5 	�� 8� Y�  ن ا�$�Iم ا��ي و-

  ا��� أ�>�? �&�ا�	 !�U=�ع ه�ا اD)*اء ، و�	 �1�9ـ��	 ��1�9 إ�O ا�*B%� ا�� از�� 

 Oى إ�*B�9اك  !ا�أv ع*W
��% را �&O  ا�
$�+(�� د ا��� �*-��  ا� Y&����_ ا�@�*�� ،  �

ا��ا�	 �&O  ��=*ان �1953'$�  485: وا���9 ن ر87  �1953'$�  265: 3�ر ا���9 ن ر87 

Sا *�
� آ�9? �7
N& ك إ)*اءات أ�� �100 ا���	 إ�O أن 3�ر ا���9 ن ر87  داء و) !�� 

 �$'�1962 ;���  Y3 %9 >��	 !�9�7 ن ا�
*ا���ت  �� ! *�R! �3�0م ا���1Kا ��$

���fت أه
�� �>=�( 1968، و!���� 3�ر 9�7 ن ا�
*ا���ت �'$� اSداء � �g�@�ه�ا ا�$�Iم  

�\���� و���اره�  $! �$��
إ�O ، أو � ��N 8�&'� h&+  ��$� �1رة آ��_ �&O ا�
$� ;ت ا�

&� Y��=<�  h9�( ن ��ا� O����$ا�.  

M�I دة  إذ�
�	 9�7 ن ا�
*ا���ت ا�
%*ي 201 :ا� O&��� �� ر�V  اأY9 إ�N\$�ء ���	 ا�� ا�� ا�

�!�� !�����!� 1( ا��ا�	 g إذا آ�ن :��=V ا1K��م ا� اردة �� ا�
 اد ا������ ، ا ا����وي إ!��اء

��	 ا�
��ار أ  �>��Y! hآ� �� اSداء وآ�ن  و�1ل���$�  !�ا�Y أو د�$�  �	 ا�$� د �  ; �$�و 

Kا Qه� V=و�� Qار���وإ�7%* 1��م إذا آ�ن  h1�3 ا�@( دا�$� ! ر�7 ���ر�� !$ �Y و

�  Y�  و ا����	 &O ا�'�h1 أو ا�
@*ر أو  ا���!� أر) 

 

 

  

              



  

  

  

�� �� ، أ�� إذا أراد ا�*) ع �&�m O* هbا1K �+���1D�ه8  ���&�Y إ�=�ع ا�� ا�� ا� h(ء و;

          .  ر�V ا����وى

"D 	ـ وأ�  Y9أ �� 	

" �&�ا�	 إ)*اء ا���9 ن ا��*U� �'9ن ��� م أ�*اSداء ��'� ، V�*N ����7

Y$���  : ا�W*وط ا������ !�� ��ء !6��Uا���Y إذا � ا�*ت  !6�Uام 

��	 و�@�د ا�
��ارو إ��6ام �7ذا آ�9? �7
� ا���	 ����9  ���� أإ  ـ 01�  .9 �9 و�� ن 

�*�� ن ا���	 ���N*� ����9 ا�%*ف أ أن ـ 02K �$N و.  

  .أن �� ن  ا���	 ����9 ر�< ا��'��� �	 +*ف ا�
��	  ـ 03

�3����7
� ا���	 و+=���  ـ و#	 h'1 i&�0�  ص�%�BDن اU� داءSا *��&��� ا������� �%�رة أ

  .ا�$6اع 

4000���9 و�7
� ا���	 ; ����ى آ�ن ا�$6اع ذو +�!V  ـ D_ذا Dن اU� أورو Oول إ�b�  ص�%�B


�  ا���د�� �@
  .ا�

�=&r أورو أ 4000إذا آ�9? �7
� ا���	 ����وز �=&r  ـ أ�	 	�و دج أورو أ 4000و !
��ار أ�7 

�� إذا  ���1 �� Y�آ� أ�'�وf��N7*ض إ ���! �<=�*����ر أو ��� إf�1ل و ��� إ���ر آ�ن 

U� ، �$=�Dن ا ��&@

� ا��@
  .�B%�ص �bول إ�O ا�


� ا����ر�� ـ وأ�	�@
  .إذا آ�ن ا���	 ���ري �Uن ا�BD%�ص �bول إ�O ا�

��ـ ��*���  أ�* اSأورد ا�
W*ع  و! )&��� ��&�d وط*d ص %$
داء ه� �9'�� ا�W*وط ا�


	 أ1��م ا�
�دة- ���&�  .ي�	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 واDدار�� ا��6ا�* 306: 

 ����م و; �
�	 أن  و$� h&<ا� 	� ��ا���9 ن ا��*9'� إ��=* أن ��mب إ1�ى ه�Q ا�=���9ت ��

� رأ�$� ا�
W*ع �	 ه�ا و� $
� �� ا���9 ن ا��6ا�*ي  ��� N�?��رس �	 +*ف ا���-� !�

	�*�  :; !� أن �9*ق !�	 أ

ا��*��� آ��م ذآ*  �داء ���&( !W�h&+ ���& إ�N%�ار أ�* اSإذا آ�ن ا���h : �5ا1ول ا1

�$ ي  ، و ا�
��	  !��7 �� ا��6ا�* � +	 ا��ا�	 أ

\� ا���F0W&� �9 9 ا�
أو��م  �@��� ا�

 ���
�(Dا Q*��
� إ�>�ء ��&� �&�ا�	، !��7 و�@
  ��� ز �*��^ ا�

 

 

 



  

              

�	 أ)� �%@�" ه�Q ا�=���9ت   ، *��* �3�B >�*��!*�m وأو; ��'*ع �� إ3�ار أKن ه�ا ا 

 	�  .K �!�7ي +

"O	%����ار ا���	 و��م ����8 ا�'$� ا����!� ���_ ��$� �%�ر  :ا5�1 ا �� 	
�� h��إذا آ�ن ا�

 �
�@
  .ا�
F�0 إ7&�
�� أ�* !*�< ا�>&h ر��^ ا�

�3����&ا���9 ن ا��*9'�  أ أن �N* إ)*اءات أ�* اSداء �9�������  ـ أ�	 #	 h(و ��O ا�
��	 ا�'

R! Y$��� r�&=� ��Sا *� �&���	 +*ف ا���-� ��  Y� =7 ���1 �� 06داء  u�ر�� 	� *�dأ

 *�Kور ا�دة3�
�	 9�7 ن اD)*اءات  308 :، !�$
� �� ا���9 ن ا��6ا�*ي و-
	 أ1��م ا�

�� 15ا�
���9 واDدار�� �Uن ا�
�ة ه�  �.  

5BاC��	 ا��$8�I ا�
 روgت ا�
�آ رة �>=��  أ��م ا�
@�آT 8&? �&_ اD)*اءا ـ وأ�	 D" ا �

� ���� !���$8�I ا��� ���m Oل إ�f�1{� ر87 ا������ *�Kا h( 
���� ا� +$� ا�%�در !

�V 9�7 ن اD)*اءات ن وا��ي  !�أ N*�� 16/11/1965: ا�
bرخ �� 65:  Y! �
�ا�
���9 ا�

ا��6ا�*ي �� آ�ن ��� أ��H 9�7 ن ا��$8�I ا������  ��15/06/1966 � م  وا1� وه  � م 

*�  ف !
@�آ8 ا����وى  و�@�آ8 ا����وى ا��=*ى�

	� �&�W� ����
� آ��� �7  �����7�@
��! O
'� ��  وا�
@�آ8  ا����ر�� ، وأ1�ث 

��ة أ7'�م �$�� ا��'8 ا�
��9 وا��'8 ا����ري .  

*�
�  و!��_ �3رت إ)*اءات أ�@
اSداء  �*�V أ��م ر��^ �&_ ا���� ا������� أي ر��^ ا�

��=+ 	� *I$ا� >H!�� *I$أم ���ر��  ���8 ا� �$���  � ا���	 �f ��8 إذا آ�ن 

�� ��9�
�*��� أ�* اSداء و����* ��ى � �* ا�W*وط ا��� ��>&=�� 9�7 ن اD)*اءات ا�  *�أ

اSداء و U� ����1ن ا���9 ن ا� ا)h ا��>=�( ه  9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 و اDدار�� ر87 

08 -09  u�2010-02- 25ا�%�در !��ر .       

 

 

 

 

 

 

 



 

  

        : 56وط أ�5ا7داء :ا����< ا�%	O" ـ 

  :ا�
bرخ �ـ� 09 ـ 08�	 ا���9 ن  306:  �دةـ�م ا�
ـأ1� �ـfBل �*ا)��  ـ   

 25/02/2008  	
��
d*وط  '�>�V  إf0�Nصن اD)*اءات ا�
���9 واDدار��  9�79 وا�

��  �� vن وا1� �H=$��=�� O�1 � ا�
����*���  أ�*  *ه� ��N ،  داءSا   

)&����*��� أ�* اSداء  وا�W*ط ا�=��7 ! )&��� �� ��$��&�� !����	 ذا�Y و�� ��$� 

    	��
  :ه� Y'�9 وه�Q ا�W*وط !��

���  : أو?  	# ���H&��        ا�5Nوط ا

 01   : ��# >���  :أن �&X�H  ا

��$� N اء آ�ن!Y  أ  و��\�ـ   � ���&� ر�=? إ��6ا��� O&� �=%$��%�رQ  إ����7   ن �� ن  

 �\���*اف !��	 و��� ا�� ر�� ، أو إ��6ا�� �*-Y ا���9 ن Dا ��� �\��N!�� !�	 ا�>*��	 

�  ���
�(Dن ا�

� ��Rا7K'�ط ا���  ��*-�� 9�7 ن ا���
���8  أ&O أر!�ب ا��  	����م 

�$�
�	  ا�%$�وق ا� 	��Rض  آ���*
�&O ا�=>�،  ا��Rا� 	���&O ا ��  أو  	��Rا�� ������."      

��د : 02��   :أن ���ن ا���  3Q	رة a�3�  Q �  ا


=���9 r��� ��N&� ، و!������ �'�=�� ا�>&h ا�*ا�� إ�O إ�6ام #�b�H ـ   ! *�Kا )&�أن ��

�\� إ��9ز أ�Hdل أو ��م ا���*ض 	��� �
�
� أو �}��$�ع �	 ا����م !�   .ا�
��	 �&���م !

03 : 	# c#	d  Bا����&	#� أن ���ن Xe ا:  

�	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 واDدار��  306: ذ�_ �$F ا�
�دة  وD"ـ    "  

 �!�����! ?!�gو " ; �
�Nأ 	��اف !*��Dا �$
��
و ا����� !�� ��ء أو ��� رة ا����!� ا��*��� ا�

*db��	 ا�
��	 ، و�&�U� Yن ا ���&�أ)�ز ا�&� ء إ�O +*�( أ�* اSداء �
W*ع ا��6ا�*ي 


�� أو  ���NDءNاء آ�9? ر N ، ��&�d آ�ن  �
�� Y�� �!���ط ا�*�dوإ 	��ا�  

��*اف !��	 أو ا����� !�� ��ء Dا �$
��

� ا����!� ا��*��� ا��N; ، ���*� *db�أو ��� رة  

�	 ا�
��	 ، و!������ �Uن  ���&���ـ*اف  ذآ* آ� �	 ا�
W*ع �� ه�Q ا�%���m ا�����ة Dا

�	 ا�!��	 وا����� !�� ��ء و ���&� *db��$O أن +*ف ا�
��	 ��� رة 
�&N O=�� ا�
\�ل !

�\� ���*� وا�*���N وا�=*��7تا�
$���6  د���* ا���ـ�ر وا�����* واKوراق:  !��7 ا����!�ت ا�

 



 

 

 V7 
�&��� !=*اءة  ا� *db
: ا���� أو !��
��0%� �$�رج -
	 أ1��م ا�
�دة �&��� وا�'$�ات ا�

306  Qf���� م ا����!� �	 ا�
��	 ���ر !$� ا��>*ق �� ه�ا ا�'��ق إ��O و!�����، أ. 

              

  : �;:�م ا��&	#ـ�ـ  أـ 

ا����!� ه� وgD �&�N=�ت ا�@( و��'? d*+� � ) دh��m ��  Q ا��1Kن  �Uذا آ�ن إن ـ      


�	 اNK=�ب �Uن ذ�_ ; � h='�  f+�! ����آ��!� ، أو آ�ن ا� ����8 !��� *�m ق���Dا V$

 Qه� 	� O$\�'� ;ى و*Bأ ���N ! Y��=gإ 	�
�	 ان ���=* ا�@( � ) دا �� 1� ذا�Y وه$� �

ا��� د إ; ا��� د ا�W�&�� ، وه� ا��� ���=*  �@*�* ا� ر�7 رآ$�  � ) ده� ، وأY9 !�ون 


�� ، ا�'$�ات ا��*���  03ا����!� ; و) د �&@( واKد�� ا����!�� N*ات ا��أ9 اع ، ا�'$

          .�!�ت ا��3�0 وا���

  :ـ ا����ات ا�����5 01ـ 

 M�I دة ـ�
�	 ا���9 ن 324: ا�  ��
N*ا� ر�7 ا� Y9أ O&� �9�
ه� ا��� �\=? ���� � iT ا�

�	 ذوي ا�RWن وذ�_ +=��  Q��&� ������ 8��Y ، أو   ���� ���0! i&�� F0d م ، أو��

�$F ��=�	 أن ا�W*وط ا��� ��و-�ع ا���9 ��9 ، �� 1�ود Y�<&N وإY3�%�B ، و�	 ه�ا ا


� 3@�@� ه� ��h � ا�*N*ا� �ن ا�'$ �ه� ��:  

  .و Q ���F# ���� MF6	�� Q �f�� <&	م ، أـ أن ���م #�&	#

 MFN�  .وا���	نأو ا���\&F� �f	 �  2�e ا���$�ع ـ أن ���ن هgا ا

"&��	�Oن  ـ أن �5ا�Q "D "Q�> ا1و$	ع ا� .�5ره	 ا


�� وأ3=@? � ا�*ت ه�Q ا�W*وط ا D_ذا ـ N*��3 ا� h'إآ� �
N*ا� �ا�'$ ��  �����
�\fث ا�

Dت ��� ذا���  �� ا�=g  ���@3 ?=\� أن ��! ��@� 	� h&<� ; L�@!  

�	 +*�( ���ا اDد��ء إ; +*�(  Y� ^��9 و��f<! O&��	  �$�*ه� أن ���8 ا�����  O&�و��	 

�	 ا� 5��05ر 324: اDد��ء !���6و�*  +=�� �$F ا�
�دة �9�
  .��9 ن ا�

  : ـ ا����ات ا���D5H 02ـ 
�� �}g=�ت �� �Q*�*@� O و� �7�Y أ�0dص ��د� ن !�ون ���B  ا��ر��ـ � �$N ه� ���*�ا�

��N�N6 !��3�0 أ�
�� ���*�  ا�
 iT ا���م و�	 ه�ا ا���*�U� iن ا� ر�7 ا�

 



  

          


�� �� إ����W9 ، و;N*ام ا���
�� ، وه� إ9N*ا� ر�7 ا� 	� ��&%��iT �   دK �Bي 


� �� ذ�_Nر   .                                                           

	�
�دة ـ و=3&� :327  Y9�9 أ�� "���� �8 ��آ* 3*ا�1  Y�
	 و7���=* ا���� ا��*�� �3درا � 

Yب إ�� '$�  "nB وإ���ء  �	 ه 

j&�&ا� ـ و�� �
�	 ه�Q ا�
�دة أن ا�
@*را��*�� ��W*ط ��d Y*+�ن هV�7 وا�� �!��� .  

  : ـ  ا��&	#	ت ا�F	�P  03ـ 

��ة �}g=�ت  ذآ* �$�� : ـ وه" �  ���*�  :أ9 اع ه�  04�@*رات 

  .��O" 328: ـ ا��5	kB وا���53	ت  ا��	دة   

	ر  ا��	دة  &�            .��O" 330: ـ  دD	5I ا

���  ا��	دة  C���  .��O" 331: ـ  ا��D	5I وا1وراق  ا

���   #�	 �;�� #5اءة ذ�� ا����  ا��	دةـ ا�&b�Q  5�6m ��� ا   :332 "O��.  

  : ـ  ا��5	kB وا���53	ت  01ـ 
A^ـ ر f���
�	 اgD=�ت إ; أن أه
����  �� ا� 7? ا�@�-* B% �3 �� ا� ��ت أ8� ��9 �


@*ر ا��*�� �$F �� ا�
�دة ه
�� �� اgD=�ت و��*��9ا����ر��  )�� ا�
W*ع ��>��� أ��! :

�&O ذ 329 �9�� Y� �! _� "
�7 ���&� V7 
  � ــ�� ن  �&*���N ا�

�	 L�1 اgD=�ت  ���*�، وأ�� !0% ص ا�=*��7ت ��� N ى ا�
W*ع !�$�� و!�	 " اKوراق  ا�

 ��*��&�Y ا�
�دةا�
@*ر ا�  ?%9 �����9 !� ���  329: �� اgD=�ت ، وه�ا  "  

�	 +*ف و�� ن �&=*��7ت  ه�Q  ا���
�  أ��� إذا آ�ن أ3&�� ا�
 دع � ��7 ����h ا��%��*  �

 n�� س�$��NDا ��=N O&�  .ا�
*�N وأ; �� ن  

	ر�� 02ـ &�  : ـ ا��D	5I ا
�	�Oن  � ا���ـ�ري �&6م آ� ��)* !
'_ د���* ���ر�� ��ون ���ــ� آ�  ـ إن ا

Yر����! )&��� ��،  	� ���
ا����ء 0% م وا3K ل و; �
�	 ا���1Dج !�� أ��م ا��=�	 ا�
*آ6ا�


�إI�$�	ري14:ا��	دة(و�>�!�� ��و-�ع ا�
�*رة 9�7 �9 ; إذا آ�9? I.(   

 

  

              
  



  

  

  j�	Q ـ و��  	د���
13���9  و  330ا�
W*ع ���1 ا�����* ا����ر�� �� اgD=�ت �� ا� 

 ��R� �� O&� Oو�Kن"  ���ري إذ 9%? ا �ا����رـ�1 د���* ا����ر ; � *�m O&� �" ،


	 !���9ت ���&( !� ر��ات �7م !�� ا����ر ،  �m* أن ه�Q ا�����* ��� ���$�     

 O&��� ز �&��-� � )�Y ا��
�	 إ�O أ1� ا�>*��	 ��
� �� ن  !��=�$� ، و�� ن د���* ا����ر ��1 

                                             .هb;ء ا����ر 

	ري � b�Q	 �Im 13: وc\O ا��	دة ـI ":  


�ل  �&��-�  ��ز"   �
�  آgU=�ت !�	 ا����ر !��$'=� ��I�$
7= ل ا�����* ا����ر�� ا�

  ".ا����ر��

5:pـ و� *�m O&��� ه� أن ا�����* ا����ر�� ; �� ن  ��1 ��
� ���م  أن ا�����ة ا��ا���)* ،  

  .ا���*ة ا�\���9 �	 ا���9 ن ا�
��9 330: و��$�� �� ن ��1 �&O ا���)* +=�� �$F ا�
�دة

              

qerـ و�  ���� �� اgD=�ت ، Kن أن 7= ل ا�����* ا����ر�� �� اgD=�ت ���=* B*و)� �	 ا�� ا��ا�

�@* ا�����* 	�7�� ا����ر�� �=�رة  � *�m ���*�  .رات  

ا�'bال ا�
>*وح ه$� ه� �
�	 +&h إ�N%�ار أ�* أداء !
 )h د��* ا���)* أم ;،ا�����ة �� ل 

��Y'�$� f و �� رأ�$� ��دام أن د��* ا���)* ; �@
� � V�7 أY9 ;�� ز �&F0W أن �%>$V د

Kط ا*Wن ا�K h&<&� �!���NDا 	�
� f� 	��
�N�N �� ا�
@*ر ا��*�� ه  � V�7 ا�
��	 ا�

.  

��� وا1وراق ا��D	5I  ـ 03C���  :ا
  �\��	 د���* �$���6  !��ا ا�$ ع �	 اKوراق ـ و� F0Wى ا��ن � �� �����*ات ��0&�� أو  

; �� ن ا�����* واKوراق " ��9 � 331: �'�� ���� إ��6ا�Y  وY7 �1 و+=�� �$F ا�
�دة

	����Sا 	إ; �� ا�@���� Y$��	 3�رت   O&� ��1 ���6$
  ".ا�

  .ـ إذا ذآ:�D 5	 5Pا�e أO> إ�&�bD د��	

  5I	D��  .ـ إذا ذآ:�D 5	 5Pا�e أO> �\� #�	 دوD <O" هTg ا

  �� ������م ��	م اI ـ أن <&��\�� 	�e c3dأ  .  

�&N O$� ا���	 !
� ���� !*أة ذ�� ا�
��	   ـ 04 *�dRا��  

�	�Oن ا���O"   02/ 332: ا��	دة(          �Cا5Bي �  ا�  ) .ا

 	�+*d *� � h�� ���@ا� Qو��>=�( ه�.  



  

             

                : ا�5Nط ا1ول 
�&�Y ـ أن ���ن ?%9 ����� !� !n0 ا��ا�	 وه�ا  *�dRدة ه�ا ا���
���9 ��02*ة  332: ا�.  

 "O	%�  :ا�5Nط ا
  >�7��ت ـ � �  	� ���&��&�Y 9'�0 أ3&�� أي  *db
  أن �� ن N$� ا���	 ا�

 �3Kن 3 رة +=( ا �أن � ���� f� �3Kا O&� ��.  

  	H3Iداء ـ وSا *��H! ��!�g*  إذا آ	ن                   .�
� ذآ* أ�f� ، Qf �� ز �h&+ ^�NR أ

�&� ���16" ا�=�$�  " �\� ��dدة ا��W د   !�ا������
9 ن إg=���� ا����O  و�  ��&( ا���	 !

�7100000
� ا���	 !��_ ��O �8 ���ـ�وز  &��*   (ـدج أو �Kا  �
&\��&� ���ر��  ��
!

�&�Y  ا�
�دة ?�9 ،  333: %9�
�	 ا���9 ن ا�                                                              

آ�ن ا���	 ��! ��!�g���n�� �! ، و��� ا�@( �g!��  �� ز إ�N%�ار أ�* اKداء إ; إذا; ��$�

 �! ���  !�����!�  إذا 7�م ا��ا�	 ور�7 

 n0!ن �ط أن �*W! ، Y'�9 	ا��و�  آ�ن ا� Q*�m n0! أو 	��
�&��� � V�7 ا�
��	 أو !%
�Y  ا�


U� ، Yذا و)�ت آ��!� �3درة �	 ا�أ�B دو�ه�ا ا�% �� ��! �
��� f� Y��7 � *�H! 	��
.  

  : أن ���ن ا���  e	ل ا7داء  : 04 ـ
�� �� ن ا���	 �1ل اSداء ، وذ�_  ـ ? ��ز  �$��$O أن ا���&�i !�� ��ء إ; 
!  

�\�ل و) ب د� Q���$�� i7ط وا*W! ��&����$� آ7R'�ط ا��*وض ; �� ن �  "V أ7'�ط 

�� وأ �
�(Dن ا�
، أو !�;ت اD���ر ، أو إ��وات ا���*!�ء وا����i وا�
�ء وا�%���9 أ7'�ط ا��

Q�� � .  ، ���h أن �� ن ا��'n ا�
*اد �@%�&Y 7� و�3 أ)&Y و�1 

��ار:   05 ـ��  :أن ���ن ا���  ��H  ا
�	 ا�$� ���N h%�ار أ�* !�Sداء��= ل إذ�_ أ�W� Y9*ط  ـ و�;	ذ �H&=� د ـأن �� ن ا�
>& ب 

 	����@�دا إذا آ�ن �@��� ،را�
��ا r&=

&�� 1'�!�� ��ج إ; إ�Q@� O ;و���=* آ��_ ا��

�<�'! r&=
�	 أن �� ن ا� V$
� ����ة !$ د  ،�3�1، و�� ذ�_ Y9R! ��7 ��^ ه$�ك  V
(

��$ـ� -*ب 3�1�@�دة أو�
&��ت ا�@'�!�ـأر�7م �; �$�� *ة ـا�
=�d  �ـا�='�>ـ� � Kن ا�

ا��*ر أو  �< !��ا��3�0 ا�
=��r ا�
��ار و!������ �'�=�� ذآ*��	 ا���	 ا�$��ي �إ��=�ر

 ��*�BRا�� �ا�� ا���&��=&r ا���	   � �� d*وط ا����ا�
$% ص  Oف إ���� �
 ، آ

 



 

 

 �\�ا������� وأ���ب ا�
@�* ا������ ا�
%�ر�i ا�
%�ر�i ا� ا)=� ا���V ��$��� أ�* اSداء ، 

�* و�$���Kا r�&=� اءات*(U! �3�0ا���=

� ا�$�< ا��*R! ��'9ن ا��@�r ـQ ، و��� �7? 

@� *�m ?9إذا آ� ��!  h��<
�f  ��=ـ��9RW! V  ،�$� إ�d O*وط إ�1
���� �� ا���� �دة و�'ـا�

   . 08/02/1984+*�( إ)*اءات أ�* اSداء 7*ار �ـbرخ �� 

�5
� ا�Nـ5وط :d	�O	ـ   H# ���H&��   :ءأ�5 ا7دا ا
  c\O ���04�	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 واDدار�� �&O  306: ا�
�دة  ـ   ��N�Nوط أ*d

�*��� أ�* اSداء ��$
  .��h أن ���

  01 5BاC��" أو ا��F&	ر D" ا�����< ا��اB  و��=�> ا�  .ـ  إ�A و

  02 5BاC��" أو ا��F&	ر D" ا�����< ا����  و��=�> ا�  .ـ  إ�A و

  03 5��	O�O" أو ـ  ذآ����I  5 و=�H�3 ا�MFN ا����Hي و��T ا�&RS	Q" وP;� ��%�> ا

"�	;ISا.  

  04  Tار��  .ـ  5Qض ��Q CR  �3< ا���  و�

  >�V ا��*���  ـ و� 	��&� ��=\
 .أن �*�(  )
�V ا�
'�$�ات ا�

 

	d 	%� :  ����	# ���H&��  :ا�5Nوط ا

  :إدارة ��������Qن ا����   ? نأ: أ  

  �\�أو إ1�ى ا�
Nb'�ت ذات ا�%=Hـ� اDدار�� ، و��  و ا� ;�� أو ا�=&���!�� ا��و�� أ ـ و�

 h( 
 154ـ  66ا5�1 ه�ا ا�%�د و�� �T 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9  ا����8 ا�%�در !

"D رخu���$Y وا� اردة �@? �$ ان  168: �&�� 9%? ا�
�دة ��O�� 1966 08:ا " ��

�� أ��م ا�
�&^ ا������ �� ا�
 اد اDدار�� =�
�&O"اD)*اءات ا�  Y9د��ن " أ�
; �>=( ا�

  "ا���3�0ن !Rوا�* اSداء  182و  174

�&O اDدارة �B Y&���ت ��ر���0  ـ و�kH ا��3ـ< Vوا�'*�ـ nاء ا�='�ـ*(Dه�ا ا �\� )�=<� V$� ��

����ز ا��ي ��>�ـY ا���9 ن اDداري ، وا����ء اDداري Dا �� 	ـ
��  

��\� و) ب ا��I&ـ8 ا�
'=ـ( ��ى اDدارة 7=�  ���<$���-���ـ� ، آ
� أن ه�ا اD)ـ*اء �Y �=*�*ات 

�&'1 O	 �N* ا�
*ا�(  �T��1 Qآـ*اD3 ر ا i&�0
��م إ��Bع اDدارة � �� 	
��

�&��ـ� !�I�9Uم ��
$V ا���9 ن ��م ا��%*ف �� أ� ال ا��و�� و��م ا�@�6 �� �� و��م ا�

 



 

 

�	 ا���9 ن  689: 
�دة�
&��� !����ـ�دم +=�� 1K��م ا� �9�
  .ا�


	 9�7 ن  09ـ  9��08 ن ا���  ـ وأ�	  ��
�* اD)*اءات ا�
���9 واDدار�� ا�Kا )&��Uذا �

 *���� �� إ3�ار أ 9 F�0� *�m ن �� �
�@
��� �Uن ر��^ ا� 
�!Rن آ�ن ا�
��	 إدارة 

و �� �&��� 800اKداء و إ9
� �� ن ا�BD%�ص إ�� ا�
@�آ8 اDدار�� !�>=�( أ1��م ا�
�دة 

�    .	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 و اDدار�� 

Cا5B:ـ ب �  : أن ���ن �����  ��=  �5Hوف #	
  �������$Y وأو)=? أن  �T ��:175 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 ا����8 �&�� 9%? ا�
�دة  ـ ا

�*��� N �����&� ����9 اء �	 L�1 ه ��Y أو ��$�Y أو � +$Y و�Rآ� � ��*�� 	��
�� ن ا�

�&O  177: ا�
 +	 ه�ا 3*ا�1 !��
�دة d*ط �@��� ?%9 ���$� ��9�
9�7 ن اD)*اءات ا�

 Y9أ " 	��
;�� ز إ3�ار أ�* اSداء إذا آ�ن ��N*ي �=&�YH �� ا�0ـ�رج أو إذا �8 ��	 �&

�*وف �� ا��6ا�*� ��� +	 أو �@� إ�7.  

 =���	D ـه  ـ�
� دون N اهـ� ، و; �� ز �>��h أ�@
 * ا��ي �@�د إ�B%�ص ا�


�  ا��ـ� ��ـV !�ا�*ة �@
  اSداء أن ��ـ�م �*���Y إ�O �7-ـ� �m *Bv* ر��^ ا�

	��
� +	 ا� ��3�%�Bدة  إ�
�&�Y أ1��م ا� ?%9 ���	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 و  306و ه�ا 

               .    اDدار�� 

"O	%�  :إ5Rاءات أ�5ا7داء و=5ق ا���D  H> : ـ ا��2�3 ا

  :ات أ�5 ا7داء إ5Rاء: ا����< ا1ول 

��ر�9 �V إ)*اءات  ـ إن  إ5Rاءات  ��! �&�N إ)*اءات 	�إ�N%�ار أ�* اSداء �=�رة 

��*ر ����7 �$���ي ����-� ا���د�� !@�L أ��9 ��
�6 ا O&��	 أ)� ا�@% ل   n�'=���!

Y! h��<
  .��@%�� ا���	 ا�

	���Qو � 	���*��ـ�  �&O 9'��0	 إ�O أ ��d �� Yـ=&+ 	��
ا��=n ا���!�N��*� V ��م ا�

�&O ذ�_ أ1��م  ?%9 �
�@� اة �&O ا�=���9ت ا��� �>&=�� ا���9 ن ، آ �%�0

� ا��@
ا�

�	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 واDدار�� 306: ا�
�دة.  


�V ا�
'�$�ات ا�\= ��� ا�
\=�� ����م و�*�( ا��ا�	 !��( ���*� �@- 
ا�@( ا��ي �>��Y! h وا�

��<

�ـV ا����!�ت ا�%ـ�درة �	 ا�
��	 وا�
�Wر ���� �
��ارا���	 ا�( �3�B ��%!و Y! hـ

  Vد�ـ  ?=\� ����ـ*اف  !��	 ، أو ا����� !�� ��ء و����8 Dا Oإ� 



 

 

  و�*������  ا��*��� ، ���م  أ��	 ا��=n دج 500ا�*8N ا������ ا�
�ـ�ر ����1 ب 

 h&<و��%� �� ا� ��%@���� �
�@
�&i إ�O ر��^ ا� ��d �� Q�%7ل أ)� أfB *�R!05  أ��م

�&�Y ا�
�دة ?%9 ���	 ��ر�u إ��اع ا�>&h وه�ا  :��9  307�
�	 9�7 ن اD)*اءات ا�

  .واDدار�� 


ـ� أن ا���	 �g!ـ? ، أ�*ا�
��ـ	 !�� �ـ�ء !
=&r ا���ـ	 ـ D_ذا�@
  �=�	 �*�ـ�^ ا�

�* !��*�< K �!�7 *�mي +�	 ، دKوا ، h&<وإ; ر�< ا� i�ر�%
ون ا�
'�س !@( وا�

�� آ�ن �� �T 9�7 ن اD)*اءات ا��ا�	  �� ر�V  د� ى و��� �&� ا�� ا�
�*رة ���! ، ��


� �� م !����dR* أ��N ا��*��� !f!Uغ أ�* اKداء إ�� ا�
��	 إذا �@
ا�
���9 ا����8 ر��^ ا�

 	�  .Y� *�T 3@� ا���	 ، و�� ���1 ر�< ا�>&Y9U� h �� ن K �!�7 *�mي +

�	 و �� رأ -+ �@�
� !��*�< ;!� أن �� ن �@
�* ا��ي �%�رQ ر��^ ا�Kن اU� �$ه �$�

�$� أن �� ن �@� ر�7!� �	 L�1 ا��>=�( 
، إذ ا�'&�8 �&��9 ن أ��م ا�
�&^ ا������ !

Kا *��	 أوا >�
&�� أن ا�=� �$I1; *�m داءKا *�داء �*�< Kن �*��� إ�N%�ار أ


�  و �� رأ�$� أن
��	 !��7 أو ا�� �� �'� ��� ا�W*وط آ��م ذآ* � +	 ا��@
 ر��^ ا�

��&� �&�ا�	 ��%@�"  ; - "$
�%�ر أ�* !��*�< �� ه�Q ا�@��� و; ��'*ع �� ذ�_ !� �

 .ا��*��� ، �3�B إذا آ�ن ا���	 �g!? !�����!� و�1ل اKداء 

- K داءKا *�
� أ�* !*�< +&h إ�N%�ار أ�@
ن آ��_ ا�@��� ا��� �%�ر ���� ر��^ ا�

�	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 و اDدار�� و ه   600ا�>��h 7�م N$�ا �$����� !
�� م ا�
�دة 

�1�� �%��H �$����� ، �� �1	 �9� أن ا�
�دة  �
Nر 	��اف !*���	 9�7 ن  306��� إ

آ�9? 3*�@� و ذآ*ت أY9 ���� أن �� ن ا���	 �g!? !�����!� اD)*اءات ا�
���9 و اDدار�� 


�� أو ا��*���N اء ا���N*ا� �!�  Y� 	�=� إذا �
�@
و أ�� �� ا���9 ن ا�
%*ي �Uن ر��^ ا�

 ���@�! *��� �*ة �h9�( ��U إ3�ارQ أ�* !��*�< �Y9U �%�ر أ *�m داءKا *�أن d*وط أ

 	��

� ا�
���9 أو ا����ر�� و �&� ا��ا�	 إ�fن +&=��Y و ��&�i ا��@
)&'� �&�ا�	 أ��م ا�

  .�&@� ر 

�	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9  308: ا�
�دة h M�I ا��ا�	،���1 7= ل +& ��6ا�*وا �� و -

Y� =7 ���1 �� داءSا *��	 أ ��
N9'�0 ر 	ا��ا� Oإ� n=ء ا���$� .واDدار�� �'&8 ر��^ أ

 

 

 



 

 

  

Q ـ	ه ��  ��� 	
�	 أ�*اSداء إ�O ا��ا�	 ��� ��
N8  9'�0 ر�&'�! n=ء ا���$��� م ر��^ أ


�آ رة �� ا��*��� و��ر�ـu أ�* اSداء و�=&r ا���	 وN==ـY ور87 اK+*اف ا� 

�� ���ا ا�H*ض
  .�7�ه� �� ا�'�� ا��0ص !Rوا�*اSداء ا�

�* ! اN>� ا�
@�ـ* ا������ �	  ـ ���م�� �
N*ا� r�&=ا�� ��&
�ا���رض وه  ا��ا�	 !�� ذ�_ !

� Yـ���@&�	 � ا�ـ� و�%*و��ت +*�( ا���&�ـi !�� ��ء !�3R ا���	 ا�
>��Y! h و

 ��%����! ����
وا�
%�ر�i ا������� وأ���ب ا�
@�* ذا�Y وه� �=��ـ�H=$� r أن ��آ* )

 Q�%7أ)� أ �� V��أن ��8 ا� h��15و r�&=ذ�_ ا�� u�ر�� 	� �� �.  

��*اض �&O  ـ آ�	D1( ا 	ـ��
��h أن �Wـ�ر �� ا���&�i !�� ��ء �@? +��&ـ� ا�=>fن !ـRن �&


� 15أ)�  أ�*اSداء ��N*ا� r�&=ا�� u�ر�� 	� .�=�أ 

 

����  :=5ق ا��D  H" أ�5 ا7داء  : ا�%	O"< ا


�$Y أن �>�	 �� أ�* ا�*�< و7� 9%?  ـ ^�"  � ; Y=&+ >إذا ر�  	ا��ا�=��ن أن ا� 	�

�&O ذ�_ 3*ا�1 ا�
ـ�دة :307  ���* !��*�ـ< K �!�7 *�mي +�	 ، أKن اR! ا���9 ن 	�

&� 	��
&� �='$��! 	� Y� =7 ���1 �� داءSا *���*اض  �� أDع 1( ا*W
�� B ل �Y ا�

 Yو� Qر�م ا���-� ا��ي أ3�����ل أ�NDاض !>*�( ا*��Dم ا�و�� �
�@
+*ف ر��^ ا�

 ��9�
�� آ�ن  �� Tـ� 9�7 ن اD)*اءات ا���� i7 ��$��� أ�ـ*اSداء ! *gأ 

����ر-� �&O أ�* اSداء أ� ��d �� h&<م ا��8 ����ا�� O&�  �H=$�  Y�&�م �7-� ا�
 - ع ، و

��*ض �&O أ�* اSداء  أن ���م  إ��*اض  �� d�� د� ى
  ا�

����� ـ  وه$� �%="�NDـ ا��'8 ا �
�@
������ أ��م ر��^ ا��N�����7  إ  	��ا� O&���*ض 
ا�

 �H=$� ���������Nى إ ��%�ر�V�*� �����7 i د Vد� Y�&� Y�&� O������ و�%=" ا��ا�	 

����د�B اR، و�Dاه� ا*�� ��أ7 ا��8 ���� �ون وت � ي و��=�دل +*��ه� ��آ*ا���8
$�ز

���N����7 إ *���� ود� ����8  و���� ن +&=���8  ا�
��!&� إ�O أن �$��� ا�$6اع �%�ور أ

���ل أن �NDا�@��� إذا رأى �7-� ا Q�0%� و �� ه�

� ا��@
�	 +*ف ر��^ ا�

�$� أن 
! �9 9�7 *�m اض*��Dا'������ أ�* اKداء �Nإ *�
�d V*و+Y �%�ر أ�� �� �

���ل �NDب �7-� ا���Nإذا إ ����*اض آRن ���م �!�\=�? أ�* اKداء و �� ���1 Dى ا ��

�* �� ن Kن اU� 	�د 	� Y�&� ���� �\=? أN Y9�د  	��
 .!�H�Uء أ�* اKداءا�



 

  

- *�Kا 	آ&�� ا�@���� �� ������NDا 	���ر-�  ا����B �I�  ��9 9-� �>*ق ا�>
ا���د�� آ��

 	��$�ف و+*ق  ا�>�	 �m* ا���د��  آ��>�	 !��$�< وإ��*اض ا��H* ا��0رج �NDوا

*I$دة  ا���  .ا�%0 ��  وإ��
�س إ

����&O أن  "�	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 واDدار��  9304%? ا�
�دة  ـ و 

������ ا�%�درة �� أول در)� �7!&� ��NDا *��$�ف�� ن اKوا�N{"  �������NDا *�، و�� ن اKوا

��ر-�
  .ا�%�درة  Bv �� ��!��m* در)� �7!&� �&

��ر-� fBل 
�$�ف وا��NDا V�*�أن ��%�  15و h��و ، *��� �
N*ا� r�&=ا�� u�ر�� 	� �� �

  .�� ذ�_ �� أ7*ب اS)�ل

� ا��ي أ3�رQ وه  � �ـ� �}��*اض �&O أ�* اSداء أ�ـ�م ا���- 15وه��ا ��ـ ن �&
��	 أ)� 

 �
�@

�  15وأ)� ،ر��^ ا�N*ا� r�&=ا�� uر�ـ�� 	��$�ف �ND�! Y�� 	�<&� �� �

*���*اض ��Dى ا ������ ا����3 �� د�NDر-�   ،ا��
��! 	�آ
� �� ن �&�ا�	 1( ا�>

��*اض �� �9^ ا�
�&� وه� Dا *��* إذا آ�ن  ��15 أ�� �
N*ا� r�&=ا�� u�ر�� 	� �� �

! ��!��mYإ�� �='$��.  

 ���\F�  : ـ وأ�	 #	���QS �3&5اض ا���5 ا�F	رج Q  ا

��*ور �	 3�ور  F0d +*�� ـ إن آ� 	�ذ�_ و�8 � ��  �@&%� Yو� Q*�m "��%� ا;داء *�أ

 ا��H* ا��0رجY �� ز �Y أن �>�	 !>*�( إ��*اض ��

&� f!�7 "=%� داء  ا��يSا *��	 ا�%0 �� و��� رأى ا����ء ا��*9'� أن أ ; �����9 ��%! ���$�

 r&=� V��� 	��� O&��	 +*ف ا��H* ، و�\�ل  ذ�_ أن �%�ر أ�* أداء  Y�� 	��	 ا�> ?&��

�	 ا�$� د وKأن ه�ا ا ، �$
�B* �8 �@*ك �Nآ$� �&O إ��=�ر أن ه�ا ا���	 �� ;Q ا� آ��� ا��

�	 ا���	 أf3 ، و!������  � Qا����دم ا��ي �@*ر Y(رة و�gإ �
��� ا� آ��� !� أY9 أه

O&��	 ا��
�ن ، �� ه�Q ا����� �8 ���م ا�
��	 ا3K&� إ��*ا-�  �$�  ا���

 Sا *��&O أ�Nس أY9 أ3=ـ" �� 1�ـ8 ا�
�*ر ا������ أ Yـ��$��NU! ا� آ��� ?��7 �
داء ، وإ9

 �
�@� ?&=7 )&<$
  ا� )�ه� ا�%ـ�در �	 ا��ر)� ا�BK*ة ، و�	 هـ�ا ا�

 	� Y��  اض*��Dف ا�$��Nت إ*��Nو ����=�ره� �B *�mر)� �	 ا�%0 U! ف ا� آ���*+


� ا�$�< ه�ا ا�� )Y !� ��� أن �@�  �m ا�
��	 ا3K&� ���� 7=ـ ل" 

��*اض إ uـ� 7*ار 3ـ�در !��ر�ـ$� :ا��H* ا�
�ـ�م �	 +ـ*ف ا� آ��� ا���

 

 



 

  

�	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 واDدار�� 380: و!
 )h أ1��م ا�
�دة 10/12/1991  

����ـ� ا���3ـ� �ـ��NDا *�Kا �� ��  �Uن إ��*اض ا��H*ا��0رض �	 ا�%0 

Qء�Hأو إ� Y���*ا) Oف إ��داء  ��Sا *���*اض �� أDع ا - �.  

�	 L�1 ا� V��7 وا���9 ن   ���( 	�  .و��%� �� ا�����  

-  H��� �3����y  أ�	 #	���&�	س إQ	دة ا��5p و ا_# 


�	 ا�>�	 ذهh رأي �	 ا���Y إ�� أY9 إ�� )�9 -� Y9U� ف�$��NDاض و ا*��Dا h س	�&�_#

5p���&� ور�7 ��7 !�� ذ�_ أو 1�ث إ7*ار !�6و�*ه� Y9K 7�  إQ	دة ا *�Kا �$!  � �
آ

 ������NDا *�Kف �� ا�$��NDد ا����ا����3 �� د� ى ���iW ا�@���� !�� إ���9ء 

��*اض و �� ه�Q ا�@��� �>=( أ1��م ا�
�دة D9�7 390ا 	� ن اD)*اءات ا�
���9 و 

�	 L�1 ا� V��7 وا���9 ن ���( 	� ������NDا *�Kو ��%� �� ا ���&��� .اDدار�� و

- 	�<&� �='$��! ���y أ��	#  �\� 	��&� �1;ت 7=� ����  ا�> �&\���D)���د ا��*9'� أ�>� أ

 �(Kداء 7=� � ات اKا *�K �����$ا�� �H�%اض ���1 �'&�8 ا�*��Dا ���W�� ة���&�Y و ه  

����دمو� ��  �d15* و �� ا��6ا�*  *���*اض �&� أDا �\��\� ه�Q ا�@�;ت آ�ن  ، ���

�� �F0 اD)*اءات $! )&�ا����ء ا��*9'� ; ��=� ا�>�	 !��$�< �� أ�* اKداء إ; إذا �

�* اKداءK ��&�Wا� ����\� ���ان ا�
W*و،  *���م إ�1 اء أ ���1 �\� 

�< اKد! �&�8NU >�9)05 -04-1993(  8g ا���-� ا��ي أ3�رQ و � �7�Y آ ا�=���9تاء 

 	�
�$Y أن �\�* �� ه�ا ا�
'� ى � ; 	��
1%� ه$�ك �*ا)V و أ3=" ا��Rآ� �&� أن ا�

��� ا�W��H�%&� ��& ا��$����� ،أ�� !��7  -ا�$�< –اD)*اءات أي*Wب ا���m ى N

��*اض وDص �7-� ا�%�Bإ 	���م ذآ* إ8N ا���-� ا���*�@�ت ��� �=��  �\� Q�1


� ا����ر���@
 أو ��م ذآ* إ8N ا����h ا��ي أ3�ر أ�* اKداء و اDآ���ء !�آ* ر��^ ا�

) >�918 -12-1996 (     

�	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 و ��349>=( أ1��م ا�
�دة   و أ�� �� ا��6ا�* - ���&��� و 

ا��*ارات ا���3&� �� � - ع ا�$6اع �� ن �� ا1K��م و  ا�>�	 !��$�< �� ه�Q ا�@���،

  .�� Bv* در)� �	 ا�
@�آ8 و ا�
���^ ا������� 

 

 

 

 



 

  

g�;�I ��;أوا�5 ا7داء  ـ آ�:  
Sا *�
�V إ)*اءا�Y ا���9 ��9 إ�h�*� ������9  O ا�gSر ا��$�����  ذا��� ـ إن أ( �� �Nداء ا��ي  إ

�	  309:  �ا ا�%�د �$F ا�
�دةوا�$���� و�� هي ا��� �*�=�� ا�@�8 ا������ ا�@� ر

���*اض �� 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 واDدار�� Dا V�*� 8� إذا Y9أ O& د �@ ز�@
اK)� ا�

 �H�%ا� "$
! n=ء  ا���$�أ�* اSداء 7 ة ا��Wء ا�
��Y! O ، و�� ه�Q ا�@��� �� م ر��^ أ

��*اضDم ا�����Wدة �'&h��<� 8 ا��$��� �	 و ه�Q ا ا��$����� �>��h ا��$��� !�� ������d 8دة 

�%&@� ر�V ا����وى  	��* اSداء ا�%�در K ود�@� *
� V-ع و*W
، و�V ذ�_ �Uن ا�

��م �	 ��ر�u 3�ورQ ��� 9%? ا���*ة ـ ! Qد�و1 �
�@
 :ـ  �	 �9^ ا�
�دة 02ر��^ ا�

309 %��! Qر����	 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 واDدار�� أن آ� أ�* أداء �h&<� 8 إ �H�

�� آ�9?  �	 ��ر�u 3�ورn�'� Q و; �*�h أي ـ 01ا��$����� fBل N$� وا1�ة ـ ��! *gأ

: أ�T �� *�d 9�7 ن اD)*اءات ا�
���9 واDدار�� ا����8 !
 )h أ1��م ا�
�دة 06ا�
�ة 

182 n�'� Y�*=���$Y وأ *gK8 ا���  .!�����دم و�%=" 

b�
'��R �7!&�� أ ـ �3! ��W9 أن *���=�ره�داء �اSواU! ���
�&O ا��*ا�< &$��ذ ا� *� �Y=W اKوا

��f ، أم أ��� �Y=W ا1K��م ا������� و!������ ��9 ا��� �$�� دا�
� ��9ذا ���V�0 �&� ا�� ا�

�
��� ، و��BR �� ا�
�دة  ا��� �V�0 ��� ه�Q ا1K��م !

 ��� !��$��ذ ا�d _��209 ذ�  Y$�

�&O 9�7 ن ا�
*ا���ت ا�
%*ي.  

'� Y9أ  ���
�$Y ا1K��م ا��3�0 !��$��ذ ا� 8&I8 ا�%�در �� ا���ا�@ O&�*ي �&O أ�* اSداء و

��  h'1 ا1K ال ا��� �=�$�� ا���9 ن���$O أV�0� Y9 �&� ا�� ا�
!  
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� �3f0ا�� ل آSا *�*ع ا��6ا�*ي داء �	 ا�$���1 ا�$h'1 ��*I ا�
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