
 
 

 بحث بعنهان 
 حنو وظرية عبمة للفصل بني املقبولة مه الببطه 

 والتىبزل عه الصفة العقدية
 
 
 
 

 إعداد
  ورىحسب الىىب حممد الش محــــدى

 عضو هيئة التدريس بقسم القبوون املدوي
 ةــرطـــة الشــــكلي

 
 
 
 
 
 



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية                

 

  التنازل عن الصفة العقديةنحو نظرية عامة للفصل بين المقاولة من الباطن و                    616
 
 

  



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية                

 

  التنازل عن الصفة العقديةنحو نظرية عامة للفصل بين المقاولة من الباطن و                    619
 
 

 : مقـــدمة
 

 -: لقد مرت فكرة الطرف في العقد بمرحلتين ىما 
المرحمةةةةةةةةةةأتافيلةةةةةةةةةة تلرةةةةةةةةةةث تاةةةةةةةةةة تعةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةة لؾ تالري ةةةةةةةةةة ل ت.تح ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة  تالم  مةةةةةةةةةة ت

الري ةةةةةةةةة ل تاةةةةةةةةة تاًاوةةةةةةةةةأتاي ةةةةةةةةةرتاالةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةًا تي ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة  تال   مةةةةةةةةةأتي ةةةةةةةةةة ات  تاي ةةةةةةةةةر ت ةةةةةةةةةؾت

المالةةةةةةةةةةةةة ظرتالؾح ةةةةةةةةةةةةةًت مةةةةةةةةةةةةة ت ؾالةةةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةةة  تاي  م   ةةةةةةةةةةةةةأتياي   ةةةةةةةةةةةةة  وأت.تح ةةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةة  ت

ثةةةةةةةةؼتلةةةةةةةةؼتو ةةةةةةةةؽتاةةةةةةةة تا  الةةةةةةةة ت.تي ةةةةةةةةؽتتت   ةةةةةةةة  ت–أوضةةةةةةةة  تت–ي ةةةةةةةةؾل تااةةةةةةةةرابتال  ةةةةةةةةًتا  الةةةةةةةة تي    ةةةةةةةةرت

،تيالظةةةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةةةة لم  ؾبتت(1)عةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةة  تالمرحمةةةةةةةةةةةأتا ةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةة ؽتالظةةةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةةةة لم  ؾبتالرةةةةةةةةةةة م ت

ت.ت(2)المؾضؾ  

،تيبةةةةةةةةةةةًأتيةةةةةةةةةةةً مؾ تاةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةأالري  لالق  ئةةةةةةةةةةة تيلكةةةةةةةةةةةؽتح  مةةةةةةةةةةة تتظةةةةةةةةةةةؾ  تال  ا ةةةةةةةةةةةأتلةةةةةةةةةةةً ت

.تاةةةةةةةةةةًأت  تاف ةةةةةةةةةةر تي ممةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةةمظ  تاةةةةةةةةةة تااةةةةةةةةةةرابت ةةةةةةةةةة تالق  ئةةةةةةةةةة تا  ر ق ةةةةةةةةةةأتت ةةةةةةةةةة    

تال  ًت.ت

ح ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة  تو  ةةةةةةةةةًتفحةةةةةةةةةًتأا  ئةةةةةةةةةأتإاةةةةةةةةةرابتال  ةةةةةةةةةًتيلكةةةةةةةةةؽتثمةةةةةةةةة   تت  ةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةة ت   ةةةةةةةةة ت

 الةةةةةةةةةةةثلأتال  ةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةة ؽتالظةةةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةةةة لم  ؾبتت– ةةةةةةةةةةةؽتح ةةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةةةًأتت–ي ةةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةةر  ت

اةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة  تتالرةةةةةةةةةة م تيالظةةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةةة لم  ؾبتالمؾضةةةةةةةةةةؾ  ت،تيلكةةةةةةةةةةؽت  لةةةةةةةةةة تال   ةةةةةةةةةةأتال    ًوةةةةةةةةةةأ

تت   تام    تال ال طأت.  ل تاال ظأتيتتالمرحمأ

                                                           

 ي   ًتا تالرمصتال  توال  ؼتاإ ا ت تا تتكؾ ؽتال  ًت.ت(1)

 ي   ًتا تالرمصتال  تت  ر تا ت    تثم  تال  ًت.ت(2)
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الدةةةةةةةةةؾ  تال ةةةةةةةةة    أتاةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةة ي تتاةةةةةةةةةًأ تاةةةةةةةةة تعةةةةةةةةة المرحمةةةةةةةةةأتالد ل ةةةةةةةةةأ.تي ةةةةةةةةةًت

تاكر تال    ًت ؽتال  طؽتيال    لت ؽتال  أتال  ًوأت.تح  تأار تالؾا  تال مم 

ياةةةةةةةةةةًتي ةةةةةةةةةةؽتثةةةةةةةةةةؼت  ةةةةةةةةةةًت الةةةةةةةةةة ئرتال  ةةةةةةةةةةؾ تتو   ةةةةةةةةةةرال    ةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتأ تتي ةةةةةةةةةةػيتت

ال  ةةةةةةةةةةةًتإيتأ تال  م ةةةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةةة تأ ةةةةةةةةةةةؼت ةةةةةةةةةةة توم ةةةةةةةةةةة تال    ةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةةؽتتارةةةةةةةةةةةثل تأ  ةةةةةةةةةةة  يأ تت ةةةةةةةةةةةؾاارت

ح ةةةةةةة تأ تي ةةةةةةةؾ تال  ةةةةةةةًت ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽت  ةةةةةةةؽتاؾ ةةةةةةةؾ تال  ةةةةةةةًتت.ال ةةةةةةة طؽت ةةةةةةةؽت  ةةةةةةةر ت ةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةؾ 

 ةةةةةةةةةة لػتاي ةةةةةةةةةة   ل أتح ةةةةةةةةةة تي  ةةةةةةةةةة ؽت مةةةةةةةةةة تالم    ةةةةةةةةةةًتل   الةةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةةةة يلتت(1)افصةةةةةةةةةةم 

 ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتا تومةةةةةةةةة  صت ممةةةةةةةةة ت الةةةةةةةةة    ت ةةةةةةةةةةؽتالم ةةةةةةةةة يلتافصةةةةةةةةةم ،ت مةةةةةةةةة تورةةةةةةةةة ر ت ةةةةةةةةةة لػت

  ةةةةةةةةةأتيت  ًوةةةةةةةةأت    ةةةةةةةةةر تاةةةةةةةة ؽتالم ةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتت- ؾضةةةةةةةةؾ  أتت–ي ةةةةةةةةؾ ت   ةةةةةةةةأتت ةةةةةةةةًب

ا ل الةةةةةةةةة أتل  ةةةةةةةةةًتتت- ةةةةةةةةةؽتح ةةةةةةةةة تالرةةةةةةةةة  تت-ا  ا  تح ةةةةةةةةة تأ ت  ةةةةةةةةةأتا  ا  تت  ةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةرت

تالم  يلأت ؽتال  طؽت.

ارةةةةةةةةةث تأحةةةةةةةةةًتالظ ةةةةةةةةةؾ تالةةةةةةةةة  تطةةةةةةةةةر ت ضةةةةةةةةة ت   مةةةةةةةةةأتالةةةةةةةةة  ضتال رلالةةةةةةةةة أتتياةةةةةةةةة ت لةةةةةةةةةػ

يتو ةةةةةةةةةةًت  تال مةةةةةةةةةة تطراةةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةة تت"  ةةةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽت ةةةةةةةةةةؾت  ةةةةةةةةةةًاةةةةةةةةةةث تأ    ةةةةةةةةةة ت

ت.(ت2)،ي لػتف تتً م تا تإارا  تو ؾل تال ت  ًت   يلأتأصم ت

                                                           

 وما بعدها . 81صــ  4002التنازل عن العقد ، دار الجامعت الجديدة ، عام  –نبيل ابراهيم سعد  -

(8) Panayo Tio (G) : Le Contrat International de Construction : Paris, 

 GLN , Jolyed .8991,p411,van Mieghem (j):the conter far mathematical studies in 

ecenomic sand management science,capalty investment under demand uncertainly , 

the option vale or subcontracting , discussion paper on 8401 , londan 

8991,p.82.united Nations industrial development organization :subcontracting for 

moderniging economis , Vienna , 8992 .   

(4) cass civ.48 avril 8911 . cuv .III no.804. 
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ي   ةةةةةةةةةةة ؽت مةةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽتايل ةةةةةةةةةةة ابتا    ةةةةةةةةةةة تايل  ا ةةةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةًت

 ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتيال ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةًتترةةةةةةةةةم ت م ةةةةةةةةة تايل  ا ةةةةةةةةة  تال ةةةةةةةةة ت  لةةةةةةةةة تتد ةةةةةةةةة ت   ةةةةةةةةة تالم  يلةةةةةةةةةأت

   ةةةةةةةةرت  ةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةًت مةةةةةةةة تالق ةةةةةةةة بتاث مةةةةةةةة لت،تيلكةةةةةةةةؽتإ اتإالم ةةةةةةةة يلتافصةةةةةةةةم تأيت ةةةةةةةة  ت   ةةةةةةةة 

يلكةةةةةةةةؽت لةةةةةةةةةػتيتال ؾ  ةةةةةةةةًتأيتا  ةةةةةةةةةراضتأيتال  ةةةةةةةة تا ةةةةةةةةة تاةةةةةةةة تو  ةةةةةةةةةًت  ةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽت

و ةةةةةةةةةؾلت ي تأ تو ةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةة اتاف  ةةةةةةةةةرتطةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًتال  ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةث تو ةةةةةةةةةؾبتالم ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽت

ت.ال  طؽتال ىتأ  ً تإل  ت مم أتتر   تالك رب  ت،ت را تاف يا تالك رب ئ أ

لمم ةةةةةةةةةة يلتأ تو مةةةةةةةةةةجتال مةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة ت مم ةةةةةةةةةة تأيت ةةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةة تإلةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةؾ ت مةةةةةةةةةة ت لةةةةةةةةةةػتيت

  ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽ،تإ اتلةةةةةةةةةؼتوم  ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽت لةةةةةةةةةػت ةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةًتأيتلةةةةةةةةةؼتتكةةةةةةةةةؽتط   ةةةةةةةةةأت

تال م تت  رضتاي  م  ت م ت   ي  تالرم  أ".

 ؾ ةةةةةةةةةؾ ات مةةةةةةةةة ت الةةةةةةةةةر تال    ةةةةةةةةةًتالةةةةةةةةة تحةةةةةةةةة ؽتال ةةةةةةةةة  تتوغةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةة يلتافصةةةةةةةةةم تيلكةةةةةةةةةؽ

،تي مةةةةةةةة تال قةةةةةةةة ضت ةةةةةةةةؽت لةةةةةةةةػتتم  ةةةةةةةة تت(1)  تال مةةةةةةةة تت ةةةةةةةة   الةةةةةةةة ؾيتال مةةةةةةةة تي ةةةةةةةةؽتثةةةةةةةةؼتو ةةةةةةةةؾ ت

                                                           

ي  ت ظ اقتلم تا ة  رت م ة تاة تت ؽتالمرريعتال م  ً ت م ت868ي  ت  اتال صتا تالم   تت-(تت    تال صت:(1
ال    ؽتالمًل تال ًيًت  م ت ًاتأ تالم ة   تاف  ةر ت ةؽتال  ةر تافيلة ت  لة تالمرةريعتال م  ةً تت ةر ت مة تالؾ ة ت

،ت   ي ة تالرم ة أت" م تايت ت:ت"تإ اتلؼتوم   ت ؽت لػت ر تا تال  ًتيلؼتتكؽتط   أتال م تت  رضتاي  م  ت
.تت689.ييااقت م ة ت  مةاتال ةؾا تت ة ت  ةةؼتاةة تالمرةريعتال  ة ئ ت696ت ة ت  ةؼتتأ ةر تل  ةأتالمرا  ةأتالة ص

يا تل  أت  ماتالر ؾختا   ًل ت)تأيت(تال      أت)اؾايت(تال ظجتا تال  ر تافيلة ت  ة ت  ة   ت"تلةؼتتكةؽتط   ةأت
ت  ةةةًتتال مةة ت"تف ت لةةػتو رةةجت ةةؽتحق  ةةأتالم  ةةؾ ت ةةؽتح ةةؼتالةة صتي لةةػتف تأحةةًتالرةةرط ؽتو  ةة ت"تالةةؾايت"

مةةة لت.يأ ر ةةة ت  مةةةاتالرةةة ؾخت مةةة ت ةةةًل   تل   ةةة ت)  مؾ ةةةأتاف 661ضةةةري  تا  مةةة عتالرةةةرط ؽت،تيأصةةة  ت  ةةةؼت
(ت:تت565/تت413(تي   اةةة ت ةةة اتالةةة صتاةةة تال    ةةة ؽتالمةةةًل تال ةةةًوؼت)تبتت51صت-تت49صت5تت-ال   ضةةة ر أتت

  يلةأت،ت ة توم ة ت ةؽت لةػتيلك ة تو ؾ تلمم  يلتأ تو  يلتت  ر ت م ت مم ت م تأيتا ض تإ اتلؼتيؾ ًتاة ت  ةًتالم
 ي   ت ال ؾي ت ؽت م تالم  يلتالد ل ت.)يأح  بتال    ؽتالمًل تال ًوؼتت  قت  تأح  بتال    ؽتالمًل تال ًيً(.
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ارةةةةةةةةةث تال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةةأت،تح ةةةةةةةةة تا تالم  ةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةةة  لت

اةةةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةةةة تح ؾ ةةةةةةةةةةة تيال  ا  تةةةةةةةةةةة ت،تي مةةةةةةةةةةةر ت ةةةةةةةةةةة اتاي  ةةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةةةؽت ائةةةةةةةةةةةر تال    ةةةةةةةةةةةًت،تيت رةةةةةةةةةةةثت

ال   ةةةةةةةةأت    ةةةةةةةةر تاةةةةةةةة ؽتالم  ةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةة تيالم    ةةةةةةةةًت ةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةة  لتامةةةةةةةةد  تاةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًتايو ةةةةةةةة  ،ت

تي    لتالمال ث رتافصم ت ؽتص أتال  ًوأت ؽتلمال ث رتأ رت.ح  م ت

ا ةةةةةةةةةة اتاي  ةةةةةةةةةةرتت رةةةةةةةةةةةثت   ةةةةةةةةةةأتا  ةةةةةةةةةةة تيبةةةةةةةةةة ؽتالمةةةةةةةةةة  رتي مةةةةةةةةةةةر تالمالةةةةةةةةةة ث رتافصةةةةةةةةةةةم ت

 ةةةةةةةةؽت ائةةةةةةةةر تال    ةةةةةةةةًت،تي ةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةة تي  ةةةةةةةة ؽتالؾ ةةةةةةةةؾ ت مةةةةةةةة ت م ةةةةةةةة  تح  ةةةةةةةةؼتيةةةةةةةة ؼت ةةةةةةةةؽت  لةةةةةةةة ت

تال   تا ؽتال    لت ؽتال  أتال  ًوأت،تيال    ًت ؽتال  طؽت.ت

ل ةةةةةةةةةةةؾبتا ةةةةةةةةةةةرضت  ا ةةةةةةةةةةةأتتؾضةةةةةةةةةةة تالمر ةةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةة لؾل تلمم ةةةةةةةةةةة يلتت ةةةةةةةةةةةؾ  مةةةةةةةةةةة ت لةةةةةةةةةةةػتيت

 ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽتاةةةةةةةةةةة ت ؾا  ةةةةةةةةةةةأتا  ا  تل  ًيةةةةةةةةةةةًتالظ   ةةةةةةةةةةةأتال  لؾل ةةةةةةةةةةةأتل ةةةةةةةةةةة  تال   ةةةةةةةةةةةأتيلغةةةةةةةةةةةرا ت

لؾ ةةةةةةةةؾ تال ًيةةةةةةةةًت ةةةةةةةةؽتايلمةةةةةةةة  تالم  ؾ ةةةةةةةةأتال ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةًتتمةةةةةةةة م تا لم ةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتلةةةةةةةة اتلةةةةةةةة بت

ت.ال    لت ؽتال  أتال  ًوأتإل   تالضؾ ت م تا ضت   تافلم  تي    ت

   ح ت م تال  ؾتت مالأ ؾ تل   يلت ؾضؾعتال   ت ؽت  لتيل رضت لػت
ت-:ال  ل 

تال م   تا ؽتالم  يلت ؽتال  طؽتيالم    لتإل  ت ؽتال  أتال  ًوأ.:  االول بحثالم
تال م   تا ؽتالمر  تال  لؾل تلمم  يلت ؽتال  طؽتيال  ئ .الثاني :  بحثالم
تالم  يلت ؽتال  طؽتيالؾ   .ال م   تا ؽتالثالث :  بحثالم
تال م   تا ؽتالم  يلت ؽتال  طؽتي م لتالم  يلتافصم .رابع : ــال بحثالم

 .صؾ تالم  يلأت ؽتال  طؽخامس : المبحث ال
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 المبحث األول
 من الباطن والمتنازلالتمييز بين المقاول 

 العقدية ليو عن الرفةإ
 :تمييد     

تال ةةةةةةةةةةةة أتو ةةةةةةةةةةةةًتاحةةةةةةةةةةةةًىتصةةةةةةةةةةةةؾ تال  ةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽتالم  يلةةةةةةةةةةةةأال  ةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةةةةًت           

اآلل ةةةةةةةةةةة  تال  لؾل ةةةةةةةةةةةأتال ةةةةةةةةةةة تيةةةةةةةةةةة ؼت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽتت ةةةةةةةةةةةًتاحةةةةةةةةةةةًىتتالم  يلةةةةةةةةةةةأ مةةةةةةةةةةة تا تت(1)ال  ةةةةةةةةةةةً

لةةةةةةةةة ات ةةةةةةةةؾ تل ةةةةةةةةةرضت  مةةةةةةةة تيمةةةةةةةةة تيتلم ةةةةةةةة تالضةةةةةةةةةؾ تتال  ةةةةةةةةؾ ،ا ةةةةةةةة مًا   تاةةةةةةةةة تت   ةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةضت

تالم  يلأ. ؽتال  طؽتيال    لت ؽت  ًتتالم  يلأل    تال م   تا ؽت

،تت(2)ت ةةةةةةةةةة ا يت ةةةةةةةةةة اتاةةةةةةةةةة ؽتالم ةةةةةةةةةة يلتيالم  ةةةةةةةةةة  لتالت تؾت ةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةًتوتالم  يلةةةةةةةةةةأ ت  ةةةةةةةةةةًتأل ةةةةةةةةةةًتيتتتتتت

  ةةةةةةةةة  لتا لالمرةةةةةةةةةرعتي ةةةةةةةةةؾت ةةةةةةةةة توالةةةةةةةةةم تتو رضةةةةةةةةة تي ةةةةةةةةةً،ي ةةةةةةةةةؾت ةةةةةةةةة توالةةةةةةةةةم تا ل  ةةةةةةةةة  لتايت ةةةةةةةةة   ت

 ةةةةةةةةؽتلك  ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؾ تل ةةةةةةةةرضتيتت،تطةةةةةةةة  ت ةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةة إ  ةةةةةةةةرتيتيةةةةةةةةً  تاةةةةةةةة تال ةةةةةةةة لؾل تي ةةةةةةةة اتاف

ت ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽتيال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةًتي ةةةةةةةؽتثةةةةةةةةؼ تتالم  يلةةةةةةةأاةةةةةةةة ؽتح ةةةةةةة تالم ةةةةةةةًأتلمالةةةةةةةثلأتال م  ةةةةةةة ت

تالم  يلت ؽتال  طؽتيالم    لتال  ت.تا ؽتوض  تأ ت ال م 

                                                           

ال  ة  لتتت    ي ؽتا دم تال    لتايت     تايت    تي    تال  لؾل،تصؾ ت د ر تتوأال  ًال  أتال    لت ؽتتوث  (ت(1
  تتضم  تال  لؾ ت  ةؼت،تي ؽتا دم تال    لتال  لؾل ت،تتالم  يلأايتال    لت ؽت  ًتتالؾ  لأ تايت ؽت  ًتايو  

تالمة   ا تتة صت.تتيالمالة ث راة ؽتالمة  رتتال   أيب  تاي  كؽتيت غ ؼتتتث  ر تثال    تارت1977لال  تت49
 مة تالم لةػتتال  ئمةأؾ تايو ة  ت ؽتال  لؾ تالمًل تتالةر ت  ةت664تالم    ؽتح ؼتت   ت م تا تا  د    ت(ت36)

ت.تأت    تال   لتالممك   اقت م تت ؾ  ت  ماتث ا ال ًيًتلم    تيلؾتلؼتو ؽتلال ًتايو   تت    ت
 .تي  تا ً  ت18،ت ر  ت  اقتصل   تااراه ؼت  ًتت.الغرت ت ت،لم  ًت ؽتح ي تال    لتايت    تيال  لؾلتتتتت

 .ال  طؽت ؽتالم  يلت ؽتوم مجتي ؾ،تت   تاصمت   يي تتال  تالم    لتو   توأال  ًتال  أت ؽتال    لتتؼتا ات((2
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 ةةةةةةةةًيؽتاةةةةةةةة ت ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتال غةةةةةةةة   ؽتتم مةةةةةةةةجتتال  تايح ةةةةةةةة بتال ةةةةةةةة تتظ ةةةةةةةةقت مةةةةةةةة ت ةةةةةةةة إيي ةةةةةةةةػتت

تكةةةةةةةةة ت راةةةةةةةةةظ ةةةةةةةةة   تالمر ةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةة لؾل تلإلةةةةةةةةة تإتةةةةةةةةة   تت ةةةةةةةةةؽتا ضةةةةةةةةة  تالةةةةةةةةة  ضتي ةةةةةةةةةؽتثةةةةةةةةةؼ ت

لتت ًيةةةةةةةةةةًتالم  ةةةةةةةةةةؾبتال  ةةةةةةةةةة تيال ةةةةةةةةةة لؾل ت ةةةةةةةةةةؾ تل ةةةةةةةةةةؾبتا  ةةةةةةةةةة  ت لةةةةةةةةةةػت ةةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةة تايلةةةةةةةةةة .  ةةةةةةةةةةًت

ت.تال   أح  بتال   تيال ض  تيال ؾا ًتأا تضؾ تتال  ًوأتال  ألم    لت ؽت

يضةةةةةةةةةةةةؾاا ت ةةةةةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةةةةة  لتتال ةةةةةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةةةةةأال  ةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽتتأي ةةةةةةةةةةةة اتا ةةةةةةةةةةةة ت رةةةةةةةةةةةةري  تتتت

 ةةةةةةةةؽتتالم  يلةةةةةةةةأيبةةةةةةةة ؽتتالم  يلةةةةةةةةأل  ةةةةةةةةًتتال  ًوةةةةةةةةأتال ةةةةةةةة أيتؾضةةةةةةةة  تال ةةةةةةةةراتاةةةةةةةة ؽتال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽت

ت:تال  ؾتال  ل تم  ال   ت ت ظم ي لػت  تا تت،ال  طؽ

ت.تال  لؾل أيط     تتال  أتال  ًوأ   ؾبتال    لت ؽتت:تاييلتمظم ال

ت.ال    ًوأتال  أال    لت ؽتتأ رري  ت:تالد ل تمظم ال

ت.ضؾاا تال    لت ؽتال  ًتت:تالد ل تمظم الت

ت.تالم  يلأ ؽتال  طؽتيال    لت ؽتتأال راتا ؽتالم  يلت:تالراا تمظم ال

ت.تأ ؽتال  طؽتيال    لت ؽتالم  يلتالم  يلأ م  تال م   تا ؽتأتت:تم  االتمظم ال

ت

ت

ت

ت



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية                

 

  التنازل عن الصفة العقديةنحو نظرية عامة للفصل بين المقاولة من الباطن و                    623
 
 

 ولاأل  مطلبال
  العقدية الرفةمفيهم التنازل عن 

 القانهنية وطبيعتو
ح ةةةةةةةةةة تت،لمظةةةةةةةةةةرا ؽتالمم  ةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةةؽتايت    ةةةةةةةةةة  تتوةةةةةةةةةةأال  ًال ةةةةةةةةةة أت  ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةًتو تتتتتت

ال  ةةةةةةةةة  لتت     لةةةةةةةةةأتاةةةةةةةةة ؽتطر  ةةةةةةةةة تي م ةةةةةةةةةؽتت ر ةةةةةةةةة يرتةةةةةةةةة تال  ا ةةةةةةةةة  تت  ةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةة  ل تال  ةةةةةةةةةًتأ

ت، ةةةةةةةةةة تالم    ةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةر رتل  ةةةةةةةةةةر تال ةةةةةةةةةة لؾل تالةةةةةةةةةة  تياثلةةةةةةةةةة ت"اتتوةةةةةةةةةةأال  ًال ةةةةةةةةةة أت ةةةةةةةةةةؽت

تال   ةةةةةةةةة أياك الةةةةةةةةة ا تح ؾ ةةةةةةةةة تت  ا تال  ا  تةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةرت  مةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة تالحةةةةةةةةة لتإل تثي  ةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةة

ت.(ت1)تا  ا  ت  أ ؽتال  ًتالم ربتا   تيب ؽت

ل ةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةة تإحمةةةةةةةةةةةؾلتالم  ةةةةةةةةةةة  لتتي رتةةةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةةةة تأال  ًوةةةةةةةةةةةتال ةةةةةةةةةةة أا ل  ةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةؽتتتتتتت

 ةةةةةةةةؽتصةةةةةةةة   تت ةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةًتي  ةةةةةةةة  لتالم ةةةةةةةة يل م  ضةةةةةةةة ت ت،الم  ةةةةةةةة  لتاةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةًتالم  ةةةةةةةة  لت  ةةةةةةةة 

 ةةةةةةةة تاثةةةةةةةة   تت  توضةةةةةةةةأ ر ةةةةةةةة  تال    ةةةةةةةةً تا ةةةةةةةة ت  لةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتح ةةةةةةةةؾاتي ةةةةةةةة ت م ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتال  ا ةةةةةةةة  تيتتاي

رت ةةةةةةةةةةةؾتالمةةةةةةةةةةةةًيؽت  ةةةةةةةةةةةح ةةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةةة اتافت.لةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةمصتالم  ةةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةة إتال  لؾل ةةةةةةةةةةةأ

 مةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةة  تتا  ا  ت  ةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةة بتأا ةةةةةةةةة تت  ةةةةةةةةةًي تم صةةةةةةةةةا يل  ا ةةةةةةةةة  تال ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةةة يلتاف

ت صةةةةةةةةةمال  ةةةةةةةةؾاتال ةةةةةةةة ت  لةةةةةةةة تلمم ةةةةةةةة يلتافتأا  اةةةةةةةةتا  ا  تل  ةةةةةةةةأل ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؾتالةةةةةةةةًائؽتإالم  ةةةةةةةة  لت

تالرااظةةةةةةةةةةةةأصةةةةةةةةةةةةم ت ةةةةةةةةةةةةؽت   ةةةةةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةةةةةة يلتافإ  م ةةةةةةةةةةةة تي  رتةةةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةةةة ت لةةةةةةةةةةةةػتت-الم  ةةةةةةةةةةةة  لتت-

                                                           

تالد  اةةةةأت ا ت،تت    لةةةة ت،ت  ا ةةةةأتيتظ    ت ةةةة تا  ا  ةةةةأتال  ةةةةؾ تت   ةةةة تاةةةة تال   ةةةةأتالم ةةةة   :تتا ةةةة ؽت ةةةة  ًتدمحمت. ت((1
ت.158تص   ت1995ت   تتال   م أ
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،تيال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةًتت(1) تا ةةةةةةةةة ثلةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةت ةةةةةةةةةًييتو تتالم  يلةةةةةةةةةأل  ةةةةةةةةةًتتال  ًوةةةةةةةةةأ

ال  ةةةةةةةةة تال  م ةةةةةةةةةً تتح ةةةةةةةةة تيةةةةةةةةة   اةةةةةةةةة ؽتال   ةةةةةةةةة  تت  ت  اةةةةةةةةة  تثةةةةةةةةةي ةةةةةةةةةًتو ةةةةةةةةةؾ ت م ةةةةةةةةة  تأيت  ئ ةةةةةةةةة  ت،ت

ت يةةةةةةةةؽتاةةةةةةةة تل ةةةةةةةةاتالؾ ةةةةةةةة تأحةةةةةةةةقتيحؾالةةةةةةةةتأحؾالةةةةةةةةتيتو ةةةةةةةةًيتأ تو ةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةؾىتال  ةةةةةةةة  لتت أتإلةةةةةةةة 

 يةةةةةةةةؽتا تتأحةةةةةةةةقتيتحؾالةةةةةةةةتأكدةةةةةةةةرت ةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةر تحؾالةةةةةةةةأ تال  ةةةةةةةة  لتأتر تا ةةةةةةةة تايت ةةةةةةةة  تال ةةةةةةةةًي تا ةةةةةةةة

ضةةةةةةةةةةةةم  ت ةةةةةةةةةةةةؽتح ةةةةةةةةةةةةؾات  ات ةةةةةةةةةةةة تامةةةةةةةةةةةة تتتال  ًوةةةةةةةةةةةةأتال ةةةةةةةةةةةة أاةةةةةةةةةةةة تتيتحمةةةةةةةةةةةةؾي تأتي ضةةةةةةةةةةةةمؽتل ةةةةةةةةةةةة  ت

يت ةةةةةةةةةةؾتت ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةؽت ،تأياحةةةةةةةةةةًت يحةةةةةةةةةةًتا       ةةةةةةةةةة تال  ًوةةةةةةةةةةأتأمرااظةةةةةةةةةةليال  ا ةةةةةةةةةة  تا ةةةةةةةةةةؾتل ةةةةةةةةةة ت

 ةةةةةةةةةةةؽتاك الةةةةةةةةةةة  تتامةةةةةةةةةةة تي رتةةةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةةةة تال  ئمةةةةةةةةةةةأ،تال  ًوةةةةةةةةةةةأتال   ةةةةةةةةةةةأالمر ةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةً تاةةةةةةةةةةة ت

ت.ت(2)أال  ًوتال  أ تايتا   تا  اتالمر تالمرت ظأل  ا   تال  ؾاتيال  م تا  

 ت   ةةةةةةةةةةةؾبتال  ةةةةةةةةةةة  لتي لةةةةةةةةةةةػتفتي ةةةةةةةةةةة    تتي ةةةةةةةةةةةًتي ةةةةةةةةةةةًتايت ةةةةةةةةةةة  تال ةةةةةةةةةةةًي ت  ةةةةةةةةةةةؾيتيا ةةةةةةةةةةة   تتتت

يلكةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةًتي ةةةةةةةةربتاةةةةةةةة ؽت،ت يةةةةةةةةؽتا ةةةةةةةة تأحةةةةةةةةقتيتحؾالةةةةةةةتأيتو   ةةةةةةةةرت  ةةةةةةةر تحؾالةةةةةةةةتالم  يلةةةةةةةةأ ةةةةةةةؽت

  ةةةةةةةةةرت  ةةةةةةةةةة ت تو ةةةةةةةةة تافأا  ةةةةةةةةةًتت)الم  ةةةةةةةةةة  لتإل ةةةةةةةةة (يال  ةةةةةةةةةرتت(الم  ةةةةةةةةة  ل)الم ةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةم ت

ا ةةةةةةةةةة تتالم  يلةةةةةةةةةةأاةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةًتتال    ةةةةةةةةةةً يلتالمر ةةةةةةةةةة ت تح ةةةةةةةةة تيةةةةةةةةةةتال    ًوةةةةةةةةةةأيلتاةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةة   تاف

تأل ةةةةةةةة تي  ةةةةةةةة نت ةةةةةةةةؽت لةةةةةةةةػت   ةةةةةةةة ت  لؾل ةةةةةةةةإلةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةة  لتإت- ةةةةةةةة  ت  تيال  اح ؾ ةةةةةةةةت- رةةةةةةةة م ت ت

ي مةةةةةةةةةةةةر تالم ةةةةةةةةةةةة يلتت- ات  مةةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةة  لتإت-تا  ا  ي  ةةةةةةةةةةةة تإل ةةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةةة ؽتالم  ةةةةةةةةةةةة  لتت     ةةةةةةةةةةةةرت

ت  ةةةةةةةأ  ةةةةةةة ت   ةةةةةةة تتأل ةةةةةةة تيت ةةةةةةةرتتا ل الةةةةةةة أ  ةةةةةةة  ت ةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةرتيتتال  ًوةةةةةةةأتالرااظةةةةةةةأصةةةةةةةم ت ةةةةةةةؽتاف

                                                           

ت  ةة ل ،تتال ةة طؽت ةةؽتيالم ةة يلتال مةة ت  تاةة ؽتلم   ةةأتال  لؾل ةةأت،تالظ   ةةأتال ةة   ت  ةةًتال غةة ؼت  ةةًتا ةةر .ت ت((1
 .تا ً  تي  ت68تص   ت2667ت  ب،تت مات  ؽت     ،تت   ؾ ا ت

ت78صةةتت2664ت  بتتال ًيً تال    أت ا ،تتال  ًت ؽتال    ل،تت  ًتااراه ؼتل   ت. ت((2
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 ات،تإ(1)كمةةةةةةةةة توم ةةةةةةةةةؽتا تو ةةةةةةةةةؾ ت  ئ ةةةةةةةةة .تتي ةةةةةةةةًتو ةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةًت م ةةةةةةةةة  تتا  ا  

ف تالمرةةةةةةةةةةرعتيل ةةةةةةةةةةؽتل  ةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةة اتايت ةةةةةةةةةة  تاف  ةةةةةةةةةةرت،تتال الةةةةةةةةةةمأكةةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةًتو  ةةةةةةةةةة ت

المةةةةةةةةةًل ت،تيضةةةةةةةةة تاح   ةةةةةةةةة  تتةةةةةةةةة غؼتحؾالةةةةةةةةةأتالةةةةةةةةةًيؽت،تيحؾالةةةةةةةةةأتتال ةةةةةةةةة لؾ تتأح ةةةةةةةةة بح  مةةةةةةةةة تيضةةةةةةةةة ت

ال ةةةةةةةةةةةقت،تي ةةةةةةةةةةة لػتال مةةةةةةةةةةةؾلتايت ةةةةةةةةةةة   ت،تيال  ةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةةةةأتيالم  يلةةةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةةةؽت

ال ةةةةةةةةة طؽ،تي   ةةةةةةةةة ت لةةةةةةةةةػتال ةةةةةةةةةرا تإ ا  تالمرةةةةةةةةةرعتل ةةةةةةةةةؾتي ةةةةةةةةةؾ تلظةةةةةةةةة ات  ةةةةةةةةةً تلكةةةةةةةةة تلغةةةةةةةةة بت

ت ًوةةةةةةةةةةةأتأيتال  ةةةةةةةةةةةً ت م ةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةةة ئرتايلغمةةةةةةةةةةةأتت–ا ةةةةةةةةةةة لت ةةةةةةةةةةةؽتافحةةةةةةةةةةةؾالتت–يتو ةةةةةةةةةةةؾ ت

ت.اف رىت

 الثاني مطلبال
تالتعاقدية الرفةالتنازل عن  ةمذروعي

يتال رلالةةةةةةةةةةةة تيةةةةةةةةةةةة غؼتأالم ةةةةةةةةةةةةر تتمةةةةةةةةةةةةًل لغةةةةةةةةةةةةراتل ةةةةةةةةةةةةًبتي ةةةةةةةةةةةةؾ تلةةةةةةةةةةةةصتاةةةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةةة لؾ تالتتتت
رتال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةًتلةةةةةةةةة ات  ةةةةةةةةة ت  غةةةةةةةةةؼت غةةةةةةةةةيتح ةةةةةةةةة توأ ؾضةةةةةةةةةؾعتال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةًت

لةةةةةةةة تال ةةةةةةةةؾلتا ةةةةةةةةؾا تال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةًت الةةةةةةةة  ًيؽتاةةةةةةةة ت لةةةةةةةةػتإت(2)ا  ةةةةةةةة  تال ةةةةةةةة لؾ تالمةةةةةةةة ص
تت:ال تايت ت

                                                           

 أا تدمحمتحم  ت،تالمال ؾل أتالمًل أتلم  يلتال    ت ؽتال  طؽتا تال  لؾ تالمًل ت،ت  ا أت    لأت،ت ا تال  ضأتت((1
،ت ت.ت  ظ  ت  ًتالال ًتال   ح ت،ت  ًتالم  يلأت ؽتال  طؽت،ت  ا أت    لأت،تت26صةةت1995ال رب أت،ت  أت

ت.ت37صةةةتت1988أتال رب أت  بتا تال  لؾ تالم ر تيال رلال ت،تالظ  أتافيل ت،ت ا تال  ض
 ةؽتال ة لؾ تالمةًل ت مة تأ ت:ت)ي  ةر تأثةرتال  ةًتإلة تالم    ةًيؽتيالممةجتال ةة بت،ت ي تت(145تة صتالمة   ت)ت((2

ال    ةة تأيت ةةؽتلةةصتال ةة لؾ تأ ت ةة اتت–اي ةة لتا ل ؾا ةةًتالم  م ةةأتاةة   مت،ت ةة تلةةؼتي  ةة ؽت ةةؽتال  ةةًتأيتط   ةةأت
( مة تألة ت:ت)إ اتألرةثتال  ةًتال  ا ة  تيح ؾ ة  ت146افثرتيتي  ر تإل تالممجتال ة بت(ت مة ت ة  تلةصتالمة   ت)

ال   تا ًت لػتإل ت مجت  صتاإ ت   تايل  ا   تيال  ؾاتت    تإل ت ة اتالممةجتاة تت  م  أتت   تار 
ت.تت    ت ؽت ال م   ت تي   تالممجتالم صتو مؼتا  تي  تال   لتالر ت،تإ ات الؾ  تال  تي    ت   تالر 
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تال   ةةةةةةةةةةةةأتال غر ةةةةةةةةةةةةألةةةةةةةةةةةة تإ ةةةةةةةةةةةة لػتاي ةةةةةةةةةةةة    تتال    ًوةةةةةةةةةةةةأتال ر ةةةةةةةةةةةةأتأاي ةةةةةةةةةةةة    تالةةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةةًت-1
اةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةؾ تت،تا ةةةةةةةةة تالمالةةةةةةةةةم   تال  ةةةةةةةةةؾ تيتت   ةةةةةةةةةرتاةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةؾ تإح ةةةةةةةةة تت،لم  ةةةةةةةةةؾ 

،ت(1)المالةةةةةةةةم    ةةةةةةةةرتال  ةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةًا ت ةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةًت ةةةةةةةةؽت مةةةةةةةة ت لةةةةةةةةػتا ل  ةةةةةةةة  لتيت،تت    ةةةةةةةةرت الةةةةةةةةم
ا و ةةةةةةةة  تح ةةةةةةةة تا   ةةةةةةةةرتالمرةةةةةةةةرعت مةةةةةةةة تا ةةةةةةةة   تال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةأتاةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًت

 ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة لؾ تالمةةةةةةةةةةًل تالم ةةةةةةةةةةر ت مةةةةةةةةةة تاآلتةةةةةةةةةة ت)اةةةةةةةةةة تح لةةةةةةةةةةأتت593ا ةةةةةةةةةةًتل ةةةةةةةةةة تالمةةةةةةةةةة   ت
ال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتايو ةةةةةةةةة  تي  ةةةةةةةةة تالمالةةةةةةةةة ث رتضةةةةةةةةة     تلمم  ةةةةةةةةة  لتلةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة تت   ةةةةةةةةة تال  ا  تةةةةةةةةة (ت،ت

ل  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةأتاةةةةةةةة تال ةةةةةةةة تتمةةةةةةةةصت الةةةةةةةة لأتاتكمةةةةةةةة تيضةةةةةةةة تا ةةةةةةةةضتايح ةةةةةةةة ب
 ةةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةةة لؾ تالمةةةةةةةةةةةةةًل ت مةةةةةةةةةةةةة تاآلتةةةةةةةةةةةةة تت595  ةةةةةةةةةةةةةًتايو ةةةةةةةةةةةةة  تح ةةةةةةةةةةةةة تل ةةةةةةةةةةةةة تالمةةةةةةةةةةةةة   ت

)لممالةةةةةةةة ث رتحةةةةةةةةقتال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتايو ةةةةةةةة  تأيتايو ةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتي لةةةةةةةةػت ةةةةةةةةؽت ةةةةةةةة ت ةةةةةةةة ت
تا  ث ر تأيتا ض ت  تلؼتو ضتايت  اتا  رت لػ(.

ت.الًيؽتأال قتيحؾالتألغؼتال  لؾ تالمًل تالم ر تحؾالت-2
يتأت(2)مةةةةةةةةةةةةجتال ةةةةةةةةةةةة بملةةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةة تإ ةةةةةةةةةةةةرتال ةةةةةةةةةةةة لؾ تالمةةةةةةةةةةةةًل تالم ةةةةةةةةةةةةر تال  ةةةةةةةةةةةة لتال  ةةةةةةةةةةةةًتأت-3
يلةةةةةةةةةةة ات،تا  ةةةةةةةةةةةؼتال ةةةةةةةةةةة لؾ ت ةةةةةةةةةةة  تيبةةةةةةةةةةة لر ؼت ةةةةةةةةةةةؽتا ت ةةةةةةةةةةة اتايل  ةةةةةةةةةةة لت،ت(3)مةةةةةةةةةةةجتالمةةةةةةةةةةة صمال

ال  ةةةةةةةة  لتتأ    ضةةةةةةةة  تلم ةةةةةةةةًل رةةةةةةةةر  تاةةةةةةةة ت ةةةةةةةةًبت ت لةةةةةةةةػتيةةةةةةةة ؼت ةةةةةةةةؽت ي تاإاةةةةةةةةت،  لؾل ةةةةةةةة  تتت ةةةةةةةةرا  ت
ت.   ال    لت ؽت  ًتايوتؼال  لؾ ت ًتلغأ ت م ت،ت ؽتال  ًت

تيئ ةةةةةةةةةأال ةةةةةةةةة لؾ تال ةةةةةةةةة بتالم ةةةةةةةةةر تح ةةةةةةةةة تتضةةةةةةةةةم  تتاةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةرتوم مةةةةةةةةةجتتم  ةةةةةةةةة  تيلكةةةةةةةةةؽتافتتت
ت1957لالةةةةةةةةةةةةةة  تت542  ةةةةةةةةةةةةةةؼتتالم ل ةةةةةةةةةةةةةةأا ةةةةةةةةةةةةةةرا تي  ةةةةةةةةةةةةةةرتتال ةةةةةةةةةةةةةة    الم    ةةةةةةةةةةةةةة  تيالم ايةةةةةةةةةةةةةةًا ت

ت.تالمم   
يتالم ةةةةةةةةةةةةةة يلتأًت ةةةةةةةةةةةةةةيتو ةةةةةةةةةةةةةةؾ تلمم  "تلةةةةةةةةةةةةةة تأ مةةةةةةةةةةةةةة تت83  ةةةةةةةةةةةةةةؼتتالمةةةةةةةةةةةةةة   ح ةةةةةةةةةةةةة تل ةةةةةةةةةةةةةة تتتتتت

 ةةةةةةةةةةة تأيتا ةةةةةةةةةةةًتإا ضةةةةةةةةةةة  تتيألةةةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةةةة تتالمالةةةةةةةةةةة   أ ةةةةةةةةةةةؽتالم ةةةةةةةةةةة ل تتيأال ةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةةًت
                                                           

  تلؼتي صتالمررعت م تأح  بت  صأتا ؾعت   ؽت ؽتالم  يلأت ؽتال  طؽت.تح  تو   رت  اتال  ةًت ةؽتط ئ ةأتت((1
تال  ؾ تالمالم  .

ت(ت ؽتال  لؾ تالمًل .145ارري ت    أت ا  تلصتالم   ت)ت((2
ت(ت ؽتال  لؾ تالمًل .146لصتالم   ت)ارري ت    أت ا  تت((3
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تالةةةةةةةةةةؾا    مةةةةةةةةةة تال ؾ   ةةةةةةةةةة  تت  تي  ةةةةةةةةةة تا تو ةةةةةةةةةةؾ ت  ةةةةةةةةةةً تأ   اةةةةةةةةةةتالمم  ةةةةةةةةةةأال  ةةةةةةةةةةأتتأ ؾاا ةةةةةةةةةة
ي   ةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةًتييتو ةةةةةةةةةةةؾلت  ةةةةةةةةةةةؾلتل يلةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؽت،تت ت ةةةةةةةةةةةؽت   ةةةةةةةةةةة تال ؾث ةةةةةةةةةةةقتالممةةةةةةةةةةة ص  ةةةةةةةةةةة

ت".  م ت ؽتح ؾاتتالم م أتو ؾ تل تام تتالمال   أالم  ل ت
ت  ةةةةةةةةةةأ اتياا ةةةةةةةةةة تإتوةةةةةةةةةةأال  ًال ةةةةةةةةةة أت ةةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةؽتأ ات ةةةةةةةةةة  تالةةةةةةةةةة صتالالةةةةةةةةةة اقتإيتتتتتتت

اةةةةةةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةؾال ؽتتال  ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةأ مةةةةةةةةةةةةةةةةة ت لةةةةةةةةةةةةةةةةةػتال  ةةةةةةةةةةةةةةةةة  لتايتا تال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةؾصتتالمم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةأتا  ا  
يتاةةةةةةةةةةةة تإت ةةةةةةةةةةةة أالتممةةةةةةةةةةةةػتر تصةةةةةةةةةةةةراح تال  ةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽتغةةةةةةةةةةةةالم    ةةةةةةةةةةةة  تيالم ايةةةةةةةةةةةةًا ت ةةةةةةةةةةةةًتح

تت:ي لػت م تال  ؾتال  ل تتالم صأحؾالتاف
ت1983لالةةةةةةةةةةةة  تت9يالم ايةةةةةةةةةةةةًا ت  ةةةةةةةةةةةةؼتت ةةةةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةةةة لؾ تالم    ةةةةةةةةةةةة  (ت37)تالمةةةةةةةةةةةة   ت ل ةةةةةةةةةةةةتتتت
مةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة اتال ةةةةةةةةةة لؾ تال    ةةةةةةةةةةًت  تفح ةةةةةةةةةة بتالم ضةةةةةةةةةة أت و ةةةةةةةةةةؾ تلم  ةةةةةةةةةة "تلةةةةةةةةةة تأ ت مةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةمالم

ت  ت ةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةة ف،ت مةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةؾ ت  ةةةةةةةةةةةًتاي  ضةةةةةةةةةة  ت،تا   ةةةةةةةةةة تاظر ةةةةةةةةةةقتايت ةةةةةةةةةة اتالم   ةةةةةةةةةةةرت
تيا ةةةةةةةةةةة  ت،تتأ    ةةةةةةةةةةةتأ ةةةةةةةةةةةرا ا تال    ةةةةةةةةةةةًتاةةةةةةةةةةة ت  مةةةةةةةةةةةإتأ تت ةةةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةةةةؽتا ضةةةةةةةةةةة  تاةةةةةةةةةةة ت    ةةةةةةةةةةةر 

ل  ةةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةةة  تغةةةةةةةةةةةرتال  ةةةةةةةةةةة  لتي  ،تت ةةةةةةةةةةةً   التأط ل ةةةةةةةةةةةت ةةةةةةةةةةةأ لم ؾا ةةةةةةةةةةةًتالم مةةةةةةةةةةةؾلتا ةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةة تال
ت". تا    تمال    ت ؽتال  ؾ تال  تت ؼت  

ا ةةةةةةةةةةةرا تي  ةةةةةةةةةةةرتتال ةةةةةةةةةةة    لةةةةةةةةةةة ا تال ةةةةةةةةةةة لؾ تتال     وةةةةةةةةةةةأتال ئ ةةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةةةؽتت(75)تالمةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةة تأتتتت
يتأًت ةةةةةةةةةةةيتو ةةةةةةةةةةةؾ تلمم  ت"تلةةةةةةةةةةة أل ةةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةةة تتالممغ ةةةةةةةةةةةأت1983لالةةةةةةةةةةة  تت157  ةةةةةةةةةةةؼتتالم ل ةةةةةةةةةةةأ

ي ةةةةةةةةة تت،تيتا ضةةةةةةةةة  ألةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةة تتالمالةةةةةةةةة   أيت ةةةةةةةةةؽتالم ةةةةةةةةة ل تألتال ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةًتيتالم ةةةةةةةةة 
،تي    ةةةةةةةةة تا  ةةةةةةةةةًيقتال  ةةةةةةةةةػت،تحةةةةةةةةةًتال  ةةةةةةةةةؾ تفتل  لةةةةةةةةةػتو ةةةةةةةةةؾ تا تي  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتتمةةةةةةةةةػتالم ةةةةةةةةة 

 ةةةةةةةةةةةؽتت   ةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةًتييتومةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةؾلتل يلةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؽتتي ت ؾتيتالم ةةةةةةةةةةة يلت الةةةةةةةةةةةأي   ةةةةةةةةةةة تالم   ةةةةةةةةةةةًت
ت".  م ت ؽتح ؾاتتا  ا  تل  أالم م تالمال  قتل تام تو ؾ ت

   تت(38)تالم   ي   تت1998لال  تت89ؾ تالم      تيالم ايًا تال  ل ت  ؼتي ًتصً ت  لتتتتت
تال ئ ةأ مة تصةً  تت(المم ة )ت1983لالة  تت9 ؽتال  لؾ تت(37)تا لم    ا تايح  بتال  تي   ت

،تت1998لالة  تت1367  ةؼتتالم ل ةأا ةرا تي  ةرتت ل ةإالمرة  تت1998لالة  تت89لم  لؾ ت  ةؼتتال     وأ
لم ة لؾ تتال     وةأتال ئ أ ؽت(ت75)تالم   ح  بتال  تتضم    ت ا تافت    (ت76)تالم   يتضم  ت

ت.المر  تال  ت1983لال  تت9  ؼت
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 ةةةةةةةةةةةةرتأاي ا  تال  ةةةةةةةةةةةةًتتوةةةةةةةةةةةةأتاةةةةةةةةةةةة ال  ًال ةةةةةةةةةةةة أت تال  ةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽتأي مةةةةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةةةةًبتل ةةةةةةةةةةةةًتتتتتت
ال ةةةةةةة توالةةةةةةةر تتال   ةةةةةةةأ ةةةةةةة تلةةةةةةةؼتيةةةةةةة ؼت ةةةةةةة اتال  ةةةةةةة  لتاةةةةةةة ؽتال  ةةةةةةة  ت،ت ةةةةةةةؽتح ةةةةةةة تالم ةةةةةةةًأ  غةةةةةةةؾ ت

 تال  ةةةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةةةؽتالم ةةةةةةةةةةةةةة ل تأ مةةةةةةةةةةةةةة ت،تت غةةةةةةةةةةةةةة ؼتالم    ةةةةةةةةةةةةةة  تيالم ايةةةةةةةةةةةةةةًا ت م  ةةةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةةة لؾ ت
ت.(1)حًتال  ؾ ت اتتؼت  اتال    لتفإيت،تإلمم    ًت  غؾ ت  لػتتالمال   أ

 تإاةةةةةةةةةةة،ت تً د ةةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةةةؽتال رةةةةةةةةةةةت  تحغةةةةةةةةةةةرتال  ةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةةًتاي ا  تو  ر ةةةةةةةةةةةأيل ةةةةةةةةةةةًتتتتت
تاي   ةةةةةةةةةةة  تأال  ةةةةةةةةةةةًتاي ا  تو ضةةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةًتمةةةةةةةةةةةػتال ةةةةةةةةةةة أتاةةةةةةةةةةة تكةةةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةؽت

اةةةةةةةةةةةة ت اتةةةةةةةةةةةة تيالمةةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةؾت  ةةةةةةةةةةةةةر تتاي   ةةةةةةةةةةةة  تالرم ةةةةةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةةةة ات ةةةةةةةةةةةةةًا  تإيتأ تالرم ةةةةةةةةةةةة ت
يتأًالتإاةةةةةةةةةةة اتت  ةةةةةةةةةةةقتال  ةةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةة بتاإاةةةةةةةةةة.تيتت   ةةةةةةةةةةةقتال  ةةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةة بتتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةألم ةةةةةةةةةةم  ت

ت.تا  اتي  قت  تال ً ت ؽتاي     تالرم  تت   رتالمًيؽت  متلح إا
اةةةةةةةةةةرابتال  ةةةةةةةةةةًتإا ةةةةةةةةةةًتت صةةةةةةةةةةمت  ةةةةةةةةةةرا تاةةةةةةةةةة تعةةةةةةةةةةري تالم    ةةةةةةةةةةًتافألةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةًتت ةةةةةةةةةةًمتكمةةةةةةةةةة تتتتت

   ةةةةةةةةةةةةًبت مةةةةةةةةةةةة تتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةةةة   ت مةةةةةةةةةةةة تت   ةةةةةةةةةةةة تال  ا  تةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةة تت ت  مةةةةةةةةةةةةتا  ا  ت
ت.ت لػتلت ًتح  تيتالرر   تو تأارا تحًتاففتوأال  ًص   تال    لت ؽت

تا  ل ةةةةةةةةةةة اوضةةةةةةةةةةةمؽت ةةةةةةةةةةةًبتت رضةةةةةةةةةةة تتا  ا  ي ةةةةةةةةةةة اتال ةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؽت  لةةةةةةةةةةة تالم    ةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةة تتتتتت
ا  ا  تت   ةةةةةةةةةةةةةة تتل  ةةةةةةةةةةةةةةأتوضةةةةةةةةةةةةةة  تأوضةةةةةةةةةةةةةةمؽت    ةةةةةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةةةةةة ت ل ً تةةةةةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةةةةةة تالق ةةةةةةةةةةةةةة بتا ل ةةةةةةةةةةةةةةًبت

  تال   ةةةةةةةةةةةةةأتيضةةةةةةةةةةةةةم ل تلالةةةةةةةةةةةةة رتيح    ةةةةةةةةةةةةة  تالمرااةةةةةةةةةةةةةقتتًا ت ةةةةةةةةةةةةةلم ةةةةةةةةةةةةة ل تال ةةةةةةةةةةةةة بتيت رةةةةةةةةةةةةةري  ت  ت
ت.طرا إا ل غ بتيت

أ  تت  ا تال  ا  تةةةةةةةةةةةةأصةةةةةةةةةةةةم تيلةةةةةةةةةةةةؼتوالةةةةةةةةةةةة ظ  ت اتا ةةةةةةةةةةةة مرتالم    ةةةةةةةةةةةةًتافإاةةةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةةةة ؽتالةةةةةةةةةةةة تتتتت
 م ةةةةةةةة تيال ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةًتت ةةةةةةةة تالةةةةةةةة تاالةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةًتياضةةةةةةةة   تالكد ةةةةةةةةرتتال ةةةةةةةة ا ا لةةةةةةةة تتؾ  ةةةةةةةة ت لةةةةةةةةػتإ

 ةةةةةةةةؽت ًيةةةةةةةةًتتال مم ةةةةةةةةأطةةةةةةةةر تتا  ا  ت  ةةةةةةةةأ ةةةةةةةةؽتالؾ ةةةةةةةة تيال  ةةةةةةةةًتح ةةةةةةةة تا ت لةةةةةةةةػتوالةةةةةةةة    ت ةةةةةةةةؽت
 رتثلةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةإيةةةةةةةةة   ت لةةةةةةةةةػتا ل  م ةةةةةةةةةأتتأضةةةةةةةةة   إيت  مةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة    تتأ   ةةةةةةةةةتأاةةةةةةةةة ت     ةةةةةةةةة

ت.تم بتالمرري   تإا ت

                                                           

ت.ت25/11/1997،ت مالأتت.تعتات36تلال  ت3596ت  ؼتالظ ؽتا تال م  تا  ا  أتالم  مأتح ؼ:تتلغرأت((1
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ال ةةةةةةةة أت  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽت تي  ةةةةةةةة ت مةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؾا تالأت اةةةةةةةةتر تالمرةةةةةةةةرعت ةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةًيألةةةةةةةة اتل ةةةةةةةةًتتتتتت
 مةةةةةةةةةة ت لةةةةةةةةةةػتي ةةةةةةةةةة تيضةةةةةةةةةة تضةةةةةةةةةةؾاا تت    ت الةةةةةةةةةةتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةأيلكةةةةةةةةةةؽتارةةةةةةةةةةر ت ؾاا ةةةةةةةةةة تتوةةةةةةةةةةأال  ً
 تي ضةةةةةةةةةةمؽتث ةةةةةةةةةة،تا ل ةةةةةةةةةة ل تال ةةةةةةةةةة بتت ةةةةةةةةةة و ةةةةةةةةةةًمتت  ةةةةةةةةةة تي تتتح ةةةةةةةةةة تيتتالمؾاا ةةةةةةةةةةأتػل مةةةةةةةةةة

 مةةةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةةة  لتايت  ةةةةةةةةةةةةةرت لةةةةةةةةةةةةةػت ةةةةةةةةةةةةةؽتاي ةةةةةةةةةةةةةرا ا تتالةةةةةةةةةةةةة صت ؾاا ةةةةةةةةةةةةة تالةةةةةةةةةةةةةؾ  رت م ةةةةةةةةةةةةة   ت
ال  ةةةةةةةةةةةةًتتال ةةةةةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةةةةةأتاةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةة تحغةةةةةةةةةةةةرتال  ةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽ،تأتالمؾاا ةةةةةةةةةةةةأل ةةةةةةةةةةةة  تتأالضةةةةةةةةةةة اظ

ال  ةةةةةةةةؾتالم  ةةةةةةةةًبتا ةةةةةةةةةؾتا ةةةةةةةةرت الةةةةةةةةة  ر تتمةةةةةةةةة ا ةةةةةةةة ت تال   ةةةةةةةةأ تاةةةةةةةة ؽتال  ةةةةةةةةة  تمةةةةةةةةايت  تاي ا  ت
ل ةةةةةةةةة لؾ تتال     وةةةةةةةةةأتال ئ ةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةؽتت(77)تالمةةةةةةةةة   اةةةةةةةةة تتلةةةةةةةةة  ا  ت رتتةةةةةةةةة  صةةةةةةةةة تا تالمرةةةةةةةةةرعت ةةةةةةةةةًت

ال ةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةمظ تالالةةةةةةةةةةةم  تتا  ةةةةةةةةةةة   تاق ةةةةةةةةةةة ت1998لالةةةةةةةةةةة  تت89الم    ةةةةةةةةةةة  تيالم ايةةةةةةةةةةةًا ت  ةةةةةةةةةةةؼت
 اتإي لةةةةةةةةةةػت،تلؾ ثةةةةةةةةةة تالم    ةةةةةةةةةةًتا ي ةةةةةةةةةة مرا تاةةةةةةةةةة تت   ةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةًتاي ا  تالم ةةةةةةةةةةربت ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؾ ث ؼت

،تتا  ا    ةةةةةةةةةةةةؼتياةةةةةةةةةةةة  تالم    ةةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةةة تت  تالت م  ةةةةةةةةةةةة تت  ةةةةةةةةةةةةل  ةةةةةةةةةةةةًتاتأ تت   ةةةةةةةةةةةة تا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةةأ تأ ت
 ةةةةةةةةة  ؼتا ؾ  ةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًات مةةةةةةةةة تال ؾ   ةةةةةةةةة  تتا   ةةةةةةةةة ؽتي ةةةةةةةةة   تتالؾ ثةةةةةةةةةأبتؾتيلكةةةةةةةةةؽتارةةةةةةةةةر تا تو ةةةةةةةةة

ت.ت(1)تالمم  أتالالمظأ  تتؾااقت م،تيت   ت
 ةةةةةةةةة تت  ت ات ةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةًت  ر ةةةةةةةةة"تإلةةةةةةةةة تثال ةةةةةةةةةؾلتات   تأت ا تالمةةةةةةةةة    تالمرةةةةةةةةةرعتاةةةةةةةةة تأتكمةةةةةةةةة تتتتت

ل ةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةًتإال ةةةةةةةةةقتاةةةةةةةة تتا  ا  ةةةةةةةةأتلم  ةةةةةةةةةأ   ةةةةةةةةةؾ ت،تحةةةةةةةةً ؼتأكدةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةمصتيتةةةةةةةةةؾا تأ
ت.ال     تتا ا   تالم    ًيؽتا ي  مرا تتأيت ظ ل أ  ؽتثي  تال 

لم  ةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةةةًتاي ا  تي لةةةةةةةةةةةةػتتالم صةةةةةةةةةةةةأحةةةةةةةةةةةةؾالتكمةةةةةةةةةةةة تا ت  ةةةةةةةةةةةة  تا ةةةةةةةةةةةةضتافتتتتتت
ا ات ةةةةةةةةة  تتا  ا  تالمظم ةةةةةةةةةأتلم    ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽت  لةةةةةةةةة تالم    ةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةة تأ ةةةةةةةةة   لايكمةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة تح لةةةةةةةةة ت

تال   ةةةةةةةةةأت يالم ةةةةةةةةةً تتالم ل ةةةةةةةةةأتالك ةةةةةةةةة   ت-تالم صةةةةةةةةةأالم  ةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةة تي ةةةةةةةةةؾاارتلًوةةةةةةةةة ت ا تالرةةةةةةةةةري ت
لةةةةةةةةةةرىتت-الم  ةةةةةةةةةة  لتت–ا  ا  تالم    ةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةة تتاةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةة ت  لةةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةةؾاارتت-ت أيحالةةةةةةةةةةؽتالالةةةةةةةةةةم

تال ئ ةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةؽتت(77)تالمةةةةةةةةة    ةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةة ي تال ةةةةةةةةة تي   تاةةةةةةةةة تت مةةةةةةةةةأاةةةةةةةةة ت ا تالتالةةةةةةةةة تي  ةةةةةةةةةً
تل  ةةةةةةةةةةةأالم ةةةةةةةةةةة  تتتةةةةةةةةةةةر ي ةةةةةةةةةةةؾت،تتل ةةةةةةةةةةة إ ةةةةةةةةةةة لؾ تالم    ةةةةةةةةةةة  تيالم ايةةةةةةةةةةةًا تالمرةةةةةةةةةةة  تلتال     وةةةةةةةةةةةأ

                                                           

ت.161صت، ر  ت  اقت، /تدمحمت   ًتأ  ؽت (1)
،ت    ةةةأت ةةة ؽت ةةةمات،  ةةة لأت   ةةةؾ ا تت، غةةة  رتالالةةةمظأتال   ةةةأتاةةة تال  ةةةؾ تاي ا  ةةةأتت، /تأحمةةةًت دمةةة  ت  ةةة  تتتتت

ت.12ص،ت1973
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 ةةةةةةةةةةةة لػتاةةةةةةةةةةةة تعةةةةةةةةةةةة تتأ  صةةةةةةةةةةةة،تت ل مةةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةة تالمؾاا ةةةةةةةةةةةةأيت ةةةةةةةةةةةةًبتأتالمؾاا ةةةةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةةةة تتا  ا  
 ةةةةةةةةةةؾا تاةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةة ت،تتًيال  ةةةةةةةةةةتط   ةةةةةةةةةةأتايل ةةةةةةةةةة ابحةةةةةةةةةةؾلت،تتال    ةةةةةةةةةةأال ظةةةةةةةةةةؾ تاةةةةةةةةةة تال غر ةةةةةةةةةة  ت

ت.يتال رلال تأالم ر ت
تال غر ةةةةةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةةةةة ئنتاتيم   ةةةةةةةةةةةةة  ال رلالةةةةةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةةةةةؼت ةةةةةةةةةةةةة اتح ةةةةةةةةةةةةة تا تال ةةةةةةةةةةةةة لؾل ؽتالم ةةةةةةةةةةةةةر تيتتتتتتت

 تايل ةةةةةةةةةةة ابتلةةةةةةةةةةة تأت ةةةةةةةةةةة ح ةةةةةةةةةةة تيةةةةةةةةةةةرىتال ت ةةةةةةةةةةةًل ل ةةةةةةةةةةة ابتايتالظةةةةةةةةةةة ا تالرم ةةةةةةةةةةة تلم تالرم ةةةةةةةةةةة أ
ت.ي م ت لػتوم ؽتال   ل (ت1) تال  ًت  لتأيت،تتأ  ل تأ  م
ت

 الثالث مطلبال
 ضهابط التنازل عن العقد

 تقديم:
ت ثةةةةةةة  ت ظ ةةةةةةةرتآلمةةةةةةة تي رتةةةةةةة ت م ةةةةةةة ت ةةةةةةةؽتت ةةةةةةةأل اتأ م ةةةةةةةأتلةةةةةةة تتال  ًوةةةةةةةأتال ةةةةةةة أال  ةةةةةةة  لت ةةةةةةةؽتتتتتت

ح ةةةةةةةةةة بتأال  ةةةةةةةةةة تيتت آل ا ةةةةةةةةةةرضتليلةةةةةةةةةة لػت ةةةةةةةةةةؾ تتال مم ةةةةةةةةةةأيتأتال  لؾل ةةةةةةةةةةأتال  ح ةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةةؾا ت ةةةةةةةةةةؽت
يل ؾضةةةةةةةة  ت لةةةةةةةةػتل الةةةةةةةةؼت ةةةةةةةة اتالمظمةةةةةةةة تال ضةةةةةةةة  ت  مةةةةةةةة تي  مةةةةةةةةقتاضةةةةةةةةؾاا تال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةًت

ت:أ ب أتاريعال ت
تأ تو ؾ ت  ًتالم  يلأت  ا تلم    لت.ت:تال رعتافيل
تي ؾ ت   تير ت م  تال    لت.ت:تال رعتالد ل 
ت   تاي     تالرم  تا ت  ًتالم  يلأت.إل ت:تال رعتالد ل 
ت  ؾلت  أتاي ا  تلم    لت.ت:تال رعتالراا 

 الفرع األول  
 عقد المقاولة قاباًل للتنازل أن يكهن 

                                                           

(1)Gabrial Marty et pierre Raynaud : droit civiltome 11.1 volume les obigations sirey 

1962 / villar . op . Cit .page 197 ت
ت26ل  ت   ت .ت  ظ  ت  ًتالال ًتال   ح ت ر  ت  اقت،تصةةتإ ر  ت
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صةةةةةةةةةةم ت  ةةةةةةةةةةرت  اةةةةةةةةةة تافتالم  يلةةةةةةةةةةأ ات ةةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةةًتإلةةةةةةةةةة تأح ةةةةةةةةةة تت ي ةةةةةةةةةة اتالرةةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةةةًي تتتتت
يت ةةةةةةةةةًتتر ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةًبتتال  ًوةةةةةةةةةأتال ةةةةةةةةة أاةةةةةةةةة توم ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةًي ت ةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽت،تلم  ةةةةةةةةة  لت

وم ةةةةةةة تت ةةةةةةةًاةةةةةةة تال تً  ةةةةةةةليتأ صتاةةةةةةة تال ةةةةةةة لؾ تلةةةةةةة ةةةةةةة تإايصةةةةةةةم تلم  ةةةةةةة  لتتالم  يلةةةةةةةأ  ام ةةةةةةة ت  ةةةةةةةًت
ل  ةةةةةةةةةةةرضتاي  مةةةةةةةةةةة  تت-تالم  يلةةةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةةة تت-ال مةةةةةةةةةةة تتأ تط   ةةةةةةةةةةةأيتأم    ةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةة  لتال

يلكةةةةةةةةةؽتي ةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةة اتالرةةةةةةةةةر تا ةةةةةةةةةً تحم وةةةةةةةةةأتت صةةةةةةةةةملمم ةةةةةةةةة يلتافتالرم ةةةةةةةةة أتالك  وةةةةةةةةةأ مةةةةةةةةة ت
ي ةةةةةةةةةؽتثةةةةةةةةةؼتو ةةةةةةةةةؾ تل ةةةةةةةةة ح تتمةةةةةةةةةػتالم ةةةةةةةةةم أتال  ةةةةةةةةة  لت   ةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةراحأتت.  ةةةةةةةةةم أت  صةةةةةةةةةأ

تأيتضم   .
 الفرع الثاني  

  وجهد محل يرد عليو التنازل
اةةةةةةةةة تت-صةةةةةةةةةم تالم ةةةةةةةةة يلتافت-ل ةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةةة  لتإحمةةةةةةةةةؾلتالم  ةةةةةةةةة  لتت ةةةةةةةةة  وال  ةةةةةةةةة  لتتتتتت

لةةةةةةةةػت ،تصةةةةةةةةم ت  مةةةةةةةة تو ةةةةةةةةؾ تلةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتح ةةةةةةةةؾاتي ةةةةةةةة ت م ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتال  ا ةةةةةةةة  تفاتأ  ةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةة
تأتةةةةةةةةؼتت   ةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةتيب ةةةةةةةة  ت م ةةةةةةةة تا ا،تتًا ةةةةةةةةت لةةةةةةةةؼتيةةةةةةةة ؼتت   ةةةةةةةة ي ةةةةةةةةؾ ت  ةةةةةةةةًيؽتيتو  ةةةةةةةة ت

ييتو ةةةةةةةةةةؾ تال ضةةةةةةةةةة  تط  م ةةةةةةةةةة  تتال    ًوةةةةةةةةةةأتال   ةةةةةةةةةةأ  ت ضةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةم تاةةةةةةةةةة لػتاةةةةةةةةةةًي  تو  ةةةةةةةةةة تالاف
 ةةةةةةةةة ات ةةةةةةةةةؽتل ح ةةةةةةةةةأت،تي ةةةةةةةةةؽتل ح ةةةةةةةةةأتث ل ةةةةةةةةةأتيتو ةةةةةةةةةؾ ت.تت(1)  ةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةة تيةةةةةةةةةر ت م ةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةة  ل

إاةةةةةةةةةرابت  ةةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽت  ةةةةةةةةة تإاةةةةةةةةةرابت  ةةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةةأتافصةةةةةةةةةم ،تاةةةةةةةةةإ اتتةةةةةةةةةؼت لةةةةةةةةةػت
تا لم  يلأت ؽتال  طؽتورؾب  تال ؾا تال  لؾل تالم مد تا تالم  تال ىتتر ت م  .

 الفرع الثالث
  انتفاء االعتبار الذخري في عقد المقاولة

،تت   لةةةةةةةةةةوم ةةةةةةةةةؽتال تي ةةةةةةةةةؽتثةةةةةةةةةؼ تتصةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة ي تالم  وةةةةةةةةةأت،تأتلم غر ةةةةةةةةةأات ةةةةةةةةة  تايل ةةةةةةةةة ابتيا ةةةةةةةةة ت إتتت
 تايل ةةةةةةةةة ابتو  ةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةؽت   ةةةةةةةةةة تف،تل ل ةةةةةةةةة ابتتالرم ةةةةةةةةةة أتال غةةةةةةةةةر تل ةةةةةةةةة  لةةةةةةةةة تيتو ةةةةةةةةة تاتأيتإ

الم    ةةةةةةةةةةةًت  ةةةةةةةةةةة تتأ ات  لةةةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةة لػت،تاةةةةةةةةةةة ؽت م ةةةةةةةةةةة ؽت مةةةةةةةةةةة تالةةةةةةةةةةةًائؽتيالمةةةةةةةةةةةًيؽت
ا لةةةةةةةة تيال ةةةةةةةة لت  ةةةةةةةة اتو ةةةةةةةةؾ تال  ةةةةةةةةًت،تحةةةةةةةةً م تأيت  ةةةةةةةة تلغةةةةةةةةرتأ   ةةةةةةةة  تاةةةةةةةة تلغةةةةةةةةرتالم    ةةةةةةةةًيؽتات

                                                           

تي  تا ً  تت116 .تل   تإاراه ؼت  ًتالمر  تالال اقت،تصةة(ت(1
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 ةةةةةةةةؽت ؾالةةةةةةةة تتا ي   ةةةةةةةة  تالرم ةةةةةةةة تاةةةةةةةة تال    ةةةةةةةةًتو ةةةةةةةةؾ ت  ل ةةةةةةةة  ت،ت  ةةةةةةةةرت  اةةةةةةةة تلم  ةةةةةةةة  لت  ةةةةةةةة ت
الم    ةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةة ت ؾاا ةةةةةةةةةةة تتال  لةةةةةةةةةةةأت، ةةةةةةةةةةة  تتاةةةةةةةةةةة  لػتورةةةةةةةةةةة ر تل ةةةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةةة  لت،تلةةةةةةةةةةةال  ةةةةةةةةةةة  لت

،تي ةةةةةةةةةةةةةةةًيرتا لةةةةةةةةةةةةةةة  رتا تاي   ةةةةةةةةةةةةةةة  تالرم ةةةةةةةةةةةةةةة تو مةةةةةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةةةةةم أتت(1)الم  ةةةةةةةةةةةةةةة  لتلًوةةةةةةةةةةةةةةة ت
  صةةةةةةةةةةةأت.تي ةةةةةةةةةةةؽتثةةةةةةةةةةةؼتو ةةةةةةةةةةةؾ تل ةةةةةةةةةةة ح تالم ةةةةةةةةةةةم أتال  ةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةةة اتاي   ةةةةةةةةةةة  ت،تيا ات

 ةةةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةةةة تاي   ةةةةةةةةةةةة  تت ك لةةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةةؾ تالم ةةةةةةةةةةةة يي تال ةةةةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةةةةربت ةةةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةةةأتاي ا  ةةةةةةةةةةةةأت
ت. تو ؾ تل   تال  أتال    لت ؽت لػتاالرم  ت

 الفرع الربع 
  تنازللل اإلدارة جية قبهل

 ةةةةةةةةةةةةؾتات ةةةةةةةةةةةة اتاةةةةةةةةةةةة ؽتتالم  يلةةةةةةةةةةةةأ تال  ةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةةةةًتأمةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةة قتيل ةةةةةةةةةةةةًت رضةةةةةةةةةةةة  ت  تتتتت
ح ةةةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةةة تالدةةةةةةةةةةةة ل تت-ال  ةةةةةةةةةةةةرت-يالم  ةةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةةة تت-يالم ةةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةةم تت-الم  ةةةةةةةةةةةة  لت
لةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽتح ةةةةةةةةؾاتي ةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتال  ا ةةةةةةةة  تي ةةةةةةةةةًتو ةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةة  لتتمةةةةةةةة يلت    ةةةةةةةة تاف

ال ةةةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةةةأت،تيلكةةةةةةةةةةؽتو ةةةةةةةةةة تا تيةةةةةةةةةة ؼتال  ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةؽتيتاةةةةةةةةةةًي تألغ ةةةةةةةةةةرت   اةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة   ت
ا ةةةةةةةةةًتتؾاار ةةةةةةةةةة ت،تيب ةةةةةةةةةة  ت م ةةةةةةةةةة تيتو ةةةةةةةةةةؾ تلمم ةةةةةةةةةة يلتال  ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةؽتصةةةةةةةةةة   تال  ًوةةةةةةةةةةأتإيتا ةةةةةةةةةةًت

تاارابت  ًتالم  يلأت.
تأ  ةةةةةةةةةةةت-وةةةةةةةةةةة تًال   ةةةةةةةةةةةأتي ةةةةةةةةةةةؾتالم  ةةةةةةةةةةة  لتلصةةةةةةةةةةة  تاةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةة  تأتاتيلكةةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةةة  تطةةةةةةةةةةةرتتتتتت

اةةةةةةةةة ؽتالم  ةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةة تتال   ةةةةةةةةةأتثا ةةةةةةةةةًتال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؾ تت رةةةةةةةةةتال   ةةةةةةةةةأتال   ئ ةةةةةةةةةأ تفت-تا  ا  
ؾ ت ؽتصةةةةةةةةةةتاةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةةة  لتتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةةرضتلمؾ ةةةةةةةةةةجتلتا  ا  تي  ةةةةةةةةةة ي  ةةةةةةةةةة ت

ت.تمؾاا  تا  ا  اتوأال  ًال  أت ؽتتال    ل:ت افيل
يالد ل ةةةةةةةةةةأ:تال  ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةةةأتاةةةةةةةةةةًي ت ؾاا ةةةةةةةةةةأت  ةةةةةةةةةةأتا  ا  .تي ةةةةةةةةةةؾ تل  ةةةةةةةةةة يلت

ت لػت م تال  ؾتال  ل :
                                                           

(1) Laurent Aynes cassion de contract : nouvelles precision sur le role De code , Q, 

1998 mch ,25  
Mare Billiau et Chris to phejamin op , Cit .p 589  

 تت39صةتةت2662،تال    ًت ؽتال  طؽت،ت ا تال  ضأتال رب أت،ت ر  تإل  تلً ت ت.تحالؽتحال ؽتال راي ت
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 : اإلدارةمهافقو ب يةالعقدالرفة عن  التنازل :الرهرة األولى
ت ا  الةةةةةةةة تييتو ةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةرت   لةةةةةةةة تي  لةةةةةةةة تال  ا  تةةةةةةةةتال  ةةةةةةةةً مةةةةةةةة تالم    ةةةةةةةةًتت   ةةةةةةةة تتإ اتلةةةةةةةة بتتتت

 تثيلكةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةًتت   ةةةةةةةةةرتعةةةةةةةةةري ت لةةةةةةةةةػتالم    ةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةت،تال  ا ةةةةةةةةة  ت م ةةةةةةةةة  تا  ا  ت  ةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةة ت
 ةةةةةةةةةؽتت  ت مةةةةةةةةة تال    ةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةة تو  ةةةةةةةةة تت   لةةةةةةةةةتةةةةةةةةة مةةةةةةةةة ت  ً تتةةةةةةةةة ثرتتأ وةةةةةةةةة ي  ةةةةةةةةةرضتلمرةةةةةةةةة ك ت 

ت ةةةةةةةةةةةةًل    ةةةةةةةةةةة تال ال   ةةةةةةةةةةةأتتيال   ةةةةةةةةةةةةأتالم ل ةةةةةةةةةةةأتالك ةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةرتت ةةةةةةةةةةةةؾاارت  ةةةةةةةةةةة تآال  ةةةةةةةةةةةًتلرةةةةةةةةةةةمصت
ت.تضري  

تال  لةةةةةةةةأاةةةةةةةة ت لةةةةةةةةػت ةةةةةةةة تو  ةةةةةةةةقتال ةةةةةةةة ل تال ةةةةةةةة بتاةةةةةةةة ت ةةةةةةةة  تتا  ا  ةةةةةةةةأتال  ةةةةةةةةأي ةةةةةةةةًتت ةةةةةةةةًتتتتتت
  ت ةةةةةةةة مةةةةةةةة ت ةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةة  لتي  ةةةةةةةة  تثةةةةةةةة متلتالمؾاا ةةةةةةةةأ ةةةةةةةةؽتتا  ا  ت  ةةةةةةةةأييتيؾ ةةةةةةةةًت ةةةةةةةة توم ةةةةةةةة ت

ل الةةةةةةةةؼت ةةةةةةةة اتيل ؾضةةةةةةةة  ت لةةةةةةةةػت مةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةؾتالالةةةةةةةة اقتت ةةةةةةةةً  مةةةةةةةة تاةةةةةةةة تح لةةةةةةةة تال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتال 
تال رعتإل تث ثأت  ؾ :

تتت.ت م تال    لتا لمؾاا أتالمم  أتالالمظأت:ال  ؽتافيلت
ت. م تال    لتتلممؾاا أتال   أاي را ا تت:ال  ؽتالد ل ت
اة تت ةؽتال ة أتال  ًوةأت ًىت مظ تا  ا  تا تالمؾاا أت مة تال  ة  لتت:ال  ؽتالد ل ت

ت.ال  ي تال  تو ؾ تا   ت لػ
 

 الغرن األول 

 لي التنازل الدلطة المخترة بالمهافقة ع
 مةة تال  ةة  لت ةةؽتتا لمؾاا ةةأتالمم  ةةأتالالةةمظأال  ةةًتايصةةم ت ةة تترابةاةةإاال ةة ت   ةة تتالالةةمظأتتتتت

تالمم  ةأتال  ةأت ة  تكةؾ تتال  لةأاة ت ة  تتأ لمؾاا ةات  أتأ ر تتمة صايتا اتحً تالمررعتت ًال 
ي ةًتأكةً ت   مةأتال ضة  تا  ا ىت  ةًأت م ة أتت.(ت1) م تال    لت ؽتال  ةًت ي ت  ر ة تا لمؾاا أ

                                                           

ت1991 ت،اي اتال   أتلم  ؾ تا  ا  أت،ت  ا أت    ل ت،تت ظ   ت     ت  ؽت ةمات ة بتالظم يت(ت .ت م م  ت(1
،ت .ت   ةةة  تالرةةةر  ،ت  ا ةةة  تاةةة تلغر ةةة تال  ةةةًتاي ا  ت،ت ا تال  ضةةةأتال رب ةةةأت،ت ر ةةة ت ةةة اقتت462صةةة   ت
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ال  ا ةة  تالم    ةةًت ةة تا  ا  تح ةة تا ةة ظر  ت  ئمةةأت)ت...تاةة تو ةةؾ تلةة تأ تو ةة ت  ةةر تا  ةة ت...تإيت
  ةةرتامؾاا ةةأتا  ا  ت،تاةةإ اتح ةة تال  ةة  لت ةةؽتال  ةةًتا  ا ىتاةةًي ت ؾاا ةةأتا  ا  ت،تاةةإ تال  ةة  لتو 

اةة ط  تاظةة  تي  مةةقتا ل غةة بتال ةة بت،تي  ةةؾ ت ظةةةثت ةةؽت  لةة تالم    ةةًتي رتةة ت م ةة تتؾ  ةة تال ةة ا ا ت
الم  ةةؾصت م  ةة تاةة تال  ةةًتأيتإل ةة ؤ تا    ةة  تأ تالمظةةثتالمةة  ؾ ت ظةةثت الةة ؼت،ت مةة تأكةةً ت ةة  ت

قتات،تي  ةًت ة ت ة ت29لالة أتت25/6/1985الم    تالم  مأتا  ا  ةأتال م ة تا  م ة تال ة   تاة ت
تظ   ةة  تل غر ةةأتيحةةً تال  ةة  لتيال ةة تتةةرىتأ تال  ةة  لت ةةؽتال  ةةًتلةة اتا ةة تحؾالةةأتحةةقتيحؾالةةأت يةةؽت،ت
يإلمةة ت ةةؾت ةة  تأك ةةرت ةةؽت لةةػ،تإ تألةة تو  ةة تال  ةة  لت ةةؽتال ةة أتال  ًوةةأت ات ةة ت،تيتةةرىتأ ت ضةة  ت

ل  ة  لتالم    لتلًو تل ات  ر ت ر تل    تال    لتا ت ؾا    ت،تيإلم ت ةؾت ةر تضةري ىت ل  ة  تا
ام   تألة ت  ةًت اةضتالم  ة  لتلًوة تلم  ة  لتو ة  ت ة اتايت ة ات ةًوؼتالق مةأت ةؽتال  ح ةأتال  لؾل ةأت
ي  الرتال   ت لػتاثل تي  قتي  ًتالم    ًيؽت،تيب ي ت   تا ؽتال  ؾاتيالًيؾ ت،تا لم    لتلؼتو   ت

 ض  تالم    لتلًوة ت،تي ةًت م تال    لت ؽتح ؾ  تإيتأل ت ؾ تت رأت    ت ؽت يؾل ت،ت م توال م بت
ع ةةر ت ةة  تال غر ةةأتاةة تال   ةة ؽتا وظةة ل تثةةؼتاةة تال   ةة ؽتال رت ةة ل ت،تي   ةةً  ت  ل  ةةأتال   ةة  تاةة ت

ت.(1)ارلال 
 الغرن الثاني  

  جراءات التنازل عن العقدإ
اةةةةةةةةةةةةةة تت ؾضةةةةةةةةةةةةةة   تتل  ةةةةةةةةةةةةةةأتا  ا  ت ةةةةةةةةةةةةةةًوؼتطمةةةةةةةةةةةةةة تتا  ا  ال  ةةةةةةةةةةةةةة  لتيمةةةةةةةةةةةةةة بتالم    ةةةةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةةةةة تتتت

ا ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةًىتتا  ا  تل  ةةةةةةةةةةأارةةةةةةةةةةمصتالم  ةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةة تح ةةةةةةةةةة تي الةةةةةةةةةة  تتالم صةةةةةةةةةةأال   لةةةةةةةةةة  ت
  ةةةةةةةةةةة تاي   ةةةةةةةةةةة  تلةةةةةةةةةةةًي  تيت  ةةةةةةةةةةة ؼت ةةةةةةةةةةةًىت  ةةةةةةةةةةة   تالم  ةةةةةةةةةةة  لتتالرم ةةةةةةةةةةة أتةةةةةةةةةةةؾاارتاي   ةةةةةةةةةةة  ا ت
 ل  ا ةةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةةًتي  ةةةةةةةةةةًتا ةةةةةةةةةة  ت ؾاا   ةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةًتاال ةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة تالق ةةةةةةةةةة بت

تا ت    ةةةةةةة  ت  ةةةةةةةر ت ةةةةةةةؽتالرةةةةةةة م   تي ةةةةةةةؽتثةةةةةةةؼتوم   ةةةةةةة تا ةةةةةةة بت ؾاا   ةةةةةةة تاةةةةةةة تالرةةةةةةة  تالةةةةةةة  تتةةةةةةةرت
                                                                                                                                                                        

لالة  تت89 ا  ةأتيا ة تلم ة لؾ ت  ةؼت، .تااةراه ؼتدمحمت مة ت،تاثة  تال  ةؾ تا ت137صة   تت1981أتاييلة ت،ت الظ 
 .352صت2663ييئ   تال     وأت ا تال  ضأتال رب أت،تالظ  أتالد ل أ,تت1998

ت79 .ت  ًتال م ؼت  ًتالم  ًت رر ،ت ر ة ت ة اق،تصتي  تا ً  .ت77ل   تإاراه ؼت  ًت،ت ر  ت  اق،تص(ت(1
 .129.ت .ت  ًتالم  ًت   ضت،ت ر  ت  اقت،تص466.ت .ت م م  تالظم يى،ت ر  ت  اق،تص161   شت
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ت الةةةةةةةةةة    ت ةةةةةةةةةةؽت(ت1)صةةةةةةةةةةر   ت مةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةًتتكةةةةةةةةةةؾ تضةةةةةةةةةةم   تالمؾاا ةةةةةةةةةةأي ةةةةةةةةةةًتتكةةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةةة  تت،
 ةةةةةةةةث تو ةةةةةةةةؾبتالم ةةةةةةةة يلتافصةةةةةةةةم تاإ ةةةةةةةة   ت ةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةة تال    ةةةةةةةةًتالغةةةةةةةةري تيالم االةةةةةةةة  ت،ت

تإل تأحًتالم  يل ؽت ؽتال  طؽت ي تأ تت  رضت  أتا  ا  .

ح م ةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةة   تاةةةةةةةةةة تتاةةةةةةةةةة تضةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةة تال ضةةةةةةةةةة  تاي ا  تام ةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةةًت أ ت مةةةةةةةةةة تتتتت
تالمؾاا ةةةةةةةةةةةأتك ةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةة تتالم  يلةةةةةةةةةةةأال  ةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةةةًت"تا لةةةةةةةةةةة تت1965لةةةةةةةةةةةؾام رت ةةةةةةةةةةة  تت21

تيالم  ةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةة تو   ةةةةةةةةةةةرت  ةةةةةةةةةةةؾيتضةةةةةةةةةةةم    تتا  ا   ت ر ةةةةةةةةةةة  تالم  ت ةةةةةةةةةةة  تاةةةةةةةةةةة ؽتأيتتالضةةةةةةةةةةةم  أت،
تا  ا  ال  ةةةةةةةةةةةةؾلت مةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةةؾلتالك ةةةةةةةةةةةة ا تيالمةةةةةةةةةةة تالرةةةةةةةةةةةةر  تلم ةةةةةةةةةةةةم  تت ارةةةةةةةةةةةةرت،تلم  ةةةةةةةةةةة  لت
ت(ت.2) لػت ت  تت   ل ت   تا ت    ت م   تا تإا،تلتيل اتلمم  يتتالم    ً 

 
 الغرن الثالث 

  عن الرفة العقدية على التنازل المهافقةفي  اإلدارةمدى سلطو 
 الحاالت التي يجهز فييا ذلك  في

يت اةةةةةةةةةةةضتال  ةةةةةةةةةةة  لتأاةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةؾلتتا  ا  ل  ةةةةةةةةةةةرضتلمةةةةةةةةةةةًىت ةةةةةةةةةةةمظ تتال  ئ ةةةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةة  تتتتت
ر ت  اةةةةةةةةةةة تاي ةةةةةةةةةةةرا ا تالةةةةةةةةةةة رةةةةةةةةةةة م تيتلةةةةةةةةةةة ت  تح لةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةؾلتيتيؾ ةةةةةةةةةةةًتا ةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةةًتا

ت(3)؟تال تا ت ًىتيت مظ تالراضتتا  ا  تل  أالال اقت  ر  تيلكؽت  ت
  ةةةةةةةةًتالةةةةةةةة تل ةةةةةةةةًتصةةةةةةةةًي تاح ةةةةةةةة بت د ةةةةةةةةر تت  مةةةةةةةةقتاال رلتالًيلةةةةةةةةأي ةةةةةةةة تت  ةةةةةةةة تاح ةةةةةةةة بت  مةةةةةةةةاتتتت

  ا ةةةةةةةةة  تالم    ةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةة تيلتالرم ةةةةةةةةة أتال ةةةةةةةةة أ  ةةةةةةةةة تتمةةةةةةةةة   الةةةةةةةةة  تتت ةةةةةةةةةًال تؾي ةةةةةةةةة،تاي   ةةةةةةةةة  ت
ت:  تيم ي  ض ت ؽت   تايح  بتتا  ا  ت،

                                                           

 .ت351،ت356الال اقت،تصتمر   .تااراه ؼتدمحمت م تال(ت(1

  ض ئ أت.تت13لال أتت78،تال ض أت  ؼتت1965لؾام رت  أتت21ح ؼت   مأتال ض  تاف ا  تال    تا ت(ت(2

 وما بعدها . 351مرجع سابق ص –ابراهيم دمحم علي  ((3
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   تصةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةؽتتلممؾاا ةةةةةةةةةةأتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةأالمم ةةةةةةةةةة بتا اتت ةةةةةةةةةةًبتاظمةةةةةةةةةة تالةةةةةةةةةة تتت-1ت
  تياةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةً،تا تتةةةةةةةةةر ت م ةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة ت   ةةةةةةةةة  ت    ةةةةةةةةة تتا  ا  لةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةة ت اتال  ًوةةةةةةةةةأ

ت.تلممال ؾل أا تتم  بت  ل تال م تيايت رض تل ال  تتل    ت
تالةةةةةةةةةةة  ًو ةةةةةةةةةةة تا تتتامةةةةةةةةةةة تاضت،لم ةةةةةةةةةةةر تالةةةةةةةةةةةرتتلمؾاا ةةةةةةةةةةةأاراضتتةةةةةةةةةةةا تتا  ا  يتتالةةةةةةةةةةة ظ  تت-ت2

ت.  تال تا    ت   ؾل تت   تا ل  ل تال  بتاضا ت ت
تاةةةةةةةةةةة  تالم    ةةةةةةةةةةةًتت،تأ ةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةرتي تا  ا  ا ةةةةةةةةةةة تت    اي ةةةةةةةةةةة   تال ةةةةةةةةةةة تتةةةةةةةةةةةك لةةةةةةةةةةة تتاةةةةةةةةةةةإ اتتتت

ال ةةةةةةةةةةرا تال ةةةةةةةةةة   تاةةةةةةةةةةراضتتاإل ةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةةًت مةةةةةةةةةة تح ةةةةةةةةةةؼتتضالةةةةةةةةةة ظ  تا تو  ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةة و
ل  ةةةةةةةةةةةةةؼتا  ةةةةةةةةةةةةةؾ ضتايضةةةةةةةةةةةةةرا تايتا،تتا  ا  تث ظةةةةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةةةةًا توظ لةةةةةةةةةةةةة تاالةةةةةةةةةةةةة تالأ تتالمؾاا ةةةةةةةةةةةةةأ

ت. ؽت را ت  اتالراضتال  تتم   ت
ي لةةةةةةةةةػتالؾضةةةةةةةةةؾ ت  مةةةةةةةةة تي  مةةةةةةةةةقتتالكدةةةةةةةةةر ل الةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةة  تالًيلةةةةةةةةةأتح ةةةةةةةةة بت  مةةةةةةةةةاتأيا ات  لةةةةةةةةة تتت

تالةةةةةةةةةةةر ت م  ةةةةةةةةةةة تتالالةةةةةةةةةةة ا أيت ةةةةةةةةةةةػت  ةةةةةةةةةةة تا تالم ةةةةةةةةةةة   تاممةةةةةةةةةةة ت،تاي ةةةةةةةةةةةرىتتا  ا  ةةةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةةة ل  ؾ ت
ت؟ا  تايل تت ؽ
 ةةةةةةةةة ت   ةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة تأتالم    ةةةةةةةةةًتاةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةؾ الرم ةةةةةةةةة أتيل  ا ةةةةةةةةة  تتال ةةةةةةةةة أح ةةةةةةةةة تا تتتت

،تاةةةةةةةةةة ت اةةةةةةةةةةضتال  ةةةةةةةةةة  لتالكمةةةةةةةةةة تايتال  ئةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةًتا  ا   ةةةةةةةةةةمظ ت،تيت  ةةةةةةةةةةًتاي   ةةةةةةةةةة  ت
،تل ةةةةةةةةة ل تال ةةةةةةةةة با  ةةةةةةةةة  ًا تاتال  ًير ةةةةةةةةةأت   ةةةةةةةةةً تال  ًير ةةةةةةةةةأت،تيالالةةةةةةةةةمظأاةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةمظ   تت ةةةةةةةةةً  ت

ت.(1)ي ريط تا الؽتا   م ل  

ـــــــتالرـــــــهرة ـــــــازل عـــــــن ت:تةالثاني ـــــــةالعقدالرـــــــفة التن ـــــــو  ي ـــــــدون مهافق ـــــــةب  جي
 :اإلدارة

الةةةةةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةةة تيةةةةةةةةةةةة   تالةةةةةةةةةةةة تت-الم  ةةةةةةةةةةةة  لتت- ةةةةةةةةةةةة  لتالم    ةةةةةةةةةةةةًتتتح ةةةةةةةةةةةة تا ت       
تأت  ةةةةةةةةةةةأؾاا ةةةةةةةةةةة يلةةةةةةةةةةة اتلةةةةةةةةةةة بتتا  ا      ةةةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةةةة ؽتالم  ةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةة تي  ةةةةةةةةةةة تتأحةةةةةةةةةةةًيمت   ةةةةةةةةةةة

                                                           

،تح ةةة ت  ةةةرت ةةة   ت تال ًيةةةًت ةةةؽتأح ةةة بت  مةةةاتت463،تت462 ت،تالمر ةةة تالالةةة اقت،تصةةةةةتالظمةةة يت .ت ةةةم م  ت(ت(1
تالًيلأتال رلال تال  تصً  تا ت  اتالرث ت.
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 ةةةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةةة  لتيلكةةةةةةةةةةؽتا اتحةةةةةةةةةةًمت ةةةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةةة  لتاةةةةةةةةةة لر ؼت ةةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةةًبت ؾاا ةةةةةةةةةة تتمةةةةةةةةةة  تا  ا  
ت؟تال  تت رت ت م ت لػتتال  لؾل أا   تيدؾ تال ال ؤلتحؾلتايث  تت  أتا  ا  

ت: م تتا ؽتح ل  ؽتال  ر أ ؽت  اتال ال ؤلتي   ؽتتيل   اأ
  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةًترتالغةةةةةةةةآ ةةةةةةةةرتو لةةةةةةةةصتت اتتةةةةةةةةؼتال  ةةةةةةةة  لتاةةةةةةةة لر ؼت ةةةةةةةةؽتي ةةةةةةةةؾ ات:(تاالولــــــــىت)

ت.(1)ت تال    لتو  تا ط  تإا،تتا  ا  ت  أ ي ت ؾاا  ت
تت-تي غةةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةةة  ل،ت   ةةةةةةةةة تتأيالم  ةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةة تاوةةةةةةةةةا  ا  تت  ةةةةةةةةةأاةةةةةةةةة ؽتتثي ةةةةةةةةةؽتثةةةةةةةةةؼتيتت رةةةةةةةةةت

تا  ا  ت  ةةةةةةةةةأا ةةةةةةةةة بتت الةةةةةةةةة ؾي تت مةةةةةةةةة ت الةةةةةةةةةر تال    ةةةةةةةةةًتي ةةةةةةةةةؽتثةةةةةةةةةؼتو ةةةةةةةةةؾ ت–الم    ةةةةةةةةةًتايصةةةةةةةةةم ت
ت؟ت(2) م تلؾتا تال    لت  رت  ئؼتت،ت ؽتت    تال  ً

و ت ةةةةةةةةةؽت  لةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةة يلتثت  ةةةةةةةةةً ةةةةةةةةةًتا اتةةةةةةةةة ت ظةةةةةةةةةوال  ةةةةةةةةة  لت مةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةؾتالالةةةةةةةةة اقتإ تكمةةةةةةةةة ت
تؾ  ةةةةةةةةةة تا  ةةةةةةةةةة تت  مةةةةةةةةةة تي ةةةةةةةةةةرتت   ةةةةةةةةةةتال   مةةةةةةةةةةأايصةةةةةةةةةةم تيرتةةةةةةةةةة ت الةةةةةةةةةة ؾل   ت ةةةةةةةةةةؽتايضةةةةةةةةةةرا ت

ي لةةةةةةةةةةػت ةةةةةةةةةةؾا ت،ت مةةةةةةةةةة ت الةةةةةةةةةة ؾل  تالم    ةةةةةةةةةةًت (تايصةةةةةةةةةةم)ت م ةةةةةةةةةة تا تاالةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةًتال ةةةةةةةةةة ا ا 
اةةةةةةةة تتا  ا  ت  ةةةةةةةةأحةةةةةةةةقت تأت ةةةةةةةة اتال ةةةةةةةة ا تاةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةًتابتلةةةةةةةةؼتيةةةةةةةة صت،تا    ةةةةةةةة  تلةةةةةةةةصت مةةةةةةةة 

                                                           

تأ،تإ تا ةةةًتا تأكةةةً تالم  مةةةأت  ةةةًت1957ي ةةة يرت ةةة  تت27(ت ا ةةة تح ةةةؼت   مةةة تال ضةةة  تاي ا  تال ةةة   تاةةة ت(1
.تاةة تو ةةؾ تلةة تا تو ةة ت  ةةر تا  ةة ت...تايتامؾاا ةة ت م ةة  تال  ا ةة  تالم    ةةًت ةة تا  ا  تا ةة ظر  ت  ئمةةأت"..

ا  ا  ت،تاةةإ اتح ةة تال  ةة  لت ةةؽتال  ةةًتاي ا  تاةةًي ت ؾاا ةة تا  ا  ت،تاةةإ تال  ةة  لتو   ةةرتاةة ط  تاظ لةة  تي  مةةقت
ا ل غةة بتال ةة بتي  ةةؾ ت ظةةثت ةةؽت  لةة تالم    ةةًتي رتةة ت م ةة تتؾ  ةة تال ةة ا ا تالم  ةةؾصت م  ةة تاةة تال  ةةًتايت

 الةة ؼت،ت مةةة تاكةةةً ت ةة  تالم ةةة   تالم  مةةةأتا  ا  ةةأتال م ةةة تا  م ةةة ت ظةةةثت  ةةة  تا تالمظةةثتالمةةة  ؾ تال ةة   تتا  
ت1694ات،تي  اتح م  تال    تا تالظ ؽت  ةؼتت8لال  تتت1169،تال ض أت  ؼتت28/12/1963ال    تا ت

ال  ةة  لت ةةؽت ةةًت ةة ت ةة قتتظ   ةة  تل غر ةةأتيحةةً تال  ةة  لت،تال ةة تتةةرىتا ت  تات،تيتت29لالةة  تت25/6/1985،تا مالةة 
ال  ةة  لت ةةؽتال ةة أتتال  ةةًتلةة اتا ةة تحؾالةةأتحةةقتيحؾالةةأت يةةؽت،تيالمةة ت ةةؾت ةة  تاك ةةرت ةةؽت لةةػت،تا تالةة تو  ةة 

،تيتةةةرىتا ت ضةةة  تالم  ةةة  لتلًوةةةأتلةةة ات  ةةةر ت ةةةر تل  ةةة  تال  ةةة  لتاةةة ت ؾا   ةةة تيالمةةة ت ةةةؾت ةةةر تال  ًوةةةأت ات ةةة 
 ةة اتايت ةة ات ةةًوؼتالق مةةأت ةةؽتال  ح ةةأتتضةةري  تيل  ةة  تال  ةة  لت،تام  ةة تالةة ت  ةةًت اةةضتالم  ةة  لتلًوةة تو ةة  

ال  لؾل أت،تي  الرتال   ت لػتا ل تي  قتي  ًتالم    ًيؽت:تيب ي ت   تتا ؽتال  ؾاتيالًيؾ ت،تا لم    لتلةؼتو  ة ت
 تت ةرأت   ة ت ةؽت يؾلة ت،ت مة توالة م بت ضة  تالم  ة  لتلًوة ت،تي ةًتع ةر ت ةؾت م تال    لت ؽتح ؾ  تإيتفل تيت

ل     ؽتايوظ ل ت،تثؼتا تال     ؽتال رت  ل ت،تي   ةً  ت  ل  ة تال   ة  تاة تارلالة ت،تيلم  ةًت ةؽت   تال غر أتا تا
ت86ال تص   تت77ال   ص  تالغرت .تل   تااراه ؼت  ًت،تالمر  تالال اقت،تص   ت

(2) P.Duez, G.debeyre : traite de droit administratif ,paris 1962,P.922  

الرم ة تاة ت  ة لتال  ةؾ تاي ا  ةأت،ت  ا ةأتتاي   ة   مة ؼت  ةًتالم  ةًت رةر ت،تاكةر تلات ر  تإل ة تلةً ت ت.ت  ةً
المر ةةة تالالةةة اقت،تت تالظمةةة يتت  .ت ةةةم م ،تيألغةةةرت ةةة لػتت79صةةةةةت2663    لةةةأت،ت ا تال  ضةةةأتال رب ةةةأت،ت ةةة بت

ت.ت466صةة
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 ةةةةةةةةةة     ت،تييال  ةةةةةةةةةةًتاي ا  ت اتةةةةةةةةةة تت  ةةةةةةةةةةأط ي ةةةةةةةةةة نت ةةةةةةةةةةؽت،تتال  لةةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة  تتاالةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةً
ت.ت(1) صت م  تصراح تا تال  ًتل  ا تاال تال  ًتو  تا

ت:ترتال    لت ؽتال  ًغ رتو آا اتلؼتيؾ ًتلصتت:(تالثانية)
ا تت،تا فصةةةةةةةةةة ت(ت2)رتال  ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةًغةةةةةةةةةةا اتلةةةةةةةةةةؼتورةةةةةةةةةة م تال  ةةةةةةةةةةًت مةةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةةصتو تتتتت

تيالم  ةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةة ت-الم ةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم تت-اةةةةةةةةةة ؽتطر  ةةةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةةةة  لتتال  ةةةةةةةةةة  لتو ةةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةة     ت
،ت مةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةة  لتتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةأيتالةةةةةةةةةةة تيمةةةةةةةةةةة بت ؾاا ةةةةةةةةةةة تإا ات ةةةةةةةةةةة  ت لةةةةةةةةةةةػتت-ال  ةةةةةةةةةةةرتت-

آثةةةةةةة   تاةةةةةةة  تو ةةةةةةة  تت ني  ةةةةةةةت ت، ؾا    ةةةةةةة تي  ةةةةةةة نتاةةةةةةة ت م  ةةةةةةةتاةةةةةةة والةةةةةةةر ت ةةةةةةة اتال  ةةةةةةة  لتلكةةةةةةة ت
ا  ا  ت ةةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةة  لتاةةةةةةةةة تت  ةةةةةةةةةأ ات اضةةةةةةةةة تالم  يلةةةةةةةةةأتاةةةةةةةةةإ  ةةةةةةةةةًتاةةةةةةةةة تتالم  ةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةة تطراةةةةةةةةة  ت

ت-الم  ةةةةةةةةة  لت تيبةةةةةةةةة ؽتالم  ةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةة تا ت   ةةةةةةةةة تي غةةةةةةةةة تمةةةةةةةةةا   تث م  ةةةةةةةةة تييتت رةةةةةةةةةتو ةةةةةةةةة نتاةةةةةةةةة 
تييتوالةةةةةةةةةة ظ  تا  ا  ت  ةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةةؾتالمالةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةؽتت   ةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةًتا ةةةةةةةةةة بتت-الم    ةةةةةةةةةةًتايصةةةةةةةةةةم ت
تالم  يلةةةةةةةةةةأ  ؾلةةةةةةةةةةً ت ةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةةًتاثوةةةةةةةةةةأتح ةةةةةةةةةةؾاتتا  ا  ت  ةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةة  الم  ةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةة تايح 

ت،تا ل  ةةةةةةةةةةًتالم ةةةةةةةةةةربتا  ةةةةةةةةةة تيبةةةةةةةةةة ؽتالم  ةةةةةةةةةة  لتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةأكمةةةةةةةةةة تيتوالةةةةةةةةةة ظ  تا تو ةةةةةةةةةة نت مةةةةةةةةةة ت
 مةةةةةةةة تال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةًتو  ةةةةةةةة تال  ةةةةةةةة  لتاةةةةةةةة ت اتةةةةةةةة تتا  ا  ت  ةةةةةةةةأكمةةةةةةةة تا ت ةةةةةةةةًبت ؾاا ةةةةةةةة ت

ت-الم    ةةةةةةةةةةًتايصةةةةةةةةةةم تت- مةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة تقتالم  ةةةةةةةةةة  لتتأ   مةةةةةةةةةةتالمالةةةةةةةةةة يل أي م ةةةةةةةةةة تت  ت  ةةةةةةةةةةًوتث ظةةةةةةةةةة
ا ةةةةةةةةضتتاةةةةةةةة يال ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةًتت ةةةةةةةة تتا  ا  ت  ةةةةةةةةأ ةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةة تتال ةةةةةةةة ا ا تف  ةةةةةةةة كمةةةةةةةة تو رضةةةةةةةة ت

تت.ال تال  ًايح   تال تا
 :على التنازل المهافقةعلى  المترتبة القانهنيةاالثار  - 5 

                                                           

الم  ةةًت  ةة ضت:تال  ةةًتا  ا  تاةةة تتً .ت  ةة،تت81 .ت  ةةًتال مةة ؼت  ةةًتالم  ةةًت رةةر ت:المر ةة تالالةةة اقت،تصةةةة(ت(1
ت.ت357،تت356،ت .تإاراه ؼتدمحمت م تالمر  تالال اقت،تصةةتت129تصةةت،1983   لتال ظ  قت  أت

.ح ةة ت  ةةرتال ًيةًت ةةؽتاح ةة بت  مةةاتالًيلةةأتال رلالةة تال ةة تت461،تالمر ةة تالالةة اقت،تصةةةةتالمظةة ي تت  .ت ةم م (ت(2
تت ر ت لػت
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و ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةة  لتت(1)ال ةةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةةأ مةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتتا  ا  ت  ةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةًت ؾاا ةةةةةةةةة تت
  مةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؾا تاةةةةةةةةةةة تتأثةةةةةةةةةةة   ت  لؾل ةةةةةةةةةةةآي  رتةةةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةةةة ت،تت اةةةةةةةةةةة ت ؾا    ةةةةةةةةةةةتا تيل اةةةةةةةةةةة ت  تصةةةةةةةةةةة   

ت.ل  تإيتالم    لتأ      ت  تالم    لت
ـــــــــو  -أ ـــــــــوب اإلدارةعالق ـــــــــازل الي و ةةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةةة  لتتا  ا  ت  ةةةةةةةةةأام ةةةةةةةةةر ت ؾاا ةةةةةةةةة تت:تالمتن

ي  ةةةةةةةة  تالم  ةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؾتالمالةةةةةةةة يلتا ةةةةةةةة بتتال  ًوةةةةةةةةأتالرااظةةةةةةةةأال ةةةةةةةة ت  ةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةة  لتاةةةةةةةة ت
   ةةةةةةةة تا ةةةةةةةة بتتأيت ةةةةةةةةرتتال  ًوةةةةةةةةأتأي مةةةةةةةةر تالم  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتالرااظةةةةةةةةت   ةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةًت ةةةةةةةةؽتتا  ا  ت  ةةةةةةةةأ

ت. ؽتايل  ابتا     تال  ًتتا  ا  ت  أ
 مةةةةةةةةةةة تتالم رت ةةةةةةةةةةةأي  ةةةةةةةةةةة  تالم  ةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؾتالم ةةةةةةةةةةةؾ تا ةةةةةةةةةةة تايل  ا ةةةةةةةةةةة  تيال  ةةةةةةةةةةةؾاتتتتت

ي لةةةةةةةةػت ةةةةةةةة تلةةةةةةةةؼتيةةةةةةةة صت  ةةةةةةةةًتال  ةةةةةةةة  لت مةةةةةةةة تا ةةةةةةةة  تالم  ةةةةةةةة  لتت ال ًيةةةةةةةةًتال  ًوةةةةةةةةأتالرااظةةةةةةةةأػتمةةةةةةةةت
،تي  ةةةةةةةةةؾ تاةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة  تال  لةةةةةةةةةأتا ةةةةةةةةة   تضةةةةةةةةة     تيلةةةةةةةةة اتت(2)ا  لةةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةة تت الةةةةةةةةة ؾي ت

ت.يت   ًت ال ؾل   تيا   تفح  بتال ض  ؽتا تال  ًت طرا ت
 :تنازل اإلدارة بالمعالقو  -ب 

ومةةةةةر تالم ةةةة يلتايصةةةةم ت ةةةةةؽتتالم  يلةةةةأ مةةةة تال  ةةةة  لت ةةةةةؽت  ةةةةًتتا  ا  ت  ةةةةةأام ةةةةر ت ؾاا ةةةة تتتتت
ت   ةةةةتأؾل   ةةةة ت ةةةةؽت  اةةةة تايل  ا ةةةة  تال ةةةة ت  لةةةة ت الةةةة تأيت ةةةةرتتا  ا  تأ ةةةة ت  ةةةةتال    ًوةةةةأتال   ةةةةأ

 مةةةةةة تتم ةةةةةة بتتً ظ ل  ةةةةةة تا ي ةةةةةة مرا تاةةةةةة تت   ةةةةةة تال  ةةةةةةتا  ا  ت  ةةةةةةأييتتالةةةةةة ظ  تتا  ا  ت  ةةةةةةأ ةةةةةة بتأ
،تيلكةةةةةؽت لةةةةةػت  ةةةةةري تاةةةةةث تصةةةةةم ت    ةةةةةًتافالمت-لةةةةة تالم  ةةةةة  لتإ  ؽتثاةةةةةر ت  مةةةةة تال ةةةةةتا  ا  ت  ةةةةةأ

ت.ي   تال    لت ؽت م  تال  ؾاتيايل  ا   

                                                           

تصم تأيت   ت   تا  .ا ل ال أتلم  ت  ًتالم  يلأتافت((1
(2) G. jeze:les principes generaux du droit adminstatif , t.1,op.cit .p 194 . 

ا تال  ضةةةأتال رب ةةةأتالظ  ةةةأت .ت  ةةةًتالم  ةةةًت  ةةة ضت،تلغر ةةةأتال ةةة ا ا تاةةة تال  ةةةًتاف ا  ت،ت  ا ةةةأت    لةةةأت،ت تتت
اةةًي تت–  ا ةةأت    لةةأتBOT ،ت .تااةةراه ؼتالرةة  ي ت،ت  ةةًتأ   ةة  تالمراةةقتال ةة بتت136،تصةةةتت1975ت،افيلةة 

 .تت195:تت193،تصةةتتت2663ل  رت  أت



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية                

 

  التنازل عن الصفة العقديةنحو نظرية عامة للفصل بين المقاولة من الباطن و                    649
 
 

 مةةةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةةة  تتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةأتصتت ةةةةةةةةةةةرتتا  ا  ةةةةةةةةةةةأ  غةةةةةةةةةةةؼتال  ةةةةةةةةةةةؾ تتأ يل ةةةةةةةةةةةًتاةةةةةةةةةةة تارلالةةةةةةةةةةة تتتت
ت.(1)تل  تا تت    تال  ًإمم    لتلتصم تض     تالم    ًتاف

ت

 الرابع المطلب
 الفرق بين المقاول من الباطن والتنازل عن المقاولة

تال ًيدةةةةةةةةةأال    ةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتع ةةةةةةةةةراتاةةةةةةةةة تالم  م ةةةةةةةةة  تيتتوةةةةةةةةةأال  ًال ةةةةةةةةة أت  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتالتت
تال ةةةةةةةةةةة  أ ا تتال  لؾل ةةةةةةةةةةأتافلغمةةةةةةةةةةةألم  ةةةةةةةةةةةً تالم  ايةةةةةةةةةةًتاةةةةةةةةةةة تال   ةةةةةةةةةة  تيال    ةةةةةةةةةةةًتاةةةةةةةةةة تتلغةةةةةةةةةةرا ت
 مةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؾتال ةةةةةةةةةة لتا ل الةةةةةةةةةة أتلم  ةةةةةةةةةة تال ًيدةةةةةةةةةةأتيال ةةةةةةةةةة تت م ةةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةؾال ؽتتالً   ةةةةةةةةةةأتال   ةةةةةةةةةأ

تيلةةةةةةةة اتلةةةةةةةة بح ةةةةةةةة تيةةةةةةةة ؼتاةةةةةةةة تالؾ ةةةةةةةة تال ةةةةةةةة ل تإاةةةةةةةةرابتال ًيةةةةةةةةًت ةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةؾ تال  ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽت
يلةةةةةةةؼتت ةةةةةةةًت  ةةةةةةة ت ةةةةةةة  تاةةةةةةة ؽتال   ةةةةةةة  تيالمةةةةةةة تتأحًيدةةةةةةةتال  ر ةةةةةةةأتي ةةةةةةة  ا   مةةةةةةة تتالً   ةةةةةةةأتال  ر ةةةةةةةأ

ت.(ت2) ا   متال  ر أم  تي   رتا تت ًيًت م   تال

تال  ةةةةةةةةةةةة ت   الم  يلةةةةةةةةةةةةأتيةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةة طؽتيال  ةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽتتأاةةةةةةةةةةةة ؽتالم  يلةةةةةةةةةةةةتأ  ر ةةةةةةةةةةةةميلتتتتتت
ت  مةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةًتا ت،ياثةةةةةةةةة  تتيال  ا ةةةةةةةةة  تت  تح ؾ ةةةةةةةةةت،تتال غةةةةةةةةة   ؽتت م ةةةةةةةةة ت ضةةةةةةةةةمؾ ت ةةةةةةةةة الةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةًي ت

ي ةةةةةةة تث مةةةةةةة ت لةةةةةةةػتاتا تيب ةةةةةةة  ،تت  ةةةةةةة تلغةةةةةةة بت   مةةةةةةةتثتاةةةةةةة ؽتطراةةةةةةة ال   ةةةةةةة  تال ةةةةةةة تت رةةةةةةةتوضةةةةةةة  تأ
ت:ت  م تيم ال  ر أتت   رت

الم ةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةم تي  ةةةةةةةة ت  مةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةر تتي رتةةةةةةةة ت م  ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةري تالم  ي ةةةةةةةةأال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتت-1
 ةةةةةةةةةةةؽتتي مةةةةةةةةةةة ت لةةةةةةةةةةةػتا ل  ةةةةةةةةةةة  لاي   ةةةةةةةةةةة  تالرم ةةةةةةةةةةة تتأ ةةةةةةةةةةةًا ت  ةةةةةةةةةةةًإتي ةةةةةةةةةةة اتيةةةةةةةةةةة   تالةةةةةةةةةةة ت

 غةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةة يلت  ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتتالم  يلةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة تأت صةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة بت  ةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةة ئكثتالم  يلةةةةةةةةةأ
تال  ًت. ؽتت    تتا  ا  ت  أا  بتت ت ال ؾي تو  مت ايصم تيب   

                                                           

)المم ةة (ت،ت  لةة تتةة صتاةة تت1983لالةة أتت9و حةةأتأ تال ئ ةةأتال     وةةأتل ةة لؾ تالم    ةة  تيالم ايةةًا ت  ةةؼت(ت(1
(ت    ت م تأ ت"تيتو ؾ تلمم   ًتأيتالم  يلتال  يلت ؽتال  ًتأيت ؽتالم  ل تالمال   أتل ت م  تأيت75الم   ت)

    ةة تاةة ت ةة  تال  لةةأتا  ةةًيقتال  ةةػت،تا ضةة  ت،تي ةة ت لةةػتو ةةؾ تأ تي  ةة  لت ةةؽتتمةةػتالم ةة ل تفحةةًتال  ةةؾ تيت
ي    تالم   ًتأيتالم  يلت ال ؾي ت ؽتت    تال  ًت،تييتو  ت  ؾلتل يل ت ؽتالم م تالمال  قتل تام تو ؾ تل  أت

(ت ةةةؽتال ئ ةةةأتال     وةةةأتل ةةة لؾ تت غةةة ؼت76اف ا  ت  مةةة ت ةةةؽتح ةةةؾات".يبةةة  ات ةةة  تافح ةةة بت ةةة  تلةةةصتالمةةة   ت)
ي ةةة تأ ت ةةة  تال  ةةةؾصتت  ةةةًمت ةةةؽتال  ةةة  لتال  ئةةة تت1998لالةةة أتت89  لةةةأت  ةةةؼتالم    ةةة  تيالم ايةةةًا تال

ت.تلم   ًت ال ؾي ت ؽتت    تال  ًا)ال    لت ؽتالم م (تاإل  تأ ر تا   تالم  يلتأيت
،تًتال غ ؼت  ًتال    ت،ت ر  ت ة اق،ت .تأ ر ت  ت487،تتت86 .تل   تإاراه ؼت  ًت،تالمر  تالال اقت،تصةةتت((2

 .تت112ص
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 ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتتا ل الةةةةةةةةةة أتلمم  يلةةةةةةةةةأا ةةةةةةةةةة ت،تا تال  ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةًت  ةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةة ئ تتا ل   ةةةةةةةةةً 
تط   ةةةةةةةةأ  لةةةةةةةة تأيتت ت، ةةةةةةةة تلةةةةةةةةؼتيؾ ةةةةةةةةًتا ةةةةةةةةًتاةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةًتوم  ةةةةةةةةتأ   ةةةةةةةةت    ةةةةةةةةً ا لةةةةةةةة ت ةةةةةةةة ئ ت

ت.(1)لمم  يلتتالرم  أتالك  وأال م تت  مًت م ت
   ةةةةةةةةة ت    ةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةة ؽتتث رةةةةةةةةةتتألم  يلةةةةةةةةةاتوةةةةةةةةةأتاةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًال  ًال ةةةةةةةةة أتاةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتت-2

ا ت   ةةةةةةةةة تثت رةةةةةةةةةتتاةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتتالم  يلةةةةةةةةةأا ةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة ت،تتا  ا  ل ةةةةةةةةة تي  ةةةةةةةةة تإالم  ةةةةةةةةة  لت
ت(3()2)تا  ا     تا ؽتالم  يلت ؽتال  طؽتيتت-تالر م أتال  ح أ ؽتت-    ر ت

تال مم ةةةةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةةةةؽتت-الم  ةةةةةةةةةةةة  لتت-ومةةةةةةةةةةةةر تالم ةةةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةةم تتالم  يلةةةةةةةةةةةةأ ل  ةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽتاتتتت
تأيت   ةةةةةةةة ت الةةةةةةةة ؾل   ت ةةةةةةةةؽتال    ةةةةةةةة تيت ةةةةةةةةرت،ت تاةةةةةةةة تت   ةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةًتثلةةةةةةةة ت ةةةةةةةةت تؾت ةةةةةةةةييتو،تتال  ًوةةةةةةةةأ

،تلم  ةةةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةةةة تياتأاةةةةةةةةةةةةة ؽت  ةةةةةةةةةةةةةت    ةةةةةةةةةةةةة ت    ةةةةةةةةةةةةةرتتثت رةةةةةةةةةةةةةا  ا  ت،تيتت  ةةةةةةةةةةةةةأ   ةةةةةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةةةةة  ت
ؾلت ةةةةةةةةة مةةةةةةةةة تتتا  ا  ت  ةةةةةةةةةأؾلت ةةةةةةةةةؽتت   ةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةًتا ةةةةةةةةة بت   ةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةؾتالمالةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة اتاف

تالم  يلأ. ؽت  ًتتال    أل  ت  ا تال  ؾاتيايل  ا   تإ
تال  ًوةةةةةةةةةةأتال   ةةةةةةةةةةأ   ةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم تاةةةةةةةةةة ت،تا ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتتالم  يلةةةةةةةةةةأا ةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة تتتت

ت  ةةةةةةةأؾلتا ةةةةةةة بت المالةةةةةةةت ةةةةةةةؽتثةةةةةةةؼتوغةةةةةةة يتت يل  ا  تةةةةةةة ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽتتالةةةةةةة تحةةةةةةة ؽتت   ةةةةةةة تالم ةةةةةةة يل
                                                           

 ؽتال  لؾ تالمًل تالم ر تح  تت صت م تأ ت:ت"تو ؾ تلمم  يلتأ تيؾ  تت   ة تت661/1يرا  تلصتالم   تت((1
ال م تا ت مم ة تأيت ة  ت  ة تإلة ت  ة يلت ةؽتال ة طؽتإ اتلةؼتوم  ة ت ةؽت لةػت ةر تاة تال  ةًتأيتلةؼتتكةؽتط   ةأت

تال م تت  رضتاي  م  ت م ت   ي أتالرم  أ
(4) P – H : Antonmattei et j . raynaud ,Droit civil , contract Speciaux aux 4004,Litec n 

. I  .188.Ph .Malaureet80 Anlyese les contrats Speciaux , 4008 /4004 , no . 49 etts .  

ًأتوالة رتيلر رتألةأتاة تال  ةأتال  ةأتال ةًي تاةت44ر  تإل  تلً ت ت.تحالؽتحال ؽتال راي ت:تالمر  تالال اقتصت_ت 
،ت .تل ؼتحمةًتافحمةًت،تال    ةًت ةؽتل ؾتالكرجت ؽتي ؾ ت   أت    ر تا ؽت  تال م تيالم  يلت ؽتال  طؽت

 ت48صةةتت2661  بتال  طؽتا تلظ اتال  ؾ تاف ا  أت)  ا أت    لأ(تت   لأت   ؾ ا ت،ت    أت  ؽت ات

 ؽتال  لؾ تالم ة تالم ةر تح ة تل ة تتمةػتت662ي لػت  م ت ًاتال  لأتال  تت صت م   تالمررعتا تالم   ت(ت(3
ت:تو ةةةؾ تلمم ةةة يل ؽت ةةةؽتال ةةة طؽتيال مةةة لتالةةة يؽتورةةة  مؾ ت المةةة   ت ةةةؽتال ةةة لؾ تالمةةةًل تالم ةةةر ت مةةة تأ ت"تأييت 

ياةة تت   ةة تال مةة تحةةقت ظ ل ةةأت  تال مةة ت    ةةر تامةة تيتو ةة ي تال ةةً تالةة  تو ةةؾ ت ةةًي   تاةة تتالم ةة يلل الةة  ت
 ؾ ت،تي  ؾ تال م لتالم  يلؾ ت ؽتال ة طؽت دة ت ة اتال ةقت  ة ت ة ت ةؽتالم ة يلتلمم  يلتافصم تي  ت ا تالً

افصةم تي  تال مةة ت"ت،تي ةة اتالةة صتيتو مة تاةة تاةة ت  ةة لتال ةة لؾ تاف ا  ت،تاة توالةة   ًتالمرةة  تالةة  ؼت ةة ا  ت
 ا   تالم   ت ؽتالً ؾ تالم   ر تا ت   لتال  ؾ تاف ا  أت.
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اةةةةةةةةة ؽتت-تأ ةةةةةةةةة م ت يل الةةةةةةةةةت-تأ  ؾت ؾضةةةةةةةةةتأ  ًوةةةةةةةةةتأ   ةةةةةةةةةترةةةةةةةةةث ةةةةةةةةةؽتت   ةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةًتيتت تا  ا  
تا  ا  ت.ت  أالم  يلت ؽتال  طؽتيب ؽت

ت ارا ةةةةةةةةةإيةةةةةةةةة ؼتت ةةةةةةةةةً  ةةةةةةةةةً تات تؾتكةةةةةةةةةلتالم  يلةةةةةةةةةأال ةةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةةأتاةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًتال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتت-3
يبمؾ  ةةةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةةة تت-الم  ةةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةةة تت-تالم  ةةةةةةةةةةةة  لتيال  ةةةةةةةةةةةةرت-اةةةةةةةةةةةة ؽتالم ةةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةةم ت

يؾ ةةةةةةةةةًت  ةةةةةةةةةًا تي مةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًتتال  لةةةةةةةةةأياةةةةةةةةة ت ةةةةةةةة  تتالم  يلةةةةةةةةةأالدةةةةةةةة ل ت  ةةةةةةةةة تاييلتاةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًت
يالم ةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةم تيالدةةةةةةةة ل تي ةةةةةةةةؾتتا  ا  ت  ةةةةةةةةأايصةةةةةةةةم تي ةةةةةةةةؾتالةةةةةةةة ىتتةةةةةةةةؼتاةةةةةةةة ؽتتالم  يلةةةةةةةةأ

يال  ةةةةةةةةةةةةرتت-الم  ةةةةةةةةةةةة  لتت- تاةةةةةةةةةةةة ؽتالم ةةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةةم تا ةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةة  تيةةةةةةةةةةةة ؼتاارتيت  ةةةةةةةةةةةةًتال  ةةةةةةةةةةةة  لت
ت.لأل  ر ؽتاييلتتال  ًوأتال  أ   ت  ًتال    لتل  تيتالم    لتال  ت

تالم رت ةةةةةةةةةةأثةةةةةةةةةة  تيايل  ا ةةةةةةةةةة  تيب ل ةةةةةةةةةة ل تتم مةةةةةةةةةةجتاآلت  ت تال  ةةةةةةةةةةًيؽت م م ةةةةةةةةةة  تتم  ةةةةةةةةةةأيل ةةةةةةةةةةًتتتتت
ت(1)  ًت   م م ت  ت 

تالم  يلةةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةةًا تافيلت ةةةةةةةةةؾت  ةةةةةةةةةةًتت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتيؾ ةةةةةةةةةًت  ةةةةةةةةةة  تاوضةةةةةةةةة  تتالم  يلةةةةةةةةةةأياةةةةةةةةة تتتت
ايل ةةةةةةةةةةة ابتا لق ةةةةةةةةةةة بتت يت  مةةةةةةةةةةةتا  ا  ربتاةةةةةةةةةة ؽتالم ةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةم تي  ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةايصةةةةةةةةةةم تي ةةةةةةةةةةةؾتي

اةةةةةةةةة ؽتي ةةةةةةةةةؾتي ةةةةةةةةةربت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتتالم  يلةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةؾت  ةةةةةةةةةًتيتيال  ةةةةةةةةةًتالدةةةةةةةةة ل تتاإ ظةةةةةةةةة  ت،ا مةةةةةةةةة تايت
 تالم ةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم تلمم ةةةةةةةةةة يلتو ةةةةةةةةةةالم ةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم تيالم ةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتيبمؾ  ةةةةةةةةةة ت

تأ ت  ةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةإيلةةةةةةة اتاةةةةةةةتالم  يلةةةةةةةأتافصةةةةةةةم ت، ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽتا    ةةةةةةة ت ةةةةةةة  ت ةةةةةةةؽت  ةةةةةةة ت  ةةةةةةةًت
ت. ؽتال  طؽتو م  م تيحً تالم  تتالم  يلأصم تي  ًتاف
تال ةةةةةةةة   ةةةةةةةة  لتالمتحمةةةةةةةةؾلا ةةةةةةةةً تت-تأالم  يلةةةةةةةة ةةةةةةةةًتالظ ةةةةةةةةقت مةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًتلةةةةةةةةؾت ةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةة  لتت-4

ت  ةةةةةةةةةؾلتت-ا ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة  تال  لةةةةةةةةةأتت–ت ةةةةةةةةة    تتي تحةةةةةةةةة إت(الم ةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةم )  ةةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةةة  لت
و ةةةةةةةةةةة  تالم  ةةةةةةةةةةة  لتتا  ا  ي  ةةةةةةةةةةة تت-ال  ةةةةةةةةةةةرتت- تاةةةةةةةةةةة ؽتالم  ةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةةتالم   ةةةةةةةةةةةر تال   ةةةةةةةةةةةأ

  ةةةةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةةةةةؾتالةةةةةةةةةةةةًائؽتايتالمةةةةةةةةةةةةًيؽتيتتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةةأؾلتالؾح ةةةةةةةةةةةةًتت ةةةةةةةةةةةة  ت ال ةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةؾتالمالةةةةةةةةةةةة

                                                           

،ت .تأ ر ت  ًتال غ ؼت  ًتال    تيالمر ة تالالة اقتت25 .ت  ظ  ت  ًتالال ًتال   ح تا لمر  تالال اقتصت((1
 .ت114ص
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يتو ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةً تطراةةةةةةةةة تتا  ا   ةةةةةةةةة تتال   ةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةؽتتصةةةةةةةةةم تل  ئ ةةةةةةةةة  تي مةةةةةةةةةر تالم ةةةةةةةةة يلتاف
ت.(1)ايصم تيا تا  م  ت  ر ا تالم ؾ تال  تتالم  يلأت    ت  ًت

تالم  يلةةةةةةةةأ ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتو ةةةةةةةةً تال  ةةةةةةةةؾاتيايل  ا ةةةةةةةة  تاةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًتتالم  يلةةةةةةةةأ ات ةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةًتإت-5
تاةةةةةةةةةةةة  ت،تاةةةةةةةةةةةةإتصةةةةةةةةةةةةم ايتالم  يلةةةةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةةةة ي تحةةةةةةةةةةةةًي ت  ةةةةةةةةةةةةًتأيتارةةةةةةةةةةةةر ت،ت ةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةة طؽت
ت ًيةةةةةةةةةةةًتال  ةةةةةةةةةةةؾاتيايل  ا ةةةةةةةةةةة  تح ةةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةة تطراةةةةةةةةةةة  تيتوممةةةةةةةةةةةػتتالم  يلةةةةةةةةةةةأال  ةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةؽت

،ت ت ييتو ةةةةةةةةةةؾ تت   ر ةةةةةةةةةة تايتت ةةةةةةةةةةًيمت،  ةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةة  لتالم  يلةةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةًتت   تم  ةةةةةةةةةةً  ت ةةةةةةةةةة
حةةةةةةةةةًتطر  ةةةةةةةةة تي ةةةةةةةةةؾتأي ةةةةةةةةةرىتا ةةةةةةةةةضتال  ةةةةةةةةة تالةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةة  لتيؾ ةةةةةةةةةًت  ةةةةةةةةةًتياحةةةةةةةةةًتت  ةةةةةةةةةرت

ت.(2)تغ تا ؾ تال  ؾ ت ي تت   رت الم  يلتايصم تا   م
 مةةةةةةةة بت ؾاا ةةةةةةةة ت  ةةةةةةةة تال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةًتاوتًو  ةةةةةةةةؾ ت مةةةةةةةة تا ةةةةةةةةتالم  يلةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةًتت ةةةةةةةة  تا ات-6

 تث ةةةةةةةةةةةة تلرةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةة طؽتتأالم  يلةةةةةةةةةةةةت ا ةةةةةةةةةةةة،ت ةةةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةةةةة  لتلتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةةأ
الةةةةةةةةةة تتأ ي تال   ةةةةةةةةةةتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةأتأت  ةةةةةةةةةة تيت ةةةةةةةةةة نتاث   ةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة ت ؾا  ةةةةةةةةةةتاثل ةةةةةةةةةة تأصةةةةةةةةةة   

ت. ؾاا    تح لت ًبتي ؾ تا ًتا ل  ًتايتلصتا تال  لؾ توم  ت لػ
 ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتتأيالم  يلةةةةةةةةتأاةةةةةةةة ؽتال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةتا تال  ر ةةةةةةةةأت ةةةةةةةةًبتل ةةةةةةةةًت مةةةةةةةة تتتتت

مةةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةة تاليلكةةةةةةةةةةؽت.تتارةةةةةةةةةةثل  ت  تا   ةةةةةةةةةةت  تييتت ةةةةةةةةةةًمت  اةةةةةةةةةةت يالؾضةةةةةةةةةةؾتتا لالةةةةةةةةةة ؾلأت الةةةةةةةةةةؼت
ت.م تيم  ت  ي ؾت  ت ؾ تل رضت ا   متال م   ث  تحؾلت

ت 
 الخامس المطلب

 من الباطن ةىميو التمييز بين المقاولأ
 ةوالتنازل عن المقاول 

                                                           

يلةةةةة ت،ت ا تال  ضةةةةةأتال رب ةةةةةأت،ت  ةةةةةًتال ةةةةة لت ةةةةةر ؽت:تافح ةةةةة بتال   ةةةةةأتل  ةةةةةًتالم  يلةةةةةأت:تالظ  ةةةةةأتافتً .تاحمةةةةةت((1
 تت114الال اقت،تصةةت،ت ت.تأ ر ت  ًتال غ ؼت  ًتال    ت،تالمر  تت11صةةتت2662/2663

 .ت46 .تاحمًت  ًتال  لت ر ؽتالمر  تالال اقتصةةتت((2
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ال ةةةةةةةةةةةة أتت ةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةة طؽتيال  ةةةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةةةؽتالم  يلةةةةةةةةةةةةأال م  ةةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةةة ؽت  ةةةةةةةةةةةةًت تأيت ةةةةةةةةةةةةػتتتتت
ل ةةةةةةةة تا ةةةةةةةةً تأح ةةةةةةةة تتاف م ةةةةةةةةأيتةةةةةةةة  ا تتمةةةةةةةةػتت  م ةةةةةةةة ت   ةةةةةةةةرتأتلةةةةةةةة تتالم  يلةةةةةةةةأتال  ًوةةةةةةةةأتاةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةً

يالم ةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةؽتت-تا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةأت-اةةةةةةةةةةة ؽت  تال مةةةةةةةةةةة تتلم   ةةةةةةةةةةةأتال  لؾل ةةةةةةةةةةةأتالظ   ةةةةةةةةةةةأا ةةةةةةةةةةة ت
ال  ةةةةةةةة  لتت  ةةةةةةةًاةةةةةةة تايثةةةةةةةة  تال ةةةةةةة تت رتةةةةةةةة ت مةةةةةةة ت ةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتتاف م ةةةةةةةأيتغ ةةةةةةةرت ةةةةةةةة  تتال ةةةةةةة طؽت،

ي ةةةةةةةةة نتتالم  يلةةةةةةةةةأح ةةةةةةةةة تا تال  ةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةًت،ت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتتالم  يلةةةةةةةةةأيتتالم  يلةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةؽت
ت-تا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةأت-اةةةةةةةةةةة ؽت  تال مةةةةةةةةةةة تت     ةةةةةةةةةةةرتتأ  لؾل ةةةةةةةةةةةتأ ةةةةةةةةةةةؽتا م ةةةةةةةةةةة ت   ةةةةةةةةةةةتاثةةةةةةةةةةةث ا  ةةةةةةةةةةة ت

ت.ت(1)يالم    لتال  
ا توظ لةةةةةةةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةةةةةة تت-تا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةةةةأت-بمؾ   ةةةةةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةةةةةؾ تلةةةةةةةةةةةةةةر تال مةةةةةةةةةةةةةةة تيتتتتت

،تايصةةةةةةةةةةةم تتالم  يلةةةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةًتت-تالم  ةةةةةةةةةةة  لت–ا م ةةةةةةةةةةة تال  ا ةةةةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةم ت
 م ةةةةةةةةةةةةةةة تات-تا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةةةةةأت-لمم  ةةةةةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةةةة لػتا توظ لةةةةةةةةةةةةةةة ت  تال مةةةةةةةةةةةةةةة تت تؾت ةةةةةةةةةةةةةةةي 

ايصةةةةةةةةةةةةةةم تتالم  يلةةةةةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةةةةةةًتتال   ةةةةةةةةةةةةةة أت-الم  ةةةةةةةةةةةةةة  لتت-ح ةةةةةةةةةةةةةةؾاتالم ةةةةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةةةةم ت
م  ةةةةةةةةةة  لتلمت تؾت ةةةةةةةةةةي ،تتال  ًوةةةةةةةةةةأتال مم ةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةةؽتتي مةةةةةةةةةةر تالم ةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم ت،تالم  ةةةةةةةةةة  لت  ةةةةةةةةةة 

ال ةةةةةةةةة تال مالةةةةةةةةةػت  ةةةةةةةةة ت  تال مةةةةةةةةة تا  اةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةؾاتال ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة  تلمم ةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةم تال مالةةةةةةةةةػت
ال مالةةةةةةةةةةػت  ةةةةةةةةةة تالم  ةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةة تت-تا  ا  ت  ةةةةةةةةةةأت- مةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةةة لػتلةةةةةةةةةةر تال مةةةةةةةةةة تت ا ةةةةةةةةةة

ت-ا  اةةةةةةةةةةةة تايل  ا ةةةةةةةةةةةة  تيالؾا  ةةةةةةةةةةةة  تال ةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةة  تي مالةةةةةةةةةةةةػتا ةةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةةم ت
ت.ا ت ؾا   تاي رت ي  ؾ تلك ت   م ت  ؾىت    رتت-الم    لت

ت  ةةةةةةةةأاةةةةةةةة ؽتتال   ةةةةةةةةأتط   ةةةةةةةةأحةةةةةةةةؾلت(ت2) ةةةةةةةةًتا  مةةةةةةةةجتال  ةةةةةةةة تاال ةةةةةةةة طؽتت ةةةةةةةةؽتالم  يلةةةةةةةةأا ةةةةةةةة تتتتتت
ثمةةةةةةةةةةةةةةةأت  م ةةةةةةةةةةةةةةةً تيتيةةةةةةةةةةةةةةةرىتال ل  ةةةةةةةةةةةةةةة ت،تايالم ةةةةةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةةةةة طؽتت-  تال مةةةةةةةةةةةةةةة تت-تا  ا  

أ تت تيالم ةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽتي ةةةةةةةةةةةرتت-تا  ا  ت  ةةةةةةةةةةةأت-   ةةةةةةةةةةة ت    ةةةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةةةة ؽت  تال مةةةةةةةةةةة ت
ا تير ةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةة تاي ةةةةةةةةةرتت ييتوالةةةةةةةةة ظ  تاحةةةةةةةةةً متلأل ةةةةةةةةةرتا ل الةةةةةةةةة أت ةةةةةةةةةر   مةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽتال تكةةةةةةةةة 

                                                           

إ ات ةةة  تال  ةةة تي  ةةةقت مةةة تي ةةةؾ ت ةةة  تال   ةةةأت،تايتألةةةأت ةةةًتأ  مةةةجتحةةةؾلتا ةةة صت ةةة  تالرااظةةةأتالم   ةةةر ت ةةة اتت((1
تاف    تير  ت   أتإل تالم  تحؾلتط   أتال    لت ؽتال  ًت.

   ت  ًتالؾاحًت،تالمال ؾل أتالمًل أتا تإط  تاف ةر تال  ًوةأت،ت ا تالد  اةأتتا تت    ت لػتألغرت،ت .ت    ت((2
 ي  تا ً  ت.ت71،تصةةةتت1992/تت1991ال   م أت،ت
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ا  ةةةةةةةةةةةةة د   ت،تت   ةةةةةةةةةةةةةرتالم   ةةةةةةةةةةةةةرتت تً ؾتالةةةةةةةةةةةةةايتتال   ةةةةةةةةةةةةة ر أتالمالةةةةةةةةةةةةة ؾل أايتام  ضةةةةةةةةةةةةة ت ؾا ةةةةةةةةةةةةةًت
ت.   تت662تالم   ال  ت ر   تال  لؾ تالمًل تالم ر تا تتالم   ر الً ؾىت

اةةةةةةة ؽت ةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتتأ  ًوةةةةةةةتأ ةةةةةةةؾ ت   ةةةةةةةاؾتت   تالةةةةةةة تال ةةةةةةةةؾل ةةةةةةةاال ةةةةةةةًي تت ا ةةةةةةة تاةةةةةةة تال  ةةةةةةةتتتتتت
ت.(1)تأتا  ا  الم  يلت ؽتال  طؽتي  

يالم ةةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةة طؽت-تا  ا  ت-اةةةةةةةةةةةة ؽت  تال مةةةةةةةةةةةة تتال   ةةةةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةةةة   اتيط   ةةةةةةةةةةةةأتتتتت
 ت ةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةرتاةةةةةةةةة تال م تتةةةةةةةةةثث رت-يالم  ةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةة ت-تا  ا  ت-اةةةةةةةةة ؽت  تال مةةةةةةةةة تتال   ةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةؽت

ت ةةةةةةةةأ  لؾلتفح ةةةةةةةة باكةةةةةةةة ت   مةةةةةةةة تومضةةةةةةةة ت،تال    ةةةةةةةةًت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتاةةةةةةةة ؽتال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةًتيت
ت.ترتم مجت ؽتاي 

لةةةةةةةةة ت  اةةةةةةةةة تح ةةةةةةةةةؾاتت  تاصةةةةةةةةةم تا ةةةةةةةةةًتتم  ةةةةةةةةة تي ةةةةةةةةة نت  ةةةةةةةةة يي تتوةةةةةةةةةأال  ًال ةةةةةةةةة أت لت ةةةةةةةةةؽت ل  ةةةةةةةةة اتتت
ي ةةةةةةةةةةة اتالمر ةةةةةةةةةةة تيت،تتايل  ا ةةةةةةةةةةة    اةةةةةةةةةةة تتي م ةةةةةةةةةةة تاوضةةةةةةةةةةة  تت-الم  ةةةةةةةةةةة  لتت-الم ةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةم ت

ا ات ةةةةةةةةة بتالم ةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةم تتي  ضةةةةةةةةة ت لةةةةةةةةةػت م ةةةةةةةةة  ت،تومةةةةةةةةة م تامر ةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽت
ال  ةةةةةةةةةةة  لتي   ةةةةةةةةةةرتالمر ةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةة لؾل تت  ةةةةةةةةةة امم ةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتال  ةةةةةةةةةةًتالا ل  ةةةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةةؽت

ت  ةةةةةةةةةأت-ا  ةةةةةةةةة تيبةةةةةةةة ؽت  تال مةةةةةةةةة تتثيت رةةةةةةةة،تت   تاصةةةةةةةةةم  ةةةةةةةة يي تلمم ةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتي  ةةةةةةةةة  ت
ايصةةةةةةةةةةةم تالةةةةةةةةةةة  تتةةةةةةةةةةةؼتال  ةةةةةةةةةةة  لتتالم  يلةةةةةةةةةةةأًوةةةةةةةةةةة ت    ةةةةةةةةةةةر ت ةةةةةةةةةةة ً  ت  ةةةةةةةةةةةًت    ةةةةةةةةةةة ت ت-تا  ا  

  ةةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةةة يلتت-الم  ةةةةةةةةةةة  لتال ةةةةةةةةةةة تت-تالم ةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽت   ةةةةةةةةةةة تيالةةةةةةةةةةة  تحةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةة
ت-تا  ا  ت-لةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؽتح ةةةةةةةةةةةؾات  ةةةةةةةةةةة ت  تال مةةةةةةةةةةة تتاةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةة ت-الم  ةةةةةةةةةةة  لتت-ايصةةةةةةةةةةةم ت

ت.(2)  ت م  ت ؽتال  ا   تييا    ت   ت  تال م يت
                                                           

ي ة تا ةً  ت،تي ةؽتال  ة تال رلالة ت مة ت ة   تت651 .تأ ر ت  ًتال غ ؼت  ةًتال ة   ت،تالمر ة تالالة اقت،تصةةةتت((1
تالمد لت:

G . Jeze :Les principes generaux du droit administratif ,1eme edition 8 eme partie paris 

. 8912 .M. Gtard : 1eme partie , paris 8914 , L.G.D.J.P.404 . 

Bena bent (A) note sous civ . 8.49m 3et civ . 1 . 889.4. 8912.D.132481 et sous civ 

1.9.3.8914.D.19 .  

ت24صةةةتت– ر تأح  بتالم  يلأتت– /تدمحمتل   ت   تت((2
تت72  لؾ تال م تصةةتت– /تالال ًت  ًتل ي ت

ت51صةةةتت–  لؾ تال م تت– /تدمحمتحال ؽت   ؾ ت
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 الثاني بحثمال
 التمييز بين المركز القانهني للمقاول

 من الباطن والبائع
 تال  ةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةًتيم ةةةةةةةةةة بت"أ ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة لؾ تالمةةةةةةةةةةًل تالم ةةةةةةةةةةر ت مةةةةةةةةةة تت418تالمةةةةةةةةةة   ل ةةةةةةةةةة تتتتت

"تثمةةةةةةةةةؽتل ةةةةةةةةةً  ةةةةةةةةةرت   اةةةةةةةةة تآت ةةةةةةةةة  ت  لت  تح ةةةةةةةةةتيأت ةةةةةةةةة  ا تي  ةةةةةةةةة تلممرةةةةةةةةة ر ت مك ةةةةةةةةة تت ئ اةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةة
ت.ً ت ا ت   ا تثمؽتل.....  ًتال   ت ؾتل  ت مك  ت   تا

و ةةةةةةةةةةةؾ تلمم ةةةةةةةةةةة يلتا ت" ةةةةةةةةةةةؽت ا تال ةةةةةةةةةةة لؾ ت مةةةةةةةةةةة تالةةةةةةةةةةة تت1/تت661تالمةةةةةةةةةةة   كمةةةةةةةةةةة تل ةةةةةةةةةةة تتتتت
يت ةةةةةةة  ت  ةةةةةةة تالةةةةةةة ت  ةةةةةةة يلت ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽتا اتلةةةةةةةؼتوم  ةةةةةةة ت ةةةةةةةؽتأ ت ةةةةةةةل مةةةةةةة تاةةةةةةة ت ممت   ةةةةةةة تات و ةةةةةةة

ال مةةةةةةةةةة تت  ةةةةةةةةةةرضتاي  مةةةةةةةةةة  ت مةةةةةةةةةة ت   ي ةةةةةةةةةة تتط   ةةةةةةةةةةأ لةةةةةةةةةةػت ةةةةةةةةةةر تاةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةًتايتلةةةةةةةةةةؼتتكةةةةةةةةةةؽت
ت.تالرم  أ"

 ةةةةةةةةةةة اتتدةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةؾا تتمت،تت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽت ةةةةةةةةةةةؾتالق ةةةةةةةةةةة بتا مةةةةةةةةةةة تالم  يلةةةةةةةةةةةأمؾضةةةةةةةةةةةؾعت  ةةةةةةةةةةةًتاتتتت
ت. رآتال م تا تص  ت   تايت   ت م  ت

تا ل  م ةةةةةةةةأ مةةةةةةةة ت ةةةةةةةة تت ةةةةةةةةًبت  ةةةةةةةةر توغ ةةةةةةةةرتاي ةةةةةةةة   تاةةةةةةةة ؽتال  ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتيتتا تيب ةةةةةةةة  تتتت
ت،تاي(1)مم ةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽلوم مةةةةةةةةةةجتالمر ةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةة لؾل تلم  ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؽتالمر ةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةة لؾل ت

 ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتيال  ةةةةةةةةةة تيل ةةةةةةةةةًتلغةةةةةةةةةةؼتتالم  يلةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةة ؽتتال  ر ةةةةةةةةةأا ت  ةةةةةةةةة  تحةةةةةةةةةة ي تيةةةةةةةةةًاتا  ةةةةةةةةةة ت
تالم  يلةةةةةةةةةةةأت ظ ةةةةةةةةةةةقت مةةةةةةةةةةة تتؽتلمم  يلةةةةةةةةةةةأؾ ت ،تصةةةةةةةةةةةت(3)ال رلالةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةة اتيتت(2)الم ةةةةةةةةةةةر تتالمرةةةةةةةةةةةرع

ت:ت ت م تاآل ؽتال  طؽتيت

                                                           

 124شرح أحكام المقاولة ص –د / دمحم لبيب شنب  ((1

 .92أحكام المقاولة ص –د / السيد عيد نايل      

و ةةؾ تأ تو   ةةرتالم ةة يلت مةة تت-1 ةةؽتال ةة لؾ تالمةةًل تالم ةةر ت مةة تأ ت:ت"تت647لةةصتالمرةةرعتاةة تالمةة   تت((2
 مة تت-2ال   ًتا  ًوؼت مم ت،ت م تأ تو ًبت  تال م تالم   تال  توال مً   تأيتوال   ؽتا  تا تالق  بتا مم ت.ت

 مة تالم  يلةأت ةؽتال ة طؽتح ة تأ ت  ةًتتو ؾ تأ تي   ًتالم  يلتا  ةًوؼتال مة تيالمة   ت  ة  تيت ظ ةقت ة  تالمة   
 الم  يلأت ؽتال  طؽت ؾت  ًت   يلأت.

ت ؽتال  لؾ تال رلال ت،تيلم م   تا ؽت  ًتالم  يلأتي  ًتال   تألغرتت1787يرا  تلصتالم   تت((3



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية                

 

  التنازل عن الصفة العقديةنحو نظرية عامة للفصل بين المقاولة من الباطن و                    649
 
 

تال ةةةةةةةة   مةةةةةةةة تالم ةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽت مةةةةةةةة تت ةةةةةةةةًوؼت ةةةةةةةة تو   ةةةةةةةةرتيلةةةةةةةة تافتال ةةةةةةةةؾ  اةةةةةةةة تت-1
 ةةةةةةةةةةةةةؽتت   ةةةةةةةةةةةةةرتتاي،ت ةةةةةةةةةةةةةؾا ت ةةةةةةةةةةةةة  ت لةةةةةةةةةةةةةػتال مةةةةةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةةةة  تافصةةةةةةةةةةةةةم ت،تلمم ةةةةةةةةةةةةة يلت

ت.تالم  يلأ  ًتلاي م لتال  تت م ت م  ت
  ت ةةةةةةةة  ت مةةةةةةةة تا تتكةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةايم ةةةةةةةة بتالم ةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽت،تتالد ل ةةةةةةةةأتال ةةةةةةةةؾ  ت ا ةةةةةةةةت-2

ت ً . ت   ت ؽملتال   أالمؾا ت
تي،تات ال ةةةةةةةةةة طؽتتم مةةةةةةةةةةجت ةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةتالم  يلةةةةةةةةةأصةةةةةةةةةةؾ تتاييلةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةؾ  يل ةةةةةةةةةًتا تتتتت

 ةةةةةةةةؽتتلمم  يلةةةةةةةةأتالد ل ةةةةةةةةأتال ةةةةةةةةؾ  تةةةةةةةةًاتاةةةةةةةة تت  ةةةةةةةة  ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتيالتأاةةةةةةةة ؽتالم  يلةةةةةةةةتال  ر ةةةةةةةةأ تأ
ت.ال  طؽت

ترةةةةةةةةةة  ًتت ةةةةةةةةةةؾت ةةةةةةةةةةد  تتي لةةةةةةةةةةػتي تال مةةةةةةةةةة تالمظمةةةةةةةةةةؾ تت   ةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةؽتالم ةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتتت
تأت ًومةةةةةةةةةتلرةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة    ت ةةةةةةةةة إتاي،ت ةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةً تًت   رةةةةةةةةةملتال   ةةةةةةةةةأا ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة تت ًومةةةةةةةةة تلممةةةةةةةةةؾا ت

صةةةةةةةةةةةةةؾ تت ةةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةةةؾ  ي  ضةةةةةةةةةةةةة تا ت ةةةةةةةةةةةةة  ت،ت ةةةةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةةةةةً تتل لرةةةةةةةةةةةةة  تال   ةةةةةةةةةةةةةأتلةةةةةةةةةةةةةأل يا 
ت:تم  (1) تاي رت ت م   تا رتتالم  يلأ

تً .   بتالم  يلت ؽتال  طؽتا   تالر  تامؾا ت ؽت  ت-1
ت.صم تافتالم  يل  ًتال تالال   لتالر  تالم  ؾعتام  ض تت-2

تتاي     عيل ؽتا ً ت  ًتت.(2)" ع   اي   ًت"والم تتأا تصؾ ت تالال ا ت ًيال 
صة  تت   ًت   يلة ت ةؽتال ة طؽت  مةي ؽت   تيدؾ تال ال ؤلتحؾلتال  أتال  لؾل أتلم  ًتي  تو   رت

ت؟تص     تا تالمال    تت ؾ تت ؼتبت  ًتا  تلر  أ   ت
                                                                                                                                                                        

J . Ghestin , Contart devent le contart .D., entreprise en matiere de sous traitance 

,RTDcom .8918.8 

ت.ت6صةةتت–ت16،تا ًتت1962 .تدمحمتل   ت   ت،ت ر  ت  اقت،ت ا تال  ضأتال رب أت:تالظ  أتاييل ت،تت((1
اة تاثلة ت  ةًتا ة تاة تال  ةأت،تا ةؾت  ةًت ر تال  ة تاي ة   ت  ةًتاي  ال ة  عت،ت ةً تت ر  ة  ت ة  ؼت ةؽت رتت((2

 ةةمصت ةة تل ةة  ت مةة تأ تو ةة  تتا ةة ت ؾصةةؾ تاةة تال  ةةأت،ت   تةة ت ةةؽتال ةة ل ت،تيصةةؾ ت ت  ةةً ؼتأ تي  ةةق
امؾاصةة   ت    ةةأت،تلغ ةةرتأ ةةرت  ةة ؽت،ت مةة تا تو ةةؾ تالمرةة ت ةةؽت  ةةًتال ةة ل ت،ت مةة ت راةة تالةة  ضت يي ت

ف   ة  عتاة تال ةأتاف ة   ت مة تالمة   تال   ة ت،تاثلأت  ًتا  تا تال  أتي ر ت  ة تال مة ت،تألغةرت  ةًتا
 ،تي  تا ً  ت.ت2اًائ تال   ئ تلمكال ل ت،ت    ت،تصةةت
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ًتةةةة ةة اتال  تي ةةًتا  مةةجتال  ةة تيال ضةة  تحةةؾلتا   اةةأت ةةؽت ةة اتال الةة ؤلتيالةة ىتي  مةةقتا ك  ةة تتتتت
 ةةؽتال ةة طؽتييتتأيالم  يلةةت الةة ت  ةةًت مةة م تومةة م ت  ةة ت ةة ت ةةؽتال  ةةإلةة تت(1)ح ةة ت  ةة تار ةةقت ةة  ؼ

ؾتيةر ت مة تال مة ت ةات ؽتال  طؽتا  تا ؾتورم تال  ًيؽت  ة  تتأوم ؽتا      تا  تا  تايت  ًت   يل
ي ةؾت ؾضةؾعت،ت م تير ت م تل  ت مك ة تالرة  تالم ة ؾعت،ت ؽتال  طؽتتالم  يلأي ؾت ؾضؾعت  ًت

تيد ر ة  مة تال ةرا تيتتك ة تلمؾا  ة تالمالة ئ تال ة تت ًايح  بتال  تت غؼت  ت أ ت م ت،تت   ًتال  
ت.ت(2) ً  اتال 

وظ ةةةةقتاح ةةةة بت ةةةة ت ةةةةؽتال  ةةةةًيؽت مةةةة تو ةةةةًتلؾ ةةةة ت ةةةةؽت ةةةةًتالةةةة  صتتفلةةةة  ت    ةةةةًتي لةةةةػتأي ةةةة ات تتتت
صةةةةة ؾب  ت ًيةةةةةً ت،تإيتألةةةةة تتد ةةةةةرتالةةةةة  ت ةةةةةًتي رتةةةةة ت مةةةةة تتظ  ةةةةةقتاح ةةةةة بتاحةةةةةًتال  ةةةةةًيؽت   ةةةةةر  ت

 ةةةةة تت  م ةةةةأتيتت  ةةةةؽتال ةةةة طؽت ةةةة تال  ةةةةتالم  يلةةةةأ  مةةةة تي  مةةةةقتا لمالةةةة ئ تال ةةةة تت  ةةةة  ضتا  ةةةة تاح ةةةة بت
ت.ت(3)ال ؾضتيط   أت م  ر التا   ا  ال  ًتتاثل   ي  مقت

اةة ؽتتالم  ضةةمألةة تو ة تث ة ت ةةؽتال  ةًيؽتتم مةةجت ةةؽتا ضة م تالةة  ضتلة اتات،تاثح ةة بيت ًيةً تتتت
 ضة ت ة ت  تت أ مة تي  ة ت مة ت ة اتالةرت،ت م تي   تال تال   ؼتاة تالكد ةرت ةؽتايح ة  ت،تال  ًيؽت

                                                           

 رض ت   تاف ا تلم م   تا ؽت  ًتالم  يلأتي  ًتال   ت،تي م ؽتتظ  قت ة  تاف ا ت مة تال م  ة تاة ؽتالم  يلةأتت((1
   يلةةأتا ةة أت   ةةأتيبةة ؽت  ةةًتال  ةة ت،تألغةةرتاةة ت ةةؽتال ةة طؽتا    ةة  تا تال  ةةًتالم  يلةةأت ةةؽتال ةة طؽت ةةؾت  ةةًت

ا ةةًتت2664 ةرضت ة  تاف ا تالمرا ة تايت ةةأت:ت /تل  ة ت ة  ت ةةر تأح ة بت  ةًتالم  يلةأت،تالظ  ةةأتالد ل ةأت ة بت
الالةةة  ؾ  ت،تالؾ ةةة  تاةةة ت ةةر تال ةةة لؾ تالمةةةًل ت،تال ةةة  تالالةةة ا ت،تالم مةةةًتافيلتتالةةةر اا،ت /ت  ةةًتت16صت11

،تالم  يلأتيالؾ  لأتيالؾ و أتيال را أتت    تالمال ر  تاحمًت ةًح تالمرا ة ت،ت  رة  تتلم  ؾ تالؾا   ت م تال م 
المالةةة ؾلأتالم صةةةأت–و  ةةة ؽتتالر اا /ت  ةةةًت–ي ةةة تا ةةةً  تتت24صت6ا ةةةًتتت2664الم ةةة   تا ف ةةة  ً  أت ةةة بت

 ي  تا ً  ت.تتتت169صةةتت1987لمم  ًصتالم م   تي   يل تال    ت.   لأت   ؾ ا ت.ت  أت

.تدمحمت   ةةة ت ر ةةة ت،ت ةةةر تال ةةة لؾ تالمةةةًل تال  ةةةؾ تالمالةةةم  تل  ةةةًتال  ةةة تي  ةةةًتالم  وضةةةأت  رةةةث تالم ةةة   ت،ت ت((2
 .ت29،تصةةتت11ا ًتتت6:ت تتتت479،تصةةتت573صةةتت573ا ًتت2665اف   ً  أت

 .ت11و   ؽت:تالمر  تالال اقتصتالر اا،تي  ًتتت17صت11 .تدمحمتل   ت   ت:تالمر  تالال اقت)تا ًتت((3



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية                

 

  التنازل عن الصفة العقديةنحو نظرية عامة للفصل بين المقاولة من الباطن و                    659
 
 

،ت ؽتال  لؾ تالمًل تال رلال تت1787تالم    ؽتال  لؾ تالمًل تالم ر تت647الم   تصر  تلصت
ت.(1)   تيالم    تا تو ًبتالم  يلتال م ت  ا  ؽتت مال

الةةةةة  تيةةةةة ؼتاةةةةة ؽتالم ةةةةة يلتايصةةةةةم تيالم ةةةةة يلتتع  ةةةةة   ةةةةةًتاي  تأ تإلةةةةة تي  ةةةةة تار ةةةةةقتثةةةةة   ت
 مةةةة تلا ةةةةؾتو ةةةةًت   يلةةةة ت ةةةةؽتال ةةةة طؽت ةةةة  ابتا،تيب ةةةة تال  ةةةة  تاا ةةةةًا تتأ ةةةةؽتال ةةةة طؽت ةةةةؾت  ةةةةًت   يلةةةة

الم ةةةةة ؾعتح ةةةةة تلمرةةةةة  ت  ت  ةةةةةًتا ةةةةة تصةةةةةت ةةةةةؾلتال  ةةةةةًتيتتال ةةةةة  يا اتال  ةةةةة تال مةةةةة تيتةةةةةؼتت  ت  ئمةةةةة
ت.(2)ت ت   تلممر رتكم ي ؼتل  ت ؽت

يةةةة ؼتتظ  ةةةةقتاح ةةةة بت ةةةة ت ةةةةؽتتفلةةةة ي   ةةةة ت مةةةة ت ةةةة اتالةةةةرا تالةةةة تيتوم مةةةةجت د ةةةةراتالالةةةة اقتتتتت
ت تالدةةةة ل ت ةةةةًتحةةةةً أ ةةةةؽتال ةةةة طؽتيلكةةةةؽتال ةةةة  اتا   مةةةة ت ةةةةؾتا تالةةةةرتتالم  يلةةةةأ  ةةةةًتال  ةةةة تي  ةةةةًت

يؽت ةةةةةةً ةةةةةةؽتال  ةةةةةةًيؽتا تالةةةةةة تتظ  ةةةةةةقتاح ةةةةةة بت ةةةةةة ت ةةةةةةؽتال تلغةةةةةة بتلظةةةةةة ات   ةةةةةة تل ظ  ةةةةةةقت ةةةةةة 
ت.ت  صريل اتا ل ت  ا ا ل ت تؾت و

 تت   ةةةةةةةةةرتال ك  ةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةة لؾل تلم  ةةةةةةةةةًتيال ةةةةةةةةة لتا تأ مةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة اتالةةةةةةةةةرتت  تكمةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةة تاوضةةةةةةةةةتتت
،ت اتالؾصةةةةةةةةةةجت ةةةةةةةةةةييتو ةةةةةةةةةةؾ تت   ةةةةةةةةةةرتت ال ك  ةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةة لؾل تلم  ةةةةةةةةةةًتو ةةةةةةةةةةؾ تي ةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةة  

ال ةةةةةةةة طؽتوضةةةةةةةةمؽت ممةةةةةةةة ت ةةةةةةةةً ت ةةةةةةةةؽتت ةةةةةةةة يلمالت  ةةةةةةةةؽتات ةةةةةةةة اتاضةةةةةةةة  تتا اتتةةةةةةةةؼتت   ةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةً
 ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتيتت   ةةةةةةةةة تام ةةةةةةةةةر تتا لم  يلةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةًتالت   ةةةةةةةةةت ا ةةةةةةةةةًتصةةةةةةةةة  تالرةةةةةةةةة تأطؾ مةةةةةةةةة

ت.(3)تم بتال   تا
اةةةة تت   ؼتصةةةة   ةةةة ةةةة  تت   مةةةةت،تت ةةةةؾت  ةةةةًتا ةةةة ت ةةةة  ع  ايأ تتإلةةةة تي  ةةةة تار ةةةةقتث لةةةة 

ت-الم ةةةة يلت ةةةةؽتال ةةةة طؽتت-اةةةة ت لةةةةػتا تالم ةةةة يلتايصةةةةم تي ةةةةؽتت   ةةةةًت  ةةةة تتؼالمالةةةة    تي ةةةة ً 
اي ةةةةةرتيلةةةةةؼتو ةةةةةؽتت ةةةةةً ةةةةةؾلتاييلت مةةةةة ت ةةةةة  ت  ةةةةة ؽت ةةةةةؽتالم   ح ةةةةةؽت ةةةةة اتال    ةةةةةًت  ةةةةةًات ةةةةةًت

 ات ةةةة  تال  ةةةةًت،تلةةةة ةةةة   ت  مةةةة تا ةةةةًتايح ةةةة تو ةةةةؾبتالم    ةةةةًتاي ةةةةرت،ت ؾ ةةةةؾ اتي ةةةة تااةةةةرابتال  ةةةةًت
                                                           

،تت1966 تألةةةةؾ ت ةةةةمظ  ت،ت ةةةة لتال ةةةةًي ،تال  ةةةةؾ تالمالةةةةم  ت،ت  ةةةةًتال  ةةةة ت،ت ا تالم ةةةة   تام ةةةةرت،تط  ةةةةأتت((1
 .58ص

.تالالةةة  ؾ  ت،ت،ت رةةة  تإل ةةة تلةةةً ت ت2،ت ةةة  شتت466،تصت374،تا ةةةًتت6ط  ةةةأتت5أيتاةةةر تي أ ةةةم  ت،ت ةةة  تت((2
 .3   شت26،تصت6،تا ًتت7المر  تالال ا قت،ت ت

،ت ةةًي تيألةةؾ ت ةةمظ  تال  ةةؾ تالمالةةم  ،ت .ت ةة لتالت17،تصتت12 ةة تالالةة اقت،تا ةةًت.تدمحمتل  ةة ت ةة  ت:تالمرت ت((3
 ت76صت1966  ًتال   ت،ت ا تالم    تام رت،تط  أت
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اةةةة ت مم ةةةة تصةةةة  ت ةةةة اتت-  ؾبتاةةةة تالم    ةةةةًتاي ةةةةرت ةةةةال مةةةة تالةةةة  تت ا ةةةة،تلرةةةة  ت الةةةة    تت  تا  ةةةة
ل ل ةةةةةةة ابتاييلتلةةةةةةة اتاصةةةةةةة تا  ةةةةةةة تو ةةةةةةةًتي ةةةةةةة م تل    ةةةةةةة تالرةةةةةةة  تت ةةةةةةة  ت ا ةةةةةةةًت ةةةةةةة  تات-الرةةةةةةة  ت

ت(1)ص   تالمظمؾ ت

اةةةةةةة تال  ةةةةةةة تاي ةةةةةةة   تت  ف ةةةةةةةأااةةةةةةةقت ةةةةةةة ت ةةةةةةة ت  ةةةةةةة تال ةةةةةةة تا ةةةةةةةضتا  ةةةةةةة  تالؾتي الةةةةةةةرأ تي ةةةةةةة اتتتت
ت(2) ر ت   تال م ت،تا ل ت  ًتا  تت     عا ض ؼت  ًتاي ر تح  ت

يالةةةةةةةةةرا  تلةةةةةةةةةً تا ةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةة لؾ تت(3)تالري ةةةةةةةةة ل الةةةةةةةةةرا  تاةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةة لؾ تتالةةةةةةةةةرا ي ةةةةةةةةة ات ةةةةةةةةةؾت
ت.(4)ال     ت

 ةةةةؾت مةةةة تال  ةةةةًتيتتالم رت ةةةةأي   ةةةة ت مةةةة ت ةةةة اتالةةةةرا تال غةةةةرتا ةةةة تالةةةة تاثةةةةرتياحةةةةًت ةةةةؽتايثةةةة  تتتتت
ت- ةةةةة ل تلمرةةةةة  تاليا  ةةةةة تال غةةةةةرتالةةةةة تال مةةةةة تالةةةةة  تو ةةةةةؾبتاةةةةة ت،تتالرةةةةة  تالم ةةةةة ؾعتأل ةةةةة ت مك ةةةةة

  ةةةةةةًتاي   ةةةةةة  عتاةةةةةة تي   ةةةةةة تاةةةةةة تتاف   ةةةةةة يا ت ةةةةةة اتال مةةةةةة تو ةةةةةةًتالم  ةةةةةةًتت-ت    ةةةةةة تال ةةةةةة
ل مةةةة ت   ةةةةًتال  ةةةة تات لةةةةتييتا  ةةةة ت  ةةةة  علمةةةة ت  لةةةة ت  ةةةة  تال   ةةةة تالةةةة ت  ةةةةًتاي تييا،تاي غةةةةؼت

 ةةةةةؾت  ةةةةةؽت ةةةةةؽتا  ةةةةة  ت،تي ةةةةةؾتصةةةةة  تالرةةةةة  ت مةةةةة تالؾ ةةةةة تالمظمةةةةةؾ ت،تالةةةةة  تو ةةةةةؾبتاةةةةة تالم    ةةةةةًت
ا ات ةةةةة  تاةةةةة  اتالرةةةةة  تيلكةةةةةؽت ةةةةةؽتصةةةةة  تتل ال ةةةةة تيالةةةةةًل  ت مةةةةة ت لةةةةةػتا ت(5)  ةةةةةًتاي   ةةةةة  عت

 ةةة اتالرةةةة  تتإ اةةة،تاةةة تالمال  ةةة  تي ضةةةة ت  ةةةر تايت ةةة  ت ةةةًتصةةة   ت ةةةةؾتيلكةةةؽت  ةةة تااةةةرابتال  ةةةًت

                                                           

   ةةةؾ ت  ةةةظ  ت   ةةةؾ ت،ت ةةة  را تال ةةة لؾ تت،ت ت.ت17صت13 .تدمحمتل  ةةة ت ةةة  ت،تالمر ةةة تالالةةة اقتا ةةةًتت((1
 .24&تت12ا ًتت1957المًل ت،تال  ؾ تالمالم  ت،تال   تيالم  وضأتيافو   ت  بت

 ت2،تصتتت5الغرتا ت لػت،تاًائ تال   ئ تالكال ل ت،ت   تت((2

 تح ةت1946،تتر مةأت  ةًتال   ة تا مة ت ة بتت236الغرتا ت لػت ًيلأت ؾ      تا تال  ةأتالري ة ل ت،تصت((3
   تا   ت"تإ اتات قتت  ؾصت  تأحًتال   أت،ت م تا توثت تال  ئ تا   ت ؽت  ً تو   ت   ت ؾاتؼت،تاؾ  ت
 م ؾصت،تيبر  ت   ًت،تيا تو ؾ تلم  ئ تا تلغ رت  اتالم م ت رةر ت لة ل رت ةد  تا ةًت ةر تال الة يلت ةؽت

،تا  ةة  تلمة   تيتإو ةة   تلم مة تيلكةةؽت ة اتايت ةة اتا ة ت ةةؾتأ/بتإو ة   ت.تي ةةًتا تةث ت   ةة ؾ تالة تي ضةةمؽت  ةًيؽت
 الم   تأل تا  تا  ت

ت167،تصتتت157،تا ةًتت1961 ت. م تحالؽتيؾلات:تأصؾلتال  لؾ تال  ةر ت،تاةًي ت ا تلرةرتط  ةأت ة أتت((4
 ي  تا ً  ت

 .ت18صتت18 .تدمحمتل   ت   تالمر  تالال اقتا ًتت((5
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يلكةةةةةةؽتتع  ةةةةةة يلكةةةةةةؽتلةةةةةة اتام  ضةةةةةة ت  ةةةةةةًتاي  ،ت  ةةةةةة تالةةةةةة ت ةةةةةة اتالم    ةةةةةةًتاي ةةةةةةرتكم ت  ةةةةةة    
تالةةةةةة تا تال مةةةةةةة تا  ضةةةةةة اأ ةةةةةة اتت،تت  ةةةةةةةًتا راضةةةةةة  ؼت مةةةةةة ت ةةةةةة اتالرةةةةةةة  لامؾ ةةةةةة ت  ةةةةةةًتا ةةةةةةرتا

الم ةةةةةةةةؾ تل  ةةةةةةةةؼت اتةةةةةةةة تلتؾتًلمةةةةةةةةالوالةةةةةةةة    ت ةةةةةةةةؽتتع  ةةةةةةةة  ةةةةةةةةؽتا  ةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةًتاي  ت  تا    ةةةةةةةة   ت   ةةةةةةةة
تو   تطم تال   أتي ؽتثؼتور ر ت   تطم تال م .تل أت ع     يا

أبتت  تا  ةةةةةةةةةت ةةةةةةةةة  عالةةةةةةةةة تلم راةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة تا ات ةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةًتاي  إلةةةةةةةةة تتي  ةةةةةةةةة تار ةةةةةةةةةقت ااةةةةةةةةة تتتتتتتتت
يال ةةةةةةةة تت ضةةةةةةةة تاةةةةةةةة  تال ةةةةةةةةرعتتافصةةةةةةةةؾل أتال   ةةةةةةةةً ا لةةةةةةةة تو ةةةةةةةة تات ةةةةةةةة عت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽت،ت   يلةةةةةةةة ت

ايت  ةةةةةةةةًتت   يلةةةةةةةةأاةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةًتاي   ةةةةةةةة  عت ةةةةةةةةًتو ةةةةةةةةؾ ت  ةةةةةةةةًتتل ةةةةةةةة ت،ت  تيتظ   ةةةةةةةة،تي  ةةةةةةةة تايصةةةةةةةة ت
اةةةةةةةةةةة تتيالمةةةةةةةةةةة   ل  ةةةةةةةةةةةًيرت ةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؽت  مةةةةةةةةةةة تال مةةةةةةةةةةة تتي لةةةةةةةةةةةػتت  ةةةةةةةةةةة  ت،تحةةةةةةةةةةةؾالتا ةةةةةةةةةةة تا الةةةةةةةةةةة تاف

ت ا ةةةةةةةةةة تتالمةةةةةةةةةة   اك لةةةةةةةةةة ت،تتالمةةةةةةةةةة     ات  لةةةةةةةةةة ت  مةةةةةةةةةة تال مةةةةةةةةةة تاك ةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةةؽت  مةةةةةةةةةة ت،تاةةةةةةةةةة(1)ال  ةةةةةةةةةً
،تاك ةةةةةةةةرت ةةةةةةةةؽت  مةةةةةةةة تال مةةةةةةةة تتالمةةةةةةةة   ا ةةةةةةةة تا ات  لةةةةةةةة ت  مةةةةةةةة ت   يلةةةةةةةةأت،تي ةةةةةةةة  تلم  ةةةةةةةةًت،تلم مةةةةةةةة ت

ت.(2)  قلم تتي لػتتظ     تت  تك  تال  ًتا  
 لػتح لةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةة  تلةةةةةةةةةتي دةةةةةةةةة ي تتث ي   ةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة اتالرةةةةةةةةةأت  ًيةةةةةةةةةًتأي  ةةةةةةةةة  تا دمةةةةةةةةة

ت.ا ؾتا ئ تتم ت،  ل تال ال تت شال  تو ًبتال م
  ةةةةةةةةةةؼت    ةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة ت،تا ةةةةةةةةةة تا اتا   ةةةةةةةةةةرت ي  ت مةةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةةًوؼتال مةةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةةؾت  ةةةةةةةةةة يلتتتتت

ت(3)الم  طأي  ا ت م تيم بتتيافارت  ا ا  ًوؼتالم  تيايتاف  ر تال  لأ

                                                           

:ت ر  تإل  ت،ت .ت  ًتالر ااتو   ؽوالم ت  اتالمم   تا لمم   تاي      تأيت م   ت   مأتال  ضتال رلال أتت((1
 .ت28،ت   شتتت115المر  تالال اقتصةةت

ي ة تت26صتت6  اتالرأ ت ؾتال  ل تا تال  أتالم ر ت،ت ا  تاة تلةػت.ت .تالالة  ؾ ىت،تالمر ة تالالة اقتا ةًتت((2
 ت.ت  ةًتالةؾ ي تو  ة ت،ت  يصتاة تال  ةؾ تت24   ةؾ ت،تالمر ة تالالة اقتصتا ً  تت،ت .ت   ةؾ ت  ةظ  ت

،تا ةًتت1979 .تتؾا قتحالؽتار ت،ت  ًتال   تيالم  وضأتتت16،تصتت1978المالم  ت،تال   تيال ث  ؽت،تط  أت
،تي ةؽتتظ   ة  تت8صت،1997ال الرتال    تلمظ   ةأت:ت ة بت،ت /تدمحمتل   تو  ؾ ت  ًتالم  يلأتت45صت25

،تاتت43،تالم   ةة  ت،تصتت1961يؾل ةةؾتت3اف ا  تالم ةةر تل ةة اتالمم ةة  تح ةةؼت   مةةأتالم  ةةؾ  ت،تتال ضةة  
ح  ت ر ت"تأ تال  ًتو ؾ تا    تأ ات  ل ت  مأتالم    تأك ةرت ةؽت  مةأتال مة ت"ت رة  اتإل ة تت1682،تصتت65

 3   شتت128  ًتال غ ؼت  ًتال    ت،تالمر  تالال اقتصت لً ت .تأ رت

 .ت31،تصتت21 مظ  ت،تالمر  تالال اقت،تا ًت ت.تألؾ تت((3
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 مةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة تالمةةةةةةةةةة   ت مةةةةةةةةةة تال مةةةةةةةةةة تايتال  ةةةةةةةةةةاتل    بيلكةةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةةًتو ةةةةةةةةةة  تتةةةةةةةةةةر   ت  مةةةةةةةةةة تتتت
ت  م ةةةةةةةةة تاح ةةةةةةةةة بتال  ةةةةةةةةةتق ةةةةةةةةةظيتتأ،اةةةةةةةةة ؽتال  ةةةةةةةةة تيالم  يلةةةةةةةةةت و ةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةًت    ةةةةةةةةةتأتمةةةةةةةةةػتال  لةةةةةةةةة
ت.(1) ؽتال  طؽت  م تي  مقتا ل م تالم  يلأياح  بتتا لم     م تي  مقت

ت:تت ممصت  م تيم ت  ثالمتالال اقتا ضا  ت م تالرا تي ًتتتت
  ًيةةةةةةةةًتال   ةةةةةةةةرتاي   ةةةةةةةة ت،تات(2)لةةةةةةةةؼتو ةةةةةةةةً ت ةةةةةةةة اتالةةةةةةةةرا تاي ةةةةةةةة صتالةةةةةةةة  توالةةةةةةةة  ًت م ةةةةةةةة ت-1

تالمةةةةةةةةةةةةة   ا  ًيةةةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةةةة تا ات ةةةةةةةةةةةةة  تال مةةةةةةةةةةةةة تايت،تاةةةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةةةًتلةةةةةةةةةةةةة اتا لرةةةةةةةةةةةةة  تال ةةةةةةةةةةةةة ؽت
 لةةةةةةةةةةةػتا لةةةةةةةةةةة تت ا يا،تتال ةةةةةةةةةةة ؾبأ ةةةةةةةةةةة تال   ةةةةةةةةةةةرتاي   ةةةةةةةةةةة تيتوممةةةةةةةةةةةؾت ةةةةةةةةةةةؽتتالمالةةةةةةةةةةة مً أ

ريضةةةةةةةة  ت ًيةةةةةةةةً تاتًال ةةةةةةةة  ت ةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةتؾاتي الةةةةةةةةتأت، ةةةةةةةةًتيةةةةةةةة   تالةةةةةةةة تل ةةةةةةةة ئنت  ةةةةةةةةرت  ظق ةةةةةةةة
ت:ل  رت    ت

ا ت ةةةةةةةةة اتتال  لةةةةةةةةةأ لةةةةةةةةة  تو ةةةةةةةةة لتاةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة  ت،تا ةةةةةةةةةًتالةةةةةةةةة ت دةةةةةةةةة لتلكةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةة  تتمدةةةةةةةةة لت ا اتتتت
و ةةةةةةةؾبتاةةةةةةة ت ةةةةةةة اتالمدةةةةةةة لت ةةةةةةةؾتتصةةةةةةةم تالةةةةةةة  ي لةةةةةةةػتي تال مةةةةةةة تاف،تال مةةةةةةة ت ةةةةةةةؾت  ةةةةةةةًت   يلةةةةةةة ت

ي  ر ةةةةةةةة تتيال  ةةةةةةة    مةةةةةةة تا ةةةةةةة ت  م ةةةةةةة تاك ةةةةةةةةرت ةةةةةةةؽت  مةةةةةةة تالمةةةةةةةةؾا تال ةةةةةةة تو ةةةةةةةً   ت دةةةةةةةة تالرةةةةةةةم ت
ت. ؽتالم    تال  تتال مًبتا تص    ت  اتال مد لت

  مةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةؾاتيلكةةةةةةةةةؽتا اتصةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة اتال مدةةةةةةةةة لت ةةةةةةةةةؽتالةةةةةةةةة   تالمةةةةةةةةة لصتيال  تةةةةةةةةة ؽتح ةةةةةةةةة تتتتت
ت ت.المد لت ؽت ممت  ض   يت  ال  مأتاف رتتلت،ال   تالم ًبت ؽتالمد 

 ةةةةةةةةةةةةًت  ت ةةةةةةةةةةةؾتتر يةةةةةةةةةةةًتلمةةةةةةةةةةةةرا تاييلتيالةةةةةةةةةةة  تيةةةةةةةةةةةرىتا ت  ةةةةةةةةةةةًتاي   ةةةةةةةةةةة  عتأ ةةةةةةةةةةة اتالةةةةةةةةةةةرتيتت-2
تأ.يالم  يلت  م م تا ؽتال  

تف ةةةةر ةةةة  ت ي ةةةةؽتتف ةةةةري ةةةة اتالةةةةرا ت  ةةةة تال ك  ةةةة تال مةةةة ت  ةةةةرتث اةةةة توم مةةةةجت ةةةةؽتي ةةةة تت-3
ا ةةةةةةؾ تال مةةةةةة لتايتالم ةةةةةة يل ؽتاةةةةةةة  تأيتي لةةةةةةػتا اتت  ةةةةةةر تالغةةةةةةري ت   ت ةةةةةة عتا ةةةةةة   تالمةةةةةةؾا ت

                                                           

،تي ةةًتط ةةقتال ضةة  تالم ةةر ت ةة اتالمم ةة  ت،تت27،تصتت6الالةة  ؾ  ت،تالمر ةة تالالةة اقت،تا ةةًتتالةةر اا .ت  ةةًتت((1
ح  ت ر ت"تي  ًتت1682،تال  ؼتالمر  تإل  ت  ا   تصتت1961 ؽتيؾل ؾتت3ألغرتح ؼت   مأتالم  ؾ  تا ت

     تا ؽتال   تيالم  يلأت"ت.ت    تالق م  ؽتو ؾ تال  ًت  ت

،ت .تالةؾ ت ةمظ  تي ة لتال ةًي ت،تالمر ة تالالة اقت.تت26.تصتت14 ت.تل   تت   ت،تالمر  تالال اقت،تا ًتت((2
 .66،تصتت79ا ًت
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اك ةةةةرت ةةةةؽت  مةةةة تت ةةةة  عًتاي   ةةةة مةةةة تلةةةةؾت  لةةةة ت  مةةةة تال مةةةة تاةةةة ت ت  ةةةة ك تت  ةةةة  يتًال  ةةةةًت ةةةة
ا ت  ةةةة تيتالغةةةةري تاةةةةإ اتت  ةةةةر تتأ ةةةةًت  ةةةةًت   يلةةةةوتال  لةةةةأالمةةةة بتاةةةة  تال  ةةةةًتاةةةة ت ةةةة  تت المةةةة  

و ةةةةةة  تتال  لةةةةةةأاةةةةةة ت ةةةةة  ت،تا د ةةةةةةرت ةةةةةؽت  مةةةةةة تال مةةةةة تتاصةةةةةة   تاك ةةةةةرتح ةةةةة تالمةةةةةة   ا ةةةةة   ت
   تا ةةةةةةضتال  ةةةةةة تاةةةةةةح ةةةةةة تا ت ةةةةةة اتالةةةةةةرا ت ةةةةةةًت ةةةةةة ا تال ًيةةةةةةًت ةةةةةةؽتايل  ةةةةةة  ا تيتت  تال  ةةةةةةًتا  ةةةةةة

اةةةةةةةة تت-ت  تاكدةةةةةةةةرتالضةةةةةةةة  طت-ا ةةةةةةةةرتاث ةةةةةةةة صتتمةةةةةةةةػتايل  ةةةةةةةة  ا تا  ةةةةةةةة  ًالتا   ةةةةةةةة تتألم  ل ةةةةةةةة
 مةةةةة تق مةةةةة تال مةةةةة تاةةةةة تو ةةةةةؾبتاتالمةةةةة   ييتو ةةةةةؾبت ةةةةة اتاي ةةةةة صت مةةةةة ت    لةةةةة ت  مةةةةة تت-ؼلغةةةةةر 

ت:  م    ؽتا ر ؽتي م
اةةةةةةةةةةةة  ات  لةةةةةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةةةةة  تالم    ةةةةةةةةةةةةةًت  ةةةةةةةةةةةةة ت،تاي   ةةةةةةةةةةةة  تالرم ةةةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةةةًتت:تاييل

ا ةةةةةةة تا اتلةةةةةةةؼتتكةةةةةةةؽت ةةةةةةة لػتاةةةةةةة  تال  ةةةةةةةًت،تتأا   ةةةةةةة  تاةةةةةةة تال  ةةةةةةةًتاةةةةةةة  تال  ةةةةةةةًتو ةةةةةةةؾلت   يلةةةةةةة
ت.و ؾ تا    ت

 ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة  تو ةةةةةةةةةؾبتاتؼاةةةةةةةةة  ات ةةةةةةةةة  تال ةةةةةةةةة ئ،تت   ةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةًتالتالم ؾصةةةةةةةةة أ م ةةةةةةةةة  تت:تالدةةةةةةةةة ل 
و ةةةةةةةةةؾ تال  ةةةةةةةةةًتتال  لةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة  ت،تاالظةةةةةةةةةر تاي ةةةةةةةةةرتت الةةةةةةةةة  لتا ةةةةةةةةة     ت    ةةةةةةةةة  ت

ل تو ةةةةةةةةةؾبتارةةةةةةةةة  تلةةةةةةةةة ات    ةةةةةةةةة تل الةةةةةةةةة  تالظةةةةةةةةةر ت ا ةةةةةةةةة تا ات ةةةةةةةةة  تال ةةةةةةةةة   يلةةةةةةةةةأت،ت
ا ل  ةةةةةةةةةةًت،تل الةةةةةةةةةة ا تثةةةةةةةةةةؼتو ةةةةةةةةةةؾبتا ةةةةةةةةةةًت لةةةةةةةةةةػتا رضةةةةةةةةةة تلم  ةةةةةةةةةة تت يلكةةةةةةةةةةؽتو ةةةةةةةةةة ،تاي ةةةةةةةةةةرت

ت(1)ر  ت ال    لت  تيال  لت  لػتو   رتا  
المم ةةةةةةةةةة  تاي   ةةةةةةةةةة   تيل ةةةةةةةةةةًتا تاي ةةةةةةةةةة صتاةةةةةةةةةة تال م  ةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة ؽتال  ةةةةةةةةةةًيؽتت ةةةةةةةةةةؾلت ةةةةةةةةةةؽتتتتت

تال مم ةةةةةةةةةةةأت  ةةةةةةةةةةةًىتتةةةةةةةةةةةً  تطراةةةةةةةةةةةت ةةةةةةةةةةة صالةةةةةةةةةةة  تو ةةةةةةةةةةةؾبت مةةةةةةةةةةة تات الةةةةةةةةةةة تالمم ةةةةةةةةةةة  تالرم ةةةةةةةةةةة
ت.ايتالالم تتا  و   

ال مةةةةةةةةة تت-و ةةةةةةةةةؾلتاةةةةةةةةة  تت ةةةةةةةةةًيرتا تال   ةةةةةةةةةر ؽتت(2)ي ةةةةةةةةة ات ةةةةةةةةةؾت ةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةضتال  ةةةةةةةةة تتتتت
 ت ةةةةةةةةةؽتا م ةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة ت   ةةةةةةةةةرتيلةةةةةةةةة اتاالم    ةةةةةةةةةًتالةةةةةةةةة   ا ت ةةةةةةةةة تو،ت ةةةةةةةةةؼتأتت-تأبتالمةةةةةةةةة   

تا لق مةةةةةةةةةةةةأل الةةةةةةةةةةةة تت رت ل  اةةةةةةةةةةةة،تلم   ةةةةةةةةةةةةرتتالم ل ةةةةةةةةةةةةأايتتالمؾضةةةةةةةةةةةةؾ  أتاف م ةةةةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةةةة ل غرتالةةةةةةةةةةةة ت

                                                           

 ت66 .تألؾ ت مظ  تي  لتال ًي ت،تالمر  تالال اقت،تصتت((1

 ت8صتت1997 .تدمحمتل   تو  ؾ ت،ت  ًتالم  يلأت،تال الرتال    تلمظ   أت  بتت((2
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ال   ةةةةةةةةةرتتاث م ةةةةةةةةةأتال  ةةةةةةةةةر لم مةةةةةةةةة تيالمةةةةةةةةة تتا ل الةةةةةةةةة أت  اةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةتالمالةةةةةةةةة مً أتلممةةةةةةةةة   تالم ل ةةةةةةةةةأ
اك ةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةةؽتتال مم ةةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةة  ات  لةةةةةةةةةة ت  مةةةةةةةةةة تال مةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةة يلتاةةةةةةةةةة ت،تتاةةةةةةةةةة تلغةةةةةةةةةةرتالم    ةةةةةةةةةةًيؽ

تالمالةةةةةةةةة مً أ  مةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةر ت  مةةةةةةةةة تالمةةةةةةةةؾا تت   يلةةةةةةةةةأت،تًي  ةةةةةةةة تلغةةةةةةةةرتالم    ةةةةةةةةةًيؽت  لةةةةةةةة تال  ةةةةةةةة
ت  .ا تال 

اةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةة  تاك ةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةةؽت  مةةةةةةةةةة تال مةةةةةةةةةة تتالمالةةةةةةةةةة مً أتالمةةةةةةةةةة   ا ةةةةةةةةةة تا ات  لةةةةةةةةةة ت  مةةةةةةةةةة تتتتتت
تالم ل ةةةةةةةةةأتال  ح ةةةةةةةةةأح ةةةةةةةةة تيلةةةةةةةةةؾت  لةةةةةةةةة ت  مةةةةةةةةة تال مةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽت،تي لةةةةةةةةةػتاةةةةةةةةة تلغةةةةةةةةةرتالم    ةةةةةةةةةًيؽت

ت.اك رتا  تال  ًتو ؾ تا   تياي     وأ
 ةةةةةةةةةؽتتفكدةةةةةةةةةرومضةةةةةةةةة تتيلةةةةةةةةة يلكةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةة اتالةةةةةةةةةرا ت ةةةةةةةةةًتت ةةةةةةةةةرضتاوضةةةةةةةةة تلمةةةةةةةةة  ضتي لةةةةةةةةةػتتتتتتتت

ت.تك   تا ال تتؾ  تلغرتالم    ًيؽت
ًت مةةةةةةةةةةةة تاي ةةةةةةةةةةةةرتي ةةةةةةةةةةةةت-  تال مةةةةةةةةةةةة تيالمةةةةةةةةةةةة ت-ل ةةةةةةةةةةةةؾتت م ةةةةةةةةةةةة ت  مةةةةةةةةةةةة تاحةةةةةةةةةةةةًتال   ةةةةةةةةةةةةر ؽتتتتتت

تقالؾصةةةةةةةةةةةجتالةةةةةةةةةةةة  تو  ةةةةةةةةةةةةتاإ ةةةةةةةةةةةة   يحةةةةةةةةةةةةًتالظةةةةةةةةةةةةرا ؽت   ةةةةةةةةةةةؾبتتالم ةةةةةةةةةةةم أي ةةةةةةةةةةةً  ت   ةةةةةةةةةةةةرت
 ؼتلةةةةةةة اتاةةةةةةة  تال  ةةةةةةةًت  ةةةةةةة ت ةةةةةةة ةةةةةةةؽتت تالمةةةةةةة   ال مةةةةةةة تايتت  تا ةةةةةةةضتال غةةةةةةةرت مةةةةةةة توالةةةةةةة      ةةةةةةةم 

ت.ا     تاي م صتت وم مجتتك   
 ةةةةةةةة تي ةةةةةةةةؾ تا تو ةةةةةةةةؾ تلم  ةةةةةةةةًتيصةةةةةةةةجتياحةةةةةةةةًتيتي   ةةةةةةةةرتا    ةةةةةةةةرتاي ةةةةةةةةم صتتي ةةةةةةةة اتي  ةةةةةةةة ا 

يحةةةةةةةةةةًتالظةةةةةةةةةةرا ؽت ي تاي ةةةةةةةةةةرتيلةةةةةةةةةةؼتو ةةةةةةةةةةًبت ةةةةةةةةةة اتالةةةةةةةةةةرا تال ةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة تتالم ةةةةةةةةةةم أايتو  مةةةةةةةةةة ت
ي ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؾت،تتالمةةةةةةةة    مةةةةةةةة تال مةةةةةةةة تايتتاف م ةةةةةةةةأت ح لةةةةةةةة تا ةةةةةةةة   تطراةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةًتاةةةةةةةة تا ةةةةةةةة  

ت؟ تاحً م تأرتلالمر  ت
يتومةةةةةةةةةة م ت   يلةةةةةةةةةةأتت ةةةةةةةةةةؾت  ةةةةةةةةةةً   ةةةةةةةةةة  عتا ت  ةةةةةةةةةةًتاف،تت(1) أ ةةةةةةةةةة اتالةةةةةةةةةةرتيةةةةةةةةةةرىتال ةةةةةةةةةة  تت-5

ي ةةةةةةةةةةة لػتيت،تتلةةةةةةةةةةة اتا  ةةةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةةة تلرةةةةةةةةةةة  ت الةةةةةةةةةةة ق   ت   يلةةةةةةةةةةةأتؾ تا ةةةةةةةةةةةؾت ةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةر ت ةةةةةةةةةةةؽتال 
ت.تالال ا أتاآل ا تم م تا ل   ت م تيرىتال   ت

                                                           

ت.8صةةتت،المر  تالال اقت،دمحمتل   تو  ؾ  .ت(ت(1
ي ةة تا ةةً  .ت .تأ ةةر ت  ةةًتال غةة ؼت  ةةًال    ،ت ر ةة تت61 .تألةةؾ ت ةةمظ  تي ةة لتال ةةًيى،ت ر ةة ت ةة اق،تصتت

تي  تا ً  .ت128  اق،تص
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ل ةةةةةةةةة بتامةةةةةةةةة تات اياةةةةةةةةة ةةةةةةةةةًتييتو ةةةةةةةةةؾ تالم ةةةةةةةةة يلت،تاةةةةةةةةة ل  ابتال    ةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةؾتالق ةةةةةةةةة بتا مةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة ؽتتتت
الم    ةةةةةةةةةةًتت ي ممكةةةةةةةةةةأ تيا ات ةةةةةةةةةة  تي رتةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةة  تالرةةةةةةةةة  ت،تل مةةةةةةةةة تات اةةةةةةةةة تايتا اتال ةةةةةةةةةة

ا ممةةةةةةةةةةةةةػت،تتالممك ةةةةةةةةةةةةةأ مةةةةةةةةةةةةة تتال ًاوةةةةةةةةةةةةةأا ةةةةةةةةةةةةة اتلةةةةةةةةةةةةة ات   ةةةةةةةةةةةةة  تا تال  ةةةةةةةةةةةةةًتي  ت ةةةةةةةةةةةةةؽت،تاي ةةةةةةةةةةةةةرت
لةةةةةةةةةة اتايتت   ةةةةةةةةةة تلكؾلةةةةةةةةةة تالم   ةةةةةةةةةةًتا مةةةةةةةةةة تل الةةةةةةةةةة  ت،تالم    ةةةةةةةةةةًتاي ةةةةةةةةةةرتلمرةةةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةةةة ؾعت

ت.الم    ًتاي ر
يلكةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةةؾ تتأممك ةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةة ل   تلةةةةةةةةةة ات ةةةةةةةةةةؾتال  ةةةةةةةةةةًتالؾح ةةةةةةةةةةًتالةةةةةةةةةة  تيةةةةةةةةةةر ت مةةةةةةةةةة تالتتتتت

،تتالم  يلةةةةةةةةأياوضةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًت،تال ةةةةةةةةم تت ةةةةةةةةًي  ةةةةةةةةًتال ةةةةةةةةرضتي ،تتالرةةةةةةةةر أ   ةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًت،تا ةةةةةةةةرىت
ت.ت   عاي  ت ؾ تصيا اتاتم  ت

ت:ايت أتت ال تاي     ات(1)  اتايت   تت ًا  ي ًتتتتت
 ي ةةةةةةةةةًتات ةةةةةةةةةقت ةةةةةةةةة اتالةةةةةةةةةرا ت ةةةةةةةةة تال    ةةةةةةةةة ؽتالم ةةةةةةةةةر تح ةةةةةةةةة تالةةةةةةةةة تت:تاي   ةةةةةةةةة  تافيل

  ةةةةةةةةةةًتت"تالم  يلةةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةة تالةةةةةةةةةة تت646تالمةةةةةةةةةة   تاةةةةةةةةةة تالم  يلةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةر ت  ةةةةةةةةةةًت
و ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة   تايتيةةةةةةةةة   ت مةةةةةةةةة تل ةةةةةةةةة  تا ةةةةةةةةةرتتأ ي   ةةةةةةةةةًتام  ضةةةةةةةةة  تاحةةةةةةةةةًتالم    ةةةةةةةةةًيؽت

يتوالةةةةةةةة ممصت ةةةةةةةةؽت ةةةةةةةة اتال  ر ةةةةةةةة تا تالمرةةةةةةةةرعت ةةةةةةةةًت،ت"تي   ةةةةةةةةًتاةةةةةةةة تالم   ةةةةةةةةًتاي ةةةةةةةةرت
ال ةةةةةةةةةة تيتو   ةةةةةةةةةةرتال ةةةةةةةةةة ابتالم ةةةةةةةةةة يلت مةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةر تالق ةةةةةةةةةةة بتتال  لةةةةةةةةةةأيا ةةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةةراح ت

 ةةةةةةؽت  ةةةةةة تتا تلةةةةةةؼتو ةةةةةةؽت ؾ ةةةةةةؾ ت ةةةةةة  ا مةةةةةة تا الةةةةةة تاةةةةةة ت ةةةةةةًتي   ةةةةةةًت مةةةةةة ت ةةةةةةؾتصةةةةةة  ت
تالد ل ةةةةةةةةةأتال  ةةةةةةةةةر ت647تا لمةةةةةةةةة    مةةةةةةةةة تا تالمرةةةةةةةةةرعتت ةةةةةةةةةًمت ةةةةةةةةةؽتال  ا ةةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةةة يلت،ت

ت"  ةةةةةةةة  تيالمةةةةةةةة   تكمةةةةةةةة تو ةةةةةةةةؾ تا تي   ةةةةةةةةًتالم ةةةةةةةة يلتا  ةةةةةةةةًوؼتال مةةةةةةةة ت"تاةةةةةةةة ل صت مةةةةةةةة تالةةةةةةةة ت
ي ةةةةةةةة تصةةةةةةةةؾ  ت  ةةةةةةةةًتتالم  يلةةةةةةةةأل  ةةةةةةةةًتتالد ل ةةةةةةةةأتال ةةةةةةةةؾ  رةةةةةةةةرعت    ةةةةةةةةر تي ةةةةةةةةًتيا ةةةةةةةة تالم،ت

 . ؽتالمم  ت  ؽتال  ل ت ؽتال    وم مجتال   تاي     عتيي

 تالمةةةةةةةةةةةةةة    ؽتالمةةةةةةةةةةةةةةًل تيال رلالةةةةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةةةي  تال   أكمةةةةةةةةةةةةةة تت:تدةةةةةةةةةةةةةة ل اي   ةةةةةةةةةةةةةة  تال
ت،تالمةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ا ات ةةةةةةةةةةةةةةةةةةًبت  تال مةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت   يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةأت مةةةةةةةةةةةةةةةةةة تا تال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةًتو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةؾ تت1711

                                                           

تي  تا ً  ت.تت22،تصةةتت16.تدمحمتل   ت   تالمر  تالال اقتا ًت ا  تا ت لػتا ل     ت (ت(1
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الةةةةةةةةةةةةة تا ات ةةةةةةةةةةةةةًبتتأ   ةةةةةةةةةةةةة تام  ةةةةةةةةةةةةةؾبتالمم ل ةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةضتال  ةةةةةةةةةةةةة تال رلالةةةةةةةةةةةةة تا  ةةةةةةةةةةةةة ممصت
 .ت(1)تيال م تا  تال  ًتو ؾ تا    تتالم   ت-ال  ل تت-الم  يلت

تل مػتالم   .ت ؽتالم ر تل جت   ا  يلؼتير تا تال   
 الم ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةة   تت الةةةةةةةةة يل  ا تالمرةةةةةةةةةرعت ةةةةةةةةةًتلغةةةةةةةةةؼتتكمةةةةةةةةة ت:تد لةةةةةةةةة اي   ةةةةةةةةة  تالت

يضةةةةةةةةةةةةةم ل  تلةةةةةةةةةةةةةر ت،ت ةةةةةةةةةةةةةؽت ؾ ت ةةةةةةةةةةةةة تت الةةةةةةةةةةةةة يل   ا ةةةةةةةةةةةةةر تت،ت ةةةةةةةةةةةةةً   ال مةةةةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةةةة ت
يت   ةةةةةةةةةةةة تت  ت  ةةةةةةةةةةةةًتا  ةةةةةةةةةةةةالي  ةةةةةةةةةةةة  ت لةةةةةةةةةةةةػتا تالمرةةةةةةةةةةةةرعتلةةةةةةةةةةةةؾتا ا تا تو ةةةةةةةةةةةةؾ تت(2)ال مةةةةةةةةةةةة 

 .ت ار  تال  تالؾا   الضم  تتاثح  ب

 تا تي  مةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةًتت(3)ا ةةةةةةةةةة  تالمرةةةةةةةةةةرعتلةةةةةةةةةةر تال مةةةةةةةةةة تت:ترااةةةةةةةةةة اي   ةةةةةةةةةة  تال،
يلةةةةةةةؼتو ةةةةةةةراتالمرةةةةةةةرعتاةةةةةةة ت ةةةةةةة ات،تت  ةةةةةةة تم ؾ ةةةةةةةجتت   ةةةةةةة  تاةةةةةةة تا تي ةةةةةةة تورةةةةةةة  ت  ةةةةةةة تايت

ا ت،تالم ةةةةةةةة يل ةةةةةةةةؽتتابأت ةةةةةةةةؽت  تال مةةةةةةةة ت،ت  تال مةةةةةةةة ت  ً ةةةةةةةة  ةةةةةةةةاةةةةةةةة ؽت ةةةةةةةة تا ات  لةةةةةةةة ت
 مةةةةةةةةةة ت،تتالم  يلةةةةةةةةةأال ةةةةةةةةةة ل  ؽتل  ةةةةةةةةةؼتياحةةةةةةةةةةًتي  تا ل ضةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةةًتأ ضةةةةةةةةة تا تالمرةةةةةةةةةرعت

 ةةةةةةةةةةؽتالم ةةةةةةةةةة ئصتال ةةةةةةةةةة تت م ةةةةةةةةةة تتالم  ةةةةةةةةةةر  تاةةةةةةةةةة   ا  ل ةةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةةًتإال ةةةةةةةةةةر  صتاةةةةةةةةةة ت
ت.تيال  تيتو ؾ تا   م ل  تا تال   تالم  يلأا  ت

 ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةمصتا تالم ةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم تا اتااةةةةةةةةةةربت  ةةةةةةةةةةًيب ةةةةةةةةةة  ت مةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةةًبتل ةةةةةةةةةةًتا ت
المةةةةةةةةةة   تال   ةةةةةةةةةةأتتًبا تو ةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةة تت- ةةةةةةةةةة اتاف  ةةةةةةةةةةرت-ي   ةةةةةةةةةةًتام  ضةةةةةةةةةة  تت-  ةةةةةةةةةةرتالت-ا ةةةةةةةةةةرت

ايت ةةةةةةةة اتيةةةةةةةة ؼتتك   ةةةةةةةة ت مةةةةةةةة تاةةةةةةةة  ت ةةةةةةةة اتت-ت ةةةةةةةة  عصةةةةةةةةؾ  ت  ةةةةةةةةًتاي  ت- ت  ةةةةةةةةً ةةةةةةةةؽت ةةةةةةةة  تلم
تأييتتم ةةةةةةةةةة ات  ةةةةةةةةةة تالم  يلةةةةةةةةةةتاةةةةةةةةةة ل   ت،تم  مةةةةةةةةةةيتتتأ ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽت  ل ةةةةةةةةةةتأ  ةةةةةةةةةةًت   يلةةةةةةةةةةتألةةةةةةةةةة 

                                                           

 .ت23،تصتت16 .تدمحمتل   ت   ت:تالمر  تالال اقت،تا ًتت((1

 ةةؽتال    ةة ؽتالمةةًل تالم ةةر ت،تإ اتتةة صت مةة تألةة ت"تإ اتت  ةةًتالم ةة يلتا  ةةًوؼت ةة   تت648 ا ةة تلةةصتالمةة   تت((2
 أيتا ض  ت،تي   ت ال ؾي ت ؽت ؾ ت  تي م  تضم ل  تلر تال م ت"تت663ال م ت م  ت

 ةؽتال  ةًت ؽتال    ة ؽتالمةًل تالم ةر تا تتة صت مة تأ ت"تلةر تال مة تا تي  مة تت1/ت663 ا  تلصتالم   تت((3
ي  جتال     تا تأ تي  ت   تإتم   ت م تأ تو ؾضتالم  يلت ةؽت م ة ت ة تأل  ة ت ةؽتالم ةريا  تي ة تال ة  ت

  ؽتاي م لتي  ت   توال ظ  ت ال أتلؾتال تأتؼتال م ت"
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 ةةةةةةةةةةةةؾت،تيالرةةةةةةةةةةةةمصتالةةةةةةةةةةة  تت   ةةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةم ت،تت  ةةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽت
تئ ت.يل اتال  ،تالم  يلت ؽتال  طؽت

ح ةةةةةةةةةة تا تت ةةةةةةةةةة  ح تت لغةةةةةةةةةةراتل ةةةةةةةةةةؾتتأ  اتالةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةةت(1)ا ةةةةةةةةةةضتال  ةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةًي تأيةةةةةةةةةةًتي ةةةةةةةةةةًت
  ةةةةةةةةة تت- ت  ةةةةةةةةة تالم    ةةةةةةةةةًتايصةةةةةةةةةم تالةةةةةةةةة تالظةةةةةةةةةر تاي ةةةةةةةةةرتصةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةال  ةةةةةةةةةًتالةةةةةةةةة  تو
اي ةةةةةةةةةةرت ةةةةةةةةةةة   تال ةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةةؽتتبت ةةةةةةةةةة اتالظةةةةةةةةةةةر ً مةةةةةةةةةة تا تو ةةةةةةةةةةةت-تايصةةةةةةةةةةةم تأ  ةةةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةةة

ت،تيلةةةةةةةة ات  ةةةةةةةةًتل  ةةةةةةةة ت ةةةةةةةة  ت الةةةةةةةة    ،تتأ  ةةةةةةةةًت   يلةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽت  ل ةةةةةةةة،ت ةةةةةةةةؾتت ةةةةةةةةً  
 تالظةةةةةةةةةةةر تاي ةةةةةةةةةةةرتالم    ةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةةة يلتايت،تتأ  ةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةة تا لم  يلةةةةةةةةةةةت  ممةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةًتوتاي

تأوض  ت.ت  ً لتي  ات  .تت  ت ئايصم ت ؾت   يلت ؽتال  طؽتيل اتا 
تا ت–ت ةةةةةةةةة  تاي ةةةةةةةةة   تالةةةةةةةةةً  ؾ تدمحمتل  ةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةصت ةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة قت  ةةةةةةةةةر ت  ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة تيات 

الةةةةةةةةة  تيتو   ةةةةةةةةةرتالم ةةةةةةةةة يلت  ةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةًوؼت مةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةً  ةةةةةةةةةًتاي   ةةةةةةةةة  عت ةةةةةةةةةؾت لةةةةةةةةةػتال 
الةةةةةةةةة  ت،تل ةةةةةةةةة  تالرةةةةةةةةة  تتال   ةةةةةةةةةأاةةةةةةةةة تا تال  ةةةةةةةةةًتالةةةةةةةةة  تو ةةةةةةةةةًبت  ةةةةةةةةة تاوضةةةةةةةةة تالمةةةةةةةةةؾا ت،تا ةةةةةةةةة ت

يلك ةةةةةةةة ت،تا تاحةةةةةةةةًتال  ةةةةةةةةؾ تال ةةةةةةةة تتةةةةةةةةر ت مةةةةةةةة تال مةةةةةةةة تتأت،و   ةةةةةةةةرت  ةةةةةةةةًت   يلةةةةةةةةت   ت  ةةةةةةةةًتا ةةةةةةةة
ايتي رتةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةة تت   ةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةة لت مك ةةةةةةةةة تالرةةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةةة ؾعتتلمممك ةةةةةةةةةأتئاوضةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًت  رةةةةةةةةة

ت.(2)لر تال م 
تتت:تايت تلم ت  قتاوض تلؾ  تيتثي ًات

ضةةةةةةةةةةةمؽتال  ةةةةةةةةةةة تت،تت  ةةةةةةةةةةةًتاي   ةةةةةةةةةةة  ع،تالم ةةةةةةةةةةةر ت ةةةةةةةةةةة اتلغةةةةةةةةةةةؼتالمرةةةةةةةةةةةرعتال رلالةةةةةةةةةةة تيتت-1
،تتأ لةةةةةةةةػتايتلكةةةةةةةة تتظ ةةةةةةةةقت م ةةةةةةةة تاح ةةةةةةةة بت  ةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةت ي ةةةةةةةة،تتالم  يلةةةةةةةةأالمةةةةةةةة صتا  ةةةةةةةةًت

ايت  ةةةةةةةةةةًت   يلةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةة  تايح ةةةةةةةةةة بتت  ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽت ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةتالم  يلةةةةةةةةةةأيح ةةةةةةةةةة تا ت
الةةةةةةةةةةةة ىتي ر ةةةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةةم ت ةةةةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةةةة  عت ظ ةةةةةةةةةةةةقت مةةةةةةةةةةةة تح لةةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةةًتاي  

ت.طؽت ال  ؽتالم  يلت

                                                           

 ي  تا ً  ت.ت135  ًتال غ ؼت  ًتال    تالمر  تالال اقتصةةتت  .تأ رتت((1

 .تت22قت،تصت .تدمحمتل   ت   ت،تالمر  تالال ات((2



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية                

 

  التنازل عن الصفة العقديةنحو نظرية عامة للفصل بين المقاولة من الباطن و                    656
 
 

 ؽتالمةةةةةةةةًل ت ةةةةةةةة ةةةةةةةةؽتال   ت647تالمةةةةةةةة    ةةةةةةةةؽتتالد ل ةةةةةةةةأتال  ةةةةةةةةر المرةةةةةةةةرعتالم ةةةةةةةةر تاةةةةةةةة تتلةةةةةةةةصت-2
ي مةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؾت   ت  ةةةةةةةةةة  ت"تو ةةةةةةةةةةؾ تا تي   ةةةةةةةةةةًتالم ةةةةةةةةةة يلتا  ةةةةةةةةةةًوؼتال مةةةةةةةةةة تيالمةةةةةةةةةة"تت: مةةةةةةةةةة تا 

 مةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽتو ةةةةةةةةةًبتال مةةةةةةةةة ت(الم ةةةةةةةةة يل)ت  تالمرةةةةةةةةةرعتاطمةةةةةةةةةقتل ةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةصت ةةةةةةةةةؽتالةةةةةةةةة تياضةةةةةةةةة 
يل الةةةةةةةة تطراةةةةةةةة ت   يلةةةةةةةةأت،تاةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًتتطراةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةؾت ةةةةةةةةؽتو ةةةةةةةةؾ ت،تيتت  ت  ةةةةةةةةتيالمةةةةةةةة   

اةةةةةةةةةة تا تال  ةةةةةةةةةةًتت،ت مةةةةةةةةةة تا ت ةةةةةةةةةة اتا  ةةةةةةةةةةرا تصةةةةةةةةةةر  ت ةةةةةةةةةةؽتالمرةةةةةةةةةةرع،ت  ةةةةةةةةةةًتال  ةةةةةةةةةة تتاةةةةةةةةةة 
ا تو ةةةةةةةةةةًبت ةةةةةةةةةة   تتالةةةةةةةةة ىتي ر ةةةةةةةةةة تالرةةةةةةةةةةمصتي    ةةةةةةةةةًتام  ضةةةةةةةةةة  تا تو ةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة  ت مةةةةةةةةةة 

ت.ت  ًت   يلأال   ت ؽت  ً ت ؾت
مةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةًبت ةةةةةةةةة ا  تا ت ةةةةةةةةة اتالةةةةةةةةةرا تاي  ةةةةةةةةةرتلةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة ا ت ًيةةةةةةةةةً تيايةةةةةةةةةً تال ًيةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةؽتي تتتتت

ال  ةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةًي تيلكةةةةةةةةةؽتلةةةةةةةةةؼتوالةةةةةةةةةمؼت ةةةةةةةةة اتالةةةةةةةةةرا تاوضةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽتايل  ةةةةةةةةة  ا تلةةةةةةةةةؾ  ت  مةةةةةةةةة تيمةةةةةةةةة ت
تيتالر ت م   ت  ا م

الالةةةةةةةةةة اقتتأ الةةةةةةةةةة  ضتالةةةةةةةةةة تالةةةةةةةةةةرتت-تالالةةةةةةةةةة  ؾ  تتالةةةةةةةةةةر ااي ةةةةةةةةةة تاي ةةةةةةةةةة   تالةةةةةةةةةةً  ؾ ت  ةةةةةةةةةةًتت-1ت
ت(1)مك ةةةةةةةةة تالرةةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةةة ؾعتالةةةةةةةةة ت  تال مةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة ت تالم  يلةةةةةةةةةأ ت  تال ةةةةةةةةةؾلتاةةةةةةةةة"تإا ؾلةةةةةةةةة ت

ت  ةةةةةةةةةة ط   ا ةةةةةةةةةةرىتتم مةةةةةةةةةةجتتم  ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؽتتط   ةةةةةةةةةةأتأو  ةةةةةةةةةة تلمم  يلةةةةةةةةةةت   يلةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةة تا  ئ ةةةةةةةةةة ت
 ةةةةةةةةًتتةةةةةةةةر تتألةةةةةةةةؼتو ةةةةةةةة تاحةةةةةةةةًت  ةةةةةةةة ت لةةةةةةةةػتا تالم  يلةةةةةةةةت،تا       ةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًتااةةةةةةةةربت مةةةةةةةة تال مةةةةةةةة 

 لػتالمةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةؾ تاةةةةةةةةةةت ةةةةةةةةةة  م  اتالممك ةةةةةةةةةةأ   ت مةةةةةةةةةة تيت اتي ةةةةةةةةةة تاالممك ةةةةةةةةةةأتا   م ةةةةةةةةةة ت،ت مةةةةةةةةةة ت
ي ةةةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةةةًتاي ةةةةةةةةةةرتا  ةةةةةةةةةةًتا ةةةةةةةةةةرتتا  مظةةةةةةةةةة أيتاةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةًتا ةةةةةةةةةةرتالةةةةةةةةةةً   تتيتل ةةةةةةةةةة ابت

ا ات ةةةةةةةةةةةة  تت اةةةةةةةةةةةة تلغ ةةةةةةةةةةةةرت   اةةةةةةةةةةةة تيتوم ةةةةةةةةةةةةؽتايتا تو ةةةةةةةةةةةةؾ تا  ةةةةةةةةةةةةالممك ةةةةةةةةةةةةأتالةةةةةةةةةةةة  تل ةةةةةةةةةةةة ت
يا ات ةةةةةةةةةةة  ت،ت ات ةةةةةةةةةةة  تالم  اةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةرتل ةةةةةةةةةةةؾ ت   وضةةةةةةةةةةةأتإايتا تو ةةةةةةةةةةةؾ تات،الم  اةةةةةةةةةةة تل ةةةةةةةةةةةؾ 

 ةةةةةةةةةة  تاي   ةةةةةةةةةةًتالم ةةةةةةةةةة يلتأ تصةةةةةةةةةة    تا تالمرةةةةةةةةةةرعتاةةةةةةةةةة تل ةةةةةةةةةةؾصت   ر ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةًتا ةةةةةةةةةة  ت
تال  لةةةةةةةةةةأيالةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة  تت(ت، ةةةةةةةةةةًل ت2ت/ت647يتالمةةةةةةةةةة   ت)بتال مةةةةةةةةةة تت  ةةةةةةةةةة  تو ةةةةةةةةةةًبت  ةةةةةةةةةة
ت648)بت لةةةةةةةةةةةةر تال مةةةةةةةةةةةةةتي م ةةةةةةةةةةةة تضةةةةةةةةةةةةم ل  تالمةةةةةةةةةةةة   ت  ةةةةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةةةةؾ ،تت(2)و ةةةةةةةةةةةةؾ ت الةةةةةةةةةةةة ؾيت

                                                           

تتي  تا ً  ت.ت24صةةتت13 ت.ت  ًتالر ااتالال  ؾ  تالمر  تالال اقتا ًت(ت(1
تت.ت59،تصةةتت78 .تألؾ ت مظ  ت  لتال ًي ت،تالمر  تالال اقتا ًت(ت(2
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  ةةةةةةةة ت   يلةةةةةةةة تا الةةةةةةةة تاةةةةةةةة ت ةةةةةةةة  تالغةةةةةةةةري تتتأامةةةةةةةة ات   ةةةةةةةة ت لةةةةةةةةػتا تالم  يلةةةةةةةة(ت،ت ةةةةةةةةًل 
اةةةةةةةةة لػتتيل  ةةةةةةةةةمملت تؾت ةةةةةةةةةي ،تا  ةةةةةةةةةًتا ةةةةةةةةةرتتالم  يلةةةةةةةةةأييتيؾ ةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةة توم ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽتا تتمةةةةةةةةة م ت

ت(1) ي تالم  يلتال  ت ًبتال م تالم   تيتال  ت ًبت ي تال  ئ تت، ي ا ت
 ةةةةةةةة اتالةةةةةةةةرا تي مدةةةةةةةة تاةةةةةةةة تال    ةةةةةةةةًت مةةةةةةةة تصةةةةةةةة  تلل ةةةةةةةةًاتاوضةةةةةةةة تت كمةةةةةةةة تي ةةةةةةةة تا ةةةةةةةةضتال  ةةةةةةةةت-2

 ت  ةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةًتي،تت    ةةةةةةةةةةًو ةةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةةةؾتال   ةةةةةةةةةةرتال ةةةةةةةةةةؾ ر تاةةةةةةةةةة تالت ةةةةةةةةةةًتيالرةةةةةةةةةة  ت
ت . م تل  ت مك  تالر ت     تا

   ةةةةةةةةؾ ت مةةةةةةةة تح ةةةةةةةة ت ال متل ةةةةةةةة   أ مةةةةةةةة تاةةةةةةةة تح لةةةةةةةة تال    ةةةةةةةةًت ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةر  ت ةةةةةةةةد تي لةةةةةةةةػتتتتتت
تأيؽتالالةةةةةةةةة ا  ةةةةةةةةةًلةةةةةةةةةر ت مةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة يؽتال اتا ةةةةةةةةة ت ت.ال ةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةؾبتا ةةةةةةةةة    تاف  ةةةةةةةةة    ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةؽت

ت: ت  ر م
تا تالكةةةةةةةةةةةةةة  تت،ت ظ  ةةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةةة تيتأي  تالةةةةةةةةةةةةةة  ؾ  تح ةةةةةةةةةةةةةة تالةةةةةةةةةةةةةةر ت مةةةةةةةةةةةةةة تاي ةةةةةةةةةةةةةة   تالةةةةةةةةةةةةةةً  ؾ تالت-1

الممك ةةةةةةةةةةأترتل ةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةت،تي ةةةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةةؽتطر ةةةةةةةةةةقت  ةةةةةةةةةةًتتالممك ةةةةةةةةةةأال  ةةةةةةةةةة لتت   ل ةةةةةةةةةة  
 تالةةةةةةةةةر ت مةةةةةةةةة ت لةةةةةةةةةػتامةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة  تاةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةي م  ،تا ةةةةةةةةة تتالم  وضةةةةةةةةةأتال  ةةةةةةةةة تيت  مةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةً

ال ةةةةةةةةةة توالةةةةةةةةةة مً   تيا  ةةةةةةةةةةنتا  ةةةةةةةةةة تتالمةةةةةةةةةة    اتا ةةةةةةةةةة تإال ةةةةةةةةةة ل ت:ت"الؾ ةةةةةةةةةة  تاوضةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؽتا ت
ي ةةةةةةةةةةة اتالرةةةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةة   تياحةةةةةةةةةةةًات مةةةةةةةةةةةػت  تال مةةةةةةةةةةة تت  تا صةةةةةةةةةةة  ،ت ةةةةةةةةةةة   ت ةةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةةةً ت

ت.ت(2)   يل تا يل   ا
تأوم ةةةةةةةةةؽتا تو ةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةةًا تال  ةةةةةةةةةؾ تالم الةةةةةةةةة تالم  يلةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة قتو  ةةةةةةةةة تا ت  ةةةةةةةةةًتيتتتتتت

تًمةةةةةةةةةر ت مةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةة ةةةةةةةةة تأي  لةةةةةةةةة  تلاةةةةةةةةة ت ا تالةةةةةةةةةً  ؾ تالالةةةةةةةةة  ؾ  ت حمةةةةةةةةة ت ت  صةةةةةةةةة تتلمممك ةةةةةةةةةأ
 مةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة تتًي  ت  ةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةيح ةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةة  تالالةةةةةةةةة ا تالةةةةةةةةة  ت،ت ةةةةةةةةةًتي  تاةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةة  تال   ةةةةةةةةة ت

ت .ال ؾلتا ل ت حم ت تترا  ت ؽت اوت(3)ا ضتال   ت

                                                           

 ي  تا ً  ت.ت24،تصتت23لال  ؾ  ت،تالمر  تالال اقت،تا ًتتالر اا .ت  ًت(ت(1

اةة تأ ةة   ت الةة تالممك ةةأت.تط  ةةأتت–ت9الالةة  ؾ  ت،تالؾ ةة  تاةة ت ةةر تال ةة لؾ تالمةةًل تال ةة  تتالةةر اا .ت  ةةًت(ت(2
 .ت244،تصتت89،تا ًتت1968

 .ت128  ًتالر ااتو   ؽت،تالمر  تالال اقتصةةتت .(ت(3
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 ة ت مة تيإلمة تألالر ت م تال  ًتالد ل تيال  تيةرىتاة  تال    ةًتلةؼتي  ة ت مة تصة  ت ة  تتتتتت
 مةة تح ةة ت  ةة  ت ةةؽت،تال م    ةةؾ تل ةة   أت مةة ت ةةؾتال ةة لت  ةةًتال    ةةًت ةة ت ةةر  ت،تل ةة ت مك  ةة ت

  ةة تتال  لةةأالالةة اقتيتي ظ ةةقت مةة تتًال ةة تت ةةؾبتا ةة    تي م ةةؽتالةةر ت مةة ت لةةػتاةة  تال  ةةتاف  ةة  
 ة  تت  ة  تا ت   بتالم    ًتا   تالر  ت ةؾت ةؾ رتال    ةًتا تال  ة لت مك ة تالرة  ت تح ،تتل دالم

لةةؼتتالرةةر أ ل مةة تاةة ت ةة اتال  ةةًت ةةؾت ةةؾ ر تيتالم    ةةًت ةة تات،ت لق ةة بتالم ةة يلتا ةة  ت ةة  تل الةة ا
ا تالالة  تاة تتي غ رتلًي  ت م   ت،ت   ؾ تا     ت     ت ت م ت م تص  تال متايتيتل  ت   ًت  ي   

 ةةؽتتالممك ةةأال  ةةؾتالالةة اقتير ةة تالةة تالكةة  تا   ل ةة تل ةة تتمةة اي ةة   تحةةؾلت  ةةًتاي   ةة  عت 
تؾامةةت،تي  ةرت ة اتال  ةًت مة ت   ةرتال مة تا ة تالم مدة تاة تصة  تالرة  ،تتالم  يلةأطر ةقت  ةًت

ت.الم  ت م تال  ؾتالم  ًبتتارثل لم تث  ت،تتلمممك أت ا   ل  تل متالم  يلأا راتال   تيال ض  تل  ًت
 : نالباطمن  والمقاول عئاىميو التمييز بين البأ

   ت  مة ترت لالم  يلت ؽتال  طؽتا م  ت   ر ت  اتم  ئ تيتلتالمر  تال  لؾل تا ؽتيت ػتأ تال م   تتتت
ت:يم 

 ةؽت  مة تا تيت، ةؽتال ة طؽتتالم  يلةأا ت  ًتت-  تال م تت-و ؾ تلمم  يلتايصم تا       تت-1
ت،ل  ًتال  ة تا ل ال أا  ت،تت(2)و ؾضتالم  يلت ؽتال  طؽ،تارر تأ ت(ت1)تالم  ر  تا   ا    اتال  ًت

 ةةةؾا تتالم  ةةةر  تاةةة   ا  ال  مةةة ت  ةةة تت-ال ةةة ئ تيالم ةةة يلتايصةةةم تت-اةةة توالةةة ظ  تا ت ةةةؽتطر  ةةة ت
 مة تت أت  ةايتا اتت-الم    ًيؽتت ر  أ   ً تا تال  ًتت ح  تا تال   تو  مت-تت ًيم ايتتض ا  

ت.(3) لػت ؽتال  لؾ تاايتي  تلصتت،ت لػ
 ةؽتاي ةرتالمالة  قتلة تايت ةؽتت ةؽتال ة طؽتيتوالة  قتالم ة يلت ةؽتال ة طؽتاؾائةًتالم  يلأا تت-2

ال   ةةةأت،تأ ةةة تاةةة ت  ةةةًتال  ةةة ت،تا ةةةر تال ؾائةةةًت ةةةؽتالةةةدمؽتالمظ ل ةةةأتال ضةةة ئ أت،تط  ةةة  تلم ؾا ةةةًتيةةةؾبت
                                                           

  ًل ت  ر ت.ت663 ا  تا ت  تال صت    تت((1

 ؽتال ظ   ة  تال ضة ئ أتال ة تت ضة تاؾ ةؾ تت ةؾ ضتالم ة يلتإ اتت مة ت  تال مة تاة تال  ةًتأيتأي ةجتت   ة  تت((2
 ت1665صتت8صتت16/5/1967ات مالأتت33لال أتت223   تأتم  أت،ت ا  تالظ ؽت  ؼت

ؽت،ت ةؽتال ة لؾ تالمةًل تالم ةر تإ اتتة صت مة تا ت"تال  ةًت ةر  أتالم    ةًيت147 ا  تاة ت لةػتلةصتالمة   تت((3
 ا و ؾ تل ً تأيتت ًيم تتايتا ت  اتالظرا ؽت،تأيتلأل    تال  تو ر   تال  لؾ ت"ت
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ايت ؽتيؾبتتالم ؼتالم   تلممر ر تا ات   تالم   ت،تت ا  ا تالمر ر تاًا تيؾبتلم  ئ ت ؽتقالمال  
ت.(1)يايرا ا تا رىتتثمرا ت  ل  ت  ا  ت

  يلت ؽتال ة طؽتالمت ا ي      تالدمؽت،تت  ت تحقتا     ت م تالم   تيلؾت   ت   ؾيتضم ل ئلم ت-3
ت.ت(2) ت م تايتتر  ايتا ات   تال م تال  ت  بتا ت ؾتتر  ًتا   تايتص  لا     تل تا ت

ا تال   تياًتا تي  قتطرا تال  ًت م تالدمؽتاة  اتلةؼتية ؼتايت ة ات مة تالةدمؽتايت مة تت ًيةًتت-4
يتور ر تتالم  يلأاي اتال  تت   تا  ًيً تا تالمال    تا ت  ًتال   تو  تا ط تا  تا ت  ًت

ت.ت ًيًتاي رت
 مة ت لةػتاظة  تال  ةًتتييتي رتة ت(4) ايتح  ت  رتال   صرتال  تتالم تا  ًيًت(3)  ًتال    ًتتتت

ت.(5)ا لضري  ت
  

                                                           

(ت ؽتال  لؾ تالمًل تالم ر تا تا رت  تافيل تأ تت صت م تأ ت:ت"تيتحقت458 ا  تا ت لػتلصتالم   ت)ت((1
 ة ا  تأ تت  ة ت،تي ة  ت ة اتالرة لم  ئ تا تال ؾائًتال  لؾل أت م تالدمؽت،تايتأ   تالمرة ر ت،تأيت ةمؼتالرة تالم 

 الم   ت  تلؼتيؾ ًتات  اتأيت ر تو ض تا  رت لػت.ت ي  نتثمرا تأيتايرا ا تأ ر تي  اتالر 

(ت ةةةًل ت  ةةةر تح ةةة تتةةة صت مةةة تأ ت:ت"تالم ةةة ل تالمالةةة   أتلمم ةةة يل ؽت1148 ا ةةة تاةةة ت لةةةػتلةةةصتالمةةة   ت)ت((2
أيت  رةت تأ ةر تأيتاة تترة  ًتأيتاة تتر  م ة تأيتاة تتيالم  ً  ؽتالم م    ؽتال يؽت  ًتإلة  ؼتاة تترة  ًتأا  ةأ

تص  ل   تو ؾ تل  تا     ت م ت   تالم رث ت،تا ً ت  تو ؾ ت ائًا ت   تاف م لتا ت  مأتال    تي  تا   ت"ت
 ًل ت  ر تح  تل  ت م ت:ت"تا تلؼتو ً تاي رت م   تي ة تالر ةؾعتاة تت6-9 ا  تا ت لػتلصتالم   تت((3

 ال م تيل    تالم  يلت"تتت ًيً تال ت  مأ

 ت1:ت   شتت15دمحمتل   ت   ت،تالمر  تالال اقت،تصتت((4

 ًل ت  ر تح  تل  ت م ت:ت"إ اتلؼتو ً تاف ةرت ةم   تي ة تالر ةؾعتاة تت669 ا  تا ت لػتلصتالم   تت((5
 ت ًيً تإل ت  مأتال م تيل    تالم  يلت"
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 الثالث المبحث
 التمييز بين المقاول من الباطن والهكيل

.ت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽتيالؾ  ةةةةةةةةةةة تل ةةةةةةةةةةة تا م ةةةةةةةةةةة ت   ةةةةةةةةةةةر تتالم  يلةةةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةةة ؽتتأ تال  ر ةةةةةةةةةةةأيت ةةةةةةةةةةةػت
حةةةةةةةةةةةةة ؽتا تت،تاةةةةةةةةةةةةة (1)ال  ًوةةةةةةةةةةةةةأتأح ةةةةةةةةةةةةة تا تالؾ  ةةةةةةةةةةةةة تي   ةةةةةةةةةةةةة ت ي  تام ةةةةةةةةةةةةةر تتكةةةةةةةةةةةةةؾ ؽتالرااظةةةةةةةةةةةةة

ت.ح  تت    تال  ًتتال  ًوأتالرااظأا تت  ي تت الم  يلتايصم توغ
كمةةةةةةةةة تا ت  ةةةةةةةةة  تا ةةةةةةةةة   تاةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةة تيال ضةةةةةةةةة  تحةةةةةةةةةؾلت ةةةةةةةةةًىتا   ةةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽت

 مةةةةةةةةة ت،تتا ل الةةةةةةةةة أتل  ةةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةةأتافصةةةةةةةةةم ت– ةةةةةةةةةؽتال  ح ةةةةةةةةةأتالمؾضةةةةةةةةةؾ  أتت– تال ةةةةةةةةة طؽتطرا ةةةةةةةةة
تأاةةةةةةةةة تالرااظةةةةةةةةةت(2) اةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةة تيال ضةةةةةةةةة  ت مةةةةةةةةة تا تالؾ  ةةةةةةةةة تلةةةةةةةةة اتطرا ةةةةةةةةةت  ت م  ةةةةةةةةةاالةةةةةةةةة تيؾ ةةةةةةةةةًت

ت ةةةةةةةةةةةًبتل ةةةةةةةةةةةًتا تالمر ةةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةة لؾل تلمؾ  ةةةةةةةةةةة توم مةةةةةةةةةةةجت ةةةةةةةةةةةؽتتيب ةةةةةةةةةةة  ت مةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةة ،تتال  ًوةةةةةةةةةةةأ
ت.المر  تال  لؾل تلمم  يلت ؽتال  طؽت

اةةةةةةةةة ؽتالؾ  ةةةةةةةةة تتال  ر ةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةة كمةةةةةةةةة تالةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةضتايح ةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةة  تحةةةةةةةةة ي تيةةةةةةةةةًاتا 
ت.يالم  يلت ؽتال  طؽ

ي  ةةةةةةةةةةة  تاي ةةةةةةةةةةة تالرةةةةةةةةةةة  تاةةةةةةةةةةة ؽتالم ةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽتيالؾ  ةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؾ تل رضةةةةةةةةةةة  تت
ت:  م تيم ت

ال ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؾ ت مةةةةةةةة ترضتلمم ةةةةةةةة  تال م  ةةةةةةةة تا   مةةةةةةةة ت ةةةةةةةةاكمةةةةةةةة تال ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؾ تل ةةةةةةةةؾبتاوضةةةةةةةة ت
  ةةةةةةةةةةًتلت لظةةةةةةةةةةر تلكةةةةةةةةةةؼتا ةةةةةةةةةةضتال  ةةةةةةةةةةؾ تال ةةةةةةةةةة تي ر  ةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم تاةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة   تت   ةةةةةةةةةة 

ت.تطؽت ي  تا ات  ل ت  ؾ تي  ل تايتت   ًات ؽتال تلأالم  يت
ي ر  مةةةةةةةةة ت ا تالمةةةةةةةةةت– ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتتالم  يلةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةًتيتتالؾ  لةةةةةةةةةأو ةةةةةةةةة تال رةةةةةةةةة ا تاةةةةةةةةة ؽت  ةةةةةةةةةًت

 ت ةةةةةةةةةةامت-ت   مةةةةةةةةةة تيةةةةةةةةةةر ت مةةةةةةةةةة تال مةةةةةةةةةة تا ت ةةةةةةةةةة ت-رتالم ةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم ت ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةمصتا ةةةةةةةةةة
ي ةةةةةةةةة اتال مةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةؾبتاةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتايتالؾ  ةةةةةةةةة تت-تايل ةةةةةةةةة ابت ةةةةةةةةةؾتالق ةةةةةةةةة بتا مةةةةةةةةة 

                                                           

ي صتال  لؾ ت م تت    تال    ةًت ةؽت ة لتال  ئة ت ة لؾل ت،ت  تلؼتي  قتا ت  ًتالؾ  لأت م ت   ت لػت،تأيتت((1
تأيتالؾص .

 ؽتال  ح أتالمؾضؾ  أت.تيلك  تطر ت ؽتال  ح ةأتالرة م أتح ة تأ تال  ةًتية ؼت ةؽت ة لتإ ا تة ت،تيلة اتإ ا  تت((2
تافص  تح  تيلؾت   ت  اتاف  رت ًتحً تلم  ئ تت م م  ت    أ.
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أ ت ةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةةؽت اتا ل رةةةةةةةةةةةة ا تو مةةةةةةةةةةةةؽتاةةةةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةةةةةت- تصةةةةةةةةةةةةمالم ةةةةةةةةةةةة يلتافت-لم ةةةةةةةةةةةةم  تال  ةةةةةةةةةةةةرت
بت مةةةةةةةةةةةة تل ةةةةةةةةةةةةًتا تال  ةةةةةةةةةةةة ت الم ةةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةة طؽتيالؾ  ةةةةةةةةةةةة ت  م ةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةؾتايل ةةةةةةةةةةةة ابتاق ةةةةةةةةةةةة

تت: م ت م تي ؾ ت م    ؽتلم م   ًتأت(1)يال ض  
ل ةةةة ل تت ايل ةةة ابتال  ةةةً تاةةة  ات ةةة  تال مةةة تالمظمةةةؾ تا ا ت  ةةة ت ةةةؾت ةةة :تتالمم ةةة  تاييل
 ؽتال  طؽتا  تا ات   تت   يل ت ؽتال  طؽتيال  ئؼتا ت   يي تال  ًتت   تت   و  تتالم  يلتايصم ت م 

ت.تي    تا تتيال  ئؼك  تال  ًتي  ل ت(2)ت  لؾل   تت م 
يتمم  ة تاة تتالؾ  لةأا ت  ةًتتال مد م أتال  أتا ت   ب،تتال   اأي  مقتا كر ت:تتالد ل المم   ت

،تتالؾ  لةأا لؾ  ة تومدة تالم ة يلتايصةم ت  ةًتالق ة بتا ل مة ت  ة ت  ةًت،ت ةؽتال ة طؽتتالم  يلأ  ًت
ت ي رة رت،تتأالم  يلةا ل م ت  ة ت  ةًتت ا  تالم  يلت ؽتال  طؽتا تومد تالم  يلتايصم ت  ًت    

 تالم ةة يلتأت الة  تالم ةة يلتايصةم تايل مة تو ةؾبتا ل مةة ت  تالؾ  ة تاةة تا يتالم ة يلت ةؽتال ةة طؽت
 مة تا تالم ة يلت ةؽتال ة طؽتت ت، ال  تالم  يلتايصم تيلكةؽتلة اتا  ةمل ؽتال  طؽتو ؾبتا ل م ت

ا ة تالؾ  ة تا لة تو ةؾبتا ل مة ت،ت  ةرتالت را  ت ة تت ؽت ر  يت و ؾ ت ال يلت ال ؾل  ت م   ت م
يت  ةر ت،تت(3)يب  م تا تال  ل ت ةؽتايحةؾالت-المؾ  تت- ال  تالم  يلتايصم تلالم  قت م  ت
ت.ل تالم  يلتايصم تي م   تالؾ   اث  تال م تا

                                                           

  ًتالؾ  لأتيالم  يلأتت،ت .تالال  ؾ  ت،تالؾ   تا ت ر تال ة لؾ تالمةًل تال ة  ت ا  ت ؽتال   تال  توم  تا ؽتت((1
،ت .تدمحمتلةةة   توةةة  ؾ ت،تت16صتت9ا ةةةًتت2664الالةةة ا ت،تالم مةةةًتافيلت،تال  ةةةؾ تالةةةؾا   ت مةةة تال مةةة تط  ةةةأت

ت.ت32المر  تالال اقت،تصةةت
ي ةة تا ةةً  ت،ت .تت39،ت ر ةة ت ةة اقتصةةةةتت2664 .تدمحمتل  ةة ت ةة  ت ةةر تأح ةة بت  ةةًتالم  يلةةأتالظ  ةةأتالد ل ةةأتتتتتت

 .ت98و   ؽتالمر  تالال اقتصةةتتالر اا

 ؽتال  لؾ تالمًل تالم ر تح  تت صت م تا ت:تالؾ  لأت  ًتام  ض  تيم  بتالؾ  ة تت699الغرتلصتالم   تت((2
 اث تو ؾبتا م ت  لؾل تل ال  تالمؾ  ت"ت.

 ةةةمأتالرم ةةة :تا ةةة تالؾ  لةةةأتا ل مؾلةةةأتأيتال    ةةةًتا  ةةةؼتاةةة تا ةةةضتألةةةؾاعتالؾ  لةةةأتو ةةةؾ تأ تي    ةةةًتالؾ  ةةة تا ت((3
 الة    تأيتال   اةةأتا ل الةةم رتي ةةؾا ت ةة  تالؾ  ة ت ةةًتت   ةة ت ةة تال  ةةرتا  ةم تالرمم ةة تأيتا  ةةؼتالمؾ ةة تا ةة ت
ال  ل  ؽتت  ر تأث  تال  ر ت    ر تال ت  أتالمؾ ة ت،ت ا ة ت ت ةرضت لةػت .ت   ة ت  ة ت  ةًتالؾاحةًت،ت
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اار ةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةر تالةةةةةةةةة  تتاةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةةًتا تالؾ  ةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةرضتطراةةةةةةةةة تت ي مةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةًبت رضةةةةةةةةةتتتتت
طراةةةةةةةةة تًت ؽتا تالم ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتو ةةةةةةةةةاةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةت اةةةةةةةةة لم  ؾبتالرةةةةةةةةة م تيلةةةةةةةةة اتالمؾضةةةةةةةةةؾ 

ت.ا لم  ؾبتالمؾضؾ  
ت ةةةةةةةًالةةةةةةة ىتي ر ةةةةةةة تالم ةةةةةةة يلتايصةةةةةةةم ت ةةةةةةة تال  ةةةةةةةرتا ت ةةةةةةةًال ت اةةةةةةةإيب ةةةةةةة  ت مةةةةةةة ت ةةةةةةة تت ةةةةةةةًبتتتتت

الةةةةةةةةةؾا  ت  ةةةةةةةةةة تالق ةةةةةةةةة بتا مةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة لؾل تت اف ات   ةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةًتالم ةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم تي  ةةةةةةةةةؾ ت  ةةةةةةةةةة ت
ت ر ةةةةةةة ال  ةةةةةةةًتالةةةةةةة  تيا ت ت مةةةةةةةتت،و ةةةةةةةًتي ةةةةةةة   تاةةةةةةة  ت ةةةةةةة اتال  ةةةةةةةًتي ةةةةةةةؾت  ةةةةةةةًتي  لةةةةةةة تيال ةةةةةةة ئؼتاةةةةةةة

ايصةةةةةةةةةةةم تي  ةةةةةةةةةةةؾ ت  ةةةةةةةةةةة تتأ  ةةةةةةةةةةةًتت   ةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةرتالالم ةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةم ت ةةةةةةةةةةة ت
يال ةةةةةةة ئؼتاةةةةةةة تو ةةةةةةةًتت،ت ت ةةةةةةةؾت  ةةةةةةةًت   يلةةةةةةة ت ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽ  الق ةةةةةةة بتا مةةةةةةة ت ةةةةةةةت الةةةةةةةؾا  ت  ةةةةةةةت اي ا

صةةةةةةةةةم تا ات ةةةةةةةةة بتا كم ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةمصت ةةةةةةةةة يلتايا تالمت  مةةةةةةةةةت يلةةةةةةةةة اتي ةةةةةةةةة   ةةةةةةةة ييت ةةةةةةةةةؽتال  طةةةةةةةةة ت
  ةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة تلا ت ةةةةةةةةةرتا مةةةةةةةةة لت   وةةةةةةةةة تام  ضةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًتياحةةةةةةةةةًت  لؾل ةةةةةةةةة تياتتاث مةةةةةةةةة ل  ةةةةةةةةة ؽتلمق ةةةةةةةةة بت

  تالرةةةةةةةةةمصتو   ةةةةةةةةةرت،تاةةةةةةةةةتال  لؾل ةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةؽتاي مةةةةةةةةة لتتالم  وةةةةةةةةةأ تاي مةةةةةةةةة لت ةةةةةةةةةتم تؽالةةةةةةةةة تا  ةةةةةةةةة
تال  لؾل ةةةةةةةةةةأتا ف مةةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتيتاةةةةةةةةةة ت    ةةةةةةةةةة تت  ةةةةةةةةةة ييتالم  وةةةةةةةةةةأتا ف مةةةةةةةةةة لاةةةةةةةةةة ت    ةةةةةةةةةة ت

ت.(1)ي   ت
يت ةةةةةةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةةةةةة ؽتاي مةةةةةةةةةةةةةة لت،تاي مةةةةةةةةةةةةةة لت  ةةةةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةةةةًتت ا ةةةةةةةةةةةةةة تا اتا  مظةةةةةةةةةةةةةةتتتت

تياحةةةةةةةةةةةةًات  ةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةة  تاي مةةةةةةةةةةةة لتتك   ةةةةةةةةةةةة كتت ال  ةةةةةةةةةةةةت تا ةةةةةةةةةةةةرت،تتالم  وةةةةةةةةةةةةأياي مةةةةةةةةةةةة لتتال  لؾل ةةةةةةةةةةةةأ
الق ةةةةةةةةة بتا ات مةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةًت   يلةةةةةةةةةأتت   ةةةةةةةةة  ،ت مةةةةةةةةة تال رةةةةةةةةة  تتال  ل ةةةةةةةةةأتال ةةةةةةةةة أا الةةةةةةةةة ت
ت.تأال  لؾل تا ف م لا ات م ت م  تالق  بتتأي  لايتو   تتالم  وأتا ف م ل

ا ةةةةةةةةةةةضتال  ةةةةةةةةةةةؾ تال ةةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةةؾبتالم ةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةم تتط   ةةةةةةةةةةةأي  ةةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةة تالؾ ةةةةةةةةةةةؾ ت مةةةةةةةةةةة ت
 ل  تي ر  ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة تاصةةةةةةةةةة   تالم ةةةةةةةةةةؽتكةةةةةةةةةةتصةةةةةةةةةةم ايتالم  يلةةةةةةةةةةأ  ةةةةةةةةةةًتلت ث ةةةةةةةةةة  تت   ةةةةةةةةةة أتاإارا  ةةةةةةةةةة 

 ةةةةةةةةةةد  تالةةةةةةةةةة ىتوالةةةةةةةةةة   ؽتاةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةة يلتافصةةةةةةةةةةم تاةةةةةةةةةة تترةةةةةةةةةة  ًتتم مةةةةةةةةةة   تال لم  ةةةةةةةةةةًصتكتال ةةةةةةةةةةر 
                                                                                                                                                                        

   تال ق ق أتا تال    ًتيا   تلم  لؾل ؽتالكؾ   تيالم ر تالر  لأتالًيل أتلمظ   أت  بتأثرتا   تال  ئ ت ؽتص
 .341صت،ت268ي  تا ً  ت،ت .تالال  ؾ  تالمر  تالال اقتا ًتت114صت2661/2662

المر ةةة تت،.ت .ت  ةةةًتالةةةر ااتالالةةة  ؾ  ت41ت،46،ت24المر ةةة تالالةةة اقتا ةةةًت ا ةةة ت لةةةػت،ت .تدمحمتل  ةةة ت ةةة  ت،تت((1
 .تت18/19،تصةةتت5الال اقت،تا ًت
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أيتيضةةةةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةةةؾ   تأيتت ةةةةةةةةةةةةةةم م  ت   ةةةةةةةةةةةةة تأيتتر  مةةةةةةةةةةةةة تأيتإ  ةةةةةةةةةةةةةة لتت ةةةةةةةةةةةةةًو  تارةةةةةةةةةةةةةثل ت
يدةةةةةةةةةؾ تي  ةةةةةةةةة تت، مةةةةةةةةة تت   ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة  تاي مةةةةةةةةة لت ةةةةةةةةةرا ا  و مةةةةةةةةةجت ل ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة  تاف مةةةةةةةةة لت،تأيت

ي ةةةةةةةةًتحةةةةةةةةًمت ةةةةةةةة  تاةةةةةةةة تال  ةةةةةةةة تت ةةةةةةةةً؟ل ةةةةةةةة اتال تال  لؾل ةةةةةةةةأتالظ   ةةةةةةةةأ ةةةةةةةة ت ةةةةةةةة تال الةةةةةةةة ؤلتحةةةةةةةةؾلت
ت. م ت  اتال ال ؤلتا   اأ ت ًيال ض  تا

الةةةةةةةةةة تا تت(2)ا  مةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةة تار ةةةةةةةةةةقتا ةةةةةةةةةةرتت،لةةةةةةةةةةأالةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةًت  ةةةةةةةةةةًتي  الةةةةةةةةةة ت(ت1) أ تاةةةةةةةةةة   تتتتتت
 ةةةةةةةةؽتت  ةةةةةةةة يي تو ةةةةةةةةًتت–الم  ةةةةةةةةًصتالم مةةةةةةةة   تت–ال ةةةةةةةة ئؼتاةةةةةةةة تيت ةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةًتو   ةةةةةةةةرت  ةةةةةةةةًت   يلةةةةةةةة ت

ت.ال  طؽتيل اتي    ت
ت
ت

  

                                                           

 .تدمحمتتأتال رلالةة ت،تي ا ةة تاةة ت ةةرضت لةةػ:اتالةةرا تال  لةة تاةة تال ضةة  تال رلالةة تي ؾ ةةً تا ةةضتال ةة و   ةةقت ةةت((1
 تي  تا ً  تأ   ت    ت تال تالمرا  تيافح  بتال رلال أ.ت41ل   ت   ت،تالمر  تالال اقتصت

.ت  ةظ  ت   ة تي ة تا ةً  ت،ت ت166 ة تالالة اقت،تصتو  ة ؽت،تالمرت.ت  ةًتالةر ااتحالة ؽتػت،ت الغرتا ت لةت((2
ي  تا ً  ت،ت .تدمحمتل  ة ت ة  ت،تالمر ة تالالة اقتا ةًتت476،تصتت571،تا ًتت4 ر  ت،تال  ؾ تالمالم  ت،ت ت

ت13،ت .تلةة   توةة  ؾ تالمر ةة تالالةة اقت،تصت19،ت .ت  ةةًتالةةر ااتالالةة  ؾ  تالمر ةة تالالةة اقتصت42صت26
 ي  تا ً  ت.
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 الرابع بحثلما
 التمييز بين المقاول من الباطن

 االصلي وعمال المقاول 
ا مةةةةةةةةة لتيةةةةةةةةةرت  ت   ةةةةةةةةةؼتا  ةةةةةةةةةًتتالم  يلةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةًتوالةةةةةةةةة   ؽتالم ةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةم تل    ةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًت

تؼ ةةةةةةةة تالةةةةةةةة  ؼتت   ةةةةةةةة تال مةةةةةةةة تي ةةةةةةةةرت  ت   ةةةةةةةةو مةةةةةةةة ت مةةةةةةةة ت ةةةةةةةةًتوالةةةةةةةة مًبت  ةةةةةةةة يل ؽت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽت
ت.طؽ  ؽتال تأا  ًت   يل

 ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتالةةةةةةةةةة ت ر ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة لؾل تلمم ةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتتالم  يلةةةةةةةةةةأيةةةةةةةةةة   ت  ةةةةةةةةةةًتت
ا ات ةةةةةةةةة  تاي ةةةةةةةةة   تيتت م   ةةةةةةةةةل  ةةةةةةةةةًتال مةةةةةةةةة تت المر ةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةة لؾل تالةةةةةةةةة  تيرت ةةةةةةةةةتؽوم مةةةةةةةةةجت ةةةةةةةةة

ي ةةةةةةةةة ات ةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؾ تت م رةةةةةةةةة ا تا   مةةةةةةةةلتغةةةةةةةة  رال  ةةةةةةةةًيؽتياضةةةةةةةةة تايتالةةةةةةةة تتؾ ةةةةةةةةةًت ت  ةةةةةةةةةأط اةةةةةةةة ؽت
ت :ل رض
كةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؽتالم ةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةؽتلت(1)تالمةةةةةةةةةةًل  ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة لؾ تت662تا لمةةةةةةةةةة   ا ظةةةةةةةةةة تالمرةةةةةةةةةةرعتت

  تت ظ ل ةةةةةةةةةةةأال ةةةةةةةةةةةقتاةةةةةةةةةةة ت،تال ةةةةةةةةةةة طؽتيال مةةةةةةةةةةة لتالةةةةةةةةةةة  تي    ةةةةةةةةةةةًي ت ةةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةم ت
،تلمم ةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم تاةةةةةةةةةة تت  ت ةةةةةةةةةةً تالةةةةةةةةةة  تو ةةةةةةةةةةؾ ت ةةةةةةةةةةًي الامةةةةةةةةةة تيتو ةةةةةةةةةة ي ت،تال مةةةةةةةةةة ت    ةةةةةةةةةةر ت

 مةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةة ت،ت  تال مةةةةةةةةة تتًحةةةةةةةةةقتا   ةةةةةةةةة  ت مةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة تيةةةةةةةةة ؼتال  ةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةة تيةةةةةةةةةاي ةةةةةةةةة ات
 ةةةةةةةةؽتي ةةةةةةةة لتلةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةة يلتتح ةةةةةةةةؾاتال مةةةةةةةة لتيتالم ةةةةةةةة يل ؽت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽت  ً ةةةةةةةةة ت مةةةةةةةة تح ةةةةةةةةؾات

افصةةةةةةةةةةم ت ةةةةةةةةةةؽت ي ةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةة ت  تال مةةةةةةةةةة تي   ةةةةةةةةةةة ؽت  ةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة تأ تلةةةةةةةةةة اعتأ تو ةةةةةةةةةةةؾبت
إ ات ةةةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةةةًت   يلةةةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةةةؽتتال  ضةةةةةةةةةةة تا ك  ةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةًتالمظةةةةةةةةةةةري تأ   ةةةةةةةةةةة تل  ًيةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةة 

                                                           

م ةة يل ؽت ةةؽتال ةة طؽتيال مةة لتالةة يؽتلمو ةةؾ ت(ت1) ةةؽتال ةة لؾ تالمةةًل تالم ةةر ت مةة تا تت(662تةة صتالمةة   ت)ت((1
ت  تور  مؾ تل ال  تالم  يلتا تت    تال م تحقت ظ ل  ت  تال م ت    ةر تامة تيتو ة ي تال ةً تالة  تو ةؾ ت ةًي 

ال م تايتاييلتايصةم تت  تتيًت  تيل ؼتا تح ل تتؾ   تال   ت(ت2)ا تلمم  يلتايصم تي  ت ا تالً ؾ ت
ا     ت م تالم  ل تالمال    ت ؽتالم ة يلتايصةم تايتالم ة يلت ةؽتال ة طؽتي ة تتؾ  ة تال  ة تي  ةؾ تاي   ة  ت

يح ةةؾاتالم ةة يل ؽتيال مةة لتالم ةةر تام  ضةة ت(ت3)    ةةر تتؼ ةة  تالم ةة ل تالةة  تأ ا لكةة ت ةة  ؼتا الةة  تح ةة تيتو ةةؾ ت
 .ؽتي ر تل تالم  يل ت ؽت يؽت   ت  تال م    تالم   ت  ً  ت م تح ؾات 
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 تي رتةةةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةةةة تل ةةةةةةةةةةة ئنتال ةةةةةةةةةةة طؽتأبت  ةةةةةةةةةةةًت مةةةةةةةةةةة ت،تيل ةةةةةةةةةةة اتال ك  ةةةةةةةةةةة تأ م ةةةةةةةةةةةأت   ةةةةةةةةةةةر تح ةةةةةةةةةةة
ت  لؾل أت   أ.
ي   ًتام  ضة  تتالم  يلأت  ًا ت"ت ؽتالمًل تالم ر ت م تي ؽتال  ًت646تالم   ت يل ًتل 

ت.اف ر"م    ًتي   ًتا تالل   تا رتت م  ت   تأيتي   تاحًتالم    ًيؽتا تو   ت  
  ةةةةةةًتال مةةةةةة ت ةةةةةةؾتالةةةةةة  ت"ت تثاةةةةةةتالم ةةةةةةر تتالمةةةةةةًل  ةةةةةةؽتال   ةةةةةة ؽتت674المةةةةةة   تت كمةةةةةة تل ةةةةةة

   اةةةة تيإ ةةةةراا ت ا تةةةة تإاةةةة تاحةةةةًتالم    ةةةةًيؽتاةةةة  تو مةةةة تاةةةة ت ً ةةةة تالم    ةةةةًتاي ةةةةرتيت ةةةة تت   ةةةةًي
ت"ت.ا تالم    ًتاي رتتي   ًا رت

ت2663لالةةةةةة  تت12 ةةةةةةؽت ةةةةةة لؾ تال مةةةةةة تال ًيةةةةةةًتال ةةةةةة   تا ل ةةةةةة لؾ تت36تالمةةةةةة   ت كمةةةةةة ت راةةةةةة
صةةةة ح تال مةةةة تيت ةةةة تتلةةةةً ا تو مةةةة تت ال  ةةةةًتالةةةة  تي   ةةةةًتام  ضةةةة  ت   ةةةة"ت  ةةةةًتال مةةةة تا لةةةة ت

)أ(تت اييلةةةة ت  ةةةة تا ةةةةرتتالمةةةة    ةةةةر ت ةةةة لؾ تال مةةةة تال   ةةةة تاةةةة تكمةةةة تت،تل ةةةة  تا ةةةةرت  ةةةةرااإ ا تةةةة تيتإ
ت"ت.ك ت مصتو م تل   تا رتلً تص ح تال م تيت  تا ا ت تيا راا ت"تا ل ت

ت ا ةةةة  ت ةةةة  تالظةةةةر تاي ةةةةرتيتتا تااةةةةربت  ةةةةًافصةةةةم تإ اتي مةةةة تت ةةةةًبت رضةةةة تل ةةةةًتا تالم ةةةة يلت
تأ. غ  ر  تالمم م تاثحًيتت ا  لالال اقت  لؾل  تام  ؾ   تتت م أل ت

ا ات ةةةةة  تال  ةةةةةًتالةةةةة ىتت،تتأ ةةةةة تاةةةة  تال  ةةةةةًتو   ةةةةةرت  ةةةةةًت مةةةة تيالظةةةةةر تاي ةةةةةرتو ةةةةةؾ ت ةةةة    ت
الظةةةةةةر تاي ةةةةةةرتت   ةةةةةة تال مةةةةةة تايصةةةةةةم تيتتي ةةةةةة تام  ضةةةةةة   تالةةةةةة أار ةةةةةة تالم ةةةةةة يلتايصةةةةةةم ت ةةةةةةًتأ

ييت،تت الم ةةةةة يلتايصةةةةةمت ةةةةةؽتالةةةةة    ت،ت و ةةةةةؾ تالظةةةةةر تاي ةةةةةرتاةةةةة ت    ةةةةة تا    ةةةةة ت ةةةةة اتايل ةةةةة ابت
 ةةةةة اتال  ةةةةةًتو   ةةةةةرت  ةةةةةًت   يلةةةةة ت ةةةةةؽتتث اةةةةة،تتال  لؾل ةةةةةأتالر  اةةةةةأتارةةةةةثل ومةةةةة  صتالم ةةةةة يلتايصةةةةةم ت

تؽ.ط  ؽتال    يي تا  اتايل  ابتتال  ئؼال  طؽتيالرمصت
ضةةةةةةة تمح ةةةةةةة توت    ةةةةةةةرتتأ م ةةةةةةةأت ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽتي  ةةةةةةةًتال مةةةةةةة تتالم  يلةةةةةةةأ ةةةةةةة تاةةةةةةة ؽت  ةةةةةةةًتيلم م ت

تم مةةةةجت ةةةةؽتتمةةةةػتال ةةةة تومضةةةة تل ةةةة تال   ةةةة تي  ةةةةًيت لةةةةػتاةةةة ت ةةةة تتفح ةةةة بالم ةةةة يلت ةةةةؽتال ةةةة طؽت
ت.(1)يم 

                                                           

ت رضت  غؼتال   تيتارا تاؾائًتيأ م أتال م  ة تاة ؽت  ةً تالم  يلةأتيال مة ت،تي  ظ ةقت ة ات مة تاؾائةًتال م  ة تت((1
ا ؽت  ً تالم  يلأت ؽتال  طؽتيال م تي لػتا تال ًي تال  تيتت ثرت م ت  ت ًتو ؾ تلمم  يلأت ؽتال  طؽت ؽت

تيرا  تا ت لػت.أح  بت  صأت
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ايصةةةةةةةم تتأالةةةةةةة تا اتال  ةةةةةةة ت  ةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةافصةةةةةةةم ت،تتالم  يلةةةةةةةأ  ةةةةةةةًتت م ةةةةةةةأي رتةةةةةةة ت مةةةةةةة تتت-1
ايصةةةةةم تتالم  يلةةةةةأح ةةةةة تالةةةةة ت  ةةةةةًت،ت ةةةةةؽتال ةةةةة طؽتتالم  يلةةةةةأاظةةةةة ت  ةةةةةًتت ا ل الةةةةة تايتالةةةةة ظ 

اةةة تحةةة ؽتالةةة ت،تت(1)تئةةة اةةة ت ةةةؾت ةةةر تل   تا ةةة  ةةةؽتال ةةة طؽتتالم  يلةةةألؾ ةةةؾ ت  ةةةًتت  تلةةة ات ةةةرط
 مةةةة ت  ةةةةًتال مةةةة تالم ةةةةربت ةةةة تالم ةةةة يلتتةةةةثث رتت صةةةةمايتالم  يلةةةةأاالةةةة ت  ةةةةًتتيألةةةة اتلةةةة ظ  ت

ت.ايصم 
 ةةةؽتت يلةةةأربت ةةةؾتاي ةةةرت  ةةةًت   ةةةا تي،ت  ةةةً تتو ةةةؾ تلمم ةةة يلت ةةةؽتال ةةة طؽتاةةة ت ةةة   تت   ةةة تت-2

ال مةةةةةة تت  ةةةةةةرضتتط   ةةةةةةأايتلةةةةةةؼتتكةةةةةةؽت،تطؽتا اتلةةةةةةؼتوم  ةةةةةة ت ةةةةةةؽت لةةةةةةػت ةةةةةةر تاةةةةةة تال  ةةةةةةًت ال ةةةةةة
اةةةة تت   ةةةة تت   مةةةةت يب ل ةةةة ل تو ةةةةؾ تلةةةة تا تو ةةةة ت  ةةةةرت،تت(2)تالرم ةةةة أاي  مةةةة  ت مةةةة ت   ي ةةةة ت

ت.ال  ًت
ت(3)  مةةةةةةةة تاةةةةةةةة تت   ةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةًت ا ةةةةةةةة تاةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًتال مةةةةةةةة تاةةةةةةةة تو ةةةةةةةةؾ تلم   ةةةةةةةة تا تو ةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةرتتتتت

ف ت  ةةةةةةةةةةًتال مةةةةةةةةةة تي  ةةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةة طؽ.يؾ ةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةة توالةةةةةةةةةةم تا  ةةةةةةةةةةًتال مةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةؽتالتاةةةةةةةةةة 
ت.(4)اي     تالرم  تا تال    ً

ت.    تا ت  ًتال م  ؽتال  طؽتتالم  ر  تا   ا  ا ًتال   تال  ًتؾتتم مجت ت-3

                                                                                                                                                                        

،ت .تل  مةةأت  ةة  ت  ةةًتالم  يلةةأتاةةًي ت ا تت2 ةة  شتت2ي ةة تا ةةً  تت25 .تدمحمتل  ةة ت ةة  تالمر ةة تالالةة اقتصتتت
 .تأحمًت  ًتال  لتااؾت ر ؽت،تايح  بتال   أتل  ةًتالم  يلةأتالظ  ةأتافيلة ،تتي  تا ً  ت،ت26صت1997لررت

ت11 ت.تدمحمتلة   توة  ؾ ت،تالمر ة تالالة اقت،تصتي  تا ةً  ت،ت17صتت2663/تت2662 ا تال  ضأتال رب أت
 ي  تا ً  ت.

 ت.ت96صتت2662طؽت ا تال  ضأتال رب أت.تحالؽتحال ؽتال راي ت،تال    ًت ؽتال   ت((1

(ت ؽتال  لؾ تالمًل ت م تا تو ؾ تلمم  يلتا تيؾ  تت    تال مة تاة ت مم ةأتأيت ة  ت661ح  تت صتالم   ت)ت((2
ا اتلؼتوم   ت ؽت لػت ر تا تال  ًتايتلؼتتكؽتا ت مم  ةأتال مة تت  ةرضتاي  مة  ت   تال ت   يلت ؽتال  طؽت

  م ت   ي أتالرم  أ.ت

(ت ةؽتال ة لؾ تالمةًل تالم ةر ت مة تأ تو ة ت مة تال   ة تأتأ تيةؾ  تال مة تا  الة ت685ح  تت صتالمة   ت)ت((3
تأ تي  لتا تتث ي  ت ؽتال   وأت  تي  لأتالرمصتالم    .

 تال    لت ؽت  اتاي     ت ةؽتطر ةقت ؾاا  ة ت مة ت  ة بتأحةًتاف ةم صتا    ة ت مة ت  ة ؽتتةؼتي  ؾ تل  حت((4
تإ     تإل تأحًتال م ل.
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تالم صةةةةةةةةةةةةةةأاةةةةةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةةةةؾال ؽتيال ةةةةةةةةةةةةةةرا ا تتالم ةةةةةةةةةةةةةر  تيالر  وةةةةةةةةةةةةةةأي م ةةةةةةةةةةةةة تال   ةةةةةةةةةةةةةة تا لم اوةةةةةةةةةةةةة تت-4
ت  غةةةةةةةةةة ؼااؾضةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةةًتأ لةةةةةةةةةة تلأل ةةةةةةةةةةؾ تيالم  م ةةةةةةةةةةأتتأيالم  م ةةةةةةةةةة،تتاي  م   ةةةةةةةةةةأتا ل ث   ةةةةةةةةةة  

 مةةةةةةةةة لتاةةةةةةةةة تالت ي  ر ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽتال ؾا ةةةةةةةةةًتال ةةةةةةةةة تت مةةةةةةةةةتالراحةةةةةةةةةأياي ةةةةةةةةة  تتال مةةةةةةةةة تيا  ةةةةةةةةة  ا 
ت.ح ؽتيتي م  تالم  يلت ؽتال  طؽتار  ت ؽت لػ

 ةةةةةةةةةؽتتالم  يلةةةةةةةةةأا ةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًت.تت(1)ال   ةةةةةةةةة تاؾاةةةةةةةةة  و الةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةًتال مةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةؾ تال ةةةةةةةةة لؾ تت-5
ا ات  لةةةةةةةةةةةة ت م ةةةةةةةةةةةة   ت  ةةةةةةةةةةةة تتايتالم ةةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةة طؽتاؾاةةةةةةةةةةةة  تا   ضةةةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةةةة طؽت

ت    ً.ا     تا تال
تالم  م ةةةةةةةةةةأي  صةةةةةةةةةة تت،تت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتالم  يلةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةةًتتال   ةةةةةةةةةة أتالةةةةةةةةةة  تالةةةةةةةةةةً  يىتت-6

يا ات ةةةةةةةةةةة  تالم ةةةةةةةةةةة يلتتال   ةةةةةةةةةةةأا ةةةةةةةةةةة تلم ؾا ةةةةةةةةةةةًتيتت(2) ةةةةةةةةةةة  تت15امضةةةةةةةةةةة تتاةةةةةةةةةةة ف رتا لمظ ل ةةةةةةةةةةةأ
ت  ب ةةةةةةةةة ا ت لم ةةةةةةةةة   تيالظ  ةةةةةةةةة تيال ةةةةةةةةة ًل كتال ةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽت ةةةةةةةةةؽتاصةةةةةةةةة   تالم ةةةةةةةةةؽت

 ةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةًتال مةةةةةةةةة تا الةةةةةةةةة  تتال   ةةةةةةةةة أ ةةةةةةةةة تالةةةةةةةةةً  يىتاح ةةةةةةةةةؾ  ؼتامضةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةات ةةةةةةةةة ؾا ت
ترتالةةةةةةةةة  تح ةةةةةةةةةؾاتال مةةةةةةةةة لتاةةةةةةةةة تاي ةةةةةةةةة،ت مةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةة  تال  ةةةةةةةةةًا ل ضةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةؽتي ةةةةةةةةة تال 

ت.ا ات   تال  ًتيتي الت  ئم  تت    ت م تا      تض ام
ا ات ةةةةةةةةةة  تال مةةةةةةةةةة ت   م ةةةةةةةةةة تارةةةةةةةةةة  تي مةةةةةةةةةةػت ةةةةةةةةةة اتالرةةةةةةةةةة  تاالةةةةةةةةةة  تا   ةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةة تتالةةةةةةةةةةم ؼتت-7

يتوالةةةةةةةةة ظ  تالم ةةةةةةةةة يلت،ت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتتالم  يلةةةةةةةةةأ ت  ةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةلمم ةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةم تاتالرةةةةةةةةة  
  ةةةةةةةةةةًتأ ةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة تاةةةةةةةةةة  ر تييتاةةةةةةةةةةر تل   تةةةةةةةةةة تت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽت ظ ل ةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةم تي

 ر تاةةةةةةةةةةةةةة لر ؼت ةةةةةةةةةةةةةةؽت.تاةةةةةةةةةةةةةةث ظ ل ةةةةةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةةةةم تال   ةةةةةةةةةةةةةة تال مةةةةةةةةةةةةةة ت  الةةةةةةةةةةةةةة ظ  ت
ت.(3)   

                                                           

(ت ؽتال  لؾ تالمًل تالم ر ت م تأ ت:ت)تيتي  ال ت  ًتال مة تاؾاة  ت  تال مة ت ة ت697ح  تت صتالم   ت)ت((1
 ًتاؾا  تال    ت(ت.لؼتتكؽت م    ت ًت ي   تا تإارابتال  ًتيلكؽتي  ال تال  

ح ةة تل ةة ت مةة ت:ت)تي  ةة  بتايل ةة ابتا ل ضةة  ت مةةاتتالم ةةر تتالمةةًل تال ةة لؾ تت ةةؽت374تالمةة   تلةةصت ا ةة ت((2
ت....( رر ت  أت  م ت ًاتال  ي تال  تي  ت    تلصت  صتا تال  لؾ تي  م ت ًاتح ي تاي  د   ا ت

 .ت2   شتت25 .تدمحمتل   ت   تالمر  تالال اقت،تصتت((3
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ا    ةةةةةةةةةةة  تاي  ةةةةةةةةةةةةرتت-الم ةةةةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةةةةم تت  تا ةةةةةةةةةةة  تتمةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةة تيةةةةةةةةةةة   ت م لمةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةة  تال ت-8
 .م تال ت  ا ت تدام

م  ةةةةةةةةةةرتلمةةةةةةةةةة تايضةةةةةةةةةةرا تال ةةةةةةةةةة تو ةةةةةةةةةةًث  تال   ةةةةةةةةةة ت ايصةةةةةةةةةةم تيم ةةةةةةةةةة بتا ت تالم ةةةةةةةةةة يلإاةةةةةةةةةةتتتتتتت
 مةةةةةةةةةةةة لت   ةةةةةةةةةةةةةً ت الةةةةةةةةةةةة ؾل  تالم  ةةةةةةةةةةةةةؾعت ةةةةةةةةةةةةؽتا مةةةةةةةةةةةةة لتفت  تتظ   ةةةةةةةةةةةةة،ت  مةةةةةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةةةةةةرتالمرةةةةةةةةةةةةريعتا

ا ةةةةةةةةة ت،تيع   ةةةةةةةةة تايتاالةةةةةةةةة    تتتث وةةةةةةةةةأي لةةةةةةةةةػت ةةةةةةةةةر ظ تا تو ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةة تحةةةةةةةةة لت،ت(1)  ةةةةةةةةةت ام
   ةةةةةةةةةؾ ت،تتم ةةةةةةةة يلتايصةةةةةةةةةم اللمم ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتيح ةةةةةةةةة تو مةةةةةةةة ت الةةةةةةةةة   ت ةةةةةةةةةؽتتا ل الةةةةةةةة أ

تصةةةةةةةةةم  مةةةةةةةة تا ت ةةةةةةةةًبت الةةةةةةةة ؾل  تالم ةةةةةةةة يلتايتضةةةةةةةة   ت،ؾلت ةةةةةةةةؽتاا  لةةةةةةةة تال المالةةةةةةةةت  ةةةةةةةةؾتيحةةةةةةةةً
 الةةةةةةةةةة ؾل  تاييلتت،تيتي  ةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةة تيرتك  ةةةةةةةةةة تالم ةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتتضةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةؽتايا ةةةةةةةةةة لتال

 ةةةةةةةةؽتتالم  يلةةةةةةةةأ  ةةةةةةةة ت  ةةةةةةةةًت،ت  تال مةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتت   ةةةةةةةة تالم ةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتلم مةةةةةةةة ت تت ةةةةةةةة 
الم  ةةةةةةةةةؾعتتألةةةةةةةة اتل   ةةةةةةةةةً ت الةةةةةةةة ؾل ت   ةةةةةةةةة  تمضةةةةةةةةة تاةةةةةةةة تاتالمالةةةةةةةة يل أيلكةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةة  ت،تال ةةةةةةةة طؽت

 ةةةةةةةةةةةؽتا ةةةةةةةةةةة تت-  ًوةةةةةةةةةةةأتا ةةةةةةةةةةة ت الةةةةةةةةةةة ؾل  ت،تم  ةةةةةةةةةةةًتلت ضةةةةةةةةةةةمتت  ةةةةةةةةةةةؽتا مةةةةةةةةةةة لتال ةةةةةةةةةةة ا تيلك  ةةةةةةةةةةة
ت.(ت2)ال  ر

ت
ت
ت
ت
ت
ت

تت
  

                                                           

تت ا ة تو ًثة تالة  تالضةر ت ةؽت الة يي تتالم  ةؾعتو ةؾ تتا ت م تالم ر تتالمًل تال  لؾ تت ؽت174تالم   تت صت((1
 اال    .تايتيع    تتث وأتح ل ت   تيا     تتك  ت   تالمرريعت  رتا   

 .ت77  ًتالال ًتال   ح ت،تالمر  تالال اقت،تصت .ت  ظ  تت((2



 2222 "2يناير "ج  -ثالثة والستونلالسنة  ا – األولالعدد –مجلة العلوم االقتصادية والقانونية                

 

  التنازل عن الصفة العقديةنحو نظرية عامة للفصل بين المقاولة من الباطن و                    692
 
 

 خامسالمبحث ال
 من الباطن المقاولةصهر 

ت:توتقديم تمييد
 ةةةةةةةةةةةؽتح ةةةةةةةةةةة تيضةةةةةةةةةةة تت اةةةةةةةةةةة  ات الةةةةةةةةةةةم   ت م م ةةةةةةةةةةةأت(1)لمم ةةةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽتصةةةةةةةةةةةؾ تتتتتتتت

الم    ةةةةةةةةًتايصةةةةةةةةم تيت ةةةةةةةة تي م ةةةةةةةة تاةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتا   ةةةةةةةة  تا  ةةةةةةةةًتال ةةةةةةةة تت  الةةةةةةةةؼتالةةةةةةةة ت   يلةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽت
 ات الةةةةةةةةةةم    ت ةةةةةةةةةةؽتح ةةةةةةةةةة تيحةةةةةةةةةةً تايتيإتأ ةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽتا      ةةةةةةةةةةتأي   يلةةةةةةةةةةتأال ةةةةةةةةةة طؽت  ريضةةةةةةةةةة

 ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتا  ةةةةةةةةًتال ةةةةةةةة تت  الةةةةةةةةؼتالةةةةةةةة ت   يلةةةةةةةة ت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽت مةةةةةةةة ت   ةةةةةةةة تتالم  يلةةةةةةةةأت ةةةةةةةةً ت
 ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽت مةةةةةةةةة ت   ةةةةةةةةة  ت مةةةةةةةةة توم ةةةةةةةةةؽتت الةةةةةةةةة م  تاوضةةةةةةةةة تالةةةةةةةةة ت   يلةةةةةةةةة تتياحةةةةةةةةةً تي   يلةةةةةةةةة 

ايتت ةةةةةةةةةة  اأ  ةةةةةةةةةةرتتط   ةةةةةةةةةةأيت   يلةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽت ا تتأ ةةةةةةةةةة  اتط   ةةةةةةةةةةأ ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةة طؽت ا ت
تك  م ةةةةةةةةةةة تيت   يلةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽتتط   ةةةةةةةةةةةأات   يلةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽت ا ترت ةةةةةةةةةةة،يأ ت   مةةةةةةةةةةةأ

تظ لةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةؾ تأ ب ةةةةةةةةةأتالةةةةةةةةة تتلم  ةةةةةةةةة ي م ةةةةةةةةةؽتت الةةةةةةةةة ؼت ةةةةةةةةة اتا،تتأعر  ةةةةةةةةةتط   ةةةةةةةةةأ ا ت
ت:ال  ل ت

ت.أيالم  يلت ؽتال  طؽتاي      تالم ريضأ ؽتال  طؽتتالم  يلأت:االول  طلبالم
 ةةةؽتال ةةة طؽت مةةة ت   ةةة تياحةةةً تيالم ةةة يلت ةةةؽتال ةةة طؽت مةةة ت   ةةة  تت:تالم  يلةةةأتالثـــاني المطلـــب

ت.طؽت  ؽتال تالم المالمأتالم  يلأايت
ت   اأ. ؽتال  طؽتال  رتتأيالم  يلتالر  اأ ؽتال  طؽتت:تالم  يلأتالمطلب الثالث
ت.تغر  أ ؽتال  طؽتالتأيالم  يلتأ ؽتال  طؽتال ك  م ت:تالم  يلأتالمطلب الرابع

ت
 

ت

                                                           

ت ةة ؽت    ةة ت   ةةؾ ا تت  ةة ل ت    لةة ت  ا ةة تاي ا  ةة تال  ةةؾ تلظةة اتاةة تال ةة طؽت ةةؽتال    ةةًتايحمةةًتدمحمتل ةةؼت .ت((1
تال   ة تاي   لت  ًتاط  تا تال  طؽت ؽتالم  يلتحم و ت م  تا  ياتتيل ًتالً  ؾ ت66تص   ت2661ت ما
 .ت51تص   ت  اقتالمر  تال    ت  ًتال غ ؼت  ًت96تص   ت2666ت   ت مات  ؽت     ت   ؾ ا تت   ل 
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 المطلب االول

 المقاولة من الباطن المفروضة والمقاولة من الباطن االختيارية 
و ةةةةةةةةةةر تال    ةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةًتتيأو ةةةةةةةةةةؾبتا    ةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةًتل الةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةًتتم     ةةةةةةةةةةًتايصةةةةةةةةةةما تال

    ةةةةةةةةًتالماةةةةةةةة تا   ةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةمصتتال ر ةةةةةةةةأ تمةةةةةةةة    ةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةًتايصةةةةةةةةم تالتؽ ةةةةةةةةمصت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة ط
ت(1)تا  ا   ةةةةةةةةةمظ  تتأم ةةةةةةةةةًاتحر ةةةةةةةةة تال    ةةةةةةةةةًتالم ؾلةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةؽت  ةةةةةةةةةًلت مةةةةةةةةة ي تإت  ةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽت

ت.ا تا     تالم    ًت ؽتال  طؽتا  ا  ت  أً  تت تًيلكؽت 
 مةةةةةةةةةةة تالم    ةةةةةةةةةةةًتال    ةةةةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةة طؽتتت ةةةةةةةةةةةرضت ةةةةةةةةةةةًات-ي لةةةةةةةةةةةػتي   ةةةةةةةةةةة  ا ت    ةةةةةةةةةةة تت

ايت ةةةةةةةًتيةةةةةةة ؼتتا  ا  ت  ةةةةةةةأا ر ةةةةةةة  ت ةةةةةةةؽتت ةةةةةةة  اتال    ةةةةةةةًتا ةةةةةةةتؼيةةةةةةة ًتايت ةةةةةةة،تت  ةةةةةةة ت ةةةةةةةمصتا   ةةةةةةة
يت ةةةةةةةةةة اتتا  ا  ت  ةةةةةةةةةةأ مةةةةةةةةةة تا تت  مةةةةةةةةةة تتا  ا  ل الةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةة تتًال ر ةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةؽت  لةةةةةةةةةة تالم    ةةةةةةةةةة

ت.تا  ا  أ ؾتالم     ت م  تا تال  ؾ ت
ت  أ ؾا تتؼتتر   ت  اتال    ًت ؽتال  طؽت ؽت   تت  ت اتو ؾ تال    ًت ؽتال  طؽت  ريض ي 

تايصم ت  تا  ا   ت،ايت ؽت   تالم    ً تالم    ًت   تا ؼ تير  تال ت ً ت ًال  طؽتا تال ت ؽت م 
المالم تا ل  ًتطؽت م    ًت ؽتال ال   ت ؽتال     تال تتاث    ت ي  اتيم بتالم    ًتايصمت ايصم
المالم تأ تالم    ًت ؽتال  طؽتت"Le Sous Traitant Principal Nommeم تت   رت"ايص
تت.اص  ت

                                                           

ا ً  ت،تيرا  تا تتي  ت48تصؾ ت1992ت  بتال رب أتال  ضأت ا تايل  ابتال ً ت     تار تالم  ؼت  ًت .ت((1
،ت  ةة   تايل ةة ابت،تيالم ةة   تاي ا  ةةأت،تال  ةةًتياي ا  ت.تطم ةةأتيه ةةأت ظةة  ت،تال غر ةةأتال   ةةأتل ل ةة ابت لةةػت 

تي  تا ً  ت.تت69،تصةةتت266/2661الم ر  ت  بت
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ال  تت  ت  ًؽتال  طؽتت ًوؼتالرري تياي    تال  ت ؾ تي   تا  ت ت م تو  ت م تالم    ًتتتت
ت ؽتالم    ًت  ا    ت ي  ص تا ت مم  تال ر   تت  رضتايط عت م تالرري تياي    تال  ت

ت(.1)إل أتا تًت ال  طؽت  تو 

كمةةةةة ت ةةةةةرىتال مةةةةة ت مةةةةة تا توضةةةةة  ت  مةةةةة ت  ةةةةة ؽتايتلالةةةةة  ت    ةةةةة تالةةةةة تالم مةةةةة تاي مةةةةة ل ت
 ةةةةةةرتت مةةةةةة تغالمالةةةةةة  قتلمم    ةةةةةةًتايصةةةةةةم تلغ ةةةةةةرتت   ةةةةةة تال  ةةةةةةًتي ةةةةةة اتالم مةةةةةة تايضةةةةةة ا تو ةةةةةةؾ تل

يلكةةةةؽتتا  ا  ةةةةأتال  ةةةةأطؽتالم ةةةةريضتا ةةةة بت  ةةةةؽتالم    ةةةةًت ةةةةؽتال ةةةةتلممالةةةة يل أالم    ةةةةًتايصةةةةم ت
اةةةةةة تتا  ا  ت  ةةةةةةأ ؾل  تالم    ةةةةةةًتالم ةةةةةةريضت    ةةةةةةر تا ةةةةةة بتاةةةةةة تح لةةةةةة تا اتتةةةةةةؼتايت ةةةةةة ات مةةةةةة ت الةةةةةة

ت.تال ال أايت   تالم م ت  اتتفض ا و ؾ ت    تتح   ت
ال ةةةة طؽتوغ ةةةةرتاةةةة تال ؾ  ةةةة ت ةةةةؽتي ةةةة اتال ةةةةؾعت ةةةةؽتال    ةةةةًت ةةةةؽتال ةةةة طؽتي م ةةةة تاةةةة  تالم    ةةةةًت

الم ةةةةةة يلتت  ةةةةةةت    ت ي مةةةةةة ت لةةةةةةػتا لةةةةةة تو ةةةةةةؾبت  ضةةةةةة،ت  ةةةةةة تت  ت ت رةةةةةة     مةةةةةة تال  ةةةةةةًتايصةةةةةةم تا ةةةةةة 
ت.تا  ا  ت  أ ؽتال  طؽتا  بتتارثل ايصم تا تت    تال   تال  تتؼتال    ًت

و ةةةةةةةرضت مةةةةةةة تالم ةةةةةةة يلتايصةةةةةةةم تاةةةةةةة صتتا تالم ةةةةةةة يلتالم ةةةةةةةريضت ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽت ةةةةةةةًكمةةةةةةة ت
 لػتلةةةةةتدةةةةة ي تي تكم  مةةةةة ت  ةةةةة  تليط  ةةةةة تايتا   ةةةةة  و تايتت   ةةةةة  ا يت ي لةةةةةػتا ةةةةةتيتئ ةةةةة  ةةةةة لؾل تايت

لالةةةةة  تت124صةةةةةً ت ةةةةةرا ت ئةةةةة ات  مةةةةةاتالةةةةةؾ  ا تالالةةةةة ؾ  ت  ةةةةةؼتتالالةةةةة ؾ وأتال رب ةةةةةأتالمممكةةةةةأاةةةةة ت
اةةةةة تال  ةةةةةًتترةةةةة ر تت  ةةةةةً  تت    ةةةةةًت ةةةةة ت ةةةةةمصتا   ةةةةة تا تا  ا  ت  ةةةةةأاةةةةة ل ابتتأ.  ر ةةةةةت1461

م ةةةةة يلت ةةةةة ؾ  تلال  ةةةةةًتت  لمةةةةة أ ةةةةةؽت%تت36ا تي  ةةةةة  لت ةةةةةؽتلالةةةةة  تيتت ةةةةة ت ةةةةةؽتت الم ةةةةةربت  ةةةةة
ت.(2)تأ    ًت ؽت  ؾ تاي   لتال الي لػتا ات   ت

                                                           

تلمم ةة يي تال   ةة تيالرةةري تالمةةًل تال ةة لؾ تتيح ةة بتيا ةة تالدةة لؾ تتالم ةة يلت الةة يل  ت  ةة   تالكةةر ؼت  ةةًت ةة  ًت .ت((1
تحمةةةةًتل ةةةةؼت.ت .ت16تصت1996ت،تا ةةةةًا ت،يال رةةةةرتلمظ   ةةة تال  مةةةة ت ا ت  رةةةةؾ ا ت،المًل ةةةة تال  ً ةةةة تا مةةة ل
 .63صت،الال اقتالمر  ت،ايحمً

تياح ة بتا را ا ت ً م ت    ل ت  ا أتالال ؾ  تاي ا  تتال غ بت م  تالرحمؽت  ًت   ؾ ت لػتت    تا تالغرت((2
ت166تص   ت1993ت   ت ً تيال ررتلمظ   أتال  اأت ا تالمغ لؼت يؾا 
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ي لةةةةةػت  مةةةةة تي  مةةةةةقتت صةةةةةملمم ةةةةة يلتافت   ةةةةةً تأ ةةةةةؽتال ةةةةة طؽتالم ريضةةةةةتالم  يلةةةةةأي ةةةةةًتتكةةةةةؾ ت
اةةةةة تتً ةةةةؽتال  ةةةةتال    ةةةةةأ ةةةةةؽتت   ةةةة تايل  ا ةةةة  تتال ةةةةث  ر  صةةةة تاةةةةة تاحةةةةؾالتيتا ةةةةًي ت الةةةة ؾل   ت

ت.المؾ ًتالم ً ت
تال  ًوةةةةأتالمالةةةة ؾل أتمف ةةةة  ةةةةؽتال ةةةة طؽتتتالم  يلةةةةأصةةةةؾ تت ةةةةؽتال ةةةةؾ  ا تي رتةةةة ت مةةةة ت ةةةة  ت

ا اتا ةةةةةة ظ عت،تتا  ا  ةةةةةأتال  ةةةةةةأ مةةةةة ت ةةةةة تقتتالمم ةةةةةة  تالمالةةةةة يل أي  ةةةةة   تتم  ةةةةةؽتالم ةةةةة يلتايصةةةةةة
ير ةةةة تالةةةة تالم ةةةة يلت ةةةةةؽتال ةةةة طؽتالم ةةةةريضت م ةةةة ت ةةةةةؽتتال ةةةةةث  را تت  ةةةةدالم ةةةة يلتايصةةةةم تا تي

ت.تح  تلؼتو تا ل  ا  ت تا تالمؾ ًتالم ً ،تتا  ا  ت  أ
ت

 نيثاالمطلب ال
 من الباطن المقاولةمن الباطن على درجو واحده و  المقاولة

 من الباطن المتدلدلة أو المقاولةعلى درجات 
 ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽت مةةةةةةة ت   ةةةةةةة تياحةةةةةةةً تت  ةةةةةةة تالةةةةةةة تاةةةةةةة تح لةةةةةةة تا تو  ةةةةةةةًتالم ةةةةةةة يلتتالم  يلةةةةةةةأ

تا  ا  ت  ةةةةةأت  ةةةةةت  ةةةةةارتلم ةةةةة يلت ةةةةةؽتال ةةةةة طؽتا    ةةةةة ت ةةةةة  ت ةةةةةؽتال  ةةةةةًتايصةةةةةم تالةةةةة  تات صةةةةةماي
 ةةةؽتال ةةةة طؽتتالم  يلةةةةأ  ةةةًتت  ات ةةةة بت ةةة اتالم    ةةةةًت ةةةؽتال ةةةة طؽتا    ةةة تال ةةةة  تالةةة  ت مةةةةجتاةةة تاةةةة اةةة

ت.  ت   يل ت ؽتال  طؽت م ت    تياحً تصا  ال ت
ا ةةةةةة تا ات ةةةةةة بت ةةةةةة اتالم    ةةةةةةًت ةةةةةةؽتال ةةةةةة طؽتا ل    ةةةةةةًت ةةةةةةؽتال ةةةةةة طؽت ةةةةةة ت  ةةةةةة يلتا ةةةةةةرت ةةةةةةؽت

 ةةةةؽتتافصةةةةم ت  ةةةة تتكةةةةؾ تالم  يلةةةةأت ت ةةةة تالم    ةةةةً ةةةةرتا ةةةة تال  ةةةةًتالةةةة  تاأيتال ةةةة طؽتل    ةةةة ت ةةةة  ت
ت.ت(1)أتال  طؽت م ت     تايت  المالم

و ةةةةةةة  ت  ت مةةةةةةة تافصةةةةةةةم ت ةةةةةةةؽتال ةةةةةة طؽت مةةةةةةة ت   ةةةةةةة  تاةةةةةةة  تالم ةةةةةة يلتتأالم  يلةةةةةةةتياةةةةةة 
لمم ةةةةة يلتتا ل الةةةةة أتاصةةةةةم   تت  ةةةةةرت  ةةةةة يي تافطؽتاةةةةة تحةةةةة ؽتو ةةةةة  ت اييلت ةةةةةؽتال ةةةةةتيل  ةةةةةلممتا ل الةةةةة أ

ت.(2) ؽتال  طؽتالد ل ت
                                                           

 .53صت،الال اقتالمر  ت،ال غ ؼت  ًتا ر ت .ت76تص   تالال اقتالمر  تايحمًتل ؼتحمًت .ت((1

تال م ت م تالؾا   تال  ؾ تاييلتالم مًتالال ا تال   تالمًل تال  لؾ تت ر تا تالؾ   تالال  ؾ  تتالر اات  ًت .ت((2
  ةةظ  ت،ت .ت198تصةة   ت2664ت ةة  ت  ةةًتاي ةة  ً   تالم ةة   ت  رةة  تيال را ةة تيالؾ و ةة تيالؾ  لةة تالم  يلةة 
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ل ةةةةةةةًتا تالمرةةةةةةةرعتالم ةةةةةةةر تاةةةةةةة ت  ةةةةةةة لتال ةةةةةةة لؾ تاي ا  تلةةةةةةةؼتي  ةةةةةةةرضتل  غةةةةةةة ؼت مم ةةةةةةة تيت
ال رلالةةةة تترعمرةةةةالت مةةةة ت   ةةةة تياحةةةةً تايت مةةةة ت   ةةةة  تاةةةة تحةةةة ؽتا ت ةةةةؽتال ةةةة طؽت ةةةةؾا تالم  يلةةةةأ

إ تت1975/ت31/12 ةةةةةةؽت ةةةةةة لؾ تتالد ل ةةةةةةأتالمةةةةةة   لغةةةةةةؼتال    ةةةةةةًتالم المالةةةةةة ت ةةةةةةؽتال ةةةةةة طؽتاةةةةةة ت ةةةةةةًت
ت ةةةةةة  ت ةةةةةةؽتت   ةةةةةةًت  ةةةةةة ت ةةةةةةؽتت   تاصةةةةةةمتا ت    ةةةةةةً و   ةةةةةةرتالم    ةةةةةةًت ةةةةةةؽتال ةةةةةة طؽت"ت تأتةةةةةة صت مةةةةةة ت

ت".طؽت ال 
الم   ةةةةةرتت لةةةةةؼتو  ةةةةةر تام ةةةةة  تالالةةةةةًات1976/ت7/16لكةةةةةؽتالم رةةةةةؾ تالةةةةةؾ ا  تال ةةةةة   تاةةةةة ت

اصةةةةة   تالةةةةةً    تاي ةةةةةرىت،أ ةةةةة تطؽت ايتلمم    ةةةةةًتاييلت ةةةةةؽتال ةةةةةتالم صةةةةةأاةةةةة تلظةةةةة اتال  ةةةةةؾ ت
  تًاي ةةةةتال ةةةة الم   ةةةةرتت  ةةةةؽت  ةةةة  تالالةةةةًاتالم صةةةةأ ةةةةؽتال    ةةةةًتاةةةة توالةةةة   ًي تاةةةة تلظةةةة اتال  ةةةةؾ ت

ت.ا  تالم   ر يلك  ؼتوال   ًي ت ؽتالً ؾىتت1975/ت12/ت31  لؾ ت
أيتالم  الةةةةة  تتالم م ةةةةةأتا  ا  ايتا  ةةةةة  تتالًيلةةةةةأ تال ةةةةة تيةةةةة ؼتاارا  ةةةةة تاؾا ةةةةةظ تا ةةةةة تال  ةةةةةؾت

 ت ةةةةةة  لةةةةةة ت   آوةةةةةة  تاةةةةةة  تالم    ةةةةةةًت،تتال   ةةةةةةأ تالمرةةةةةةري   تثارةةةةةةتايتال  ةةةةةةؾ تال ةةةةةة تت ةةةةةةربتال   ةةةةةةأ
ت.الم   رت الالًات أوال   ًت ؽت  ت

ت ةةةة  توالةةةة رتل ةةةةؾتا ةةةة د   تالم    ةةةةةًتايا تتًتأع ةةةةر  رلالةةةة ت ةةةةاتا  ا  ةةةةأي ةةةةؽتالمم   ةةةة  ت
ياةةةةةة ت،تالم   ةةةةةةرتت  ةةةةةةؽتالالةةةةةةًاتاي ةةةةةة     اييلةةةةةة ت ةةةةةةؽتا   ل ةةةةةة تتالً  ةةةةةةأ ةةةةةةؽتال ةةةةةة طؽتاةةةةةة ت  ةةةةةةرت

ت .الم   رتتالً ؾ تتأا رىتح  ت ؽتا   ل تاح  ل  ت
ت
 الثالثالمطلب 

تمن الباطن الغير الذفاف ةوالمقاول الذفافةمن الباطن  المقاولة

                                                                                                                                                                        

ك  ةةة تال  ةةة م ت،ت  ةةةًتالم  يلةةةأت ةةةؽتال ةةة طؽت،تاةةة تال ةةة لؾ تالؾضةةة  تيالرةةةر  أتاي ةةة   أت،ت  ةةة لأت   ةةةؾ ا ت،ت
ت.تت54،ت ت.تأ ر ت  ًتال غ ؼت،تالمر  تالال اقتصت132،تصت2662ت،    أتأ  ؾ ت
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ا اتتةةةةؼتايت ةةةة اتاةةةة ؽت ةةةة ت ةةةةؽتالم ةةةة يلتايصةةةةم تيالم ةةةة يلت ةةةةؽتال ةةةة طؽت مةةةة تل ةةةة ت ةةةةري تت
 ةةةةةؽتال ةةةةة طؽت ا تتألكةةةةةؾ تا ةةةةةً تالم  يلةةةةةتاثل ةةةةة ال  ةةةةةًتايصةةةةةم تالةةةةة ت ةةةةةري تال  ةةةةةًت ةةةةةؽتال ةةةةة طؽت

ت.(1)أالر  اتالظ   أ
يالم ةةةة يلت ةةةةؽتال ةةةة طؽت مةةةة تل ةةةة ت ةةةةري تافصةةةةم تا ةةةة تا اتلةةةةؼتيةةةة ؼتايت ةةةة اتاةةةة ؽتالم ةةةة يلت

 ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽت ا تتالم  يلةةةةةةةأا ةةةةةةةً تلكةةةةةةةؾ تتل ةةةةةةة إا.تالةةةةةةة تال  ةةةةةةةًت ةةةةةةةؽتال ةةةةةةة طؽتتال  ةةةةةةةًتايصةةةةةةةم 
تأ.  رتالر  اتالظ   أ
  ةةةةةةرتت ر ةةةةةةأتتالرةةةةةة  اأي  ةةةةةةرتتالرةةةةةة  اأ ةةةةةةؽتال ةةةةةة طؽتتأاةةةةةة ؽتالم  يلةةةةةةتال  ر ةةةةةةأا تتيال ق  ةةةةةةأت
 ةةةة اتاي ت ةةةة  تلييتوم ةةةةؽتتصةةةةم ا ل  ةةةةًتايت ت رت ظةةةة  تغةةةةا تال  ةةةةًت ةةةةؽتال ةةةة طؽتوح ةةةة تتأت،ياضةةةة 

 ةةةةةرت  ةةةةةرتيآالةةةةة تال ةةةةةؾلتالةةةةة تيتيؾ ةةةةةًت  ةةةةةًت ةةةةة   ت،تت(2)  ةةةةة تا ةةةةةضتال  ةةةةة تايلةةةةة تلت،ا تيةةةةة يت
تالر    أ.ي ًبتتأ    لم تتؾ ًت     ت ؽتالرإ    تار  ت ظمقتيت

ت.تال مم أتال  ح أ ؽتتال  ئً ي  ًيتا ت  اتال  ال ؼتت ال ؼتلغر تي ًوؼتت
ت

 المطلب الرابع
 يةظرفالمن الباطن  ةوالمقاول التكامليةمن الباطن  المقاولة

 رةةةةريعت  ةةةة ؽتتت   ةةةة لق ةةةة بتاصةةةةم تالم ةةةة يلتافإلةةةة تتا  ا  ت  ةةةةأا  ةةةة تت ًال ةةةة تتالةةةةتال  لةةةةأت
ظمةةةةةقتو تتالً  ةةةةأالم ةةةة يلتايصةةةةم تاةةةة  اتت م  ةةةة  تت  ةةةةة ي  تال ةةةة  ضةةةةمؽتال ًيةةةةًت ةةةةؽتال م  ةةةة  تي

الم ةةةة يلتايصةةةةم تالةةةة ت  ةةةة يلتتثيا  ةةةة تيم ةةةةتأال ك  م ةةةةتالظ   ةةةةأ ةةةةؽتال ةةةة طؽت ا تتالم  يلةةةةأ م  ةةةة ت
يال ةةةة تو ةةةةؾ تالم ةةةة يلت ةةةةؽتال ةةةة طؽتاكدةةةةرت،ت ةةةةؽتال ةةةة طؽتل    ةةةة تا ةةةةضت ةةةةؽت  ةةةة تال  ةةةةًتايصةةةةم ت

ا لم ةةةةةة يلتايصةةةةةةم تيالم ةةةةةة يلت ةةةةةةؽتال ةةةةةة طؽت،تا  ةةةةةة ت ةةةةةةؽتالم ةةةةةة يلتايصةةةةةةم ت،تت ي  ةةةةةةرتت  تتم  ةةةةةة

                                                           

.ت .ت  ةةةظ  ت   ةةة تال  ةةة م ،ت ر ةةة ت ةةة اق،ت152أ ةةةر ت  ةةةًتال غةةة ؼت  ةةةًتال ةةة   ،تالمر ةةة تالالةةة اقت،تصت((1
ت.ت132ص

(4)P . Glavinis : Le contrat International de construction , paris . GLN . Joly edition , 

8991 , p .140 .  
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كدةةةةةرت ةةةةةؽتأ  ةةةةة تت  ت م  ةةةةة ت تؾت ةةةةة ةةةةة  تايت رحمةةةةة ت ةةةةةؽت راحةةةةة تال مةةةةة توت   ةةةةة تي ةةةةةؾل ت ةةةةة ت   مةةةةة ت
ت.(1)راي 

ل ةةةةة تال  ةةةةةؾلت م  ةةةةة تتؽلةةةةةؼتو ةةةةةت امةةةةةً   ت  ةةةةةًتا  ا  ت ت م ةةةةة تا ل ةةةةة تتةةةةة يتتالظر  ةةةةةأت ي ةةةةة 
ت.ت م تي   تال ت     ت ؾ  تالم  نتال   ئ تت ت، ؽتالم  يلتايصم تيحً

ايصةةةةةةم تتأالم  يلةةةةةة  ةةةةةةًتتًتل رةةةةةةم ت مةةةةةة ت ةةةةةةؽتا مةةةةةة لم ةةةةةة ةةةةةةؽتال ةةةةةة طؽتوتالم  يلةةةةةةأا مةةةةةة ت
مةةةة ت ا  ةةةة توت.ا مةةةة ت ةةةة ت   مةةةة تو مةةةة ت مةةةة تاي ةةةةرت،تل م ةةةةصت  ةةةة ؽتا ل الةةةة أي لةةةةػت،تتأا   مةةةة

ؾ تصةةةةةة ةةةةةةؽتتال ةةةةةةؾ   ةةةةةةؽتال ةةةةةة طؽت مةةةةةة تالم ةةةةةة يلتايصةةةةةةم تيلةةةةةة اتتالةةةةةةم ت ةةةةةة  تتأم  يلةةةةةةال مةةةةةة ت
تا ل ك  م أ. ؽتال  طؽتتالم  يلأ

ال ةةةةةةة تتال  لةةةةةةةأي ةةةةةةة تتمةةةةةةةػتتأالغر  ةةةةةةةتالظ   ةةةةةةأطؽت ا ت  ةةةةةةةؽتال ةةةةةةةتلمم  ي ةةةةةةةأتا ل الةةةةةةة أا ةةةةةة تت
ار  ةةةةة تاةةةةة تت     ةةةةة ت رةةةةةريعت  ةةةةة ؽتيةةةةةً  تت   ةةةةة االةةةةة تالم ةةةةة يلتايصةةةةةم تتا  ا  ت  ةةةةةأا  ةةةةة تت  ةةةةةًت

الم ةةةة يلت ةةةةؽتيم ةةةةثتالةةةة تتإلةةةة لغةةةةري تال مةةةة تلةةةةً تالم ةةةة يلتايصةةةةم تاتيتالةةةة تلغةةةةرا ت،تإتم  ةةةة ت
 ةةةةةؽتتالم  يلةةةةةأ ةةةةةؽتطةةةةةراتتالظر  ةةةةةأ ةةةةة  تتي ةةةةةم  ت ت،ال ةةةةة طؽتل    ةةةةة ت ةةةةة اتالمرةةةةةريعتايت ةةةةة  ت  ةةةةة

 ا  ةةةة تال    ةةةةًتت ةةةة  تعةةةةري تال مةةةة تلةةةةً تالم ةةةة يلتايصةةةةم ت ةةةة تال لةةةةػتفيتتغر  ةةةةأت،ال ةةةة طؽتا ل
ت.تت   ًت   ت ؽتال  طؽت  م  ؽتال  طؽتا لر ؼت ؽتتم   ت

ت
ت

  

                                                           

 52،ت .تأ ر ت  ًتال غ ؼت  ًتال    ت،تالمر  تالال اقت77حمًتافحمًت،تالمر  تالال اقت،تصت .تل ؼت((1
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تةـــــــــــــــاتمــــــالخ
ل ؾتلغر أت   أتلم   تا ؽتالم  يلأت ؽتال ة طؽتيال  ة  لت ةؽتال ة أتتا  ل     ت ؽتاا ًتأ تتتت

ت.تتؾص   ال  ًوأتل رضت  م تيم تأ ؼتال   ئنتي  تلرا ت ؽت
 : النتائج :أواًل 

  تص أتالظر ت)ال   ً(تام     تالر م تا ؽت  ت ؽتاي ا  تيالم  يلت ؽت ا ت  ًتالم  يلأتال ت-1
تال  طؽت.

تت:تمم  يلأت ؽتال  طؽتصؾ ت ًيً تأ م  لت-2
 .الم  يلأت ؽتال  طؽتالم ريضأتيالم  يلأت ؽتال  طؽتاي      أ 

 ال  طؽت م ت     ت.تالم  يلأت ؽتال  طؽت م ت   أتياحً تيالم  يلأت ؽ 

 .تالم  يلأت ؽتال  طؽتالر  اأتيالم  يلأت ؽتال  طؽتال  رت   اأ
 .تالم  يلأت ؽتال  طؽتال ك  م أتأيتالغر  أ

ال م   تا ؽتالمر  تال  لؾل تلمم  يلت ؽتال  طؽتيب ؽت  ت ًتور   تا ت ؽت راك ت  لؾل أتأ ةر تت-3
ت طؽتياض   تيتل ات   .ي لػتح  تو ؾ تالمر  تال  لؾل تلمم  يلت ؽتال 

 ابتيلرثت تا تعة تال ة لؾ تالري ة ل تيأثةرت ة اتالمة   ت مة ت ال  رضتلمم   تالرم  تل لت-4
تت ًيًت   ؾبتالظر تا تال  ًت.

ً ت مةة تي ةة تالً ةةأتي ةة تإاةةرابتال  ةةًت لةةػتأ تالرةةمصت ةةًتو ةةؾ ت ةةأ تالظةةر تاةة تال  ةةًتيتي ت-5
  ًتت     ت،تي م تال  ات ؽت لػتا ةًتو ةًتتال  أ  تيتال تو  ًت إطرا  تا تال  ًتي  تإارا  ت

ت.ثؼتو   تطرا  تي  تت     الرمصت ؽتال  رتي  تإارابتال  ًت
ا ةة   تال  ةة ت ةةؽت  ةةًتالم  يلةةأت ةةؽتال ةة طؽتي م مةةجتت  ةة  تلةة لػتالمر ةة تال ةة لؾل تلم ةة ئ ت ةةؽتت-6

تالمر  تال  لؾل تلمم  يلت ؽتال  طؽت.
ًوأت مة ت   ةأت   ةر ت ةؽتاف م ةأتلغةرا تلمة تي رتة ت م ة ت ةؽتآثة  تو ًتال    لت ؽتال  أتال  ت–ت7

  ظ ر ت ؽتال  ح أتال  لؾل أتيال مم أت.تتتتت

 : التهصياتثانيًا : 
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أيتلالةةةةةةةةة ي تاةةةةةةةةة ؽتالمر ةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةة لؾل تلمم ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتاةةةةةةةةة ت    ةةةةةةةةة تاةةةةةةةةة   ا  ت -
اةةةةةةةةةة تا ةةةةةةةةةة  تأ ت ةةةةةةةةةةؽتال  ةةةةةةةةةةؾ تت يبةةةةةةةةةة ؽتالمر ةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةة لؾل تلم  ةةةةةةةةةةرتالةةةةةةةةةة  تلةةةةةةةةةةؼتورةةةةةةةةةة رت

 الم ؾلأتلمم  يلأت ؽتال  طؽت.

ال ةةةةةةةةةةةةةً  ت صةةةةةةةةةةةةةًا ت ةةةةةةةةةةةةة لؾ تي  ةةةةةةةةةةةةةًتي ةةةةةةةةةةةةةؾ تال   ةةةةةةةةةةةةةأتال  ًوةةةةةةةةةةةةةأتاةةةةةةةةةةةةة ؽت  تال مةةةةةةةةةةةةة ت -
ًت ممةةةةةةةةأتال  ةةةةةةةة تامةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةث ت لةةةةةةةةػتأ تو الةةةةةةةةؼتالمةةةةةةةة  تي ؾحةةةةةةةةتيالم ةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽ
 يال ض  تا ت  اتالرث ت.

يبةةةةةةةةة ؽتتيضةةةةةةةة ت م ةةةةةةةة  تلم  ر ةةةةةةةةأتاةةةةةةةة ؽتال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةأتل  ةةةةةةةةًتالم  يلةةةةةةةةأ -
الم  يلةةةةةةةةأت ةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽت ةةةةةةةةؽت ةةةةةةةةة لتت ًيةةةةةةةةًت   ةةةةةةةةةؾبتال  ةةةةةةةة  لت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة أتال  ًوةةةةةةةةةأت

 يط     تال  لؾل أتيضؾاا ت  اتال    لت.

ت
ت
ت
ت
ت
ت
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 قائمة المراجع
 : أواًل : باللغة العربية

 .دمحمت   ًتأ  ؽت:تالم    تال   أتا تت    تال  ؾ تاي ا  أتيتظ    ت  ت،ت  ا أتت-1
ت.ت1995الد  اأتال   م أت  أت    لأت،ت ا ت

ت.2664 .تل   تإاراه ؼت  ًت:تال    لت ؽتال  ًت ا تال    أتال ًيً ت  بتت-2
تدمحمت-3 ت أا  تال  لؾ ت . تا  تال  طؽ ت ؽ تال     تلم  يل تالمًي أ تالمال ؾل أ ت: تحم  

ت.ت1995المًل ت،ت  ا أت    لأت،ت ا تال  ضأتال رب أت  أت
ال   ح ت،ت  ًتالم  يلأت ؽتال  طؽت،ت  ا أت    لأت،تا ت .ت  ظ  ت  ًتالال ًتت-4

ت.1988ال  لؾ تالم ر تيال رلال ت،تالظ  أتافيل ت،ت ا تال  ضأتال رب أت
ت.2662 .حالؽتحال ؽتال راي ت،تال    ًت ؽتال  طؽت،ت ا تال  ضأتال رب أتت-5
تت-6 ت م م   تالظم يت . ت، ت    لأ ت  ا أ تاي ا  أ تلم  ؾ  تال   أ تاف ا ت،  ظ  أت 

ت.1991ت،    أت  ؽت ما
تال رب أتت-7 تال  ضأ ت ا  ت، تاي ا   تال  ً تلغر أ تا  ت  ا    ت، تالرر   ت      . 

ت.1981ت،الظ  أتاييل 
ييئ   تت1998لال أتت89 .إاراه ؼتدمحمت م ت،تآث  تال  ؾ تاي ا  أتيا   تلم  لؾ ت  ؼت-8

ت.2663ت،ال     وأت ا تال  ضأتال رب أت،تالظ  أتالد ل أ
تاي     تالرم  تا ت   لتال  ؾ تت-9 تاكر  ت رر ت، تالم  ً ت  ً تال م ؼ ت  ً . 

ت.ت2663اي ا  أت،ت  ا أت    لأت،ت ا تال  ضأتال رب أت  بت
تت-16 ت  ً ت . ت  أ تال ظ  ق ت   ل تا  تاي ا   تال  ً ت   ض)أ( ت1983الم  ً

تا تال  ضأ ت ا  ت، ت    لأ ت  ا أ ت، تاي ا   تال  ً تا  تال  ا ا  ل رب أت) (لغر أ
ت.1975الظ  أتافيل ت  أت

تت-11 تل  ر تاًي  ت    لأ ت  ا أ تال  ب تالمراق تا      ت  ً ت، تالر  ي  تإاراه ؼ ت، .
ت.2663

 ر ؽت،تافح  بتال   أتل  ًتالم  يلأتالظ  أتافيل ت ا تال  ضأتاحمًت  ًتال  لتت-12
ت.ت2662/2663ال رب أت
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تالم  يلأت-13 ت ا تال  ضأتال رب أتالظ  أتت .تدمحمتل   ت   ت:ت ر تأح  بت  ً ،
ت.1962افيل ت

ت .تالال ًت  ًتل ي ت  لؾ تال م .ت-14
 .ت  ًتالر ااتالال  ؾ  ت)أ(تالؾ   تا ت ر تال  لؾ تالمًل تال   تالال ا ت،تت-15

ت،ت تيال را أ تيالؾ و أ تيالؾ  لأ ت،الم  يلأ تال م  ت م  تالؾا    تلم  ؾ  تاييل الم مً
ت ت: تالمرا   ت ًح  تأحمً ت ال ر   ت  ب تا ف   ً  أ تالم     ت،ت2664  رث 

ا تأ    ت ال تالممك أتت–) (تالؾ   تا ت ر تال  لؾ تتالمًل تال   تال    ت
ت.ت1968

ت   ؾ ت-16 تحال ؽ تدمحم تالمًل  . تال  لؾ  ت   را  تال، ت، تالمالم   تال  ؾ     ت،
 .1957ت،يالم  وضأتيايو   ت

تت-17 تالمًل   تال  لؾ  ت ر  ت: ت ر   ت     تيتدمحم تال    تل  ً تالمالم     ًتال  ؾ 
ت.ت2665ت،   ً  أالم  وضأت  رث تالم    ت،تا 

 .تألؾ ت مظ  ت،ت .ت  لتال ًي ت،تال  ؾ تالمالم  ت  ًتال   ت ا تالم    تت-18
ت.1966ت،ام رت

ت.1961ت، .ت م تحالؽتيؾلات:تأصؾلتال  لؾ تال  ر ت،تاًي ت ا تلررتت-19
ت.1978ت،:ت  يصتا تال  ؾ تالمالم  ت،تال   تيال ث  ؽتت  .ت  ًتالؾ ي تو  ت-26
ت.1979ت،تؾا قتحالؽتار ت:ت  ًتال   تيالم  وضأتت-21
ت.1997، .تدمحمتل   تو  ؾ ت:ت  ًتالم  يلأت،تال الرتال    تلمظ   أتت-22
 .ت    ت   ت  ًتالؾاحًت:تأثرتا   تال  ئ ت ؽتص   تال ق ق أتا تال    ًتت-23

ت.ت2661/2662الكؾ   تيالم ر تالر  لأتالًيل أتلمظ   أت  بتتيا   تلم  لؾل ؽ
ت.ت1992ت، .ت  ًتالم  ؼتار ت:ت     تايل  ابت ا تال  ضأتال رب أت-24
تيالم    تت-25 ت     تايل  اب ت، تل ل  اب تال   أ تال غر أ ت ظ  ت، تطم أتيه أ . 

ت.ت2666/2661اي ا  أت،تال  ًتياي ا  تالم  ر  ت  بت
ت ت-26 تال  لؾ ت . تفح  ب تيا    تالد لؾ  تالم  يل ت ال ؾل أ ت: ت      تالكر ؼ ت  ً ً  

تال  مأت ت ا  ت  رؾ ا  تالمًي أ تال  ً أ تأ م ل تلمم  يي  تال   أ تيالرري  المًل 
ت.1996يال ررت

 رسائل الدكتهراه :
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 .تأ ةةةةةةةةةةةةةر ت  ةةةةةةةةةةةةةًتال غةةةةةةةةةةةةة ؼت  ةةةةةةةةةةةةةًتال ةةةةةةةةةةةةة   ت:تالظ   ةةةةةةةةةةةةةأتال  لؾل ةةةةةةةةةةةةةأتلم   ةةةةةةةةةةةةةأتاةةةةةةةةةةةةة ؽت  تت-1
 ةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةة طؽت،ت  ةةةةةةةةةةةة لأت   ةةةةةةةةةةةةؾ ا ت،ت    ةةةةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةةةة ؽت ةةةةةةةةةةةةمات ةةةةةةةةةةةة بتال مةةةةةةةةةةةة تيالم ةةةةةةةةةةةة يلت

ت.ت2667
 .تأحمةةةةةةةةةةًت دمةةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةة  ت:ت غةةةةةةةةةة  رتالالةةةةةةةةةةمظأتال   ةةةةةةةةةةأتاةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةؾ تا  ا  ةةةةةةةةةةأت  ةةةةةةةةةة لأتت-2

ت.1973ت،   ؾ ا ت    أت  ًت ما
 .تل ةةةةةةةةؼتحمةةةةةةةةًتافحمةةةةةةةةةًت،تال    ةةةةةةةةًت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةة طؽتاةةةةةةةةة تلظةةةةةةةة اتال  ةةةةةةةةةؾ تاي ا  ةةةةةةةةأت)  ا ةةةةةةةةةأتت-3

ت.2661ت، مات    لأ(ت   لأت   ؾ ا ت،ت    أت  ؽ
و  ةةةةةةةةةةةةةة ؽت:تالمالةةةةةةةةةةةةةة ؾل أتالم صةةةةةةةةةةةةةةأتلمم  ةةةةةةةةةةةةةةًصتالم مةةةةةةةةةةةةةة   تي   يلةةةةةةةةةةةةةةأتتالةةةةةةةةةةةةةةر اا .ت  ةةةةةةةةةةةةةةًتت-4

ت.1987ت،ال    ت،ت   لأت   ؾ ا ت
اةةةةةةةةة  يات م ةةةةةةةةةأت:تحم وةةةةةةةةةأتالم ةةةةةةةةة يلت ةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةة طؽتاةةةةةةةةة تأطةةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةًتاف ةةةةةةةةة  لت .تيل ةةةةةةةةةًتت-5

ت.2666ت،ال   أت   لأت   ؾ ا ت    أت  ؽت مات
الم  يلةةةةةةةةةةةةةةأت ةةةةةةةةةةةةةةؽتال ةةةةةةةةةةةةةة طؽتاةةةةةةةةةةةةةة تال ةةةةةةةةةةةةةة لؾ ت .ت  ةةةةةةةةةةةةةةظ  ت   ةةةةةةةةةةةةةة تال  ةةةةةةةةةةةةةة م ت:ت  ةةةةةةةةةةةةةةًتت-6

ت.2662ت،تالؾض  تيالرر  أتا     أت   لأت   ؾ ا ت    أتأ  ؾ 
ت

 :األجنبيةثانيًا : باللغة 
- Gabrial Martyتet Pierre Raynaud: droit civiltome 11.1 volume les 

obligations sirey 1962. 

- Laurent Aynes Cassion de contract: nouvelles precision sur le rôle 

de code, D.1998.MCH MARE BILLIOU ET CHRIS TO 

PHEJAMIN. 

- G. jege : les principes generaux de droit adminstatif . 

- J. Ghestin, contrat devent le conrat .D entreprise en matiere de sous 

traitonce RTD com 1981. 
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